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Tuzson Bence: Dunakeszit és térségét nagyszerű,
szorgalmas emberek lakják, egy példaértékű igazi közösség,
amely az elért eredményeivel is példát mutat az egész országnak
AZ ITT ÉLŐ EMBEREK, TÉRSÉGÜNK LAKOSSÁGA
A BÉKÉT ÉS A BIZTONSÁGOT VÁLASZTOTTA,
NEMET MONDOTT A KÁOSZRA, AZ ACSARKODÁSRA, ÉS NEMET MONDOTT AZ ELVEK
NÉLKÜLI HATALMI TÖREKVÉSEKRE – FOGALMAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN
TUZSON BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, AKI AZ ÁPRILIS
3-I VÁLASZTÁSOKON MEGGYŐZŐ FÖLÉNNYEL
KAPOTT ÚJABB NÉGY ÉVRE MANDÁTUMOT
ERRE A POZÍCIÓRA. ÍGY TOVÁBBRA IS Ő KÉPVISELI ÉRDEKEINKET AZ ORSZÁGGYŰLÉSBEN.
MINT MONDTA, AZ EDDIG ELVÉGZETT MUNKA
FOLYTATÁSÁRA KÉSZÜL AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ
IDŐSZAKBAN, VAGYIS, AHOGYAN EDDIG IS,
ÚGY EZUTÁN IS AZON DOLGOZIK MAJD, HOGY
RÉGIÓNK HAZÁNK LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ TÉRSÉGE MARADJON.

Tuzson Bence családjával együtt adta le a szavazatát

A BÉKE ÉS A BIZTONSÁG
MINDENEK FELETT
– Hogyan értékeli az eredményeket: Ön szerint milyen szempontok
alapján döntöttek a választók, amikor leadták a szavazatukat?
– Az itt élő emberek a békét és a
biztonságot választották, nemet
mondtak a káoszra, az acsarkodásra, nemet mondtak az elvek nélküli
hatalmi törekvésekre. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek,
aki szavazatával támogatta azt a közös munkát, amit az elmúlt években
elvégeztünk, és hozzájárult ahhoz,
hogy továbbhaladjunk azon az úton,
amelyen elértük, hogy a Pest megyei
5-ös számú választókerület hazánk
legdinamikusabban fejlődő térségévé váljon. Ez egy olyan meggyőző
eredmény, amelyet nem érhettünk
volna összefogás és együttműködés
nélkül, és amit mindenképp meg kell
őriznünk a továbbiakban is. Egyúttal szeretném megköszönni mindenkinek, aki munkájával és igyekeze4 Dunakeszi Polgár

tével segítette a közös sikerünket!
Legyünk büszkék magunkra, mert
bebizonyosodott, hogy ha összefogunk, még a legnagyobb túlerő sem
képes bennünket megállítani.
– Hogyan látja térségünk további
esélyeit és lehetőségeit, milyen fejlesztéseket tervezhetünk?
– Dunakeszit és térségét nagyszerű, szorgalmas emberek lakják, egy
példaértékű igazi közösség. Munkámmal mindig is az volt, és továbbra is az a célom, hogy az itt élő kicsik
és nagyok mindennapi életét szebbé és jobbá tegyem. Ezért dolgoztam, és a jövőben is ezért fogok mindent megtenni. Mert a bizalmat bizony minden egyes nap ki kell érdemelni! A további fejlesztések irányait
az elmúlt évek eredményei tulajdonképpen már kijelölték számunkra, az
egészségügyi és oktatási, közlekedési fejlesztéseket kell továbbvinnünk,

bölcsődéket, óvodákat és iskolákat
építünk – több ilyen beruházás már
folyamatban is van régiónkban, gondoljunk csak az ország legnagyobb
oktatási beruházására, a Diáknegyedre –, megújulnak az egészségügyi intézményeink, de ugyanakkor
nagy hangsúlyt fektetünk a zöld beruházásokra is, a természet- és környezetbarát fejlesztésekre. Régiónk
egy nagyon tudatos közösség, a fiatalok és a fiatal családok igénylik a környezetkímélő megoldásokat, a természetbarát szempontokat.
– Mit tart a választások legfontosabb tapasztalatának?
– A választásokon is bebizonyosodott, hogy körzetünk lakói ragaszkodnak ahhoz, hogy térségünkben
továbbra is adott legyen a mindennapok nyugalma, az alkotó munka,
a tervezhető és kiszámítható jövő.
Pontosan tudják az emberek, hogy
csak békében lehet építkezni, fejlődni. Éppen ezért továbbra is elsődleges szempont számunkra, hogy Magyarország kimaradjon a szomszédságunkban folyó háborúból, és hogy
megőrizzük a stratégiai nyugalmunkat. Segítjük a bajbajutottakat, befogadjuk és ellátjuk a menekülteket,
de nem küldünk sem katonákat, sem
fegyvereket Ukrajnába. A béke megőrzése a további fejlődésünk és az elért eredményeink megőrzésének garanciája. Én pedig minden erőmmel
azon vagyok, hogy folytassuk a közös munkát, nagyon sok feladat áll
még előttünk.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Bocskay Zsolt

Tuzson Bence magabiztos
győzelmet aratott a választáson
A Fidesz-KDNP jelöltje a harmadik országgyűlési képviselői mandátumát nyerte el

A

Pest

A PEST MEGYEI 5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETBEN MAGABIZTOS GYŐZELMET ARATOTT A FIDESZKDNP SZÍNEIBEN INDULÓ TUZSON BENCE, AKI A 2022. ÁPRILIS 3-AI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
VÁLASZTÁSON IMMÁR A HARMADIK EGYMÁST KÖVETŐ VOKSOLÁSON NYERTE EL A VÁLASZTÓPOLGÁROK BIZALMÁT, AKIRE 33 285 FŐ, A VÁLASZTÁSON MEGJELENTEK 46,80 SZÁZALÉKA SZAVAZOTT.
MÁSODIK HELYEN, AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS KÖZÖS JELÖLTJE, DOROSZ DÁVID VÉGZETT,
AKI 29 493 VÁLASZTÓPOLGÁR, A SZAVAZÓK 41,47 SZÁZALÉKÁNAK A TÁMOGATÁSÁT NYERTE EL.

5. számú válasz7 településen leadott
71 126 érvényes szavazatból
Tuzson Bence 3769 szavazattal kapott többet, mint Dorosz Dávid.
98,92 százalékos feldolgozottságnál a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint az egyéni jelöltek sorrendje a következő:
megyei

tókerület

1. Tuzson Bence (Fidesz-KDNP)
46,80 százalék, 33 285 szavazat
2. Dorosz Dávid (DK-JobbikMomemtum-MSZP-LMPPárbeszéd) 41,47 százalék,
29 4932 szavazat
3. Kovács Mátyás (Mi Hazánk)
4,76 százalék, 3 388 szavazat

Dunakeszin is magas volt a választópolgárok részvétele a voksoláson
Tuzson Bence kihívója, a Párbeszéd kampányfőnöke, Dorosz Dávid volt, akinek – sokat szerint – a
választókerületben Göd volt a politikai fellegvára, erős bástyája, ám a
választás végeredménye ezt nem igazolta vissza, hiszen a város 17 szavazóköréből 12-ben Tuzson Bence győzött, míg az ellenzéki összefogás jelöltje csak 5 szavazókörben.
Dunakeszi 30 szavazóköréből 21ben Tuzson Bence nyerte választást, akire 11 044 választópolgár szavazott, míg a 8 körzetben többséget
szerző Dorosz Dávidra 10 071 dunakeszi lakos voksolt. A 10. számú szavazókör eredménye csak – lapunk
megjelenése után – április 9-én válik ismertté, mert az ehhez a szavazókörhöz tartozó választópolgárok
szavazati mellett itt számolják össze
az átjelentkezők és külhoni választók szavazatait is.
Szűkebb pátriánkban, Pest megye
mind a 12 választókerületében a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte el a képviselői mandátumot.
Az országos választás eredményeként a Fidesz–KDNP 136 mandátu-

mot szerzett a 199 fős Országgyűlésben, a választópolgárok 2 868 587
(54,18 %) szavazatával. Az ellenzéki összefogás, vagyis a DK–Jobbik–
LMP–MSZP–Momentum–Párbeszéd Márki-Zay Péter vezetésével 56
mandátumot szerzett, a rájuk adott
1 811 593 (34,22 %) szavazattal, ám
ez a mandátumszám hatfelé oszlik, a
legerősebb a DK frakció lesz.
A Mi Hazánk Mozgalom is bejutott a parlamentbe, a listán szerzett
7 képviselői mandátummal, akikre
319 484 választópolgár voksolt.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

4. Bürger Zoltán (MKKP)
3,74 százalék, 2 659 szavazat

5. Kovács Roxána (MEMO)
1,75 százalék, 1 245 szavazat

6. Lőrincz László (VD)
0,85 százalék, 607 szavazat

7. Szuchányi Gábor (Normális
Párt) 0,63 százalék, 448 szavazat
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ÁTADTÁK A DUNAKESZI
JÁRÁSI HIVATAL ÚJ ÉPÜLETÉT
ÁTADTÁK A DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL ÚJ
TÖRZSHIVATALI ÉPÜLETÉT MÁRCIUS 25-ÉN.
GYÖRGY ISTVÁN, A MINISZTERELNÖKSÉG TERÜLETI KÖZIGAZGATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRA HANGSÚLYOZTA, HOGY A BERUHÁZÁSSAL KORSZERŰ ÉPÜLETBE, EGY HELYRE
TUDOTT KÖLTÖZNI A HIVATAL.

A

közelben található új du -

kormányablak tavaly őszi átadása után a most
megnyíló modern épület is
komfortos körülményeket biztosít
mind a munkatársaknak, mind az
ügyfeleknek – mondta.
Az államtitkár emlékeztetett arra
is: a pandémiás helyzetben a területi közigazgatás jelentős szerepet vállalt, vezényelve a világjárvány elleni
küzdelem teljes logisztikai folyamatát. Az ukrajnai háború újabb kihívások elé állítja az országot – folytatta -, csaknem ötszázezer menekült
érkezett Magyarországra, és a helyzet hosszú időre jelent feladatot az
önkormányzatoknak, az államnak,
továbbá a civil és karitatív szervezeteknek.
Tuzson Bence, Pest megye 5-ös
választókerületének
országgyűlési képviselőjelöltje hangsúlyozta: Dunakeszi térsége fejlődik az
országban a legdinamikusabban.
A járásban is számos jelentős változás történt az utóbbi időszakban –
fűzte hozzá.
Elmondta, a most átadott épület
a legkorszerűbb járási hivatal az országban. Beszélt arról is: a helyszín
lehetővé teszi, hogy a tervek szerint
a későbbiekben kormányzati jellegű központ tudjon létrejönni a vasútállomás közelében, a Verseny utcában. A felújított vasútállomás, az új
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kormányablak, az új járási hivatal és
a megújult környezet az itt élők életminőségének javításához járul hozzá
– mondta.

Dunakeszi térsége
fejlődik az országban
a legdinamikusabban
Kitért arra is, hogy elkezdődött
az ország legnagyobb középiskolai
mintaberuházása, melyben egy gimnázium és egy technikum biztosítja majd a fiatalok oktatását, melyben uszoda és tornacsarnok is lesz.
Szeptembertől már két osztály számára elkezdődik a tanítás a járási hivatal korábbi épületében.
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott emlékeztetett: elsőként az ügyfelek kiszolgálásán kí-

vántak javítani, ezért jött létre előbb
a kormányablak, s “csak utána gondoltunk magunkra”, azaz legyen
minden szervezeti egység egy épületben, ami jelentős könnyebbséget
jelent az ügyfelek számára is.
A kormányhivatali rendszer létrehozásának az volt a célja, hogy “kevesebben legyünk, hatékonyabbak
legyünk és 21. századi körülmények
között legyünk. Ezért jött létre például most ez az épület” – fogalmazott a kormánymegbízott.
Dióssi Csaba polgármester egyebek mellett arról beszélt, hogy ha
vannak jó célok, jó elképzelések, ha
van lelkes és agilis országgyűlési
képviselő és vannak olyan kormányzati intézmények, amelyekkel jól lehet együttműködni, akkor minden
megvalósítható, melyre példa a most
átadásra kerülő járási hivatal törzsépülete.
Forrás: MTI
Fotó: KesziPress

VÁROSI KITÜNTETÉSEK
NEMZETI ÜNNEPÜNK, AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ADTÁK ÁT A DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT ELISMERÉSEKET MÁRCIUS 14-ÉN A VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERMÉBEN.

A Március 15. téren rendezett ünnepségen
az önkormányzat vezetői helyezték el a tisztelet és emlékezés koszorúját

A

z ünnepségen beszédet mon-

Dióssi Csaba polgármester és Tuzson Bence, a térség
országgyűlési képviselője.
Az ünnepi megemlékezés a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsorával kezdődött. Oroszki Tamás zongorán
Liszt Ferenc Forrásnál című művét
játszotta el (Fk. Dr. Domoszai Erzsébet). Ezt követően Bangó Géza
Kreisler: Kis bécsi indulóját szólaltatta meg hegedűn, zongorán kísérte
Korényi Judit korrepetitor (Fk: Dobai Szabolcs).
- Minden évben nagyon fontos esemény, amikor átadjuk a városi kitüntetéseket – kezdte beszédét Dióssi Csaba polgármester. –
Nagyon sokan dolgoznak településünkön a városért, és nekik meg kell
adni a tiszteletet, meg kell köszönni,
amiért kiemelkedő munkát végeznek. Felgyorsult világban élünk, és a
dott

fiataloknak nagyon nehéz igazodási
pontot találni. Nagyon sok inger éri
őket a különböző médiumokból. A
városi kitüntetéssel bemutatjuk, kik
azok a példaképek, akiket érdemes
követni.
– Küzdeni, alkalmazkodni és élni.
Minden nagy teljesítmény mögött ez
áll – kezdte ünnepi beszédét Tuzson
Bence, a térség országgyűlési képviselője. Majd így folytatta: – Különleges képességű emberek azok, akik az
életük során ezt a küzdelmet végig
tudják csinálni. Tisztában vannak
azzal is, hogy minden különleges teljesítmény lemondással is jár.
A továbbiakban arról szólt, hogy
a küzdés eredménye, ha egy közösségnek is tudnak adni valami
pluszt. Dunakeszi az ország leggyorsabban fejlődő városa, erős közösséggel, amely magával tudja húzni a többieket. Egy város akkor erős,
ha olyan emberek vannak, akik kü-

lönleges teljesítményt nyújtottak, Idén dr. Domoszlai
életükkel példát mutatnak a többi- Erzsébet vehette át
eknek. Jövőt tudnak mutatni az ifjú a Díszpolgári kitüntetést
tehetségeknek. A kiemelkedő teljesítményekkel képesek voltak erős
közösséget alkotni, megerősíteni az
értékeket, és ebből egy erős várost
lehetett építeni.
A beszédek után kezdődött a városi kitüntetések átadása. Az elismeréseket Tuzson Bence, Dióssi Csaba
és az önkormányzati testület képviselői adták át.
Az ünnepség zárásaként KovátsSzőcs Benedek, a művészeti iskola
növendéke előadásában Liszt Ferenc
XI. Magyar Rapszódiáját hallgathattuk (Fk: Dr. Domoszlai Erzsébet).
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei

K IT Ü N TETET TEK :
• Bodrácska Sándor
„Közbiztonsági Díj”
• Turányi Balázs
„Dunakeszi Városi Közszolgálati Díj”
• Kundlya János
„Dunakeszi Város Sport Díja”
• Lőrincz Róbert „Dunakeszi Városi
Közművelődési Díj”
• Bereczné Csillag Mária
„Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj”
• Kocsisné Mirkovszki Judit
„Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj”
• Dr. Tornyi András „Dunakeszi Város
Egészségügyéért Dr. Bayer Emil Díj”
• Kőrősi Tánc Együttes
„Dunakeszi Városért plakett”
• Jacek Lelek, Stary Sacz polgármestere
„Dunakeszi Városért” kitüntető cím
• Dr. Domoszlai Erzsébet „Dunakeszi
Város Díszpolgára”
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DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
A DUNAKESZI TANKERÜLET ÉS A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VEZETŐI ÉS TUZSON
BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÍRTA
ALÁ ÁPRILIS 1-JÉN AZT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST, MELYNEK CÉLJA,
HOGY AZ ÉPÜLŐ DUNAKESZI DIÁKNEGYED
ÁTADÁSA ELŐTT, MÁR A 2023/24-ES
TANÉVBEN ELINDULHASSON A SZAKKÉPZÉS DUNAKESZIN.

Széles körű együttműködés eredményeként
indulhat a szakképzés Dunakeszin

E

gyüttműködési

megálla-

Dunakeszi polgármesterének irodájában arról, hogy amint
a minisztériumi engedély is
megérkezik, elkezdődik az épülő IV.
Béla Király Gimnázium és VSZC Lányi Ferenc Szakgimnázium neve alatt
az oktatás, felmenő rendszerben.
podás

született

Az iskola tervezése előtt felmérést
végeztünk a szülők körében,
hogy milyen iskolatípusra
és milyen tantárgyakra lenne igazán
szükségük a fiataloknak
Április 1-jén írta alá Dióssi Csaba
polgármester, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Szabóné Forgács
Gabriella, a Dunakeszi Tankerület
igazgatója, valamint a Váci Szakképzési Centrumtól Dudás Tibor kancellár és Papolczi Emőke főigazgató
az együttműködési megállapodást.
Mint Tuzson Bence az aláírás alkalmával elmondta, ezzel a lépéssel még az épületek megépülése előtt
megkezdődhet a szakirányú oktatás Dunakeszin, a Bárdos Lajos Általános Iskola épületének egy szárnyában, melyben eddig a Dunakeszi
Járási Hivatal működött. „Az iskola
tervezése előtt felmérést végeztünk a
szülők körében, hogy milyen iskola8 Dunakeszi Polgár

típusra és milyen tantárgyakra lenne
igazán szükségük a fiataloknak. Az ő
javaslatukra döntöttünk a gimnázium és a technikum megépülése mellett, amelyben informatikát, közgazdaságot, gépészetet és elektronikát
mindenképpen tanulhatnak majd a
diákok” – fejtette ki Tuzson Bence.
Hozzátette, Magyarországon a Dunakeszi Diáknegyed egyedülálló középiskolai komplexum lesz, amely
egyben egy mintaprojekt is.
Dudás Tibor, a Váci Szakképzési Centrum kancellárja megerősítette, hogy a jelen megállapodással
a 2023/24-es tanévben 1-1 osztályt
már el tudnak indítani, amelyek a
gimnáziumok megépülése után az
új épületben folytatják tanulmányaikat. Mint magyarázta, a technikum
azt jelenti, az érettségi megszerzése után a diákok 13. osztályban okleveles technikusi képzést szereznek,
amellyel a munkába állást és a továbbtanulást is választhatják.
Dióssi Csaba polgármester hangsúlyozta, számára fontos szempont
volt, hogy ne csak akkor induljon el
az oktatás a két új középfokú oktatási intézményben, amikor az épületek felépültek, hanem már korábban. Ehhez épp a legjobbkor készült
a Pest Megyei Járási Hivatal dunakeszi törzshivatala, ahová így beköltözhetett az addig a Bárdos Lajos Általános Iskola alsó tagozatos épületében működő járási hivatal. Ennek

köszönhetően az önkormányzat biztosítani tudja a tanítás helyszínét,
ahol csak vissza kell alakítani a tantermeket. Mint felidézte, szakmunkásképzés 2007-ig volt Dunakeszin,
ahol most újraindulhat a szakképzés, csak sokkal magasabb szinten,
színvonalon. “Évente 500 diák végez
a dunakeszi általános iskolákban, de
egyetlen gimnáziumunkban eddig
csak évente 72-en tudtak helyben továbbtanulni. A képzések elindulásával ez a szám minimum a kétszeresére nő. Amint pedig mindkét iskola
felépül, több száz család mindennapjai válnak majd könnyebbé” – mondta a polgármester.
A megállapodás aláírásakor az is
kiderült, már zajlik egy átszervezési eljárás a Radnóti Miklós Gimnáziummal is, amely a IV. Béla Király
Gimnázium tagintézményeként két
osztállyal indulna már a 2022/23-as
tanévben, szintén a Bárdos épületében. A pozitív minisztériumi döntés esetén, nyáron lefolytatnának egy
pótfelvételi eljárást, amelyen két osztályban összesen 72 diáknak biztosítanak majd helyet. Nyelvi előkészítő
indulna, amely abból a szempontból
könnyebbség, hogy néhány tanár felvételét kell csak lebonyolítani, egyelőre komplett tanári kart még nem
igényel az oktatás.
Szeredi Helga
Fotó: KesziPress

1,2 MILLIÁRD
FORINT
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
2021 VÉGÉN INDULT EL A 2021-2027 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAIN, AMELYEK KÖZÜL HÁROM BEADVÁNYRA MÁR MEG IS ÉRKEZETT A POZITÍV
VÁLASZ. HÁROM KIÍRÁSON A VÁROS EDDIG
1.208.299.898 FT TÁMOGATÁST NYERT EL.
A RÉSZLETEKRŐL TUZSON BENCE, A TÉRSÉG
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE ÉS DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT AZ ARANYALMA TAGÓVODÁNÁL.
– Újabb jó hírt kapott a városunk ,
három pályázatunkat sikeresen bírálták el, összességében több mint egymilliárd 200 millió forintos összegről van szó – mondta a polgármester.
Majd így folytatta: – Ennek a legnagyobb eleme egy új tagóvoda építése,
ami az Aranyalma Tagóvoda folytatása lesz. Ezzel azt a régi célunkat
tudjuk megvalósítani, hogy minden
dunakeszis gyerek már olyan intézménybe járhasson, amely eredendően
óvodának épült.
Köszönetet mondott Tuzson Bence
országgyűlési képviselőnek, aki segítette ezt a folyamatot az ötlettől a jelen
pillanatig. – Biztosak lehetünk abban,
hogy ez a beruházás megépül, és négy
csoportszobával 120 gyermek befogadására lesz alkalmas. Egyebek mellett 20,8 kWp teljesítményű napelemes
rendszer telepítésére és új parkolóhely

állami támogatás új tagóvoda,
kerékpárút fejlesztésre,
energetikai korszerűsítésre

kialakítására is lehetőség nyílik. A tervek szerint az építkezés 2023 első félévében indul és 2024-ben birtokba is
vehetik a gyermekek az új óvodát.
A folytatásban elmondta, hogy 300
millió forintból a kerékpárút-hálózat bővítése történik meg. Ennek
eredményeként össze tudják kötni az
EuroVelo 6 hálózattal a Fő úton haladó kerékpársávot, így az ipari parkhoz is könnyebb lesz eljutni a dolgozóknak, illetve a bevásárlóközpontba
a vásárlóknak. Köszönetet mondott
mindenkinek, aki részt vett a pályázat megálmodásában, kidolgozásában és a döntési folyamatban.
– Nagy lépést tettünk előre azzal,
hogy Dunakeszi városa újabb jelentős összeget nyert el – fogalmazott Tuzson Bence. – Három komoly projekt
valósul meg, de a választókerület egészében is több mint három és fél milliárd forint az az összeg, amit pályázatokon elnyertek a különböző önkormányzatok. Azért is nagy jelentőségű
a pályázat, mert Dunakeszin mindig
arra koncentráltunk, hogy olyan beruházásokat valósítsunk meg, amire az
embereknek igényük, szükségük van,
és életminőségüket is javítja. Nem véletlen, hogy ez az ország legdinamikusabban fejlődő települése.
A továbbiakban arról szólt a képviselő, hogy az óvoda bővítésre 800 millió forintot fordíthatnak.

Dunakeszin mindig arra koncentráltunk,
hogy olyan beruházásokat valósítsunk
meg, amire az embereknek szükségük van,
és életminőségüket is javítja
A kerékpárút-bővítés jelentősége az
EuroVelo 6 és a Pallag utcában lévő
ipari terület összekötése, ahol nagyon
sokan dolgoznak és lehetőség nyílik
a munkahelyet kerékpárral elérni.
Ezen az úton a BKK járatok is elérhetővé válnak. A tervezett nyomvonal
hossza 2,3 km lesz, a munkálatok várhatóan 2023 első félévében kezdődhetnek el. Ez a beruházás 300 millió
forintból valósul meg.
Végezetül szólt még a harmadik jelentős, energiahatékony beruházásról
is, amelyek valójában épületfelújítások
lesznek. Közülük az egyik a Krajcár utcában, a Közüzemi Kft. ügyfélközpontja, amely olyan szinten újul meg, hogy
szinte nulla lesz az enerigafelhasználás.
Régi adósságként megvalósul a temetőben lévő ravatalozó épület és a főépület energetikai korszerűsítése. Ezekre
a beruházásokra a Közüzemi Kft. több
mint 108 millió forint állami támogatást nyert el. A kivitelezés legkésőbb
2023 elején kezdődhet el.
Katona M. István
A szerző felvétele
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körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

Hatalmas munka ért a megvalósulás szakaszába, letettük az Dunakeszi Diáknegyed alapkövét,
és már elkezdődött a földmunka
is. Közel 4,5 hektáron több mint
32.000m² intézményi területen
fogja 1.500 gyermek a középiskolai tanulmányait folytatni. A legnagyobb tisztelettel köszönöm
Tuzson Bence országgyűlési képviselőnk munkáját, hogy támogatásával megvalósíthattuk Dunakeszi legnagyobb fejlesztését.
Március közepén átadtuk
a városi kitüntetéseket, nagy tisztelettel gratulálok minden díjazottnak. Elkezdtük az Alagligeti
játszótér teljes körű felújítását.

Napokon belül átadjuk az új játékokat, és nemsokára az új kerítés is megérkezik. Nagyon nagy
tisztelettel köszönöm a városi főkertész hölgy segítséget, akinek
a tervei alapján nagyobb és biztonságosabb lesz a játszóterünk.
Az ő irányítása mellett a megépülő Dunakeszi Diáknegyed területén lévő védett árvalányhajat is
áttelepítettük a körzetünkben
lévő Aranyalma Óvoda melletti
mezőre. Valamint szintén tisztelettel köszönöm a Közterület
Felügyelet és a Dunakeszi Polgárőrség támogatását a játszótér
felügyeletében.
A városunk határában lévő
ismeretlen közműakna sorsa is
megoldódott, nagy tisztelettel
köszönöm Kékesi József lakótársunknak és a Magyar Telekom
kábelhálózatos csoportjának az
önzetlen segítségét.

Az ELMŰ Zrt. elkezdte a 20Kv
középfeszültségű vezetékek űrszelvényének a gallyazását. Ez
a körzetünkben csak a Repülőtéri, a Rákóczi, és Alagimajori
utakat érinti. De nem csak a városunk, hanem a körzetünkben
is egy hatalmas fejlesztés lesz,
800 millió forint támogatást
kaptunk, amiből az Aranyalma
Óvodát bővítjük négy új csoportszobával.
Sajnos voltak nehézségek is
a körzetünk egyik részén. Sajnos több hete nem működik
a Repülőtéri út végén a körforgalomnál lévő gyalogátkelőnél,
a közvilágítás egyik kandelábere.
A közvilágítást javító EuroVill Kft
többször is javította, de sajnos
a hiba az ELMŰ rendszerében
van. A szakaszhiba által sajnos
a környező utcákban több napig
nem volt egységes közvilágítás.

Kérésemre a város üzemeltetési osztály kiemelten kezelte
a problémát. Folyamatosan jeleztük az ELMŰ felé a problémát.
Tisztelettel köszönöm a támogatásukat. A város és körzetünk
legnagyobb
sporteseménye
a Futakeszi. Immár 8. alkalommal
rendeztük meg, közel 1.300-an
indultak különböző távokon.
Gratulálok minden résztvevőnek. Április elsején volt a városunk 45. születésnapja. Isten éltesse Dunakeszit!
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!

Márciusban a javuló időjárás
miatt egyre több olyan megkeresést kaptam, ami a közterületekkel, szabadidő eltöltésére alkalmas zöldfelületekkel kapcsolatos. A lakótelep
temető felőli oldalán található
új kutyafuttatóval kapcsolatban kerestek meg az ott lakók,
akik a mellette található szelektív sziget kapcsán vették
észre, hogy a futtató alacsony
kerítése miatt a hulladék egy
része, köztük sokszor üvegszilánkok is gyakran „landolnak”
nagyobb mennyiségben a
futtató területén. Ugyancsak
megjegyezték azt is, hogy a
futtató területe nincs megfe-
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lelően rendben tartva, a lehullott faágak, levelek nincsenek eltakarítva. Utóbbi problémával kapcsolatban az engem megkereső lakos nem
gyakoribb takarítást kért, hanem eszközöket (!), amelyekkel a futtatót használók maguk tarthatják rendben a területet. Bár joggal várná el az
önkormányzattól a lakosság a
közterületek teljeskörű rendben tartását, mégis nagyon
értékelendő és megjegyzendő az a hozzáállás, amikor az
érintettek maguk is kivennék
a részüket az ilyen közös munkából – éppen azért, mert tőlük elvárni ezt egyébként egyáltalán nem lehet.
A problémát továbbítottam
az illetékes osztályvezetőnek,
akinek a jó idő beköszöntével
a fentiek mellett újra felvetettem azt a korábbi kérdést is,
ami a futtató melletti elhanya-

golt, jelenleg parkolónak használt terület rendbetételét célozza.
Végre ismét érinteni tudtuk
az osztályvezetővel folytatott
megbeszélésünkön a Barátság
útja 16. és a piac közötti terület, valamint a Barátság útja 26
és 28 közötti terület rendezésének kérdéseit, lehetőségeit is. Ennek részleteiről azok kidolgozását követően fogok tájékoztatást adni lehetőségeimhez mérten e hasábokon,
illetve a rendelkezésemre álló
egyéb felületeken.
Március 25-éről 26-ra virradó éjjel a Barátság útja 16.
melletti szelektív hulladéktárolók kigyulladtak, melyről –
mivel éppen éjszakás voltam
a kórházban – magam is csak
a közösségi oldalakról szereztem tudomást. Még reggel levélben fordultam Dióssi Csaba polgármesterhez, valamint

a polgármesteri hivatal és a
Közüzemi Kft. illetékeseihez,
a tárolók mielőbbi pótlása érdekében, melyre nagyon rövid
időn belül sor is került – ezt ezúton is köszönöm!
Elérhetőségeimen továbbra
is várom megkereséseiket. Közvetlen telefonszámom: 06-70379-92-11, 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!

Először is engedjék meg, hogy megköszönjem Önöknek a nagy arányú
választási részvételt, körzetünk különösen jól szerepelt. Tuzson Bence
országgyűlési képviselő támogatásával tovább fejleszthetjük, szépíthetjük Dunakeszit. Zajlanak is a Kodály Zoltán utcában a csapadékvízelvezetéssel kapcsolatos munkák,
amelyek részeként 4 szikkasztókút
építünk, javítjuk a szegélyeket,
hogy a víz ne bukhasson át a padkán, 2 új árkot építünk folyókával
és hozzá igazítjuk a járda dőlésszögét is, és visszaépítünk egy korábbi
szikkasztó árkot, a folyókákat és kialakítva hozzá.

Aki a Dunakeszi Diáknegyed felé jár,
láthatja, hogy az alapkőletétel és a terep előkészítése után a konkrét munkák is elkezdődtek. Jelenleg a cölöpözést végzik, összesen 1400 cölöp kerül
a földbe a következő hetekben. Az építkezést napi 24 órában kamera rögzíti,
amelynek felvételét az Önkormányzat
is megkapja, így időről-időre meg tudjuk mutatni, mi is történik a területen.
Mint az egész városban, így körzetünk több utcájában is gallyaztak az
Elmű Nyrt. és a Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. munkatársai. A Mátyás
király utcában egy öreg hársfát kellett
megmetszeni, mert, mint Tóth Eszter
főkertész tájékoztatott, a koronaalapban elkorhadt, így egyik ága a leszakadás határán volt, ezért rendkívül balesetveszélyessé vált. Alagon az Elmű
Nyrt. a Széchenyi, Tisza, Szabadság,
Rákóczi, Kiss józsef, Jósika, Deák Ferenc és a Fóti úton végzett gallyazást,
hogy a 20kV-os középfeszültségű
elektromos hálózat űrszelvényét biz-

tosítsa. A vezetéket megközelítő és
ahhoz surlódó ágak élet- és balesetveszélyesek, valamint üzemzavart okozhatnak. A gallyazással a védőtávolság
3 méter lett. A levágott gallyakat az
Elmű Nyrt. folyamatosan gyűjti össze.
Ne felejtsék el, hamarosan esedékes az iskolai és óvodai beiratkozás
a 2022/23-as tanévre. A pontos időpontokról tájékozódhatnak az adott
iskola és óvoda honlapján, valamint a
www.dunakeszi.hu honlapon.
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!

Felújítási munkálatok
a zeneiskolában
A Farkas Ferenc Zeneiskola
épületében részleges felújítási munkálatok kezdődtek. A felújítás során az emeleti nagyterem és annak előtere újul meg.
A tervek szerint ez a terület
többfunkciós lesz. A zeneiskolai koncertek mellett, házasságkötések megtartására is lesz lehetőség.
Szent Mihály Plébánia
Dunakeszi egyik legrégebbi épületének, a Szent Mihály
Plébániának felújítása az előre

meghatározott ütemben zajlik. A tető elkészült, a cserepek
a helyükre kerültek. Elkezdődtek a külső homlokzat szigetelési munkálatai. A felújítás során az egyik fő szempont, hogy
az épület külső és belső struktúrájában az eredeti formák jelenjenek meg.
Lányi park felújítása
Elkezdődött a gyártelepi városrész egyik leghangulatosabb
részének, a Lányi Ferenc parknak felújítása. A tervek elkészültek. A több ütemben történő munkálatok során bővül
a játszótéri eszközök száma. Az
új játszótéri elemek telepítése
már el is kezdődött.
Szent Korona installáció
a Főtéren
A Dunakeszi Rotary Club jóvol-

tából május 6-ig áll a Magyar
Szent Korona Installáció a IV.
Béla király főtéren, ahol egész
nap ingyenesen látogatható.
Aki teheti, sétáljon el, és nézze
meg az 5 méter magas 4,8 méter átmérőjű építményt.
Tavaszi munkálatok
a körzetben
A tavasz beköszöntével megkezdődött a zöld felületek karbantartása. Az útmenti fákat
megmetszették. 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 folyamatos, naprakész információkkal igyekszem szolgálni az
egész várost és a körzetet érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken: Email: joszabo61@
gmail.com Levelezési cím: 2120
Dunakeszi, Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
MÁRCIUSI ÉRDEKLŐDÉSEK

- Hat címen hiányzó utca névtáblák pótlásának kérelme
- Csatornafedelek melletti
kátyúk megszüntetése érdekében az osztály illetékeséhez
és a DMRV műszaki vezetőjéhez fordultam
- Újabb érdeklődést nyújtottam be a Tábor utca 21.
előtt ígért feladatok elvégzése miatt. Pár nappal később
az ingatlan közelében megsüllyedt aszfalt helyreállítását, valamint a csapadékvíz
elvezetés megoldása érdekében egy szikkasztó kiépítését a Penta Kft alvállalkozója
a P-Geo Kft. munkatársai elvégezték. Az ingatlan előtti és
a József és Tábor utca kereszteződésében található aknafedelek cseréje folyamatban,
mely a DMRV hatáskörébe tartozik.
- A Kossuth L. utca
rekonstukciója
érdekében
folytatott tárgyalás eredményéről kérdeztem az osztály illetékesét. Előzőleg a városvezetés a Magyar Közúttal kö-

zös tárgyalásba kezdett a város egyik legforgalmasabb és
mondhatni az egyik legros�szabb minőségű utca felújítása végett. Az osztályvezető úr
tájékoztatott, hogy az együttműködés első állomása a Rév
utca felújításának műszaki és
pénzügyi vonzatainak vizsgálata. A Kossuth L. utca útpálya felújításáról is szó esett, de
jelenleg a költségvetési keret
alapján az éves felújítási tervben nem szerepel. Továbbra
is vizsgálják a Kossuth és Széchenyi csomópont forgalomtechnikai átalakítását, mely
utóbbinak úgy gondolom, sokan örülhetünk
- Zajvédelmi, életvédelmi fal
kialakításának kérelme a városvezetés felé. Tudjuk, hogy
a MÁV hatáskörébe tartozik és
ismerjük már az álláspontját.
A zajvédelem kapcsán úgynevezett passzív berendezéseket telepítene. Az előzők lényege, hogy hanggátló ablakszárnyakat szerelnének fel
azon ingatlanok lakószobáira, amelyek esetében a zajhatás meghaladja a törvényben
meghatározott maximumot.
Az Önkormányzat részéről
nincs teljes egyetértés ennek
elfogadásával kapcsolatban,
így érdemi döntés nem szü-

letett. Megjegyzem, hogy a
városvezetéssel egyetértve a
MÁV elképzelését nem támogatom. Elképzelésem – nem
mai történet –, hogy a Klapka u.-i gyalogos felüljáró északi és déli irányában kb. 2,5-3
méter magasságban, 100-100
méter hosszúságban szilárd
betonfal épülhessen, mely
egyaránt zajvédelmi, de főként életvédelmi funkciót töltene be. Sajnos minden évben
történik halálos baleset, mivel
a vasút Klapka utcai irányából,
illetve a másik oldalon lévő
Könyves Kálmán utca irányából is a síneken áthaladva közelítik meg a gyártelepi vasútállomást.
- Klapka utcai vízelvezető
árokba zöldhulladékot dobtak
ismeretlen személyek, melyre az egyik ott lakó hölgy hívta fel a figyelmet. Annak érdekében, hogy ne duguljon el az
aluljáró – esőt jósolt az időjárás jelentés – a segítségemet
kérte. A helyszín megtekintése igazolta a bejelentő állítását, mely végett a Közüzemi
Kft. műszaki vezetőjének intézkedését kértem. Rövid időn
belül a közüzemisek az árkot
kitakarították, melyet az aluljárót használó gyalogosok nevében köszönök.

Házasságot kötöttek
2022. február 17.
László Csaba József és Balázs Ildikó
Klein Marcell és Kiss Mónika
2022. február 26.
Molnár Szabolcs és Klausz Petra
Ocskó Zoltán Zsolt és Szabó Dorina
2022. március 5.
Orosz Zsolt és Mlinárcsik Tímea
2022. március 19.
Kovács Balázs és Orsós Henrietta
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- Érdeklődéseket nyújtottam be három folyamatban
lévő ügyben. A Rákóczi út, Báthory és Hunyadi utca közötti
szakasz, a Zalán utca, a Klapka utca /zsákutca/ és a Klapka
utca, Béke út és Zápolya utca
közötti rész rekonstrukciója érdekében. Utóbbiról anno
a 2021.02.25-i bizottsági, majd
a testületi ülésen született
döntés a Dunakeszin 2021ben történő útburkolatok felújításáról és az ahhoz kapcsolódó pályázatról. A felújítással
érintett 3 útszakasz: 1. Szent
István utca a Bajcsy-Zsilinszky
és Táncsics Mihály utca közötti
szakasz 2. Klapka utca, Béke út
és a Zápolya utca közötti szakasz 3. Szent István - Bartók
Béla utca találkozásának környéke.
- Érdeklődés(2) a járdaépítések folytatása érdekében,
mely a Zápolya és a Hunyadi
utca párosszámozású oldalát
érinti
- Érdeklődés(3) a Batthyány
Elemér utcai árkokba a gyeprácsok visszahelyezése, illetve
a Görgey utca 24. sarokingatlan Kálmán utcai oldalon található árok bélelésének várható
időpontja felől


Hircz Tamás
6. sz. választókörzet
önkormányzati
képviselője

Új és szebb környezet
fogadja az ifjú párokat

J

úniustól már új helyszínen és

fogadhatnak egymásnak örökhűséget az ifjú párok. A házasságkötés
ünnepélyes méltóságához illő szép
környezetté formálják a Bem utcai
zeneiskola épületének homlokzatát, új előtetőt helyeznek el és megszépül a kerítés is.
Az előkertből három korhadt
fát – melyeket nem lehetett megmenteni – eltávolítják, helyettük
hat újat ültetnek, a bokrokat frissímegszépült

környezetben

tik. A park esküvői fotópont és pihenőpark lesz, melyet rózsákkal és
levendulákkal ültetnek be.
Az esküvői szertartást szombati napokon a zeneiskola nagytermében tartják, melyet a hét többi napján az intézmény továbbra
is zavartalanul használja oktatási célokra. A csütörtöki esküvőket
azonban továbbra is a városházán
tartják – tudtuk meg a Bem utcai
felújítást irányító Tóth Eszter városi főkertésztől.
V. I.

körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

Április 1-én ünnepeltük Dunakeszi várossá válásának 45. évfordulóját. Az elmúlt évtizedek alatt
hatalmas átalakuláson ment
keresztül városunk, nagyközségből igazi várossá fejlődtünk. Az
új lakótelep, az iskolák, az óvodák és bölcsődék, lakóparkok
és rengeteg ide költöző új lakótársunk alapvetően megváltoztatták lakóhelyünket. A népesség növekedésével szerencsére
igyekezett lépést tartani a város

a szolgáltatások, úgymint az
egészségügyi ellátás, az oktatás,
a kulturális élet valamint a közlekedés folyamatos fejlesztésével
és fejlődésével. Ma már egy alvó
kisvárosból pezsgő kulturális
élettel bíró ötvenezres várossá
váltunk.
A születésnapot számos program tette emlékezetessé, melyek közül számomra kiemelkedik a Bárdos Lajos Általános Iskola jelenlegi és volt diákjainak,
tanárjainak és Altsach Gergely,
- aki az Operett Színház művésze, régebben szintén az iskola
pedagógusa - közreműködésével színpadra állított Valahol
Európában című musical. Az
előadás fantasztikus volt, méltó ajándék Dunakeszi születésnapjára és nem véletlen, hogy

hosszas vastapssal jutalmazta
a közönség. Mind a szereplők, mind Hoványné Martikán
Erika rendező és alkotótársai,
mind a közönség elérzékenyült
a végén, annál is inkább, mivel
sajnos a darabnak ma szomorú
aktualitást ad a szomszédunkban dúló háború. Azt hiszem,
hogy mindannyiunk nevében
megköszönhetem ezt a csodás,
professzionálisan színpadra állított és előadott, felejthetetlen
előadást.
Szűkebb lakóhelyünkön a kivitelezési hiányosságok kijavítása után átadásra került a Tompa
Mihály utcában az új szabadtéri
fitneszpark, melyet a rövid megnyitó után a VSD Cheerleaders
szakosztályában sportoló gyerekek ügyes bemutatója avatott fel.

TISZTELT LAKÓTELEP SZÍVÉBEN ÉLŐK!

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Sajnos néhány negatív hírrel
kell kezdenem! Bár nem közvetlenül a körzetemben, de nagyon közel történt egy tűzeset,
melyben a szelektívgyűjtő edények égtek le a régi piac mellett, annyira, hogy még a kamera is megolvadt a közelében! Szerencsére személyi sérülés nem történt. Ugyanezen
napokban több jelzést kaptam
arról. hogy parkoló autók kerekeit ki szurkáltak a Garas utcá-

ban! Jeleztem ezt minden fontos helyen, s remélem gyorsan
sikerül elkapni az elkövetőt, elkövetőket!
Ami a jobb híreket illeti, abból szerencsére több is van!
Mire e sorok megjelennek, talán már használhatóvá is válnak a felújított játszótér elemek a Barátság és a Garas utcai
játszótereken, köszönet a tervezőknek, szervezőknek, építőknek! Sok gyermek örömére
szép, új játékok kerültek kihelyezésre, a Garas utcaiban még
egy új vizes játszórész is kialakításra került!
Az Iskola utcai játszótéren
egy már nem használható játék
helyére, egy nagyon jó és élvezetes, új kerül kihelyezésre!
A képviselő testületben döntünk egy 250 milliós pályázatról, mely ha eredményes lesz,
s ezért mindent megteszek, lehetővé teszi a Garas utca, Nap

utca és Casalgrande tér közti szakaszának közlekedési és
parkolási megújítását, vagyis
az útburkolat felújítást, új parkolóhelyek kialakítását, ezzel a
parkolók számának növelését,
a felfestések megújítását, ez is
nagyon fontos, s talán a biztonságosabb közlekedést is elősegítheti majd!
Tárgyaltam az illetékesekkel
az Aradi Vértanúk terének felújításáról is, ehhez lenne kapcsolható a Fillér utca és a tér
közti kis tér sorsának rendezése
is, s el akarom érni, hogyha ez
megvalósul, a Fillér utca utolsó még fel nem újított járdaszakasza is kiépüljön! Ez még nem
eldöntött, de mindent megteszek, hogy ez is megvalósuljon!
Természetesen a ciklus elején
elhatározott és időrendbe tett
fejlesztések tovább folynak, s
szükséges javításokra is odafigyelünk!

A Tábor utca Kazinczy utca
sarkán elkészült a hiányzó járdaszakasz, mely most már szilárd
burkolattal van ellátva.
Tisztasági akciót szervezek a
Kosztolányi Dezső utca fölötti
kiserdő területén az illegálisan
elhelyezett zöldhulladékok ös�szegyűjtése érdekében, melynek
tervezett időpontja május 21.
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

Írásom megjelenésekor már
túl leszünk a választásokon, és
a város szülinapján is, s talán az
időjárás is segít a tavasz zöldülésben!
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

Dunakeszi Polgár 13

körzeti
képviselőink jelentik
RÉVDŰLŐ – AHOL A TERMÉSZET ÉS EMBER TALÁLKOZIK

Márciusban befejeződött a
Kiscsurgó medrének a kitakarítása. Sajnálatos módon kommunális hulladékból is két
konténernyi gyűlt össze a területen, pedig az elmúlt években rendszeresen takarítottuk
azt a köztisztasági napok keretein belül és ezáltal jelentősen
tisztább volt a korábbi időszakokhoz képest. Az évek során kiszáradt fák egy részét kiemelték, más részét ledöntötték, hogy élőhelyet nyújtson
a bogaraknak és kisemlősöknek. Egyes rézsűben álló egyedekre annyira felfutott a kúszó
növényzet, hogy a súlyát már
nem bírják, így a kúszó növényeket leszedték. Célunk,
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 lábakon álló pallósor vezetne át, néhol kiszélesedve,
kis teret 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 gátakkal,
arkhimedeszi csavarral, játékmalmokkal tarkított egyedi vizes játszóteret hoznánk létre
a gyerekeknek. Mulccsal borított utat, fapallóból kialakított hidakat, lépcsőket, átjárókat terveztünk, célunk a terület természetességének megőrzése, anyaghasználatban is
erre törekedtünk. A sétányok
mellé vizes, üde élőhelyekre

jellemző virágos 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 mellett
pár év múlva kishalak is megjelennek az újonnan helyreállított területen, élelmet biztosítva a vízimadaraknak, és
horgászási lehetőséget a kisgyerekeknek. A munkálatok
a tavasz folyamán folyamatosan zajlanak majd.
A Nyíltvízi Evezősközpont
parkjában zajló fejlesztések
keretében játszótéri játékokat telepítettünk márciusban.
A csúszópálya, hinták, óriásnyugágy, egyensúlyozó, valamint a mászókák a nyári nap-

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Ismét alapos és szép munkát
végeztek a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai, a tóvárosi játszótér hajójára már nagyon ráfért a felújítás.
A gyerekek biztonsággal vehetik újra birtokba a játékelemet. Czeglédi Csaba és Jakab
Zoltán, a Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. két ezermestere
az elmúlt hetekben a csúszdás
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mászókát és a hintát is rendbe
tették. Köszönöm az alaposságukat és hogy mindig számíthatunk rájuk!
A Toldi utcai játszótér fejlesztése sem marad el, sok még ott
a szabad terület, amelyre három új játékot telepítünk hamarosan. Megrendeltük már
a hiánypótló trambulint, óriás
mérleghintát és az új mászókát a gyerekeknek. Ehhez egy
sikeresen Pest megyei pályázat teremtette meg a lehetőséget, összesen 270 millió forint
támogatás érkezett az elmúlt
hetekben városunkba, hogy a
Radnóti Miklós Gimnáziumra, a
közterületekre és a játszóterekre fordíthassuk.

Körzetünkben működik a
Természetes
Dunakesziért
Egyesület, amely egyre aktívabban veszi ki a részét a dunakesziek életéből. Több alaklommal vállalták, hogy elviszik a dunakesziek adományait a keleti határ menti
területekre, az Ukrajnából, a
háború elől menekülő kárpátaljaiak és ukránok számára. A
minap is útra keltek egy teli
kisteherautónyi szállítmán�nyal. Az adománygyűjtés a
DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központjában folyamatos, a Bajcsy-Zsilinszky utca
32. szám alatt nyitvatartási
időben továbbra is várják az
adományokat.

közis tábor nagyszámú gyerekközönségét fogják majd kiszolgálni.
Megkezdődtek az előkészületei annak a járdaépítésnek,
amely a Katonadomb rendezvényteret és a Kiserdő utcai
parkolót kötné össze. A mintegy 120 méteres járda nyomvonala jóváhagyásra került,
a munkálatok még a tavasz folyamán elindulhatnak. A beruházástól azt várjuk, hogy
a gyalogosok kényelmesebben és biztonságosabban érhessék el a rendezvényterületet a parkoló illetve a Barátság
úti lakótelep irányából.
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!
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

A segítség mellett rendezvényekkel is készülnek a városnak, május 7-én és 8-án a repülőtéren szervezik meg a Családok a családokért elnevezésű
kétnapos, ingyenes eseményt,
amelyen az egészséggel és a
családokkal kapcsolatos előadásokat, szakembereket hallgathatnak meg az érdeklődők.
Lesz sport- és gyermekfoglalkozás is, egészséges finomságok és sok-sok pozitív energia.
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!

E havi beszámolóm elejére kívánkozik: a Dunakeszi Járási Hivatal
törzshivatala március 28. napjával
új épületbe költözött, a Verseny
utca 3. szám alatt megépült új
építménybe. A nagyívű beruházás
ünnepélyes átadására március 25én került sor. A hivatal ügyfeleit az
ügyintézők az eddig megszokott
ügyfélfogadási időben várják, az
új telefonszám: (27) 759 625.
Március 27-én, vasárnap ragyogó időben, közel negyven alsói
család több-kevesebb – anya,
apa, gyermek, unoka, kutya – aktív tagjának részvételével került
arra a közös faültetésre, amelyre
nyilvános Facebook-eseményként
hívtam össze lakótársaimat. Erre
a fásításra hosszú idő óta készültünk Nyíri Márton környezetvédelmi ügyekért felelős alpolgár-

mesterrel közösen, aki – akárcsak
az eseményen megjelent Tuzson
Bence országgyűlési képviselő – ugyancsak aktívan kivette
részét a faültetésből. Dunakeszi
ezen részén való fatelepítési tervünk Alsó keleti, délkeleti határát
érinti, és összesen 3-4 ütemben
fogjuk megvalósítani. A program
előzménye, hogy 2020 őszén az
Eurotrust Kft. tulajdonát képező
mezőgazdasági területeken nagy
kiterjedésben vágtak ki – mint
anno utána jártam: teljesen jogszerűen – fákat, amelyek az elmúlt
2-3 évtizedben „beerdősítették” a
szántóföldek egy jó részét, amelyek így művelésre alkalmatlanná
váltak. Az akkori „újramezősítés”
okán kivágott fák szabályozott,
rendszerbe foglalt pótlását szolgálja a fenti kezdeményezésem.
Ezúton is köszönöm az előkészületekben Tóth Eszter (Dunakeszi
főkertésze) Szabolcs Csilla, és Sümegi Miklós alsói lakótársaim, a
szakszerű lebonyolításban pedig
Hári Attila nélkülözhetetlen segítségét. Egyébként több mint nyolcvanan vettünk részt az Alsó-széli
közösségi fásításon.
Tuzson Bence országgyűlési

Bevonultak a Mogyoródi
SÁNDOR-HUSZÁROK

képviselő
közreműködésének
köszönhetően 2 millió forint támogatást kapott a Dunakeszi
Tőzegtó Sporthorgász Egyesület,
amit a Dunakeszi Tőzegtavak úthálózatának karbantartására és az
egyik tönkrement zsilip felújítására használnak majd fel.
Idősebb lakótársaim korábbi kérésére 2022-ben ismét tartok fogadóórákat a körzetben, idén az elsőre Alsón került sor, ahol egy lokális
problémával keresett fel nyugdíjas
hölgy lakótársam. A következő
fogadóórát június 30-án, csütörtökön 18:00 órakor a VSD-klubház
földszinti étkezőjében tartom.
A végére hagytam a város és
benne körzetünk, lakóhelyünk
további fejlődése szempontjából
talán legfontosabb, de természeténél fogva valószínűleg leginkább „megosztó” eseményét:
április 3-án mindenhol, így a 7.
számú körzet három szavazókörében is lezajlottak az országgyűlési
választások és a gyermekvédelmi
népszavazás. A választók immár
sorozatban harmadízben szavaztak bizalmat dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselőnknek, így
– különös tekintettel a választások

A

z

1848/49-es

forra-

dalom és szabadságharc

hősei előtt tisztelegve
Ferenczi János alezredes vezetésével péntek délelőtt bevonultak a Mogyoródi Sándorhuszárok Dunakeszire, akiket Sipos Dávid alpolgármester köszöntött a Március 15.
téren. A hagyományőrző huszárok vezetője a téren felsorakozott óvodások és felnőttek előtt méltatta a hős elődök
hazafias bátorságát, bemutatta a huszárok felszereltségét.
Görgey Artúr fővezér portyázó egysége Mogyoród és Fót
érintésével Dunakeszin végzett felderítést, hogy vannak-e
ellenséges orosz csapatok a
térségben. Majd továbbvonulva – kétszer átkelve a Dunán –

országos eredményére – okkal
bízhatunk abban, hogy Dunakeszin ezek után is folytatódni
fognak a fejlesztések. Márpedig
a körzet egyéni önkormányzati
képviselőjeként, figyelembe véve
az itt élők érdekeit, az eddig tapasztaltak jövőbeni garanciáját
tartom – a többséggel egyetértésben – kiemelten fontosnak, előremutatónak.
Ami pedig a választás napján
a szavazókörökben – csaknem 24
órán keresztül (!) – feladatait ellátó szavazatszámláló bizottságok
tagjait illeti, lelkiismeretes, fáradtságos munkájukat elismerés illeti,
amelyért ezúton is köszönetet
mondok szavazati jogával élő valamennyi — alagi, alsói, alagi majori,
tőzegtavi — lakótársam, és természetesen a magam nevében.
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

csatlakozott a fősereghez Vácnál, hogy részt vegyen az oroszok ellen vívott ütközetben.
Széchenyi Krisztián, a korabeli verbuváló táncok bemutatása után Sipos Dávid alpolgármesterrel megkoszorúzták
az 1848/49-es hősök emlékművét.
V. I.

Fotó: KesziPress
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DUNAKESZI ÁPRILIS 1-JÉN ÜNNEPLI VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 45.
ÉVFORDULÓJÁT. A JELES SZÜLETÉSNAPOT TARTALMAS ÉS LÁTVÁNYOS PROGRAMOKKAL KÖSZÖNTI A VÁROS, MELYEK KÖZÖTT
AZ EGYIK KÜLÖNLEGES KULTURÁLIS ÉLMÉNNYEL, A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰVÉSZETI CSOPORTJA AJÁNDÉKOZZA
MEG A DUNAKESZIEKET A VALAHOL EURÓPÁBAN CÍMŰ MUSICAL
SZÍNPADRA ÁLLÍTÁSÁVAL. DÉS LÁSZLÓ SZÍVBE MARKOLÓ MUSICALJÉNEK ÜZENETE AZ ÉLET KÖNYÖRTELEN DRAMATURGIÁJA
RÉVÉN NAPJAINKBAN MINDEN KORÁBBINÁL AKTUÁLISABB. A BEMUTATÓ ELŐTT A DUNAKESZI PRODUKCIÓ RENDEZŐJÉVEL, MŰVÉSZETI VEZETŐJÉVEL, A BÁRDOS ISKOLA MAGYARTANÁRÁVAL,
HOVÁNYNÉ MARTIKÁN ERIKÁVAL BESZÉLGETTEM.
- Közismert, hogy az alapmű egy árva
gyermekekből álló csapat, és egy rendkívüli felnőtt, egy nemes lelkű művész
varázslatos története hűségről, bátorságról, barátságról és emberségről az
embertelenségben a háború sújtotta Magyarországon. Gondolta volna, amikor elhatározta, ezzel a szívbe
markoló színházi előadással köszöntik a születésnapját ünneplő várost,
hogy minden korábbinál aktuálisabb
lesz a témaválasztás?
- Amikor tanév elején elkezdtem a
forgatókönyvet írni, egyáltalán nem
gondoltam arra, hogy ilyen szomorú
aktualitása lesz a darabnak. A gyönyörű dalok és maga a történet fogott meg. Az összetartás, a közösséggé válás témája különösen érdekelt,
és hogy ezt háborús időszakban hogyan lehet megvalósítani.
- Milyen szakmai és pedagógia kihívást jelent az Ön számára, hogy
egy ilyen nagy sikerű musicalt akkor állított színpadra, amikor a
szomszédunkban dúl a háború, a
menekültek százezrei keresnek biztonságot Magyarországon és valahol Európában?
- A közelünkben zajló háború, a
menekültek látványa tovább erősítette a szereplők kötődését az előadáshoz. Kezdettől fogva nagyon komolyan vették a próbafolyamatot,
hamar belehelyezkedtek a háborús
számkivetett gyerekek sorsába, de
február 24-e óta nem kell felhívnom
a figyelmet az őszinte átélés fontosságára, gyakran csillog könnycsepp
a szemekben.

Minden korábbinál aktuálisabb

Valahol Európában…

- Mennyiben tér el a dunakeszi
előadás az eredeti, sokak által alapműnek tartott musicaltől?
– A történet lényegét és mondanivalóját megtartva egy saját, egyéni látásmódnak megfelelő változatot
mutatunk be, aminek a legfontosabb
oka, hogy a korábbi évekhez hasonlóan én mindig a művészeti csoportom életkorához, összetételéhez és
játéktudásához igazítom a szerepeket. Arra törekszem, hogy létre tudjuk hozni a saját verziónkat sok egyéni ötlettel, különleges megoldásokkal. Az énekeknél viszont ragaszkodtunk az általunk nagyra becsült
Dés László által szerzett dalokhoz.
- Hogyan változtatta meg az alapmű színpadra vitelét környezetünk,
másképpen kellett közelíteni a „diákszínészek” lelkéhez, szerepformálásukhoz?
- Nemcsak a felnőtteket, hanem
a gyerekeket is nagyon érzékenyen
érinti a háborús téma. Aggódnak,
szoronganak, bizonytalan a jövőképük. Nem olyan harcosak és elkeseredettek, mint a darab gyerekszereplői, de tökéletesen átérzik a háborús
időszak nehézségeit, a küzdelmek
drámaiságát. A szövegkönyvben tudatosan az egyéni sorsokra is nagy
hangsúlyt fektettem, ezek hiteles tolmácsolása fontos célom volt.
- Hogyan sikerült megtalálni a sikerhez vezető együttműködés útját
a felnőttek és a diákok között?
- Az első perctől remek az összhang a gyerekek és a felnőtt szereplők között. Természetesen nem volt
könnyű arra biztatni a kollégáimat,
hogy a rablásból, fosztogatásból élő
gyerekekhez kellő felháborodással és
indulattal viszonyuljanak, de a második próbától már mindenkinek sikerült a keményebb és határozottabb
fellépés. A gyerekszereplők is meg-

Hoványné Martikán Erika
szeppenve várták az első találkozást
tanáraikkal, de igyekeztek maximálisan helytállni. Az utolsó jelenetben
való összecsapásuk az egyik leghatásosabb része az előadásnak.
- Az alkotóközösség, a színházi előadásban közreműködők számára milyen kulturális élményt ad,
milyen emberi értéket közvetít a Valahol Európában?
- A szeretetről, a barátságról, az
emberségről, a félelem legyőzéséről,
az egymásra figyelés és az összetartás fontosságáról szeretnénk üzenni
a darabbal. Simon Péter karmestertől megtudják az otthontalan csavargó gyerekek, hogy milyen fontos szerepe van a zenének az életünkben.
Bízom benne, hogy akik megtekintik az előadásunkat, azokat is meg
tudjuk ajándékozni a szeretet, a barátság, az emberség szívbe markoló
élményével.
Vetési Imre
Fotó: Patyus Ferenc

Boldog születésnapot, Dunakeszi!
Tomboló sikerrel mutatták be a Valahol Európában című musicalt
A KÖZEL NYOLCSZÁZ ÉVES DUNAKESZI ÁPRILIS 1-JÉN ÜNNEPELTE
VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 45. SZÜLETÉSNAPJÁT. A JELES ÜNNEPSÉGSOROZAT A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN RENDEZETT KORA ESTI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓVAL VETTE KEZDETÉT, MELYEN BEJELENTETTÉK, HOGY A RENDKÍVÜL GAZDAG KULTURÁLIS
ÉLETTEL BÜSZKÉLKEDŐ VÁROSBAN IDÉN MÁR NYÁRI SZÍNHÁZI
ELŐADÁSOKRA IS VÁRJÁK A NÉZŐKET A DUNA-PARTON. A TÁJÉKOZTATÓ UTÁN MUTATTÁK BE TOMBOLÓ SIKERREL A VALAHOL
EURÓPÁBAN CÍMŰ MUSICALT HOVÁNYNÉ MARTIKÁN ERIKA RENDEZÉSÉBEN A BÁRDOS ISKOLA JELENLEGI ÉS EGYKORI DIÁKJAI,
AKIK MELLETT TÖBB TANÁR IS MARADANDÓ ALAKÍTÁST NYÚJTOTT.

A születésnapját ünneplő várost
Fekete Péter államtitkár egy látványos
produkcióval ajándékozta meg

A

Fekete
Péter , az Emmi kultúráért felelős államtitkára azt
hangsúlyozta, hogy Magyarország döntött: a kultúrától egyetlen
forintot sem vont el a kormány a járvány alatt. Ennek is köszönhető –
többek között –, hogy Dunakeszin
is rendkívül színes a kulturális élet,
melyet olyan helyi értékek és kezdeményezések is gazdagítanak, mint a
koronavírus-járvány idején a lakótelepen elindított Térzene programsorozat. – Kiderült, hogy a főváros
szomszédságában is a helyi értékekre büszkék az emberek – mondta az
államtitkár.
Tuzson Bence országgyűlési képviselő a városban megvalósult fejlesztések és beruházások jelentőségéhez foghatónak nevezte a helyi
közösség erősödését is. – Jó szívvel
mondhatjuk, hogy Dunakeszi a mi
otthonunkká vált, amit nagyon sokan éreznek így, hiszen Dunakeszinek saját dala van, Dunakeszinek
közkedvelt tortája van - emelte ki az
országgyűlési képviselő, aki szerint
a születésnapját ünneplő városnak
pezsgő a kulturális élete. Befejezésül
azt kívánta, hogy minél többen vegyenek részt a kulturális programokon, tekintsék meg a nyári színházi
előadásokat.
Dióssi Csaba polgármester jeles
napnak nevezte április 1-jét, melyen
Dunakeszi várossá válásának 45.
születésnapját ünnepli a helyi közösség. – Ezt nem is tehetnénk méltóbban, mint a Valahol Európában című
sajtótájékoztatón

musical színpadra állításával a Bárdos iskola tanulóinak és tanárainak
előadásában, amire nagyon büszkék
vagyunk – fogalmazott a polgármester. Dióssi Csaba a város értékei között sorolta a szimfonikus zenekart,
a színjátszó csoportot is. Köszönetet

adás. A drámai előadás minden korábbinál aktuálisabb – mondta az
ukrajnai háborúra utalva – melyen
keresztül mindannyian átérezhetjük
a szomszédos országban lejátszódó
emberi tragédiákat.
Közismert, hogy a musical a II.
világháború borzalmairól, az emberi tragédiák szörnyűségeiről szól,
ám az előadás végén mégis az opti-

Dunakeszin is rendkívül
színes a kulturális élet
mondott Fekete Péternek és Tuzson
Bencének Dunakeszi kulturális életének – így a nyári színházi előadások – támogatásáért.
A jeles eseményhez méltóan a város tortájával vendégelték meg a sajtótájékoztató résztvevőit, de mint az
a műsorfüzetből is kiderült, a nagyközönség április 2-án a Katonadombon kóstolhatta meg a Kun cukrászda kiváló desszertjét.
A nagy érdeklődéssel várt musical bemutatója előtt Hoványné
Martikán Erika, a Bárdos iskola
magyartanára, az előadás rendezője mondott köszönetet a közreműködőknek és a sok-sok önzetlen támogatónak, kiemelten a városi önkormányzatnak és Tuzson Bence országgyűlési képviselőnek, aki
egyébiránt rövid köszöntőjében gratulált a társulatnak, valamennyi közreműködőnek. Felidézte, hogy gyerekkorában színésznek készült, az
egyik emlékezetes színdarab hasonló volt, mint a Bárdos iskola színjátszó csoportja által színpadra vitt elő-

mista ember vastapsával ünnepeltük a rendkívül tehetséges fiatalokat,
a színpadon is remek alakítást nyújtó pedagógusokat és az iskola egykori tanára - ma már a Budapesti Operettszínház egyik ünnepelt sztárja – Altsach Gergely szívbe markoló átéléssel megformált küzdelmét
az emberi méltóságért, a kitaszítottak megmentéséért, a reménytelenséget boldogsággá formáló önzetlen
szeretetét, a félelmet legyőző emberi bátorságát.
Hoványné Martikán Erika és alkotótársai maradandó kulturális élménnyel ajándékozták meg a születésnapját ünneplő Dunakeszi polgárait!
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina
és KesziPress

A színházterem közönsége
vastapssal ünnepelte
az előadás szereplőit
és alkotóit
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CSALÁDI NAP
A SZÜLETÉSNAP
JEGYÉBEN

A
EGY CSALÁD ÉLETÉBEN A LEGFONTOSABB ÜNNEP A CSALÁDTAGOK SZÜLETÉSNAPJA. EGY TELEPÜLÉS ÉLETÉBEN UGYANCSAK FONTOS ÉVFORDULÓ A VÁROSSÁ VÁLÁSÁRA VALÓ MEGEMLÉKEZÉS. DUNAKESZI SZÜLETÉSNAPJÁRA, A 45. ÉVFORDULÓRA – MELYNEK MEGÜNNEPLÉSE FONTOS
ESEMÉNY VOLT – A TELEPÜLÉS APRAJÁT-NAGYJÁT A KATONADOMBRA
INVITÁLTA AZ ÖNKORMÁNYZAT, EGY ÜNNEPI CSALÁDI NAPRA.
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borongós időjárás elle -

délelőtt gyermekes
családok sokasága lepte el
a Katonadombot. Elsősorban a jövő nemzedékének,
a mostani kisgyermekeknek szerzett
sok örömet a számtalan retró játék, a
falusi múltat idéző terménybemutató, a kiscsirkék, törpe nyulak, kecskék és egyéb kis állatok látványa. A
retró játékok közül a legnépszerűbb
volt a Zúgó ládavasút, a termények
közül különösen izgalmas volt a kukoricamorzsolás, és ugyancsak gyermekek sokaságát vonzotta az állatsimogató.
Különféle tápanyagokban gazdag
italokat kóstolhattak gyermekek,
felnőttek a Dunamenti Regionálás
Vízművek Zrt. sátránál, ahol a víztakarékos életmódról is sok szó
esett. A Diófa Nagycsaládosok
Egyesülete sátrában Pásztohy Panka meseíró olvasott fel a kisgyermekeknek. A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Kerekes
Dóra helytörténész vezette nagy sikerű kvízjátékon a település múltjának ismeretéről tehettek tanúbizonyságot a versenyzők. A legjobb
eredményt Tóth Eszter, a város főkertésze érte el.
Látható volt a városba érkezett
Szent Korona installáció, s az érdeklődőknek Woth Imre, a Magyar Kinére

rályi Koronaőrök Egyesületének elnöke mutatta be ezt a különleges látványosságot.
– Amikor a Fő teret rendbehozták,
2014-ben, akkor költöztünk Dunakeszire – mondta Felföldi Diana. –
Nagyon megszerettük a várost, családközpontú a település, nagyon
fontos a városvezetésnek is a fiatalság. A Meseház Óvodába járunk,
a fiunk, Máté a Bárdos Lajos Általános Iskolába kezdi majd ősszel a tanulást, és nagyon örülünk a Diáknegyednek is. A férjem Felföldi Pál,
a három és fél éves kislányunk Felföldi Amira. A férjemmel együtt
Dunakeszin dolgozunk.
A nagyszínpadon fellépett a Maszk
Bábszínház, valamint a Matiné Zenekar. Sajnos kora délután eleredt az
eső, így a szabadtéri programoknak
vége lett. A közönség a nagyszínpad előtti sátor alatt gyülekezett, itt
ugyanis elkezdődött a kora délutáni
program. Bevezetőben Piros Krisztina előadásában elhangzott Dunakeszi dala.
Felidézte Dunakeszi fejlődésének fontos állomásait Tuzson Bence,
a térség országgyűlési képviselője.
Kiemelten szólt a korábbi iskolaépítésről, a Diáknegyedben megépülő két új középiskoláról és azokról
a korszerűsítésekről, melyek nyomán a település egyre élhetőbb.

Nyíri Márton alpolgármester hirdette ki a Zöld Dunakeszi Program
jegyében az óvodások, valamint általános iskolások számára meghirdetett rajzpályázat eredményét.
A nyerteseknek a díjakat Tuzson
Bence, a közönség díjat Tóth Péter,
a DMRV Zrt. kommunikációs referense adta át.
Ezt követően a Veni Vidi Vici Alapítvány képviselője megköszönte
a városvezetésnek az elmúlt négy évben nyújtott támogatást. Helyet kaptak a sérült gyermekek oktatására a
Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskolában, anyagi támogatást kaptak többek között a kupakgyűjtő akció segítségével. 2019-ben
egy rendezvény keretében többek
között az egyik sérült gyermek, Bálint találkozott Gera Zoltán labdarúgóval, melyről Nánási Pál fotómű-

vész készített egy felvételt. Ezt a fotót kinagyítva most átadták a neves
labdarúgó jelenlétében Dióssi Csaba polgármesternek, aki elismeréssel beszélt az alapítvány tevékenységéről. Vámos Róbert, a Dunakeszin
jól ismert grafikusművész, akinek
alkotásai számos helyen láthatók,
egy Dunakeszi 45 elnevezésű táblaképet adott át Dióssi Csabának, aki
zárszóként elmondta, hogy 1977. augusztus elseje óta igazi lokálpatrióták dolgoztak a településért, és szóljon a taps mindazoknak, akik az elmúlt negyvenöt évben a közösségért
tevékenykedtek.
Az édesség kedvelői örömére sor
került a város tortája kiosztására,
majd a családi nap a Bagossy Brothers
Company koncertjével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei
RAJZVERSENY
GYŐZTESEI
Óvoda
1. Szilágyi Boróka Meseház óvoda
2. Felföldi Máté Meseház óvoda
3. Bóta Kíra Klaudia
Gyöngyharmat óvoda
Alsó tagozat
1. Schneider Dominik Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola 2/a.
2. Végh Laura Júlia Széchenyi István
Általános Iskola 4/a.
3. Tóth Dominik
Felső tagozat
1. Daru Lina Fazekas Mihály
Német Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola 5/na
2. Ilovszki-Horváth Ádám Krisztus
Király Római Katolikus
Általános Iskola
3. Dénes Dóra Szent István
Általános Iskola 6/a
Közönség díj
Felföldi Máté
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Dunakeszi szemmel
A szívem mindig visszahúz
bölcsőm és kiteljesedésem városába
kaügyileg sokszor skatulya a kollégák
körében. Értem ezt úgy, hogy énekkari művészként elég nehéz szerepekhez, kiugrási lehetőséghez jutni. Jelenleg szeptember óta van egy hivatalos
képviselőm, mai szóval menedzserem,
aki szervez, egyeztet, így színházon kívül koncerteken is az ország különböző pontjain van lehetőségem a nagyérdemű közönséget kizökkenteni a szürke hétköznapokból.

A főszerepben maradandó
alakítást nyújtó
Altsach Gergely mellett
óriási sikert arattak a diák
és a felnőtt szereplők is

TŐSGYÖKERES DUNAKESZIKÉNT, A BÁRDOS
LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AZ INTÉZMÉNY SZÍNJÁTSZÓ TAGOZATÁNAK EGYKORI
DIÁKJAKÉNT, MAJD TANÁRAKÉNT, MA PEDIG MÁR A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ
SZÍNÉSZEKÉNT LÉPETT FEL A VOKE JÓZSEF
ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN ALTSACH
GERGELY, AKIT A VALAHOL EURÓPÁBAN CÍMŰ
MUSICALBEN SIMON PÉTER SZEREPÉBEN
LÁTHATTUK AZ ELMÚLT NAPOKBAN. VÁROSI
ÉS SZÍNHÁZI ÉLMÉNYEIRŐL KÉRDEZTÜK.
- Mióta él Dunakeszin és milyennek
találja a várost?
- Születésem óta dunakeszi lakos vagyok. Itt ringatták bölcsőm, nevelkedtem, dolgoztam. Sőt nagyszüleim is
itt éltek már. Lokálpatriótaként szoktam mondani, hogy röghöz kötött vagyok. Nagyon szeretem Dunakeszi kisvárosi jellegét, hogy szigete lehet a város
a mindennapjainknak. Bár növekszik
területre és létszámra is, a városvezetés,
úgy gondolom, lépést tart az igényeknek
megfelelően. Szépül, épül, nemesedik.
- Ennyi év alatt biztosan rengeteg
emlék és élmény fűzi Dunakeszihez.
Elárulná nekünk a legkedvesebbet?
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- Meghatározó volt a gyermekkorom,
hiszen olyan nevelők, tanárok kezei között tanulhattam, akik szakmai rátermettségükkel neveltek, formáltak azzá,
aki ma vagyok. A legkedvesebb emlékem mai napig is része az életemnek,
ez pedig a Szentjánosbogár közösség,
amely a gyártelepi Jézus Szíve plébániáról indult a rendszerváltás idején.
- Hogyan indult el a színészi pályán? Voltak-e nehéz pillanatok?
- Ötéves voltam, amikor kijelentettem, hogy én leszek a Németh Sándor utódja. Nos, erről a pozícióról kicsit lekéstem, mert egy nagyon hosszú
harminc év következett az életemben,
ilyen-olyan kanyarral (például pedagóguspálya egy évtizeden át). Majd elmentem egy meghallgatásra, mert a
kapuk ezen a pályán egy idő után bezárulnak, s egy életre bántam volna,
ha nem kopogok be azon az ajtón.
Nehéz pillanatok mindig vannak.
Főleg, ha egy – kvázi – vezető pozíciót hagysz magad mögött és egy teljesen
más jellegű területen, teljesen más közösségben a nulláról kell magad újraépíteni. Úgy gondolom, talán sikerült.
Még akkor is, ha a státuszom mun-

- Miként emlékszik vissza első szereplésére?
Ez egészen kicsi koromban történt.
Édesanyám a vagongyári brigádkirándulásokra magával vitt, és a buszon a
sofőrtől a mikrofont elkérve szórakoztattam anya kollégáit, énekeltem az
aktuális mulatós slágereket.
Egyébként 1995-ben, amikor nyolcadik osztályos voltam a Bárdos Lajos Általános Iskolában, az iskola
színjátszó csoportjának tagja voltam.
Hoványné Martikán Erika tartotta a
foglalkozásokat, Molière Képzelt betegének főszerepét játszottam. Ez volt az
első „nagyszínpadi” szerepem.
- Többször szerepel együtt a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral, de
a két legutóbbi városi szervezésű nőnapi koncerten is láthatták a hölgyek.
Most pedig a Bárdos Lajos Általános
Iskola színjátszó tagozatának diákjaival közösen adták elő a Valahol Európában című musicalt. Milyen érzés
volt az otthonát jelentő város tanulóival színre vinni ezt a híres darabot?
- Ez egy fantasztikus érzés volt számomra, hiszen egykor, nem is olyan
régen magam is az iskola nevelőtestületét erősítettem. Munkám miatt az
utóbbi időben keveset voltam aktív az
itthoni közéletben. Jó volt kicsit itthon, és a gyerekek között otthon lenni.
- Szerintem szinte minden néző nevében mondhatom, profi előadást
láthattunk. Ön, szakmai szemmel

- válaszol a polgármester
nézve, milyennek találta a próbákat,
a gyerekeket?
- A csapat nevében is tisztelettel megköszönöm a profi jelzőt. Nos,
igen... Nehéz egy zenés színházi produkciót színre vinni. Az ember nem is
gondolja, mennyi háttérmunkával jár,
milyen szervezési, színpadi és technikai részletek összegyúrásával jön létre
egy ilyen előadás.
A gyerekek nagyon felkészültek voltak, példaértékű a főszereplőktől a statisztákig, hogy tudták a történet hátterét, miről szól a darab a felszín alatt. A
próbafolyamat egyik legizgalmasabb
része az elemző próba, amikor lélektani szempontból is vizsgáljuk az adott
szerepet, karaktert.
Egy-egy próba minden bizonnyal
megterhelő lehetett számukra, hiszen
ezek a próbák iskolaidőn túl, szabadidejük, olykor a családi programok feláldozásával történtek. Azt kell mondanom, hogy az az alázat, amit a gyerekek hozzáállásában láttam, reményt
ad, és üzenem a mai pedagógusoknak,
hogy amíg ilyen szigete van a mai diáktársadalomnak, nem lehetünk reményvesztettek.
- Mentorálást vállalna? Van esetleg
rá igény például azok között a gyerekek
között, akikkel most együtt dolgozott?
- Mivel színházi munkám kapcsán
az életem javarészt Pesten töltöm, így
jelenleg ezt nem tudom biztosítani, de
nem zárkózom el attól, hogy a későbbiekben erre időt és lehetőséget találjak.
- Beszélgetésünkből kiderült, korábban is dolgoztak együtt Martikán
Erikával. Terveznek a jövőben is közös munkát?
- Igen. Néhány évvel ezelőtt Erika
megkeresett, hogy színre vinné a fentebb említett Képzelt beteget, akkor
Szippancs úr, a patikus szerepére kért fel.
De azt megelőzően az Abigél című előadásban felvételen szerepelt a hangom
Vitay Georgina édesapjaként. Hogy a
jövő mit hoz, az mindig nyitott kérdés.
Sokmindentől függ. Ahogy a kérdés,
magam is nyitott ember vagyok...
- Mit tanácsol a fiataloknak, mire
figyeljenek oda, mi kell ehhez a pályához?

- Mindenekelőtt azt, hogy álmaikat
soha ne hagyják elveszni. Küzdeni becsülettel, szorgalommal, s talán a legfontosabb, hogy alázattal kell. Keresni
a lehetőségeket, amelyek olykor észrevétlenül, becsomagolva jönnek velünk
szembe. A szülőket pedig arra kérem,
amennyire lehet, segítsék gyermekeik
álmait. Az eltökéltség, a cél és az önismeret segít minden esetben.
- Visszatérve a színpadra... hol,
melyik produkcióban találkozhatunk
Önnel legközelebb?
- A Budapesti Operettszínházban
mutattuk be legutóbb a Jekyll és Hyde
című világhírű musicalt, ebben játszom Poole-t, dr. Jekyll komornyikját.
A Hegedűs a háztetőn musicalben láthatnak Mendel, a rabbi fia szerepében
is. Természetesen ezek mellett több
klasszikus operettben játszhatok karakterszerepeket is. Szeretettel várok
mindenkit előadásainkon!
***
A minap sajtótájékoztatón jelentették be, hogy augusztusban nyári
színház programsorozattal készülnek a Katonadombra. Dióssi Csaba
polgármestert kérdezzük, mire számíthatunk nyáron, milyen típusú
előadásokat hoz Dunakeszire a Dunakeszi Teátrum?
- Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárral közösen jelentettük be a
Dunakeszi Nyár című programsorozatot annak apropóján, hogy támogatás érkezett a megvalósításra. A konkrét produkciók foglalása folyamatban
van, ezek bejelentését a szerződések
aláírása után jelentjük be, addig még
kis türelmet kérek. Készülünk táncos
produkcióval, színházi előadással és
koncerttel is. Augusztus első két hetében legalább 5 napra szeretnénk kulturális programot vinni a Katonadombra. Augusztus 20-ra pedig visszaköltözik a nagyszínpad a főtérre, ahol idén
is méltóképpen ünnepeljük majd meg
az államalapítás évfordulóját.
- Április 1-jével, mondhatjuk, beindult a szezon. Hogy néz ki 2022 a rendezvények terén?
- Gazdag programkínálattal készültünk a várossá válás 45 éves

évfordulójára, színházi premier, Dióssi Csaba
Futakeszi és nagykoncert is volt. Az polgármester
időjárás ugyan nem a szabadtéri rendezvényeknek kedvezett, de azért így
is nagyon sokan kilátogattak a helyszínekre. Nem kell sokat várni, gyorsan repülnek a hetek, a majális lesz a
következő esemény, majd a gyereknap
a Katonadombon. Júniusban új névvel jelentkezik a Dunakeszi Retro Jármű- és Repülőnap, ahol idén is látványos bemutatókon vehet majd részt a
közönség. Júliusban szervezzük meg a
3 napos Jam Jazz Fesztivált a IV. Béla
király főtéren, augusztusban a nyári színház, majd augusztus 20., szeptemberben a XI. Dunakeszi Feszt, utána pedig a Szent Mihály-nap. Az évet
szokás szerint az adventi vásár zárja, amelyre idén már hosszabb időre
szeretnénk elérhetővé tenni a jégpályát. Idén pedig több civil szervezettel
is szorosabbra fűztük az együttműködést, így a segítségünkkel szervez
családi kresz-napot a Szeretem Dunakeszit Egyesület, családi hétvégét
szervez a Természetesen Dunakesziért Egyesület, de lesz ismét egy hetes
országos vitorlázórepülő bajnokság is
városunkban.
Szeredi Helga
Fotó: Patyus Ferenc
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JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
a kárpátaljai menekültekért
A HÁBORÚ ÁLTAL SZENVEDETT KÁRPÁTALJAI HONFITÁRSAINK TÁMOGATÁSÁRA A DUNAKESZI
CIVILEK BARÁTI KÖRE MÁRCIUS 27-ÉN JÓTÉKONYSÁGI KONCERTET RENDEZETT A DUNAKESZI
SZENT IMRE TEMPLOMBAN. A MŰSORBAN FELLÉPETT PITTI KATALIN LISZT FERENC-DÍJAS,
ÉRDEMES ÉS MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE, HEGEDŰS VALÉR ORGONA-ÉS ZONGORAMŰVÉSZ,
VALAMINT PÁLMAI ÁRPÁD, AZ ESZTERGOMI FERENCES GIMNÁZIUM TANÁRA, EGYHÁZZENÉSZ,
KARNAGY, ÉNEKES. A KONCERT FŐVÉDNÖKE DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER VOLT, VÉDNÖKÖK
A VÁROS DÍSZPOLGÁRAI ÉS ISMERT SZEMÉLYISÉGEI VOLTAK.

Az önzetlenül
fellépő művészek

Skripeczky István,
a koncertet szervező
baráti kör elnöke

M

egrendítő , egyben felemelő élmény volt a

Talán nem is
pontos, hogy felemelő.
Hiszen a pillanat varázsa most az együttérzésé volt azokért
a honfitársainkért, akik jelenleg akár
Kárpátalján maradva, akár hazánkba menekülve szenvedik el a háború
rettenetét.
Értük szólt már a koncert kezdetén Bach-Gounod Ave Mariája, melyet nagyszerű előadásban hegedűn S. Zádor Éva, orgonán S. Zádor
Imolda szólaltatott meg.
Skripeczky István, a baráti kör elnöke köszöntötte a közönséget, a fellépő művészeket, valamint a jelen
lévő két háborús menekült hölgyet,
akik Donyeckből érkeztek.
„Isten áldja meg a magyart”, kezdetű népénekkel kezdődött el a műsor. Pitti Katalin számára az éneklés mellett a versmondás is nagyon
fontos. A műsor folyamán hallhattuk tőle Ady Endre Volt egy Jézus,
valamint Petőfi Sándor a Magyarok Istene című költeményeket. Hegedűs Valér Liszt Ferenc: Magyar
Történelmi Arcképek című zongora sorozatának egy részletét szólaltatta meg. Elhangzott Kodály Zoltán 15 éves korában komponált Ave
Mariája, valamint Farkas Ferenc Ave
Mariája. Petőfi Sándor Nemzeti dalát Kálozdy János megzenésítésével
közösen énekelték el, s ugyancsak a
két művész előadásában hallhattuk
a moldvai csángó népi Miatyánkot.
Szintén a két énekművész énekelte el
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koncert.

Hector Berlioz francia zeneszerző
Rákóczi-indulójának szöveges változatát. Melinda imáját Erkel Ferenc
Bánk bán című operájából szenvedélyes átéléssel adta elő Pitti Katalin. Harmat Artúr Most segíts Mária

„Isten áldja meg
a magyart”, kezdetű
népénekkel kezdődött el
a műsor
című énekével, majd Balassi Bálint:
Áldj meg minket Úristen, lengyel
ének igéről igére és ugyanazon nótára alcímű művének előadásával fejeződött be a hitet, békevágyat, szeretetet a lelkekbe ágyazó koncert.
Zárszóként Kovács Ilona, a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub vezetőségi tagja, a rendezvény egyik
szervezője elmondta, hogy a lehetőségek szerint szeretnének a háború-

tól szenvedő honfitársainknak segíteni. Köszönetet mondott a művészeknek a fellépésért, akik első szóra
elvállalták a közreműködést. Köszönetet mondott továbbá Farkas László és Ecseri Pál atyáknak, akik lehetővé tették, hogy a békét, biztonságot és szeretetet árasztó koncertnek
Isten házában adtak otthont. Nemkülönben köszönetet mondott a média jelen lévő munkatársainak, akik
ezt a segítő összefogást sokfelé továbbítják.
– Örülünk annak, hogy a mi civil
közösségünk most is egyöntetűen
összefogott és segített. Tudjuk azt,
hogy minden forint csak egy csepp
segítség lesz az életben maradásért.
Ez a segítség most pontosan 397 ezer
forintot jelent. Az összeget a Kárpátaljai Családokért Egyesület részére,
az adott számlaszámra, a Segítség a
Háborús Helyzetben jeligére utaljuk
át – jelentette be Kovács Ilona.
Katona M. István
A szerző felvételei

BARÁNSZKY L ÁSZLÓ DUNAKESZI N

ÉLETE UTOLSÓ KÉT ÉVÉT DUNAKESZIN, A TISZA UTCA 37/B SZ. ALATT
TÖLTÖTTE A 20. SZÁZAD EGYIK JELES MAGYAR KÖLTŐJE, BARÁNSZKY
LÁSZLÓ. SZERETETT ITT ÉLNI, ALKOTNI. UTOLSÓ KÖTETÉT, AMELY
KOSZTOLÁNYI HÚGA CÍMMEL JELENT MEG, KÉT CIKLUSRA OSZTOTTA;
A MÁSODIK A DUNAKESZI CÍMET VISELI. EZ A CIKLUS NAGYON
ELTÉR KORÁBBI MUNKÁITÓL, HISZEN – AHOGYAN POMOGÁTS BÉLA
FOGALMAZOTT – E VERSEI „A MAGYARSÁG MÚLTJÁT, JÖVŐJÉT
S SORSÁT ÉRINTŐ REFLEXIÓKAT FEJEZNEK KI”.

B

aránszky

László Baránszky Jób László

esztéta ,

irodalomtörténész, egyetemi tanár fiaként szü -

Budapesten, 1930-ban. Ifjúságát Óbudán
és Tihanyban töltötte. 1954-ben az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Történettudományi Karán szerezett művészettörténészi diplomát, majd két évig
a Műcsarnokban dolgozott. 1956ban emigrálni kényszerült, és New
York-ba ment feleségével. Amerikai tevékenysége során elsősorban művészettörténészként jelent
meg. A University of Fine Art-on
(New York) tanult, majd művészettörténetet oktatott a helyi Queen’s
College-ben, a Santa Barbara-i és a
Berkeley Egyetemen (Kalifornia),
valamint a New York-i New School
for Social Research-ön. Eközben két
évig (1962‒1963) Firenzében volt
ösztöndíjas.
A költészet világába édesapja jó barátja, Szabó Lőrinc vezette be. Ettől kezdve Baránszky egész életében
írt verseket. Első kötete 1979-ben jelent meg Két világ között címmel.
Egy korabeli kritika így fogalmazott:
„Baránszky nem is két világ között, hanem egyszerre két
világban él: Amerikában és Magyarországon. Az előbbihez köti élete, munkája, az utóbbihoz ifjúsága, kultúrája, identitástudata.” Eleinte Weöres Sándor, később Kassák Lajos hatott művészetére. Költeményeit lassacskán
inkább avantgarde szövegkísérleteknek nevezhetjük.
Mindvégig átüt azonban fanyar, ironikus személyisége a
sorokon. 1983-ban Kassák Lajos-díjat, 1999-ben Gravesdíjat kapott.
A Kosztolányi húga címmel megjelent utolsó kötetének
darabjai a napló és az önéletírás jegyeit viselik magukon.
letett

A részben Dunakeszin írt költeményeire jellemző, hogy
ezekben egymásra vetíti magyarországi és amerikai élményeit, számot vet, leltárt készít arról, ami elmúlt. Pl.
arról, hogy hány helyen is élt, így ír: „volt költözés: bp bécs - new york - berkeley - new york firenze - new york - buffalo (azt nem
ajánlom senkinek) - santa barbara new york és most dunakeszi/tihany”
(Kosztolányi húga, XXX.) De többször is megjelenik itt írt verseiben,
hogy mennyire szoros és egyben fájdalmas kapcsolatok is fűzik őt Magyarországhoz („ebben az országban / semmi sem olyan végleges ex
hungaria nulla est redemptio talán /
vérmérséklet kérdése az egész”).
Bár Amerikában élt, soha nem
szűnt meg magyarnak lenni. New
York-ban támogatta az oda érkező
magyar értelmiségieket, ösztöndíjasokat. Közben mindvégig remélte, hogy egyszer hazatérhet. 1995ben kezdte tervezni hazatelepülését, ami 1997-ben vált valósággá. 41 év távollét után Dunakeszit
választotta otthonául, a Tisza utca
37/b-ben telepedett le. Itteni házának enteriőrjét
családtagok, hajdani barátok tényleges és képletes portréi népesítették be. Szeretett itt élni, szívesen dolgozott
kertjében, sétált a településen. Költészetéből, baráti beszélgetéseiben kitűnik: kezdettől fogva tudta, hogy most
már örökre marad. „te meghalni jöttél ide” – írja, és – bár
sok terve volt még – 1999. szeptember 19-én, életének 69
évében elhunyt.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

„Egyszerűen ennyi:
szeretem a dunakeszi kertet”
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Közel 300 idős ember
vett részt az ingyenes
szűrőnapon
MÁR A MEGHIRDETÉSÉNEK PILLANATÁBAN JÓL LEHETETT ÉRZÉKELNI, HOGY ÓRIÁSI
ÉRDEKLŐDÉS LESZ AZ I. DUNAKESZI SZENIOR SZŰRŐNAP IRÁNT A 65 ÉV FELETTI DUNAKESZIEK
KÖRÉBEN. AZ ELŐZETES VÁRAKOZÁST IS FELÜLMÚLTA A MÁRCIUS 26-ÁN MEGTARTOTT
INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT, MELYRE AZ IDŐPONTFOGLALÁSOKNAK MEGFELELŐEN KÖZEL 300
IDŐS EMBER KERESTE FEL SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETET.
A Balogh
házaspár

A rendelőintézet
munkatársai és az
önkéntesek segítették
a lakosság tájékoztatását

A

gyönyörű

tavaszi

időben

folyamatos volt a „körforgás” a szakorvosi rendelőintézetben, ahol a szakorvosok
várták a pácienseket. Az általános vizsgálatok mellett volt carotis
doppler ultrahangvizsgálat, szeniortorna, csontsűrűségmérés, urológia, nőgyógyászat, hallásvizsgálat, sokan keresték fel a fül-orr-gégészetet, többen
kértek EKG-vizsgálatot – tudtuk meg
Wolfort Ágnestől, a szakrendelő-intézet ügyvezetőjétől, aki nagyon készségesen végigkalauzolt a szakorvosi rendelőben, akinek az volt az általános
tapasztalata, hogy az emberek elégedettek a vizsgálatokkal, örültek az ingyenes szűrőnapnak.
Ezt erősítette meg a város egyik köztiszteletnek örvendő pedagógusa is.
- Nagyon örülünk a kezdeményezésnek, mert szemmel láthatóan hozzám hasonlóan nagyon sok idős ember

igényével találkozott a szenior szűrőnap megtartása. Nyugdíjasként nagyon
hálásak vagyunk azért, hogy ki tudjuk
vizsgáltatni magunkat. Ráadásul minden vizsgálat ingyenes és olyan időbeosztással, ami számunkra is megfelelő
– mondta érdeklődésünkre Kundlya Jánosné, aki szerint nagyon jó ötlet volt,
hogy előzetes időpontfoglalás alapján
érkezhettek. A nyugdíjas pedagógus
hosszasan sorolta, hogy milyen vizsgálatokon vehetett részt, melyekről elismerően nyilatkozott.
– Valamennyi vizsgálat gyors és kulturált volt, de ami számomra még en-
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nél is örömtelibb, hogy minden rendben van. Nyugodt vagyok és várom
a jövő évi szűrőnapot – mondta mosollyal az arcán, akit elkísért leánya,
Kundlya Zsófia, aki a vizsgálatok idején
szeniortornára várta az idős embereket.
Zsófiához hasonlóan Radvánszky Edit,
a REDit Örömtánc Klub tagjaival tartott könnyed tornát a sportos kedvű
szépkorúaknak.
– Szinte kivétel nélkül mindenki
megjelent a vizsgálaton, aki előzetesen
regisztrált – mondta érdeklődésemre

A tanácsadó testület
felmérte az idősek igényeit,
akik 88 százaléka jelezte,
hogy részt venne
egy szűrőnapon
Csoma Attila önkormányzati képviselő, a Gondoskodunk az Idősekről Tanácsadó Testület elnöke.
– Az előzetes bejelentkezésre, az időpont meghatározásra azért volt szükség, hogy gördülékenyen legyen a szűrőnap. Így szerettük volna megelőzni, hogy valamelyik szakrendelésre
sokan érkezzenek egyszerre, míg máshová kevesebben. Az előzetes regisztráció bevált, a vizsgálatokra szánt öt óra
alatt folyamatosan érkeztek az emberek, nem volt fennakadás – értékelte a
szervezést Csoma Attila, aki elmondta,
hogy az előzetesen regisztrált közel 300
jelentkező közül szinte mindenki eljött
a szűrőnapra.
– Minden érkező az alapvizsgálatokon kívül egy speciális szűrést választhatott. A szűrőnap tapasztalatait ös�szegezzük, kiértékeljük az önkormányzattal és Gondoskodunk az Idősekről
Tanácsadó Testületben. Mindannyian
tudjuk, hogy a szűrés, akkor hatékony,
ha rendszeres, csak így lehet megelőzni, időben felismerni a betegséget. A
tanácsadó testület a nagyobb rendezvényeken -, mint például a Dunakeszi
Feszt – felmérte az idősek igényeit, akik
88 százaléka jelezte, hogy részt ven-

Kundlya Jánosné és Kundlya Zsófia
ne egy szűrőnapon. Ezt az igényt igazolta vissza a mai érdeklődés is. Bízom
benne, hogy rendszeressé tudjuk tenni
az ingyenes szűrőnapot – fogalmazott
Csoma Attila, aki megköszönte az orvosok, az ápolók munkáját, az önkormányzat, az országgyűlési képviselő és
az ügyfélszolgálat támogatását.
- Teljesen elégedettek vagyunk, minden remekül működött, nem kellett sorba állni, várakozni, mert időpontra jöttünk, ami mindenkinek nagyon kedvező – mondta a város egyik ismert vállalkozója, Balogh Péter, aki feleségével
érkezett a vizsgálatokra. – Hála Istennek
az eredményeink is jók – osztotta meg,
aki kérdésemre elmondta, hogy ők minden évben elmennek egy alapos vizsgálatra. – Fontosnak tartjuk a megelőzést,
oda kell figyelni az egészségünkre. Én
például idén töltöm be a 70. életévemet –
újságolta el a kiváló mesterember.
– Jó ötletnek tartom a szenior szűrőnapot, melyre nagyon sok idős ember
eljön és egy komplex vizsgálat keretében megismerheti az egészségi állapotát – tette hozzá a feleség, Judit asszony,
aki szerint különösen azért is örülnek a
szűrőnapnak, mert egyébként egy-egy
vizsgálatra igen hosszú a várólista, több
hetet vagy hónapot kell várni.
– Ma viszont minden flottul ment,
nagyon kedvesek voltak az orvosok, a
nővérek. Csak remélni tudjuk, hogy
jövőre is megismétlik a szűrőnapot –
mondta búcsúzásként Balogh Péterné.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ú J J Á VA R Á Z S O L J Á K
a Kiscsurgó környezetét
TUDTÁK, HOGY A DUNA-PARTI
KISCSURGÓ VÖLGYE, AMELYNEK
REHABILITÁCIÓJÁT ELKEZDTE
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A KÉSŐ
RÓMAI KIKÖTŐERŐD VIZESÁRKA
VOLT? A MINAP A MAGYAR NEMZETI
MÚZEUM MUNKATÁRSAI LELETEK
UTÁN KUTATTAK A VÖLGYBEN.
AZ ELMÚLT ÉVSZÁZADOK ALATT
A VÍZ MÁR SOKSZOR ELMOSTA
AZ ÉRINTETT TERÜLETET, ÍGY CSAK
EGY-KÉT KISEBB ÉRMET TALÁLTAK,
DE A HELYSZÍN TÖRTÉNELMI
JELENTŐSÉGE MIATT ELŐÍRÁS
AZ ÁTVIZSGÁLÁS.

Megújul a Lányi Ferenc Park
Öt játszóteret újítottak fel tavasszal
ELKEZDŐDÖTT A KÖZEL EGY ÉVSZÁZADOS SZAKMAI MÚLTTAL BÜSZKÉLKEDŐ
DUNAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ ÉS A DOLGOZÓINAK OTTHONT ADÓ ÉPÍTÉSZETI „ÉKSZERDOBOZKÉNT” SZÁMON TARTOTT GYÁRTELEPI KOLÓNIA ÁLTAL KÖRBEÖLELT
LÁNYI FERENC PARK TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁSA, MELYBEN ELSŐKÉNT A JÁTSZÓTÉR KAPOTT ÚJ ESZKÖZÖKET – MONDTA AZ AVATÓN TUZSON BENCE.

A
A

helyszín
követően

átvizsgálását

Tóth Eszter ,

Dunakeszi főkertésze és
folytatja a munkát és
megvalósítja a képeken látható terveket.
Mint a főkertész korábbi bejegyzésében írta: A cél
egy biztonságosan járható sétány kialakítása, és négy időszakos tó helyreállítása. A tavak felett lábakon álló pallósor vezetne át, néhol kiszélesedve, kis teret alkotva, ahol
egyedi játékok kapnak helyet, amelyek segítségével

csapata

megismerhetjük a vizes élőhelyek világát. A tisztásokon
kisebb tereket, pihenőhelyeket alakítunk ki, egyedi padokkal. Biztosan a gyerekek
nagy kedvence lesz a játékmalmokkal tarkított egyedi
vizes játszótér.
- Mulccsal borított utat, fapallóból kialakított hidakat,
lépcsőket, átjárókat terveztünk a terület természetességének megőrzésével, természetesen a növény- és virágtelepítés
sem marad el – ismertette Tóth
Eszter városi főkertész.

a multifunkciós közpark
kiváló adottságai révén egyedi
találkozóhely lesz.
- A park megújításának
első elemeként egy játszóteret
adunk át – mondta a képviselő, aki hozzátette: napokon belül öt felújított játszóteret vehetnek majd birtokba a gyerekek, ami nagyon örömteli.

- Következő lépésként a park
újul meg, a gyár főbejáratától, a köröndtől kezdve egészen a terület északi oldaláig.
Hamarosan egy nagyon kellemes multifunkciós park várja a kicsiket és a felnőtteket
egyaránt, akik számára kellemes kikapcsolódást biztosít
a megújult Lányi Ferenc Park –
mondta Tuzson Bence, aki Sipos Dávid alpolgármesterrel és

– Örömteli, hogy Dunakeszin nagyon sok kiskorú gyerek él, akikre folyamatosan
gondolnunk kell, hogy jól
érezhessék magukat – fogalmazott az ötgyermekes büszke édesapa.
Az átadón elhangzott: az új
játszóeszközt - a régitől eltérőn
- közelebb helyezték el az árnyékot adó nagy lombkoronájú platán és vadgesztenyefákhoz, hogy a nyári melegben is
kellemes környezetben játszhassanak a gyerekek.

a körzet önkormányzati képviselőjével, Szabó Józseffel közösen minden ceremónia nélkül
átadták a felújított játszóteret.
A multifunkciós közpark
fejlesztése során nagy hangsúlyt kap a zöldfelület kialakítása, az évelő és virágos növények ültetése, az idős, árnyas
fák megóvása. A kor igényeinek megfelelően vízáteresztő
burkolatokat, egyedi ülőfelületeket alakítanak ki parkban.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

város

országgyűlési

képviselője

szerint
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Élményeszközökkel és akadálymentesítéssel

bővül a dunakeszi szabadstrand

A

dunakesziek
és

biztonságát

kényelmét

szolgál-

majd a vízi- és pihenőeszközök bérlésének lehetősége, az akadálymentesítés érdekében tervezett taktilis vezetősáv kiépítése, a kerékpáros
szervízoszlop telepítése és a mentőmellények biztosítása. A szabadidősés sporttevékenységek nyugodt, kellemes környezetét térfigyelő kamerák kihelyezése, virágosítás, füvesítés és öntözőrendszer telepítése teszi
lehetővé – írja a dunakeszi.hu.
A vízi- és pihenőeszközök között
megtalálhatóak lesznek kajakok, kenuk, SUP-ok és napozóágyak is.
A Dunakeszi Város Önkormányzata a fenti feladatokra a korábbiakhoz hasonlóan 100%-os támogatást nyert a Dunakeszi Duna Szabad strand fejlesztése című pályázati
projektre, így a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program V. üteme is
elkezdődhetett. A munkálatok várhatóan május 31-ig tartanak, így
még a nyári szünet előtt birtokba vehető a terület és az új eszközök is.
ja

FOLYTATÓDIK A DUNAKESZI SZABADSTRAND FEJLESZTÉSE, ELINDULT AZ V. ÜTEM. SIKERES PÁLYÁZATNAK KÖSZÖNHETŐEN 29,93 MILLIÓ FORINT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL VALÓSUL MEG A STR5PM-003 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT, AMELYNEK RÉSZEKÉNT A 2017-BEN MEGNYITOTT DUNAKESZI SZABADSTRAND SPORTESZKÖZÖKKEL ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSSEL FEJLŐDIK TOVÁBB.

Megkezdődött a Madártani
tanösvény teljes rekonstrukciója
A BÖRZSÖNY ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATON ELNYERT TÁMOGATÁSÁVAL MEGKEZDŐDÖTT A DUNA-PARTI MADÁRTANI TANÖSVÉNY MEGÚJÍTÁSA. ÚJ
ELEMEK KERÜLNEK KIHELYEZÉSRE, MEGÚJULNAK AZ INFORMÁCIÓS TÁBLÁK, HELYREÁLLÍTJÁK AZ ÚTVONALAT, A NAGYOBB GYEREKEK SZÁMÁRA
IS HASZNÁLHATÓ ÚJ JÁTSZÓTÉR ÉPÜL. MEGKEZDŐDÖTT A MEGHASADT FÁK
KIVÁGÁSA, AZ ALJNÖVÉNYZET VISSZAVÁGÁSA, AZ ÚTVONALAT MULCCSAL
TÖLTIK FEL. AZ ÖNKORMÁNYZAT A HELYSZÍN REKONSTRUKCIÓJÁVAL SEGÍTI
A TERÜLET MEGÚJULÁSÁT.
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MUNK AERŐ FELVÉ TEL
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel,
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:
TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
CSŐSZERELŐ,
K ARBANTARTÓ

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
K AZÁNGÉPÉSZ /
K AZÁNKEZELŐ

Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség
és/vagy legalább 1 éves
gyakorlat
a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

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

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

FŐKÖNYVELŐ

Főbb feladatok:
• szállító számlák
ellenőrzése, könyvelése,
• szállító, vevő folyószámla
egyeztetés koordinálása
• főkönyvi könyvelési,
egyeztetési feladatok,
• áfa bevallás koordinálása,
• bérszámfejtési feladatok
támogatása
• kimutatások készítésének
koordinálása,
• szabályzatok nyilvántartása,
aktualizálása,
• ISO 9001:14001 integrált
irányítási rendszer
minőségbiztosítási megbízottal
együttműködés
• év végi zárás, üzleti terv,
beszámolók elkészítése
Elvárások:
regisztrált mérlegképes
könyvelői végzettség,
önálló munkavégzés,
több éves szakmai gyakorlat,
számítógépes ismeretek
(MS Office)
3-5 év szakmai tapasztalat

Az állás betöltéséhez
előnyt jelent:
tb ügyintézői végzettség
belső auditor végzettség,
vezetői tapasztalat
hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat.
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

VOKE József Attila Művelődési Központ
2022. májusi programjai
Május 3. kedd 19 óra
Nyitott Akadémia: „A te döntésed”
Almási Kitti előadása
Május 4. szerda 14 óra
A Nyugdíjas Klub anyák napi
rendezvénye
Május 5. csütörtök 18 óra
A Bárdos Iskola gálaműsora
Május 7. szombat 9-13 óráig
Baba és Családi börze
Május 7. szombat 10-13 óráig
Virágkötő workshop gyerekeknek

VOKE

2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.

www.vokejamk.hu

Május 13. péntek
- 14.szombat - 15.
vasárnap 10-18 óráig
V. Dunakeszi Kockashow
Lego kiállítás és Játszóház
Jegyárak:
Családi: 4000.-Ft, Gyerek: 1000.-Ft
Felnőtt: 1500.-Ft,
Csoportos 800.-Ft/fő
Május 18. szerda 14 óra
Nyugdíjas klubdélután
Május 21. szombat 17 óra
A Dunakeszi Koncertfúvósok
jubileumi hangversenye
Május 24. kedd 9-12 óráig
Járműjavító véradás
Május 30. hétfő
„Rólunk szól”
A Veni Vidi Vici Alapítvány
rendezvénye

Dunakeszi Polgár 27

Erre mi sem számítottunk! Szeretem Dunakeszit
18 000 megtekintés 5 nap alatt CSALÁDI KRESZ NAP
A SZERETEM DUNAKESZIT EGYESÜLET CSALÁDI KRESZ NAPOT SZERVEZ A
LAKÓTELEPI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA UDVARÁN, ÁPRILIS
23-ÁN. A SZERETEM DUNAKESZIT MÁR 12 ÉVE VAN JELEN, FONTOS KÜLDETÉSE,
HOGY HASZNÁLVA A KÖZÖSSÉG EREJÉT, A VÁROS LAKÓINAK KEDVES ESEMÉNYEKET SZERVEZZEN. ILYENEK A KORÁBBI SZEMÉTSZEDÉSEINK, AZ ÁLLATBARÁT
RENDEZVÉNYEINK ÉS JELEN RENDEZVÉNYÜNK IS, MELYNEK TÉMÁJA A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG.

S

zeretnénk , ha a gyere kek időben foglalkoz-

TAPASZTALJUK, HOGY A GYEREKEKHEZ AKARVA AKARATLANUL ELJUTNAK A SZOMSZÉDBAN ZAJLÓ HÁBORÚ HÍREI, LÁTJÁK SZÜLEIK AGGODALMÁT, ÉS EZ BENNÜK IS
HASONLÓ FÉLELMET VÁLT KI. NEM MINDEN GYEREK KÉRDEZ, NEM MINDENKI BESZÉL
RÓLA, DE AZ EGYMÁS KÖZT ELHANGZÓ BESZÉLGETÉSEKBŐL, FOLYOSÓN MEGHALLOTT
SZÓFOSZLÁNYOKBÓL ÉRZÉKELHETŐ, HOGY OTT VAN BENNÜK A SZORONGÁS. TOLCSVAY LÁSZLÓ ÉS BRÓDY JÁNOS: BÉKÉT ÉS REMÉNYSÉGET CÍMŰ DALÁNAK KAPCSÁN A
GYEREKEK NYELVÉN TUDTUNK VELÜK FÉLELMEIKRŐL BESZÉLNI.

T

Ágnes taní megszervezésében és lebonyolításában, illetve Kardos Eszter ének-zene szakos tanító
közreműködésében megszületett egy felvétel, amit Tolcsvay
László is megtisztelt személyes jelenlétével. A You Tube
csatornán 5 nap leforgása alatt
18 000 megtekintéssel büszkélkedhetünk. Mi több Bródy
Jánoshoz is eljutott a dal, "Remélem, hogy majd ezek a gyeolmácsi
tónő

rekek egyszer valahogy békét
teremtenek" - írta Facebook
oldalán a művész, ahová kitette videónkat.
Arra biztatunk más iskolákat is, hogy csatlakozzanak
hozzánk a dal eléneklésével!
Eddig országosan 10 település - többek között Kőszeg, Debrecen, Százhalombatta, Kaposvár, Kecskemét,
Tiszakeresztúr - iskolája jelezte szándékát.
Petőné Herman Noémi

Cseréljük a hétköznapokat
saját Tér Zenére!
ÚJRAINDUL A TÉR ZENE PROGRAM
DUNAKESZIN, A KÖVETKEZŐ 7
HÉTBEN A CASALGRANDE TÉR ÉS
A KATONADOMB AD OTTHONT A
KLASSZIKUS ZENÉNEK.

A

z E mmi Kultúráért Felelős
Államtitkársága azért hívta életre a Tér Zene Programot, hogy valamennyi 5000
fő feletti településre eljusson az
élő klasszikus zene. A parkokban, köztereken megvalósuló eseménysorozat koncepciója, hogy
a felcsendülő muzsika természetessé, a mindennapok részévé váljon az emberek számára.
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A tavaszi Tér Zene programsorozat április 8-án indul Dunakeszin és hét héten át tart. Péntekenként a Casalgrande téren 17:00 órai,
a Katonadombon 18:30 órai kezdettel hallhatják a zenerajongók a színvonalas művészekből álló formációkat. A minikoncert-sorozatot
a Volver La Vida énekegyüttes nyitja pénteken, amelyre minden zenekedvelőt szeretettel várnak.

nának a témával , ezért
játékos formában egy
hatalmas vetélkedő keretein belül tehetik próbára magukat. Lesznek ügyességi feladatok, pedálos gokartfutam
a makett városban, emellett a
tudásukat is igyekszünk bővíteni interaktív játékokkal. Ez
a nap nem egy verseny, fontosnak tartjuk, hogy minden
gyerkőc tanuljon valamit és sikerélménnyel gazdagodva fejezze be a pályát, ezért a kisebbeknek engedjük majd a szülői
segítséget, valamint minden

résztvevőt díjazunk. A vetélkedő mellett színes gyerekprogramokkal készülünk, íme pár
a teljesség igénye nélkül: - gólyalábas show, lufihajtogató,
kézműves sarok, óriás kifestő, rendőr, mentő – és tűzoltó
előadás. A műsort az Animal
Cannibals vezeti majd és a családok nagy örömére ingyenesen lehet a városnéző kisvasutunkkal is utazni. Teljes
programot a Szeretem Dunakeszit Facebook-oldalon találnak az érdeklődők. Szeretettel
várunk mindenkit.
Tasnádi István

Sportpark létesült
a Madách utcánál
KÖZÖS EGYÜTTMŰKÖDÉS EREDMÉNYEKÉNT
JÖHETETT LÉTRE EGY JÓL FELSZERELT,
KOMPLEX SPORTPARK A MADÁCH UTCA
ÉS A TOMPA UTCA TALÁLKOZÁSÁNÁL,
AMELY A PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
100 SZÁZALÉKOS TÁMOGATÁSÁBÓL
VALÓSULHATOTT MEG – MONDTA MÁRCIUS
29-ÉN, A KEDD DÉLUTÁNI AVATÓN TUZSON
BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, AKI
HOZZÁTETTE: AZ ELNYERT FORRÁSRA
A VS DUNAKESZI PÁLYÁZOTT A MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KERETÉBŐL.

A

városban
szakban

az

elmúlt

harminc

idő -

sportbe -

ruházás valósult meg , ez
már az ötödik sportpark –
ismertette Tuzson Bence.

Kiemelte: fontosnak tartották,
hogy a fizetős sportlétesítmények –
mint például az uszoda – mellett ingyenes sportparkokat építsenek, melyek használatára egyébiránt jelentős
igény mutatkozik.
– Jó időben, jó levegőn, a lakóhely
közvetlen környezetében a gyerekek

és a felnőttek egyaránt sportolhatnak a most kihelyezett eszközökön
– mondta az országgyűlési képviselő, aki emlékeztetett arra is, hogy a
VSD sporttelepén a hetekben átadott
új, multifunkciós sportcsarnok következő ütemeként már épülnek az
öltözők és a parkolók.
– Ezen kívül az új diáknegyedben
két új sportcsarnok, két sportpálya
és egy nagy, 33×25 méteres uszoda épül, melyben nemzetközi vízilabda-mérkőzéseket is lehet játszani
majd. Bővítjük a városi kerékpárúthálózatot is, amely a sportolás mellett a helyi közlekedést is szolgálja.
A kerékpárút bővítése révén megvalósul az összeköttetés az EuroVelo 6
és a Pallag utcában lévő ipari terület
között, ahol nagyon sokan dolgoznak és lehetőség nyílik a munkahelyet kerékpárral elérni. Ezen az úton
a BKK járatok is elérhetővé válnak –
hangsúlyozta Tuzson Bence országgyűlési képviselő.
A városi önkormányzat területén létesített szabadtéri fitneszpark
a Pest Megyei Civil Alap pályázatán
elnyert 6,5 millió forintból valósult
meg – ismertette Nyíri Márton, környezetvédelemért felelős társadalmi
megbízatású alpolgármester, aki külön köszönetet mondott Temesvári
Istvánnak, a pályázó VSD elnökének
és a siker érdekében lobbizó Tuzson
Bencének.
Mint megtudtuk, a pályázatot
Nyíri Márton írta, aki érdeklődésünkre tételesen felsorolta a sportparkba épített eszközöket.
– Teljes testet átmozgató edzésprogram végrehajtható az eszközökkel, túlterhelés nélkül, mivel ezek sa-

ját testsúlyos eszközök: lovaglógép,
evezőgép, derékmozgató, kombinált
mellizom-erősítő, kombinált taposógép.
– Az eszközöket úgy válogattuk
össze, hogy mind a fiatalok, mind
az idősebb generációk biztonsággal
használhassák. A fitnesz-rész kiegészül egy workout-kombinációval (ez a
mászoka-szerű dolog), ami szintén a
teljes testet átmozgató és erősítő gyakorlatok végzésére alkalmas – mondta Nyíri Márton alpolgármester.
A rövid megnyitó után a VSD
cheerleaders szakosztályának tagjai
Kundlya Zsófia szakmai irányításával azonnal birtokba vették a sporteszközöket és látványos bemutatót
tartottak.
(Vetési)
Fotó: Ligeti Edina

A sportparkot
Tuzson Bence
és Nyíri Márton
avatta fel

APRÓHIRDETÉS

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

• Nyugdíjas munkalehetőségek Dunakeszin és környékén:
pénztáros, árufeltöltő, konyhai kisegítő, takarító, segédápoló. Részmunkaidőben, akár azonnali kezdéssel. Északi Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet. 0620 215 0837,
061 781 0045
• Eltartási illetve életjáradéki szerződést kötnék idős személlyel. 0620/932-0983

A Dunakeszi Polgár
korábbi lapszámait
megtekintheti
a dunakanyarregio.hu
internetes portálon
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KÖZEL EZER INDULÓ
RAJTOLT EL A VIII. FUTAKESZIN
A RENDKÍVÜL HIDEG, HÁROM FOKOS
IDŐJÁRÁS SEM TÁNTORÍTOTTA EL A FUTÁS
SZERELMESEIT, AKIK KÖZÜL KÖZEL EZREN
RAJTOLTAK EL A VIII. FUTAKESZI ÁPRILIS
2-ÁN RENDEZETT VERSENYÉN. A RÉGIÓ
EGYIK LEGNAGYOBB FUTÓGÁLÁJÁN IDÉN IS
RAJTHOZ ÁLLT A VÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐJE, TUZSON BENCE ÉS DIÓSSI
CSABA POLGÁRMESTER IS, AKIHEZ
HASONLÓAN ALPOLGÁRMESTERE, SIPOS
DÁVID IS A 10 KILOMÉTERES TÁVOT
TELJESÍTETTE. AZ INDULÓK KÖZÖTT VOLT
– TÖBBEK KÖZÖTT – DUNAKESZI EGYIK
BÜSZKESÉGE, AZ IFJÚSÁGI EURÓPA-BAJNOK
FUTÓ, HULLER DÁNIEL IS, DE OTT VOLT
4 ÉVES KISFIÁVAL SUHAJDA SZILÁRD IS,
AKI ÁPRILIS INDUL(T) NEPÁLBA, FÖLDÜNK
4. LEGMAGASABB CSÚCSÁT,
A 8516 MÉTERES LHOCET SZERETNÉ ELÉRNI.

A

Dunakeszi Sportezúttal
is ,
ahogy Dunakeszin mondják,
„odatette” magát, volt látványos bemelegítés és minden, ami egy jó hangulatú futáshoz kell.
Öröm volt látni a lelkes sportemberek arcáról sugárzó elszántságot, amely a kilométerekkel futott versenyben sem igazán
változott.
Idén is három távon – 2,5 km,
5 km, 10 km – mérhették össze fizikai
állóképességüket az indulók. De ezúttal sem maradhatott el az ovis futás.
A szenior férfiak (40 év feletti kategóriájában) 10 kilométeres mezőnyében dr. Benyőcz Gergely ért elsőként
célba, akit két gyermeke és felesége óriási ovációval köszöntött.
rendező

igazgatóság

- Milyen volt a futás?
- Remek, már nagyon készültem, hogy
újra megízleljem a siker ízét. Jó az eredményem is, jóval 40 perc alatt teljesítettem a 10 km-es távot – mondta hetyke
bajusza alatt a doktor úr.
– Ez milyen eredménynek számít?
– Egyéni csúcsnak, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hiszen a korosztályomban megnyertem a versenyt.
– Mi a vonzó a futásban, önt mi inspirálja?
– Engem iszonyatosan kikapcsol, egy
flow-élmény, megszűnik minden más,
csak én vagyok, gondolkodom, kikapcsolódom, feltöltődöm. Imádok futni.

– Milyen állóképesség kell a 10 kilométeres táv teljesítéséhez, megnyeréséhez?
– Nagyon alaposan és tudatosan
kell készülni. Én például tinédzser koromban sportoltam, aztán abbahagytam 15-20 évre és 3 évvel ezelőtt kezdtem el újra az akadály- és a mezei jellegű futást. Igaz csak hobbi szinten. Volt
egy tervem, hogy 40 percen belül szeretnék futni és ez ma bőven összejött.
1996-ban itt, a lóversenypályán nyertem országos mezei futóbajnokságot,
ez nagyon kellemes emlékem. Ez motivált, hogy 30 évvel később újra nyerjek. Sikerült, a Jóisten és a családom velem volt.
– Szeret futni az egész család?
– A gyerekek szoktak velem, de a feleségemet is mindig rábeszélem, hogy
fussunk együtt. Egyébként ő nagyon
jó sportember, annak idején indult
a 24 órás spinning versenyeken. Nagyon büszke vagyok rá. A futást mindenkinek ajánlom, mert ad egy nagyon
jó állóképességet, nagyon jó munkabírást és igazából egészséget ad. 46 éves
vagyok és 37 évesen kezdtem újra,
10 kilóval nagyobb voltam, nem bírtam
bekötni a cipőmet. A kisfiam azt kérdezte tőlem, mikor nagy hasam volt,
hogy apa lesz még egy kistestvérünk?
Akkor mondtam, hogy ennek vége,
ez így nem mehet tovább és itt vagyok,
nagyon jól érzem magam a bőrömben –
mondta boldog mosollyal az arcán.

Tuzson Bence és Dióssi Csaba az 5 és a 10 km-es táv teljesítése után a díjátadókon is szerepet vállaltak
TUZSON BENCE FUTÁSSAL
KÉSZÜLT A VÁLASZTÁSRA
Hasonlókat mondott az 5 km-es táv
teljesítése után Tuzson Bence is, akit
a nagyszínpadon a futás, a sportolás
jótékony hatásáról kérdezte a két műsorvezető, Fábián Nikoletta és Bíró
György, akiknek mindenkihez volt egy
kedves, bíztató és elismerő mondata.
Kijárt a gratulációból Dióssi Csabának is, aki két fiával és feleségével
együtt futotta le a 10 kilométert 60 percen belül. A számos sportágnak hódoló városvezető örömét fejezte ki, hogy
a kellemetlen időjárás ellenére is több
százan indultak az idei Futakeszin.
A POLGÁRMESTER ÉS CSALÁDJA
A 10 KM-ES TÁVOT TELJESÍTETTE
Feltűnően sok szülő is kint volt a repülőtéren, akik többsége az ovis futáson
induló kislányát vagy kisfiát kísérte el.
Egyikük volt Suhajda Szilárd, Magyarország egyik legismertebb hegymászója, aki érdeklődésünkre elárulta, hogy nagyon jó kihívásnak tartja
a Futakeszi teljesítését, bár ő elsősorban terepen, a Pilisben, a Börzsönyben,
a Mátrában szokott futni, ami remekül
segíti a felkészülését.
A kérdés tálcán kínálta magát, hogy
arról faggassam Szilárdot: mi motiválja, hogy legyőzze a világ hatalmas
hegycsúcsait? -, amire nagyon bölcs, elgondolkodó választ kaptam.
– Én azt vallom, hogy nem legyőzzük, nem meghódítjuk Földünk legnagyobb csúcsait, hanem vendégek vagyunk ezeken a nagy hegyeken. Felkészülünk a legjobb tudásunk szerint,
magunkkal visszük minden tapasztalatunkat, és ha szerencsénk van,

akkor vendégeskedhetünk néhány percet a csúcsokon. Mi motivál? Olyan
helyekre jutunk el a saját erőnkre, saját tudásunkra támaszkodva, ahova nagyon kevesen és egy lenyűgöző természeti környezet az, ami fogad minket
odafent. Igazából egy kicsit olyan, mint
egy zarándokút. Egy ilyen expedíciót
nagyon lehet szeretni, én nem tudnám
most e nélkül elképzelni az életem.
SUHAJDA SZILÁRD
ITT HANGOLÓDOTT
A NEPÁLI CSÚCSHÓDÍTÁSRA
– Mi a következő cél, hová szeretnél elmenni „vendégségbe”?
– A következő cél elérése április 6-án
veszi kezdetét. A Magyar Lhoce Expedíció keretében Földünk 4. legmagasabb csúcsát, a 8516 méteres Lhocet
szeretném elérni Nepálban.
– Hogyan lehet erre felkészülni?
– Például futással. A terepfutás –
ahogy mondtam – az egy fontos része
a felkészülésemnek, emellett pedig lényegében heti 5 nap edzéssel és egyéb
mozgásformák gyakorlásával.
Miközben elkészült kisfiúkról, Somáról és édesanyjáról, Legindi Tímeáról és szüleiről a közös családi fotó,
Szilárd azt is elárulta, hogy Tímeával
hegymászás közben ismerkedtek meg,
de már hozzájuk hasonlóan Soma is
gyakori vendég a hegyekben.
Jó volt hallgatni dr. Benyőcz Gergely
és Suhajda Szilárd bölcs gondolatait és
látni a sok-sok boldog embert, akik számára nagyon sokat jelent a sportolás,
a futás.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Suhajda Szilárd családja körében

Dr Benyőcz Gergely és családja

A polgármester és a két műsorvezető
Dunakeszi Polgár 31

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

www.passsziom.hu
www.pa

