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4 Dunakeszi Polgár

Tuzson Bence: Innen fentről kiválóan látszik, hogy jó ütemben épül a Dunakeszi Diáknegyed Térségünkbe, mint az ország 
egyik legdinamikusabban 
fejlődő régiójába nemcsak 

élni, de vállalkozni is szívesen 
jönnek az emberek

TÉRSÉGÜNKBE, MINT AZ ORSZÁG EGYIK LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ RÉGIÓJÁBA NEMCSAK ÉLNI, DE VÁLLALKOZNI IS SZÍVESEN JÖNNEK AZ EMBE-
REK – MONDTA EL A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, AKI HANGSÚLYOZTA AZT IS, HOGY  
A CSALÁDOK VÉDELMÉBEN TOVÁBBRA IS KITARTANAK A REZSICSÖKKENTÉS MELLETT, VALAMINT MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ ÉLELMISZERÁRSTOPOT  
ÉS A BENZINÁRSTOPOT IS. A KÉPVISELŐ FELHÍVTA A FIGYELMET, HOGY DUNAKESZIN REMEK ÜTEMBEN HALAD A DIÁKNEGYED ÉPÍTÉSE, ÉS ÖRÖMMEL 
LÁTJA, HOGY AZ ITT ÉLŐ EMBEREKNEK MEGVAN A VÍZIÓJUK ARRÓL, HOGY MILYEN IRÁNYBAN SZERETNÉNEK TOVÁBBHALADNI, TOVÁBBFEJLŐDNI.

DUNAKESZI TOVÁBBRA IS AZ 
ORSZÁG ÉLMEZŐNYÉBEN MARAD

– Dunakeszin az elmúlt hetekben több 
olyan fontos rendezvényt is tartottak, 
amelynek Ön is a részese vagy a vendé-
ge volt. Miben látja ezek jelentőségét?

– Ezek a rendezvények több szem-
pontból is fontosak, még ha önmaguk-
ban más és más is adja a jeltőségüket. 
Büszke vagyok például arra, hogy a kör-
zetünkben működő vállalkozások ma 
már fontos csavarjai a magyar gazda-
ság jól működő gépezetének, s amellett, 
hogy országos viszonylatban – némelyek 
pedig a nemzetközi piacokon is – a leg-
jobbak közé tartoznak, itt helyben te-
remtenek munkahelyeket, árut állítanak 
elő, szolgáltatásokat nyújtanak. Ma már 
ugyanis nyugodtan kimondhatjuk, hogy 
térségünkbe, mint az ország egyik leg-
dinamikusabban fejlődő régiójába nem-
csak élni, de vállalkozni is szívesen jön-
nek az emberek, én pedig minden erőm-
mel támogatom a boldogulásukat. Ezért 
is volt igazán örömteli számomra a Ter-
mészetesen Dunakesziért Egyesület által 
szervezett Vállalkozók bálja, amely se-
gít abban, hogy a körzetünk települése-
in működő vállalkozások egységbe ko-
vácsolódjanak, mert közösen még na-
gyobb sikereket érhetünk el. Más jelle-
gű esemény volt, de ugyancsak fontos a 
Dunakeszi Veteránjármű- és Repülőnap, 
ahol a kiállított járművek is fantasztikus 

élményt nyújtottak. A Veni Vidi Vici 
Alapítvány pedig nemcsak hiánypót-
ló, de ugyanakkor egyedülálló munkát 
is végez, amivel örömet csempész azok-
nak a szülőknek és gyerekeknek a min-
dennapjaiba, akiknek nehezebb utat kell 
bejárniuk. Az alapítvány megálmodói 
olyan szülők, akiknek az a céljuk, hogy 
lehetőséget adjanak a sérült gyermekek-
nek az oktatásra, majd a későbbiek során 
pedig a sérült felnőtteknek a munkavég-
zésre, és az önálló életre. Nagyon emberi 
és nagyon nemes feladatot látnak el.

– Miben látja térségünk fejlődésének 
kulcsát, milyen további lehetőségek áll-
nak még körzetünk előtt?  

– Fontos hangsúlyoznunk, hogy az ösz-
szefogásban rejlik térségünk ereje, és ez 
egyaránt igaz Csömörre, Csomádra, Du-
nakeszire, Erdőkertesre, Fótra, Gödre és 
Veresegyházra is. Nagyon örülök mind-
azoknak a terveknek, amelyekről ez el-
múlt hetekben több település vezetőjével 
is egyeztethettem körzetünkben, hiszen 
egytől egyig ezek mind azt jelzik, hogy 
térségünk tele van tenni akarással, ötle-
tekkel és kreativitással. Szépen szimbo-
lizálja ezt a Dunakeszi Diáknegyed, ahol 
jól halad az építkezés. A Dióssi Csaba pol-
gármesterrel folytatott egyeztetéseken, de 
a város utcáit járva, vagy a különböző he-
lyi rendezvényeken az emberekkel beszél-

getve tapasztaltam azt is, hogy az itt élők-
nek megvan a víziójuk arról, hogy milyen 
irányban szeretnének továbbhaladni, to-
vábbfejlődni, ebben pedig minden szin-
ten támogatom őket, számíthatnak rám.

– A családok megerősítésére céljá-
ból hozott kormányzati intézkedések itt 
helyben mennyire éreztethetik majd ha-
tásukat?

– Ahogy ígértük, mi megvédjük a 
munkahelyeket, a nyugdíjakat, a re-
zsicsökkentést és a családtámogatá-
si rendszert. Éppen ezért meghosz-
szabbítottuk az élelmiszerárstopot és a 
benzinárstopot, ez utóbbi pedig különö-

sen fontos itt, az agglomerációban. To-
vábbra sem engedjük meg, hogy a hábo-
rú árát a magyar családok fizessék meg. 
Azok után, hogy tavaly minden idők ed-
digi legmagasabb nyugdíjprémiumát fi-
zettük ki, az idén februárban pedig a ti-
zenharmadik havi nyugdíjuk teljes ösz-
szegét is megkapták a jogosultak, július-
tól további 3,9 százalékkal emelkednek 
a nyugdíjak. A nyugdíjemelés januárig 
visszamenőleg jár minden jogosultnak. 

– A fiatalabbak is számíthatnak tá-
mogatásokra?

– Igen, természetesen! Az idén soha 
nem látott támogatásban részesültek 
a gyermeket nevelő családok: a körze-
tünkben több mint huszonháromezer 
család visszakapta a tavaly befizetett 
személyijövedelem-adóját. Ma már nem 
kell személyijövedelem-adót fizetniük a 
huszonöt év alatti fiataloknak, ezzel is 
segítjük a pályakezdésüket. Ezek az in-
tézkedések is azt igazolják, hogy tovább-
ra is eltökélt szándékunk a magyar csalá-
dok megerősítése.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Megvédjük a munkahelyeket, a nyugdíjakat,  
a rezsicsökkentést és a családtámogatási rendszert
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Az új autóbuszt 
Deim Zsolt 
ügyvezető igazgató 
és Dióssi Csaba 
polgármester 
mutatta be 
a sajtó képviselőinek

DUNAKESZIN A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLE-
KEDÉST ELLÁTÓ SPORTBUSZ KFT. A MÁV 
NAGYÁLLOMÁS ÉS KÁPOSZTÁSMEGYER 
KÖZÖTT KÖZLEKEDŐ 4. SZÁMÚ JÁRAT VO-
NALÁN MODERN, ALACSONYPADLÓS MER-
CEDES KISBUSZT ÁLLÍTOTT FORGALOMBA, 
MELYET BABAKOCSIVAL ÉS KEREKESSZÉK-
KEL IS KÉNYELMESEN VEHETNEK IGÉNYBE 
AZ UTASOK – JELENTETTE BE A VÁROS POL-
GÁRMESTERE.

Dióssi Csaba a régit váltó 
új, alacsony belmagasságú 
kisbusz bemutatásakor el-
mondta, hogy a jármú kivá-

lasztásánál figyelembe kellett venni, 
hogy a káposztásmegyeri vasúti alul-
járónak viszonylag alacsony a bel-
magassága, melyen emiatt a szab-
vány, nagyméretű autóbusz nem tud 
áthaladni.

Beszámolt arról is, hogy a lakos-
sági igények kiszolgálása érdekében 
közel másfél éve közlekedtetnek he-
lyi autóbuszjáratot a 14-es villamos 
végállomásáig, ahonnan sokan utaz-
nak tovább a fővárosban.   

A közkedvelt járat továbbra is díj-
mentesen használható, amely a dél-
előtti és délutáni csúcsidőben viszi és 
hozza az utasokat a MÁV Nagyállo-
más és Káposztásmegyer között.

Deim Zsolt, a Sportbusz Kft. ügy-
vezető igazgatójától megtudtuk, 

hogy eddig egy 19 fős, lépcsős, kes-
keny feljáróval ellátott kisbusz köz-
lekedett, melyet a babakocsival vagy 
kerekesszékkel közlekedők nem tud-
tak igénybe venni.

– Ezt a hiányosságot az új kisbusz 
forgalomba állításával megoldot-
tuk, melyen lenyitható rámpa is van 
– ismertette az ügyvezető igazgató. 

Deim Zsolt hozzátette: mivel a já-
rat átmegy Budapest területére, ezért 
helyközi járatnak minősül, ami azzal 
jár, hogy Dunakeszi Város Önkor-
mányzata megálló használati díjat 
kénytelen fizetni a Budapesti Közle-
kedési Központnak.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Minőségi változás 
a Káposztásmegyerig közlekedő 
helyi autóbuszjáratban

Teljes mértékben magyar tulajdonba került 
A DUNAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT.

MAGYAR VAGON BEFEKTETÉSI VAGYONKEZELŐ ZRT. MEGSZEREZTE A TMH 
INTERNATIONAL AG TULAJDONRÉSZÉT A DUNAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT.-T 
BIRTOKLÓ TMH HUNGARY INVEST ZRT.-BEN, EZZEL A NEMZETGAZDASÁG 
SZEMPONTJÁBÓL STRATÉGIAI JELENTŐSÉGŰ VÁLLALAT TELJES EGÉSZÉBEN 
MAGYAR TULAJDONBA KERÜLT. 

Az akvizícióval a Magyar Vagon Befektetési Va-
gyonkezelő Zrt. célja az, hogy a Dunakeszi Jár-
műjavító Kft. a magyar nemzeti vasútipari gép-

gyártás egyik vezető szereplőjeként további piaci ex-
panzióba kezdhessen, és piaci részesedését jelentős mér-

tékben megnövelhesse. A Magyar Vagon Befektetési 
Vagyonkezelő Zrt. a Transmashholding Hungary Kft. 
felett is megszerezte az irányítást, és a társaságban a ma-
gyar tulajdoni hányad 100%-ra emelkedett, így folyta-
tódhat a személyvagonok gyártása az Egyiptomi Állam-
vasutak részére, amelyekből már több mint 50% sikere-
sen leszállításra került.

A Transmashholding Hungary Kft. a jövőben Ganz-
MaVag International Kft. néven, a TMH Hungary Invest 
Zrt. pedig Ganz-MaVag Invest Zrt. néven folytatja tevé-
kenyégét.

Magyar Vagon 
Befektetesi Vagyonkezelő Zrt.
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HÁROM ÉV UTÁN ISMÉT EGYÜTT ÜNNEPEL-
HETTEK A PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL 
DUNAKESZI ÓVODAPEDAGÓGUSAI, TANÍTÓI, 
TANÁRAI. AZ ÜNNEPI ESEMÉNYRE JÚNIUS 
3-ÁN KERÜLT SOR A VOKE JÓZSEF ATTILA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN. 

j
ó volt ismét együtt látni  
a gyermekeket nevelő, oktató, 
életútjuk kezdeti pályáját egyen-
gető, formáló pedagógusokat, 

akik együtt ültek a nézőtéren, és öröm-
mel köszöntötték kollégáikat, akikkel 
a mindennapok munkája során ritkán 
találkoznak.  

Őket is köszöntötte Szeredi Helga, a 
polgármesteri hivatal kommunikációs 
szakreferense, aki átadta Tuzson Ben-
cének, a térség országgyűlési képvise-
lőjének pedagógusnapi üdvözletét, mi-
vel hivatali elfoglaltsága miatt nem tu-
dott jelen lenni. Majd a városban mél-
tán népszerű Et Vie Danse parádés 
műsora méltó bevezetője volt az ün-
nepségnek.

Ezt követően a Himnusz eléneklé-
sével vette kezdetét a program. Ünne-
pi beszédének bevezetőjében Dióssi 
Csaba polgármester elismerését fe-
jezte ki a táncosok produkciójáért. 
– Büszke vagyok arra, hogy a tán-
cosok a mi lányaink, Dunakeszi lá-
nyai – mondta, majd így folytatta:  
Szép hagyomány városunkban, hogy az 
immár hetvenéves pedagógus nap al-
kalmából együtt köszöntjük a kiemel-
kedő munkát végző kollégákat. 

Kifejtette, hogy az elmúlt tizenkét 
évben a legtöbb forrást az óvodák, is-
kolák építésére, fejlesztésére fordítot-
ták. A fejlesztésekre azért is sor került, 
mert Dunakeszin olyan pedagógus kar 
dolgozik, olyan gazdag pedagógiai ha-
gyományok alakultak ki, amelyek az új 
vagy megújult intézményeket gazdag 
tartalommal töltik ki. Szólt arról, hogy 
a tankerülettel már most azon dolgoz-

nak, hogy az újonnan épülő középisko-
lákban a lehető legmagasabb színvona-
lon induljon el az oktató munka. Kö-
szönöm önöknek az áldozatos pedagó-
giai munkájukat, és köszönöm, hogy 
mindig számíthatunk önökre – zárta 
szavait a polgármester.

– Az óvodában amellett, hogy is-
mereteket közvetítünk, a gyerekeknek 
azokat a képességeit fejlesztjük, ame-
lyek alkalmassá teszik őket az iskolai 
életre – fogalmazott Szabóné Ónodi 
Valéria, a DÓHSZK igazgatója. Idézte 
az óvodaalapító Brunszvik Teréz gon-
dolatát, aki többek között megállapí-
totta: „A korai nevelés a legfontosabb. 
Amit az ember gyermekként lát, az se-
gíti egész életében, hogy a jó felé orien-
tálódjék.” 

Köszönetet mondott az óvodape-
dagógusoknak, akik a pandémia ide-

A PEDAGÓGUSOKAT   KÖSZÖNTÖTTÉK 

Komáromi Marianna 
és Dióssi Csaba

Vargáné Komáromi Ágnes



7Dunakeszi Polgár

Az immár hetvenéves 
pedagógus nap alkalmából 

együtt köszöntjük a 
kiemelkedő munkát végző 

kollégákat

A PEDAGÓGUSOKAT   KÖSZÖNTÖTTÉK 

jén olyan körülményeket teremtettek, 
amely lehetővé tette, hogy az óvodák 
működjenek és teljesítsék feladataikat.

Szabóné Forgács Gabriella, a Duna-
keszi Tankerületi Központ igazgató-
ja ünnepi köszöntőjében – többek kö-
zött – kiemelte: önöket Dunakeszin 
megbecsülik, fontosnak tartják mun-
kájukat. A város és az intézmény fenn-
tartók azon dolgoznak, hogy az itt élő 
gyerekek és önök minél jobb körülmé-
nyek és feltételek között dolgozhassa-
nak… Nem csupán azokat becsülik 
meg, akik ma itt vannak és valamilyen 
díjat vesznek át,  hanem azokat is, akik 
otthon a dolgozatokat javítják, vagy ki-
rándulni vitték a gyerekeket, vagy a 
nyári feladatokat készítik elő. 

A beszédeket követte az oklevelek 
átadása. Az elismeréseket Dióssi Csa-
ba, Szabóné Forgács Gabriella, Szabó-
né Ónodi Valéria, valamint a Lenau-
díjat Pethő Krisztián, a Dunakeszi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselője adta át.

Miniszteri Elismerő Oklevélben hár-
man részesültek: Harmos Ildikó, a 
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimná-
zium angol és német nyelv, valamint 
irodalomszakos tanára, aki a tanév 

végén 40 szolgálati év után nyugállo-
mányba vonul; Kárpáti Zoltán, a Du-
nakeszi Radnóti Miklós Gimnázium-
nak három évtizede igazgatóhelyettese, 
földrajz-történelem szakos tanár, aki 
szintén a tanév végén nyugállományba 
vonul; Dunakeszi Fazekas Mihály Né-
met Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola Német nemzetiségi és nyel-
vi munkaközössége. 

Polgármesteri Elismerő Okleve-
let vehetett át Komáromi Marianna, a 
DÓHSZK Meseház tagóvoda óvoda-
pedagógusa, aki óvodai nevelőmunká-
ját 40 éve kezdte el Dunakeszin, a Piros 
Óvodában. 

Tankerületi elismerő oklevelet ka-
pott nyugdíjba vonulása alkalmából 
Bereczné Csillag Mária és Szalai Erzsé-
bet, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gim-
názium pedagógusa. 

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
kapott nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból Bodnárné Mócsán Éva (Dunakeszi 
Szent István Általános Iskola), Balaskó 
Anikó és Makkainé File Edit (Dunake-
szi Széchenyi István Általános Iskola). 

Az állami pedagógusnapi ünnep-
ség keretében Trefort Ágoston-díjat ve-
hetett át Baldesweiler Judit Mónika és 

Horváth Tibor (Dunakeszi Fazekas Mi-
hály Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola).

Színes diplomában részesült Kere-
zsi Andrásné (arany), Kollár Albinné 
(arany), Kovács Magdolna (arany), Né-
meth Józsefné (arany), Ráczné Hornos 
Irén (arany), Czirják Emma (gyémánt), 
Terbe Józsefné (vas), Végh Imréné (vas), 
valamint Bisztriánszky Jánosné (vas).

A Dunakeszi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat Lenau-díját Vasvá-
ri Katalin, a Dunakeszi Fazekas Mihály 
Német Nyelvoktató Nemzetiségi Álta-
lános Iskola tanára vehette át.    

Az Év óvodapedagógusa elisme-
résben Vargáné Komáromi Ágnes, a 

DÓHSZK Meseház Tagóvoda munka-
társa részesült. Az óvoda 2014-es meg-
nyitásától végzi lelkiismeretes nevelő 
munkáját, a pályán 44 éve dolgozik.

Az Év pedagógusa elismerésben 
Hoványné Martikán Erika, a Bárdos 
Lajos Általános Iskola magyar-törté-
nelem szakos pedagógusa és Kaszásné 
Kovács Gabriella, a Dunakeszi Fazekas 
Mihály Német Nyelvoktató Nemzetisé-
gi Általános Iskola tanítója részesült.

 Katona M. István
Fotó: Bocskay Zsolt és a szerző

Kaszásné 
Kovács Gabriella

Hoványné 
Martikán Erika

Vasvári Katalin és Pethő Krisztián

Az Et Vie Danse parádés műsorral köszöntötte a pedagógusokat
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A DUNAKESZI NYUGDÍJAS KLUB JÚNIUS 1-JÉN TARTOTTA MEG SORON KÖVETKEZŐ TA-
LÁLKOZÓJÁT. EZÚTTAL TÓTH ESZTERT, DUNAKESZI FŐKERTÉSZÉT HÍVTÁK MEG VEN-
DÉGELŐADÓNAK, AKI FELVÁZOLTA A VÁROSBAN ELÉRT EDDIGI EREDMÉNYEIT, ILLETVE 
PREZENTÁCIÓJA ÁLTAL BETEKINTÉST KAPHATTUNK ZÖLD VÁROSÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉ-
GÉBE. AKIT KICSIT IS ÉRDEKELNEK A VÁROS ZÖLDÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK, 
OLVASSA VÉGIG ÖSSZEFOGLALÓNKAT.

Zupka Sándor, a nyug-
díjas klub elnöke kö-
szöntötte a résztve-
vőket, felkérte Tóth 

Eszter főkertészt előadása 
megtartására. Tóth Eszter táj-
építészmérnök és faápoló, fa-
vizsgáló szakmérnök, 2019 óta 
Dunakeszi főkertésze, két év-
vel ezelőtt elnyerte az 
Év Tájépítésze Díj 
2020 közönségdí-
jat. Előadásában 
átfogó képet 
adott eddi-
gi munkájá-
ról, eredmé-
nyeiről és ter-
veiről.

D u n a k e s z i 
kinőtte magát, a 
majdnem 44 ezer 
lakosú városunkban 
2019-ben lett igény a főkertész 
pozíció betöltésére, hogy zöl-
debb, virágosabb, élhetőbb le-
gyen. Sok zöld beruházást, 
parkot, óvodakertet, bölcső-
dekertet alakítanak ki a város-
ban. Az önkormányzat célja, 
hogy Dunakeszi legyen zöld és 
környezettudatos város, ahol 
a fenntarthatóság irányelv. A 
téma fontosságát mutatja, hogy 
a környezetvédelemmel kü-
lön alpolgármester, Nyíri Már-
ton foglalkozik, aki szorosan 
együttműködik Tóth Eszterrel.

„Az én célom az, hogy meg-
ismertessem a lakosokkal, 
hogy minden évszak más és 
más, lássuk meg a természet 
csodáit” – mondta Tóth Eszter, 
aki hangsúlyozta, hogy már 
óvodáskorban el kell kezdeni 
a környezettudatosságra neve-
lést, a felnőtteket pedig a kö-
zösségi ültetésekkel lehet köze-
lebb hozni a természethez.

A főkertész feladatkörébe 
tartozik a város zöldfelületei-
nek kezelése, védelme, Duna-
keszi több ütemre bontott zöld 
stratégiai fejlesztése. A zöldfe-

lületek fejlesztése során az új 
közparkok helykijelölése, il-
letve a tervezésben való aktív 
közreműködés is a főkertész 
feladata.

Az új zöldfelületek tervezé-
sébe tartozik az összes játszótér 
tervezése, felújítása, karbantar-
tásának ütemezése, a kutyafut-

tatók kialakítása is.
„A város körül 
egy parkerdő-

sáv létrehozása 
a cél, aminek 
egy része már 
megvan. A 
város parko-
lóinak zöld-
felület-keze-

lése, a strand 
zöldfelület-keze-

lése is a mi hatás-
körünkbe tartozik, to-

vábbá az összes virágágyás ter-
vezése, fasorok ápolása, helyki-
jelölése, fafajták megtervezése, 
beszerzése és a kivitelezése. 
Nyitottam a lakosság felé, egy 
új, kétoldalú kommunikációra 
alkalmas közösségi oldalt hoz-
tam létre, amely érthető a du-
nakesziek számára. Közösségi 
ültetéseket szerveztem, és a kö-
zösségi tervezés alapjait is le-
fektettük a városban. Irányí-
tom és ellenőrzöm a zöldfelüle-
tekkel kapcsolatos beruházáso-
kat. Elkezdtem a Duna-parton 
az elöregedett, telepített nyár-
faerdő élőhely-rehabilitációs 
programját. Megterveztem és 
koordináltam az “1000 fát ül-
tetünk” programot, így új fa-
sorok kerülhettek a város be-
vezető útjai mellé. Hosszú távú 
fenntartható programot állí-
tottunk össze a kollégáimmal 
a város virágosítására, ennek 
eredményeképpen télen és ta-
vasszal is különleges színpom-
pában fürdik a város. Célunk 
a biodiverz növényágyak, egy-
nyári és évelő kiültetések ve-
gyes alkalmazása” – foglal-

ta össze Tóth Eszter, aki felvá-
zolta az eddig elért eredménye-
ket is.

ELÉRT EREDMÉNYEK:

– Alagligeti játszótér felújí-
tása.

– A Klapka utcában kísérleti 
fasor létrehozása a Szent István 
Egyetem közreműködésével. A 
fasorban mezei égerfákat akar-
tak kipróbálni, hogy megtud-
ják, milyen a várostűrő, oxi-
géntermelő képessége. Az első 
évben a márciusi fagy tönkre-
tette a növényeket. Ősszel átül-
tetik a fasort, mert az új gim-
názium és a város között kiala-
kítanak egy erdősávot, ahova 
átkerülnek az égerfák is.

– A Széchenyi utcában egy 
180 darabos díszcseresznye fa-
sort ültettek. A főút mellett 
a nyárfasor helyére 80 darab 
hársfa került ki. 

– A Kőrösi parknál helyet ka-
pott egy KRESZ-pálya, sétány, 
pihenő rész. 3800 cserjét ültet-
tek ide, amit öntözőrendszerrel 
látták el.

– Két közösségi komposz-
tálót építettek a lakótelepen, a 
társasházak közelében. Egyiket 

a Szent István parkban, a má-
sikat pedig az Alagligeti úton, 
az óvodával szemben. Köny-
nyen meg tanulták használni a 
lakosok a komposztálót. Városi 
szinten komposztáló telep lét-
rehozása a cél, de ezt csak tér-
ségi összefogással tudja meg-
valósítani az önkormányzat.

– Online olvasható a Zöld 
Dunakeszi Program, amely a 
lakosokat informálja az aktuá-
lis kerti munkákról.

 – Az önkormányzat kidol-
gozta a zöldfelületi stratégiáját, 
rövid-, közép- és hosszútávú 
tervek megjelölésével.

– Növényvédelemben is be-

KITŐL ÉS MITŐL ZÖLD DUNAKESZI?
Összefoglaló a Zöld Dunakeszi Programról

Tóth Eszter, 
Dunakeszi főkertésze
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TISZTELT DUNAKESZIEK! VÁROS-
SZERTE LÁTHATÓ, HOGY MINDENHOL 
SZÉPÜLNEK A KÖZTERÜLETEK, ÚJ, 
SZÍNES VIRÁGÁGYÁSOK JÖNNEK LÉT-
RE A RÉGIEK GONDOZÁSA MELLETT. 
BÁR A JÚNIUSI NAGY ESŐK MIATT 
VOLT EGY KIS GOND A FŰKASZÁLÁS-
SAL, DE EZEN A TÉREN IS NORMALI-
ZÁLÓDIK A HELYZET. 

Új aktív zöldterületek fej-
lesztése folyik: készül a 
Csurgó medrének kör-

nyéke, szépül és fejlődik a Du-
na-part, új játszóvárral és inter-
aktív táblákkal bővül a Madár-
barát Tanösvény, új, zöld sétaút 
jön létre a régi temető  környé-
kén. Ugyanakkor megjelent 
egy kedvezőtlen tendencia is – 
az értékek rombolása és a kár-
okozás. Ezek mellett nem me-
hetünk el szó nélkül: a tavaszi 
festékszórós rongálás ügyében, 
amely több százezer forintos 
kárt okozott a városnak, rend-
őrségi nyomozás folyik. 

Szintén nagy környezeti és 
anyagi kárt okoznak város-
unk közösségének azok, akik 
nem megfelelően 
használják a sze-
lektív szigete-
ket: gyakran 
k o m m u n á -
lis hulladék, 
v e s z é l y e s 
anyag, és 
oda nem 
való hulladék 
kerül a szige-
tek környéké-
re. A „Közüzemis” 
kollégák folyamato-
san ürítik a szigeteket, de elő-
fordulhat, hogy ennek ellenére 
minősíthetetlen állapot alakul 
ki a szigetek környékén. Ép-
pen ezért érdemes átismételni, 
hogyan használjuk a szelektív 
szigeteket úgy, hogy hasznára 
és ne kárára váljanak közössé-
günknek:

- Csak az odavaló, az edénye-
ken feltüntetett anyagokat sza-
bad odavinni.

- Az edényekBE (!) rak-
juk az anyagot, ne az edé-
nyek mellé. Tévednek azok, 
akik azt gondolják, hogy jót 
tesznek, ha a kocsiból ki sem 

szállva kidobják az anyagok a 
sziget mellé.

- Ha az edények tele van-
nak – folyamatos ürítés mel-
lett is előfordulhat néha – NE 
a Facebookon dühöngjünk, 
hanem értesítsük a Közüze-

mi Kft. munkatársa-
it – higgyék el, ha-

mar fognak re-
agálni a kéré-

sünkre, lehet, 
hogy hama-
rabb, mint 
Facebookos 
„ k ö z ö n s é -
günk”. (Tel.: 

27 341-789)
- Szóljunk rá 

azokra, akik nem 
megfelelően használ-

ják a szigeteket! Ez nem vala-
miféle „stréberkedés”, hanem 
az öntudatos polgár természe-
tes reakciója. 

A szelektív szigetek nem 
megfelelő használata illegális 
hulladéklerakásnak minősül, 
és jelenleg is több eljárás folyik 
ilyen ügyben, amelyeknek szá-
mos esetben komoly pénzbün-
tetés a vége. 

Szintén figyeljünk és figyel-
meztessünk a közterületi sze-
metelés elkerülésére! Több 
száz utcai szemetes van kihe-
lyezve a körzeti képviselők ké-
résére, Dunakeszi ebben iga-

zán jól ellátott. Tehát nem a 
tárgyi feltételei hiányoznak an-
nak, hogy Dunakeszi még tisz-
tább, rendezettebb legyen.

Örülök, hogy egyre népsze-
rűbb és magas kihasználtságú 
az ÖKO-udvar is, de ezúton is 
felhívnám a figyelmet, hogy 
használjuk, éljünk azzal a le-
hetőséggel, hogy ott számos 
hulladékfajtától ingyenesen és 
környezettudatosan szabadul-
hatunk meg. (Részletek a Köz-
üzemi Kft. weboldalán: www.
dkkozuzemi.hu) 

Más: tombol a kánikula, a lo-
csolóautók folyamatosan járnak 
és öntözik a város közterületi 
növényeit. Ezzel együtt főker-
tész asszonnyal közös kérésünk, 
ha valakinek olyan közterüle-
ti fa, cserje, növény van a kör-
nyékén, ahova nem megerőltető 
napi egy-egy vödör vizet kivin-
ni, kérjük tegye meg!

Végül felhívnám a figyelmet, 
hogy idén is, egészen késő őszig 
folyamatos a „Tiszta udvar, 
rendes ház!” pályázatunk. En-
nek részleteiről a városi hon-
lapról tájékozódhatnak (www.
dunakeszi.hu), az oldal kereső-
jébe írják be: „tiszta udvar”. 

Szép nyarat, jó pihenést kí-
vánok minden Dunakeszi La-
kótársamnak!

Nyíri Márton 
alpolgármester

TOMBOL A NYÁR, SZÉPÜL A VÁROS 
Környezetvédelmi hírek és egyéb kérések

vezettek újdonságokat, ilyen 
például a permetezés helyett 
a vadgesztenyefák injektálá-
sa, amikor a fa keringésébe be-
juttatják a rovar ellenszerét, 
amely 3 évre védelmet biztosít 
az aknázómolyok ellen.

– A Dunakeszi főtéren, az új 
kormányhivatal előtt és pár kör-
forgalomnál attraktív teret hoz-
tak létre új virágok ültetésével.

– Megújult a Szakorvosi 
Rendelőintézet kertje, felújí-
tották a padokat, évelő növé-
nyeket ültettek.

– A tavaly épített EuroVelo 
6 kerékpárút mellé zöldsávot 
hoznak létre, platánsor kerül a 
kerékpárút és a mezőgazdasági 
terület közé.

– A Malomárokba új játszó-
tér épült, ide is, mint a város 
több pontjára már egy egyedi-
leg tervezett homokozó került.

– A Körösi parkba botanikai 
érdekességeket is ültettek.

– Kialakították az Aranyal-
ma Óvoda kertjét.

– A strandon, és az újonnan 
megépült mosdó környezeté-
ben madár- és lepkebarát ker-
tet hoztak létre sok rózsával, 
levendulával, margarétával.

Tóth Eszter a jövőbeli ön-
kormányzati projektekről is 
beszélt. Idén kialakításra kerül 
a Keszi sétány, több ütemben 
megújul a Lányi Ferenc park, 
ahol koncerteket fognak nyá-
ron szervezni, ezért olyan felü-
leteket hoznak létre, amelyekre 
rá lehet ülni. Felújítják az Ara-
di Vértanúk terét is és megújul 
a madártani tanösvény. Hosz-
szú távú cél a Fóti úti feny-
ves és a Kincsem utcai fenyves 
esetében a feketefenyők cseréje 
más fákkal, mert elszáradnak, 
megbetegednek ezek a fenyők. 
A Duna-parton pihenést szol-
gáló ligeterdőt szeretne az ön-
kormányzat visszatelepíteni.

Forrás: dunakeszipost.hu
Fotó: KesziPress

Nyíri Márton alpolgármester
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körzeti 
képviselőink jelentik

Hamar elmúlt a június hónap is. 
Sajnos ismét a nyakunkba kap-
tunk egy erős felhőszakadást, 
a Konrád Ignácz utca végét el-
öntötte a lakóparkból lezúduló 
csapadékvíz. Még mindig sokan, 
illegálisan és szabálytalanul, a 
csatorna-rendszerbe vezetik a 
csapadékvizet, ezért kérésem-
re a DMRV folytatja az illegális 
bekötése ellenőrzését. Ahol 
pedig kell, ott szankcionálni is 
fogja a szennyvízelvezető-rend-
szert szabálytalanul terhelőket. 
Külön köszönöm a Közterület-
fFelügyelet kollégáinak az azon-
nali segítségét, valamint a városi 
mezőőr kollégánk példamutató 
helytállását a mentésben. 

A Határ út mögötti, Fót köz-
igazgatási területén, egy állattar-
tó telepen sertéseket tartanak, 
aminek a helyszíni körülményei 
nem megfelelőek. A Határ úton 
élők a folyamatos bűz és a legyek 
miatt nem tudják megfelelő mi-
nőségben használni a kertjeiket, 
ezért Fót város önkormányzattól 
birtok védelmet fogunk kérni, 

valamint a NNK Tisztiorvosi szol-
gálatától egy helyszíni ellenőr-
zést! 

Az Aranyalma Óvoda melletti 
mezőt még a parlagfű virágzás 
előtt a városi főkertész irányítása 
mellett lekaszálták a Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit Kft. kollé-
gái. Köszönjük a munkájukat! 
Egy figyelmes lakótársunk, K. Ka-
tinka hívta fel rá a figyelmünket, 
tisztelettel köszönjük neki, hogy 
most a https://nhkv.hu/azbeszt-
informaciok/ weboldalon van le-
hetőség augusztus 22-ig a lakos-
ság részére pályázni a helyszíni 
ingyenes azbesztmentesítésre. 
Ez főleg a régi családi házaknál a 
hullámpalák szabályos elszállítá-
sában nagy segítség, mert azok 
veszélyes hulladékok, így itt 
helyben, az Öko-Udvarban nem 
lehetséges a leadásuk. 

Több panasz is érkezett hoz-
zám, hogy a körzetünkben is, 
de a városunkban is, sokan, akik 
nem helyi lakosok, az adott ku-
kanap előtt a kihelyezett hulla-
dék tárolókat vagy a szelektíves 
zsákokat széttúrják, felhasítják. 
Valamint az esetleges étel kiszál-
lításokat, leakasztják, eltulajdo-
nítják a kerítésekről. Mindezt a 

kora hajnali órákban, van ahol 
kiskorú gyermek részvételével. 
A városi rendőrség új főkapitá-
nyának a segítségét fogom kérni 
egy esetleges helyszíni ellenőr-
zésben. 

Június 21-én átadtuk a munka-
területet a körzeti Napsugár Böl-
csőde mellett, ahol 4 csoportos 
új bölcsőde épül.  Elkezdődött a 
bővítés kivitelezése, jövő nyárra 
elkészül, szeptemberben pedig 
megnyitja a kapuit. A munka zaj-
jal és porral fog járni. Előre is el-
nézést kérünk a Brusznyai Árpád 
utca érintett szakaszának a lakó-
itól. A munkaterület közvetlenül 
csak a Brunszvik Teréz utcán 
keresztül közelíthető meg, itt 
kérem mindenkinek a fokozott 
figyelmét a munkagépek miatt. 
Bármilyen panasz esetén kérem, 
azonnal jelezzék, hogy továbbít-
hassam a kivitelező cég felé. 

Van a városunkban egy közös-
ség, a Veni Vidi Vici Alapítvány, 
akik halmozottan hátrányos gye-
rekek oktatásával foglalkoznak a 
Dunakeszi Krisztus Király Római 
Katolikus Általános Iskolában, 
nekik gyűjtöttük a kupakokat vá-
rosi szívekben. Akkor megígér-
ték, hogy az összegyűlt pénzből 

a városi iskolák alsó tagozatainak 
érzékenyítési foglalkozásokat 
fognak tartani. Volt lehetőségem 
egy ilyen programon részt venni 
és fantasztikus volt látni, hogy a 
program után a  gyereket meny-
nyire felelősségteljes gondolko-
dással összegezték a látottakat, 
tapasztaltakat. Köszönjük a cso-
dálatos munkájukat! 

Német nemzetiségi képvise-
lőként szeretnék a legnagyobb 
tisztelettel gratulálni a Fazekas 
Mihály Német Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Iskola peda-
gógusainak, akik a városi peda-
gógus napon számtalan városi, 
tankerületi, nemzetiségi és mi-
niszteri elismerésben részesül-
tek. Valamint a most végző első 
német nemzetiségi évfolyam-
nak, a 8.N. osztálynak, akiknek 
a74%-a sikeres, nemzetközileg is 
elismert TELC B2 komplex közép-
fokú német nyelvvizsgát tett le.

Bármilyen kéréssél kéressenek 
bátran az alábbi elérhetőségei-
men: telefonon a 06-20-429-10-
33-as számon. E-mailben a duna-
keszi.petho@gmail.com címen, 
vagy a Facebookon a: Dunakeszi 
8.vk. Pethő Krisztián képviselő 
online fogadóóra címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati 
képviselője

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

Néhány nagyobb horderejű és 
több apró-cseprőbb dolog jelle-
mezte az elmúlt időszakban vá-
rosunk területileg legnagyobb ki-
terjedésű és leginkább széttagolt 
körzetének életét.

Hadd kezdjem azzal a témával, 
amely okkal tartja lázban évek 
óta nem csupán a körzetben, ha-
nem Dunakeszi egyéb területein 
élőket is. Június utolsó napján 
– miként arról egyéb kommu-
nikációs felületeimen folyama-
tosan beszámoltam – reggel a 
forgalomtechnikai eszközök ki-
helyezésével és a beruházásban 
érintett szervezetek képviselő-
inek helyszíni egyeztetésével 
elkezdődött a Külső Szilágyi úti 
csomópont, vagyis a káposz-
tásmegyeri átjáró átépítésének 

kivitelezése. Fontos tudni: az 
átjáró átépítésével érintett út-
szakaszok a kivitelezés folya-
mán mindvégig használhatóak 
lesznek, de értelemszerűen csak 
forgalomkorlátozások mellett, 
legtöbbször egy-egy forgalmi 
sávon haladva. Éppen ezért az 
építkezés egy-egy fázisa idején 
komoly menetidő-növekedésre 
kell számítani, aki tud, válasszon 
más útvonalat a kritikus (hétköz-
nap reggeli és délutáni csúcs) 
időpontokban. Az első ütemben 
zajló útépítési, zebrakialakítási 

munkálatok várhatóan 45 napon 
keresztül zajlanak majd. A be-
ruházó Dunakeszi Város Önkor-
mányzata és az abban partner 
újpesti önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodás 
szerint az útépítést követő má-
sodik ütemben a jelzőlámpát 
ugyan Újpest kivitelezi, de az 
engedélyeztetés alapján és a 
forgalomba-helyezés miatt azt 
is Dunakeszi építteti meg. A jel-
zőlámpák üzembehelyezését az 
arra szakosodott cég legkésőbb 
idén október 31-ig vállalta, de 

TISZTELT ALAGI, ALSÓI, MAJORI ÉS TŐZEGTAVI LAKÓTÁRSAIM!
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Óriási gondot okozott a 6-os kör-
zet tíz utcájában a június 8-i eső. 
Az árkok dugik teltek, a bennük 
kialakított szikkasztókutak képte-
lenek voltak elnyelni az esővizet. 
De nem csak a Batthyány E. utca 
14. előtt, hanem valamennyi árok-
ra ez volt jellemző, annak ellené-
re, hogy szikkasztókút kialakítá-
sa is megtörtént. A tulajdonos je-
lezte, hogy a szomszédban a Bat-
thyány utca 12. pincéjébe is lefolyt 
az esővíz, pedig az ott lakó hölgy 
szintén megemeltette a bejára-
ta előtti szintet. Homokzsákok ki-
szállítását kértem, amit az illeté-
kes hölgy kérésemre utoljára tel-
jesített. Tájékoztatott, hogy ilyen 
nemű szolgáltatást nem végez-
nek, mivel nincs rá kapacitása a 
Közüzemnek. FIGYELEM! A továb-
biakban a lakóknak kell a homok-
kal teli zsákokat elszállítani a gép-
járművükkel az ingatlanjukhoz. Ki-
zárólag a rászoruló idősebb kor-
osztálynak viszik ki, akiknek a 
hivatalba kell beküldeni ez irányú 

kérelmüket, és majd ott döntenek 
arról az indokok alapján, hogy ki-
viszik-e a zsákokat. Kérném szíves 
megértésüket. A Barázda utca 10-
ben a szomszédok is próbáltak se-
gíteni. Sajnos az időjárás okozta vis 
maior ellen kevés a jó szomszéd-
sági kapcsolat. Az ingatlan előtt 
épült szikkasztó, de rácsos víznye-
lő is a Bajtárs-Barázda keresztező-
désnél. Az előzők ellenére a hirte-
len lezúduló csapadékvíz tovább-
ra is komoly gondot okoz az érin-
tett lakónak.    

A Zápolya utca 30. ingatlanon 
nem csak a kertet, gépkocsi be-
állót öntötte el a víz, hanem a la-
kásba is befolyt. Ha a Bajtárs utcá-
ról lefolyó csapadékvíz megoldás-
ra kerülne, akkor végleg megszűn-
hetne a Zápolya, a Barázda utcai 
lakók, illetve a Tátra utca 7. tulajdo-
nosának problémája. 

A Rákóczi út 20. számú ingatlant 
szintén elárasztotta az eső. Az ut-
cán lévő szikkasztó mellett pedig 
beszakadt a föld, ahová egy bak 
kihelyezését kértem a balesetve-
szély elkerülése érdekében.

A Rákóczi és Királyhágó keresz-
teződésénél a csordultig teli árkok 
mellett szinte SUP-ozni lehetett.

A Klapka utcai aluljáróban is volt 
fennakadás, ahol egy Suzukis a 

felüljáró alatt rekedt meg. Az Óvo-
da közben lévő parkolás is baleset-
veszélyessé vált, amely végett az 
úttest és a járda közötti terület fel-
töltését kértem

- Dugulás elhárítására volt szük-
ség a Fóti út és Batthyány Elem-
ér utca kereszteződésében. Még 
05.31-én a késő esti ellenőrzés so-
rán 22.30-kor két teherautó is szi-
vattyúzott a Fóti úti keresztező-
désnél és fentebb a Luther Már-
ton tér felé. Kiderült, hogy a dugu-
lást egy felmosófej okozta. Hogy s 
miként kerülhetett bele az egy do-
log, de miért és ki által az tovább-
ra is rejtély marad. A csatornázá-
si üzem munkatársai a hiba meg-
szüntetését még aznap éjszaka el-
végezték.

- Az Óvoda köznél a parkolás 
helyreállítása érdekében helyszí-
neltünk. A szemle eredményeként 
a járda és az úttest közötti részen 
az özönvíz okozta kárt benyújt-
ják pályázatként, hogy a helyreállí-
tás minél kevesebb pénzbe kerül-
jön az önkormányzatnak. A kevés-
bé jó hír, hogy a pályázat elbírálá-
sa 30 nap, mely végett türelmüket 
kérjük a lakóktól

- A Mányoki Ádám és a Nagy-
sándor József téren a virágosítást a 
külsős vállalkozó elvégezte

- A kért kátyúzási munkálatok 22 
címből 18 utcában megtörténtek. 
A körzet ellenőrzése során újabb 3 
utcában keletkezett és a kimaradt 
4 címen lévő kátyúk megszünteté-
sét kértem az illetékestől

- A gyártelepi megálló és a 
Zápolya utca közötti Klapka ut-
cai szakaszának rekonstrukció-
ja felől érdeklődtem. Másnap a 
válasz e-mailben tájékoztattak, 
hogy a munkakezdés pontos 
időpontja még nem került meg-
határozásra

- A Bajtárs és Thököly sarkon 
a szegélyek melletti aszfaltozás 
megtörtént, míg a Bajtárs és Mik-
száth utca sarkoknál elmaradt sze-
gélyek cseréje érdekében egy em-
lékeztetőt nyújtottam be az osz-
tály illetékeséhez

- Hiányzó utca névtáblák kihe-
lyezésének időpontja felől érdek-
lődtem ismét, mely 8 címen szük-
séges 

- Csatornafedelek melletti ká-
tyúk elmaradt helyreállítása érde-
kében fordultam ismét az osztály 
ügyintézőjéhez

 
 Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője

TOVÁBBRA IS A „VÍZ AZ ÚR” VÁROSUNK SZÁMOS TERÜLETÉN

kapacitásának függvényében ez 
az időpont korábbi is lehet.

Az áramszolgáltató a közvilá-
gítás hatékony működése érde-
kében több helyen végzett az 
elmúlt időszakban is lombkoro-
na-ritkítást azokon a pontokon, 
ahol a fák hajtásai, lombjai elta-
karják a lámpatesteket vagy ép-
pen belelógnak a villanyvezeté-
kekbe. Az ilyen munkálatok során 
elő-előfordul, hogy a feladattal 
megbízott alvállalkozó munka-
társai sajnos nem takarítják el 
maguk után teljes körűen a levá-
gott ágakat, lombokat. Ahol ilyet 
tapasztalnak, kérem, hogy jelez-
zék az okostelefonokra letölthető 

Dunakeszi App nevű alkalmazás 
segítségével, és az önkormány-
zat ügyfélszolgálati irodájának 
munkatársai intézkedni fognak 
az elszállítás érdekében. Ugyan-
csak ide tartozó információ, hogy 
a főutak menti kereszteződések 
pontjain a belátást akadályozó 
bokrok nyírását – több ilyen is-
mert hely kapcsán juttattam el 
az igényt – a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. munkatársai még a 
nyár elején megkezdték.

A Pavilon utca Torony köz és Víz 
köz előtti szakaszán, a D. Ordass 
Lajos park felőli oldalán újabb 
parkolóhelyek kialakítása kez-
dődött meg, majd fejeződött be 

júniusban. Néhány ott lakó jelzé-
sére Tóth Eszter városi főkertész-
hez fordultam, hogy a parkolók 
mögötti, közötti részen lévő ősfák 
állapotának megóvására fordítsa-
nak kiemelt figyelmet a munkála-
tok folyamán, hogy még hosszú 
időre velünk élhessenek tovább, 
jó szolgálatot téve az élővilágnak. 
Főkertész asszony válasza szerint 
a fák mennyiségének és állapotá-
nak megőrzése érdekében szak-
szerűen jártak el azt követően, 
hogy sajnálatos módon a korábbi 
parkolóhelyek kialakítása során 
a fák gyökérzete sérült: gyökér-
zetük egy része nem lefelé, ha-
nem a betonlapok között, azokat 

magukba foglalva növekedett, 
hiszen itt könnyebben jutottak a 
vízhez, amelyre a növekedésük-
höz szükségük volt. A kivitelezés 
alatt igyekeztek olyan megoldá-
sokat kitalálni, amelyek a legke-
vesebb sérülést okozzák, de az 
utca esővízelvezető rendszerét 
sajnos ki kellett építeni.

Elérhetőségeim: benko.tamas.
dunakeszi@gmail.com; +36 20 41 
91 533. Papíralapú küldeményei-
ket bedobhatják Alsón a Muskátli 
utcai közösségi ház oldalán elhe-
lyezett zöld színű postaládába is.

   Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője
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Június 11-én és 12-én megren-
dezésre került a repülőtéren a 
Dunakeszi Veteránjármű- és Re-
pülőnap 2022 látványos bemu-
tatókkal a földön és a levegőben. 
A repülőgépek és a veteránjár-
művek szerelmesei gazdag prog-
ramok közül válogathattak. Az 
oldtimer és retro járművek izgal-
mas csemegét jelentettek a repü-
lő- és autótechnika iránt érdek-
lődőknek. A gyerekek is sok-sok 
játék között válogathattak, volt 
dodzsem, körhinta, célbadobó 
és ügyességi játékok, a bátrab-
bak pedig sétarepülésre mehet-
tek helikopterrel vagy repülővel. 
Mindenki megtalálhatta a ked-
vére való elfoglaltságot, melyet 
a napsütéses időjárás is segített.

Több lakótársam részéről is ér-
kezett észrevétel, hogy a hétvé-
geken jelentősen megerősödik 
a levegőben a forgalom, és a vi-
torlázó gépeket felhúzó motoros 
gépek zaja igen zavaró. A sport-
repülést azonban a repülőklub 
belső szabályzata szerint a repü-
lőklub szervezi. A hétvégéken a 
nagyobb forgalom természetes, 
mivel a tagok szabadidejükben 
tudnak hobbijuknak élni. Ennek 
értelmében az önkormányzat-
nak nincs lehetősége beleszólni 
a Dunakeszi Repülőtér működési 
rendjébe, a repülőtér dönti el, 
hogy mikor szállhatnak fel a gé-
pek.

Érkezett olyan bejelentés is 
felém, hogy a Tábor utca elején, 
a páros oldalon, a járda a Rend-
őrség és a Gyros büfé közötti 
szakaszon mélyebb, mint a járda 
többi részén. Esős időben a lehul-
lott csapadék lemossa a mellette 
lévő füves területről a homokot 
és egyéb szennyeződést, a víz és 
a sár pedig ebben a teknőben 
gyűlik össze. A Városüzemelteté-

si Osztály tájékoztatott, hogy a 
járdaszakasz javításával kapcso-
latban bekérték az árajánlatot 
és vizsgálják, hogy az árajánlat 
alapján be tudják-e építeni még 
az idei év költségvetésébe a költ-
ségeket.

Több megkeresést is kaptam 
a csapadékvíz elvezető és szik-
kasztó árkok takarítását illetően. 
Ezt a kérdést az önkormányzat 
a közösségi együttélésről szóló 
rendeletében szabályozza, amely 
azt mondja ki, hogy az ingatlan 
tulajdonosa (többek között) kö-
teles gondoskodni az előtte lévő 
közterületen a növényzet gon-
dozásáról az úttestig terjedő tel-
jes területen és az ingatlan előtti 
közterületen lévő csapadékvíz 
elvezető vagy szikkasztó árok 
rendszeres tisztításáról. Szociális 
rászorultság esetén lehet kérel-
mezni a szükséges munkák ön-
kormányzati cég általi elvégzését.

Érdeklődtek nálam, hogy az 
épülő Diáknegyed tanári állásaira 
hol lehet jelentkezni.  Tudomá-
som szerint az állások esetleges 

meghirdetésével és a Diákne-
gyedben a későbbiekben peda-
gógusként dolgozó szakemberek 
kiválasztásával a Dunakeszi Tan-
kerületi Központ foglalkozik. Aki 
érdeklődik a későbbiekben be-
töltendő állások iránt, kérem ke-
resse fel őket, bízom benne, hogy 
sikeresen tudnak majd pályázni a 
tanári állásokra. 

Sok sikert kívánok ehhez min-
den jelentkező pedagógusnak, 
hiszen mindannyiunknak nagyon 
jó és hasznos lenne, ha minél 
több helyi pedagógus oktatná 
és nevelné gyermekeinket az új 
intézményben.

Kedves Lakótársak!

Kérem, keressenek a továbbiak-
ban is javaslataikkal, észrevétele-
ikkel, kéréseikkel elérhetőségei-
men. 
Telefon: 06 20 336 9294
E-mail: 
ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Beléptünk a júliusba, javában el-
indult a nyári szünet az iskolák-
ban, óvodákban, jön a nyaralások 
időszaka. Akik mégis Dunakeszin 
lesznek július 22-24. között, azok-
nak ajánlom a Jam Jazz Feszti-
vált a IV. Béla király főtéren, ahol 
a magyar jazz sztárjai koncer-

teznek egy hétvégén át. Keresz-
tes Ildikóval ad jazz koncertet Ta-
kács Nikolas, Wolf Kati a Buda-
pest Jazz Orchestra-val áll majd 
színpadra, Éliás Gyula is másfél 
órás koncerttel készül, de fellép 
még a Merry Go Round duó, az 
Oláh Krisztián Quartet, a Torzsa 
Gabi Akusztik és a Tóth Andi és 
Varga Balázs Quintet. Töltsék ve-
lünk kellemes jazz hangulatban a 
nyárközepi estéket!

A Toldi utcai játszótér elemei 
már úton vannak városunkba, 
a rögzítési pontokat kialakítot-
tuk számukra, a Dunakeszi Köz-
üzemi Nonprofit Kft. munka-

társai hamarosan telepítik is. A 
múlt héten bővítettük a focipá-
lyát körülvevő hálót még egy ol-
dallal, így már teljesen körbe lett 
zárva, valamint a szakadásokat 
megjavítottuk.
A június eleji nagy esőzés igény-
be vette a csapadékcsatornát, de 
ismét jól vizsgázott az egy éve át-
adott rendszer. A korábbi kritikus 
ponton, a Huszka Jenő utcában 
sem okozott gondot a csatorná-
nak a hirtelen lehulló hatalmas 
víztömeg.

Idén nyáron megkezdjük a 
Kossuth Lajos utca–Széchenyi 
István utcai csomópont bizton-

ságosabbá tételét. Két ütemben 
zajlanak majd a munkálatok: elő-
ször a buszmegálló öblöket, a 
gyalogátkelőhelyeket, járdákat 
építik ki és a forgalomirányító 
lámpa alapcsövezését végzik el a 
Városüzemeltetési Osztály mun-
katársai, a lámpásítást pedig jö-
vőre építjük ki, az átalakítás utá-
ni tapasztalatokat felhasználva.

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

alpolgármester
9. sz. választó- 

kerület képviselője
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Szent Mihály Plébánia
Városunk egy meghatározó épü-
letének felújításának első üteme a 
terveknek megfelelően elkészült. 
Dunakeszi egyik legrégebbi épü-
letének, a Szent Mihály Plébániá-
nak első ütemeként a tető új ge-
rendázata, a cserepek, a külső nyí-
lászárók a helyükre kerültek. A 
külső homlokzat színezése és lá-
bazati kőburkolati munkái is elké-
szültek. A felújítás során az egyik 
fő szempont, hogy az épület kül-
ső és belső struktúrájában az ere-
deti formák jelenjenek meg. Je-
lenleg a felújítás második ütemé-
nek előkészítése zajlik.

Lányi park felújítása
Folytatódik a gyártelepi városrész 
egyik leghangulatosabb részének 

a Lányi Ferenc parknak a felújítá-
sa. A tervek szerint a több ütem-
ben történő munkálatok során 
bővül a játszótéri eszközök szá-
ma. Az új játszótéri elemek közül 
az első már beépítésre került, a 
második elem beépítése a napok-
ban várható.

Diáknegyed építése
Nagy örömünkre megérkezett 
a miniszteri engedély, miszerint 
2022/23-as tanévben indulhat 
az új gimnázium keretein belül 
az oktatás. A szeptemberi kez-
dés tagintézményi keretek kö-
zött a jelenlegi Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola alsó tagozatos 
épületében még ezen a nyáron 
kialakított osztálytermekben 
történik.

Felújítási munkálatok a zeneis-
kolában
A Farkas Ferenc Zeneiskola épüle-
tében részleges felújítási munká-
latok kezdődtek. A felújítás során 
az emeleti nagyterem és annak 

előtere újul meg. A tervek sze-
rint ez a terület többfunkciós lesz. 
A zeneiskolai koncertek mellett, 
házasságkötések megtartására is 
lesz lehetőség.

Zöld Dunakeszi Program 
a körzetben
Továbbra is zajlanak a tavaszi 
szokásos kertészeti munkák vá-
rosunkban. Nagyon sok virág ke-
rült kiültetésre. Megszépült a Fő 
tér és a körzet kisebb nagyobb 
terei. 
A közterületek faültetési prog-
ramja a vegetáció megindulá-
sával, a szakemberek javaslatá-
ra őszig szünetel. Természete-
sen, aki jelzi számomra faülteté-
si igényét, annak az őszi ültetési 
időszakban biztosítjuk igényét. A 
faültetéssel kapcsolatban most 
is arra buzdítom Önöket, hogy 
tegyük szebbé környezetünket 
egy-egy fa ültetésével. Az ülte-
tést az Önkormányzat által meg-
bízott szakemberek végzik el. Az 
Önök feladata csak az, hogy a ké-

réseikkel együtt vállalják az ülte-
tett fák gondozását, melyre ez-
úton is kérem Önöket.
Igényeiket az alábbi e-mailben je-
lezzék számomra:
A korábban bejelentett úthibák is 
javításra kerültek. Az úthibák javí-
tása a bejelentést követően folya-
matosan történik, ezért arra ké-
rem kedves lakótársakat, hogy je-
lezzék számomra a lenti elérhető-
ségemen.

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy ke-
ressék fel oldalamat a Facebookon 
is, ahol folyamatos, naprakész in-
formációkkal igyekszem szolgál-
ni az egész várost és a körzetet 
érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elér-
hetőségeken: Email: joszabo61@
gmail.com Levelezési cím: 2120 
Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Új fagyizó nyílt körzetünkben, a 
Szabadság téren, ahol igazi kü-
lönlegességek is várják a vendé-
geket. Megkóstoltuk és valóban 
nagyon finom. Hamarosan fel is 
keressük őket, hogy csatlakoz-
zanak a Dunakeszi Kártya elfo-
gadóhelyek sorába.

Túl vagyunk az első szúnyog-
gyérítésen, ami a körzetünket is 
érintette. A főbb útvonalakon 
haladt az autó június 23-án és 
24-én. Mint minden nyáron, 
idén is lehet számítani további 

gyérítésre, ennek időpontjait 
és technikáját az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgató-
ságtól várjuk.

Lakossági bejelentést kap-
tunk arról, hogy a Szilágyi utca 
és a Széchenyi utca kereszte-
ződésében a kilátást és a tájé-
kozódást zavaró méretűre nőtt 
a növényzet. Jeleztük az észre-
vételt az illetékeseknek és már 
meg is ritkították a bokrokat. 
Juhász Ádám alpolgármesteri 
megbízott és Nyíri Márton kör-
nyezetvédelemért felelős alpol-
gármester a minap kint járt a 
Deák Ferenc utca és Tisza utca 
találkozásánál is, valamint a Ko-
dály Zoltán utcában, ahonnan 
szintén túlfejlett növényzetről 
kaptunk hírt. Előbbit a főkertész 
asszony közreműködésével tud-
juk elhárítani, míg a Kodály Zol-

tán utca esetében értesítettük 
az Elmű Nyrt. műszaki osztályát, 
mert az áramvezetéket érik az 
ágak.

Alagi lovasként indult a 100. 
Magyar Derby-n Csörgő Lilien 
Skyfall nevű pónijával. Lapzár-
takor még nem tudunk beszá-
molni eredményéről, de Duna-
keszi színeiben indul a pónijá-
val a Nemzeti Vágta Kishuszár 
Vágtáján, amelyre szintén az 
alagi tréningtelepen edzenek. 
Lilien korábban már bejutott a 
döntőbe, így nagy reményeket 
fűzünk hozzá. Szurkoljunk neki 
július 16-án!

A hónap vége felé ismét 
jazzhangulat költözik a IV. 
Béla király főtérre. Immár 6. 
alkalommal rendezzük meg a 
Jam Jazz Fesztivált, amelyen 
a következő fellépők koncert-

jeit hallgathatják meg: Takács 
Nikolast és vendégét, Keresztes 
Ildikót, Éliás Gyulát, Wolf Katit 
és a Budapest Jazz Orchestrát, 
a Merry Go Roundot, az Oláh 
Krisztián Quartettet, a Torzsa 
Gabi Akusztikot, valamint a Tóth 
Andi és Varga Balázs Quintettet. 
A műsorvezető idén is Náray Eri-
ka lesz. 

Várjuk Önöket programjain-
kon!

Kérdés és észrevételeikkel to-
vábbra is keressenek bizalom-
mal!

 Erdész Zoltán
alpolgármester

10. sz. választókerület 
képviselője

Juhász Ádám  
Dunakeszi Alag városrész 

alpolgármesteri megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu

+36 70 797 9054

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!
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Engedjék meg, hogy röviden tájé-
koztassam Önöket a körzetünket 
érintő eseményekről.

Június 8-án özönvízszerű esőzés 
csapott le a városra, viharos szél-
lel. Egyes mérések szerint egyha-
vi mennyiségnek megfelelő eső 
zúdult a városra egy óra leforgá-
sa alatt. A vihar közben és után 
több problémás helyen is meg-
fordultam: Kiserdő, Elemér, Strom-
feld, Schweidel, Kiss Ernő, Lahner 
György, Knézich Károly, Üdülő ut-
cákban. A problémás területekről 
összefoglalót készítettem a Város-
üzemeltetési Osztály felé, több te-
rületen helyszíni szemlét kérve az 
osztályvezetőtől.

A strand sétánya egész évben 
kedvelt célpontja mindenkinek. 
Az elmúlt hetekben a vakok és 
gyengénlátók tájékozódását se-
gítő taktilis jelzések kerültek elhe-
lyezésre a sétányra. Nagyon bízom 
benne, hogy a város több más 
kedvelt sétaútján is segíteni fogjuk 
gyengénlátó lakótársainkat.

A hónap folyamán megkeresést 
kaptam a Diófa utcából. A levélíró 
arra panaszkodott, hogy a nyári 
szünet beköszöntével rendszeres-
sé vált, hogy a Kiserdő utcai par-
kolóban fiatalok összegyűlnek és 
hangosan szórakoznak, zenét hall-
gatnak, draftingolnak. Nem lenne 
szerencsés, ha rossz folyamatok in-
dulnának el a környéken, ezért kér-
tem a rendőrséget, hogy péntek 
és szombat éjszakánként rendsze-
resen nézzenek rá a területre, és 
ha csendháborítást tapasztalnak, 
tegyék meg a szükséges intézke-
déseket.

Sokan kedvelik és használják a 
Lime elektromos rollereket, de so-
kakat zavar, hogy a használatuk 
után sokszor rendetlenség tapasz-
talható a közterületeken. Az el-
múlt hetekben is kaptam a témá-
ban panaszos levelet. Az önkor-

mányzat régóta egyeztet a szol-
gáltatóval annak érdekében, hogy 
a Lime-ok használata rendezetteb-
ben menjen. Ennek nyomán az el-
múlt napokban ötven helyet jelölt 
ki és festett fel a szolgáltató, ahol 
az eszközöket felvenni és leten-
ni lehet. Amennyiben a használat 
után máshol parkolják le az Lime-
okat, a díjszámláló nem áll le.

Hónapról hónapra alakul a Csur-
gó-völgyének környezete. Az alj-
növényzet rendbetétele és a kom-
munális hulladékok elszállítása 
után jelenleg már kiépültek kör-
nyezetbe illő, mulccsal felszórt és 
deszkákkal szegélyezett sétautak, 
és a kishíd is.

Az elmúlt években több meg-
keresés is érkezett abban a témá-
ban, hogy a város legnagyobb ját-
szóterén érdemes lenne kiépíteni 
a közvilágítást. Meg kell mondjam, 
hogy a kérést eleinte furcsálltam, 
de be kellett látni, hogy sok szü-
lő a munka után tud kimenni a 
gyerekekkel a játszóra, és ez az év 
nagy részében az alkonyat köze-
li vagy utáni időszakra esik. Júni-
us végén megkezdődött a közvilá-
gítás kiépítése a katonadombi ját-
szótéren. Elkészült az a sorompó 
is, amely a strandra levezető meg-
erősített földút elején áll a Katona-
domb sori parkolóknál. A területen 
ezentúl szabályozott lesz a parko-
lás és a behajtás: csak nagyrendez-
vények esetén nyílik meg a terü-
let ideiglenes parkolónak és hét-
köznapokon csak az engedéllyel 
rendelkező autók hajthatnak le az 
úton a strand felé.

Júniusban hat babacsomagot 
kézbesítettem. Isten hozta a gyer-
mekeket a közösségünkben!

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet képviselője

RÉVDŰLŐ  

– AHOL A TERMÉSZET  

ÉS EMBER TALÁLKOZIK

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- 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 
SEGÉDMUNKÁS

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
ÜGYINTÉZŐ

Főbb feladatok:
A város Intézményi 
infrastruktúrájának 

működésével kapcsolatos 
adminisztratív 

feladatok ellátása.
Az üzemeltetéshez szükséges 

dokumentációk kezelése, 
szerződések előkészítése, 

vállalkozói számlákhoz 
szükséges dokumentáció 

összeállítása.
Műszaki kollégák munkájának 
támogatása, adminisztrációs 

feladatok ellátása.
Kivitelezések, beruházások 

előkészítésében való részvétel, 
a munkák bonyolításának 

háttértámogatása, az elkészült 
munkák dokumentálásában 

történő részvétel.

Elvárások:
legalább középfokú végzettség, 

érettségi és/vagy műszaki 
végzettség, 

jó kapcsolatteremtő és 
kommunikációs készség,

analitikus gondolkodásmód,
felhasználói szintű 
MS Office ismeret

Az állás betöltéséhez 
előnyt jelent:

hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,
egyéb juttatások - Cafeteria 

rendszerben,

Jelentkezésüket önéletrajzzal 
az alábbi elérhetőségeken 

várjuk:

vagyongazdalkodas@
dkkozuzemi.hu

M U N K A E R Ő  F E LV É T E L
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Az újabb bölcsőde építését Pethő Krisztián, Szabóné Ónodi Valéria, 
Dióssi Csaba és Sipos Dávid jelentette be

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNY-
ZATA A MÁR MŰKÖDŐ NAPSUGÁR 
BÖLCSŐDÉT ÚJ ÉPÜLETSZÁRNNYAL 
BŐVÍTI. JÚNIUS 21-ÉN MEGTÖRTÉNT 
A MUNKATERÜLET ÁTADÁSA, A 
FÖLDMUNKÁLATOK IS ELINDULTAK. A 
BERUHÁZÁS 600 MILLIÓ FORINT EU-
RÓPAI UNIÓS VISSZA NEM TÉRÍTEN-
DŐ TÁMOGATÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI 
ÖNERŐ FELHASZNÁLÁSÁVAL VALÓ-
SUL MEG.

D
unakeszi város Önkor-
mányzata bővíti a 2019-
ben épült alagligeti 4 cso-
portszobás Napsugár 

Bölcsődét. Az önkormányzat a si-
keres pályázatnak köszönhetően a 
VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férő-
helyek kialakítása, bővítése című 

pályázati konstrukció keretében a 
VEKOP-6.1.1-21-2021-00003 azo-
nosítószámmal 2021. szeptember 
30-án Támogatási szerződést kö-
tött a projekt megvalósítására.

A Széchenyi 2020 program ke-
retében a vissza nem térítendő 
támogatás mellett, 400 millió Ft 

önkormányzati önerő felhaszná-
lásával 4 csoportszobában 56 új 
bölcsődei férőhely létesül Duna-
keszin. Célja, hogy tovább javul-
janak a település szociális alap-
ellátási feltételei, az esélyegyen-
lőség, valamint a kisgyermekes 
szülők munkaerőpiacra történő 
visszatérési esélyei. Dunakeszin 
már 4 bölcsőde működik, sok 
kisgyermekes családnak meg-
könnyítve mindennapjait. A bő-
vítéssel 322-re nő a dunakeszi 
bölcsődei férőhelyek száma.

„A 2010-es program utolsó fe-
jezete ez a bölcsőde fejlesztés, 
amely a 12 évvel ezelőtti állapot-
hoz képest (9 csoport és 126 fé-
rőhely) 23 csoportot és 322 férő-
helyet eredményez. Egyik sarka-
latos eleme ennek a beruházás-
nak, hogy olyan csoportméretek 
legyenek, ahol az SNI-s gyere-
kek számára is tökéletesen bizto-
sított a szakszerű ellátás” - nyi-
latkozta Dióssi Csaba polgár-
mester.

Mint Pethő Krisztián, az alagi 
körzet önkormányzati képviselő-
je hangsúlyozta, ez a városrész az 
egyik legsűrűbben lakott terüle-
te a településnek, ahol a kisgyer-
mekes családok jelentős arányt 
képviselnek, így az ingatlanok 
fejlesztése mellett a zöldterület 
megóvása, bővítése is kiemelt cél-
ja a város vezetésének..

„A férőhelyek számának bővü-
lése szülői oldalról is elégedettsé-
get eredményez. 2023 szeptem-
berében már indulhatnak az új 

csoportok a gyerekekkel, addig-
ra felépül a bölcsőde új szárnya. 
A kisebb szobákban a sajátos ne-
velési igényű gyerekek számára 
biztosított lesz a szakellátás, illet-
ve, akik csak pár órás felügyele-
tet igényelnek, ők a bölcsőde ját-
szócsoportjaiban kapnak helyet” 
– emelte ki beszámolójában Sza-
bóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK 
igazgatója.

Havasi Melinda
Fotó: Kovács Zsolt

600 millió forintos beruházással 
56 bölcsődei férőhely létesül 
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MEGNYITOTTA KAPUIT A „ROSKA PÉ-
TER” DUNAKESZI VÁROSI NYÁRI TÁ-
BOR A DUNA-SORON LÉVŐ NYÍLTVIZI 
EDZŐKÖZPONTBAN, JÚNIUS 27-ÉN. 
A DIÁKOK ÖRÖMMEL KEZDTÉK MEG 
A NYÁRI VAKÁCIÓT ÉS NAGY LEL-
KESEDÉSSEL VETTÉK BIRTOKBA AZ 
ELMÚLT HETEKBEN SZÁMUKRA TELE-
PÍTETT ÚJ JÁTSZÓESZKÖZÖKET.  

s
zinte rá sem lehetett is-
merni a tábor korábbi 
helyszínére. Az ügyes-
ségi játékok, a hinták, a 

mászókák, a kötélpálya mind 
újdonságot jelentett azoknak a 
gyermekeknek, akik korábban is 
itt töltötték a nyár egy részét. 

    A táborgyűlésen Rákos Ni-
koletta táborvezető elmondta a 
táborozás legfontosabb szabá-
lyait, bemutatta a munkáját se-
gítő pedagógusokat és a közös-
ségi szolgálatos fiatalokat. A 
kulturált, tágas étkezdében el-
fogyasztott reggeli után hamaro-
san megérkezett Bereczki József, 

a gyermekek kedvelt Józsi bácsi-
ja lovas kocsijával, és elkezdő-
dött az immár hagyományos ko-
csikázás. Hamarosan elkészül-
tek az első gyerekrajzok az erre a 
célra kialakított táblákon.

A tábornyitón bevezető-
ben Szabóné Ónodi Valéria, a 
DÓHSZK igazgatója köszöne-
tet mondott munkatársainak, a 
Dunakeszi Közüzemi Nonpro-
fit  Kft.-nek, a tanintézmények 
pedagógusainak azért a munká-
ért, melynek eredménye a meg-
újult tábor.

– Nagyon fontos minden évben 
a város életében, amikor elérke-

zik a tábornyitás ideje – mondta 
Dióssi Csaba polgármester. Fel-
idézte, hogy két éve még a Szent 
István Általános Iskola adott ott-
hont a tábornak, mert közben 
épült az edzőközpont. Múlt év-
ben, a covid járvány ellenére is 
már ezen a helyen táborozhat-
tak a gyermekek. Elmondta, hogy 
a tábor nagy múltra tekint visz-
sza, már a hatvanas évektől mű-
ködött. Igyekeztek fejleszteni a 
tábor területét, hogy minél job-
ban érezzék magukat a gyerekek. 
Ezt a célt szolgálják az új játszó-
eszközök is. Köszönetet mondott 
Tóth Eszter főkertésznek, aki a 
fejlesztéseket irányította, Temes-
vári Istvánnak, a VSD elnökének, 
aki az edzőközpont vezetője, Sza-
bóné Ónodi Valériénak, aki nyol-
cadik éve felügyeli a tábor műkö-
dését, Csoma Attila önkormány-
zati képviselőnek és köszöntötte 
Rákos Nikolettát, Niki nénit, aki 
második éve vezeti a tábort. 

– Azt kívánom nektek, hogy 
érezzétek jól magatokat, alakul-
janak új barátságok és hivatalo-
san megnyitom a tábort. Ezt kö-
vetőn a gyerekek nagy örömmel 
vették át és ették meg mindjárt a 
városvezetés ajándék csokiját.

A polgármester elmondta 

MEGNYÍLT A VÁROSI 
NYÁRI GYEREKTÁBOR 

meg: a város életében nagyon 
fontos a gyerekek szünidei éle-
tének szervezése, segítése, és 
mindig arra törekedtek, hogy a 
tábor ne egy szimpla „gyermek-
megőrző” legyen. – Büszkén 
mondhatom, hogy ez a XXI. 
századi létesítményünk bárme-
lyik drága, fizetős táborral fel 
tudja venni a versenyt.  

Először a tereprendezést kel-
lett elvégezni, mondta kérdé-
sünkre Tóth Eszter. – Ezt a 
munkát decemberben végez-
tük el, ekkor hozták a termő-
földet. Tavasszal telepítettük az 
általam kiválasztott játékokat, 
majd sor került a növények el-
helyezésére és az öntözőhálózat 
kialakítására.

Megtudtuk még Szabóné 
Ónodi Valériától, hogy a koráb-
biaktól eltérően, a nagyszámú 
túljelentkezés miatt korlátozták 
az igénybe vehető hetek számát, 
így egy gyermek maximálisan 
három hetet tölthet el az egyéb-
ként hét hétig tartó táborban. 

–Turnusonként tíz pedagó-
gussal dolgozunk és a mun-
kánkat közösségi szolgálatos 
fiatalok is segítik – tájékozta-
tott a táborvezető, aki már tíz 
éve pedagógus résztvevője a 
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TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGEKBŐL 
NINCS HIÁNY DUNAKESZIN, EGÉSZEN 
A BALATONIG JUTHATNAK A GYERE-
KEK, HA IDŐBEN JELENTKEZNEK  
A VÁROS KÍNÁLTA LEHETŐSÉGEKRE. 
A HORGÁSZATTÓL A ZENÉN ÉS 
TÁNCON ÁT A SPORTIG IGEN SZÉLES 
SKÁLÁN VÁLOGATHATNAK, KI-KI 
A MAGA ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÉNEK 
MEGFELELŐEN.

már az első turnus nyaral Dunakeszi 
balatonakarattyai üDülőjében, ahol 
szinte hagyomány, hogy a horgászat 
kedvelői nyitják a szervezett táborok 

sorát. Ők idén a dunakeszi Szent István Általá-
nos Iskola kerékpárosaival alkotnak egy csapa-
tot, de a maradék 9 hetet is teljesen feltöltötték 
már a dunakeszi pedagógusok, edzők. Lesz ci-
tera-, tánc-, úszó-, cheerleader-, tollaslabda-, ko-
sár-, vívás és gólyatábor. Előző évben több mint 
300 gyerek üdülhetett kedvezményesen a víz-
parti ingatlanban, ahol emeletes ágyakkal, kü-
lön zuhanyzóval és WC-vel kialakított szobák-
ban szállásolják el őket. 

Mint Seltenreich József, a Dunakeszi Sport-
igazgatóság igazgatója egy korábbi interjú al-
kalmával elmondta, hamar betelnek a turnu-
sok, hiszen napközis táborok árán ott alvós, 
teljes ellátást, oda- és visszautat, nem utol-
só sorban pedig sok-sok élményt nyújtó tábo-
rok várják a gyerekeket évről-évre. A táboro-
zók mellett az üdülőnek kiadható apartmanjai 
is vannak, amelyek szintén hamar, még bőven a 
szezon előtt elkelnek.

Megkezdődött a nyári szünet, de a pedagógu-
sok és a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgálta-
tó Központ munkatársai egy percet sem pihen-
tek, mert ők készítették elő a június 27-én meg-
nyílt városi gyermektábor-sorozatot. A két éve 
átadott Nyíltvízi Edzőközpont tavaly adott ott-
hont először a gyermektábornak, de jól vizsgá-
zott. A helyszín és a pedagógusok, táborfelügye-
lők rátermettsége, kedvessége, kreativitása, va-
lamint a kedvező ár sok szülőt indított idén is 

arra, hogy igénybe vegye a város kínálta lehető-
séget. A tábor kapacitása 180-200 fő turnuson-
ként, amelyek a nagy érdeklődés miatt hetekkel 
korábban beteltek. A sok-sok program között 
a gyerekek ezen a nyáron is részt vehetnek sár-
kányhajózáson, lovas kocsizáson, kisállat bemu-
tatón, kézműves foglalkozáson, mesedélutánon, 
Ki mit tud? megmérettetésen, íjászaton, koncer-
ten, kiránduláson és sportfoglalkozáson.

A dunakeszi városi sportlétesítmények is igen-
csak leterheltek a nyár folyamán: a VSD szerve-
zésében 5 turnusban is indul napközis úszótábor 
a Gérecz Attila uszodában, 4 turnusban asztali-
tenisz az Asztalitenisz Központban, 2 turnusban 
karate és jiu-jitsu a Harcművészeti Központban, 
atlétika, vívás, tollaslabda és küzdősport a Ma-
gyarság Sporttelepen, 2 turnusban judo a Kő-
rösi Csoma Sándor Általános Iskolában, míg a 
Fóti úti Sportcentrum labdarúgás és röplabda-
tábor várja a gyerekeket. A VSD néhány tábo-
rában még akadnak szabad helyek, érdeklődni a 
www.vsdunakeszi.hu weboldalon van lehetőség. 
A kínált árak a sporttáborokban is elfogadhatók, 
25.000,- és 38.500,- forint között aktív kikapcso-
lódást biztosítanak a gyerekek számára. 

Szeredi Helga

Aktív kikapcsolódást kínál 
a nyárra a gyerekeknek Dunakeszi

táboroknak. –  A táboréletet 
a már megszokott programok 
gazdagítják. Eljön a Görömbő 
Kompánia, Keserű Andrea ék-
szerkészítő, újdonság lesz egy 
korfball bemutató. Lesz sár-
kányhajózás és itt töltenek egy 
délelőttöt a Dunakeszi Rend-
őrkapitányság bűnmegelőzé-
si osztályának munkatársai, 

akik játékos formában hívják 
fel a gyerekek figyelmét a nyári 
veszélyekre. Mindemellett sok 
egyéb program tölti ki a min-
dennapokat, többek között a 
pedagógustársaim által veze-
tett kézműves foglalkozások-
kal. Folytatjuk a néhai Roska 
Péter táborvezető által kialakí-
tott hagyományokat. 

A tábort heti közel nyolcezer 
forintért vehetik igénybe a gye-
rekek, az étkezési kedvezmény-
ben részesülők a felét fizetik. 
A városi buszközlekedést a tá-
borhoz igazították, a módosí-
tott menetrend a dunakeszi.hu 
honlapon megtekinthető. 

Katona M. István
A szerző felvételei 

Nagy sikere volt 
a Dunakeszi Szeletem csokinak
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KÜLÖNLEGES ESEMÉNY SZÍNHELYE VOLT A DUNAKESZI 
FAZEKAS MIHÁLY NÉMET NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA JÚNIUS 17-ÉN. EZEN A NAPON 
BÚCSÚZOTT AZ ELSŐ, NYOLC ÉVFOLYAMOT BEFEJEZŐ 
8.N NÉMET NEMZETISÉGI OSZTÁLY. A BALLAGÁSI ÜN-
NEPSÉGEN TÓTH TAMÁS, A DUNAKESZI NÉMET NEM-
ZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE KÖSZÖNTÖTTE A 
BALLAGÓ DIÁKOKAT, SZÜLEIKET ÉS A TANÁROKAT. AZ 
ESEMÉNYRŐL ÉS ELŐZMÉNYEIRŐL AZ ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖKÉVEL BESZÉLGETTÜNK.

– Az iskolában 2014-ben indult el a német nyelv 
és nemzetiségi oktatás. A kezdeményezés és a 
megelőző operatív szervező tevékenység a né-
hai Dr. Mervald Anna, az önkormányzat akko-
ri elnöke nevéhez fűződik, aki a korábbi intéz-
ményvezetővel, Kovács Gábornéval együttmű-
ködve végzett sikeres munkát – mondta kérdé-
sünkre Tóth Tamás. 

– Összefoglalva hogyan tekint vissza az eltelt 
nyolc évre?

– Évről évre bővülő létszámmal, tudatos és 
eredményes, magas szintű követelményeket, az 
azokhoz történő felkészítő munkát, a most vég-
zős 8.n osztály tanulmányi eredményeit össze-
gezve ez egy óriási sikertörténet lett a diákok, 
a szülők, az iskola és az önkormányzat együt-
tes munkálkodása nyomán. Az akkor beirat-
kozott elsősök szüleinek fontos volt gyermeke-
ikkel megismertetni nem csupán a nyelvet, de a 
német nemzetiségi hagyományokat is. A tanítá-
si időn kívül számos programot szerveztünk a 
gyermekeknek, ezek kirándulások voltak német 
nemzetiségi hagyományokat ápoló helységekbe, 
többek között Mecseknádasdra. Idővel megta-
nulták a nemzetiségi táncokat is, és minden le-
hetőséget megragadtunk, hogy ezeket a produk-
ciókat a közönség is láthassa. Sikereket értek el a 

diákok német nyelvű versmondó versenyeken is. 
Mindehhez a diákok mellett a szülői közösség, 
Kovács Gáborné akkori intézményvezető, majd 
nyugállományba vonulása után utódja, Papné 
Szalai Csilla, korábbi intézményvezető-helyet-
tes és a pedagógusok közös összefogása, lelkes 
munkája kellett. Jelenleg a német nemzetiségi 
tanterv alapján hozzávetőleg a nyolc évfolyam-
ban mintegy 500 gyermek tanulja a nyelvet.

– A kezdeményezők között első helyen em-
lítette a korábbi elnök asszonyt. Róla mit tart 
fontosnak elmondani?

– Innen is szeretném megköszönni Dr. 
Mervald Anna szeretetét, munkáját, szervezé-
sét, iránymutatását, szigorát, dicséretét, elisme-
rését, hiszen ő már nincs közöttünk. Neki nem 
volt jó az átlagos, ő mindig arra törekedett, hogy 
kiemelkedő, hasznos, hosszú távon eredmé-
nyes munkát végezzen. Sokat kaptunk tőle min-
den értelemben, ezt adjuk tovább mi, az önkor-
mányzat jelenlegi vezetősége és tagsága, és eh-
hez saját tudásunkat is hozzá tesszük, együtt-
működve az iskola vezetésével.    

– A ballagáson sor került az immár hagyo-
mányos Lenau-díjak átadására is. Az eddigi 
díjazottak nyilván tudják, ki az, akiről a díjat 
elnevezték. De a közvélemény talán kevéssé is-
meri az előzményeket. Kérem, szóljon erről né-
hány szót.

– A díjat a néhai Dr. Mádl Antal professzor, az 
akkor még német kisebbségi önkormányzat el-
nöke alapította 2009-ben Nikolaus Lenau, oszt-
rák származású, német nyelven író költőről el-
nevezve, akinek az édesanyja magyar volt. A dí-
jat minden évben a város általános iskoláiban 
és a gimnáziumban azoknak a tanároknak, il-
letve végzős diákoknak adjuk át, akik a német 
nyelv és kultúra elsajátításában kiemelkedő tel-

jesítményt nyújtottak. A Tanári Lenau díjat Vas-
vári Katalin tanárnő kapta, a Diák Lenau díjat 
Brenner Panka és Tóth Petra 8.n osztályos ta-
nulók vehették át. Itt köszönöm meg Kovács 
Bernadette tanárnő eredményes munkáját.  

– Beszéljünk a végzős osztály eredményei-
ről is.

– A német nyelv speciális, nehéz és nem ta-
nulható meg gyorsan. A diákok azonban nyolc 
év alatt sikeresen elsajátították. Az osztály 23 
tanulója közül 17-en nemzetközileg is elismert 
német B2C komplex nyelvvizsgával büszkél-
kedhetnek, ami középfokú nyelvvizsgának felel 
meg. Az írásbeli felvételi eredmények is önma-
gukért beszélnek. Az osztályátlag 76 pont volt, 
az országos átlag 53 pont. Az osztály 20 száza-
léka felvételt nyert rangsorban az ország tizen-
egyedik legjobb gimnáziumában induló öt éves 
haladó német nyelvű osztályba. Egy tanuló, Vö-
rös Benedek írásbeli felvételi eredménye 99 szá-
zalékos volt. A közismereti tárgyakat oktató pe-
dagógusok mellett Vasvári Katalin, Kollárné 
Kovács Marianna és Kovács Bernadette nyelv-
tanárok munkáját is dicsérik az osztály eredmé-
nyei. És természetesen büszkén tekinthet vég-
zős diákjaira Nemeshegyiné Bali Barbara alsós, 
és Lugosi Lászlóné felsős osztályfőnök is. A szü-
lői munkaközösség tevékenységében kiemelke-
dő munkát végzett Várkonyiné Antal Anett és 
Nagyváradi Tímea, a sikeres pályázatírások pe-
dig Sápi Szilviának köszönhetők. Végezetül kö-
szönet illeti Várkonyi Kurszánt, az önkormány-
zat elnökhelyettesét valamint Pethő Kriszti-
án önkormányzati képviselőt, akikkel közösen 
tudtuk a magunk eszközeivel segíteni a német 
nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevő diákokat 
és tanárokat, hogy az annak idején kitűzött célt, 
az eredményes nyelvoktatást megvalósíthattuk.

Katona M. István

Eredményes német nemzetiségi nyelvoktatás  
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KÉT ÉV KIHAGYÁS UTÁN VÉGRE ÚJRA ELINDULHATTAK A HATÁRTALANUL-PÁLYÁZATOK UTAZÁSAIRA 
AZ ISKOLÁSCSOPORTOK. A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM 8. OSZTÁLYA AZ ELSŐK KÖZÖTT 
VOLT A VÁROSBAN, AKIK ERDÉLYBE UTAZHATTAK ÖT NAPRA. 

Pályázatunk mottójául Kányádi 
Sándor versciklusának címét 
választottuk: „Vannak vidé-

kek” – Irodalmi barangolás Erdély-
ben. A meglátogatott helyszínek egy-
egy felső tagozatos olvasmányhoz, 
alkotói életműhöz kapcsolódtak: 
Nagyszalonta, Torockó, Nagyenyed, 
Gyulafehérvár, Fehéregyháza, 
Székelykeresztúr, Nagygalambfalva, 
Bögöz, Farkaslaka.

Amikor az osztályommal elindul-
tunk Erdélybe, nagyon izgatott vol-
tam, hogy milyen élményekben lesz 
majd részem, de nem számítottam 
arra, hogy ennyire izgalmas progra-
mok lesznek, és ilyen sok szépséget lá-
tunk majd.

Az egyik legnagyszerűbb élmény 
Nagyenyeden várt ránk az idén 400 
éves Bethlen Gábor Református 
Kollégiumban: az ottani nyolcadi-
kosok fogadtak minket, bemutat-
ták iskolájukat, azután játszottunk 
a hangulatos történelmi környe-
zetben a kollégium udvarán. Ha-
mar megtalálták a hangot a gyere-
kek egymással, talán még barátsá-
gok is szövődtek ezen a csodálatos 
délelőttön. A kapcsolat megterem-
téséért és a gyulafehérvári lenyű-
göző idegenvezetésért köszönet Dr. 
Gudor Kund Botond történész, es-
peres úrnak.

A legkedvencebb élményemet a 
harmadik napon szereztem, ami-
kor Tamási Áron Ábelének nyomá-
ban felmentünk a Madarasi-Hargita 
csúcsára. Edina néni figyelmeztetett, 
hogy bár lehet, hogy május van, de öl-

tözzünk rétegesen, mert akár havat is 
láthatunk. Tudniillik, hogy én IMÁ-
DOM a havat, ezért nagyon meg-
örültem, amikor felértünk a hegyi tú-
ránk kezdőpontjához, egy sípályához, 
és meglepődtem, hogy a hegycsúcsig 
végig TÉRDIG ÉRŐ hóban mentünk 
felfelé. Hozzátenném, hogy az én örö-
mömben nem mindenki osztozott, 
mert sokan nem számítottak ekkora 
hidegre…

Ezen a napon Simó Béla 
székelykeresztúri tanár úr volt a ve-
zetőnk, aki érdekes és vicces törté-
neteivel szórakoztatott és tanított 
bennünket egész nap, majd a Hargi-
ta egyik tisztásán olyan szépen be-
szélt a magyarok összetartozásáról, 
hogy azt sokáig nem feledjük el. 

A másik nagy élményem az volt, 
amikor Székelykeresztúron és Toroc-
kón vetélkedtünk, mert így lehetősé-
günk nyílt magunktól felfedezni a te-
lepüléseket, értékelni a szépségüket, 
illetve vicces szelfiket készíteni. 

Fehéregyházán, Petőfi halálának 
helyszínén meghallgattuk a múze-
um gondnokának szavait arról, ho-
gyan ápolják az erdélyiek, szűkebb 
értelemben a környékbeliek Pető-
fi emlékét, mennyire fontos nekik a 
magyarságuk megélésében a Petőfi-
hagyomány, ezáltal a szülőhazához 
tartozás gondolata. 

Egyik este a szállásunkon megle-
petés várt: egy kedves házaspár két 

hatalmas tálca süteménnyel lepett 
meg minket. A helyiek kedvességét, 
segítőkészségét minden egyes hely-
színen megtapasztalhattuk, úgy ér-

zem, ez is egy nagyon fontos benyo-
más marad az útról a gyerekek szá-
mára.

Ami még nagyon tetszett, az utol-
só napon Korond, ahol mindenkinek 
tudtam valami kis ajándékot ven-
ni a családban, és sokkal másabb 
volt, mint egy magyarországi vásár: 
a korongozott edény hűtőmágnestől a 
Székelyföld feliratú pálinkáspohárig 
mindent árultak.

A fényképekért és az út szervezésé-
ben nyújtott segítségért köszönet Kár-
páti Zoltán igazgatóhelyettes úrnak, 
valamint Farkas Éva tanárnőnek.

 Simon Zita 8.a  
és Reményi Edina osztályfőnök

„VANNAK VIDÉKEK”  
Utazás Határtalanul a Radnótiból

Gyulafehérvár: a kép bal 
oldalán dr. Gudor Kund 
Botond, jobb oldalon 
Kárpáti Zoltán

Szejkefürdőre is 
ellátogattak a diákok 
Reményi Edina 
(j1) osztályfőnök 
vezetésével. Közismert, 
hogy itt nyugszik 
Orbán Balázs, 
a legnagyobb székely 

Madarasi-Hargita
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Dunakeszi szemmel

Szabó Zsolt 
osztályvezető

FEJLESZTÉSEK SORA, 
A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

- Szabó Zsolt 2022. január 1-től ve-
zeti Dunakeszi Város Önkormány-
zatánál a Városüzemeltetési Osz-
tályt. Dunakeszin az elmúlt 12 év 
a folyamatos fejlesztésekről szólt, 
hogy a város infrastruktúrája, ok-
tatási és egészségügyi feltételei, köz-
területeinek állapota kiszolgálja a 
dunakesziek igényeit. Mivel foglal-

kozott, milyen területről érkezett a 
Hivatalba?

- Korábban is dolgoztam már ön-
kormányzatnál, hasonló területen. 
Ehhez a Budapesti Műszaki Egye-
temen szereztem meg építőmérnö-
ki diplomámat. Dunakeszin 10 éve 
élek, az előző két évben már a Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
munkatársaként is részt vehettem a 
várost érintő fejlesztésekben, még-
hozzá a beruházások koordinálá-
sával. Így végig kísérhettem többek 
között a Szakorvosi Rendelőintézet 
bővítését és a hozzá tartozó parko-
ló építését, valamint új pszichiátria 
épület megvalósítását, a Toldi-lakó-
park és tóvárosi csapadékcsatorna 
kiépítését, a szabadstrandi fejleszté-
seket, a Nyíltvízi Edzőközpont és az 
alagligeti Aranyalma Tagóvoda épí-
tését is.

- Városüzemeltetési osztályveze-
tőként milyen feladatok tartoznak 
Önhöz?

- Járdák, utak, parkok, közvilágí-
tás, középületek, közintézmények fel-
újítása, bővítése, fejlesztése, de még a 
buszmenetrend megírását is a mi csa-
patunk végzi. Figyeljük a pályáza-
ti kiírásokat és minden olyan pályá-
zaton indulunk, ami a dunakesziek 
hasznára válik. Dunakeszi szerencsés 
helyzetben van, jó az együttműködé-
se a város vezetésének az országgyű-
lési képviselővel, így könnyebben jut-
nak a Kormány elé az ötleteink, terve-
ink és többnyire kapunk is segítséget 
a megvalósításhoz.

- Dunakeszi történelmében fontos 
mérföldkő a Dunakeszi Diáknegyed 
építése, az eddigiek alapján akkor 
ebből is kiveszi a részét rendesen…

- Polgármester úrral együtt én is 
részt veszek a heti rendszerességű 
kooperáción, ahol hétről-hétre be-
számolnak nekünk, hol tartanak az 
ütemtervben. Ezeken az egyeztetése-
ken Tóth Eszter, Dunakeszi főkerté-
sze is jelen van, mert a parkosítás, fá-
sítás, locsolóhálózat kiépítése, vala-
mint engedélyeztetések, tulajdono-
si hozzájárulások, földhivatali ügyek 
intézése, közműszolgáltatókkal való 
egyeztetések mind-mind hozzánk 
tartoznak. Izgalmas látni a változást, 
haladást hétről-hétre és izgulni, hogy 
az elszabadult árak ne befolyásolják 
ezt a nagy volumenű beruházást. Sze-
rencsére van olyan profi a kivitele-
zői oldal, hogy előre gondolkodik és 
még időben lekötötte vagy beszerez-
te a legtöbb építőanyagból a szüksé-
ges mennyiséget.

- A legnagyobb beruházás a vá-
rosban jelenleg a Dunakeszi Diák-
negyed, de vannak itt „kisebb”, ám 
ugyanolyan fontos fejlesztések is.

- Így igaz. A minap adtuk át a Rad-
nóti Miklós Gimnáziumban a munka-
területet a vállalkozónak, mert az Ön-
kormányzat, pályázati forrás segítsé-

AZT HIHETNÉNK, HOGY MÁR KÉSZ A VÁROS, HISZEN ÉPÜLT ÉS BŐVÜLT MINDEN AZ ELMÚLT 12 ÉVBEN 
DUNAKESZIN. MÉGIS TÖBB OLDALAS TÁBLÁZATOT KAPTAM SZABÓ ZSOLTTÓL, A VÁROSÜZEMELTETÉSI 
OSZTÁLY VEZETŐJÉTŐL, HOGY MIK ZAJLANAK ÉS MÉG MIK FOGNAK TÖRTÉNNI IDÉN DUNAKESZIN.

A káposztásmegyeri 
közlekedési csomópont

70. sz. Budapest-Vác-Szob MÁV vv.
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Dióssi Csaba 
polgármester

- válaszol a polgármester

gével felújítja a sportcsarnok sport-
padlóját és a hozzá tartozó szociális 
helyiségeket. Ezzel, a tavalyi energe-
tikai felújítás és tetőcsere után szin-
te teljesen megújul Dunakeszi egy-
előre egyetlen középiskolája. Emel-
lett két héttel ezelőtt kezdődött meg 
a munka az alagi Napsugár Bölcső-
de melletti területen, ahol új épület-
szárnyban, további négy csoportszo-
bát alakítunk ki, ezzel plusz 56 férőhe-
lyet teremtve az önkormányzati fenn-
tartású bölcsődékben. Az óvodákban 
is végez felújításokat az Önkormány-
zat a nyári leállások alatt. Többek kö-
zött az Eszterlánc Óvodában kert- és 
járdaépítés, az Alagi Óvoda előtt par-
koló kialakítás, a Játszóház Óvodában 
tetőjavítás, a Piros Óvodában padló-
burkolat csere és részleges tetőcsere, 
valamint mosdó- és járdafelújítás, il-
letve szinte mindenhol várható tiszta-
sági festés, kisebb karbantartási mun-
kák elvégzése.

- Rég várt fejlesztés a Pálya utca–
Külső Szilágyi úti csomópont átépí-
tése, amely végre elkezdődött a múlt 
héten. Mit kell tudnunk erről?

- Már öt éve annak, hogy Dunake-
szi Város Önkormányzata belefogott 
a Pálya utca–Külső Szilágyi út csomó-
pontjának átépítésébe. Bár az érintett 
terület Budapesthez tartozik, a du-
nakesziek számára mégis egy igen 
fontos kereszteződés. A munkálatok 
eredményeként megszűnik az elaka-
dás az alagútban, összehangolt lám-
pás irányítás engedi majd az átmenő 
forgalmat. Az utolsó engedély ősszel 
érkezett meg a Városházára, de a tél 
közelsége miatt nem volt lehetőség el-
kezdeni az átépítést, így az idén nyarat 
jelöltük a legalkalmasabbnak. Az idő-
pontválasztásban az is közrejátszott, 
hogy minél kevesebb autóst érintsen 
a munkálatokból adódó kellemetlen-
ség, hiszen ilyenkor már iskolai szü-
net van. Legalább a gyermeküket is-
kolába vivő szülők autóival kevesebb 
járműtorlódásra lehet számítani.

Két nagy ütemben zajlanak majd a 
munkálatok, az első július 1-jén el is 
indult és 45 napig fog tartani. Első lé-
pésként felmartuk a Külső Szilágyi 
úton a két sáv közti szigetet, a he-

lyén kialakítjuk a kanyarodó sávokat, 
megépítjük a lámpásításhoz szüksé-
ges alépítményeket és gondoskodunk 
a csapadékvíz-elvezetésről. A forga-
lomkorlátozás, az ideiglenes forgal-
mi rend változás augusztus közepére 
feloldódik, és ősszel, október környé-
kén kezdjük a második ütemet. Ekkor 
állítjuk fel a jelzőlámpákat és hangol-
juk össze az alagút két oldaláról ér-
kező forgalmat. A tervezett közleke-
dési lámpa az aluljáróéval szinkron-
ban működik majd, hogy biztosított 
legyen a Dunakeszi felöl érkező au-
tósok kihajtása a Külső Szilágyi útra, 
illetve a városunkba érkezők szabad 
utat kapjanak a Külső Szilágyi útról 
lehajtva.

***
Dióssi Csaba polgármestert kér-
dezzük, ha már nyári szezon 
és fejlesztés, mi történik idén a 
szabadstrandon?

- Évről évre lehetőséget ad nekünk 
a Kisfaludy pályázat, egészen ponto-
san a Dunakeszi Duna Szabadstrand 
Fejlesztése pályázati projekt, a Kis-
faludy Turisztikai Fejlesztési Prog-
ram, hogy a strandunkat szépítsük. 
Ezt a pályázatot elsősorban a balato-
ni strandok fejlesztésére találták ki, 
de sikerült Dunakeszinek is rácsatla-
koznia. Az idei az V. ütem már. A ko-
rábbi kiírásokon is indultunk, ebből 
építettük a mosdót, tavaly stégeket és 
egyéb parti elemeket vettünk belőle. 
Idén sikerült zöldíteni a partszakaszt, 
öntözőberendezést telepítettünk és 
ültetett gyeppel látjuk el. Zöldítés a 
szabadstrandon a korábbi ütemekben 
is volt már, a mostani azonban na-
gyobb területet jelent. A pályázat kap-
csán gondoltunk a gyengén látokra is, 
számukra a sétányon taktilis vezető-
sávot alakítottunk ki és a büfék bejá-
ratáig vezettük a térköves járdát. Biz-
tonságtechnikai eleme is volt a kiírás-

nak, kamerákat is telepítettünk erre a 
partszakaszra. A legérdekesebb talán 
mégis az, hogy a keretösszegből vízi 
és vízparti eszközöket is vásároltunk, 
kajakokat, kenukat, SUP-okat, men-
tőmellényeket és napozóágyakat. Eh-
hez azonban még ki kell alakítunk a 
tároló helyet, de reméljük, hogy idén 
már használni is tudják az eszközö-
ket a szabadstrandra látogatók a nyári 
időszakban. A Kisfaludy Turisztikai 
Fejlesztési Programnak köszönhető-
en olyan plusz beruházásokkal fej-
lődött a 2017-ben átadott Dunakeszi 
Szabadstrand, amik jobban kihasz-
nálhatóvá, élménydúsabbá teszik a 
Dunánkat és Dunakeszit is. Bár nem 
a pályázat része, de további egy ven-
déglátóhellyel is bővült a parti egysé-
gek száma, így már 3 helyszínen fo-
gyaszthatnak a strandolók, sétálók, 
kerékpározók.

Szeredi Helga
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DR. KEREKES DÓRA TÖRTÉNÉSZ, 
A DUNAKESZI RÉVÉSZ ISTVÁN 
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
VEZETŐJE SZÁMOS HELYTÖRTÉNETI 
KÖNYV SZERZŐJE. A DUNAKESZI 
TÖRTÉNETE CÍMMEL MEGJELENT 
KÉTKÖTETES MONOGRÁFIA 
FŐSZERKESZTŐJE EZÚTTAL A 
ROMANTIKUS FANTASY VILÁGÁBA 
KALAUZOLJA EL AZ OLVASÓT A MINAP 
BEMUTATOTT SÁRKÁNYHARCOSOK 
CÍMŰ KÖNYVÉBEN. AZ ÍRÓNŐVEL A 
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN TARTOTT 
ÜNNEPÉLYES KÖNYVBEMUTATÓ ELŐTT 
BESZÉLGETTÜNK.

KEREKES DÓRA – 
SÁRKÁNYHARCOSOK
- Már a könyv címe is sokat sejtető, 
Sárkányharcosok! Kinek szól, me-
lyik korosztálynak ajánlja az 566 
oldalas remekmű elolvasását?

- Természetesen mindenkinek, 
aki szeret a fantázia világában ka-
landozni, a könyv a romantikus 
fantasy műfajába tartozik. Alap-
vetően a 14+-os korosztály számá-
ra, a fiatal felnőtteknek íródott, de 
az idősebb korosztály tagjainak is 
van mondanivalója. A cselekmény 
egy képzeletbeli világban játszó-
dik, de mégis mindannyiunkat 
érint. Egy közösség életéről, a kö-
zösségen belüli kapcsolatokról, a 
családról, a barátokról szól. A tör-
ténet középpontjában egy komoly 
veszélyhelyzet van, amit ennek a 
közösségnek fel kell dolgoznia, és 
azt mutatja meg, hogy hogyan re-
agálnak erre a kritikus helyzetre, 
hogyan tudják megoldani. 

- A megoldás, a válasz az ön fe-
jéből pattant ki, vagy az életből 
vette a példákat?

- Szerintem olyan nincs, hogy 
az ember fejéből pattanjon ki, 
mindannyian az életben élünk és 
a tapasztalataink jelennek meg, 
bármilyen formában is fejezzük 
ki magunkat a képzőművészettől 
kezdve akár egy kellemes recept-
nek az elkészítéséig. Mindenki-
nek van egy olyan része az életé-
nek, ahol saját magát megvalósít-

ja, ki tudja fejezni önmagát. Szá-
momra ez kamaszkorom óta az 
írás. Mindig is írtam és most a 
Szülőföld Könyvkiadó jóvoltából 
ezt a nagyközönség számára is be 
tudom mutatni, amennyiben elol-
vassák a kötetet.

- Korábbi írásai és a könyvet 
kiadó Farkas Csaba szakmai vé-
leménye alapján a Sárkányhar-
cosok az olvasók körében nagyon 
is népszerű, keresett könyv lesz…

- Én is bízom benne, mert bár-
mennyire is felgyorsult a vilá-
gunk, azért szerencsére nem keve-
sen vannak, akiket érdekelnek az 
emberi kapcsolatok, akik szeret-
nek a barátaikkal beszélgetni, akik 
szeretik azt is, hogyha a családjuk 
körülöttük sertepertél.

- Mennyi idő alatt lehet egy kö-
zel 600 oldalas, tartalmas köny-
vet megírni?

- Négy évet vett igénybe mire 
megírtam, de természetesen mel-
lette mindig dolgoztam. A kiadás 
sokkal gyorsabban ment, a Szü-
lőföld Könyvkiadó vezetője, Far-
kas Csaba decemberben mond-
ta azt, hogy ő ezt szívesen kiad-
ná, és most itt vagyunk, és itt van 
a könyv is.

- E szerint ön egy nagyon sze-
rencsés író, hiszen nem kellett 
a kiadók ajtaján kopogtatnia a 
kézirattal.

- Őszintén szólva, én mindig 
hittem abban, hogy majd egyszer 
lesz egy ilyen kiadó. Én nem ke-
restem meg senkit, mert hogy-
ha az ember tud úgy írni, hogy 
felkelti mások érdeklődését, ak-
kor előbb-utóbb ez megtörténik 
vele. Kétségtelen, hogy a Szülőföld 
Könyvkiadó vezetője, Farkas Csa-
ba ismerte korábbi munkáimat, 
hiszen ő adta ki a Magyarország 
kincsestára… Dunakeszi című kö-
tetét, melyet én írtam és szerkesz-
tettem. Vannak további terveink 
is, ha minden jól megy és a papír-
árak is engedik, akkor a karácso-
nyi könyvvásárra egy novelláskö-
tetet fogunk elkészíteni. 

- Önről eddig is köztudott volt, 
hogy rendkívül sokoldalú, nagy 
munkabírású, tehetséges szerző, 
így nem lepődnék meg, ha a tar-
solyában ott lenne az újabb re-
gény ötlete. 

- Ott bizony! Történészként 
mindig is élénken foglalkoztatott 
és a kutatási területem a 17. szá-
zad. Nos, a század végén az Osz-
mán Birodalomban igen aktívan 
tevékenykedett egy császári kém, 
akinek az élete regényért kiált! 
Már a neve is regényes: úgy hívják 
őt, hogy Marc'Antonio Mamucca 
della Torre.

- Ez is bizonyítja és a most 
megjelent Sárkányharcosok című 
könyve is, hogy kedveli az izgal-
makat, a fordulatokban gazdag 
cselekményeket, a színes egyéni-
ségeket. 

- Ó, hát ki ne kedvelné az iz-
galmas, fordulatokban gazdag re-
gényeket, melyeknek ráadásul 
még napjainkban is hasznosítha-
tó „üzenetük” van. A Sárkányhar-
cosok izgalmas könyv, erre utal 
a címe is. Aki eddig olvasta, arra 
„panaszkodott”, hogy nem tudta 
letenni, volt, aki a fél éjszakát éb-
ren töltötte, hogy elolvasson még 
egy fejezetet. Fordulatos, elég hu-
moros, én nagy hangsúlyt fekte-
tek a humorra, mert szerintem a 
mai világot humor nélkül nem le-
het túlélni. Ugyanakkor elég ko-
moly mondanivalója is van, és idő-
ről időre elfilozofálnak a mi sze-
replőink az élet fontos kérdésein. 

- Hol lehet megvásárolni a 
könyvet?

- A Szülőföld Könyvkiadóban, a 
Líra, a Libri és a Bookline boltjai-
ban és online felületein, de nálam 
a helytörténeti gyűjteményben is 
megvásárolható.

- Köszönöm a beszélgetést, és 
kívánom, hogy bestseller legyen a 
Sárkányharcosok.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szilas-Dohányos Ágnes, a könyvborító tervezője, dr. Kerekes Dóra író, 
Babják Annamária színművész, Farkas Csaba, a könyvkiadó vezetője
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K
árolyi gyula 1837. július 5-én született 
Pest-Budán, Károlyi György és Zichy Karolina 
legidősebb gyermekeként, a mai Károlyi utca 
16. sz. alatt (jelenleg: Petőfi Irodalmi Múzeum). 

Édesapja jó barátja, Széchenyi István Naplójából tud-
juk, hogy összenőtt nyelvét július 16-án megoperál-
ták. Gimnáziumi tanulmányait Pesten, a Kegyesren-
di Gimnáziumban (ma: Piarista Gimnázium) végezte, 
egyetemre Bonnban járt. Ezután – a kor szokásainak 
megfelelően – peregrinációra indult: bejárta Németor-
szágot, majd Franciaországba, Svájcba, az Egyesült Ki-
rályságba és 1862-ben az Amerikai Egyesült Államok-
ba is elutazott. A magyar országgyűlés főrendi házá-
nak születése jogán tagja volt, 1865-től annak jegyzője 
lett. 1873-ban Fóton házasodott, első unokatestvéré-
nek, Károlyi Edének a lányát, Georginát vette felesé-
gül. (Egyetlen fiúk, Mihály szájpadlás nélkül született. 
Később ő lett Magyarország miniszterelnöke.) 1883-
ban – Georgina korai halálát követően – újra házaso-
dott (Pálffy Geraldine szintén egyik unokatestvérének 
lánya volt). Betegsége miatt visszavonult a politikától, 
csak a gazdálkodásnak, a jótékonyságnak és a lósport-
nak szentelte idejét. A korabeli sajtó így írt róla: „Arisz-
tokrata a szó nemesebb értelmében; előkelő, de nem fe-
szes, sőt kedves, megnyerő modorú. Szenvedélyes 
gazda, takarékos, ahol a takarékosság van he-
lyén, de egyúttal áldozatra kész, ahol azt a 
közjó követeli. Valódi gentleman és talpig 
magyar ember…” 

Az uralkodó, I. Ferenc József felké-
résére 1881 májusában megalapította a 
Magyar Szent Koronai Országai Vörös-
Kereszt Egyletét, amelynek elnöke is lett. 
A szervezet létrehozására 11.000 forin-
tot költött, és aktívan részt vállalt a magyar 
egészségügy reformjában. Tagja volt a Földhi-
telintézet felügyelő bizottságának, elnöke az Első 
Magyar Általános Biztosító-társaság igazgatóságának és 
az Első Hazai Takarékpénztárnak, majd 1881-től a Ma-
gyar Írók Segélyegylete felügyelő bizottságának. Kedvel-
te a falkavadászatot, alapítója volt az Erdélyi és Magyar 
Egyesült Zergevadászati Társulatnak, valamint a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társulatnak, továbbá a Szé-
chenyi István által alapított Hajós Egyletnek is. 

Legnagyobb szenvedélye a magyarországi lósport volt. 
Már az 1860-as évektől futottak lovai a zöld gyepen, tag-

ja volt a Magyar Jockey-Club-nak. 1879 októberében a 
Magyar Lovarergylet elnökévé választották, amely tiszt-
séget halálig töltötte be. Utóbbi minőségében – unoka-
testvére, gróf Batthyány Elemér hathatós támogatásá-
val – mindent megtett, hogy a magyar lósport számára 

hazai földön nyilvános tréningtelep létesüljön. 
Apósa fóti birtokának közelében találta meg 

a megfelelő helyet: Alag-pusztát. Nagy len-
dülettel látott neki az új terület megszer-
vezésének, de idejekorán elragadta a ha-
lál. Gróf Károlyi Gyula 53 évesen, 1890. 
november 23-án hunyt el, szájüregi da-
ganatban, amelynek következtében nem 
tudott táplálékot magához venni. Nek-

rológírója így fogalmazott: „Mily szatira a 
sorstól, hogy az ország két ily dúsgazdag em-

bere [ti. apa és fia], aki százaknak meg százak-
nak adott kenyeret, maga éhhalállal haljon.” Legis-

mertebb arcképét Benczúr Gyula festette meg, amellyel 
a művész több nemzetközi díjat is elnyert. Károlyi Gyula 
gróf emlékét Dunakeszin a régi lósport elit villanegye-
dében utcanév őrzi. Unokatestvére, Batthyány Elemér 
pedig kiépíttette Alagot – közös terveik szerint.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

185 éve született gróf Károlyi Gyula, 
a Magyar Lovaregylet egykori elnöke

ALAGRÓL ÁLMODOTT

DUNAKESZI ALAGI RÉSZÉN, AZ EGYKORI VILLATELEPEN 
TALÁLHATÓ A GYÖNYÖRŰ ÉPÜLETEIRŐL HÍRES KÁROLYI UTCA, 

AMELY NAGYKÁROLYI GRÓF KÁROLYI GYULÁRÓL (1837-1890), A 
MAGYAR LOVAREGYLET EGYKORI ELNÖKÉRŐL KAPTA A NEVÉT. 

NEKI KÖSZÖNHETŐ, HOGY A LOVAREGYLET MEGVÁSÁROLTA 
ALAG-PUSZTÁT, A „PEST MEGYEI SZAHARÁT”, AMELYEN 

AZUTÁN KIÉPÍTETTE A VERSENYPÁLYÁT ÉS A TRÉNINGTELEPET.
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KÁRPÁTI ZOLTÁN, A DUNAKESZI 
RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM 
IGAZGATÓHELYETTESE IMMÁR 
NÉGY ÉVTIZEDE SIKERESEN 
KÉSZÍTI FEL AZ ISKOLA DIÁKJAIT 
A KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOS 
FÖLDRAJZVETÉLKEDŐKRE 
ÉS SZERVEZI A KÜLFÖLDI 
TANULMÁNYUTAKAT ÉS 
TÁBOROKAT. E PÉLDÁS 
TEVÉKENYSÉG EGYIK NAGY 
ÉRTÉKE – A DIÁKOK ÉLETRE SZÓLÓ 
ÉLMÉNYÉN TÚL – A TÖRÖK-MAGYAR 
KULTURÁLIS MENEDZSERREL, 
KUBILAY KARAHANNAL ÁPOLT 
SZAKMAI KAPCSOLATA, AKINEK 
SZERVEZÉSÉBEN DUNAKESZI 
HÁROM ISKOLÁJÁNAK KÉPVISELŐI 
SIPOS DÁVID ALPOLGÁRMESTER 
VEZETÉSÉVEL ISZTAMBUL TÖBB 
ISKOLÁJÁBAN TETTEK SZAKMAI 
LÁTOGATÁST. 

Formálódik a dunakeszi iskolák 
isztambuli testvériskola-kapcsolata
a Delegáció vezetője elmonDta, hogy 

a török város egyik kerületéből több 
iskola keres kulturális, sport, és nép-

tánc területeken kapcsolatokat, és Duna-
keszi is a kiszemelt települések között van. 
Az isztambuli látogatáson Dunakeszit a 
Kőrösi iskolából Tóth Zoltán igazgatóhe-
lyettes és Benkő Szepesi Eszter, az alsós 
munkaközösség vezetője, a Fazekas isko-
lából, Papné Szalai Csilla igazgató asszony, 
a Radnóti gimnáziumot Kárpáti Zoltán 
igazgatóhelyettes és Majer Tamás tanár, a 
német munkaközösség vezetője képviselte.

Pedagógusaink három isztambuli isko-
lában tájékozódtak a török oktatási rend-
szerről, az állami és magániskolák műkö-
déséről, az intézmények felszereltségéről. 

Isztambul igazi világváros, melyben hi-
vatalosan 16 millióan élnek, de a vendég-
látók szerint 20 millióan lakják a 39 kerü-
letből álló metropoliszt. Sipos Dávid al-
polgármestert fogadta a 420 ezer fős Isz-
tambul Atasehir kerület alpolgármestere, 
akitől – többek között – megtudta, hogy a 
kerületben 80 ezer diák 300 iskolában ta-
nul, melynek többsége, a 220 magániskola.

Az isztambuli tapasztalatok egyik érde-
kessége, hogy külön helyszínen, egymástól 
független oktatási intézményben működ-
nek az általános iskola alsó és felső tago-
zatos osztályai. 

– Vannak például olyan alsó tagozatos 
magániskolák, melyek már 4 éves, óvo-
dai kortól kezdődően fogadják a gyereke-
ket, de az iskolai kötelezettség 6 éves kor-
tól kezdődik. Az állami iskolák felszerelt-
sége változó képet mutatott, az épületek ál-
lapota is sokszínű. Én egy magániskola 16 

fős osztályában jártam, ahol az oktatásban 
nagy hangsúlyt kapott a gyakorlati elemek, 
a modern eszközök alkalmazása és a kötet-
len, alkotó hangulat – ismertette Sipos Dá-
vid. 

A küldöttség színes képet kapott az ot-
tani oktatásról, többek között részt vettek 
egy állami iskolai ballagáson. 

- Rendkívül látványos volt - hatalmas 
LED-fal, vörös szőnyeg, óriási kamerák-
kal, fénytechnikával, virágokkal - úgy 
éreztük magunkat, mintha egy Oscar-gá-
lán lennénk – mondta Sipos Dávid, aki 
szerint nagyon díszes és színvonalas ün-
nepség volt. A különleges élmények között 
sorolta a Boszporuszon úszó hajón tartott 
iskolai bankettet is, amely nemcsak han-
gulatában, de látványában is óriási élmény 
volt. 

– Mindenhol magyar feliratú plakáto-
kon köszöntöttek bennünket, volt olyan is-
kola, ahol a magyar Himnusszal, magyar 
zászlókkal és énekkel fogadták a küldött-
séget. De volt, ahol a diákok magyarul kö-
szöntöttek bennünket, Magyarországról és 
a Parlamentről készített fotókkal kedves-
kedtek. A szakmai programok és az elő-
adások is nagyon jól szervezettek voltak. 
Az apró gesztusokból is azt érzékeltük, 
hogy nagyon komolyan vették a látogatást, 
így jó esély van arra, hogy tartalmas kul-
turális kapcsolatok jöjjenek létre a török és 
a dunakeszi iskolák között. Ezt támasztja 
alá az is, hogy az egyik iskolai osztályban 
szeptembertől heti szinten magyar kultú-
raóra keretében fognak ismerkedni a török 
diákok Magyarországgal.

A török vendéglátók örömmel fogadták 

a dunakeszi küldöttséget, az alpolgármes-
ter szerint minden megnyilvánulásukból 
érződött, hogy nagyon készültek, kifeje-
zésre juttatták Magyarország és Dunake-
szi iránti szimpátiájukat. 

A dunakeszi küldöttség tagjai is ismer-
tették a magyar oktatási rendszert, Du-
nakeszi iskoláinak működését, sőt Tóth 
Zoltán, a Kőrösi iskola igazgatóhelyette-
se, diplomás néptáncoktató egy látványos 
tánccal is megörvendeztette a vendéglátó 
iskola közösségét. 

Sipos Dávid elmondta: a török iskolai 
vezetőket őszre meghívták Dunakeszire, 
hogy megismerhessék városunk adottsá-
gait, lehetőségeit, melynek hosszú távú cél-
ja, hogy a török és a dunakeszi diákok köl-
csönösen felfedezhessék a két ország kul-
túráját, hagyományait, értékeit.

Vetési Imre

Majer Tamás, Kubilay Karahan, 
Sipos Dávid és Kárpáti Zoltán (j1)
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Szeretnél egy fiatalos, 
sikeres, fejlődő csapat tagja lenni? 

Az EGLO Lux Kft a magyar világítástechnikai 
piacon, több, mint 30 éve jelen lévő,  

ismert és elismert, osztrák tulajdonú cég. 
Dunakeszin elhelyezkedő, 

exkluzív bemutatótermébe keres munkatársat

ELADÓ POZÍCIÓBA.

FELADATOK, MUNKÁK:
• termék értékesítés, vevő kiszolgálás

• reklamáció kezelés
• pénztárgép kezelés

• rendszer magabiztos használata
• árukészlet folyamatos ellenőrzése

• áruátvétel, raktárkészlet rendben tartása

ELVÁRÁSOK:
• Eladói, kereskedelmi szakirányú végzettség  

vagy vendéglátóipari végzettség
• Lámpaértékesítésben szerzett tapasztalat előny

• MS Office felhasználói szintű ismerete
• önálló munkavégzés

• rugalmasság
• jó stressztűrőképesség

• sikerorientáltság

ELŐNYÖK:
• Műszaki eladói  

vagy villanyszerelői / műszerész végzettség
• SAP rendszer ismerete

• releváns tapasztalat
• pénztár ismeret

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
• Havi rendszeres cafetéria juttatás

• fix fizetés + jutalék
• 13. havi fizetés

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Dunakeszi
Egyedi rugalmas munkaidő beosztás,  

szombati munkavégzéssel, fizetés megegyezés 
szerint, azonnali belépéssel.

Felvétel esetén a továbbképzést a cég támogatja.

Jelentkezés: 2022. július 31-ig 
a viktoria.vamosi@eglo.com 
címre elküldött önéletrajzzal.

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLETVIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

• Hatalmas vágott virág választék
• Rengeteg cserepes virágzó és zöldnövények

• Menyasszonyi csokrok, asztalidíszek készítése
• Temetési koszorúk, sírdíszek egyedi megoldásokkal

• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő- és minőségi selyemvirágokkal!

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

www.pawww.passsziom.husziom.hu

APRÓHIRDETÉS
• Figyelem. tetőjavítás, tetőfelújí-
tás és épületbádogos munkákat vál-
lalunk! Tető, lakás beázások oká-
nak felderítése és szakszerű elhárí-
tása, ezen kívül lapostetők szigetelé-
se és faszerkezeti munkák elvégzése: 
+3670/610-5570
• Legyél te is egy sikeres csapat 
tagja – Állásajánlat! A Dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnázium mate-
matika, informatika, német nyelv, 
angol nyelv valamint magyar nyelv 
és irodalom szakos kollegák je-
lentkezését várja az alábbi címre: 
igazgato@dkmrg.hu. 

2022. április 07.  
Aburdán Sándor és Győrfi Adrienn 

2022. április 21.  
Boncz Dániel és Illés Ágnes

2022. április 30.  
Csordás Tamás és Kerekes Orsolya

2022. május 05.   
Kovács Zoltán Szabolcs és Szepcsik Tünde

2022. május 21.   
Havas Márton és Varga Helga

2022. május 28.   
Hatvanger Attila és Szabó Fanni

Házasságot kötöttek

A Dunakeszi Polgár 

korábbi 
lapszámait 
megtekintheti a 

dunakanyarregio.hu 

internetes portálon
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ABBAN A SZERENCSÉS HELYZETBEN VOLTAM, 
HOGY A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY JÓVOLTÁ-
BÓL RÉSZT VEHETTEM JÚNIUSBAN KÖLNBEN 
EGY ERASMUS KOORDINÁTOROKNAK, KÉPZŐ 
INTÉZETEKNEK ÉS NEMZETI IRODÁK KÉPVISE-
LŐINEK SZERVEZETT HÁROMNAPOS SZAKMAI 
KONFERENCIÁN, AMELY RENDKÍVÜL JÓL SZER-
VEZETTEN ZAJLOTT. A KONFERENCIA TÉMÁJA 
AZ ERASMUS KÜLFÖLDI TANÁRI TOVÁBBKÉP-
ZÉSEK MINŐSÉGÉNEK HOSSZÚ TÁVÚ BIZTOSÍ-
TÁSÁRÓL SZÓLT, HISZEN EGYRÉSZT A COVID 
PANDÉMIA KELLŐKÉPPEN VISSZAVETETTE 
EZT A RENDKÍVÜL JÓ SZAKMAI LEHETŐSÉGET, 
MÁSRÉSZT AZ AKKREDITÁCIÓS PÁLYÁZATI LE-
HETŐSÉG ÚJ IDŐSZAKOT NYITOTT A KÜLFÖLDI 
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK TERÉN. én, koorDinátorként azzal 

a céllal indultam el a ren-
dezvényre, hogy minél több 
szakmai kapcsolatot építsek 

ki, de bevallom volt némi kétely ben-
nem, miután ez volt az első nemzet-
közi konferencia, amelyen részt kel-
lett vennem. Az járt a fejemben, va-
jon a személyes kapcsolatteremtő ké-
pességem és a jó angol nyelvtudásom 
elegendő lesz-e, hogy meggyőzzem 
az európai koordinátorokat, a mi is-
kolánkban érdemes gondolkodniuk?

Estefelé érkeztünk meg Köln bel-
városába, ahol fáradtan, útban a 
szállásunk felé, még megálltunk egy 
pillantás erejéig a kölni dóm impo-
záns épülete előtt. Hatalmas tor-
nyai feketén, szigorúan tekintettek 
le rám, mintha azt sugallták volna, 
hogy ebben az észak-rajna-vesztfáli-
ai városban minden utazón rajta tar-
ják szemüket. Aznap csak kívülről 
lehetett megcsodálni a gótikus épí-
tészet eme csodálatra méltó remekét, 
mert a kapui már zárva voltak. 

Az első este az ismerkedésnek 
adott helyett, de csak egy finn hölgy-
gyel beszélgettem csupán, aki mace-
dón származású volt, a többi német, 
belga, izlandi,norvég és svéd kollé-
ga láthatóan jól elvoltak magukban. 
Újra láttam magam előtt a dóm ko-

morságát és az óriási középkori zárt 
kapuit. Valami kellene, gondoltam, 
ami közelebb visz Északnyugat-
európa népeihez, hamár a történel-
münk kissé távolabb sodort minket.

Másnap azonban lehetőségem volt 
nekem is hozzászólnom a szakmai 
vitákhoz angolul, és bár csak sze-
rényen mertem zöldfülüként vé-
leményt alkotni, a kávészünetben 
több kolléga megjegyezte, hogy mi-
lyen szépen beszélek angolul. A dél-
utáni városnéző séta a dóm előtti té-
ren kezdődött, ahol ragyogó napsü-
tésben tárt kapukkal, hívogatóan állt 
a székesegyház. Éreztem, hogy meg-
tört a jég, a történelmi távolságokat 
át tudtam hidalni, azzal, hogy jól be-
szélek angolul. Nem érkeztem haza 
üres kézzel, öt kapcsolatot tudtam 
kialakítani német, norvég, finn és 
belga koordinátorokkal.

Hiszem, hogy a magyar fiatalok 
ma is rengeteget tudnak adni és ta-
nulni Európától, ha jól beszélnek leg-
alább két európai nyelvet, amelyhez 
elengedhetetlen a jó iskolai nyelvok-
tatás.

Ráthné Murányi Rita
Erasmus koordinátor

Dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium

A jó nyelvtudás kapukat nyit meg

Megérkezés után a kölni dóm előtt Ráthné Murányi Rita

A kölni dóm
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„A sikernek nem titka van, hanem ára!” - Arnold Schwarzenegger -

HATALMAS SÚLYA VAN E RÖVID MONDATNAK. 
A HÍRES AMERIKAI SZÍNÉSZNEK ÉS POLITI-
KUSNAK BIZONY IGAZA VOLT: A SIKERT SENKI 
SEM KAPJA AJÁNDÉKBA, AZÉRT KEMÉNYEN ÉS 
KITARTÓAN MEG KELL DOLGOZNIA. VILÁGHÍRŰ 
ÜZLETEMBEREK, NEMZETKÖZILEG ELISMERT 
KUTATÓK ÉS KIVÁLÓ SPORTOLÓK EMELKEDNEK 
KI TÁRSADALMUNKBÓL. MINDEGYIKŐJÜKET A 
SIKER KÖTI ÖSSZE, VAGY MÉGSEM? 

Kozsán Balázs: MotiváciON

Az én életemben van egy 
másik tényező, ami elen-
gedhetetlen az eredmény-
hez: a motiváció. Utána-

néztem a szakkifejezésnek: „Mo-
tiváció (főnév): cselekvésre készte-
tő tényező,…” Ahelyett, hogy ennek 
a félmondatnak a jelentését boncol-
gatnám, inkább leírom, én miként 
inspirálom magam a hétköznapok-
ban, hogy kitűzött céljaimat el tud-
jam érni.

Minden egyes új tanév vagy egy 
számomra fontos időszak kezdete-
kor olyan célokat tűzök ki magam-
nak, melyek nem elérhetetlenek szá-
momra, de dolgoznom kell értük. Is-
merjük jól a mondást, a szó elszáll, az 

írás megmarad, ezért a pillanat he-
vében egyből le is írom egy papírra 
a terveimet. Nem elvont, filozofikus 
gondolatokat jegyzek le, mint példá-
ul „a következő évben jó lenne majd 
megszerezni a felsőfokú német nyelv-
vizsgát”, hanem tömör, lényegre törő 
mondatokat vetek papírra, tele sarkos 
határidőkkel. Az előző példát átfor-
málva: „Május 24-én leteszem a C1-
es német nyelvvizsgát a Goethe-nél.” 
Ezt követően kitűzöm egy jól látha-
tó helyre, (én az asztalom fölé szok-
tam), hogy a lelkiismeretemet mindig 
piszkálják a fenti kijelentő mondatok. 
Ezeket a célkitűzéseket pedig soha-
sem tartom magamban, elmondom 
másoknak a szándékomat, hiszen így 
én is magabiztosabbá válok, és ők is 
emlékeztetnek engem.

A motiváció másik nagy titka pe-
dig a vizuális megjelenítés. Egy-egy 
színes kép vagy fotó megteremti a 
kapcsolatot a jobb és bal agyféltekém 
közt, és beindul a tudatos „jövőterve-
ző program”. Ezt a „nyitányt” néha 
úgy érzem, mintha a tudatalattim 
folytonos piszkállással emlékeztetne 
arra, hogy mi is a dolgom. 

Számomra a legtöbbet az idézetek 
jelentik. Szinte minden helyzetben 
találok egy kétsoros „ütős mondatot”, 
ami motivál, és átlendít a mélyponto-
kon. 

Végül, de nem utolsósorban a kül-
ső motivációról szeretnék beszélni. 
Magam mögött mindig is egy támo-
gató családot és barátokat tudhat-
tam, akik sokszor tetteim mozgató-
rugói voltak. 

Olyan is adódott már, hogy egy ba-
rátommal közös célkitűzésben álla-
podtunk meg. Ilyenkor egyszer én, 
egyszer ő tereltük vissza egymást a 
megfelelő útra. Persze az egészséges 
versengés sem maradhatott el, ami 
csak még inkább fokozta teljesítmé-
nyünket.

Így, cikkem végére érve, talán még-
is rá tudnék cáfolni Arnold Schwar-
zenegger nyitómondatára: a sikernek 
igenis van titka: a motiváció, a célod-
hoz való pozitív hozzáállás és a hit ab-
ban, hogy sikerülni fog. A most szár-
nyaikat bontogatókhoz pedig Mol-
dova György szavaival fordulok:„Az 
első lépéseket nem a hosszuk, hanem 
az irányuk minősíti."
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A LÓVERSENYZÉS SZERELMESEIVEL 
EGYÜTT A SPORTSZERETŐ KÖZVÉLE-
MÉNY MÉLTÁN TARTJA A MAGYAR GA-
LOPP BÖLCSŐJÉNEK ALAGOT, AMELY 
AZ 1800-AS ÉVEK MÁSODIK FELÉTŐL 
SZOLGÁLJA A HONI LÓVERSENYZÉST, 
AHOL EGYKORON ÉS NAPJAINKBAN IS 
KIVÁLÓ TRÉNEREK ÉS ZSOKÉK KÉSZÍ-
TETTÉK ÉS KÉSZÍTIK FEL A TELIVÉRE-
KET A VERSENYEKRE. KI NE TUDNÁ, 
HOGY 100 ÉVE ALAGON FUTOTTÁK 
AZ ELSŐ MAGYAR DERBY-T VAGY AZT, 
HOGY AZ EURÓPA-HÍRŰ ALAGI PÁLYÁN 
TRENÍROZTÁK MIKÓCZY ZOLTÁN VI-
LÁGKLASSZISÁT, OVERDOSE-T IS. ÍGY 
MI SEM TERMÉSZETESEBB, HOGY E 
NAGYSZERŰ ÉRTÉK ÉS TELJESÍTMÉNY 
ELISMERÉSEKÉNT A MAGYAR DERBY 
FELVEZETÉSEKÉNT MINDEN ÉV JÚNIU-
SÁBAN AZ ALAGI DÍJ KERETÉBEN MÉ-
RIK ÖSSZE TUDÁSUKAT A HÁROMÉVES 
TELIVÉREK A KINCSEM PARKBAN.

A LÓVERSENYZÉS VARÁZSLATOS MILIŐJE azt is 
megérinti, aki először lép be a Kerepes úti Kincsem Park-
ba, ahol az első magyar csodakanca, az 54 versenyen in-
duló és legyőzhetetlen Kincsem életnagyságú szobrát 

csodálhatja meg. Semmi mással össze nem hasonlítható a ring 
hangulata, melyben a futam előtt körbe-körbevonuló versenylo-
vak mozgásának stílusa és formája alapján döntik el a nézők, hogy 
kiben „látják” a győztest. A fogadókhoz hasonló izgalommal sé-
tálnak a zöld pázsittal borított ring közepén a tulajdonosok és a 
trénerek, akik még a versenyre hívő csengőhang előtt egy-két „tuti 
biztos nyerő” tanáccsal látják el a zsokékat. 

Ezt a futamról, futamra ismétlődő „szertartást”, a verseny előtti 
parádét élvezhettük mi is az idei Alagi Díj rajtja előtt június 4-én, 
a kora esti órában. 

Az Alagi Díj szakmai értékét jól mutatja, hogy a verseny 3 millió 
forint összdíjazású volt, amely mellett a Connolly’s RED MILLS 
tiszteletdíját vehette át a győztes ló tulajdonosa, idomárja és lova-
sa, valamint Dunakeszi Város Önkormányzatának különdíját a 
legeredményesebb alagi tréner. 

A versenyen olyan kiváló trénerek lova állt rajthoz, mint a hat-
szoros Derby-győztes Ribárszki Sándor, a zsokéként és idomár-
ként is kiválót alkotó, ugyancsak többszörös Derby-nyerő Kovács 
Sándor, hazánk első Group 1 győztese, a kétszeres Derby-győztes 
Maronka Gábor idomítottja.  

Feszült várakozás előzte meg azt a pillanatot, amikor a neves 
szpíker, a Kincsem Nemzeti Kft., valamint a Magyar Lóverseny-
fogadást-szervező Kft. igazgatója, az egyedülálló stílusban köz-
vetítő Pécsi István az éterbe kiáltotta: „Start! Elindult az Alagi 
Díj…”

A futamon induló tizenhárom mén és kanca 2000 méte-
res küzdelmét magabiztosan nyerte Maxim, a Jazy Team istálló 
lova, nyergében Bauyrzhan Murzabayevvel, az idomár pedig az a 
Stanislav Georgiev, aki zsokéként is remekül teljesít.

Az ünnepélyes díjátadó után a neves trénert, a Dunakeszin élő 
Ribárszki Sándort először a Pünkösdi Hendikepről kérdeztem, 

akinek idomítottja, Stoneheart Kovács Milánnal a nyergében el-
sőként ért célba, de mégsem ők ünnepelhettek.

 - Láttam a befutót és azonnal tudtam, hogy megóvják, mert a 
zsokém az utolsó pillanatban ostort cserélt és emiatt a lovam a há-
tulról érkező támadó ló elé ment. Sajnos ez a versenyünkbe ke-
rült, pedig könnyedén nyerhettünk volna. De jogos a versenybí-
róság döntése – mondta nagyon sportszerűen Ribárszki Sándor.

- No és az Alagi Díj? 
- Nekem meglepetés Maxim győzelme, bár ha alaposabban ele-

mezzük, akkor látnunk kell, hogy az istállónál a közelmúltban 
változott a tréner és a lovas is. De azért csak meglepetés, mert vol-
tak ott jobb sanszú lovak. Én egy lóval, az esélytelenek nyugalmá-
val vettem részt a versenyen. 

- Július 3-án futják a 100. Magyar Derbyt. Hogyan készültök?
- A szabályok szerint a legeredményesebb, az utolsó öt futáson 

a legtöbb pénzt nyerő 16 telivér indulhat a Magyar Derbyn. A mai 
napom nem olyan jól sikerült, de még nem adtuk fel.  Ha jól szá-
molom, akkor a huszadik hely körül vagyunk…

Száraz György: Alag a magyar galopp bölcsője  
Maxim nyerte az Alagi Díjat

Start előtt a ringben: Seltenreich József édesanyjával és kisfiával, Ribárszki Sándor, 
Száraz György, Sereg András, a Racing Portal főszerkesztője és Borbola Éva

Az Alagi Díj győztese Maxim, nyergében Bauyrzhan Murzabayevvel 
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Az Alagi Díj ünnepélyes átadója a főszereplőkkel

- E szerint elképzelhető, hogy a legeredményesebb trénerként 
nem lesz induló lovad a centenáriumi derbyn?

- Minden elképzelhető, még ez is. 
Száraz György, a Magyar Lovaregylet elnöke, neves dunakeszi 

polgár, mint mindig, ezúttal is lelkes lokálpatriótaként nyilatko-
zott Alagról, a magyar lóversenyzés bölcsőjéről, aki azzal kezd-
te, hogy az Alagi Díj a Magyar Derby előtti legfontosabb futam.

- Ezen a versenyen dől el, hogy melyik ló távbíró és melyiknek 
van nagy esélye a Magyar Derbyn. Alaghoz egy szenzációs jubi-
leum is kötődik, hiszen az első Magyar Derbyt 1921. június 6-án 
4 óra 40 perckor Alagon futották. Idén pedig már a 100. Magyar 
Derbyt futják, igaz Budapesten a Kincsem Parkban. Az első Ma-
gyar Derbyt egy Vatinius nevű ló nyerte meg, amit az alagi tréner 
Hitch György trenírozott.

- Alag, Dunakeszi, mit jelent a mai magyar lóversenyzésben?
- Alag a mindent jelenti, mert Alag közel másfél évszázada a 

legbiztosabb bázisa a magyar lóversenyzésnek. Ezt jól példáz-
za az is, ha a pesti pályával bármi is történt, Alag nemcsak tré-
ningtelepként, de versenypályaként is helytállt a régi időkben és 
a közelmúltban is. 2000-ben is Alagon futották a Magyar Derbyt, 
ugyanis akkor építették az új tribünt a Kincsem Parkban. Alag 
minden helyzetben szolgálja a magyar lóversenyzést, a telivérek 
felkészítését. 

- Számos anekdota és sztori szól arról, hogy a régmúltban le-
gendás zsokék és idomárok színesítették Alag életét. Napjaink-
ban kik a legnevesebbek?

- Kétségtelen tény, hogy az elmúlt száz év ebből a szempontból 
is színesebb, gazdagabb volt. Igen, régen a sikeres és bohém zso-
kék az akkori sajtó kedvencei voltak, neves írók, költők fordultak 
meg Alagon. Sajnos ma nem vagyunk olyan híresek, de ki ne em-
lékezne a legendás Hesp családra, az első derbyt nyerő Nagy Géz-
ára, majd Kállai Pálra, vagy a 17 derbyt nyerő Aperianov Zakari-
ás idomárra, de említhetem a legújabbkor nagyszerű zsokéi közül 
Kovács Sándor és ifj. Kozma István nevét. Ma is vannak tehetsé-
ges fiatal magyar zsokék, de amióta újból elismert lett a magyar 
lóversenyzés, azóta mind több sikeres külföldi zsokét szerepeltet-
nek a tulajdonosok. Bízom benne, hogy az Alagon működő zso-
kéiskolában felnevelkedő fiataljaink is felnőnek a külföldi zsokék 
szakmai színvonalára.

- Milyen érzés sportigazgatóként, dunakeszi önkormányzati 
képviselőként részt venni és a város nevében gratulálni az Alagi 
Díj győztesének?  - kérdeztem az ünnepélyes ceremónia után 
Seltenreich Józseftől.

- Fantasztikus érzés volt és nagy büszkeség, hogy a városunk 
díját én adhattam át. Az Alagi Díj átadása dunakeszi lakosként 
különösen felemelő érzés volt számomra, mivel nagyapám is zso-
ké volt. Hatalmas büszkeség! Nagyon izgultunk, bíztunk ben-
ne, hogy alagi lesz a győztes és ez sikerült szerencsére. Fantaszti-
kus érzés díjat átadni, de ez most különösen az volt! Büszkék va-
gyunk rá, hogy Alag Dunakeszinek az egyik legnevezetesebb ré-
sze, amelynek másfél évszázados hagyománya van, amit továbbra 
is támogathat az önkormányzat. Bízunk benne, hogy lesznek még 
Alagon is lóversenyek és ez az Alagi Díj hosszú ideig képviseli 
majd Dunakeszi nevét itt.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Imreh Lajos Lujó főpilóta

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

ESŐMENTES, VERŐFÉNYES MELEG NYÁRI NAPON KEZDŐDÖTT EL A DUNAKESZI VETE-
RÁNJÁRMŰ- ÉS REPÜLŐNAP. MÁR AZ ELSŐ NAPON, JÚNIUS 11-ÉN EZREK LÁTOGATTAK 
KI, SOKAN CSALÁDOSTUL A REPÜLŐTÉRRE. VOLT MIÉRT, MERT PROGRAMOK SOKASÁ-
GA KÍNÁLT SZÍNVONALAS SZÓRAKOZÁST.

már a kezDet egy világszámmal rukkolt elő. Imreh 
Lajos Lujó, legendás helikopter pilóta gépével azért 
emelkedett el a földről, hogy nagy magasságból egy 
bátor férfi bungee jumping ugrást hajtson végre.  

De a földön is volt bőven látnivaló. Látványos bemutatót tartott 
a dunakeszi kutyakiképző központ. A hagyományőrző katonák 
mellett jelen volt napjaink honvédsége is. 

De ami a fő látnivaló volt, az a több mint háromszáz veterán jár-
mű. A ma már csodaszámba menő autókkal kapcsolatban Tuzson 
Bence, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy 
hordozzák magukkal a múltat, saját történetüket, egy ország és a 
világ történetét. Látványuk a nézőkben felidézik azt az életérzést, 
amely régi korokhoz tartozik. 

A veterán járművek – hagyományosan – egy szépségverseny 
résztvevői is voltak és a zsűri ezúttal is kategóriánkénti díjakat ál-
lapított meg, melyeket a nyerteseknek Tuzson Bence adott át.   

A díjátadás előtt a Paulov Dóra vezette gödi Heavenwards Stú-
dió különböző korcsoportú leányai, összesen ötvenen, fantaszti-
kus rockabilly bemutatót teremtettek a színpadon. Azon a színpa-
don, melyen délután a New Point Blues zenekar és a legendás Tö-
rök Ádám fuvolista a műfaj csúcsát idéző zenélést hoztak el. 

A nap délutáni fő eseménye az a hadijáték volt, melyen a hagyo-
mányőrző orosz és német katonák „csaptak össze”, felidézve a II. 
világháború magyarországi végóráit. 

A bemutató után Kollár Albin címzetes iskolaigazgató segítsé-
gével találkoztunk Zsákovics Lászlóval, aki Felvidékről érkezett, 
az Oroszkai Hadimúzeum képviseletében, mint hagyományőrző 
orosz katona elmondta, hogy a felvidéki legtöbb magyar vonatko-
zású relikvia náluk, a múzeumban található.

Június 12-én, vasárnap igazi repülős „csemegékkel” szolgáltak a 
szervezők. Három világbajnok pilóta – Vári Gyula, Besenyei Péter 
és Veres Zoltán – képletesen szólva, felszántották az eget. Egyik 
ámulatból a másikba estünk, ahogyan ezek a remek emberek já-
tékszernek tekintették repülőgépeiket, azt csináltak velük a leve-
gőben, amit csak akartak, szinte meghazudtolva a fizika törvé-
nyeit, és még a képzőművészetből is ízelítőt kaphattunk, amikor 
Veres Zoltán szívet rajzolt az égboltra. 

A csoda nem ért véget, hiszen Imreh Lajos Lujó helikopter be-
mutatója is a hihetetlennel volt határos. Az általa kreált műrepü-
lés ugyancsak arról győzte meg a nézőket, hogy a forgószárnyas-
sal – legalábbis az övével – ő is azt tesz a levegőben, amit csak akar.

Voltak régi időket idéző PO2 és Gerle bemutató repülések. 
Hársfalvi Pál vitorlázó repülővel végrehajtott műrepülése is szí-

nesítette a programot. Szolnokról a Magyar Honvédség két heli-
koptere érkezett speciálisan kiképzett katonákkal és egy elfogást 
bemutató mozzanatot láthattunk. 

S mivel ezt a napot is hadijáték zárta, Szlávik Csaba társende-
zőt kérdeztük arról, hogy mivel a „szomszédban” valóságos hábo-
rú van, miért rendeztek második világháborús bemutatót. – Évek 
óta terveztük, hogy ez a bemutató létre jöhessen. A múlt évben si-
került először megrendezni, de kérdés volt, hogy most, a hábo-
rús helyzet miatt van-e ennek értékelhető létjogosultsága. Sokunk 
felmenői átélték a háborút és tőlük hallhattunk valós története-
ket. Azt gondolom, hogy mutassuk meg a mai fiataloknak, a jövő 
felnőtt generációjának, hogy mi volt ez a borzalom. Az a célunk, 
hogy ez többé ne fordulhasson elő, és egy olyan generáció nőjön 
fel, akik tudják meg, mit is jelent a háború, akik átérzik azt, hogy 
soha ne történjen meg, és mondjon nemet minden háborúra. 

     Katona M. István
A szerző felvételei  

Dunakeszi Veteránjármű- és Repülőnap



31Dunakeszi Polgár

DUNAKESZIN MÁR HAGYOMÁNYA VAN, HOGY AZ 
ÉVEK ÓTA NAGY SIKERREL „FUTÓ” MOZDULJ, 
DUNAKESZI! EGY-EGY PROGRAMJÁRA KIVÁLÓ, 
ORSZÁGOSAN ELISMERT SPORTEMBERT HÍVNAK 
MEG A SZERVEZŐK, MELYEN MINDEN ALKALOM-
MAL TÖBB SZÁZAN SPORTOLNAK A KATONA-
DOMBON. JÚNIUS 15-ÉN SZENTGYÖRGYI RÓMEÓ, 
AZ INTENSET ALAPÍTÓJA TORNÁZTATTA MEG A 
HÖLGYEKET, AKI VERSENY AEROBIKBAN TÖBB-
SZÖRÖS VILÁG- ÉS EURÓPA-BAJNOK. A SZTÁR-
EDZŐT KUNDLYA ZSÓFIA KÖSZÖNTÖTTE AZ ÖN-
KORMÁNYZAT ÉS A VÁROSI SPORTIGAZGATÓSÁG 
KÉPVISELETÉBEN.

az egykori neves élsporto-
ló, a VSD napjaink egyik 
elismert edzője a városi ön-
kormányzat és a Sportigaz-

gatóság nevében kedves szavakkal 
köszöntötte Szentgyörgyi Róme-
ót és az edzésen résztvevő több száz 
sportoló dunakeszi hölgyet és urat. 
Kundlya Zsófia a meghívott sztár-
edző méltatása előtt örömmel nyilat-
kozott lapunknak. 

– Én évről évre azt látom, hogy 
rengetegen jönnek, óriási az érdek-
lődés a Mozdulj, Dunakeszi! iránt. 
Mindenki nagyon örül annak, hogy 
van ez a mozgásforma, de nemcsak a 
közös edzés és a mozgás lehetőségé-
nek. A sokgyermekes anyukák pél-
dául annak is, hogy a helyi adottsá-
gokat kihasználva el tudják hozni 
gyermekeiket is, akik kellemes kör-
nyezetben játszhatnak, míg ők edze-
nek. Ez nagyon nagy előny és fontos 
szempont a gyermekes édesanyák 
számára. A Mozdulj, Dunakeszi! si-
kerét jól mutatja, hogy már az ország 
több településén utánoznak bennün-
ket. Azt gondolom, ez mindennél 
többet mond!

– El tudom képzelni, hogy a jövő-
ben más rendezvényekkel összekap-
csolva bővíthető lesz, de ennek eset-
leges megvalósításáról a szervezők-
nek kell dönteniük.   

Szentgyörgyi Rómeó hatszoros 
versenyaerobik-világbajnok, kétsze-
res Európa-bajnok is nagy elismerés-
sel beszélt a programról.

– Még nem hallottam arról, hogy 
máshol indítottak volna ilyen sza-
badidős sportrendezvényt, egyedi a 
dunakesziek kezdeményezése, amit 
rendkívül jó ötletnek tartok. Du-
nakeszin már háromszor tartottam 
edzést, mindig örömmel jövök, mert 
nagyon szép környezetben sportol-
hatunk és ráadásul nagyon vidám, 
mosolygós hölgyekkel tornázunk 
együtt, akik minden kérésem teljesí-
tik. Ez pedig engem nagyon inspirál, 
öröm itt fellépni.  

– Az aktuális edzésprogramot a 
résztvevők külső „jegyeihez”, adott-
ságaihoz igazítod vagy van egy ál-
landó edzésterved?

– Van egy ingyenes életmódprog-
ramom, az Intenset, amely bárki szá-
mára elérhető az interneten is. Én 
hoztam létre, három pillérből áll és 
az egyik pillére a mozgás. Ezt szeret-
ném most megismertetni a résztve-
vőkkel. A lényege a saját testsúlyos 
edzés, amely nagyon egyszerű, köny-
nyen kivitelezhető gyakorlatokból 
áll. Mivel saját testsúlyos, minden-
ki a saját edzettségének megfelelően 
tudja végezni.

– Talán a legfontosabb üzeneted 
az lehet, hogy mindenki lehetősége, 
fizikai és egészségi állapotához ké-
pest sportoljon…

– Pontosan. Az én programom 
is ezt tükrözi, hiszen a gyakorla-
tok otthon, két négyzetméteren is 
végezhetők minden eszköz nélkül. 
Garantálom, hogy a saját testsúlyos 
edzésnek meglesz a jótékony hatása, 
mint ahogy a mai szabadtéri edzés-
nek is.

A rövid nyilatkozat után a sztár-
edző irányításával útjára indult az 
újabb nagy sikerű edzés, melyen 
a több száz hölgy és a néhány lel-
kes férfi a kánikulai melegben is 
örömmel követte Szentgyörgyi Ró-
meó minden gyakorlatát, miközben 
a boldogságcseppek csörgedeztek a 
formálódó testeken.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szentgyörgyi Rómeó minden 
kérését teljesítették a hölgyek

Kundlya Zsófia és 
Szentgyörgyi Rómeó
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Rév Festék Kisáruház

MERT MI ÉRTÜNK HOZZÁ...

DRYVIT 
fehér kapart vakolat  

25 kg (kb. 10 nm)

11.500 Ft (460 Ft/kg)

Évtizedekig óvja, védi házunkat.

LAZURÁN 3IN1 
9l vízlepergető vékonylazúr

23.990 Ft (2666Ft/l)

Hosszú évekig vigyáz 
a faszerkezeteinkre.


