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Hiszünk az erős közösségek jövőformáló erejében
– nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

„OLYAN TÉRSÉGBEN ÉLÜNK,
AHOVÁ MINDIG JÓ HAZATÉRNI”
NEM ÁLLUNK MEG, AZ M2-M3 ÖSSZEKÖTŐ ÚT TERVEZÉSI MUNKÁLATAI MÁR FOLYAMATBAN VANNAK, EZ A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEDIG AZ EGÉSZ
TÉRSÉGÜNKNEK NAGY SEGÍTSÉGET JELENT MAJD, HISZEN MINT MÁR HANGSÚLYOZTAM IS, TOVÁBBRA IS SZÁMÍTHATNAK RÁM A KÖRZETÜNKBEN ÉLŐ
AUTÓSOK – FOGALMAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT NYILATKOZATÁBAN TUZSON BENCE, TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, AKIT AZ ELŐTTÜNK
ÁLLÓ IDŐSZAK TEENDŐIRŐL, TERVEIRŐL IS MEGKÉRDEZTÜNK A BESZÉLGETÉSÜNKBEN. MINT MONDTA, NAGYON SOK FELADAT ÁLL MÉG ELŐTTÜNK,
„EZÉRT MINDEN ERŐMMEL AZON VAGYOK, HOGY FOLYTASSUK A KÖZÖS MUNKÁT”. TUZSON BENCE PÉLDAKÉNT EMLÍTETTE A DUNAKESZI DIÁKNEGYEDET,
AHOL HAMAROSAN TÁGAS, FÉNYES KÖZÖSSÉGI TEREK, TETŐABLAKOK ÉS SOK-SOK ZÖLDFELÜLET BIZTOSÍTJA MAJD A DIÁKOK SZÁMÁRA A KÜLÖNLEGES
ÉS SZÉP KÖRNYEZETET. MINDIG IS AZ VOLT A CÉLOM, ÉS A TOVÁBBIAKBAN IS AZT SZOLGÁLOM MAJD, HOGY AZ ITT ÉLŐ KICSIK ÉS NAGYOK MINDENNAPI
ÉLETÉT SZEBBÉ ÉS JOBBÁ TEGYEM – TETTE HOZZÁ TUZSON BENCE.

E

megköa közreműködését, segítségét és támogatását, aki munkájával és igyekezetével hozzájárult a közös sikerünkhöz
– fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, városunk
és térségünk országgyűlési képviselője,
amikor arra kértük, értékelje a jelenlegi helyzetet, illetve a régiónk előtt álló
lehetőségeket. „Meggyőződésem, hogy
büszkének kell lennünk nemcsak térségünkre és azon belül a településeinkre – Csomádra, Csömörre, Dunakeszire, Erdőkertesre, Fótra, Gödre és Veresegyházra –, de egymásra is, az itt élő
emberek sokaságára és sokszínűségére,
a közösségünkre, valamint arra, hogy
együtt egy olyan helyet, egy olyan térséget alkottunk meg, amelyben jó élni,
ahová mindig jó megérkezni, s ahol
mindig jó lenni. És különösen jó itt otthon lenni! Ezután is azon dolgozom
majd, hogy régiónk hazánk legdinamikusabban fejlődő térsége maradjon.
Az itt élő emberek az idén áprilisban a
békét és a biztonságot választották, nemet mondtak a káoszra, az acsarkodásra, nemet mondtak az elvek nélküli hatalmi törekvésekre. Mi pedig megvédjük a magyar családokat azáltal is, hogy
július elsejéig meghosszabbítottuk az
élelmiszerárstopot és a benzinárstopot,
ez utóbbi pedig különösen fontos az
agglomerációs régióban, ahol nagyon
sokan vannak olyanok, akik napi szinten ingáznak autóval a fővárosi munkahelyükre, majd pedig délután onnan
haza, a családjukhoz.”
A képviselő felhívta a figyelmet arra
is, hogy az említettek mellett meghos�szabbították a SZÉP-kártyára vonatkozó kedvezményeket is, vagyis még két
hónapig felhasználható élelmiszer-vásárlásra is a vendéglátás alszámlán lévő
zúton

is

szeretném

szönni mindenkinek

4 Dunakeszi Polgár

Dr. Kisida Elek sebészprofesszor otthonában fogadta Tuzson Bence országgyűlési képviselőt
összeg. Azok után, hogy tavaly minden
idők eddigi legmagasabb nyugdíjprémiumát fizettük ki, az idén februárban
pedig a tizenharmadik havi nyugdíjukat is megkapták a jogosultak, júliustól
további 3,9 százalékkal emelkednek a
nyugdíjak. Ez a juttatás pedig januárig
visszamenőleg jár majd, mi tehát felelősségteljesen gondoskodunk az idősekről, akik minden tiszteltet megérdemelnek.
A kormányzat számára a legfontosabbak a családok, ezért az idén is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy
még inkább megerősítsük a helyzetüket – mondta lapunknak a képviselő,
aki szerint alapvető kérdés, hogy olyan
társadalmat építsünk, amelyben erős a
tisztelet kultúrája, az idős nemzedékek
megbecsülése. „Mi egy olyan családmodellben gondolkodunk, amelyben
a nagyszülők is részt vesznek a család mindennapi életében, vigyáznak
az unokákra, iskolába vagy edzések-

re viszik őket, ezzel is tehermentesítve
a szülőket, akik dolgozni járnak, Dunakesziről például naponta beutaznak
a fővárosi munkahelyükre. Különösen
nagy hangsúlyt kap az idős nemzedékek megbecsülése, hiszen a gyermeket
nevelő családok támogatása mellett ők
is számíthattak a kormányra” – fogalmazott a képviselő.
Ugyanakkor gondolunk a legfiatalabb nemzedékekre is – folytatta Tuzson Bence –, hiszen tágas, fényes közösségi terek, tetőablakok és sok-sok
zöldfelület biztosítja majd a diákok
számára a különleges és szép környezetet az új Dunakeszi Diáknegyedben, ami egyúttal sportközpont is lesz.
A képviselő hangsúlyozta azt is, hogy
az építkezéshez kapcsolódva több mint
háromszáz fát ültetnek el az iskolák és
a lakóövezet közé gyorsan növő fafajtákból, és így alakítanak ki egy ötven
méter széles véderdősávot. Az új iskolák tervezésekor odafigyeltünk arra is,

hogy mindenki számára megteremtsük a sportolás lehetőségét, legyen szó
akár atlétikáról, vízi sportokról vagy
labdajátékokról: az iskolakomplexum
mindenki számára lehetőséget nyújt
majd a sportolásra amatőr és versenyszinten egyaránt – mondta lapunknak Tuzson Bence, aki nemrégiben
Kisida Elek sebészprofesszorral, Dunakeszi díszpolgárával is egyeztetett
a helyben felmerülő igényekről, illetve a fejlesztések további lehetséges irányairól. „Mindketten az erős közösségekben hiszünk. Ő az emberek gyó-

Egy olyan térséget
alkottunk meg,
amelyben jó élni,
gyításával, én pedig mindennapi képviseletükkel igyekszem segíteni, jobbá
és könnyebbé tenni mindennapjaikat”
– fogalmazott Tuzson Bence a találkozó után. Mint mondta, az erős közösségeknek jövőformáló erejük van.
„Térségünk egészének szempontjából fontos fejlesztésünk az M2-M3
összekötő út megépítése, amelynek
tervezési munkálatai már folyamatban vannak. Nem állunk meg! Ez a
közlekedésfejlesztés az egész régiónak nagy segítséget fog nyújtani. Továbbra is számíthatnak rám a körzetben élő autósok, akiknek a hétköznapi életükben és a munkába járásukban is fontos eszközük ez a jármű”
– mondta lapunknak Tuzson Bence, aki beszélt arról is, hogy már eddig is olyan jelentős eredményeket értünk el térségünkben, amelyek közelébe sem juthattunk volna összefogás
és együttműködés nélkül, ezt az energiánkat pedig mindenképp meg kell
őriznünk a továbbiakban is. Szerinte
körzetünk lakói ragaszkodnak ahhoz,
hogy régiónkban továbbra is adott legyen a mindennapok nyugalma, az
alkotó munka, a tervezhető és kiszámítható jövő. „Képviselői munkámmal továbbra is ezt fogom garantálni
a számukra, hiszen pontosan tudják
az emberek, hogy csak békében lehet
építkezni, fejlődni. Minden erőmmel
azon vagyok, hogy folytassuk a közös
munkát, nagyon sok feladat áll még
előttünk. Mindig is az volt a célom
– és a továbbiakban is azt szolgálom
majd –, 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!” – mondta lapunknak Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

AZ ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE
KÉT KIEMELKEDŐ ÜNNEPI RENDEZVÉNY GAZDAGÍTJA A DUNAKESZI NYUGDÍJAS KIRÁNDULÓ KLUB ÉVES TEVÉKENYSÉGÉT.
A KARÁCSONY MELLETT AZ ANYÁK NAPJA TARTOZIK A JELES ÜNNEPEIK KÖZÉ. EKKOR KÖSZÖNTIK AZ ÉVFORDULÓS SZÜLETÉSNAPOSOKAT IS. A RENDEZVÉNYRE MÁJUS 4-ÉN KERÜLT SOR A VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.

A

színháztermet most

az
ünneplő
nyugdíjas klubtagok. Elsőként Radvánszki Edit klubvezető helyettes Zupka Sándor klubvezető ez alkalomra írt” Ő és Én Édesanyám”
című versét mondta el.
Ezt követően a klubvezető
köszöntötte az édesanyákat,
nagymamákat, dédnagymamákat és a születésnapi évfordulós klubtársakat. – Az
édesanyák nélkül nem volna élet, nem lenne jövőnk,
nem lennének értékeink.
Ők a társadalom magját jelentő család teremtői, működtetői… A városnak, személy szerint nekem és a klubunknak is alapvető feladata, hogy olyan közösségeket
építsünk, ahol megvédhetjük az anyákat, a nagymamákat, dédnagymamákat és
a felnövekvő generációt. Végezetül köszöntötte a születésnapi évfordulós klubtársakat.
Az anyaságról, az élet
alappilléréről beszélt Csoma
Attila, a művelődési központ
igazgatója.
Megemlítette,
mint háromgyermekes családapa feleségét, gyermekei
édesanyját és beszélt édesanyjáról, akitől életre szóló
nevelést, szeretetet kapott,
és aki most is tevékeny életet él.
– A születésnap igazi családi ünnep és Dunakeszin
a legnagyobb család az immár negyvenhat éves nyugdíjas klub, ahol megünnepelhetjük a kerek évfordulós
születésnapokat is – mondta Dióssi Csaba. – Példamutató a klub működése, tevéis megtöltötték

kenysége, folytatta, majd rövid történelmi kitekintést
adott arról, hogy különböző
korokban mit jelentett a születésnap. – A klubban most
több mint hetvenen ünneplik a 75, vagy ennél nagyobb
kerek születésnapot. Nagy
tisztelettel és szeretettel köszöntöm az évfordulósokat.
Ezt követően a polgármester egy-egy szál virágot adott
át az ünnepelteknek, Csoma
Attila édességgel, Zupa Sándor emléklappal tette emlékezetessé a születésnapokat.
Néma felállással emlékeztek
meg a közelmúltban elhunyt
Danka Elekné Katiról, aki
már nem lehetett az évfordulós ünnepeltek között. Külön
köszöntötte Dióssi Csaba a 99
éves Merksz Ferencnét, Margitkát, aki jó egészségben, derűvel a lelkében éli meg ezt a
különleges életkort. „Az én
otthonom a boldogság otthona. Gyermekeim, unokáim,
és már hat dédunokám van,
a legidősebb is már húsz éves.
Adja isten, hogy megéljem a
Mikulást, mert akkor már átlépem a századik születésnapot”. - mondta az ünnepelt.
Az anyák napi ünnepséget
színes, színvonalas műsor
gazdagította, melynek ös�szeállítása Balogh Ági és Balogh Gyula nevéhez kötődik.
Elsőként
a
klub
Dunakavics
táncegyüttese mutatta be a klasszikus
Palotást, a közösség imár
hagyományos
produkcióját. Az együttes vezetője Lipniczkiné Ani. Városunk egyik ifjú kitűnősége,
a 13 éves Oroszki Tamás, az
egyik klubtag, Vincze Ludmilla unokája Bach, Chopin

Az édesanyákat, köztük a 99 éves
Merksz Ferencnét köszöntötte
Dióssi Csaba polgármester
és Liszt Ferenc művek briliáns zongora előadásával
gyönyörködtette a közönséget. Felkészítő tanára, Dr.
Domoszlai Erzsébet, városunk díszpolgára.
A Bárdos Lajos Általános
Iskola negyedik osztályos
tanulóiból alakult kamarakórus és gyerektánccsoport
műsora következett. A kórust Pusztai Edit, a táncosokat László Mónika készítette fel. Kovács Ilona versmondását követően a klub énekkara népdalcsokrot adott elő
Balogh Gyula vezényletével.
Az évfordulósokat előbb az
énekkar köszöntötte, majd
Back Judit – dr. Lassó Attila szalontáncának tapsolhatott a közönség. Kolossa
Kata énektanárnő két közismert dal előadásával lepte
meg a jelen lévő nagymamáját és a közönséget.
Az ünnepséget követte a
jókedvű táncmulatság, majd
az estebéd elfogyasztása.
Katona M. István
A szerző felvételei

NAGY ELISMERÉS DICSÉRETET KAPNI OLYAN
INTÉZMÉNYI KÖZEGBEN, AHOL MINDENKI
NAGYON MAGAS SZÍNVONALON VÉGZI
A MUNKÁJÁT. DUNAKESZIN AZ ÉV KISGYERMEKNEVELŐJÉT A VÁROSI BÖLCSŐDÉK
VEZETŐI ÉS A DÓHSZK VEZETŐJE, SZABÓNÉ
ÓNODI VALÉRIA VÁLASZTJÁK KI MÁR 2010
ÓTA, AKINEK A BÖLCSŐDÉK NAPJÁN ADJÁK
AZ ELISMERÉST.

Dióssi Csaba polgármester,
a kitüntetett Nagy Rita,
Sipos Dávid alpolgármester,
Szabóné Ónodi Valéria,
a DÓHSZK vezetője

NAGY RITA VEHETTE ÁT
AZ ÉV KISGYERMEKNEVELŐJE DÍJAT

A

idei kitüntetett, Nagy
Rita 2018-ban kezdett Dunakeszin dolgozni és jelenleg a Kincsem Bölcsőde vezetőhelyettese, csoportvezetője, aki mindig lelkesen, maximálisan
végzi munkáját. Nagyon vidám, kedves, nyitott személyiség, jó csapattag, ezt igazolja az is, hogy 2020-ban
a Kincsem Bölcsődében a munkatársak az év dolgozójának választották – méltatta a fiatal óvodapedagógus szakmai tevékenységét, emberi
kvalitásait Szabóné Ónodi Valéria, a
DÓHSZK vezetője.
z

Az elismerést Dióssi Csaba polgármester és Sipos Dávid alpolgármester adták át Nagy Ritának.
Nagyon fontos feladatot látnak el
nap, mint nap a pedagógusok, Dunakeszin 70 éve vannak bölcsődei
férőhelyek – mondta köszöntőjében

Egy olyan szolgáltatásnak,
ahová a legdrágább
kincsüket teszik az emberek,
mindig is kimagaslónak
kell lennie
a polgármester. – Szerencsére ez az
évek során folyamatosan növekszik,
jelenleg Dunakeszin 4 bölcsőde fogadja szeretettel a családok legapróbb tagjait. A bölcsődék fejlesztése
is folyamatos városunkban, hamarosan indul a Napsugár Bölcsőde bővítése 4 csoportszobával önkormányzati forrásból és pályázaton elnyert
állami támogatásból.
„Egy olyan szolgáltatásnak, ahová
a legdrágább kincsüket teszik az emberek, mindig is kimagaslónak kell
lennie. Nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy Magyarország legnagyobb nem
megyei jogú városában ez ennyire sikeresen működik” – emelte ki beszédében Dióssi Csaba polgármester,
aki az önkormányzat nevében köszönetet mondott a bölcsődei dolgozók példás tevékenységéért.
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Dióssi Csaba polgármester
A Napsugár Bölcsődében tartott
városi ünnepség keretében a Dunakeszin tevékenykedő közel hatvan bölcsődei dolgozó szakmai konferencián vett részt, akik színvonalas előadásokon, konzultációkon cserélték ki
tapasztalataikat, filmvetítésen nyerhettek betekintést a hazánkban elsőként 1852. április 21-én megnyitott
budapesti bölcsőde színes történetébe, az alapítók életútjába, megismerhették az elmúlt 170 év során megvalósult változásokat, a nagy léptékű
szakmai fejlődés eredményeit.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

VÁLASZD A HELYIT!
DUNAKESZI KÁRTYÁJUKKAL AZ INGYENES RENDEZVÉNYBELÉPŐK MELLETT MÁR 37 ÜZLET TERMÉKEI, SZOLGÁLTATÁSAI KÖZÜL VÁLASZTHATNAK KEDVEZMÉNYESEN A HELYI LAKOSOK.

A

Dunakeszi Kártya program
2021 óta a dunakeszi lakosok mellett a helyi vállalkozásokat és szolgáltatókat
is támogatja, így kedvező pozícióba
emelve őket a helyiek számára. Dunakeszi Kártya elfogadóhellyé válva bővíthető a vásárlók köre, amely
forgalomnövekedést eredményez a
partnerek számára, és ez egyben a
közösségépítést is erősíti.
A városi rendezvények mellett 37
dunakeszi vállalkozásnál érvényesíthető 5-15%-os kedvezmény. A promóciók köre igen széles skálán moCÉGNÉV
Optometer Optika Kft.
Strandbisztró Kft.
Rév Büfé Kft.
School Bus Diner
TÁBLÁCSKA
REGIO JÁTÉK
Kovács Zsolt E.V.
EGLO LUX Kft.
Lollipop Dunakeszi
MateCool Dunakeszi
KK Gastro Stúdió
HAPPY PHOTO
HIERON KFT. / Keszi Tanoda
PEDImaniCURE
Vámos Robi-Gyémántbogár
Mattrica Kreatív Műhely
Ingatlan Híd Közvetítő iroda
ANDOMI KFT./A and A Fishing Team Horgászbolt
Napos Maros Kft./Pöti Kávé Specialty Kávéház
ABGreen Kft.
Zeller Brigitta
ADELIKÁTBAN
VIRÁG KUCKÓ
CLEARWATER KFT.
AUTÓNYIRI KFT.
Vitara Kft.
Omnis Box Kft. / Wave Box
Vivaldi Kereskedelmi Kft.
Tabán Autószervíz
Caffe Service Kft.
Silvasys Kft. / FirstPhone
Innovativ Softwer Solutions Kft.
Bibo Franchise Kft.
GlobeArt Group
Polarsys Informatikai és Szolgáltató Bt.
Hunpohár Trade Kft.

zog, hiszen a tanulás, a környezetvédelem, az autószerelés, fotózás,
digitalizálás, szoftverfejlesztés, vendéglátás, valamint kozmetikai szolgáltatásokra is igénybe vehető a Dunakeszi Kártya kedvezmény.
A vállalkozásokról bővebb információt a www.dunakeszi.hu oldalon megjelent bemutatkozójukban
olvashatnak, ahol a Dunakeszi Kártya regisztráció feltételeinek részletei
is megtalálhatók.
A Dunakeszi Kártya partnerek listáját az alábbi táblázatban találják:
KEDVEZMÉNYI KÖR
Minden gyártott ZEISS lencse
Helyben készült étel és helyben készült nem alkoholtartalmú ital
Helyben készült étel és helyben készült nem alkoholtartalmú ital
Helyben fogyasztott meleg ételek
Minden termékre a webshopban
Teljes árú, saját márkás termék. A kedvezmény más akcióval nem vonható
össze, ajándékutalvány vásárlásra nem érvényes
VHS,VHS-C,Video8, Hi8, Digital8 és MiniDV kazetták digitalizálására
Egyszeri 50 000 Ft feletti vásárlásra
Palancsa Eszter által tartott programokon és foglalkozásokon
Tanfolyamok
A KK Gastro Stúdió által nyújtott összes desszert kurzusra,
azonban más kedvezménnyel össze nem vonható.
Családi, kismama és szülinapi fotózás
Valamennyi Keszi Tanoda által szervezett programra (felvételi előkészítő,
nyári táborok, tehetséggondozás, felnőtt workshop)
Gyógyító pedikür és gyógypedikür kezelés
Vámos Robi által tartott egyéni rajzos foglalkozások
Minden nyomdai termékre és szolgáltatásra, illetve a fényképes fatáblára
Ingatlan eladás, bérbeadás, értékbecslés, tanácsadás
A bolt teljes készletére
Rendelésenként 1 db tetszőleges helyben készített kávéitalra vagy forró csokira
Új klímaberendezés telepítése esetén
Online projekt menedzsment, produkciós menedzsment, account menedzsment,
virtuális aszisztencia, külsős szakmai erőforrás, korrektúra
Minden, a webáruházban megtalálható, NEM akciós termékre
Virág, Ajándék termékekre
Teljesen új érdeklődők részére,
Ballonos vízre és a Gép bérleti dijra vonatkozik a kedvezmény a lista árból
Személyautók szervíz munkadíjból kedvezmény adása
Spar és Metro áruházak parkolóiban igényes reklámfelületeket bérbeadása
Saját készítésű ételekre, üdítő italokra, limonádéra, szörpökre
Az üzletben forgalmazott minden termékre,
de más kedvezménnyel össze nem vonható
A cég által végzett munkák óradíjaira
Szemes- és kapszulás kávékból
Minden mobiltelefon/tablet tok, üvegfólia, védőfólia árából, HOCO, XO, Borofone
termékekből (adatkábelek, headsetek, egyéb elektronikai kiegészítők)
Egyedi szoftvertfejlesztés díjából
Minden boltban található termékre személyes vásárlás vagy online megrendelés
és a boltban történő fizetés esetén.
Minden szolgáltatás
A www.fuzok.hu webáruház teljes termékínálatára.
Az igénybevétel/vásárlás előtt a felhasználónak előzetesen regisztrálnia
szükséges, hogy a kártyaszám alapján a kedvezményét beállíthassuk
(a kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható).
Üzletünk minden - nem akciós - termékére érvényes személyes vásárlás esetén.

KEDVEZMÉNY
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
10%
5%
5%
10%
5%
5%
5%
10%
5%
1,50%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
20%
7%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
5%
10%
15%
5%
5%
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ÜNNEPI FÉNYÉBEN RAGYOGOTT DUNAKESZI FŐTERE, AHOVÁ A RÉGI SZÉP
HAGYOMÁNYOK FOLYTATÁSAKÉNT
KÉT ÉV KÉNYSZERŰ SZÜNET UTÁN
IDÉN IS FÁKLYÁVAL VONULT A RADNÓTI GIMNÁZIUM ELBALLAGÓ 105
DIÁKJA ÉS AZ ŐKET ELKÍSÉRŐ PEDAGÓGUSOK NYÍRI ISTVÁN IGAZGATÓ
ÚR ÉS VEZETŐTÁRSAIVAL AZ ÉLÉN.

105 DIÁK ÉS TÖBB PEDAGÓGUS
FÁKLYÁVAL VONULT A VÁROSHÁZÁHOZ

A

városházánál
D ióssi
C saba polgármester
és két alpolgármester,
Sipos Dávid és Nyíri
Márton fogadták a fáklyával érkező jó kedélyű ballagókat, akiket a jeles esemény alkalmából

kedves vendéglátóként pezsgővel kínáltak.
Nyíri István, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója rövid
beszédében méltatta az oktatási intézmény és az önkormányzat rendkívül korrekt együttmű-

ködését. A direktor úr köszönetét
fejezte az önkormányzat mindenkori támogatásáért, a gimnázium
felújításáért.
Dióssi Csaba köszöntőjében
kiemelte, hogy a gimnázium a
város büszkesége, tanulói és pedagógusai kiváló teljesítményének köszönhetően rangot jelent bekerülni az intézménybe,
amelynek neve országosan is jól
cseng. A polgármester elismeréssel beszélt a pedagógusokról,
akik felkészültségükkel, tehetségükkel megalapozták a ballagó
diákok továbbtanulási esélyeit,
egyetemi felvételét, majd helytállásukat a „nagybetűs” életben.
A városvezető sok sikert kívánt az érettségire készülő fiataloknak, így fogalmazott: „Tegyétek oda magatokat az érettségin,
hiszen ez kell ahhoz, hogy oda-

jussatok az életben, ahová szeretnétek” – hangzottak a bíztató szavak.
Dióssi Csaba befejezésül reményét megfogalmazva úgy búcsúzott, hogy akik a Radnótiban
végeznek, bárhova is kerülnek a
nagyvilágban: „maradjatok dunakeszi polgárok.”
A közösen eltöltött évekre, a
sikeres érettségire és a boldog jövőre koccintottak a fiatalok és az
önkormányzat vezetői, a gimnázium pedagógusai, akiknek virággal és kedves ajándékkal köszönte meg az elmúlt években
végzett munkát Dióssi Csaba.
Az érettségire készülő, ballagó diákokat – jelképesen – tollal
ajándékozta meg a polgármester.
(Vetési)
Fotó: KesziPres

A Radnóti
gimnázium vezetői

A diákok és a tanárok együtt vonultak a városházához, ahol az önkormányzat vezetői köszöntötték őket
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Szalagavató – Szerenád – Ballagás – Érettségi

A gimnázium végzős évfolyamának legfontosabb sarokkövei
közül április 28-án a szerenád, 29-én a ballagás következett

105-ször szólalt meg
a gimnázium harangja!
A TANÉV VÉGÉN, A BALLAGÁSHOZ
RÉGI SZOKÁS SZERINT KAPCSOLÓDIK A TANÁROKNAK ADOTT SZERENÁD. A VÉGZŐS OSZTÁLYOK FEL
SZOKTÁK KERESNI KEDVES NEVELŐIKET, VISZNEK NEKIK VIRÁGOT,
S ÉNEKELNEK NEKIK. HA NEM TÚL
NÉPES AZ OSZTÁLY, AKKOR SOK TANÁR BE IS HÍVJA A TANÍTVÁNYOKAT,
S MEG KÍNÁLJA A MÁR FELNŐTTNEK
TEKINTETT VENDÉGEKET. EZ A SZOKÁS DUNAKESZIN IS ÉL, DE A KÖRÜLMÉNYEKHEZ ALKALMAZKODIK.

N

ehézségbe ütközik egy
tucat különböző helyen
lakó pedagógust egy este
fölkeresni, sokan nem is
ebben a városban élnek. A radnótisok úgy szervezték meg a szerenádot, hogy előbb Nyíri István
igazgató úr vezetésével a Városházán keresték föl Dióssi Csaba polgármester urat és vezető társait,
akik szintén megkínálták őket egy
koccintásra való itallal. Ezt követően visszavonultak a gimnázium
épületébe, ahol az összes őket tanított tanáruk várt rájuk, s itt köszönték meg az évek során kapott
tudást, odafigyelést és szeretetet.
Ez történt a ballagást megelőző
nap estéjén.

A ballagáson a három végzős
osztályban összesen 105 fő sorakozott föl osztályfőnökeik mögött, s
ünnepélyesen, énekelve járták körbe a jól ismert, de ez alkalomra az
alsóbb évesek által szépen földíszített termeket. Útvonaluk az aulában ért véget, ahol minden tanuló
kondított egyet az iskola harangján. A hangulatos esemény után
sorakoztak föl a szülőkkel, rokonokkal és tanáraikkal szemben az
emelvényen, hogy mindnyájan látszódjanak. Ünnepélyesen megtörtént az iskolazászló átadása is a következő évfolyam számára.
A látványos és ünnepélyes eseményt Nyíri István igazgató úr
nyitotta meg. „Mi tanárok ablakok

százait nyitottuk ki, hogy gyermekeik rácsodálkozzanak a világra,
hogy megismerhessék az emberi
bölcsesség és tudás mérhetetlenül
nagy tárházát”. – ecsetelte igazgató úr a szülőknek az iskolai oktatás lényegét. Majd részletesen méltatta a búcsúzó évfolyam tanulmányi-, sport- és közösségi eredményeit, amelyek az osztályzatok
alapján magukért beszélnek: 42
kitűnő és 24 jeles bizonyítvány
mutatja az évfolyam minőségét,
amelyhez kapcsolódik 49 felsőfokú- és 53 középfokú nyelvvizsga
megszerzése.
Az ünnepségen a kiemelkedő
eredményességű tanulók díjakat
vehettek át.

Akik az évek során végig kitűnő eredményt értek el Polgármesteri Elismerésben és jutalomban részesültek, melyet
Dióssi Csaba polgármester adott
át Bíró Beáta Ilonának, Dócs Dávid Zoltánnak, Erdősi Lillának,
Karászi Anita Kirának, Sárvári Borka Lucának, és Szőke Richardnak.
Polgármester urat kérték föl
a Pedagógusok Radnóti Díjának átadására is, amelyet ez évben Harmos Ildikó tanárnő érdemelt ki.
A Diákok Radnóti díját Erdős
Lilla, Csizmadia György, Halmos
Dániel, Sárvári Borka Luca kapta.
A Jó tanuló – jó sportoló elismerést Stósz Norbert, a Gimnázium Jó Sportolója díjat Gyüre Károly, az Év sportolója díjat Slektra
Réka vehette át.
A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított
Lenau díjat ez évben Dócs Dávid
Zoltánnak adták át Tóth Tamás és
Pethő Krisztián képviselők.
A Rotary Club pályázati ösztöndíjait Vályi Attila és Giczi Imre adták át Gál Emese Rékának, Csizmadia Györgynek és
Pompor Emesének.
Különlegesség, hogy városunk
lakója Soponyai Istvánné Anyák
napi-díjat alapított, amelyet idén
a tavaly végzett Guti Petra Réka
érdemelt ki, a Budapesti Orvosi
Egyetemen való kimagasló teljesítményéért.
Ezt követően a diákok nagy
többsége értékes könyvjutalmat
kapott sokrétű, nemes tevékenységük elismeréseként.
(Windhager)
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körzeti
képviselőink jelentik
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 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 játé-

kot 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 szállítmánnyal. Az
adománygyűjtés a DÓHSZK Családés Gyermekjóléti Központjában folyamatos, a Bajcsy-Zsilinszky utca

32. szám alatt nyitvatartási időben
továbbra is várják az adományokat.
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 sportés 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

TISZTELT DUNAKESZIEK, TISZTELT 2-ES VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!

Előző havi beszámolómban
említettem a régi temető melletti kutyafuttatóval kapcsolatban a lakosság részéről jelzett
problémákat, melyekkel kapcsolatban bent jártam az illetékes osztályvezetőnél. Az osztályvezető akkor annyit ígért
nekem, hogy felmérik a helyzetet, hogy a jelzett problémákat
miként lehet orvosolni. Visszajelzést egyelőre nem kaptam,
így a jövő héten ezzel kapcsolatban – emlékeztetőül – ismételten megkeresem a városüzemeltetési osztály vezetőjét.
Megkeresést kaptam ugyancsak a régi temető mellett, a
kutyafuttató és a görög kato-
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likus templom közötti szakas�szal kapcsolatban, a közlekedés nehézségei miatt. Az engem megkereső lakótárs felhívta a figyelmemet, hogy
ezen a szakaszon nincs járda,
ami a buszmegálló és a templom közötti szakaszon megnehezíti a közlekedést, elmondása szerint kisebb baleset – idősebb lakó elesett – is történt
már ezen a szakaszon. A problémafelvetés nem új: kaptam
ezen problémával kapcsolatban korábban is megkeresést –
melyet korábban talán egy beszámolómban is jeleztem már
–, így azt ismét továbbítom a
Városháza illetékeseinek.
Egy további, érdekes problémával is megkerestek a hónapban, melyre nem tudtam
azonnal választ adni, így itt ismét a szakemberek segítségét fogom kérni: egy kertvárosban élő lakó jelezte – és a

helyszínen jártamkor meg is
mutatta –, hogy a háza előtti, egyébként láthatóan teljesen egészséges közterületi fa
gyökérzetével elkezdte alulról
felfelé nyomni a kerítés alapját, ami már teljesen megrongálódott emiatt. A lakótársunk
lelkes környezetvédő, mégis
azt tudakolta, hogy egészséges fákat természetesen újratelepítési kötelezettség mellett baleset- vagy rongálásveszély céljából el lehet-e távolítani. A kérdés érdekes, mert
korábban többször tapasztaltam, hogy a városi főkertész
rendkívül hozzáértő módon
végzi a munkáját és egy korábbi alkalommal – melyről e hasábokon is beszámoltam – számomra is bebizonyította nem
csak szakértelmét, de azt is,
hogy az adott esetben kivágott fák valóban menthetetlenek voltak, azonban itt egy

egészséges, de vagyonbiztonságot veszélyeztető fáról van
szó, így az engem megkereső
lakosnak – mivel nem vagyok
szakértő – természetesen csak
annyit ígértem, hogy e kérdésnek mindenképpen kiemelten
fogok utánajárni.
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
RÉVDŰLŐ – AHOL A TERMÉSZET ÉS EMBER TALÁLKOZIK

Április elején felfestésre került a
választóval a Kiserdő utcában és
a hiányzó KRESZ táblákat is kihelyezték. A festésre azért kellett várni idáig, mert olyan, időtállóbb festék került alkalmazásra, amelynek
a száradásához stabilan egy bizonyos szint felett kellett lennie a
nappali hőmérsékletnek. Szintén a
Kiserdő utcában lakossági kérésre
kivágásra került két elhalt fa a 9-es
szám körüli zöldterületen.
Április hónapban tovább folytatódtak a munkálatok a Nyíltvízi
Evezősközpont parkjában, ahová

játszótéri játékokat telepítünk. A
parkba csúszópálya, hinták, óriásnyugágy, egyensúlyozó és mászókák kerülnek, amelyek a nyári napközis tábor nagyszámú gyerekközönségét fogják majd kiszolgálni.
Megkezdődött a Dunakeszi Tanösvény felújítása. A Börzsöny Alapítvánnyal közös sikeres pályázatnak köszönhetően négy új interaktív tábla, négy QR-kódos madaras
tábla, családi fotókeret, új kapu, 2
rovaros billegő hinta, és egy fantasztikus játszóvár kerül kialakításra. A játszóvár már áll a területen, a
többi eszköz telepítése folyamatos
lesz a következő hetekben.
E sorok íráskor zajlik a területátadás a Katonadomb sornál, ahol a
Katonadomb rendezvényteret és a
Kiserdő utcai parkolót kötnénk ös�-

sze járdával, stabilizált utat építenénk a strand felé, valamint újabb
parkolók is létesülnek majd. A
strand felé vezető út hétköznapokon nem lesz megnyitva a forgalom előtt, csak a strand kiszolgálását hivatott betölteni, illetve a nagyobb rendezvények alkalmával a
parkoltatásban lesz szerepe. A beruházástól azt várjuk, hogy a gyalogosok kényelmesebben és biztonságosabban érhessék el a rendezvényterületet a parkoló, illetve
a Barátság úti lakótelep irányából.
A Hajó utca Duna felőli végén
járdaépítésbe kezdett az önkormányzat. Itt meg kell jegyezni,
hogy az önkormányzatnak nem
feladata a járdaépítés, azt csupán a
nagyobb forgalmú utcákban végzi el, ahol nagy a gyalogosforga-

Felújítási munkálatok
a zeneiskolában

nyében 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. A korábban bejelentett úthibák is javításra kerültek. Az úthibák javítása a bejelentést követően folyamatosan
történik, ezért arra kérem kedves
lakótársakat, hogy jelezzék számomra a lenti elérhetőségemen.

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.

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

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Babacsomag
Nagy örömömre szolgál, hogy ismét babaköszöntő csomagot vihettem el egy családhoz. Isten
hozta Gellért nevű lakótársunkat
városunkban.
Szent Mihály Plébánia
Városunk egy meghatározó épületének felújítása a terveknek megfelelő ütemben zajlik. Dunakeszi
egyik legrégebbi épületének, a
Szent Mihály Plébániának a felújítására kerül sor. A tető elkészült, a
cserepek a helyükre kerültek. Jelenleg a külső nyílászárók beépítése, valamint a külső homlokzat színezésének kezd neki a vállalkozó.
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 a
felújítása. A tervek szerint a több
ütemben történő munkálatok
során bővül a játszótéri eszközök száma. Az új játszótéri elemek közül az első már beépítésre került.
Eszterlánc Óvoda
játszóudvarai
Elkészült az Eszterlánc Óvoda új
udvari játszóeszközeinek telepítése, valamint a meglévők felújítása.
Járási Hivatal átadása
Elkészült a Járási Hivatal irányításának és a Földhivatalnak helyet
adó új épület a vasút túloldalán,
a Verseny utcában, a Kormányablaknak helyet adó állomás épület
mellett. Így az okmányiroda volt
épülete új funkciót tölthet be.
Műszaki gyűjtemény kialakítása

Az elköltöztetett okmányiroda

lom és a közterület nem találkozik egyedi magántulajdonú ingatlannal. A Hajó utcában nem ez a
helyzet, az önkormányzat lakossági kérésre mégis az építés mellett
döntött, hogy az utca Duna sor felőli csatlakozása szép legyen. A beruházás az utca azon részét érinti,
ahol a telkek csak a Hajó utcából
megközelíthetők.
Április folyamán négy babacsomagot kézbesítettem. Isten
hozta az újszülötteket a közösségünkben! 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

épület homlokzatának felújítására került sor az elmúlt hetekben,
hogy az épület belső terei helyet
adjanak egy különleges gyűjtemény kialakításának. A gyűjtemény hamarosan megnyílik a
nagyközönség számára.

Tavaszi munkálatok a körzetben

A tavasz beköszöntével megkezdődött a zöld felületek karbantartása. Az időjárástól függően
folyamatban vannak az útjavítások, valamint a faültetési program. Akik év közben jelezték számomra faültetési szándékukat,
azok igényeit a kapacitás függvé-

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
KEVÉS FEJLESZTÉS VÁRHATÓ A 6-OS KÖRZETBEN

- A térfigyelő kamerák kihelyezése
felőli érdeklődésre tájékoztattak,
az osztály javasolni fogja, hogy a
2023. évi költségvetésbe felvegyék
az általam jelzett címeket
- Szegélycserék munkálatai érdekében közös helyszíni szemlén
vettünk részt az osztály illetékesével. Az akadálymentesítés jegyében több helyen süllyesztett szegélyek lesznek letéve, mely biztonságosabbá teszi a gyalogos közlekedést
- Kátyúk 22 címen keletkeztek,
melyek a szemle során körbe lettek rajzolva
- Az Alkotmány utca 41. előtti
szikkasztókút körüli állapot megszüntetése, valamint a mederlapos
árkok – több címen kért – porladozó szélének helyreállítása érdekében ismét az osztályvezető úrtól
kértem intézkedést. Tájékoztatott,
hogy a beadványt továbbította V.Szomor Erika üi. hölgy felé. Válasz
az eltelt idő alatt nem érkezett
- Többek között a Rákóczi út, Bá-

thory és Hunyadi út közötti szakasz, valamint a Zalán utca teljes felújítását, illetve a Klapka utca
elejét – zsákutca –, végül a Klapka utca gyártelepi állomás és a
Zápolya utca közötti rész szőnyegezését kértem újabb beadványomban. S. Márta üi. hölgy értesített, hogy az utóbbiként megjelölt Klapka utcai szakasz felújítását
áll módjában idén elvégezni az önkormányzatnak.
- A Batthyány utcai árkokba
kért gyeprácsok visszahelyezése –
Sweet Point területén raktározva –
az idei esztendőben sem fog megvalósulni, kaptam válaszul megkeresésemre a Batthyány utcai lakók
nagy bánatára.
- A járdaépítések folytatását az
idei évre nem tervezi a városvezetés, így a 2018-ban elkezdett, majd
félbe hagyott Zápolya és Hunyadi
utca páratlanszámozású oldalán
marad minden a régiben.
- Az Esze Tamás u. 14. tulajdonosa jelezte fakivágási kérelmét,
majd azt követően fásítási szándékát. A beteg vérszilvafák kivágására az engedélyt a főkertész as�szony megadta, mivel jellemző,
hogy a vérszilvákat „nektria” fertőzés támadja meg, és így nincs más

lehetőség, mint a fa cseréje. Az ott
lakó úr a fákat kivágatta, már csak a
fásítási kérelem kitöltése várat magára
- A Tábor és Király utca kereszteződésébe kért csatornafedél cseréjét elvégezte a Penta Kft. alvállalkozója
- Újabb hiányzó utca névtáblák pótlásárát kértem, majd a válaszban R. Bernadett üi. hölgy értesített, hogy a nyolc címen jelzett
utca névtáblák megrendelése az
Uno Kft felé megtörtént
- Újabb címeken szükséges a
csatornafedelek melletti kátyúk
megszüntetése, melyek helyreállítása érdekében a városüzemeltetési osztály illetékesének intézkedését kértem
- Kossuth közben a vihar okozta
kidőlt fa csonkjának elvitelét és a
szikkasztókút körüli takarítást kértem, hogy az ott lévő faforgácstól
még véletlen se dugulhasson el a
szikkasztó. A közüzemisek a takarítást elvégezték, míg a főkertész
asszony türelmet kért, mivel a facsonk gyökereit géppel kell szétvágni, de egyelőre nincs apparátusa a Közüzemi Kft.-nek.
- Négy címen volt szükség az
ügyfélszolgálat intézkedésére az

TISZTELT LAKÓTELEP SZÍVÉBEN ÉLŐK!

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Örömmel jelenthetem megújultak a játszótér elemek a Barátság ás Garas utcai játszótereken, köszönet a tervezőknek,
szervezőknek, építőknek! Sok
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gyermek örömére szép, új játékok kerültek kihelyezésre, a Garas utcaiban még egy új vizes
játszórész is kialakításra került!
S az Iskola utcai játszótéren is
egy új nagyon jó és élvezetes,
játszóelem került kihelyezésre!
Itt a tavasz a közterek és parkok folyamatos szépítése, zöldítése eredményeként egyre
szebb, üdébb a lakókörnyezetünk! Hamarosan a Városi Köztisztasági napon személyesen
is tehetünk majd néhány apró
lépést ez irányba! Remélem, sokan veszünk majd részt rajta!
A Majális után, de a Gyermek-

nap előtt vagyunk, nagyszerű rendezvények szolgálják és
szórakoztatják a város lakosságát, elsősorban a gyermekeket itt a közeli Katonadombon,
és hamarosan a strandszezon
is elkezdődik, ami újabb lehetőség a kikapcsolódásra. Ez a
rész is tovább épült, szépült, érdemes lesz lesétálni, használni,
élvezni a természet szépségét!
Hamarosan beszámolok a
nyári felújítási tervekről is, s remélem tovább folytatódnak a
fejlesztések is a körzetünkben!
Tiszteljenek meg továbbra is
bizalmukkal, véleményükkel,

ELMŰ felé, mivel a Szondy utcában három helyen, illetve az Alkotmány és Vasvári Pál sarkon ott felejtett gallyak elvitele nem történt
meg. Egyes címeken a lakók saját
maguk takarították el a gallyakat.
Köszönjük!
- A Klapka utcai gyalogos aluljáró az esőzések következtében
szinte járhatatlanná vált. Glasza
Gábor intézkedésének, no meg a
közüzemis férfiak munkájának köszönhetően az aluljáró takarítását
gyorsan elvégezték. Köszönjük nekik!
- A Zápolya és Kálmán utca sarkon lévő Megállni Tilos KRESZ
táblát egy személyautó kiütötte,
melynek helyreállítását a Közüzemi Kft. felé jeleztem
- Egyedi közvilágítási probléma
mindösszesen két helyen keletkezett, melyek megszüntetését az
Eurovill Kft. munkatársai az első kivonulás alkalmával sikertelenül végeztek el. Újabb jelzésre a második
neki futás már eredménnyel zárult.

Hircz Tamás
6. sz. választókörzet
önkormányzati
képviselője

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

körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

Szeretettel köszöntöm az édesanyákat Anyák Napja alkalmából, kívánva minden kedves
édesanyának, mamának, nagymamának és dédnagymamának
nagyon jó egészséget és boldogságot családjuk körében.
Idén az Anyák Napja egybe
esett a Majálissal, mely ebben az
évben is a Katonadombon lett
megrendezve. A Majálison színvonalas műsorokat, előadásokat,
koncerteket láthattunk és természetesen nem hiányozhatott a
vurstli sem, ahol a gyerekek és a
felnőttek is jól szórakozhattak.
Ebben a hónapban is több témában is megkerestek lakótársaim, kérve segítségemet a problémák megoldásában.

Az egyik nagyon komoly probléma a Klapka György utcán közlekedő autók egy részének jelentős sebesség túllépése, mely
természetesen szubjektív megállapítás, de az azért érzékelhető,
hogy amikor a gyártelepi állomás
parkolójához érnek az gépkocsik,
akkor látszik, hogy sok autó túl
gyorsan ér be a parkolóba, ahol
30 km/órás sebességkorlátozás
van érvényben.
Az áprilisi képviselő-testületi
szót kértem a témában és jeleztem, hogy sokat segítene, ha
rendszeres sebesség mérés lenne
ezen az útszakaszon. A rendőrség
illetékes osztályát is meg fogom
keresni kérésünkkel, miszerint
rendszeresen helyezzenek ki mobil traffipaxot a sebességhatárok
betartatása és így a balesetveszély csökkentése érdekében.
A sebességmérő berendezés
rendszeres alkalmazása a közlekedési szabályok betartatásán
túl, várhatóan a megengedettnél
nagyobb sebességgel közlekedő autók zajának csökkenését is

eredményezni fogja.
Kérni fogom a Tamási Áron utca
és Balassi Bálint utca kereszteződésében a forgalmi rend megváltoztatását, mert a kereszteződés
nehezen belátható, célszerű lenne elsőbbség adás kötelező tábla
elhelyezése, védve a Tamási Áron
utcát. Ebben az esetben is kikérem a rendőrség véleményét.
A Madách Imre és Kosztolányi
Dezső utca sarkára kutyapiszok
tároló elhelyezését kértem a Városüzemeltetési osztálytól. A Tábor utca Kálmán utca sarkán nem
megfelelően sikerült kialakítani a
járdát illetve a Dr. Kemény Ferenc
utcában két telek előtt nincs szilárd burkolatú járda; ezeknek a
hiányosságoknak a pótlására is
felkértem Városüzemeltetési osztályt.
A Tompa Mihály utcából panasz érkezett, hogy a játszótér
focipályájáról rendszeresen, naponta többször is, átrúgják a labdafogó háló fölött a focilabdát,
ami az utcán szabályosan parkoló
személyautóknak, olykor a szem-

ben lévő kerítésen átrepülve a
lakás ablakának csapódik, vagy a
garázs ajtón döngve landol. Kértem a háló magasságának megemelését.
Május 21-én a Kosztolányi Dezső utca feletti kiserdőben, a
környéken élőkkel együtt, az illegálisan lerakott zöld- és egyéb
hulladékot szeretnénk összeszedni. Konténert, védőkesztyűket és
zsákokat az Önkormányzat biztosítja.
A hulladék összegyűjtését délelőtt 10 órakor kezdjük, minden
érdeklődő, segíteni akaró lakótársunkat szeretettel várjuk.
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

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!

Két év szünet után alig egy hete
tartottuk meg a városi majálist a
Katonadombon, ahol ez alkalomból még soha ilyen sokan nem
jöttünk össze, hogy kikapcsolódjunk, jól érezzük magunkat.
A rendezvény különleges attrakciója, a panoráma óriáskerék
egészen gyereknapig marad városunkban, így, aki nem szerette
volna kiállni a hosszú sort, hogy
feljusson rá családjával, nyitvatartási időben bármikor kipróbálhatja.

Látványos és élménydús gyereknapra készülünk munkagépekkel, repülővel, állatsimogatóval és sok-sok játékkal, kézműves
foglalkozással. A nap sztárvendége Halász Judit lesz, akinek 16
órakor kezdődik majd a koncertje.
Még gyereknap előtt (május
21.) összehívjuk a város lakosságát a szokásos tavaszi önkéntes
köztisztasági napra, hogy együtt
tisztítsuk meg Dunakeszit a közterületeken eldobált hulladéktól. Mint a korábbi alkalmakkor,
Alagon a Szabadság teret, a játszóteret és a környező utcákat
tisztítjuk meg. Juhász Ádám kollégám aznap reggel 10 órakor a
helyszínen vár minden önkéntes
segítőt. A program szervezője,
Nyíri Márton környezetvéde-

lemért felelős alpolgármester
május 16-ig gyűjti össze a jelentkezőket a rendezettvarosert@
freemail.hu e-mail címen, hogy
megfelelő mennyiségű eszközzel és frissítővel készülhessünk a
résztvevőknek.
Lakossági bejelentést kaptunk,
hogy a Munkácsy Mihály utcában
egymás után 3 helyen megsül�lyedt az aszfalt a szennyvíz csatorna nyomvonalában. A problémát azonnal jeleztük e-mailben
is a DMRV Zrt-nek és kértük, hogy
kamerával figyeljék az érintett
szakaszt és szükség szerint intézkedjenek.
Jelzésünkre egy nap alatt elhárították a problémát a DMRV
Zrt. munkatársai a Kiss József utcában, ahol kettétört és így balesetveszélyessé vált egy rácsos

csapadék csatorna.
Babákat is köszöntöttünk az
elmúlt napokban, hetekben.
Körzetünkben 4 babacsomagot
vihettünk ki Boglárkának, Bíborkának, Leventének és Bencének.
Ezúton is gratulálok szüleinek és
jó egészséget kívánok az egész
családnak!
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
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körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

Az áprilisi hónap is sűrű, programokkal teli volt a körzetünk
és a városunk számára is.
Megérkezett és már telepítve is van az Alagligeti játszótéren a két új többfunkciós játék.
Amikor ezeket a sorokat olvassák elméletileg már az új kerítést is telepítik. Nagy tisztelettel és szeretettel köszönöm
városunk főkertészének, Tóth
Eszternek a segítségét, aki a
tervezéstől a kivitelezésig segítette a megvalósulását.
A játszótér mellett, két éve
egy lokálpartióta lakótársunk,
Street Gábor Huba ültette el
a Rejtelmek Ösvényét. Még
most is virágzik ez a gyönyörű
almafasor. Csodálatos versek
vannak a fák mellé kihelyezve.
K. Endre és több lakótársunk
is jelezte, hogy a Bayer Emil
- Konrád Ignác utca kereszteződésében az elsőbbség adás
táblát az ott található fáktól
kevésbé lehet látni. Kérésünkre a Közüzemi Kft. kollégái
arrébb helyezték a táblát.
Köszönjük az észrevételt. A
Fenyőliget lakóparkban pedig a Penta Kft. munkatársai
akadálymentesítették a játszótér bejáratát. Köszönjük mindkét cégnek a munkáját!
Az Aranyalma óvoda előtt
van egy tűzi víz csatlakozó,
többen jelezték, hogy a gyerekek a nyitott csatlakozásba
oda nem illő tárgyakat helyeznek be. Kérni fogom a záró
fedél pótlását a katasztrófavédelemtől.
Az egyik városi Facebook
csoportban egy lakótársunk,
B. Judit kért segítséget a
szomszédja számára, akinek
ellopták a kerekpárját, a felhívást olvasva egy másik lakótársunk K. Erzsébet pedig felajánlotta az ő régi kerékpárját.
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Szeretném megköszönni az újpesti Zsombók kerekpár szerviznek, hogy térítésmentesen
üzembiztos állapotba hoztak
a járművet.
Sajnos egy vadgázolás is
történt a körzetünkben, egy
figyelmes lakótársunk jelezte
nekem, én pedig továbbítottam a városi mezőőr kollégámnak a hírt. Kérek mindenkit,
hogy a külterületi helyeken,
így például az Alagimajori
úton figyelmesen vezessen.
Többen jelezték számomra, hogy az elmúlt két hétben
romlott a csapvíz minősége,
nem csak a körzetünkben, hanem a város más helyszínein
is. Jeleztem, és kértem a kivizsgálását és a hiba elhárítását
külön levélben a DMRV-nek és
a Fogyasztó Védelemnek is.
A Szántó utca lakóinak a kérésére a Határ út - Gitár utca
sarokra egy közlekedési tükör
lesz kihelyezve, hogy elősegítse a kihajtásukat a Határ útra.
Május 21-én lesz ismét a városi
köztisztasági nap, még lehet
rá jelentkezni, tisztelettel köszönjük annak, aki tenni akar a
városunk tisztaságáért!
Az esőzések miatt a Klapka
utcai gyalogos vasúti aluljáróba hordalék került a töltés
területéről, az ipari műtárgy
a MÁV tulajdona, kérésünkre
a Közüzemi Kft. kollégái megtisztították az aluljárót. Köszönjük a munkájukat.
Az Alagligeti lakóparkban,
az Illyés Gyula utcai körforgalomban több társasházból is
szabálytalan módon helyezték ki a zöldhulladékot. Sem
időben, sem térben nem a
megfelelő módon került kihelyezésre. Orvosoltuk a problémát, de kérek mindenkit, hogy
figyeljen a szabályos hulladékkezelésre. Mindannyiunk közös érdeke.
A város német nemzetiségi
képviselőjeként ismét LENAU-

diák díjjal jutalmazhattunk egy
tanulót a Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnáziumból. Idén
Dócs Dávid 12.A. osztályos
tanuló érdemelte ki a német
nemzetiségi
önkormányzat
elismerését. Gratulálunk neki
és a némettanárának Hudra
Andreának, valamint a szintén
kitüntetett, korábban LENAUpedagógus díjas Harmos Ildikó tanárnőnek.
Idén egy napra eset a városi Majális és az Anyák Napja.
Köszönöm a felkérést, hogy
a rendezvény házigazdája lehettem, és gratulálok a
ProgramIroda kollégáinak a

színvonalas műsorért, valamint a rendezőknek a profi
szervezésért.
Ne feledjük, Majális csak
egyszer van, de Anyák Napja
minden nap!
Bármilyen kéréssel keressenek bátran az alábbi elérhetőségeimen,
telefonon
a 06-20-429-10-33 számon,
emailen a dunakeszi.petho@
gmail.com
címen,
vagy
a Facebookon a : Dunakeszi
8.vk. Pethő Krisztián online fogadóóra címen.
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője

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

Áprilisban sajnálatos esemény
szolgáltatott témát a körzetben:
a Dunakeszi legdélibb részén, az
alsói Napraforgó téren történt
tűzeset, amelyben 5 lakás 16 lakójának otthona vált lakhatatlanná
nagyszombat délutánján fél óra
alatt. Aznap ugyanis tűz ütött ki
egy öttagú család házának garázsában, amit a három kiskorú (fél,
10 és 12 éves) gyermekével otthon
tartózkodó édesanya észlelt te-

raszuk irányából. A tűz rendkívül
gyorsan terjedt nem csak a lakóhely irányába, hanem a közvetlen
északi szomszédépületre – egy
kétszintes, négylakásos társasházra – is. Az ott lévő négy ingatlan
közül háromban is tartózkodtak a
tűz idején, akik ugyancsak időben
észlelték a bajt és épségben ki
tudtak jutni az égő házból. Sőt: a
garázsukban lévő PB-gázpalackokat is biztonságba tudták helyezni.
Személyi sérülés – hála Istennek! –
nem történt az alsói tűzeset során.
A társasház északi szomszédságában lévő ingatlan nagy része
lakható maradt, csak a hátsó szoba fala, nyílászárói sérültek meg;
itt a ház tulajdonosai nem tartózkodtak otthon. Azzal a lakóhellyel
együtt összesen hat lakás szenvedett tűzkárt.

A katasztrófavédelem tűzoltóegységei, a rendőrség és a mentők – még egy mentőhelikopter
is, szerencsére sérültet nem kellett
ellátniuk – gyorsan és nagy erőkkel érkeztek meg, és láttak neki
a tűz oltásának, a helyszín biztosításának. Ezen sorok írásakor a
tűz keletkezésének oka még nem
ismert.
Körülbelül 7-8 perccel a tűzoltók
érkezése, és 9-10 perccel a tűz lakók általi észlelése után érhettem
a helyszínre, ahol a legfontosabb
tennivaló az volt – miután senki
nem ragadt bent az égő épületekben és a tűzoltók is megkezdték
munkájukat –, hogy az öt ingatlan
16 lakója számára átmeneti lakhatást sikerüljön biztosítani. Az öttagú család és egy másik, háromtagú család számára ez rokonoknál
egycsapásra megoldódott, a
további három lakás nyolc lakója
számára pedig a Sztehlo Gábor
Evangélikus Szeretetszolgálat a
Kincsem közi idősek otthonában
nyújtott átmenetileg hajlékot és
napi háromszori étkezést. Ezúton
is köszönöm Buda Annamária intézményvezető asszony és munkatársai azonnali segítségnyújtását, akik telefonhívásom után
soron kívül megoldást kínáltak a
krízishelyzetre.
Ezt követően a közösségi platformok segítségével elsősorban ruházat, valamint étel és ital felajánlására vonatkozóan adtam közre
felhívást a károsultak érdekében.
Húsvét ide vagy oda, rengeteg felajánlás érkezett főként ruhaneműből, részben bútorokból. Gyakorlatilag 48 órán belül annyi tárgyi felajánlást tettek magánszemélyek,
hogy azok fogadása meghaladta
az önkormányzat és a szeretetház
tárolási kapacitásait, így azt le kellett állítani. A rászorultak nevében
hálásan köszönjük mindenkinek a
segítséget.
A következő intézkedés annak
érdekében történt, hogy a tűzben
megrongálódott lakrészek állapotáról szakvéleményt készítsünk;
az önkormányzat megbízásából
erre a célra egy statikust hívtunk

ki helyszíni szemlére, amelyen
én is részt vettem. Ezután következtek az egyes biztosítók által
tartott kárfelmérések (a hatból
három ingatlannak volt biztosítása), majd végre megkezdődhetett
a romok, törmelékek eltakarítása.
Ezt az önkormányzat a szükséges
számú konténerek biztosításával
segítette a Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. közreműködésével.
A károsultak ezen kívül a dunakeszi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán rendkívüli segélyhez
folyamodva részesülhettek némi
készpénzbeli támogatásban.
Nagyszerű érzés volt látni, tapasztalni, hogy a bajban mennyi
ember – ismerős, ismeretlen –
mozdult meg és segített. Köszönet mindenkinek!
A múlt hónap közepén többen
megkerestek a szippantóautós
vállalkozó „távolléte” kapcsán
tőzegtavi lakótársaim közül. Rövid időn belül sikerült telefonon
egyeztetnem a szolgálatóval, aki
ezek után még aznap kiment a
legkritikusabb ingatlanokhoz és
kiürítette a szennyvíztartályokat.
Remélhetőleg a jövőben nem
alakul ki ehhez hasonló helyzet:
néhány lakó ugyanis a tervezett
ürítés elmaradása miatt komoly
nehézségekkel találta szemben
magát... Mindenesetre kezdeményeztem a hivatalban a megbízási szerződés feltételeinek felülvizsgálatát, hogy ha szükséges,
a tőzegtavi lakók érdekében szigorítson azon az önkormányzat,
garanciákat biztosítva a rendszeres, kiszámítható szolgáltatáshoz.
(A tényekhez tartozik, hogy ezt a
problémát a szippantósautó meghibásodása okozta.)
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
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MAJÁLIS ÉS ANYÁK NAPI
ÜNNEPSÉG A KATONADOMBON
AZ UTÓBBI ÉVEK MAJÁLISAI MÁR A CSALÁDOK ÉS A KÖZÖSSÉGEK
ÖNFELEDT ÜNNEPÉVÉ ÉS A KÖZÖSEN ELTÖLTÖTT NAP MARADANDÓ SZÉP ÉLMÉNYÉVÉ SZELÍDÜLT, MELYET EGYKORON A MUNKA
ÜNNEPEKÉNT A SZAKSZERVEZETEK ÉS A MUNKÁLTATÓK KÖZÖSEN
SZERVEZTEK. A NAP KÜLÖNLEGESSÉGE VOLT, HOGY EZÚTTAL MÁJUS ELSEJÉN ÜNNEPELTÜK AZ ÉDESANYÁKAT IS!
Sipos Dávid
alpolgármester
köszöntötte
az édesanyákat,
köztük Dósa Adriennt
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Í

gy volt ez idén is a dunakeszi ma-

melyen több ezren töltötték együtt a napot, akiket a szervezők a színes programok sokaságával örvendeztettek meg. Sok jól
bevált és ismert attrakció között az
idei majális sztárja a 30 méter magas
Dunakeszi Eye volt, melyről csodálatos panorámában gyönyörködhettek
a dunakesziek. Különleges volt a nap
abból a szempontból is, hogy idén
május elsején ünnepeltük az anyák
napját. E jeles alkalomból Sipos Dávid alpolgármester kedves szavakkal és gyönyörű virággal köszöntötte Dósa Adriennt, a Dunakeszi Diófa
Nagycsaládos Egyesület vezetőjét és
szimbolikusan általa a városunkban
élő valamennyi édesanyát.
Az ünnep a Dunakeszi Koncertfúvósok zenés ébresztőjével indult,
melynek művészei a település számos pontján ajándékozták meg
örömzenéjükkel a város polgárait,
akik közül nem kevesen 9 órától már
a Katonadombon voltak, hogy az elsők között vehessék át a színes léggömböket az őket köszöntő önkormányzati képviselőktől.
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy
már a kora délelőtti órákban ünnepi
hangulat volt a jellemző, hiszen a kicsik „megszállták” a játékokat, az ugráló várakat, „utaztak” a ládavasúton,
jálison ,

tesztelhették ügyességüket a szellemes, a történelmi és mesefigurákat
megformáló játékok megoldásával.
A hatalmas területen elhelyezett
játékok helyszínei és a különböző
szolgáltatásokat kínáló sátrak és büfék között hömpölygött a tömeg a
gyönyörű napfényes időben.
A nagyszínpadon bemutatkozó
művészeti csoportok és együttesek is
vonzották a nézőket, a fellépők sorát
a Napvirág Együttes nyitotta meg,
majd őket követte a Görömbő Kompánia.
A déli harangszó után az egészen
kicsik, a Dunakeszi Cheerleader
Team tagjai mutatták be tehetségüket nagy sikerrel a szülők és az érdeklődők sokasága előtt. A hat óvoda, 4-7 éves kicsinyeiből összeállított team tagjait Kundlya Zsófia és
Hernádvölgyi Rita készítették fel
a városi fellépésre.
A Dunakeszin működő Német
Nemzetiségi Önkormányzat hos�szú évek óta végzett kitartó és elkötelezett tevékenységének egyik legnagyobb értéke a német nemzetiségi
néptánc művelése, melyet a fiatalok
látványos produkciójukkal bizonyítottak, akiket Kamocsa Tímea tanárnő készített fel. A táncosokat bemutató Tóth Tamás, a Dunakeszi
Német Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke elmondta, hogy idén ballagnak el az első nemzetiségi osztály diákjai a Fazekas iskolából, akiknek 25
százaléka a budapesti Madách gimnáziumba, a többiek a városi Radnóti gimnáziumba, valamint Magyarország első 40 középiskolájának valamelyikébe nyertek felvételt.

Különleges volt a nap
abból a szempontból is,
hogy idén május elsején
ünnepeltük az anyák napját
A népi, nemzeti táncművészetünk
és kultúránk egyik fellegvára, a Kőrösi iskola, amelyben évtizedekre vis�szanyúlóan mindig is sikeres és népszerű volt a néptánc oktatása és magas
színvonalú a művelése, melyet az iskola két csoportja ezúttal is magával ragadó előadással mutatott be a nagyközönségnek. Először az Árgyélus néptánccsoport lépett fel Bodrogközi táncot adtak elő, őket követte a színpadon
a Csikófark együttes, akik Szatmári néptáncot táncoltak. A két együttes vezetője és felkészítője a Dunakeszi
Városért kitüntetéssel elismert Tóth
Zoltán, az iskola igazgatóhelyettese.
Kora délután ismét Kundlya Zsófia és Hernádvölgyi Rita tanítványa-

inak -, ám ezúttal a nagyobb korosztályt képviselő VSD Cheerleader
színvonalas bemutatójának - tapsolhattak a nézők, akik az igényesen kidolgozott és kivitelezett koreográfiában gyönyörködhettek.
Nemcsak a kellemes tavaszi melegtől, hanem a színpadra lépő Triász zenekar népszerű előadóművészeinek köszönhetően a tetőfokára
hágott a hőmérséklet és a hangulat
kora délután. Sipos Péter, Kálmán
György és Jankai Béla előadásában
elhangzó örökzöld slágerek, a bulizók és a zenészek közös éneklése és
a trió humorral átszőtt szellemessége óriási élménnyel ajándékozta meg
majálisozókat.
A majális szórakoztató programja az Érzés együttes koncertjével zárult, amely az Edda zenekar gyönyörű dalait szólaltatta meg mély átérzéssel és művészi alázattal.
A rendezvény házigazdája Pethő
Krisztián önkormányzati képviselő
volt, aki mindvégig nagy élvezettel
és felkészülten mutatta be a fellépő
együtteseket, művészeket, akiknek
és a szervezőknek, valamint a rendezőknek köszönhetően tartalmas
programokkal ünnepelhettük május
elsejét és az anyák napját.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
Dunakeszi Polgár 17

A nyugodt pihenés érdekében
jelentős változás a szabadstrandon

A Stég Bisztróban a kutyával
érkezőket is kiszolgálják

TAVASZI ZÖLD HÍREK
ÖRÖMMEL ÉRTESÍTEM A LAKOSSÁGOT, HOGY ÁPRILISTÓL ÚJRA ELINDULT A „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” ÉS A „ZÖLD BALKON” PÁLYÁZAT. RÉSZLETEKRŐL TÁJÉKOZÓDJANAK
A WWW.DUNAKESZI.HU OLDALON, AZ OLDAL KERESŐJÉBE ÍRJÁK BE: „TISZTA UDVAR”.

M

21- én szomdélelőtt 10
órától újra Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap. Jelenleg 160 körül van a jelentkezők száma,
de május 16-ig lehet még jelentkezni a rendezettvarosert@
freemail.hu e-mail címen, vagy
a 70-385-4404-es telefonszámon. Várjuk magánszemélyek,
csapatok, lakóközösségek jelentkezését! Tegyünk együtt a
még tisztább, zöldebb Dunakesziért!
A Duna-parton megkezdődött a két évvel ezelőtti vihar
által megkárosított Madárbarát tanösvény újjáépítése és fejlesztése: Csoma Attila képviselő úrral megnéztük, milyen
ütemben haladnak a munkálatok. A tanösvény több interaktív táblával, új kapuval, játékokkal, családi fotókerettel,
és egy fantasztikus játszóvárral is bővül, köszönhetően a
Börzsöny Alapítvánnyal közösen beadott pályázatunk sikerének.
Számunkra is meglepetés, hogy több óvodai csoport
is jelentkezett már „üzemlátogatásra” az ÖKO-udvarba.
Nagy öröm, amikor csoportok érdeklődnek és látogatást
szervezhetünk nekik. Lehetőájus

baton ,

Nyíri Márton alpolgármester
tartott előadást a diákoknak
az ÖKO-udvarban
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ség nyílik ilyenkor a szelektív
gyűjtésről, újrahasználatról,
újrahasznosításról beszélni a
gyerekeknek, hogy egy új, környezettudatosabb
generáció
cseperedjen fel városunkban,
Dunakeszin is.
Egy kérés a közös képviselők
felé: kérjük, hogy amikor nagyobb lomtalanítást terveznek
erről előre értesítsék a Közüzemi Kft-t. A kollégák természetesen elviszik a lomokat,
de amikor egy egész lépcsőház
egyszerre több köbméter lomot
pakol a gyűjtők mellé, ez szervezési feladatok elé állítja kollégáinkat, ezért kérjük, legalább egy héttel korábban jelezzék szándékukat a közszolgáltató felé.
Végül egy szomorú hír: húsvétkor egy vandál társaság festékszóróval kárt tett több utcabútorban, játszótéri- és szabadtéri fitnesz-eszközökben, és a
Magyarság sporttelepen lévő
BMX pályában, több mint félmillió Ft-os kárt okozva a városnak. A „közüzemis” kollégák eltávolították a trágár ábrákat és feliratokat, de a rendőrségi feljelentést megtettem,
az ügyben nyomozás folyik.
Nyíri Márton
alpolgármester

A KELLEMES IDŐJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN MIND TÖBBEN KERESIK FEL A DUNA-PARTI
SZABADSTRAND TERÜLETÉT, HOGY FELTÖLTŐDJENEK A JÓ LEVEGŐN, A SZÉP KÖRNYEZETBEN, KIÜLJENEK EGY FINOM KÁVÉRA, EGY TARTALMAS BESZÉLGETÉSRE VALAMELYIK
BÜFÉ TERASZÁRA. EDDIG A WAVE BOX ÉS A MI A KAVICS SZOLGÁLTATÁSAIT ÉLVEZHETTÉK A VENDÉGEK, ÁM AZ ELMÚLT HETEKBEN MEGNYÍLT A STÉG BISZTRÓ IS, AMELYNEK
KÜLÖNLEGESSÉGE, HOGY ŐK A KUTYÁVAL ÉRKEZŐKET IS KISZOLGÁLJÁK.

A

Stég Bisztró van legközelebb a strand déli végén
a kutyával érkezők részére kijelölt vízparti területhez. A szabadstrandon működő – immár három vendéglátó egység közül – a Stég Bisztró vállalta,
hogy a négylábú kedvencekkel érkező vendégeket is kiszolgálják – tájékoztatott Laczkó Szilvia, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály vezetője, aki
kiemelte: - A változás lényege, hogy
egyedül a Stég Bisztró területén tartózkodhatnak kutyával a vendégek.
Fontos információ, hogy a Stég
Bisztró megnyitásával az eddigiektől eltérően megszűnt az a lehetőség, hogy a vendégek négylábú kedvenceiket pórázon vezetve a sétányon felkeressék a Mi a Kavics vagy
a Wave Box büfét.
Az osztályvezető asszony elmondta, hogy a Stég Bisztróig is
csak pórázon vihetik a kutyákat a
vendégek, tehát a kutyasétáltatás
szabályai ezen a kijelölt területen továbbra is érvényesek.
Mint megtudtuk, hamarosan kihelyeznek tíz táblát, amelyek egyértelműen jelzik a kutyával érkezők
számára, hogy melyik területre nem
lehet már a négylábú kedvencet bevinni. Természetesen a részükre elkülönített Duna-parti szakaszt, valamint a kerékpárút mellett lévő
WC-t a továbbiakban is meg tudják
majd közelíteni.
- Az új táblákat – többek között

- a Liget utca – Duna sor találkozásánál, valamint a Stég Bisztrótól
északra helyezzük ki. Ez az a terület, amely kutyamentes strandövezetként fogadja a vendégeket. A kerékpárút mellett is állítunk táblát,
amely egyértelműen jelzi, hogy hol
alakítottuk ki a kutyamentes övezetet és azt is, hogy a kutyával érkezők, hol pihenhetnek – mondta
Laczkó Szilvia.
A lakosságszolgáltatási osztályvezető arra kérte a kutyával érkezőket, hogy tartsák be az új szabályt,
mert a szabadstrandon pihenők érdekében már májusban intenzíven
ellenőrzik a rendelkezés betartását.
- A kulturált együttélés és a zavartalan pihenés érdekében a szabályok betartását a közterület-felügyelet munkatársai, a strandőrség
és polgárőrség tagjai közösen ellenőrzik, akik indokolt esetben kénytelenek lesznek eljárni.
- Természetesen nem a bírságolás
a célunk, hanem az, hogy mindenki számára biztosítsuk a nyugodt és
kulturált pihenés és kikapcsolódás
feltételeit a gyönyörű Duna-parti
szabadstrandunkon – hangsúlyozta
Laczkó Szilvia osztályvezető.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

MEGÚJUL A KEGYELETI PARK
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR SOKAKNAK SZEMET SZÚRT AZ 1956-OS KEGYELETI PARK,
KÖZKELETŰBB NEVÉN AZ „ÖREG TEMETŐ” LEROMLOTT ÁLLAPOTA. A TERÜLET - NEVÉVEL
ELLENTÉTBEN – LÉNYEGÉBEN NEM FUNKCIONÁLT PARKKÉNT, KIZÁRÓLAG A VÁROSI
RENDEZVÉNYEK ALKALMÁVAL KAPOTT EGY-EGY ÓRÁRA KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓT. MÁSRÉSZT A
TERÜLET SZÉT IS VOLT SZABDALVA TÖBB, ÖSSZE NEM ILLŐ SZEMPONT SZERINT: A TEMETŐ
RÉSZE ELHANYAGOLT VOLT, ITT RENDEZETLEN, GONDOZATLAN SÍROK, KIDŐLT SÍRKÖVEK
HEVERTEK MÉLTATATLAN ÁLLAPOTBAN. OLYAN IS ELŐFORDULT, HOGY HAJLÉKTALAN
SZEMÉLYEK KÖLTÖZTEK BE A SÍROK KÖZÉ.

A

Fő

út felőli részen egy

esetleges
koncepció szerint annak
idején egy szovjet emlékművet hoztak létre, majd
a későbbi városvezetés ezt elbontatta, ugyanakkor nem találta ki a tér
új funkcióját. A jelenlegi városvezetés elhatározta, hogy rendezi ezt
a területet, valódi közösségi funkciót adva neki, azonban a téma érzékenysége miatt ezt feltétlenül szakemberre akartuk bízni, ezért a következő szempontokat állítottuk fel:
egyrészt méltó kegyeleti helyszíne legyen városunk elhunyt polgárainak,
zarándokhelye az élőknek. Másrészt
továbbra is működjön 56-os emlékhelyként, harmadrészt pedig legyen
kihasználva az a lehetőség, hogy az
egyes részek átgondolt összekapcsolásával végre létre jöhessen egy rendezett, szép, virágosított sétány, egy
funkcionális pihenő tér. A város főkertésze, Tóth Eszter végül előállt
azzal a megoldási tervvel, ami a városvezetés tetszését is elnyerte:
„Terveink szerint az idei évben sor
átgondolatlan ,

kerül egy új sétány kialakítására,
amely a lakótelepet köti össze a szakorvosi rendelőintézettel. A sétány
a görög katolikus templom és óvoda kerítésével párhozamosan futna.
Majd a kiteresedést elérve két irányba ágazna el, az egyik ága becsatlakozna a meglévő „Keszi” települések nevével ellátott szilfasorba, a másik pedig a temető keleti oldalán húzódó első szélesebb útba. A temetőn
keresztülfutó útszakasz két oldalán
a zömében múlt század eleji sírokat
helyreállítjuk, megtisztítjuk, restauráljuk, hiszen itt a város lovas életében jelentős szerepet játszó személyek nyugszanak, mint többek között az angol lovas Henry Huxtable,
és Henry Barker, az ír akadályzsoké Edward Geoghegan. Találunk különlegesen szép faragott gránitsírköveket, díszes kovácsoltvas kerítéseket, mint a svájci Mrs. Ball, Emma
Rajoux lovas feleség kőobeliszkjét
körülölelő darab.
A rendszerváltás előtti időszakban egy kis teret alakítottak ki, jelentős méretű földfeltöltéssel egy vörös

csillag emlékművel, padokkal, virágágyásokkal. Sajnos a földfeltöltés
munkálatai közben a környező sírokat nem kímélték, azok ledöntve, sérülten fekszenek a kupac alatt. Ezeket most lehetőségeinkhez mérten
helyreállítjuk, felállítjuk, sérüléseket
kijavítjuk, illetve a földfeltöltés egy
részét elhordjuk, és kinyitjuk a teret
a Szent István kápolna és a köznyelvben Gólyának hívott szobor felé.
A téren alacsony támfalak, ülőfelületek, sok évelő virágos növény, főként évelők, díszfüvek és alacsony
cserjék kapnak majd helyet. A meglévő Keszi-kő természetesen megmarad a téren. Az értékes síremlékekbe magról nőtt fákat kivágtuk,
melléjük és a síremlékek mellé új fák
kerülnek.” - számolt be a részletekről
a főkertész.
A munkálatok megkezdődtek, így
Dunakeszi lakóközössége hamarosan egy megújult, parkosított, pihenő funkcióval ellátott, rendezett
zöldterületet vehet birtokba.
Nyíri Márton,
alpolgármester
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Dunakeszi szemmel
Dunakeszi a Balatonon és a városban is biztosítja
a nyári táborokat az iskolás diákok számára
edzőtábor Németh Rudolffal, majd a VSD
cheerleader szakosztálya Kundlya Zsófiával, őket a VSD tollaslabdásai váltják,
utána a kiscica kosarasok, akiket a vívó
szakosztály követ. A nyár utolsó hete pedig szintén fix program, a Radnóti Miklós Gimnázium gólyatáborával búcsúzunk a nyártól.

Seltenreich József,
a Dunakeszi
Sportigazgatóság
igazgatója

SZINTE MINDEN TURNUS BETELT MÁR AZ IDEI
BALATONAKARATTYAI NYÁRI TÁBOROKRA,
AHOL HARMADIK ÉVE TÖBB MINT 300 GYEREK
ÜDÜLHET KEDVEZMÉNYESEN, AZ ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÉNEK MEGFELELŐEN, SOK-SOK FÜRDÉSSEL ÉS RENGETEG ÉLMÉNNYEL GAZDAGODVA.
SELTENREICH JÓZSEF, A DUNAKESZI SPORTIGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJA SZÁMOLT BE LAPUNKNAK A TAPASZTALATOKRÓL.
- 2019-ben nyílt meg először a lehetőség a városi gyerekek számára, hogy
Dunakeszi balatonakarattyai üdülőjét
használhassák. Egy év a pandémia miatt kimaradt, így az idei lesz a 3. nyár,
hogy gyerekzsivalytól lesz hangos a
balatonparti ingatlan. Milyen turnusokra indulnak idén a diákok?
- Már szinte hagyomány, hogy az általam szervezett horgásztábor nyitja a tematikus táborok sorát. Idén a Szent István Általános Iskola kerékpártáborával
leszünk együtt, de ez csak tovább növeli
az élmények lehetőségét, hiszen „egymás
gyermekeit” is bevonjuk a programokba,
lehetőségekbe. Minket a Bárdos Lajos Általános Iskola citerásai követnek, majd
Dézsi Yvett táncoktató érkezik tanítványaival. A sorban a következő egy úszó
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- Hány férőhelyesek a táborok és hogyan lehet bejutni?
- A táboroztatásra alkalmas szobák
számát figyelembe véve átlagosan 35
diák üdültetésére van lehetőség egy turnusban, de ez akár 40 főig kényelmesen felmehet. Mivel tematikus táborokról van szó, a szervezők legkésőbb január elején be kell, hogy jelentkezzenek a
Dunakeszi Sportigazgatóságnál, hogy lefoglalják az időpontot. A gyerekeket pedig saját köreikből toborozzák. Ha valakinek nem sikerül feltölteni a létszámot, lehetősége van a városi felületeken
hirdetni, de ilyenre még nem volt példa.
Hamar betelnek a helyek, hiszen napközis táborok árán ottalvós, teljes ellátást,
oda- és visszautat, nem utolsó sorban pedig sok-sok élményt nyújtó táborokat kínálunk évről-évre. Ez a szülők számára is
fontos szempont. Az is csökkenti a költségeinket és Dunakeszi sajátossága, hogy
Dunakeszi balatonakarattyi
üdülőjénél horgász stég is van

az utazást is a saját buszainkkal tudjuk
megszervezni, így ez a szolgáltatás is a
szervezők rendelkezésére áll. Úgy gondolom, a mostani üzemanyagárak mellett ez egy nagyon nagy segítség, mert
jelentősen elszaladtak az autóbusz bérleti díjak. Az étkezést pedig azzal a céggel tudjuk biztosítani, amely a gondnoki feladatokat is ellátja az üdülőben. Ők
az étel szállítását, tálalását és a mosogatást is intézik, így nem kell ezzel sem foglalkozniuk a pedagógusoknak. Mindent
egybevéve tehát nagyon kedvezményes
a szállás, a szállítási díj és nem túl drága
az étkezés sem. A közös helyiségben egy
konyha is ki van alakítva, ezzel a saját étkeztetést is kivitelezni lehet, ezen esetlég
még spórolhatnak a szervezők. Ezt azonban ritkán szokták igénybe venni, mert
ez szinte az egész napot lefoglalja.
- Milyen visszajelzések érkeztek az elmúlt évekből?
- Nagyon pozitívak a gyerekektől és
a szülőktől érkező visszajelzések, főleg
azoktól, akik lejönnek a gyerekekért és
megnézik a tábort. Nagy elragadtatással beszélnek róla, kiemelve, hogy kevés
önkormányzat nyújt ilyen lehetőséget
a helybéli gyerekeknek. Rokoni, baráti kapcsolatokból adódóan, a turnuso-

- válaszol a polgármester
kon, gödi és fóti lakosú diákok is részt
szoktak venni, akik rögtön a dunakesziek irigyeivé is válnak. Eddig szerencsésen megúsztuk nagyobb balesetek nélkül a táborokat, olyan persze előfordul,
hogy biciklitúrázás közben elcsúszik
valaki, de kisebb kötésnél, ragtapasznál
komolyabb segítségnyújtást nem kellett
alkalmaznunk.
- Mit kínál a gyerekeknek a
balatonakarattyai üdülő, milyen felszereltséggel várja a táborozókat?
- Nagyon jól felszerelt maga a tábor,
sportfelszerelésekkel, játékokkal és azzal, hogy ott van a Balaton-part egy kiépített stéggel, horgászstéggel, ez egy
összehasonlíthatatlanul kedvező lehetőség. Hétágyas, klimatizált szobák,
saját fürdővel, WC-vel, erkéllyel várják a gyerekeket, valamint egy nagy
közös helyiséggel, ahol az étkezéseket lehet megoldani, de itt játszóeszközök is rendelkezésre állnak, vagy akár
médiafoglalkozás megtartására is alkalmas. Sörpadok, sörasztalok is biztosítottak a szabadban való étkezésre
mindazoknak, akik kint szeretnének
étkezni. Az üdülő kertjében grillező
hely is ki van építve, valamint tábortűz
is rakható. A horgásztáborban, kondérban halászlevet is szoktunk készíteni a kifogott halakból. Összességében
véve szinte minden lehetőség adott a
városi üdülőben, kivéve a sátrazás. Ha
pedig a vízi eszközöket nézzük, 2 SUPot is beszereztünk a gyerekek számára
evezővel, de vannak felfújható vízi játékok is, valamint csónak a horgászáshoz, amihez azonban szigorúan szükséges a felnőtt kíséret.
- Mivel vízparti üdülőről van szó, feltétel a jelentkezéskor, hogy a gyerek tudjon úszni?
- A szervezők már a kiíráskor megjelölik, hogy milyen úszástudás szükséges a részvételhez, de a szülőket is megkérdezzük, valamint első nap fel is mérjük a gyerekeket. Mint a Balaton körül
oly sok településen, itt is viszonylag sokáig alacsony a víz. 10 éves vagy idősebb
gyerekek már egészen messzire be tudnak menni, de minden esetben kijelölik
a szervezők, hol a határ. Az üdülő adottsága az is, hogy olyan helyen tudunk
fürdeni, ahol nem probléma az úszás

nemtudás. Fontos azonban, hogy vízbe
mindig csak felnőtt felügyelettel mehetnek a táborozók.
- A balatonakarattyai üdülő nemcsak táboroztatásra használható, az a
lakosság számára is igénybe vehető, hiszen önellátásra alkalmas 2-3-4 ágyas
apartmanokat is kialakítottak benne.
Ha egész nyáron táboroztatnak, mikor
bérelhetők az apartmanok?
- Az ingatlan sajátossága, hogy nemcsak emeletes ágyakkal felszerelt szobákat alakítottak ki benne, hanem apartmanokat is. Minden alkalommal jelezzük
a nyaralást foglalóknak, éppen akkor milyen tábor lesz a helyszínen, tehát számítsanak arra, hogy élettel telik meg az üdülő. Oda kell figyelnünk arra, hogy ne zavarjuk egymás nyaralását, de ez eddig
nem okozott senkinek sem problémát.
Sőt! Szívesen vesszük mi, táborszervezők,
ha az ott nyaraló gyerekek becsatlakoznak a táboraink programjába, de az ott
nyaralók sem szoktak semmilyen problémát felvetni.
- Még egy kérdés… Gyerekkoromból
emlékszem, milyen jók is voltak az ilyen
táborok. Tábortűznél töltött esték, kirándulások, felfedezések, új barátságok,
ismeretségek kötődtek. A mai gyerekek
azonban már bőven a virtuális világban
élnek. Mi a helyzet az okos eszközökkel?
- A mai kor technikai követelménye,
hogy WIFI legyen a helyszínen. Például az ottani klímaberendezések működéséhez is szükséges. A WIFI az udvarra is sugározza a jelet, hogy a gyerekek, a
nyaralók ott is használhassák telefonjaikat, számítógépeiket. Bár igyekszünk a
gyerekeket és a szülőket is abba az irányba terelni, hogy felejtsék el a mobil eszközöket, játékokat erre a néhány napra. Természetesen, aki szeretné, elhozhatja magával ezeket a dolgokat, a saját felelősségére. A szervezők azonban igyekeznek
olyan programokat nyújtani, hogy a gyerekek elfelejtsék a telefon nyomkodását.
***
- Dunakeszire több szempontból is illik
a családbarát város, de ha csak a nyári
elfoglaltságokat, a sok-sok, gyerekeknek
szánt programot vesszük, már akkor is
igazat mondtunk. Dióssi Csaba polgár-

mestert kérdezzük, milyen további lehe- Dióssi Csaba
polgármester
tőségek vannak a városban?
- Évtizedes hagyománya van már a városi nyári tábornak, amely második éve viseli magán a tavaly elhunyt legendás táborvezető, Roska Péter a nevét. 2021-ben
új vezetővel, régi-új helyszínen, a Duna
sor 32. szám alatt, a gyönyörűen kialakított Nyíltvízi Edzőközpontban fogadtuk 7
héten át a dunakeszi gyerekeket, akiknek
szülei akkor különösen nagy számban vették igénybe ezt a szolgáltatás. Az új táborvezető Rákos Nikoletta lett, aki nagyszerűen helytállt a rá bízott feladatban, így idén
is örömmel fogadta el a felkérést a folytatásra. Néhány hete már elindult a jelentkezés, a dunakeszi általános iskolákba járó
gyerekek szülei már hetekkel ezelőtt kézhez kapták a felhívást, de természetesen
nem Dunakeszire iskolába járó, de dunakeszi lakcímmel rendelkező gyerekeknek
is szól a lehetőség. Bár tavaly már egy új
környezetben táboroztak a gyerekek, idén
még újabb helyszín fogadja őket. Javában
zajlik a Nyíltvízi Edzőközpont kertjének
parkosítása és játszótéri elemekkel való felszerelése, hogy még interaktívabban tölthessék el az időt a felügyeletünk alatt, természetesen amellett, hogy a szervezők
minden napra más-más tematikus programmal készülnek a gyerekek számára.
Szeredi Helga
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Lezajlott a Dunakeszi
Helytörténeti Vetélkedő
FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOK KÖRÉBEN 23. ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG DUNAKESZIN,
A VÁROSI HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐT, MELYNEK HAGYOMÁNYOSAN A KŐRÖSI CSOMA
SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ADOTT OTTHONT. A SZELLEMI MEGMÉRETTETÉSEN EZÚTTAL NÉGY
TANINTÉZMÉNY CSAPATA VETT RÉSZT.
A verseny győztese: a Krisztus Kiraly iskola „Elemisták” csapata

M

a már történelemnek

amikor 1993ban Mucsa Csabáné
akkori igazgató-helyettes a lokálpatriotizmus erősítése szándékától vezérelve gondolta azt, hogy az alsó tagozatos
tanulók körében helytörténeti
vetélkedőt lehetne szervezni. Az
ügynek megnyerte a helytörténeti kutatókat és a város fejlődéséért tenni szándékozókat, közülük
elsőként Borbély Emma okleveles
főkönyvtárost, aki a vetélkedők
anyagát készítette és a versenyeket vezette. Legfőbb támogatója
Szakáll Lászlóné Lujzi néni, a város helytörténeti anyagának lelkes gyűjtője, jelenleg Dunakeszi
díszpolgára, fővédnöke Hámor
József az akkori Városvédő Egyesület elnöke volt.
Pár évvel később az alsó tagozatos versenyt felváltotta a felső tagozatos vetélkedő, melynek
fő szervezője Harangozó Katalin
tanárnő volt. Fővédnöknek már
akkor megnyerték Dallos Gyulát,
a magyar lovassport örökös bajnokát, aki jelenleg miniszteri biztos és Dunakeszi díszpolgára.
A felsős vetélkedő 21. évében
Szlobodnyikné Sas Ilona főszervező mellett bekapcsolódott a
számít,
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szervezésbe a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója,
Dr. Kerekes Dóra.
Ilyen előzmények, valamint a
járvány miatti szünet után került sor április 6-án a helytörténeti vetélkedőre, melyen a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolából három csapat, a Krisztus Király Római Katolikus Általános
Iskolából két csapat, a Szent István Általános Iskolából ugyancsak két csapat, valamint a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumból egy csapat „gyűrkőzött
neki” a különleges, érdekes, a
mai kor technikai vívmányait is
igénybe vevő feladatoknak. Munkájukat háromfős zsűri, Szabóné
Ónodi Valéria, a DÓHSZK igazgatója, Kerekes Dóra, valamint
Nyíri Márton alpolgármester kísérte figyelemmel.
A vetélkedőt Kárpáti Zoltánné
igazgató asszony, a verseny háziasszonya nyitotta meg, majd elkezdődött a csapatok „vándorlása”. Az egyes állomások egy-egy
osztályteremben voltak, melyeket a csapatok sorban kerestek
fel. Csak ízelítőként, az egyik teremben okos falitáblán kellett
puzzlefeladatot megoldani, másutt az okostelefont kellett igény-

be venni. Interjúkat kellett készíteni, melyeket a zsűri tagjai laptopokon, fülhallgatókon egyenesben követhettek nyomon. Az
újdonságnak számító szabaduló szoba mellett voltak persze hagyományos feladatok is, többek
között kézművesség, keresztrejtvény, valamint az aulában tárgy-

Nagyon jól előkészített,
tartalmas feladatokban
gazdag volt a vetélkedő

felismerés, melynek keretében ezúttal vallási témájú hagyományos
tárgyakról kellett rövid ismertetőt tartani.
A rendkívül jól szervezett, gördülékeny, üresjáratoktól mentes,
az időkereteket jól kihasználó,
több mint három órás vetélkedő
végén, a zsűri értékelését követően került sor a díjátadóra. Szoros
küzdelemben első lett a Krisztus
Király iskola „Elemisták” csapata
(Fk: Bogdánné Kristály Mónika).
Második helyen végzett a Krisztus Király iskola „Táncsics úti di-

ákok” csapata (Fk: Varga Balázs).
Harmadikként a Kőrösi iskola
„Duna-parti négyek” (Fk: Kaszáné Szekeres Erika) csapata fejezte be a vetélkedőt. Az első helyezettek és minden felkészítő tanár
Sajdik Ferenc: Gyerekkorom Dunakeszije című könyvét, a győztes diákok egy-egy F9 bluetooth
fülhallgatót, valamint a tanárukkal együtt Muzsnay Ákos Munkácsy-díjas képzőművész erre az
alkalomra alkotott emlékérmét
vehették át. Valamennyi csapat
Dunakeszi emblémás tárgyakból
összeállított ajándékcsomagját is
hazavihetette.
Nagyon jól előkészített, tartalmas feladatokban gazdag volt a
vetélkedő – mondta kérdésünkre
Nyíri Márton. A gyerekek munkáján érződött, hogy alaposan
felkészültek a versenyre, és kiváló munkát végeztek a felkészítő
tanárok.
– Különleges, újszerű feladatokkal készültünk, és célunk volt,
hogy a mai világ digitális kihívásainak megfelelően tegyük érdekessé a versenyt – fogalmazott Kárpáti Zoltánné. – Arra
is törekedtünk, hogy a gyerekek munka közben ne kerüljenek egy légtérbe, azért választottuk az akadályverseny formát. Az
idei verseny fő témája Dunakeszi vallási élete volt, e köré szerveződtek a feladatok. Korábban
létrehoztam egy honlapot (www.
dunakeszihelytortenetivetelkedo.
blogspot.com), melyen többek
között visszakövethetők az elmúlt évek versenyei, támakörei,
feladattípusai, ezzel is segítve a
felkészülést.
Az idei verseny fő támogatója most is Dunakeszi Város Önkormányzata, a támogatók között volt a Kőrösi iskola közhasznú alapítványa, a helytörténeti
gyűjtemény, Dallos Gyula és Szakáll Lászlóné.
Katona M. István
A szerző felvételei

„VÁROS SZÜLETIK ”
2022. ÁPRILIS 1-JÉN ÜNNEPELTÜK DUNAKESZI VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK
45. ÉVFORDULÓJÁT. A FOLYAMAT 1970-BEN, A FALU NAGYKÖZSÉGGÉ
NYILVÁNÍTÁSÁVAL KEZDŐDÖTT, MAJD AZZAL FOLYTATÓDOTT, HOGY
ELŐBB A MEGYEI FEJLESZTÉSI TERVBEN A „KÖZÉPFOKÚ KÖZPONTTÁ
FEJLESZTENDŐ TELEPÜLÉSEK” KÖZÉ SOROLTÁK, VÉGÜL A MAGYAR
SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT, ILLETVE A PEST MEGYEI TANÁCS
TERÜLETILEG ILLETÉKES SZERVEZETEI JAVASOLTÁK A NAGYKÖZSÉG
VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSÁT.

A

Magyar N emzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára őrzi azt a javaslatot, amelyet Török Sándor
tanácselnök terjesztett a testület elé 1976. június 24-én Dunakeszi várossá nyilvánításáról. Ebben leírta, hogy a település mindent megtett annak érdekében, hogy a tervezett középfokú központi szerepét
kommunális, szociális, egészségügyi és közművelődési területen is betölthesse. Lehetséges időpontként 1977.
január 1-jét jelölte meg. A várossá válás szükségességét
azzal indokolta, hogy a település lakossága 1970 és 1975
között évi átlag 3,5%-kal nőtt, a munkaképes lakosság
72%-a munkás, és sokan ingáznak a fővárosba is. A településen öt nagyüzem működött ekkor, amelyek összesen 6448 főt foglalkoztattak. Ez az aktív keresőknek több
mint a felét jelentette, valamint azt is, hogy a település
munkaképes lakosságának 69%-a a helyi munkahelyeken dolgozott.
1977. április 2-án a József Attila Művelődési Központban tartották meg – Pest megye felszabadulási ünnepsége mellett – a nagyközség várossá nyilvánítási ünnepségét is. A díszvendég Fock Jenő, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja (korábbi miniszterelnök) volt, akit
Cservenka Ferencné, a Pest Megyei Pártbizottság első
titkára kísért. Az ünnepséget a József Attila Művelődési Központ ének- és zenekara nyitotta meg a magyar és a
szovjet himnusz előadásával, majd Juhász Jácint színművész elszavalta József Attila: Hazám c. versét. Az ünnepi
tanácsülés keretében megválasztották a városi tanács 11
tagú végrehajtó bizottságát, az osztályvezetőjet, a szakbizottságok vezetőit és tagjait is. A tanácselnök Török
Sándor lett. A tisztségviselők eskütételét követően Fock
Jenő mondta el az ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, hogy
„A kertészkedő parasztok falujából munkásvárossá növe-

kedett Dunakeszi elsősorban a lakosság összefogásának,
önkéntes munkájának köszönheti várossá nyilvánítását.”
Végül átnyújtotta a tanácselnöknek a várossá nyilvánítási oklevelet. Ezután harsonaszó, majd dobpergés töltötte be a termet és megérkezett a dunakeszi úttörőcsapatok küldöttsége. Velük szemben jöttek az Ifjúgárdisták,
akiknek nevében Szórád Károly, a Mechanikai Laboratórium szocialista brigádjának egyik tagja szólalt fel. Elmondta, hogy „a város mindhárom nemzedéke továbbra is következetesen együtt dolgozik településünk szebbé,
gazdagabbá tételére.” Az úttörők a tanács tagjait piros
szekfűvel köszöntötték. A művelődési központban kiállítást is rendeztek e jeles alkalomból.
A következő nem egész másfél évtizedben Dunakeszi
hihetetlen fejlődést mutatott: elkészült a lakótelep, egy
új bölcsőde, két új óvoda és általános iskola épült, megnyílt a Casalgrande téren a Dunakeszi Áruház, a Park étterem, az orvosi rendelő és a 2. sz. Postahivatal, elnyerte
mai formáját a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, a rendőrőrsöt rendőrkapitányággá nyilvánították, elkészült
a Hotel Dunakeszi is. A Tábor út‒Hunyadi utca‒vasút határolta területen új városrész alakult ki, mai helyén, új,
korszerű épületben megnyílt az SZTK, amelynek korábbi, Bem utcai épületébe a zeneiskola (ma: Farkas Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola) költözött. A tanácskorszak
utolsó nagy beruházása a mai Bazsanth Vince utcában
a Radnóti Miklós Gimnázium épületének megnyitása
volt. Mindezen változások jelzik, hogy 1977. április 1-jén
valóban város született.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

Dunakeszi várossá válása
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I. Családi KRESZ-nap

Ők tényleg elmondhatják:
SZERETEM DUNAKESZIT!
AKIK ÁPRILIS 24-ÉN ELLÁTOGATTAK A SZERETEM DUNAKESZI EGYESÜLET SOK ÉRDEKESSÉGGEL ÉS LÁTVÁNYOSSÁGGAL
HÍVOGATÓ RENDEZVÉNYÉRE, AZ I. CSALÁDI KRESZ-NAPRA, AZOK BIZTON ÁLLÍTHATJUK, HOGY MÁR ALIG VÁRJÁK A
KÖVETKEZŐ PROGRAMOT, AMELY HASONLÓAN KELLEMES ÉLMÉNNYEL AJÁNDÉKOZZA MAJD MEG ŐKET. SZTÁRVENDÉG AZ
ANIMAL CANNIBALS VOLT.

N

agy volt a sürgés - forgás a
Kőrösi iskola udvarában és
az intézmény előtti téren, ahol
a sok fiatal és a szüleik között
sikerült „összefutnunk” a rendezvény „atyjával”, Tasnádi
Istvánnal, aki örömmel jegyezte meg: „Még
a nap is kisütött nekünk erre a csodás napra, aminek velünk együtt több száz család is
nagyon örült.”
Leginkább a gyerekek, akik a közel kétszáz
méter hosszú KRESZ-tanpályán láthatóan
nagy élvezettel gokartoztak, ám előtte perceken át várakoztak a hosszú sorban, hogy végre ők is felülhessenek a saját erővel meghajtott kis járműre.
„Kapunyitás előtt pár perccel kezdtek érkezni az érdeklődők és alig fél óra alatt megtelt szeretettel a Kőrösi iskola udvara. A gyerkőcök gokartoztak, festettek, ragasztottak és
színeztek, tettek egy kört a városnéző kisvonattal, aminek köszönhetően már délelőtt
rengeteg mosolygós arccal lettünk gazdagabbak” – osztotta meg élményeit a főszervező.
„Délután egy órától színesedett a program
és a közlekedésbiztonsági vetélkedő is kezdetét vette. A hangulat felelősei – a rengeteg
játékon kívül – az Animal Cannibals tagjai,
Ricsipí és Qka MC voltak, akik igazán vidám
napot varázsoltak mindannyiunknak. Nagy
érdeklődés kísérte a rendőrség és a katasztrófavédelem bemutatóját, akik szolgálati autójukat is elhozták nekünk, amibe boldogan
ültek be a kicsik, akik még a szirénát is megszólaltathatták” – foglalta össze a nap történéseit Tasnádi István.
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- Dunakeszin nem először vagyunk! Köszönjük a városnak, hogy újra és újra itt lehetünk. Nagyon szeretjük ezt a közönséget,
s így mi sem volt természetesebb, hogy fellépőként és műsorvezetőként egyaránt boldogan mondtunk igent a felkérésre – mondta
érdeklődésünkre Qka MC.
- Nekünk is vannak gyerekeink, ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az ő szintjükön ismerjék a közlekedés szabályait, ami
sajnos kevesekről mondható el. Itt viszont
jó alkalom kínálkozik arra, hogy a hatalmas
KRESZ-pályán végig gokartozva megismerjék. De ezt segítik a különböző játékok is.
Rengeteg információhoz jutnak a rendőrség,
a katasztrófavédelem és a mentősök bemutatói jóvoltából is – tette hozzá Ricsipí.
Mindketten nagyon jónak tartják, hogy a
gyerekek érdeklődnek a járművek iránt.
– Itt beülhetnek a rendőrautóba, a tűzoltókocsiba, melyekre a hétköznapokon ezután
már majd másképpen néznek. Jó ötletnek
tartjuk, hogy a szervezők és a közreműködők
már ebben a korban igyekeznek a gyerekekkel megismertetni a közlekedési szabályokat.
Nemcsak arra hívják fel a figyelmüket, hogy
a zebránál meg kell állni, hanem azt is megtanítják nekik, hogy kinek mi a feladata. Azt
is mondhatnánk, hogy játszva tanulnak! –
tette hozzá Qka MC.
- A műsorvezetés mellett adunk egy
minikoncertet is, de a Lassíts című dalunkkal is kötődünk a rendezvényhez, melyben
arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a rohanó
világunkban nem kell kapkodni, mindenki nyugodjon meg. Egy-két perc előny miatt

nem érdemes magunk és mások testi épségét
veszélyeztetni – hangsúlyozta Ricsipí.
- Az utakon sajnos azt tapasztaljuk, hogy
mindenki beül a saját „harckocsijába”, melyből megharcol az első helyért, a gyorsabb sávért. Ugyanúgy küzd a maga igazáért, mint
a közösségi médiában, mindenki kinyilatkoztat, és az ő véleménye mindenkiénél fontosabb és jobb. Ebből kellene egy kicsit vis�szavenni! Úgy közlekedjünk, ahogyan azt az
első KRESZ-órán is hangsúlyoznak: „úgy
közlekedj, hogy mást ne hátráltass!” – idézte a tanultakat Qka MC.
- Ti így közlekedtek?
- Mi az átlagnál udvariasabbak vagyunk,
nemcsak az autósokra, de a kerékpárosokra és
a gyalogosokra is figyelünk. Szerintem a legnagyobb gesztus, lemondani a jogomról, megadni a másiknak az elsőbbséget. Itt is működik,
hogy adni jó! – mondták a kannibálok, akik az
interjú után ismét elfoglalták a színpadot, hogy
színes sztorijaikkal, hasznos gondolataikkal,
no és a dalaikkal szórakoztassák a rendezvényre kilátogató szép számú közönséget.
- A sok móka mellett úgy gondolom, tanultak is a gyerekek és a családok is jól szórakozhattak. Szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a rendezvénnyel és remélhetőleg hamarosan találkozunk, addig is kövessetek
minket a Facebookon. Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott hozzánk – hangzottak
Tasnádi István szavai, aki szervezőtársaival
együtt tartalmas programmal ajándékozták
meg a dunakeszieket.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS GRAFIKAI TÁRLAT

Peti Sándor, a DunArt elnöke és Tuzson-Berczeli Péter
A HUNGART EGYESÜLET 2009 ÓTA JELENTET MEG KISMONOGRÁFIA SOROZATOT, AMELY
KORTÁRS KÉPZŐ, IPAR- ÉS FOTÓMŰVÉSZEK MUNKÁSSÁGÁT DOLGOZZA FEL. A SOROZAT 50.
KÖTETE TUZSON-BERCZELI PÉTERT, A DUNAKESZIN ÉLŐ ÉS ALKOTÓ FESTŐMŰVÉSZT MUTATJA
BE. A KÖNYV BEMUTATÓJÁRA ÁPRILIS 22-ÉN KERÜLT SOR A VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT MAGYARSÁG GALÉRIÁJÁBAN.

A

sorozat jelentőségéről még an�-

nyit, hogy hiánypótló a vizuális

művészeti szakmában és a hazai
művészeti könyvpiacon. Hozzájárul a jelenkori magyar művészet dokumentálásához, szellemi értékeinek megőrzéséhez,
valamint hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

Költői indíttatású
alkotások, amelyekben
ott kavarog korunk
meghatározó jellemző jegye,
a káosz, és amelyekben ott
van a rend áhítása
A könyvbemutatóra a művelődési központ és a DunArt Képzőművészeti Egyesület közös rendezésében került sor. Ezzel párhuzamosan nyílt meg az alkotó
„Töredékekben rejlő teljesség” című grafikai háttér kiállítása.
A megjelenteket Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója, Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselője, a rendezvény fővédnöke köszöntötte. Szólt a művész munkásságáról, a településen 1991 óta napjainkig tartó alkotói
tevékenységéről, majd szólt a könyvsorozatról is.
Ceglédi Gabriella művelődésszervező
nyitotta meg a rendezvényt, ezt követő-

en Wehner Tibor Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész, író, a kötet szerzője méltatta Tuzson-Berczeli Péter, az
EMMI Művészeti Életpálya Elismerésben részesített képzőművész, az MMA
Köztestületi tagja életútját, munkásságát. Felidézte életrajza fontos momentumát, erdélyi származását, marosvásárhelyi tanulmányait, a korai alkotásait,
majd a Dunakeszire történt letelepedését követő, egyre teljesebbé váló művészi munkásságát. Elemzésében kitért a
kiállításon látható grafikai munkákra,
melyek már nem a hagyományos grafikusi módszerrel készültek, hanem napjaink digitális világa eszköztárának alkalmazásával születtek. Művei, „grafikáknak nevezett – miként festészeti alkotásai is – töredékeket, emlékképeket
idéző, a töredékekben rejlő teljességet
kutató és felmutató, expresszív hevületű,
költői indíttatású alkotások, amelyekben
ott kavarog korunk meghatározó jellemző jegye, a káosz, és amelyekben ott van a
rend áhítása, a rendre törő vágy is.”
Szólt a könyvsorozatról is, amely – elérkezve az ötvenedik, most bemutatandó
kötethez – évente három-öt kötettel bővül. Valamennyi eddig megjelent könyv
a magyar és angol nyelvű előszót követően alkotói portrét rajzol meg, szintén angol nyelven is. Ezt követik a művész alkotásainak reprodukciói, vázlatos életútja,
egyéni és csoportos kiállításainak jegyzéke, Tuzson-Berczeli Péter esetében az
1983-tól napjainkig tartó rendkívül gaz-

Arany Éva népdalénekes
dag sorozata. Megismerhetjük a közgyűjteményekbe bekerült műveinek jegyzékét, valamint az 1990 óta végzett karitatív tevékenységét. Gazdag bibliográfia és
a művész publikációinak jegyzéke zárja a
kötetet.

Wehner Tibor
Munkácsy Mihály-díjas
művészettörténész

– Köszönetet mondok önöknek, amiért
megtiszteltek jelenlétükkel, mert nézetem szerint a művészet mit sem ér a befogadó közönség nélkül – mondta TuzsonBerczeli Péter. – A könyv létrejöttéért köszönet illeti családomat, különösen feleségemet, Anikót, aki a nyolcvanas évek
technikai lehetőségeit kihasználva, fotókon megőrizte akkori műveimet. Köszönöm Sárkány Győzőnek, az egyesület elnökének a lehetőséget, hogy ez a könyv
megjelenhetett, köszönöm a szerzőnek a
munkáját, valamint barátaim közreműködését, mivel a könyv előkészítése hos�szú folyamat volt. Végezetül köszönetet
mondott Csoma Attilának és Peti Sándornak, a DunArt elnökének azért, hogy
ez a rendezvény létre jöhetett.
A programot Arany Éva népdalénekes előadása gazdagította gyimesi, moldvai, mezőségi és mezőmadarasi népdalok
előadásával.
Katona M. István
A szerző felvételei
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A PLUSZ,
amit ad az Erasmus+
A DUNAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 ÓTA PÁLYÁZIK ERASMUS+ KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA. A 2020-BAN ÖTÖDIK ALKALOMMAL NYERT PROJEKTÜNKET A PANDÉMIA MIATT CSAK IDÉN TUDJUK BEFEJEZNI. ÖT MUNKATÁRSUNK TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSEKEN VETT RÉSZT AZ UNIÓ SZÁMOS ORSZÁGÁBAN.
VOLT KÖZTÜK KÉT, KIFEJEZETTEN NYELVTANÁROKNAK SZÓLÓ MÓDSZERTANI KÉPZÉS,
ANGOL NYELVTANFOLYAM, ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÉPZÉS, ISKOLALÁTOGATÁS.

P

szere egy, az alsós matematikatanítás módszertanát fejlesztő tanfolyam – magyar nyelven.
Nemcsak tanáraink pedagógiai eszköztára bővült, hanem lehetőségük adódott nemzetközi közegben ismerkedésre, tapasztalatcserére, a szabadidőben pedig, valamint a képzések
tartalmi részeként az országok,
városok műemlékeinek, kultúrájának, természeti kincseinek megismerésére. Ebből következnek élménybeszámolók
a teljesség igénye nélkül.
rogramunkban
pelt

Cikkünk első részében Írországba és Olaszországba látogatott kollégáink legkedvesebb
élményeiről olvashatunk.

Írország, Dublin

A kurzusválasztásaim során
kiemelt szerepet töltött be az ír
szemlélet és a főváros mélyebb
megismerése is. A sokszor kedvezőtlen időjárás ellenére, töretlen lelkesedéssel fedeztem
föl a különböző kulturális nevezetességeit. Elsősorban irodalmi vonalon elindulva, megtekintettem Oscar Wild emlékházát, majd a róla készült
szobrot a Merrion Square-en,
végül a Dublin Writers Múzeumot. Különleges élmény
volt megélni azt, amit korábban csak tankönyvekben láthattam. További művelődésre volt lehetőségem a National

Múzeum, illetve a Trinity College megismerésekor is, amelyek említése csupán ízelítő abból a számos múzeumkínálatból, amelyet a város rejt. Történelmi vonatkozását tekintve,
a nemzeti múltra emlékeztető szobrok, épületek, templomok ékesítik a várost. Mindenképpen ajánlom megtekinteni
a dublini várat, a Szent Patrikszékesegyházat és a Chester
Beatty épületét.
Az ír tradíció része a Temple
Bar nevű szórakozó-egység,
ahol különféle pubokban kóstolhatjuk meg a helyi italokat,
kiváltképpen a híres Guinness
sörmárkát. Érdemes megtekinteni a Phoenix parkot illetve az állatkertet is, ha nagyobb
kirándulást szeretnénk tenni a
belvároson kívül. Az írek különleges jelentőséget tulajdonítanak a hárfa szimbólumnak,
amely az ír népzenéhez köthető hagyományos hangszerük.
Szent Patrikhoz, Írország védőszentjéhez köthető a háromlevelű lóhere, amely a Szentháromságot jelképezi, valamint
a kobold szimbólum, amely a
szerencsét, gazdagságot hozza
el a helyieknek a hiedelem szerint.
A város kulturális sokszínűsége, az emberek közvetlensége, és a szokások, hagyományok tisztelete miatt különleges élményt nyújt Írország,
minden idelátogató számára.
Zsuponyó Ágnes

Olaszország, Firenze

A várost évente 16 millió turista látogatja meg, akik gyönyörködni szeretnének a reneszánsz szülőhelye által nyújtott
művészeti értékekben, sétálni a
szűk macskaköves utcákon, látni a gyertyafényben úszó kápolnákat valamint megkóstol-

ni a toszkán konyhát. Firenze
az UNESCO Világörökség része. A belváros kis sétával bejárható, minden fontosabb látványosság közel van egymáshoz.
A Dóm tér a leghíresebb látnivalók egyike a városban. Itt áll
a zöld-fehér márvánnyal díszített Santa Maria del Fiore, a Keresztelőkápolna és a Dóm múzeuma, ahol a dóm eredeti alkotásait őrzik. Innen nem mes�sze található a Palazzo Vecchio,
a városháza, a Loggia dei Lanzi
különböző értékes ókori és reneszánsz kori szoborral, köztük Cellini híres Perszeusza. A téren áll Michelangelo Dávidjának a másolata, valamint Bartolomeo Ammanati
Neptun kútja. Rögtön mellette
áll az Uffizi képtár, amit semmiképp sem szabad kihagyni.
A világ egyik leggazdagabb reneszánsz képtára. Botticelli Tavasza, a Vénusz születése, Leo-

A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A cikkben elhangzottak nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

nardo Angyali üdvözlete, Michelangelo Szent családot ábrázoló műve is itt látható. Az
Arno folyóhoz érkezvén átgyalogolhatunk a híres Ponte
Vecchio hídon. A legjellegzetesebb középkori híd Olaszországban, a Vasari folyosó alatt
csillogó ékszerboltok kaptak itt
helyet, emiatt az aranyművesek hídjának is nevezik. Ha követjük a Vasari folyosó vonalát,
akkor eljuthatunk a Pitti Palotához, a Medici család rezidenciájához. Erre is rá lehet szánni
egy napot, mert nemcsak a palota termei nyújtanak kulturális gyönyört, hanem a körülvevő Boboli Kert is. Annyi szépség, annyi történelem, annyi
művészet, annyi dráma bújik itt
meg, hogy tátva marad a szánk,
és próbáljuk magunkba szívni a kultúrát, a szépséget. Ha-

mar rabul ejt a kultúra és a hangulat. Biztosan visszatérek még
ide, mert Firenzét nem elég egyszer látni.
Dubován Julianna
Szerkesztette:
Hudacsek Éva projektkoordinátor

(Folytatása következik)

VOKE József Attila Művelődési Központ
2022. júniusi programjai

Június 3. péntek
17 órától
Városi Pedagógus nap
Június 11 szombat
16-18 óráig
A Gödi Diák-Sportegyesület
gálaműsora

Június 17-18. péntekszombat és 20. hétfőtől
-23. csütörtökig
Et Vie Danse tánctábor
Nagy Márta vezetésével
Június 20 hétfőtől
24. péntekig
Színjátszótábor Babják
Annamária vezetésével

Június 13. hétfő
18-20 óráig
Et Vie Danse Gála

Június 24. péntek
10-18 óráig
Városi véradás

Június 15. szerda
18 órától
Bárdos Lajos Ált. Iskola
ballagási ünnepsége
Június 17. péntek
19 órától
Köröndi koncert I.
A Dunakeszi Szimfonikus
Zenekarral

Június 26. vasárnap
18-19 óráig
A Magyar Sportegyesület
évzáró előadása
Június 27. hétfőtőlJúlius 1. péntekig
Jumanji Angol tábor
Szijjártó Mónika
vezetésével

VOKE

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.

www.vokejamk.hu

Nagyszerűen
szerepeltek a Dunakeszi
Kajak Club versenyzői
az A-Híd Kupán
A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN IDÉN IS ÁPRILIS UTOLSÓ SZOMBATJÁN RENDEZTÉK
MEG AZ A–HÍD KUPÁT AZ ÚJPESTI-ÖBÖLBEN. AZ ÉPÍTŐK ÉS A KSI SZERVEZÉSÉBEN TÖBB
MINT 700 VERSENYZŐ ÁLLT RAJTHOZ A 2000 M MÉTERES TÁVON. A DUNAKESZI KAJAK
CLUB IS RÉSZT VETT A RENDEZVÉNYEN ÉS NAGYSZERŰ EREDMÉNYEKET ÉRTEK EL VERSENYZŐIK – TUDTUK MEG RASZTOTZKY JÁNOS VEZETŐEDZŐTŐL, A KLUB ELNÖKÉTŐL.
EREDMÉNYEK:
K1 Női Kölyök U13 2000 m
Döntő I.
1. Chrudinák Virág (képünkön)
K1 Férfi Kölyök U14 2000 m
Döntő I.
2. Nagy-Rasztotzky Vince
K1 Női Serdülő U15 2000 m
3. Galbavy Zsuzsanna
K1 Férfi Ifjúsági U17 2000 m
Döntő I.
4. Tóth Máté István
MK1 Női Gyermek U11 2000 m
Döntő I.
5. Magyar Szofi
K1 Férfi Serdülő U16 2000 m
5. Erdész Mihály
MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m
Döntő I.
6. Demeter Ákos
MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m
Döntő II.
6. Hrabovszky Máté
MK1 Női Gyermek U11 2000 m
Döntő I.
7. Chrudinák Angyalka
MK1 Női Kölyök U13 2000 m
Döntő I.
8. Galbavy Zsófia
K1 Férfi Kölyök U14 2000 m

Döntő II.
8. Rubesch Barnabás
9. Csüllög Zalán
MK2 Férfi Gyermek U12 2000 m
11. Geiszler Nimród-Turai Márk
MK1 Női Gyermek U11 2000 m
Döntő I.
12. Juhász Barnabás
MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m
Döntő I.
13. Lay Péter oltán
MK1 Női Gyermek U11 2000 m
Döntő I.
14. Szeghalmi Lili
K1 Férfi Kölyök U14 2000 m
Döntő II.
15. Tamás Botond
MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m
Döntő II.
16. Kopócs Kristóf
18. Szabó Péter
MK1 Női Gyermek U12 2000 m
Döntő I.
18. Szokalopulosz Agapi
K1 Férfi Serdülő U15 2000 m
19. Balogh Nándor
MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m
Döntő I.
26.Lay Máté Bence
27. Bigda Márton
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MUNK AERŐ FELVÉ TEL
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel,
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

Taroltak a H2O sportolói
a Nyuszi Kupán
24 ÉREMMEL, KÖZTE 10 ARANYÉREMMEL ZÁRTAK A H2O SPORTEGYESÜLET ÚSZÓI A XVIII.
NYUSZI KUPA ÚSZÓVERSENYEN. A DUNAKESZI SZENT ISTVÁN, BÁRDOS ÉS FAZEKAS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI ÁLTAL ALKOTOTT CSAPAT LETT MESSZE
A LEGEREDMÉNYESEBB A 10 SPORTEGYESÜLET RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLOTT MEGMÉRETTETÉSEN.

Á

9-én rendezték meg a
XVIII. Nyuszi Kupát Kistarcsán.
Az olimpikon, Hámori Zsuzsanna elnöksége alatt működő H2O
Sportegyesület szakmai munkájáért
Imre Milán és Fekete Dóra felelt, és
a csapat teljesítménye messze felülmúlta a várakozásokat a 24 érem
megszerzésével. A verseny legeredményesebb férfi úszója, Zirner Dávid (2012) lett 3 arany- és 1 bronzéremmel, míg a Szentpéteri testvérek, Olivér és Botond összesen 5 aranyat és 1 ezüstöt gyűjtöttek.
A női mezőnyből a 2012prilis

es
születésű
Konkoly
Lilla emelkedett ki, aki 2 aranyés 2 ezüstérmet vihetett haza.
A 2011-2012-es férfiváltó tagjai a
dobogó harmadik fokára léphettek
fel, Tallián Olívia (2011) és Gombos Lilla (2011) erőfelmérésre érkeztek és szép helyezéseket értek
el. Többen ezen a kupán debütáltak a H2O Sportegyesület versenyzői közül. Kacsó Luca, Estók Dorka,
Estók Eliza és Nagy Márton életük
első versenyén szép úszással mutatkoztak be.
Antal Dóra

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
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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

VSD: Sikeres a nagypályás labdarúgó
és a futsal szakág együttműködése

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN A LABDARÚGÓ ÉS FUTSAL SZAKOSZTÁLYUNK DINAMIKUS
FEJLŐDÉSEN MEGY KERESZTÜL, ÖSSZESEN 470 FŐNEK BIZTOSÍT EDZÉSLEHETŐSÉGET ÓVODÁS KORTÓL A FELNŐTTEKIG. ZAJLIK AZ OVIFOCI PROGRAMUNK,
AHOL 7 ÓVODÁBAN TARTUNK LABDARÚGÓ ALAPOKRA ÉPÜLŐ MOZGÁSOS
ÓRÁKAT. EBBEN A SZEZONBAN NÉGY FESZTIVÁLT SZERVEZÜNK, AHOL RENDEZVÉNYENKÉNT ÁTLAGOSAN 70-80 GYERMEK VESZ RÉSZT.

S

zakosztályi szinten a
nagypályás és a futsal
szakágban 20 csapattal indulunk különböző
bajnokságokban. Az alsó szekcióban minden csapatunk a
legmagasabb szinten versenyzik.
A Bozsik Fesztiválok és Tornák továbbra is az egyesületünk által kerülnek megrendezésre. Egy ilyen eseményen
13 egyesület és körülbelül 250
sportoló vesz rész.
Az U11-es Bozsik Regionális válogatott tehetséges labdarúgóinak kiválasztásáért és
képzéséért a VSD, mint körzetközpont szakmai vezetője
és a tehetségközpont által de-

legált szakember a felelős. Az
edzések kéthetente kerülnek
megrendezésre, ahol a játékosok plusz képzéseken vehetnek
részt és mutathatják meg tudásukat.
A nagyobb korosztályainkban elindult a tehetségprogramunk, amely lehetőséget biztosít a játékosainknak a csapatedzéseken felül különböző
egyéb felmérésekre és képzésekre. A tehetségen túl a sportolók hozzáállása és szorgalma
a legfőbb szempont. Jelenleg
48 játékos vesz részt a kiscsoportos edzéseken, sportcoach
foglalkozásokon,
egészségügyi adatok monitorozásán és
videóelemzéseken.

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

Egyre sikeresebb a nagypályás és a futsal szakágunk
együttműködése, több játékosunk szerepel egyszerre
mindkét szakágban. Futsal
csapataink mindegyike a dobogón végzett 1 vagy 2 bajnokságban. A felnőtt Futsal
csapatunk megnyerte a Regionális futsal bajnokság Budapesti 2. csoportját, így a rájátszás következik az NBII-es
tagságért.
Nagypályás felnőtt csapatunk is bajnokesélyes a II. osztály, Északi csoportjában. Még
5 forduló vár a fiúkra, tehát addig sok víz lefolyik a Dunán, de
a jelek nagyon bíztatóak.
Hamarosan elindul a nyári
szezon, ami nem jelent mást,
mint a 6 hetes focitáborunkat,
ahova összesen 150 gyermeket
várunk.
A nagyobb korosztályaink
augusztusi alapozó edzőtáborban készülnek a jövő évi szezonra.

Jelenlegi helyek a tabellán:
• II. osztályú felnőtt bajnokság, Északi csoport – I. hely,
bajnokesélyesek, még 5 forduló
• U19-es bajnokság, III. osztály, alsóház, Északi Csoport –
II. hely, még 7 forduló
• Női ¾ pályás bajnokság,
alsóház, A-csoport – III. hely,
még 5 forduló
• Regionális futsal bajnokság
Budapesti 2. csoport – I. hely
(LEZÁRULT)
• Budapesti futsal U11 „A”
csoport – II. hely, most jön a
felsőház rájátszása, ami még 8
forduló
• Budapest Futsal U13 Regionális rájátszás, alsóház – I.
hely, még 2 forduló
• Budapest Futsal U15 Regionális Bajnokság rájátszás felsőház – I. hely, még 3 forduló
• 16. Pest Megyei Ifjúsági
(U20-as) Futsal7vége, Felsőház
- I. hely (LEZÁRULT)
• 11. Pest Megyei Serdülő
(U17-es) Futsal7vége, Felsőház
- II. hely (LEZÁRULT)
• 10. Pest Megyei U15-ös
Futsal7vége, Felsőház - I. hely
(LEZÁRULT)
• 11. Pest Megyei U13-as
Futsal7vége, II. osztály, Felsőház, Észak - III. hely (LEZÁRULT)
• 10. Pest Megyei U11-es
Futsal7vége, III. osztály, Felsőház, Észak - I. hely (LEZÁRULT)
• 10. Pest Megyei U11-es
Futsal7vége, III. osztály, Alsóház, Észak - III. hely (LEZÁRULT)
Szathmáry Eszter
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A DUNAKANYAR TENISZ MEKKÁJAKÉNT,
A HONI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS
FELLEGVÁRAKÉNT, A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI
VERSENYEK EGYIK LEGELISMERTEBB
HÁZIGAZDÁJAKÉNT JEGYZETT NEXON
DUNAKESZI TENISZKLUB LÁTVÁNYOS
CSALÁDI NAP KERETÉBEN ÜNNEPELTE 30.
SZÜLETÉSNAPJÁT ÁPRILIS 23-ÁN.
A MAGYARSÁG SPORTTELEPÉN MŰKÖDŐ
TENISZKLUBOT A KÖZELMÚLTBAN ELHUNYT
BOGYÓ LÁSZLÓ ELNÖK ÉS FELESÉGE,
MARIKA ALAPÍTOTTA 1992-BEN, MELYBEN
AZ UTÓBBI ÉVTIZEDBEN VEZETŐEDZŐKÉNT,
NAPJAINKBAN PEDIG MÁR KLUBELNÖKKÉNT
IS MEGHATÁROZÓ SZEREPET TÖLT BE FIUK,
BOGYÓ TAMÁS.

A Bogyó család

JUBILEUMI SZÜLETÉSNAPJÁT
ÜNNEPELTE A BOGYÓ LÁSZLÓ
NEVÉVEL FÉMJELZETT TENISZKLUB

A

fiatal

szakember

Dióssi Csaba polgármester
is indult a versenyen,
aki rendszeresen teniszezik
30 Dunakeszi Polgár

édesapja

irányítja
a neves teniszklub szakmai
tevékenységét, aki érdeklődésünkre elmondta: – Jelentős mérföldkőnek tekintjük a klub
30. születésnapját, melyet egy tartalmas családi nappal teszünk még emlékezetesebbé, de egész évben színvonalas versenyekkel igyekszünk maradandó emlékké formálni a jubileumi
esztendőt.
Bogyó Tamás elmondta: a hazai
programok mellett idén két rangos
nemzetközi versenynek adnak otthont.
– Mi leszünk a házigazdája a 14 éven
aluliak, Champions Bowl nemzetközi versenynek és a 18 éven aluliak világranglista pontszerző versenyének
is, ami jelentős szakmai elismerés a
klub számára. Emellett a Magyar Tenisz Szövetséggel közösen szeretnénk
édesapám emlékére a magyar első
osztályú férfiak és nők részére egyaránt 1,5 – 1,5 millió forint összdíjazású versenyt szervezni – hallhattunk
a tervekről.
feladatát is átvéve

Sok fiatal kedvelte meg a világ
egyik legnézettebb sportágát,
akik közül nem kevesen
vannak, akik versenyszerűen is
elkezdtek teniszezni

A jubileumi családi nap programjáról megtudtuk: az eseményre meghívták az iskolatenisz programban résztvevő tanulók révén érintett közel 500
családot, melynek tagjai számára felkínálták a klubhoz való csatlakozás
lehetőségét, ha heti rendszerességgel
szeretnének a fiatalok vagy a szüleik
teniszezni.
– Nagy népszerűségnek örvend az
iskolai teniszoktatás, sok fiatal kedvelte meg a világ egyik legnézettebb
sportágát, akik közül nem kevesen
vannak, akik versenyszerűen is elkezdtek teniszezni – tette hozzá Bogyó Tamás, aki nagy szeretettel beszélt édesapjáról, aki az elmúlt évtizedekben a kiváló edzőkkel együttmű-

A dunakeszi kézilabda
legsikeresebb éve
lehet 2022
MÉG EGY HÓNAP VAN HÁTRA A KÉZILABDA BAJNOKSÁGOK BEFEJEZÉSÉIG, MELYEKBEN A VSD TÖBB CSAPATA ÁLL A NAGYOBB SIKER
KAPUJÁBAN.

Sok tehetséges fiatal teniszezik a klubban
ködve az ország egyik legjelentősebb
klubját építette fel.
Az utánpótlás-nevelés mellett kitüntetett helyett foglal el a klub életében a társasági tenisz is, melynek sokan hosszú évtizedek óta a Bogyó család klubjában hódolnak.
– Délután a klubunkban teniszező
gyerekeknek és a társasági tenisznek
hódoló felnőttek részére szervez(t)
ünk versenyt. Dióssi Csaba polgármester úr mellett
egykori sportolók – köztük Ádám Laci – és olyan
ismert vállalkozók, mint
Harcsa Árpád és Szilágyi Lajos vívtak „gigászi” küzdelmet a vörös salakon, akik a kilencvenes, kétezres évek elején kezdtek el teniszezni apu szakmai irányításával. Ma
is imádják ezt a csodálatos sportot!
– mondta elismeréssel a hangjában a
klubelnök, aki köszönetet mondott az
önkormányzat támogatásáért, melynek köszönhetően optimális feltételek
mellett működhet a Nexon Dunakeszi
Teniszklub.
Bogyó Tamás az elmúlt három évtized sikeres folytatása érdekében –
mint fogalmazott, „apu agilitásával és
intenzitásával” szeretné tovább vezetni a klubot, melyben 3 fedett és 7 szabadtéri pálya fogadja a teniszezőket.
– Reméljük, hogy az önkormányzattal együttműködve még két fedett

pályát sikerül építeni – bizakodik Bogyó Tamás, aki szerint remek háttérnek és a kiváló szakmai munkának
köszönhetően több tehetséges fiatal
bontogatja szárnyait a klubban.
– Nagy büszkeséggel mondhatom,
hogy a magyar tehetségek mellett jelenleg egy ecuadori és egy román kisfiú, valamint egy lengyel kislány is nálunk készül a versenyekre. Rajtuk kívül Takács Bercelt szeretném kiemelni, aki a fiú
14-es korosztályban fedett
pályás magyar bajnok lett
egyéniben és párosban.
Ő már a 13. gyermek, aki
magyar bajnokként a dunakeszi teniszklubból kerül
ki, vagy itt dolgozik nálunk a
magyar bajnokság megnyerése alatt.
A 16-18 éves fiúk és lányok korosztályából többen is a magyar ranglistán
az első 10-ben vannak, a válogatott
színeiben szerepelnek. Úgyhogy bőven vannak büszkeségeink – mondta
boldogan Bogyó Tamás.
A jubileumi születésnapot izgalmas
mérkőzésekkel és ünnepi finomságokkal, ízletes bográcsgulyással ünnepelték, a felnőttek pezsgővel és az egri
Bolyki Pincészet nemzetközi díjnyertes boraival koccintottak a teniszklub
30. születésnapján.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

M

ájus elején lesz a megyei bajnokságok

két elődöntőjének a visszavágója. A nőknek 2 gólos hátrányt kell ledolgozniuk.
A férfiak viszont 2 gólos előnnyel indulnak. Mindkét csapat célja a fináléba jutás, valamint
a bajnokság megnyerése.
Az ifi fiúk sokáig az élen álltak a II.o Ifjúsági bajnokság tabelláján. Egyetlen hétvége, amikor nem tudtak pontot hozni, elegendő volt ahhoz, hogy a vetélytársak megelőzzenek minket. Jelen pillanatban
a 3. helyen állnak. Ez a csapat május közepén folytatja a szereplést. Ha ott győznek, akkor a dobogó 3. foka
már biztosan meglesz.
Serdülő lánycsapatunk már biztosan bajnok. Olyan
előnyre tett szert, amit már nem lehet elveszíteni.
Az U16-os fiúcsapatunk jelenleg az első helyen áll.
Három mérkőzés van hátra. Komoly küzdelemre van
kilátás, mert a sorsolás éppen úgy alakult, hogy a második és a harmadik helyezett ellen kell kivívni a végső győzelmet. Nekünk annyi a helyzetelőnyünk, hogy
„megengedhetjük” magunknak, hogy egyik rivális ellen kikapjunk. Nekik minden meccset nyerniük kellene a jobb teljesítményhez. A bajnokság megnyerése
esetén példátlan siker lenne az első osztályba való felkerülés.
Izgalmakat ígér tehát ez a hónap, de szép reményekkel állunk a véghajrában. Ez az idény lehet a dunakeszi kézilabda legsikeresebb éve.
Szathmáry Eszter
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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
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