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A TOVÁBBI TERVEZÉSNEK BIZTOS ÉS SZILÁRD ALAPJA VAN, EZT TAVALY MÁR
BEBIZONYÍTOTTA A MAGYAR GAZDASÁG – FOGALMAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT
INTERJÚBAN TUZSON BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐJE. MINT MONDTA, NAGYON FONTOS SZÁMÁRA A KÖRZETÜNKBEN
MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE, EZÉRT AZ ELMÚLT HETEKBEN TÖBB
EGYEZTETÉST IS FOLYTATOTT AZ ÉRINTETTEKKEL, HELYI VÁLLALKOZÓKKAL ÉS
CÉGVEZETŐKKEL, AKÁRCSAK A VÁROSVEZETŐKKEL, POLGÁRMESTEREKKEL IS. A
SZOMSZÉDSÁGUNKBAN DÚLÓ HÁBORÚ MIATT KIALAKULT HELYZETBEN IS MEGVÉDJÜK
A CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT, MEGMARAD A BABAVÁRÓ HITEL ÉS AZ OTTHONTEREMTÉSI
TÁMOGATÁS, AKÁRCSAK A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY IS – TETTE HOZZÁ A KÉPVISELŐ.

Tuzson Bence: Olyan beruházások zajlanak városunkban, amelyek a helyi
lakosság igényeire adnak gyakorlati válaszokat

DUNAKESZI NEMCSAK TÉRSÉGÜNK
ÉLLOVASA, DE HÚZÓEREJE IS EGYBEN
– Milyen jellegzetességeket tudna kiemelni a
körzetünkben zajló fejlesztések közül, Ön szerint mi határozza meg ezek irányait?
– Nagyon fontos, hogy a diákoknak garantálni tudjuk, hogy legyen számukra élmény a tanulás. Ha ugyanis kedvvel és érdeklődéssel fordulnak a tananyag felé, akkor sokkal többet és
sokkal mélyebben tudnak elsajátítani – sokkal egyszerűbben. Ezt a célt szolgálják az olyan,
úgynevezett okostantermek is, amelyekből az
elmúlt néhány hónapban többet is átadtunk a
körzetünkben. A Dunakeszi Tankerületi Központ tavalyi költségvetési előirányzata ugyanis – az időközben kormányhatározatban megítélt támogatásoknak köszönhetően – decemberben több tételben is megemelkedett, így pedig több százmillió forinttal tudta támogatni az
egyes intézményekben megvalósított beruházásokat, így jutott pénz okostantermek kialakítására, máshol pedig a nyári karbantartási, felújítási munkálatok elvégzésére. Nagyon örülök
annak, hogy a Dunakeszi Tankerületi Központ
munkatársai voltak annyira körültekintőek,
hogy több körben is egyeztettek az érintett intézmények vezetőivel a helyben leginkább célszerű és a legjobban hasznosuló lehetséges beruházásokról, és ennek alapján jelölték ki a fejlesztési célokat. Ennek köszönhetően minden
érintett iskolában olyan fejlesztéseket valósíthatunk meg, amelyek itt helyben szolgálják a helyi
lakosság és a felnövekvő diákság érdekeit, vagyis a helyi igényekre adnak gyakorlati válaszokat.
– Öröm lesz a tanulás a gyerekeknek a Dunakeszi Diáknegyedben is?
– Minden jel és igyekezet arra utal, hogy igen,
nagyon is. Hasonló elképzelésekkel és alapossággal vágtunk bele a Dunakeszi Diáknegyed
építésébe is, hogy elkezdhessük hazánk jelenleg
legnagyobb középfokú oktatási beruházását, és
a munkálatok is jó ütemben haladnak, ezt többször magam is tapasztaltam a helyszínen. Ezt
azért is tartom fontosnak, mert Dunakeszin
az elmúlt években kiemelt figyelmet kaptak az
infrastrukturális fejlesztések, s nemcsak a vá-
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ros fejlődik gyors ütemben, de ugyankor térségünk húzóerejét is képviseli. A kisgyermekes
családok számára bölcsődéket, óvodákat, általános iskolákat építettünk és bővítettünk annak
érdekében, hogy minden dunakeszi kisgyermeknek, nebulónak biztosított legyen a helye
az oktatásban. Nemcsak a térség országgyűlési képviselőjeként, de ötgyermekes édesapaként
is fontos számomra, hogy az otthonuk közelében, biztonságban tudhassuk a fiatalokat, ezért
hát úgy látom, mindenki számára előnyös, ha
itt helyben tanulhatnak. Továbbra is azért dolgozunk, hogy a körzetünkben élők mindennapjait megkönnyítsük és jobbá tegyük. A Dióssi
Csaba polgármesterrel az építkezésről folyamatosan folytatott építő jellegű egyeztetéseink
mellett épp az ilyen kérdésekről is beszélgettem
nemrég Rácz Emesével, az Egyesület Természetesen Dunakesziért vezetőjével, akivel egyetértettünk a céljaink és az elképzeléseink tekintetében, s máris az újabb, további fejlesztési lehetőségeket mérlegeltük.
– Amikor azt mondjuk, hogy térségünk hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő régiója, akkor mit jelentenek ezek a kezdeményezések, milyen célt szolgálnak?
– A nyári időszakban is folyamatosan dolgozunk, szünet nélkül haladnak tovább a megkezdett beruházásaink, és mint mondtam is, már az
újabbakat is tervezgetjük, amelyek még az előkészítés fázisában vannak. Ha az a kérdés, hogy
milyen célt szolgálnak ezek a fejlesztések, akkor
egyértelmű a válasz: az itt élő lakosság életminőségének a javítását, a hétköznapok biztonságát, a tervezhető jövőt. A bölcsődei, óvodai és iskolai fejlesztésekre több szempontból is szükségünk van, hiszen a miénk az ország legnagyobb
tankerülete. Egy nagyon fiatal régió vagyunk,
amelyben a lakosság átlagéletkora országos szinten is a legalacsonyabbak közé tartozik. Mivel
nagyon sok kisgyermekes család él nálunk, vagy
települ ki hozzánk, a kicsik neveléséről, biztonságáról, oktatásáról is gondoskodnunk kell. Ami
persze örömteli feladat, de egyben hatalmas fele-

lősség is. Bővítjük a férőhelyeket, és azon dolgozunk, hogy mindenkinek itt helyben teremtsük
meg azokat a feltételeket, amelyek a leginkább
megfelelnek az igényeinek. Meggyőződésem,
hogy csak olyan beruházásokat kell megvalósítanunk, amelyekre itt helyben, Dunakeszin –
akárcsak térségünk egészében is – a lakosságnak
reális és valós igénye van.
– Ha az eddig elért eredményekre gondolunk, akkor mi áll ezek hátterében?
– Térségünk ereje az összefogásban, az
együttműködésben, egymás kölcsönös megbecsülésében rejlik. Mi jól tudjuk, hogy az erős
közösségeknek jövőformáló erejük van, minden egyes nap azért dolgozunk, hogy a településeinken – ahogy azt az elmúlt években Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd
és Veresegyház lakossága már megszokhatta tőlünk – továbbra is adott legyen a mindennapok
nyugalma és biztonsága, az alkotómunka, a tervezhető és kiszámítható jövő. Ezt szolgálja az is,
hogy kétszer utalt családi pótlékot augusztusban a Magyar Államkincstár, így csökkentve a
családok iskolakezdéssel járó anyagi terheit. A
szomszédságunkban dúló háború miatt kialakult helyzetben is megvédjük a családtámogatásokat, megmarad a Babaváró hitel és az otthonteremtési támogatás, akárcsak a családi adókedvezmény is. A kedvezményes, ötszázalékos
lakásáfát is további két évvel meghosszabbítottuk. Mindemellett nagyon fontos számomra a
térségünkben működő vállalkozások fejlesztése, ezért az elmúlt hetekben több egyeztetést is
folytattam az érintettekkel, helyi vállalkozókkal és cégvezetőkkel. Továbbra is számíthatnak
rám a településeinken működő vállalkozók!
Azzal, hogy a járványhelyzet után milyen repülőstartot tudott venni tavaly a gazdaságunk,
megmutatta igazi erejét, hiszen uniós viszonylatban is kiemelkedően teljesítettünk, ez pedig
biztos és szilárd alapja a további tervezésnek. És
érvényes ez nemcsak országos szinten, hanem
itt helyben, térségünkben és Dunakeszin is.
Szabó Palócz Attila

AZ ORSZÁG AUGUSZTUS 20-ÁN
SZENT ISTVÁNT, ELSŐ KIRÁLYUNKAT,
EZZEL EGYÜTT MAGYARORSZÁG
SZÜLETÉSNAPJÁT, TOVÁBBÁ JELKÉPESEN
ÉS VALÓSÁGBAN IS LEGFŐBB TÁPLÁLÉKUNKAT,
AZ IDEI KENYERET IS ÜNNEPELTE.

Nekünk a fizikai táplálékon túl lelki táplálékra is szükségünk van!

AUGUSZTUS 20-A ÜNNEPE DUNAKESZIN

D

UNAKESZIN A VÁROSI ÜNNEPSÉGET a Református Gyülekezet templomában tartottuk, ahol dr.
Kodácsy Tamás lelkész úr tartott ünnepi istentiszteletet, melyen jelen volt Farkas László atya,
katolikus plébános és Chikán Katalin evangélikus lelkész is. Mindhárman részt vettek a kenyérszentelésen, az új kenyér megáldásában.
Lelkipásztor úr ünnepi igehirdetése során két
elemet idézet a Szentírásból. Az egyik az, amikor a választott nép a pusztában történt vándorlása során élelmük elfogyása miatt az éhhalál
szélére került, s az Isten mannát hullatott nekik,
amivel életben tudtak maradni. Ez az egykori
manna a mai korban a mindennapi kenyérnek
felel meg.
A másik az a jelenet, amikor Jézus kimondja,
én vagyok az élet kenyere, aki a mennyből származik, …aki énhozzám jön, nem éhezik meg…,
és aki látja a fiút és hisz benne, örök élete lesz,
feltámasztom azt az utolsó napon. A zsidók
nem ezt utasították el, hanem csak azt, hogy azt
mondta, a mennyből szállt alá, pedig ők ismerik
apját és anyját…
Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő az
istentisztelet utáni állófogadáson pohárköszöntője során kifejtette, hogy augusztus 20-a szent
ünnepünk, Szent István királyunkra emlékezünk, államalapításunkra, az ország születésnapjára.
Értékelte, hogy az utóbbi időszakban Dunakeszi milyen fejlődésen ment keresztül. A város
építményeiben jelentősen gyarapodott, és egyre
szebb lett. Fejlődött a település közösségi értelemben is, hiszen ezek a közösségek, amelyek itt
munkálkodnak, megerősödtek és egy nagy közösséggé formálódtak.
A pohárköszöntője alatti esőt látva mondandóját azzal folytatta, hogy ”… az eddigi fejlődés mellett sötét felhőket látunk gyülekezni Ma-

Istennek. Sőt, a jólét azt is elhozta, hogy egyre
kevésbé gondolják azt, hogy a fizikai táplálékon
túl lelki táplálékra is szükségünk van. Amikor
idejöttem, nagyon örültem, hogy mi még nem

Nagy feladatok várnak
a város vezetésére, és azokra,
akik az országot vezetik

gyarország és Európa felett. Nagy feladatok várnak a város vezetésére, és azokra, akik az országot vezetik. … Az eredményeket, amelyeket
eddig elértünk, meg kell tudnunk tartani a nehéz időkben is. Ez csak összefogással fog sikerülni, akkor, ha a legkisebb közösségektől a legnagyobb közösségig mindenki együtt gondolkodik és összefog. Azt kívánom az országnak és
minden magyar embernek, hogy a közösség fogjon össze, és ez az erős összefogás erősítse tovább
Magyarországot.”
Dióssi Csaba polgármester pohárköszöntőjében megköszönte, hogy ebben a közösségben
ünnepelhet a város. Mondanivalójában részben csatlakozott képviselő úr gondolataihoz is.
„Sok minden jel utal arra, hogy zavaros időket
fogunk élni. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz az előttünk levő időszak. A nyugati világ hosszú évtizedek óta olyan nagy jólétben él,
ami elpuhítja az embereket. Sokuk számára furcsa is, hogy mi itt összegyűlünk, és ünnepeljük
az új kenyeret. A legtöbb ember a nyugati világban természetesnek veszi azt, hogy megvan a
mindennapi kenyerük, ezért nem kell hálát adni

így állunk, itt van egy közösség, amely fontosnak tartja a mindennapi kenyerünk megköszönését, másrészt fontosnak tartja a lelki táplálékot
is. Azt gondolom, hogy a gyülekező viharfelhők
ellenére ez adhat nekünk reményt és hitet. Bennünk még él a hit, nálunk még vannak olyan közösségek, amelyek nem rugaszkodtak el a földtől, és tudják, hogyha nehéz idők jönnek, akkor
összefognunk, segítenünk kell egymást.”

Pohárköszöntők: Szabó József, Sipos Dávid,
Kodácsy Tamás, Tuzson Bence, Dióssi Csaba
Balogh Miklós főgondnok úr pohárköszöntőjét a következőkkel kezdte: „Isten hozott benneteket közelről és távolból!” Majd megköszönte,
hogy a gyülekezet helyet adhatott ezen a jeles napon, és közösen ünnepelhették államalapításunk
évfordulóját, és az újkenyér megszentelését.

Windhager Károly
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Magas állami kitüntetésben részesült
Tuzson-Berczeli Péter festőművész
NOVÁK KATALIN MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE, ÁLLAMI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL
AZ ALAPTÖRVÉNY 9. CIKK (4) BEKEZDÉS F) PONTJA, ILLETVE A MAGYARORSZÁG CÍMERÉNEK ÉS
ZÁSZLAJÁNAK HASZNÁLATÁRÓL, VALAMINT ÁLLAMI KITÜNTETÉSEIRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCII.
TÖRVÉNY 18. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN – A MINISZTERELNÖK ELŐTERJESZTÉSÉRE – TÖBB
ÉVTIZEDES MŰVÉSZETI KÖZÉLETI ÉS SZERVEZŐMUNKÁJA, A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZET HAZAI
ÉS KÜLHONI ALKOTÓINAK BEMUTATKOZÁSÁRA SZÁMOS ITTHONI ÉS NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSON
LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ TEVÉKENYSÉGE, VALAMINT PÉLDAÉRTÉKŰ TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSA ELISMERÉSEKÉNT TUZSON-BERCZELI PÉTER FESTŐMŰVÉSZ, GRAFIKUS RÉSZÉRE A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATA KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA.

Dr. Vitályos Eszter
miniszterhelyettes és
Tuzson-Berczeli Péter

A

UGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepségen a marosvásárhelyi
születésű művész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, a
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje, a Magyar Kultúra Lovagja,
valamint az EMMI Miniszteri Művészeti Életpálya elismerésében részesült alkotója a magyar állam által
adományozható legmagasabb kitüntetések, a Magyar Érdemrendek osztályába tartozó elismerést, a Magyar
Érdemrend lovagkeresztjét vehette át
Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes, parlamenti államtitkártól és Dr.
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól a Pesti Vigadóban.
Megkeresésünkre az immár többszörös állami kitüntetett alkotó a köszönet szavaival élt.
„Ez egy újabb rendkívüli megbecsülés számomra, melyet hálásan
köszönök! A köszönet és a megbe-
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csülés azonban azoknak is szól, akik
hittek bennem, művészetemben és
évtizedek óta segítik hivatásomat.
Elsősorban családomra gondolok,
továbbá barátaimra és jeles pályatársaimra. Bár több szakmai díjban
és kitüntetésben részesültem, ez sohasem vált természetessé számomra. Mint mindenkinek, ilyenkor mindig nagyot dobban az
ember szíve. Egy Magyar Érdemrend esetében pedig ez különösen
igaz, hiszen Magyarország Alaptörvényének sorai
szerint ’a nemzet szolgálatában, az
ország fejlődésének elősegítésében,
a haza érdekeinek előmozdításában
és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére’
adományozzák. Talán önmagamat
ismétlem, és képmutatás lenne azt
állítanom, hogy nem érintenek meg
az elismerések, ugyanakkor – míg

egy művész számára elengedhetetlen a siker –, mégis meglehetősen ingoványos talaj, hiszen akár könnyen
célt is téveszthetünk általa. Művészként nem a díjak inspirálnak, és az
örökös termékeny „alkotói kételyt”
sem tudják feloldani bennem, de az időben érkező
és érdem szerinti megbecsülés – mint bárki
mást -, engem is megerősít, munkára ösztönöz, és előbbre visz
a művészi hivatásom
során. Minden hasonló visszaigazolás megsimogatja lelkemet, örömmel
tölt el, hogy észreveszik és elismerik
az erőfeszítéseimet. Ugyanakkor értékén és alázattal kezelve, mindezt a
Gondviselő érdemeim feletti ajándékaként élem meg. Különösen igaz ez
akkor, amikor elmondhatom, hogy
kitüntetett a Hazám!” – mondta a
Dunakeszin élő festőművész.

A Tuzson-Berczeli házaspár

(B. Szentmártoni)

Huszonötödik Dunakeszi Nyári Tárlat
ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20-A
ALKALMÁBÓL IDÉN IS MEGRENDEZTÉK
A HAGYOMÁNYOS DUNAKESZI NYÁRI
TÁRLATOT A VOKE JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN. AZ AUGUSZTUS
19-ÉN MEGNYÍLT KIÁLLÍTÁS HUSZONÖTÖDIK
ALKALOMMAL NYÚJT LEHETŐSÉGET
BEMUTATKOZNI A VÁROSUNKBAN ALKOTÓ
AMATŐR ÉS HIVATÁSOS KÉPZŐMŰVÉSZEKNEK.
„A kultúra a legnagyobb értékformáló erő egy közösségben, társadalomban. Dunakeszi ma már olyan közösség, melynek képzőművész tagjai
számára a József Attila Művelődési
Központ megteremtette azt a lehetőséget, hogy a tehetségek kibontakozhassanak, alkotásaikat a nagyközönség előtt is bemutathassák… Büszke vagyok Dunakeszire, hogy ennyi
éven át életben tarthattuk és hagyományt teremthettünk a kiállítással.
A nyár, az Államalapítás ünnepe városunkban már huszonöt éve a helyi
művészek bemutatójával fonódik ös�sze. (Részlet Dióssi Csaba polgármesternek a tárlat katalógusában olvasható köszöntőjéből.)

Ceglédi Gabriella, Csonka Mária,
Szabó József és Csoma Attila
A Magyarság Galériában rekordszámú, 38 művész 83 alkotása fogadta a megnyitóra érkező közönséget. A
megjelenteket Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója köszöntötte. Külön köszöntötte Csonka Máriát, nyugalmazott könyvtárigazgatót, aki huszonöt évvel ezelőtt, mint a
művelődési központ megbízott igazgatója, kigondolója, munkatársaival
szervezője volt az első Nyári Tárlatnak. A továbbiakban szólt arról, hogy
a jubileumi kiállításra olyan alkotókat is meghívtak, akik a korábbi több
mint két és fél évtizedben, akár a kezdetektől résztvevői voltak a tárlatoknak. Megjelent Chiba Miklós fotóművész, Czinege István szobrászművész
és Tóth Imre fotóművész. A kiállítók

száma idén hat első alkalommal bemutatkozó alkotóval gyarapodott.
Tárlatnyitójában Szabó József önkormányzati képviselő beszélt a művészet céljáról, mely „minden esetben
az önkifejezés és a reflexió, amely a
befogadó számára katartikus élményt
nyújt”. Rátérve a mostani kiállítás értékeire, elmondta, hogy „a kiállítók
sorában vannak műkedvelők, amatőrök, és professzionális művészek. Egy
azonban közös mindannyiukban: alkotásaikat szívből jövően, művészi
képzelőerő, ihletettség, kreativitás
és szűnni nem akaró érdeklődés által hozták létre. Mi látogatók pedig
a megtekintés során esztétikai élményeket, érzelmi feltöltődést és nyugalmat találhatunk.”
A Nyári Tárlat negyedszázaddal ezelőtti „megszületéséről” beszélt Csonka Mária, aki akkoriban a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatója volt
és a nyári hónapokra, az új igazgató
megérkezéséig felkérték a művelődési központ vezetésére is. Mivel tudta, hogy a városban már akkor is számos alkotó tevékenykedett, de nem
volt bemutatkozási lehetőségük, elhatározta, hogy az augusztus 20-i ünnep előestéjére műveikből kiállítást
rendeznek. A gyors és gondos szervező munka eredményeként tizennégy művész alkotásaiból akkor még
a színházteremben Harangozó Katalin megrendezte az első tárlatot.

A jubileumi kiállításon
bemutatkozó
művészek alkotásai
nagy sikert arattak
a művészetkedvelő
közönség körében

Az Államalapítás ünnepe
városunkban már huszonöt
éve a helyi művészek
bemutatójával fonódik össze
„Dunakeszi kulturális életének palettáján 25 éve egy új szín jelent meg,
amelynek létjogosultságát az elmúlt
negyed század igazolja”, mondta befejezésül Csonka Mária.
Hagyományosan idén is minden
alkotó átvehette Csoma Attilától az
intézmény ajándékát, és a jubileumra emlékeztető emléklapot. Külön köszöntötte Tuzson-Berczeli Péter festőművészt, aki az Államalapításunk
ünnepe alkalmából, eddigi művészi
pályafutását elismerve a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült. Az
idén is megjelentetett színvonalas katalógus Dunakeszi Város valamint
Pest Megye önkormányzatai illetve
a DunArt Képzőművészeti Egyesület
támogatásával valósult meg.
A tárlatnyitón – melynek házias�szonya Ceglédi Gabriella művelődésszervező volt – színvonalas műsorával közreműködött Huzella Péter
Kossuth-díjas gitáros-énekes előadóművész. A kiállítás szeptember 9-ig
tekinthető meg munkanapokon.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Új helyszínről jelentkezik
idén a XI. Dunakeszi Feszt!
TANKCSAPDA, HOOLIGANS, FOLLOW THE FLOW A HÁROM NAGYFELLÉPŐ A XI. DUNAKESZI FESZTEN, AHOL SZÁMOS ÚJDONSÁG MELLETT A RENDEZVÉNY
IDÉN BELÉP A ZÖLD ESEMÉNYEK SORÁBA. A NAGYPRODUKCIÓK IDŐKÖZBEN BŐVÜLTEK AZ AUGUSZTUS 20-RA MEGHIRDETETT 120 ÉVES EMBER CÍMŰ
ZENÉS ELŐADÁSSAL IS, AMELYET A FESZT HARMADNAPJÁN, VASÁRNAP DÉLELŐTT 11 ÓRAKOR MUTAT BE A FILTER PRODUKCIÓ HELYI SZÍNMŰVÉSZEKKEL
ÉS MŰVÉSZETI CSOPORTOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.

S

zámos újdonság mellett a Dunakeszi Feszt idén
belép a ZÖLD események sorába, mivel a vendéglátóegységek
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ,
egyszerhasználatos eszközökre cserélnek mindent, ezenfelül helyben komposztálással és specifikus szelektív szigetekkel készülünk, csökkentve a környezetterhelést.
Szintet lépünk a környezetünkért is!
Az interaktív ökoszigetek mellett a zenei repertoár is
egyedülállónak ígérkezik az évben. Nagykoncertet ad
nálunk a Tankcsapda, a Hooligans és a Follow the Flow
is, valamint itt adja elő az augusztus 20-ra meghirdetett
120 éves ember című zenés produkciót a Filter Produkció
Dunakeszin élő színművészek és helyben működő művészeti csoportok közreműködésével. A Dunakeszi Sportrepülőtérre átköltözött rendezvény nagyobb helyszínen,
több produkcióval, óriáskerékkel, vidámparkkal és különleges gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket.
A 3 nap alatt, 2 színpadon egymást követik a koncertek, előadások, sport- és táncbemutatók, gyermekműsorok. Mivel Dunakeszi a sportok városa, vasárnap –
a színpadi produkciók mellett – a sportté a főszerep. A
VSD sportválasztóján az egyesület mind a 20 szakosztálya várja az érdeklődőket: kicsik és nagyok próbálhatják
ki magukat akár több sportban is, és ha kedvet kapnak,
irány az edzés!
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A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a számukra rendezett színpadi előadások mellett egész hétvégén
várja őket a ládavasút, interaktív fajátékok, kosárhinta,
ugrálóvárak, kalandpark, arcfestés, kézműves foglalkozás és még meseolvasás is.
Kitelepül a repülőtérre a DunArt Galéria képzőművészeti alkotásokkal, a rendőrség baleset- és bűnmegelőzési
programjával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig járőrautóval és kutyás bemutatóval.
Minden korosztály számára érdekes produkció lesz az
ökofalu, ahol a Zöld Dunakeszi Program jegyében egész
hétvégén környezetvédelmi foglalkozások, hulladékszelektálással, komposztálással, újrahasznosítással kapcsolatos interaktív foglalkozásokkal, játékos feladatokkal
várják a látogatókat. Az érdeklődők eltanulhatják a festőnövényekkel való festés és a gyermek- és környezetbarát sólisztgyurma készítés fortélyait.
A rendezvény Dunakeszi Kártyával ingyenesen látogatható, valamint a 14 éves kor alattiak számára is díjtalan a belépés. Jegyek elővételben a www.tickets.funcode.
hu weboldalon kaphatók, vagy a rendezvény ideje alatt a
helyszínen.
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
Szeredi Helga

A piacvezető
NEXON Magyarország
társadalmi felelősségvállalása is példaértékű
A NEXON MAGYARORSZÁG PIACVEZETŐ BÉR- ÉS HR-SZOFTVER FEJLESZTŐJE ÉS SZOLGÁLTATÓJA. 35 ÉVES
SZAKMAI TAPASZTALATTAL, 300 MUNKATÁRSSAL, ORSZÁGOS HÁLÓZATTAL RENDELKEZÜNK. ÜGYFELEINK
MAGYARORSZÁG LEGMEGBECSÜLTEBB VÁLLALATAI, AKIK TÖBB MINT EGYMILLIÓ HAZAI MUNKAVÁLLALÓ BÉRÉT SZÁMFEJTIK RENDSZERÜNKKEL. A HR FOLYAMATOK EGÉSZÉT LEFEDŐ SZOLGÁLTATÓKÉNT VAGYUNK JELEN
A PIACON, ÉS AKÁR TELJES EGÉSZÉBEN ÁTVESSZÜK A BÉR- ÉS HR-ÜGYVITELI ADMINISZTRÁCIÓT. WEBES ÉS
MOBILALKALMAZÁSUNKKAL PEDIG A MUNKAVÁLLALÓK IS BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR INTÉZHETIK A HR-ÜGYEIKET.

S

OK SZÁLLAL KÖTŐDÜNK
DUNAKESZIHEZ. Itt laknak
tulajdonosaink, támogatjuk a
tenisz klubbot, az iskolatenisz oktatást, és az igen sikeres robotépítő versenycsapatot.
Legfőbb erőforrásunk tapasztalt
és szakértő munkatársainkban rejlik. Célunk, hogy a legjobb munkahely legyünk számukra. Versenyképes alapbérrel, az átlagnál magasabb
cafeteria kerettel, félévenkénti bónusszal és célprémiummal ösztönözzük a teljesítményt.
Hiszünk abban, hogy a munka és
magánélet egyensúlya feltöltődést és
kreativitást eredményez, amit rugalmas munkaidővel, heti két nap ott-

honi munkavégzéssel és igény szerint részmunkaidővel biztosítunk.
Családbarát munkahelyként támogatjuk a nyári táboroztatást, családi eseményeket szervezünk, baleset vagy egyéb kár esetén cégként
és munkatársi összefogással is segítünk.
A Váci úton levő irodaházunkban
barátságos és ösztönző irodai környezetben dolgozunk. A munkába
járást bérlettámogatással, kedvezményes parkolóbérléssel, elektromos
autó töltőhellyel, zárt kerékpártárolóval és hozzátartozó öltözővel, zuhanyzóval segítjük.
A pihenőszobában vagy a jól felszerelt tornateremben töltődünk föl.

Teraszos limonádézás, sütizés, reggeli közös jógaóra, jó hangulatú csapat vár téged is.
Ha úgy érzed illesz közénk, nézd
meg állásajánlatainkat:
www.nexonkarrier.hu

Új szabály
a Lime rollerek
parkolásáról
A LIME ROLLER EGY MEGOSZTÓ DOLOG:
AKI HASZNÁLJA, AZ SZERETI, VISZONT
SOKAKAT ZAVAR, HOGY ÖSSZE-VISSZA
RAKJÁK LE A ROLLEREKET VÁROSSZERTE.
ERRE SZÜLETETT MOST EGY MEGOLDÁS.
AKI NEM TARTJA BE A SZABÁLYT, ANNAK
DRÁGÁN MULATSÁG LESZ.

A

LIME ROLLER ÜZEMELTETŐI felfestették az általuk javasolt helyekre a mobilitási pontokat és augusztus elejétől
csak ezeken a helyeken van lehetőség felvenni és leparkolni a rollereket. Aki a kijelölt helyen kívül parkol le, annak nem áll le az alkalmazásban a fizetés számlálója.
Dunakeszi Polgár 9

körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

A nyár hamar elszaladt, viszonylag csendesen. A körzetünkben,
a Babicz Béla utcában ismét kidöntötték az elsőbbségadás kötelező táblát, jelezték nekem az
ott lakók. Kimentem érte és ismét
bevittem a Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. telephelyére az
oszlopot, és kértem a soron kívüli újbóli kihelyezését. Addig a
KRESZ szerinti jobb kéz szabály
érvényes a Babiícz Béla utcában.
A városban jelen lévő közösségi roller megosztó cég, a LIME,
elkezdte felfesteni és élesíteni a
jelölt közterületi helyszíneket a
rollerek leadására és felvételére.
Az applikáció által használható
eszközöket ezentúl csak a kijelölt

helyszíneken tudják a felhasználók letenni és felvenni. A számláló óra addig nem is áll le, amíg jó
helyre nem kerül a jármű.
Sajnos volt a városunkban
egy két hétig tartó cső törés, a
Kossuth és a Széchenyi utca kereszteződésében letört egy nagy
800mm-es fő nyomócső, ami
Dunakeszi teljes vízrendszerét
érintette. A száraz nyárban egyszer volt egy nagyobb eső, amit
sajnos a Babicz Béla utca lakói
igencsak megéreztek, érintette.
Sajnos, mert ide lejt a lakópark
nagyobb része.
Nagyszerű ütemben épül
viszont a körzetünkben lévő
Napsugár Bölcsőde bővítése, a
porfogó háló is felkerült az ott
lévő városi játszótér kerítésére. A
Brusznyai Árpád és a Czédli István
utca sarkán az ott lakók egy gyö-

nyörű virágos sarkot alakítottak
ki, vigyázzunk rá!
A városi Radnóti Miklós Gimnáziumból az Operation Evergreen
csapata kijutott a Brazíliában
megrendezett robotika LEGO
versenyre, ahol az erős középmezőnyben végeztek 58 ország 90
csapata közül. A legnagyobb tisztelettel köszönjük minden segítő
támogatását, amellyel hozzájárultak, hogy ezek a diákok egy
másik kontinensre elvigyék és
megmutathatták a városunk és
az országunk jó hírét.
Három napig ismét én voltam a házigazdája a városi Jam
Jazz Fesztiválnak, a hazai és a
nemzetközi jazz zene legjobbjai
szerepeltek ismét a színpadon.
Nagyon szépen köszönöm Náray
Erikának, hogy immár hatodik
éve elkalauzol minket a jazz vi-

RÉVDŰLŐ – AHOL A TERMÉSZET ÉS EMBER TALÁLKOZIK

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket
érintő eseményekről.
Július végétől változás következett be a Lime elektromos rollerek
használatában. A szolgáltató és az
önkormányzat egy ún. használati hőtérkép alapján ötven helyet
jelölt ki és festett fel, ahol az eszközöket felvenni és letenni lehet.
Amennyiben a használat után
máshol parkolják le az Lime-okat,
a díjszámláló nem áll le. A változástól azt reméljük, hogy megszűnik az a rendezetlenség, amely
korábban tapasztalható volt ittott leparkolt rollerek kapcsán.
A Katonadombon üzembe helyezték a nyár folyamán kiépített
közvilágítást. A lámpasor a játszó-
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tér magasságában szeli át a parkot a Katonadomb sortól a Duna
felé egészen a kerékpárútig, ahol
csatlakozik a strand már meglévő lámpasorához. A fejlesztés reményeink szerint hozzájárul majd
a park biztonságosabb és kényelmesebb használatához. Szintén
a hónap folyamán indult el az ingyenes wifi szolgáltatás a parkban a játszótérnél, valamint a Magyarság Sporttelepen a BMX-pályánál.
A hónap folyamán gyeprácsos téglával raktak ki egy területet a Kiserdő u. 7-9. közötti szervízútnál. A terület korábban bazaltköves volt és a tavalyi
aszfaltozás során az önkormányzat szabadon hagyta és gyepesítette volna. Esztétikai és praktikus (parkolás) okokból került lakossági kérésre szilárd burkolat
a területre.
Az elmúlt években Tóth Eszter
főkertész vezetésével komoly forrásokat fordítottunk a város zöld

felületeinek a csinosítására. Ennek
köszönhetően egyes területek
már nemcsak városképi, hanem
szakmai szempontból is figyelemfelkeltőek. Júliusban Dunakeszin járt a Virágos Magyarország
zsűrije, akik kíváncsiak voltak a
fejlesztéseinkre. Az idei évben a
tematikus útvonalak kategóriájában indul a város a Duna-menti zöldfelületeinkkel: Katonadomb
lepkebarát kert, Madártani Tanösvény, Dunakeszi Szabadstrand,
Duna sori zöldterületek, Nyílt Vizi
Edzőközpont többfunkciós kert,
Kiscsurgó-patak völgy. Remélhetőleg a látottak elnyerik majd a
szakmai zsűri tetszését. Az eredmény őszre várható.
Július 20-án végig sétáltam a
Kiscsurgó völgyében, Dióssi Csaba polgármester, Tóth Eszter főkertész és Nyíri Márton természetvédelmi alpolgármester társaságában és a területrendezés
első szakaszát vettük szemügyre.
A völgyben a sérült fák egy részét

lágában, valamint a városi Programiroda munkatársainak és a
rendezőknek a színvonalas szervezést! Dunakeszi valóban értünk
épül.
Nemsokára itt lesz a Dunakeszi
Feszt, 2022. szeptember 09-1011., amely idén először itt, a mi
körzetünkben, a Repülőtéri mezőn lesz megtartva. Igyekszünk
mindenben az itt lakók nyugalmát szem előtt tartani, és a Dunakeszi CleanEco céggel együttműködve egy teljes mértékben zöld,
és környezeti lábnyom mentes
rendezvényt megtartani.
Bármilyen kéréssel keressenek
bátran az alábbi elérhetőségeimen: telefonon a 06-20-429-1033-as számon. E-mailben a dunakeszi.petho@gmail.com címen,
vagy a Facebookon a: Dunakeszi
8.vk. Pethő Krisztián képviselő
online fogadóóra címen.
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője
eltávolították, átláthatóvá téve a
területet, valamint megtisztították a patakmedret a szeméttől
és a hordaléktól. Az elhalt fákból
meghagytak pár egyedet elborítva, földre fektetve, hogy élőhelyet nyújtson bogaraknak, kisemlősöknek. Elkészültek a mulccsal
borított, fapallóval szegélyezett
utak, valamint az a híd is, amely a
két oldalt köti össze a Pozsonyi utcánál. A sétányok mellé vizes, üde
élőhelyekre jellemző virágos növényeket ültetnek ősszel: mocsári íriszek, mocsári gólyahír, tűzpiros lobélia, gyékény, káka. Ősszel
kerül kialakításra a Kiscsurgó-ösvény Duna sor felőli fogadótere is.
Az elmúlt hónapban is hat családhoz vihettem babacsomagot.
Isten hozta a gyermekeket közösségünkben!
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

körzeti
képviselőink jelentik
JÚLIUSI MUNKÁLATOK, HELYREÁLLÍTÁSOK

Klapka utca szakaszának – gyártelepi megálló és Zápolya utca között – rekonstrukció kezdési időpontja felől érdeklődtem. Szabó Zsolt osztályvezető úr és Soós
Márta üi. hölgy részletesen tájékoztatott a folyamatról, majd végül 07.29-én kezdetét vette a szalagkorlát és az aszfalt bontása.
08.04-én immár birtokba vehették
a felújított útszakaszt az autóstársadalom képviselői
- A Bajtárs és Mikszáth kereszteződés két sarkán a kiemelt szegélyek cseréjét a Penta alvállalkozója a P-Geo Kft. munkatársai elvégezték
- Az éjszaka leple alatt továbbra is ismeretlen személyek számukra felesleges kacatot visznek
a Batthyány E. u. 8. ingatlan elé. Elszomorító, hogy vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem tartják
tiszteletben a másik portáját. Köztudomású, hogy 2013 óta az érvényes szemétszállítási szerződéssel rendelkezőknek a lomtalanítás
egész évben ingyenes. Az ott lakó
úr részletes levelet küldött – fotókkal mellékelve – az ügyfélszolgálat részére. A közterületesek,
majd a lakosságszolgálati osztály
vezetőjével vettem fel a kapcsolatot. A Közüzemi illetékese jelez-

te, probléma az, hogy az oda kirakott szemét jellemzően nem szabályos módon kerül kihelyezésre, ezért nem viszik el (közüzemes
zsák, olyan lom, amit csak az ÖKO
udvarban lehet leadni). Az osztályvezető asszony kérte, hogy fokozottabban figyeljék a helyet. Az
ott lévő szemét, kacat, lom elvitele megtörtént.
- Idegen személy költözött a
Klapka utcai MÁV területen lévő
bakterházba, melyet az egyik József utcai lakó jelzett. Kérésemre
a jogi osztály vezetője tájékoztatott a szemle eredményéről. A bejelentőnek megadták a DÓHSZK
Családsegítő Szolgálat elérhetőségét, hogy amennyiben újra feltűnne a zavart elméjű hölgy, akkor jelezze és ha szükséges gondokság
alá helyezik.
- Az Alkotmány utca 41. tulajdonosa a csapadékvíz elvezetésének gondját jelezte, melyet előzőleg tíz lakó már szintén megtett. A
megoldás érdekében tizenegy címen tartottunk közös szemlét az
osztály illetékeseivel
- Tóth Eszter főkertész asszonytól érdeklődtem írásban az általam
felsorolt öt ingatlan előtti gallyazás iránt. Volt, ahol az osztály vágatta le, de több címen a tulajdonost szólították fel a gallyazás elvégzésére
- Óvoda köz közlekedési anomália megszüntetése érdekében
a parkoló kialaktásának időpontjáról érdeklődtem. Tájékoztattak,
hogy még nem ismert a kivitele-

zés kezdésének az időpontja. Értelem szerűen a cél az lenne, hogy
a parkolót már szeptember 1-jétől
birtokukba vehessék a gyermeküket szállító szülők. Újabb megkeresésemre sajnos csak hasonló választ kaptam
- A Klapka utcai csapadékvíz elvezető árok takarítását kértem a
Zalán és a Vasvári Pál közötti szakaszon, melynek teljesítését ezúton köszönöm a Közüzemi illetékesének
- Klapka utcai árok és a sínek közötti MÁV területen elszáradt gaz
levágása végett a jogi osztály intézkedését kértem. Értesítettek,
hogy a MÁV felé a beadványomat
továbbították, egyben gyors intézkedést kértek
- Fásítási kérelem érkezett a Hunyadi u. 50/2 tulajdonosa részéről,
aki 2db törpe som telepítésére tart
igényt
- Vérszilva fák kivágása miatt fordult hozzám a Hárs köz 5. tulajdonosa, melynek érdekében a főkertész asszonynak címeztem beadványom. A szemle eredményeként
a beteg fák kivágását a fakivágási kérelem benyújtása után engedélyezi. A másik probléma megoldása végett a jogi osztály véleményét kéri Tóth Eszter
- A Bajtárs és Mikszáth utca sarkokon a szegélyek cseréjét elvégezték
- Szétszakadt zsákba helyezett
macska tetem elszállítását jelezte
az egyik Hunyadi utcai hölgy. Az
állati tetem elvitele a Váci Zöld Ala-

pítvány részéről aznap este megtörtént
- Az elmaradt kátyúzási munkálatokat elvégezte a külsős vállalkozó
- Zápolya utca elején beszakadt
aszfalt helyreállításának kétszeri
alkalommal kellett nekifutni, mivel
az első után az újabb esőzés miatt
ismét lyuk keletkezett
- Csőtörés volt a Bajtárs és Tátra
utca sarkon. A DMRV-s kollégák a
helyszíni szemle során tájékoztattak, hogy pár napja már szivárgott
a víz, ami mostanra tetőzött. A csőtörést és a Sződi-Tátra utca sarkon
a tolózár javítását aznap elvégezték, de a végleges helyreállításra,
az aszfaltozásra még várni kell
- Július 30-án hirtelen nagy
mennyiségű eső miatt attól tartottam, hogy a 06.08-i esőzéshez
hasonlóan szomorú lesz a vége
egyes körzeti lakók számára. Meglepődve tapasztaltam, hogy a kb.
30 percig tartó „zuhé” sehol sem
okozott problémát. Egyedül a Bajtárs és a Tátra kereszteződésében
emelte meg az aknafedelet az
eső. A nagyobb gond megelőzése érdekében a Csatornázási Művek ügyeletén jeleztem a látottakat, mely után a helyszíni kiszállás
megtörtént.


Hircz Tamás
6. sz. választókörzet
önkormányzati
képviselője

Három helyszínre telepítettek szabad WiFit-t
EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZAT
SEGÍTSÉGÉVEL DUNAKESZI
HÁROM HELYSZÍNÉRE
TELEPÍTETTEK WIFISZOLGÁLTATÁST – JELENTETTE
BE FACEBOOK-OLDALÁN A VÁROS
POLGÁRMESTERE.

D

ióssi Csaba posztjában ismertette a
helyszíneket is, ahol immár szabad felhasználású WiFi is segíti a város polgárainak kikapcsolódását, információs tájékozódását. A helyszínek meghatározásából jól érzékelhető, hogy Dunakeszi vonzó, nagyon
sok ember által látogatott területen telepítették a szolgáltatást.
A Duna-parti Katonadombon lévő játszó-

tér és mosdó közelségében, a Fóti úti Kinizsi
Sportpályán a labdarúgópályánál, míg a Magyarság Sporttelepen a BMX- és a rollerpályánál építették ki a WiFi-szolgáltatást.
„Megkérek mindenkit, aki arra jár, csatlakozzon fel a hálózatra, hogy tesztelni tudjuk a szolgáltatást és a rendszert. A cél, hogy
közösen alakítsunk ki egy jól működő szolgáltatást” – írja Dióssi Csaba polgármester.
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körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

Köszönöm megtisztelő javaslataikat, melyeket továbbra is eljuttatnak hozzám. Van közöttük olyan
is, melyet már több lakótársam is
említett nekem, s ez azt jelenti,
hogy többeket érintő problémával állunk szemben. Az egyik ilyen
téma a Dunakeszi-gyártelep vasútállomás akadálymentesítésének kérdése. Szeretném Önöket
tájékoztatni, hogy részt vettem
a MÁV Zrt illetékes igazgatójával
folytatott megbeszélésen, ahol
kértük a peron akadálymentesítését. Jelenleg vizsgálják annak lehetőségét, hogy az elővárosi vasút járatsűrűségének fokozása ér-

dekében a jövőben állomáshellyé
lehet-e fejleszteni megállóhelyet,
ezért az első ütemben babakocsis rámpa kialakítása tűnik lehetségesnek. Türelmüket kérem
ez ügyben, a MÁV-nál lassan
őrölnek a malmok. A vasútvonal
zajcsökkentésének megvalósítása érdekében 0-24 órás zajmérés
fog történni a frekventált lakóterületek mellett, melynek eredménye alapján meghatározhatóak az
alkalmazandó zajvédő technológiák, mint, pl. fásítás, zajvédő fal
építés, egyéb újszerű innovatív
megoldások. Ez bizonyosan hos�szas előkészítést fog igényelni.
A Tábor utcai gyalogátkelőhely
újra festésének előkészítése és
korszerű, szabályos megvilágításának vizsgálata folyamatban
van. Érkezett kérés, hogy a Tábor
utca forgalmának lassítása érdekében legyen forgalomcsillapító
küszöb, fekvőrendőr elhelyezve az út bizonyos szakaszain. Ez

azonban, mivel nagy forgalmú
gyűjtőút, nem támogatott, a Hunyadi utcai kereszteződés kivétel,
mivel ott a két nagy forgalmú út
biztonságos megközelítése érdekében szükséges volt telepítésük.
Javasoltam, szintén lakossági kérés alapján, hogy a Klapka utcaTamási Áron utca sarkára kerüljön
ki forgalomtechnikai tükör a kereszteződés jobb beláthatósága
érdekében. Ugyancsak a Klapka
utcai parkolóhoz kacsolódóan
újabb és újabb kéréseket kapok,
hogy legyen állandó traffipax,
vagy legalább sűrűn kitelepített
mobil traffipax kihelyezve a parkoló elé észak felé. Továbbra is
jellemző sajnos, hogy számos
autó jóval nagyobb sebességgel érkezik a parkolóhoz, mely
szakaszon a 30 km/h sebesség
engedélyezett csupán. A reggeli és délutáni órákban nagy a
gyalogos forgalom is erre, ezért
kérni fogom, hogy a Klapka utca

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Nemrég kaptuk a hírt, hogy a
Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg a
KEHOP-2.1.11-21-2022- 00005
azonosító számú, „DMRV Zrt kapacitásbővítő fejlesztések” című
projekt. A beruházáshoz az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a DMRV
Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma 16.221
Milliárd Ft vissza nem téríten-
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dő támogatást nyert. Ez Dunakeszit, és a körzetünket is érinti,
ugyanis a fejlesztésnek köszönhetően 2024-re egy víztorony
építésével javítják ki az ivóvíz
víziközművein a nyomásproblémát. Amint értesülünk a pontos
kezdésről, jelezni fogjuk Önöknek.
Hetekig fennakadást okozott
a Kossuth utca–Széchenyi utca
kereszteződésében a DMRV Zrt.
vízhálózatában keletkezett csőtörés. A probléma elhárításáért több elemet ki kellett cserélni, de ma már zavartalan a működés. Köszönjük a dunakesziek
türelmét!
A Toldi utcai játszótér új eszközeit – a mászókát, az óriás libikókát és a trambulint – még júliusban telepítették a Dunakeszi
Közüzemi Nonprofit Kft. munka-

társai. Alig helyeztük ki őket, az
óriáslibikóka egyik bőrülését valaki vagy valakik késsel felhasította. A huzat cseréje már folyamatban van, de szomorú és felháborító, hogy a közösség és a
gyerekek javára beszerzett több
millió forint értékű játékot heccből megrongálják. Kérem, vigyázzunk együtt a közös dolgainkra, hogy sokáig örömmel
használhassuk azokat!
Két hét múlva újra megszervezzük a Dunakeszi Fesztet, ezúttal, illetve mostantól a dunakeszi repülőtéren. Tankcsapda,
Hooligans és Follow The Flow
lesznek a nagyfellépőink, és friss
hír, hogy az augusztus 20-án, a
Dunakeszi főterén elmaradt 120
éves ember zenés produkció a
feszten, vasárnap délelőtt 11
órakor a nagyszínpadon lesz lát-

- Tamási Áron utca sarkán vizsgálják meg egy gyalogátkelő hely
kiépítését. Kaptam olyan jelzést
is, hogy sok újonnan elültetett
fa kiszáradt. Fel szeretném hívni
a figyelmet, hogy a társasházak
és magánszemélyek által kért és
az Önkormányzat által ültetett
fák locsolása a társasházak és
magánszemélyek vállalt feladata,
ezeket a fákat az Önkormányzat
nem locsolja. A Kálmán utca – Tábor utca sarkán elkészült a járda,
így már nem kell a poros, esős
időben sáros szakaszon közlekedni, szilárd burkolaton tudunk
átkelni a kereszteződésen.
Kedves Lakótársak!
Kérem, keressenek a továbbiakban is javaslataikkal, észrevételeikkel, kéréseikkel elérhetőségeimen.
Telefon: 06 20 336 9294
E-mail:
ferencbilinszky@gmail.com
Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati
képviselő

ható. Váltsák ki, vagy töltsék le a
DunakesziApp alkalmazásból a
Dunakeszi Kártyát, hogy ingyenesen látogathassák a rendezvényt. A kártya a feszt területén
belül, a vidámparkban is kedvezményre jogosít.
Ősszel indul a faültetési szezon. Akik márciusig igényeltek
fákat, a mostani ültetési időszakban meg is fogják kapni, de fontos, hogy az igénylőnek kell biztosítani a növény vízellátását. Az
igénylés egyébként folyamatos,
de mindig márciusban összesítjük az őszi szezonra.
Elérhetőségeim:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Üdvözlettel:

Sipos Dávid
alpolgármester
9. sz. választókerület képviselője

körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!
eredeti formák jelenjenek meg. Jelenleg a felújítás második ütemének előkészítése zajlik.

Babacsomag
Nagy örömömre szolgál, hogy ismét babaköszöntő csomagot vihettem el családokhoz. Isten hozta
Miléna, Ákos, Gergő, Márton nevű
lakótársunkat városunkban.
Szent Mihály Plébánia
Városunk egy meghatározó épületének felújításának első üteme a
terveknek megfelelően elkészült.
Helyere került Dunakeszi egyik
legrégebbi épületének, a Szent
Mihály Plébánia tetőszerkezetének új gerendázata, rá a cserepek
és a külső nyílászárók is megújultak. A külső homlokzat színezése és lábazati kőburkolati munkái
is elkészültek. A felújítás során az
egyik fő szempont, hogy az épület
külső és belső struktúrájában az

Lányi Ferenc park felújítása
Folytatódik a gyártelepi városrész
egyik leghangulatosabb részének
a Lányi Ferenc parknak a felújítása.
A tervek szerint a több ütemben
történő munkálatok során bővült
a játszótéri eszközök száma. Az új
játszótéri elemek beépítésre kerültek a gyerekek már birtokukba vették a játszóterületet.
Diáknegyed építése
Ütemezetten zajlik az új gimnázium szeptemberi kezdéséhez a jelenlegi Bárdos Lajos Általános Iskola alsó tagozatos épületében az
osztálytermek és az udvar kialakítása.
Felújítási munkálatok
a zeneiskolában
A Farkas Ferenc Zeneiskola épületében befejeződtek a részleges felújítási munkálatok. A felújítás során az emeleti nagyterem és an-

nak előtere újult meg. Ez a terület többfunkciós lesz: a zeneiskolai
koncertek mellett házasságkötések megtartására is lesz lehetőség.
Emellett az udvar is megújult.
Útfelújítás, kátyúk
Az útburkolatok, kátyúk javításai
ütemezetten haladnak. Kiemelkedik ezek közül a Szent István és
Bartók Béla utcai kereszteződés,
melynél nagy felületen cserélték
a kopó réteget. Az útburkolati jelek felfestése hamarosan megtörténik. Addig is óvatosan közlekedjenek a kereszteződésben.
Zöld Dunakeszi Program
a körzetben
A közterületek faültetési programja a vegetáció megindulásával, a
szakemberek javaslatára őszig szünetel. Természetesen, aki jelzi számomra faültetési igényét, annak az
őszi ültetési időszakban biztosítjuk
igényét. A faültetéssel kapcsolatban most is arra buzdítom Önöket, hogy tegyük szebbé környezetünket egy-egy fa ültetésével.

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!

Tóth Zsolt és Jakab Zoltán, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. mesteremberei elkészültek a Szabadság téri játszótér tornyos játékának
felújításával, valamint lecsiszolták
és lefestették a hintát és a mászós
játékot. Köszönjük, hogy mindig
számíthatunk rájuk, és szívükön
viselik a játszóterek sorsát a gyerekek biztonságáért és az élménydús
kikapcsolódásért.
Két hét múlva Dunakeszi Feszt,
új helyszínen, a repülőtéren, ahol
a nagyobb hely miatt nagyobb
rendezvényt is tudunk szervezni.

Mostantól a Zöld Dunakeszi Program jegyében a rendezvényeinken
nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem, így már a XI. Dunakeszi Feszten is szelektív szigeten
gyűjtjük a keletkező hulladékot,
amelyek közé negyedik frakcióként a komposztálható hulladék is
bekerül. Ehhez kértük a kitelepülő
vendéglátósok közreműködését,
hogy komposztálható eszközökben szolgálják ki vendégeiket a
feszten. A látogatókat hostessek és
útmutatók is segítik majd. Emellett
ökofalut is berendezünk, ahol az
újrahasznosításról, környezetvédelemről, komposztálásról tudhatnak
meg többet az érdeklődők.
Mint tavaly bevezettük, a rendezvényre a belépés csak Dunakeszi Kártyával, valamint a 14 év
alattiaknak ingyenes. Így ismét
arra bíztatom mindazokat, akik

állandó bejelentett dunakeszi lakcímmel rendelkeznek, váltsák ki
a kártyát a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán vagy töltsék le
okostelefonjukra a DunakesziApp
alkalmazást, amelyben ingyenesen
igényelhetik a virtuális kártyát. Az
elmúlt napokban megnövekedett
az igénylő száma, ezért lassabb az
aktiválás, de ügyfélszolgálatos kollégáink folyamatosan dolgoznak és
minden jogos kérést hitelesítenek.
Még annyit a fesztről, hogy a
könnyebb odajutás érdekében
sűrített járatokkal közlekedik azon
a hétvégén a helyi busz, valamint
megállapodtunk a közösségi rollereket biztosító vállalkozással, hogy
arra a hétvégére felfüggesztik a
kijelölt rollerdepókat, hogy a rendezvény bejáratához bekészített
eszközökkel hazáig mehessenek a
felhasználók.

Az ültetést az Önkormányzat által
megbízott szakemberek végzik el.
Az Önök feladata a kérésükre ültetett fa locsolása, gondozása.
Igényeiket az alábbi e-mailben jelezzék számomra:
A korábban bejelentett úthibák is
javításra kerültek. Az úthibák javítása a bejelentést követően folyamatosan történik, ezért arra kérem kedves lakótársakat, hogy jelezzék számomra a lenti elérhetőségemen.
Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy keressék fel oldalamat a Facebookon
is, ahol folyamatos, naprakész információkkal igyekszem szolgálni az egész várost és a körzetet
érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken: Email: joszabo61@
gmail.com Levelezési cím: 2120
Dunakeszi, Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

A minap jelezték Juhász Ádám
Dunakeszi Alag városrész alpolgármesteri megbízottjának, hogy
a Gitár utca–Déryné utca sarkán
letört egy utcatábla, amelynek cseréje már folyamatban van a Városüzemeltetési Osztályon. Ha ilyet,
vagy bármilyen más közterületi
problémát, rongálást, meghibásodást észlelnek, jelezzék az alábbi
elérhetőségek valamelyikén, vagy
a DunakesziApp alkalmazásban,
hogy mielőbb tudjunk intézkedni.
Kérdés és észrevételeikkel továbbra is keressenek bizalommal!


Erdész Zoltán
alpolgármester
10. sz. választókerület
képviselője
Juhász Ádám
Dunakeszi Alag városrész
alpolgármesteri megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu
+36 70 797 9054
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körzeti
képviselőink jelentik
TISZTELT DUNAKESZIEK, TISZTELT 2-ES VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!

Az elmúlt alkalommal nem küldtem beszámolót a Dunakeszi Polgár olvasóinak, mivel sűrűsödő
kórházi műszakjaim éppen a lapzárta időpontjára estek, a lehetőséget ugyanakkor a Dunakeszi
Polgár biztosította számomra. Jelen beszámolómban igyekszem
pótolni az elmaradt információkat.
Az előző hónapokban többször
téma volt, több alkalommal jelezték számomra az állattulajdonosok, hogy a Barátság útja 2. és a temető közötti „új” kutyafuttatónál
problémát okoz, hogy a közvetlenül a kerítéshez elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőből sokszor beesik a szemét, közte főleg üvegcserepek a kutyafuttatóba, mely
balesetveszéllyel jár. Emellett azt is
jelezték, hogy a kutyafuttató takarítása sem elég gyakori. Többszö-

ri kérésemre a hivatal illetékesei
végül eltávolították a kerítéstől a
gyűjtőket, így a továbbiakban véletlenül nem tud beesni a hulladék
a futtatóba. (Természetesen ez az
intézkedés azon nem segít, ha valaki direkt dobálja be a szemetet a futtatóba vagy dobálja el azt
bárhol, ez azonban természetesen egészen más intézkedést igényel.) Egyúttal kértem, hogy a kutyafuttató tisztítása is gyakrabban
történjen meg, ahogy azt is évek
óta folyamatosan szorgalmazom,
hogy a hulladékgyűjtők is a szükségeshez képest megfelelő időközönként, ahol kell, ott a jelenleginél sűrűbben kerüljenek ürítésre.
Ismét több alkalommal intézkedtem illegális hulladéklerakások
ügyében, legutóbb a Barátság útja
16. melletti tereprendezés helyszínénél található hulladékgyűjtőknél jelezték számomra, hogy valaki újfent a gyűjtök mellé pakolta a hulladékot. A helyszínen járva
azt tapasztaltam, hogy szokás szerint valósnak bizonyult a lakossági
bejelentés. Természetesen azon-

nal jeleztem a problémát a polgármesteri hivatal és a Közüzemi
Kft. felé, kértem a segítségüket a
lerakott hulladék elszállításában
és szükség szerint a térfigyelő kamera felvételeinek ellenőrzésében annak megállapítására, hogy
ki pakolta le a hulladékot a gyűjtőedény mellé.
Több helyen indokolt lakossági
jelzések alapján sűrűbb rendőrségi
ellenőrzés, melyeket az elkövetkező napokban jelzek a városi rendőrkapitányság felé.
A július végén tartott bizottsági
és képviselő-testületi ülésen napirenden szerepelt a strand rendjének fenntartása és a kutyás vendégek strandról való kitiltása is, ezzel
kapcsolatban hosszú vita alakult ki
az ülésen, melyet itt a beszámoló
korlátaira tekintettel nem tudok
részletesen kifejteni. Facebookoldalamon tervezek egy hos�szabb beszámolót a kérdésben, de
amennyiben erre lehetőség adódik, a jövőben a Dunakeszi Polgár
hasábjain is kifejtem ezzel kapcsolatos véleményem.

TISZTELT LAKÓTELEP SZÍVÉBEN ÉLŐK!

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Ezen írásom csak egy témával
foglalkozik, pedig szívesen számolnék be a körzetet érintő pozitív változásokról is, most mégis
egy negatív jelenségről kell tájékoztatom Önöket.
Miközben dunakeszi gyerekeket táboroztattunk kollégáimmal
és barátaimmal, nagyon sok hívást, írást kaptam s még kapok jelenleg is e témában kérve az önkormányzat intézkedését.
Több helyen is rendszeresen
számolnak be késő este, éjszaka is zajongó, rongáló fiatalokról, tizenéves gyerekekről, autóval
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rendszeresen bömbölve száguldozóról, a helyben élők pihenési alvási igényeit semmibe vevő,
szemtelen, tiszteletlen társaságokról, s persze szemetelésről,
parkok és közös értékeink megrongálásáról. Ma már annyi ilyen
jelzés érkezett hozzám s más képviselőtársaimhoz is, hogy ez már
nem lehet egyedi, elszigetelt jelenség!
Sajnos erre nincs felkészülve az
önkormányzat. A közterület-felügyelet jelenleg nem képes kezelni ezt a problémát, lakótelepi
polgárőrség nincs, s a rendőrség
sem tudta eddig kellően kezelni
a helyzetet. Ezért kezdeményezni fogok egy olyan egyeztetést
mindezen szervek részvételével,
mely valamilyen látható megoldást talál, hogy a jövő nyár már ne
ilyen problémákkal teljen.

Azért néhány saját gondolatot
hozzáfűznék: Azok nagy része,
akik ezeket a panaszokat okozzák,
itt élnek köztünk. Vannak szüleik,
rokonaik, akiknek fel kéne tűnjön,
hogy késő este nincs még otthon
a tizenéves gyerek! Felnőttként illene tiszteletben tartani a többi itt lakó esti pihenését! Sokan a
képviselőtől valami “csodát” várnak el, miközben jelzik, hogy az illetékes hatóság, rendőrség nem
tudott hatékonyan intézkedni.
Nagy megtiszteltetés számomra az Önök képviselete az önkormányzati testületben, de ez nem
ad többlet jogokat a közvetlen intézkedésre, sőt a törvény hangsúlyosan tiltja is a hatósági ügyekbe
avatkozást. Nem keresek kibúvót!
Ez közös ügyünk, s érzem, értem,
hogy dolgom van vele, ezért minden tőlem telhetőt megteszek, s

Szintén az előző beszámolóm
óta kerület sor arra a lépésre, hogy
a piac ingatlan utolsó tulajdonosainak az Önkormányzat az ingatlanárak emelkedésével összhangban
magasabb árat ajánlott az ingatlanjaik megvételéért, arról azonban még nincs információm, hogy
a tulajdonosok válaszoltak-e a
megkeresésre. Erről tájékoztatást
fogok kérni a Városházától és adni
a Dunakeszi Polgár olvasóinak.
Elérhetőségeimen továbbra is
várom megkereséseiket. Közvetlen telefonszámom: 06-70-37992-11, elektronikus levélcímem:
zpvarga.dunakeszi@gmail.com
vagy varga.zoltan@jobbik.hu. Elérhető vagyok a közösségi médiában, alábbi hivatalos oldalaimon
is: www.facebook.com/zpvarga,
illetve www.twitter.com/zpvarga.
Postai levelet a 2120, Dunakeszi,
Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánkba várok.
Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő
Dunakeszi,
2. választókerület
kérem mindenki segítségét, aki
szívén viseli a körzet életének folyamatos fejlődését! Csak közösen, közösségként fogunk tudni
eredményt elérni!
Tiszteljenek meg továbbra is
bizalmukkal, véleményükkel, s
tegyük közösen még élhetőbbé
szebbé e városrészt!
Természetesen továbbra is várom a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét!
E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627
542-805 számon, levélben a Garas utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Facebookon a Seltenreich József képviselői oldalamon és a Lakótelep Szíve csoportban is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője

körzeti
képviselőink jelentik
KÉT JELENTŐS ÚTÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS VALÓSULT MEG AUGUSZTUSBAN

A nyár „hajrájában” két olyan útépítési munka fejeződött be körzetünkben – illetve körzetünkhöz
kapcsolódóan –, amely régóta
sokak joggal elvárt kívánsága volt.
Az egyik tulajdonképpen nem is a
7. számú körzet, sőt még csak nem
is Dunakeszi, hanem Budapest
közigazgatási területén valósult
meg, mégpedig a káposztásmegyeri csomópont átalakításának
útépítési része. Ennek keretében a
Külső Szilágyi út északi részén, az
Auchan felől a vasúti aluljáró felé
kanyarodósáv épült, miként az átjáróból a Külső Szilágyi útra jobbra
is elkészült egy kanyarodósáv. Befejeződtek az útburkolati munká-

latok, a gyalogátkelő kivételével
megtörtént az útburkolati jelzések
felfestése. Szeptemberben érkezik
a közvilágítás és telepítik a közlekedési jelzőlámpákat is. A csomópont jelenleg is – az érvényes engedélyeknek megfelelő – munkaterület a szükséges előrejelző táblákkal, így a közlekedők (gyalogos,
kerékpáros, rolleres, gépjárművek) számára fokozott figyelemre
lesz szükség, szeptember végéig
40 km/h sebességkorlátozás van
érvényben. A beruházás eddig
elkészült szakaszának köszönhetően az Alsó felől Káposztásmegyerre tartó autósor így eleve két
irányba tud tagozódni, ami már
önmagában enyhíti valamelyest
a forgalmi dugó mértékét. A Külső
Szilágyi útra való kikanyarodást a
korábbiakhoz képest két járdasziget is „szűkíti” (helyesebben: szabályozza), ezek a még kialakításra
váró gyalogátkelőhely, valamint
a közlekedési lámpák telepítését

szolgálják. Tény: mióta az útépítési munkákat befejezték, több
kisebb és egy nagyobb karambol
is történt a csomópontban az autósok nem kellően körültekintő, a
KRESZ alapvető szabályait figyelmen kívül hagyó vezetése miatt.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ebben a csomópontban
különösen figyelmes, türelmes,
előzékeny vezetésre van szükség
annak érdekében, hogy ne történjen baleset. Amint a lámpásítás
is elkészül, az eddigieknél jóval
szabályozottabb, egyértelműbb,
ütemezettebb áthaladás valósul
meg a kereszteződésben autók és
gyalogosok számára egyaránt.
Sokkal kisebb volumenű, de
ugyancsak régen várt útjavítást sikerült realizálni augusztusban alig
néhány hét alatt. A Tőzegtavi út
Hűtőház utcától kezdődő pontjától kb. 500 méter hosszan történt
meg az út felújítása, amely kezdődött a régi padka takarításával és
nyesésével, a szegélykövek javításával, folytatódott a burkolat felmarásával, majd aszfaltozásával,
végül az új útburkolat mindkét
oldalán, egy-egy méter szélességben az útpadka murvával való
feltöltésével. A beruházás befejezésével teljessé vált a Tőzegtavi út
felújítása. Emlékezetes: bő másfél
év hosszas egyeztetési, kérelmei és várakozása végén készült
el tavaly november közepére a
Tőzegtavi út legkritikusabb, legrosszabb állapotban lévő 100-120

méteres – déli – szakaszának felújítása. Az akkori munkálatok közel
bruttó 15 millió forintba kerültek,
amit az önkormányzat finanszírozott. A fennmaradó útszakasz rekonstrukciójához szükséges plusz
forrás megszerzése miatt Dióssi
Csaba polgármester úr tavaly ős�szel egyedi kérelemmel fordult
Pest Megye Önkormányzatához.
Jómagam Tuzson Bence országgyűlési képviselő úr segítségét
kértem, emellett a Dunakeszi Tőzegtó Sporthorgász Egyesület vezetőivel, Zoltán Gálhidival és Veres
Attilával közösen írtunk kérelmet
Szabó Istvánnak, a Pest Megyei
Közgyűlés elnökének, hogy támogassa a fennmaradó rész felújítását. A támogatás elnyeréséről szóló örömhír valamikor idén év elején érkezett. Mint látható, sokak
erőfeszítését végül siker koronázta, és mostanra megújult városunk – és a 7. számú körzet – egyik
nagyforgalmú útja. Közlekedjünk
rajta balesetmentesen!
Alagon a Szakáll Ferenc utcában a VSD kézilabdacsarnoka melletti közterületen parkolók építése
kezdődött meg.
Elérhetőségeim: benko.tamas.
dunakeszi@gmail.com; +36 20 41
91 533. Papíralapú küldeményeiket bedobhatják Alsón a Muskátli
utcai közösségi ház oldalán elhelyezett zöld színű postaládába is.

Benkő Tamás,
a 7. számú körzet
képviselője

Házasságot kötöttek

2022. június 23.
Soproni Balázs és Tardy Rita
2022. június 25.
Bakos József és Melis Melinda Dalma
2022. július 2.
Szentmiklóssy Dániel és Zsiga Bernadett
2022. július 7.
Gerhes Albert és Wohlram Hajnalka
2022. július 9.
Nyári Károly Péter és Holecz Zsanett Terézia
2022. augusztus 4.
Bubonyák Marcell és Borsos Éva
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Tiszta udvar,
rendes ház!

A DEÁK FERENC UTCAI INGATLAN
KAPUJÁN BELÉPVE – AZ ELÉNK
TÁRULÓ IGÉNYES KÖRNYEZET
LÁTTÁN – MINDANNYIAN MEGGYŐZŐDHETTÜNK RÓLA, HOGY EZÚTTAL
IS MÉLTÓ HELYRE KERÜLT A TISZTA
UDVAR, RENDES HÁZ! KITÜNTETŐ
TÁBLA, MELYET AZ ÖNKORMÁNYZAT
ADOMÁNYOZ A SZÉP ÉS GONDOZOTT
OTTHON TULAJDONOSAINAK ELISMERVE LAKÓKÖRNYEZETÜKÉRT ÉS
DUNAKESZIÉRT VÉGZETT LOKÁLPATRIÓTA TEVÉKENYSÉGÜKET.
- A Tiszta udvar, rendes ház! akció nagyon népszerű a város polgárai körében, akik közül a szép
és rendkívül ápolt lakókörnyezetük elismeréseként az elmúlt
év végéig több mint 150 család
vehette át az önkormányzat által adományozott táblát – ismertette Nyíri Márton alpolgármester a legújabb kitüntetett család,
Zsezserán Antalék Deák Ferenc
utcai otthonában.
A környezetvédelemért felelős
alpolgármester elmondta, hogy a
COVID utáni időszakban újra az
emberek érdeklődésének középpontjába került a városszépítő akció, akik közül legtöbben önmagunktól jelentkeznek és büszkén
mutatják be a zöldben pompázó
kertjüket, udvarukat, a szép, rendezett, virágokkal dísztett otthonukat.
Nyíri Márton azt is elmondta: a jelentkezés feltétele, hogy a
ház homlokzata harmonizáljon
az elfogadott városképpel, kulturált, rendezett legyen az arculata,
a kertben domináljon a zöld felület, sok virággal, gazdagon telepítve cserjével és fával.
– Döntésünknél e szempontokat vesszük figyelembe, de az is
előny, ha a pályázó szelektíven

ZSEZSERÁN ANTALÉK
KITÜNTETETT OTTHONÁBAN JÁRTUNK
gyűjti a hulladékot, gépkocsijával
a városi rendeletnek megfelelően a
telken belül parkol – tudtuk meg
az alpolgármestertől, aki hozzátette: bízik benne, hogy idén is sokan vesznek részt a Tiszta udvar,
rendes ház! akcióban, melyre az
önkormányzat honlapján, a www.
dunakeszi.hu-n jelentkezhetnek a
megfelelő téma szerint.
Nyíri Márton a rövid nyilatkozat után Juhász Ádám Alag városrész alpolgármesteri megbízottjával közösen átadták a Tiszta udvar,
rendez ház! elismerő táblát az ingatlan tulajdonosainak, Zsezserán
Antalnak és feleségének.
A város jó nevű vállalkozója érthető büszkeséggel mondta,
hogy immár 20 éve ápolják, szépítik Deák Ferenc utcai otthonukat, de az intenzív parkosításba két
éve kezdtek és akkor telepítették a
gyepszőnyeget is a kertben.
Arra az elismerő megjegyzésre, hogy nagyon szép a gyepszőnyeg, így reagált a házigazda: a fű

Nyíri Márton, Juhász Ádám és a Zsezserán házaspár

nem kér mást csak nyírást és vizet, de abból rengeteget. Nem ritka, hogy hetente kétszer is lenyírjuk a füvet – mondta boldog mosollyal az arcán.
A jó hangulatú beszélgetés során az is kiderült, hogy a házaspár közösen tervezte meg a kert
kialakítását, fő szempont volt,
hogy ne zsúfolt, hanem jól átlát-

hogy ők is elnyerték az önkormányzat elismerését.
– Büszkék vagyunk rá, de megvallom, hogy sokat dolgoztunk
érte. Bízom benne, hogy munkánkkal, parkosított otthonunkkal gazdagítjuk Dunakeszi környezetét – tette hozzá szerényen.
Zsezserán Antal szavai összecsengtek Juhász Ádám, Alag vá-

ható legyen, mert mindketten
szeretik a teret.
A munkamegosztás is kiderült:
a virágokat a feleségem gondozza, a gyepet pedig én – mondta
Zsezserán Antal, aki büszkén osztotta meg, hogy a gyepszőnyegben
elhelyezett díszkövet a felesége saját kezűleg rakta le.
A házaspár minden mondatából
érződött, hogy imádják az otthonukat, melynek szépítése, gondozása nagy örömöt jelent számukra.
– Nagyon sokat vagyunk itthon,
nem nagyon szeretünk elmenni, maximum a hétvégén egy kicsit „kocsikázni” – mondta a férj,
aki nagy megtiszteltetésnek tartja,

rosrész alpolgármesteri megbízottjáéval, aki elmondta: „büszkék vagyunk, hogy átadhattuk az
elismerő táblát, hiszen a díjazottak nemcsak önmaguk örömére
formálták igényessé és rendkívül
széppé saját környezetüket, kertjüket, hanem hozzájárulnak Dunakeszi környezetbarát, hangulatos kisvárosi arculatának kialakításához is. Hálásak vagyunk, hogy
Alagon nagyon sok lakótársunk
példaértékűen gondozza, ápolja a
környezetét, ezzel is támogatva az
önkormányzat városszépítő törekvéseit.”
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Rendezvények
a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtárban
AZ ELMÚLT ÉVEKKEL ELLENTÉTBEN IDÉN MÁR NEM NEHEZÍTETTE VAGY AKADÁLYOZTA A KÖZÖSSÉGI
ÖSSZEJÖVETELEK MEGRENDEZÉSÉT A PANDÉMIA, ÍGY AZ ÉV ELSŐ FELÉBEN A DUNAKESZI KÖNYVTÁR
– KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATAI MELLETT – ÚJRA SZÍNES RENDEZVÉNYDÖMPINGGEL GAZDAGÍTHATTA
A VÁROS KULTURÁLIS PROGRAMKÍNÁLATÁT.

Hajdú-Antal
Zsuzsanna

M

ÁRCIUS ELEJÉN Berényi
László – a korábban Dunakeszin élő író – dél-hevesi emlékeiről szóló könyvének bemutatója telt
házat vonzott. Néprajz és néplélektan,
népi humor és bölcsesség keveréke jellemezte a jó hangulatú estét. A hónap
végén az Art-Színtér Társulat felolvasó
színházi előadásában Szakonyi Károly A
hentes című darabját tekinthették meg az
érdeklődők. Az előadás után Jerger Balázs és Marjai Virág színművészek a jelenlévőkkel elemezték az elhangzottakat.
Néhány nappal később könyvbemutató
beszélgetés zajlott az alkotói lét szépségeiről és lehetőségeiről Az alkotó nő című
könyv szerzőjével, a Dunakeszin élő Mucsi Tinával, akinek néhány festményét
is megtekinthette a termet megtöltő közönség.
Április elején a Magyar Költészet Napja
és a Könyvtárosok Világnapja alkalmából
a könyvtár irodalmi játékkal és könyvtári totóval várta az olvasókat. A gyerekeknek Sás Károly író-zeneszerző tartott zenés előadást. Ebben a hónapban még két
rendezvényen vehettek részt az érdeklődők. Aranyosi Ervin irodalmi estjén a dunakeszi költő verseivel, könyveivel ismerkedhettek meg a vendégek, majd a szintén városunkban élő Muszti Zsuzsanna
andragógus-terapeuta tartott nagysikerű
előadást a kínai orvoslás témájában.
Májusban két rendezvény is a Köszönjük Magyarország program támogatásával valósult meg. Az elsőn Marjai Virág
színművésznő Pajor András atya Rímrémek és porzó prózák című kötetéből olvasott fel részleteket, majd Hidas Judit
író és Kárász Eszter énekes tartott iro-
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dalmi estet az anyaságról, munkáról, szeretetről és elválásról. Néhány nappal később Fehér Szilvia írónő volt a könyvtár
vendége, akinek két novelláskötetét ismerhette meg az érdeklődő hallgatóság.
A hónap végén – A lélek csendje című
képzőművészeti kiállításon – a Dunakeszin élő Varga M. Marietta Cserhát Manuál Művészeti díjas textilszobrász alkotásait csodálhatták meg a látogatók. A
tárlatot Babják Annamária színművésznő nyitotta meg a termet zsúfolásig meg-

Belvárosi srác című kötetéről beszélgetett
Bagi Katalin. A regényből Holl Nándor
szinkronszínész olvasott fel részleteket.
A hónap közepén Rátki Zoltán és vendégei folytattak „kerekasztal beszélgetést” a
magyar nyelvről.
Rendezvényein a könyvtár idén is teret biztosított a városban élő fiatal zenész
növendékeknek. Oroszki Tamás zongora-, Turbucz Eliza pedig klarinétmuzsikával színesítette az irodalmi műsorokat.
A könyvtár névadója, Kölcsey Ferenc

Babják Annamária és
Varga M. Marietta
(Fotó: Szakál Szilvia)

töltő közönség előtt. A május az Olvasók napjával zárult, amelyen először Mészöly Ágnes írónő tartott irodalmi órát
a Fazekas iskola 7. osztályosai számára, majd a diákok megkoszorúzták Kölcsey Ferenc – könyvtár előtt – álló szobrát. Délután a Petőfi év kapcsán hirdetett
gyermekrajzverseny és a hónapokon át
zajló online irodalmi kvíz díjátadója következett. A napot a Krúdy Gyula Irodalmi Kör nagysikerű, zenés estje zárta.
A június újra a Dunakeszin élő írók,
nyelvészek hónapja volt. Először Kerekes Dórának, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének Sárkányharcosok című regényével ismerkedhetett meg a termet teljesen megtöltő publikum. Az esten közreműködött Babják
Annamária színművésznő és Farkas
Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője. A szintén helybeli Hajdú-Antal Zsuzsanna írónővel a nemrégiben megjelent

születésének 230. évfordulóját 2020ban – a járvány miatt – nem sikerült
megünnepelni. Ez adta az ötletet, hogy
az intézmény az idei nyáron egy kétnapos irodalmi körutat szervezzen a költő
szatmárcsekei sírjához. Béres Magdolna
könyvtáros vezetésével húsz jelentkező
vett részt a júliusi kiránduláson, amely a
visszajelzések szerint felejthetetlen kulturális élményeket nyújtott a résztvevőknek.
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
őszi és téli rendezvényterve alapján elmondható, hogy az intézmény az év második felében is változatos kikapcsolódást és feltöltődést kínál majd Dunakeszi –kulturális programok iránt érdeklődő – lakóinak.
Lőrincz Róbert
szakmai igazgató
DÓHSZK Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár

VINCZE GÉZA
EMLÉKÉRE
AZ DÖNT JÓL,
aki időben cselekszik

SZOMORÚ SZÍVVEL ADJUK KÖZRE A FÁJÓ HÍRT, MISZERINT
VINCZE GÉZA, A RÉVDŰLŐ KORÁBBI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐJE JÚLIUS 26-ÁN ELHUNYT.

V

INCZE GÉZA 1956. október 16án született Balassagyarmaton.
A gyermekévek az egész életében
hőn szeretett nógrádi falujához, Tereskéhez kötötték, ahonnan 1966-ban költözött Dunakeszire. Itt végezte el az általános- és középiskolát, majd tanult a budapesti Bánki Donát Műszaki Főiskolán és
lett műszaki szakoktató.
Dunakeszin alapított családot és helyezkedett el a III. Sz. Általános Iskolában,
majd a 201. Sz. Gárdonyi Géza Szakmunkásképző Intézetben. Később dolgozott a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, majd
a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.ben is.
2006-ban közéleti szerepet vállalt és a
Fidesz-KDNP listájáról bekerült Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestületébe. Négy évvel később az önkormányzati választáson egyéni mandátumot
szerzett az 1-es számú választási körzetben és lett a Révdűlő képviselője 2010 és
2014 között. Ebben az időszakban kapott
a legtöbb dunakeszi utca szilárd burkolatot, így a Révdűlőben is sok aszfaltos utca
készült el.
Vincze Géza magánéletében nagyon
családközpontú, természetkedvelő, a hitét
őrző és gyakorló ember volt. Emellett nyitott, barátságos és jókedélyű embernek ismerhettük meg. Vincze Gézát augusztus
3-án helyezték örök nyugalomra a tereskei
temetőben.
Nagyon sokunknak hiányozni fog!
Isten Veled, Géza!
Csoma Attila
önkormányzati képviselő

LEGUTÓBB A COVID-VÍRUS MAGYARORSZÁGI
MEGJELENÉSEKOR KÉRDEZTÜK ASZTALOS ARMAND
KÖZGAZDÁSZT, HOGY A JÁRVÁNYHELYZETNEK
MILYEN HATÁSAI LEHETNEK A RÉGIÓ GAZDASÁGI
ÉLETÉRE. JÓ KÉT ÉV ELTELTÉVEL, AMIKOR ÚJABB
ÉS RENDKÍVÜL NEHÉZ KIHÍVÁSOK ELÉ NÉZÜNK,
ÚJRA MEGKERESTÜK AZ ISMERT DUNAKESZI
VÁLLALKOZÓT, HOGY KÖZÖSEN ELEMEZZÜK
A VÁRHATÓ FOLYAMATOKAT.
Dunakeszi Polgár: Több elemzés azt
prognosztizálta a közelmúltban, hogy
Magyarország és így szűkebb lakókörnyezetünk, Dunakeszi is gazdasági recesszióba léphet. Bár ennek ellentmondani látszik a legfrissebb adat, miszerint 6,5%kal bővült a magyar gazdaság a második
negyedévben, ez az Európai Unió egyik
legmagasabb értéke. Ön hogyan látja a
kibontakozó folyamatokat?
Asztalos Armand: Magyarország gazdasági kilátásai sajnos nem jók, amire hatással van a szomszédunkban dúló háború, az energia árak ugrásszerű emelkedése,
az államháztartás hiánya rendkívül nagy,
ennek leszorítása alapvető fontosságú a befektetői bizalom helyreállítása érdekében.
Azok az intézkedések, amelyek napvilágot láttak az elmúlt napokban (KATA,
üzemanyag, extra-profit adó…) várhatóan
nem lesznek elegek, az előrejelzések szerint
szeptembertől újabb költségvetési egyensúlyjavító döntésekre lesz szükség.
Amíg a büdzsé nincs egyensúlyban, nem
várható a befektetői bizalom helyreállása,
így a forint hektikus mozgása az esetleges
jegybanki alapkamat emelések ellenére is
megmarad.
DP: A magyar gazdaság egyik húzóágazata az építőipar. Ön ezen a területen dolgozik, véleménye szerint milyen kilátásai vannak a szektornak?
AA: Az építőipar válságának előszele
már érezhető Magyarországon. Egyes termékek ára már kétszámjegyű csökkenésben van a kereslet visszaesése miatt, például a vasipari termékek esetén jelentősen olcsóbban juthatunk már most a beépítésre
szánt építőanyagokhoz.

Azt gondolom, hogy a kereslet további csökkenése miatt ez a folyamat erősödni fog.
Ez alól masszív kivétel lesz a hőszigetelés piaca, itt ugyanis a bejelentett energiaár-emelés miatt megugró keresletre számítunk.
DP: Mennyit fog érezni ebből egy dunakeszi lakos, helyi szinten milyen folyamatok lesznek megfigyelhetők?
AA: Dunakeszin az új építésű házak, lakások száma várhatóan jelentősen csökkenni fog az előttünk álló egy évben. Ennek a fentieken túl az is a magyarázata,
hogy a nagy, beépíthető területek gyakorlatilag elfogytak, az építési vállalkozók egy
része emiatt más településekre tette át tevékenységét.
A hőszigetelés itt is az ősz slágertémája lesz, várhatóan sok család fogja még az
utolsó megtakarításait ebbe fektetni, hogy
a rezsiköltségek ne emelkedjenek csillagászati magasságokba. Arra számítunk,
hogy ezen a területen jelentős szakember
hiány lesz, emiatt azt javasoljuk, hogy aki
ilyen beruházásban gondolkodik, jó előre
kösse le az őszi munkálatokat a megbízott
vállalkozóval.
Vetési Imre
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Dunakeszi szemmel
MINDEN ADOTT AZ ÉVKEZDÉSHEZ
– interjú az új gimnázium megbízott igazgatójával

ZENTAI KATIVAL, AZ ÚJ GIMNÁZIUM MEGBÍZOTT TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK AZ
AKTUÁLIS HELYZETRŐL, A CÉLOKRÓL, ÉS A “KEZDŐ NYOLCASRÓL”.
lehetőségem volt Düsseldorfban,
Potsdamban is tanulni. Elvégeztem
a tolmácsképzőt, közoktatásvezetői
szakvizsgát szereztem az évek alatt.
Angol-német nyelvtanár és német
tolmács vagyok. Két gyermekem jelenleg egyetemista.
10 éve a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban dolgozom, előtte 15 évig a Lotte Nyelviskolában.
Mindkét hely alapvetően meghatározó szakmailag és emberileg számomra. Hat évig voltam a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium intézményvezető-helyettese. A gimnázium vezetője, Varga Tibor és Nyiri
István bizalma és támogatása a mai
napig végigkíséri a munkámat.

Zentai Kati,
a tagintézmény
megbízott vezetője

- Először is, kezdjük azzal, hogy
megismerjük önt. Mikor és hogyan
kapcsolódott be a városi oktatásba?
- Több mint 50 éve Dunakeszin
élek, hiszen három hónapos koromban költöztem ide Németországból, ahol születtem. Átéltem, ahogy
a macskaköves, kis községből lassan
város, majd szinte túlnőve önmagát,
nagyváros lett. Édesanyámnak köszönhetően két nyelven nőttem fel,
amely alapvetően meghatározta a
későbbi pályámat. Dunakeszin végeztem a középiskolai tanulmányaimat a Radnóti Miklós Gimnáziumban, és ezt követően Szegeden tanultam a József Attila Tudományegyetemen angol-német szakon. Az
egyetemi évek alatt ösztöndíjasként
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- Minden adott az évkezdéshez?
- Igen, az évet reményeim szerint
zavartalanul tudjuk megkezdeni. Ha
őszinte vagyok, akkor, amikor mindenki tanárhiányról beszél, a leginkább attól tartottam, hogy a tantestület tagjait nehezen fogom megtalálni. Az álláshirdetésekre adott
visszajelzések azonban megmutatták, hogy a majdan felépülő diákváros nagyon sok kollégát vonz. Sokan úgy gondolkodnak, hogy szeretnének Dunakeszin dolgozni, egy
új iskola kialakításában részt venni,
és szeretnének egy nagyon modern
középiskolában tanítani. Nehéz volt
választani. Alapvetően olyan kollégákat kerestem, akik amellett, hogy
saját szakterületükön magas szintű
szakmai tudással rendelkeznek, készek arra, hogy együtt gondolkodjanak egy teljesen új iskola alapjainak,
képzésének, arculatának, és akár
mindennapi életének kialakításában.
Ez nem kis munka, de megtisztelő és
egyben hihetetlenül inspiráló.

A „kezdő nyolcas” – ahogy én hívom a kollégáimat – megvan, és izgatottan várja a feladatokat, a diákokat. Az idei évben két nyelvi előkészítős osztállyal indulunk, amely
emelt szintű nyelvoktatást biztosít
angol nyelvből. Emellett a diákok
kezdő szinten a német nyelvet tanulják. A közismereti tantárgyak a
nyelvi előkészítő évfolyam tanrendjében alacsony óraszámban szerepelnek. Emelt szintű oktatásban részesülnek a diákjaink informatikából is. A testneveléstantárgy okozott
némi fejtörést, hiszen az órák megtartása a helyi Bárdos Lajos Általános Iskolában az ottani nagy létszám
miatt nem volt megoldott. A Dunakeszi Városi Sportegyesület támogatásával és segítségével azonban sikerült megoldást találni erre is.
A humán erőforráson kívül az iskola kialakítása nagy feladat. Dunakeszi egykori járási hivatalának épületét alakítják át, napról napra egyre
szebb és lakhatóbb. Nagyon fontosnak tartom, hogy az itt kezdő diákok
a diákváros felépüléséig ebben az átmeneti időszakban is a lehető legkényelmesebb körülmények között
magas szintű oktatásban részesüljenek. Ehhez Dunakeszi Város Önkormányzata minden segítséget megad. Az iskola udvarának kialakítását elvállalta, és már meg is kezdték
a munkálatokat. Hihetetlen jó érzés
megélni, ahogy a város számos intézménye és a a Dunakeszi Tankerületi Központ támogatja és segíti
az átmeneti állapot nehézségeinek
megoldását, és a zavartalan oktatás
biztosítását.
- Hány gyerek hány osztályban
fog itt tanulni?

- válaszol a polgármester
- A jelenlegi tanuló létszám 54,
azaz két 27 fős osztállyal tudjuk a
2022/2023-as tanévet elkezdeni. Ez
rendkívül örömteli számunkra, hiszen a felvételi eljárás lezárását követő miniszteri döntés után lehetett
csak egy új rendkívüli felvételi eljárást kiírni. Ez nagymértékben megnehezítette a munkánkat, hiszen ekkorra már a tanulók nagy része eldöntötte, hogy melyik középiskolában folytatja a tanulmányait, és volt
olyan is, aki már be is iratkozott. Ennek ellenére a szülők úgy döntöttek,
hogy inkább helyben járatják a gyermekeiket iskolába, vállalják egy új
intézmény megalakításával járó bizonytalanságokat.
- Mi a tapasztalata a szülők részéről? Sokan jelentkeztek ide annak ellenére, hogy egy ideig átmeneti helyen zajlik az oktatás?
- Mint már említettem, a szülők bizalma töretlen. Mindenkiben bizonyára sok a kérdés, de nyitott kommunikációval és kölcsönös türelemmel, segítséggel a legfontosabb cél
elérhető: a gyermekeik itt helyben,
magas színvonalú oktatásban részesülhetnek, és ha átmenetileg kényelmetlenebb körülmények között is,
de részesei lehetnek egy olyan iskola
megszületésének, amelynek a középpontjában a diákok állnak.
- Várhatóan mikor költözhetnek
át a végleges helyükre?
- Mindig óvatos vagyok, és inkább
pesszimista a jövendöléseket illetően. Előreláthatólag 2024 szeptemberében a tanévet már a diáknegyed
új épületeiben kezdhetjük. A feladatunk most a jelenre koncentrálni,
arra, hogy jelen körülmények között
is elinduljon a tanév, és a tanulóink
a lehető legjobban érezzék magukat
a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézményében.
- Mit jelent Dunakeszinek, a helyi
oktatásnak a Dunakeszi Diáknegyed? Mit várnak a beruházástól?
- Véleményem szerint a Dunakeszi
Diáknegyed megépülésével, azon be-

lül a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium elindulásával, új helyzet alakul ki a városban a középfokú oktatás területén. A diáknegyed több
mint háromszáz családnak ad lehetőséget azzal, hogy a gyermekeik
helyben folytathatják a tanulmányaikat. Ez azért is fontos, mert Dunakeszin évente 500 gyerek fejezi be az
általános iskolát, közülük csak 100an jutnak be a Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnáziumba. Láthatóan a
város kinőtte már ezt az egy gimnáziumot, szükség van egy másikra is.
A diáknegyedben felépülő és működését megkezdő két intézmény,
valamint a már meglévő Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium hatalmas lehetőséget jelent a városunknak és a környék fiataljainak. A
minden bizonnyal már a kezdetektől fogva népszerű középiskolák új
lehetőségeket, és új középiskolai férőhelyeket fognak teremteni a városban, és a vonzáskörzetébe tartozó településeken tanuló, végzős nyolcadik osztályos tanulók számára. Számos lehetőség nyílik a diákság előtt,
hiszen újabb szakirányok és újabb
megszerezhető végzettségek kerülnek előtérbe. A három intézmény
közös munkájával és együttműködésével rendkívül széles kínálatot biztosíthat általános iskolát végző diákoknak. Több ezer diák helyben választhatja ki a képességeinek,
vágyainak megfelelő képzési formákat. Mind a három intézménynek úgy kellene átgondolnia a képzési struktúráját, hogy a kínálatot növelve, egymást kiegészítve tudjanak
működni. Az összehangoltság, a közös munka alapja lehet egy minden
szakterületre kiterjedő oktatásnak a
városunkban.

***
Dióssi Csabát, Dunakeszi polgármesterét kérdezzük, hogy halad
a Dunakeszi Diáknegyed építése, várhatóan mennyi időt töltenek
majd el a IV. Béla Király Gimnázium tanulói az ideiglenes helyen,
a Bárdos Lajos Általános Iskola
egyik épületszárnyában?

- Hetente veszek részt kooperáci- Dióssi Csaba
ón az építőkkel, hétről-hétre hatal- polgármester
mas változásokat látok. Már állnak a
tanműhely falai, hamarosan indul az
ácsszerkezet építése és a belső kialakítási munkálatok. A két iskola tornatermében a felső födém zsaluzása kezdődik hamarosan. Az uszodában a medencetér kialakítása zajlik
nagy erőkkel, és a közös étterem alapozása is elkészült. Előrehaladottak
a szakgimnázium építési munkálatai
is, valamint kész a gimnázium földszintje és az első emeleti födém. Itt
a felmenő szerkezetek építésének indulását készítik már elő. Ide várjuk
tanévkezdéskor azt az 54 diákot és 8
tanárt, akikkel elindul a IV. Béla Király Gimnázium szeptember 1-jén.
Az építésvezetők közreműködésével
előadóteremben bemutatjuk nekik a
terveket, az építési folyamatokat és
a végeredmény látványtervét, valamint körbevezetjük őket a területen
és abban az épületben, ahol tanulni
fognak. Terveink szerint amint beköltözhetővé válik a komplexum legalább egy épületszárnya és tornaterem, ott folytatódik az oktatás.
Szeredi Helga
- dunakeszipost.hu
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„ÉP TESTBEN ÉP LÉLEKKEL”
53 éve táboroznak a dunakeszi gyerekek a Duna-parton

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

IDÉN IS GYEREKZSIVAJTÓL HANGOS
7 HÉTEN ÁT A DUNA SOR 32. SZ. ALATT,
A NYÍLTVÍZI EDZŐKÖZPONT TERÜLETÉN
MŰKÖDŐ VÁROSI NYÁRI NAPKÖZIS
TÁBOR, AMELY ELŐSZÖR 1969 NYARÁN
VÁRTA A DUNAKESZI GYEREKEKET,
ELSŐKÉNT A KÖRNYÉKEN.

D

Községi Tanácsa
1,3 millió forintért vásárolta meg a vízparti, hatalmas parkkal övezett üdülőt,
amelyre 1970-ben további 300.000
forintos befektetéssel konyhát és fedett étkezőt is építtetett. A kezdeti
időszakban 100-120 községbeli gyerek töltötte itt, gyakorlatilag az egész
nyarat. Szállításukat az akkori községi nagyvállalatok végezték, autóbuszokkal, amelyek költségét szintén
a Tanács állta. A táborban a helyi pedagógusok szervezték a gyermekek
mindennapjait: a három községi általános iskola mindegyike 3-3 héten
keresztül látta el ezt a feladatot. A Tanács televíziót és játékokat vásárolt a
gyerekek számára, a híres Alagi Bőripari Ktsz. pedig labdákat varrt nekik. A program játékból, kirándulásból, sportversenyekből, növényápolásból, konyhai segítségnyújtásból,
dunai fürdésből állt. 1974-ben új bútorokat és kempingágyakat kaptak a
táborozók, és ekkortól kezdve rendszeresek voltak a tábori vetélkedők.
A tábori nap reggeli tornával kezdődött, a legnagyobb gondot – Csákó József akkori táborvezető szerint
– a játékszerek hiánya jelentette. Ezt
azzal próbálták ellensúlyozni még
1977-ben is, hogy sokat kirándultak, moziba mentek, illetve a gyerekek maguk hoztak be játékszereket.
Nem volt azonban olyan épület, ahová a táborozók rossz idő esetén behúzódhattak.
Az 1980-as években 80-90 gyerek tartózkodott rendszerint a táborban. Továbbra is megmaradtak
a sportolási és játéklehetőségek, de
megkezdődtek a rendszeres kézműves foglalkozások is. Sokat sétáltak a
környéken, illetve kirándulni is jártak (Szentendre, Horány, Zebegény,
Fővárosi Állat- és Növénykert stb.).
A tábor ¾ 7-től délután 4-ig üzemelt,
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A tábor 1971-ben

unakeszi

napi háromszori étkezést biztosítva a
gyerekeknek. „A nap zászlófelvonással kezdődik, megállapítjuk az aznapi
teendőket kijelöljük az ügyeletes rajt,
amelynek feladata kapuőrség, a rend
fenntartása és a legfontosabb, a tálalás.” – mondta Dragon Jánosné táborvezető, 1981-ben.
Az 1990-es évekre – a táborozási
lehetőségek növekedésével – csökkent a Duna-parti tábort igénybe
vevők létszáma, ekkor mintegy 60
gyerek töltötte itt rendszeresen a nyarakat. Az Önkormányzat célja az volt,
hogy – elsősorban – a rossz körülmények között élő gyermekek számára
nyújtsanak biztonságos nyári elfoglaltságot. 1993-ban Majorné Máté
Gabriella lett a táborvezető, aki 16
éven keresztül szervezte az iskolások
Duna-parti nyarait. A foglalkozások

2020

köre kibővült: a fóti népművészeti
középiskola tanárai szőnyegszövésre,
agyagozásra és korongozásra tanították a táborlakókat, de népi hangszer
bemutató és nemezelés is volt. A kirándulások ekkor sem maradhattak
el: természeti és kulturális látnivalók
szerepeltek úticélként. Fontosnak
tartották, hogy a gyerekek a közlekedés és a fürdőzés veszélyeiről ismeretekkel rendelkezzenek: a dunakeszi
rendőrkapitányság kollégái évről-évre tartottak erről előadásokat. A gyerekek és a szülők körében népszerű
volt a nyári Duna-parti táborozás.
Egy szülői köszönőlevél így fogalmazott: „A szülőknek teljes megelégedéssel szolgált, hogy biztonságban és
szakértő kezekben tudhatta gyermekét a nyári szünidőben, ami manapság nagy szó.”

Jótékonykodás- újrahasznosításhagyományteremtés a Széchenyi
István Általános Iskolában

2022

2006-ban Roska Péter is
csatlakozott a csapathoz,
aki segítette Majorosné
Máté Gabriella táborvezető munkáját, majd 2009től átvette tőle ezt a feladatot. Ettől kezdve 2020-ig ő
szervezte a városi nyári táborokat. Ekkortól, egészen
2014-ig fóti gyerekek (6070 fő) is érkeztek Dunakeszire, mivel a tábor fenntartását a Dunakeszi Kistérség Társulás is támogatta. A tábori létszám 140 fő
körülire emelkedett. A már
megszokott sport- és kézműves lehetőségek, kirándulások mellett elindult a
máig népszerű pénteki „Ki
mit tud?” is. A táborban
fotók készültek, amelyeket
a gyerekek CD-n kaptak
meg – ha úgy akarták, örök
emlékül. 2009-ben az Önkormányzat fedett helyet
alakított ki a területen, így
a foglalkozások árnyékban folyhattak. Emellett
hintákat, libikókákat is telepítettek. 2011-re a heti
táborozói létszám 180-200
fő körülire emelkedett. Új
elemként jelent meg a kulturális műsorok heti szintű
táborba hozatala: Huzella
Péter, a Görömbő Együttes és mások is látogatták
a gyerekeket. Ebben az
évben – a szülők munkaidejéhez igazodva – a tábor
reggel fél 7 és délután fél 6
között nyitotta meg kapuit.
2013-ban felépült a kiskapus focipálya, valamint egy
70 m2-es sátrat is kapott a
tábor. Roska Péter mellett
hetente 9-11 pedagógus
teljesített szolgálatot, elsősorban a városi iskolákból.
2014-ben meglepetés várta
a táborozókat: új kerítés,

hatalmas füves terület, oldalt nyitott bungaló. Ettől
az évtől kezdve a kötelező
közösségi szolgálat teljesítésére is lehetőség nyílt a
táborban: sok olyan segítő érkezett, aki korábban
maga is itt táborozott.
2019-ben és 2020-ban
a nyári tábor a Repülőtéri
úton, a Szent István Általános Iskola új épületében
kapott helyet, mivel a Duna
sor 32. sz. alatt a Nyíltvízi
Edzőközpont épült. 2021ben a tábor visszakerült
eredeti helyére, ahol új
épület, park, focipálya és
új játszóeszközök várták a
gyerekeket. A tábort azóta
Rákos Nikoletta vezeti, 1516 városi pedagógus, valamint a kötelező közösségi
szolgálatosok segítségével.
Ebben az évben fordult elő
először az is, hogy jelentős
túljelentkezés volt. 2022ben a tábor előző évben kibővített területét, ahol heti
szinten 200-220 gyerek
táborozik, az Önkormányzat új játszóeszközöket
és rajzfalat is telepített. A
programok most is változatosak: lovaskocsikázás,
íjászat,
focibajnokság,
kézműveskedés, kulturális programok és a már jól
ismert „Ki mit tud?” várja
a gyerekeket. „Csak az a
fontos, hogy a gyerekek
boldogok legyenek és jól
érezzék magukat!” – fogalmazta meg a tábor szellemiségét Rákos Nikoletta
táborvezető.

A 2021/22-ES TANÉVBEN ELŐSZÖR KERÜLT MEGRENDEZÉSRE
A MENTSD MEG A FÖLDET ÉS JÓTÉKONYKODJ ELNEVEZÉSŰ VÁSÁRUNK, MELYET A FÖLD NAPJÁN RENDEZTÜNK MEG ISKOLÁNKBAN.

A

DIÁKOK, SZÜLŐK, PEDAGÓGUSOK saját
megunt-kinőtt ruháikkal, játékaikkal, könyveikkel töltötték fel standjaikat, ezáltal ös�szesen 386.000 Ft-ot gyűjtöttek három alapítványnak. Iskolánk alapítványa mellett a Bethesda Kórház és a Váci Zöld Menedék Alapítvány voltak a támogatottaink, mindkét alapítványhoz ellátogattunk, hogy
a számukra felajánlott 96.000 Ft-ot személyesen, jelképesen is átadhassák a gyerekek egy-egy emléklap formájában.
A vásár két legfontosabb célja gyermekeink szociális
érzékenyítése, az újrahasznosítás fontosságára való nevelés.
Annyira jól sikerült ez a kis kezdeményezés, hogy szeretnénk hagyományt teremteni és minden tanévben
megrendezni egy jótékonysági vásárt, melynek minden
évben más és más alapítvány lesz a kedvezményezettje.
Pappné Mátrahegyi Katalin
Szülői Munkaközösség Elnöke

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti
Gyűjtemény
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NYÁRI
KAVALKÁD:

kicsiben nagy
DUNAKESZI PEZSGŐ ÉLETE NEMCSAK A KATONADOMBI
RENDEZVÉNYEKBEN, TÁBOROKBAN, FESZTIVÁLOKON
MUTATTA MEG NYÁRON SZÍNEIT. A FELNŐTTEK ÉS GYEREKEK
AZ ÖNFELEDT SZÓRAKOZÁS MELLETT TÖBB TERÜLETEN
IS MEGTALÁLHATTÁK AZ ÉLMÉNYALAPÚ FEJLESZTÉS
LEHETŐSÉGÉT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL MOST HÁROM,
ÉVEK ÓTA HATÉKONYAN MŰKÖDŐ, EGYMÁSSAL IS JÓL
FUZIONÁLÓ PROGRAMCSOMAGBA PILLANTHATUNK BE A
VÁROSUNKBAN. A LOLLIPOP KÖZÖSSÉGI TÉR, LÉTRA EGYESÜLET
ÉS A KOZSÁN TEHETSÉGMŰHELY IDÉNYPROGRAMJAI KERÜLTEK
A FÓKUSZBA.

„A Lollipop a város szívében található, mely egész
évben igyekszik az itt élő családok számára programlehetőséget biztosítani” - tájékoztat Palancsa Eszter, a
Lollipop közösségi tér vezetője.
„A babás és ovis foglalkozás, iskolások számára tartott fejlesztő óra, tini klub és nyugdíjasok számára tartott kártyadélután, workshop, bábelőadás, születésnapi zsúrok, ünnepi programok színesítik egész évben a Lollipopba járók
életét, de ilyenkor a nyári táborok állnak a középpontban,
melyeken igyekszünk minden korosztálynak lehetőséget
kínálni.
Évek óta nagy sikere van a Baba Mama tábornak, ahol
nemcsak a babák, hanem az anyukák is minőségi időt
tölthetnek egymással, miközben izgalmas foglalkozásokkal, sok dallal, mondókával, Montessori játékokkal mulatjuk az időt a gyerekekkel közösen.
Mesetáborunk az óvodás korosztályt szólítja meg.
A mesék varázslatos világában papírszínházmesékkel,
diavetítéssel, meseszőnyeggel kalandozunk. Dunakeszin
egyedülálló NILD terápiás eszközökkel észrevétlen fejlesztjük a gyerekeket.
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Tiniknek álmodtuk meg a "Szabadság a négyzeten" - önbizalom építő táborunkat, melyben négy remek pedagógus,
coach, szakember vesz részt. Az alsós és felsős általános
iskolások számára is indult táborunk. Az egyéni figyelmet, a tehetséggondozást, önbizalomépítést, a gyerekekben rejlő "művész" felkutatását, a megbújó különlegességek felszínre hozását helyeztük a középpontba.
Harry Potter varázslatos világa sem maradhatott ki az idei
év repertoárjából.
A 9+ évesek közkedvelt regénye kelt életre a tábor falai
között.
Sötét varázslatok kivédése, Bájitaltan, Gyógynövénytan
óra, varázspálca készítés, Quidditch kupa, sárkányhajózás tette felejthetetlenné egy sereg gyerek nyarát. Rolando
mágus varázsló, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület titkára is ellátogatott hozzánk.
Táboraink sikeréhez elengedhetetlen megemlítenem
Lukácsné Kovács Szabina, Vámos Robi, Markó Ági,
Geletei Katalin nevét, akik elhivatottságukkal, hatalmas
szívükkel, profizmusukkal képviselik a Lollipopot.”

Csemer Patricia, a LÉTRA Lépj át a Határaidon Közösségi Egyesület megálmodója és vezetője, a szakmai közösség tevékenységéről adott részletes ismertetést: „Küldetésünk és célunk, hogy a
gyermekek és fiatalok számára megtaláljuk azt az egyénre szabott
tehetségfejlesztő módszert, amely révén saját képességükhöz mérten a lehető legmagasabb szinten képesek kibontakozni. A két éve
működő, tehetséggondozással és hátránykompenzálással foglalkozó szervezetben 15-20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek (pszichológus, mentálhigiénés szakember, drámapedagógus, tehetségfejlesztő mesterpedagógus, kommunikációs szakember) támogatják a tehetségek fejlesztését, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű gyerekekre. A drámafoglalkozás, a táblajátékok,
a személyiségfejlesztés, a stresszkezelés, az önismeret- és önbizalom fejlesztés, az irodalomterápia és nem utolsó sorban a tanulásmódszertan áll a fejlesztések fókuszában. Az Egyesület nyáron sem
tétlenkedik.
Számos egyéni és csoportos fejlesztést valósít meg a Dunakeszin
és vonzáskörzetében élő gyermekek/fiatalok számára. Az önbizalomra, önismeretre és stresszkezelésre fókuszáló élménypedagógiai
módszereken nyugvó tehetségfejlesztő foglalkozásokat a TESCO
„Ön választ mi segítünk” program keretében valósítjuk meg.” - mesél a nyárról a szakmai vezető. „A fejlesztő foglalkozások mellett az
Egyesület nagy hangsúlyt fektet az alulteljesítő tehetségek fejlesztésére fókuszáló jó gyakorlatok kidolgozásra is, amelynek létrejöttét
az ERASMUS+K2 projekt támogat. Tevékenységeink folyamatosan
megvalósuló, szervezetten egymásra épülő, összehangolt munkafolyamatok. Eredményességünk szakmai kulcsszereplői: Bodor Lilla, Francsics Dorina, Harkányi Adrienne, Kozsánné Tóth Marianna, Plaszkó Éva, Szabó Mónika.”

„A Kozsán TehetségMűhely tevékenységi körei széles skálán
mozognak.” - kezdi gondolatát Kozsánné Tóth Marianna. „A
4., 6., 8. osztályosok magyar felvételi előkészítője, közép-és emelt
szintű érettségi előkészítők mellett az egyéni fejlesztés, tehetségdiagnosztika, tanulási önismeret fejlesztése adja a fő csapásvonalat. A műhelyes foglalkozások kaleidoszkópszerű felépítése és flexibilitása eredményezi, hogy a tehetségkeresés-azonosítás éppúgy
célja, mint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése. E
témakörön belül a potenciális és/vagy kibontakozott tehetségek
erős és gyenge pontjainak megismerése, de a tanulási nehézségekkel küzdő, lassabban haladó gyermekek tanulásmódszertani
tárházának bővítése egyaránt megjelenik. Marianna tehetségműhelye nemcsak az iskolaidőben aktív, hanem nyáron is, hiszen kiscsoportos (4-6 fő) intenzív Tanulásmódszertan tréningek kerülnek megrendezésre játékos körülmények között. A 8-18 éveseket
célzó, országos szinten egyedülálló, játékos lépőkövek névre hallgató önismereti képzés során a fiatalok először feltérképezik saját
tanulási körülményeiket és szokásaikat, majd megismerkednek
a tudatosság és az organizáció fogalmával. A tanulási önismeret
munkafüzetcsomaggal támogatott, így tudatosan, visszatekinthető módon haladnak a csoportok. A második napon kerülnek
előtérbe a jegyzetelési, olvasási technikák, figyelem-és memóriafejlesztő játékok, amelyek megkönnyítik a diákok mindennapjait majd ősztől. A záró napon pedig motiváció és stresszkezelés
témakörében tesznek nagy előrelépést a gyerekek az álmaik felé.
A játékos munkafolyamatot számos program teszi még színesebbé. Ezek közé tartoznak az izgalmas sorversenyek, medencézés,
pingpong-mérkőzések, logikai- és figyelemfejlesztő társasjátékok.
A kreatív kézműves feladatok, például a kőfestés, karkötőkészítés,
valamint a „legális puska”, a MINDIREKT-vonalzó megalkotása
is élménydússá teszi a mókás, egyben komoly tanulási folyamatot az önismeret útvesztőjében. Velük kalandozik, elmélkedik
Kozsán Balázs, a többszörös Európa-bajnok és világkupa győztes, a motiváció élharcosa. Horváth Henriett művészetterapeuta, a rajz és csapatépítő játékok gazdája, egyben elhivatott pedagógus. Kozsán György a stratégiai játékok csapatépítő erejét, a
taktika és stratégia különbségét mutatja meg a csoportoknak. E
három napot követően pedig a fiatalok az iskola, a tanulás felé
új, nyitott odafordulással, egyénített motivációval térhetnek vis�sza. Számos közös élménnyel gazdagodva, a személyes foglalkozásoktól közösséggé formálódva, megerősödve, hiszen a Kozsán
TehetségMűhely az a hely, ahol játék a tanulás.”
A vezetőkkel folytatott beszélgetés kapcsán közös gondolatokat is
megfogalmaztak: „Célunk értéket képviselni, felejthetetlenné tenni
a nálunk töltött időt, hogy a táboraink ne csak gyermekfelügyeletként funkcionáljanak. Fontosnak tartjuk elmondani minden
szülőnek, hogy itt vagyunk a háttérben, és bármikor a rendelkezésükre állunk, segítünk. Tapasztalatainkat minden esetben megosztjuk velük, a táborok, tréningek ideje alatt egy zárt csoportban
kommunikáljuk a nap történéseit, majd követjük a gyermekek
fejlődési ívét. Így vagyunk mi „kicsiben nagyok”. Évek óta együtt
Dunakeszi gyermekeiért, kamaszaiért, a családokért és a szülőkért.

(B. Szentmártoni)
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EL CAMINO

- avagy a zarándokút,
ahogy én láttam...

HUSZON ÉVVEL EZELŐTT LÁTTAM EGYSZER AZ
ÚT (THE WAY) CÍMŰ FILMET MARTIN SHEEN
FŐSZEREPLÉSÉVEL, AMI NAGYON MEGÉRINTETT. AKKOR MÉG NEM ÚGY TEKINTETTEM
ERRE A TÖRTÉNETRE, MINT MOST, DE MEGSZÜLETETT BENNEM A DÖNTÉS, HOGY FELVESZEM A BAKANCSLISTÁMRA. ÖRÖK HÁLÁVAL
TARTOZOM BARÁTNŐMNEK, SZOMENSZKY
KATALINNAK, AKI 2020 OKTÓBERÉBEN FELTETTE NEKEM A KÉRDÉST, HOGY „ENGEM HÍV
AZ ÚT, MEGYÜNK?”. PÁR PILLANAT GONDOLKOZÁS UTÁN IGENT MONDTAM, EZZEL KEZDETÉT IS VETTE KÖZÖS UTUNK.

E

ZT A ZARÁNDOKLATOT
mindig is valami fátyolos, megfoghatatlan misztérium lengte körül számomra. Csodálattal
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néztem fel azokra az emberekre, akik végigjárták, és érdeklődve hallgattam a történeteiket, hiszen semmilyen elképzelésem sem volt, hogy a valóságban milyen
is lehet ezt megélni. Fogalmam sem volt,
hogy egy hónapig hogy hagyom itt a megszokott életemet, és hogyan fogok félnomád módon vándorolni idegen országokban az időjárás viszontagságaiban, úgy,
hogy azt sem tudom, aznap majd hol hajtom majd álomra a fejem.
Mindig szerettem a kihívásokat, tele
volt a fejem hogyanokkal és más kérdésekkel, de hatalmas volt a motíváció,
hogy kiléphetek a komfortzónámból,
és ezzel tágíthatom a határaimat. Óriási teret nyitottam a lelkemben a nagyvilág felé, és mivel a világ is nyitott felém,
fejest ugrottam az ismeretlenbe. Be kell

vallanom, hogy az egómnak is nagyon
tetszett a kihívás, elképesztően menőnek tartottam, hogy azok közé az emberek közé tartozzam, akik már teljesítették. A franciaországi Szent Jakab út St.
Jean Pied de Porttól Santiagóig kb. 776
km volt, amit 24 nap alatt tettünk meg.
Erős kezdésként meg kellett másznunk a
Pireneusokat (1480 m), ami igazi embert
próbáló és heroikus küzdelem volt. Ezt
14 óra alatt tettük meg, reggel 6:30-tól
este 20:30-ig (másnak ez általában 6-7
óra). Én azonban kilátástalannak láttam
a helyzetet, úgy éreztem, hogy ennek a
felfele gyaloglásnak soha nem lesz vége.
De végül egymást támogatva és erősítve
továbbjutottunk.
Napjaink a következőképpen váltották egymást egy hónapon keresztül:

Dér Katalin: az út végén azt éreztem, hogy végre igazán szabad vagyok...
Reggel 5 órakor ébredés, 6 órakor
indulás 5-7 Celsius-fokban (ilyen
hideg volt minden reggel). A hűvösért kárpótolt az, hogy minden reggel láttuk a csodaszép napfelkeltét, ami igazán feltöltötte a
lelkünket a nap egészére. 10 óráig gyaloglás, ekkor egy pihenőidő reggelivel, majd folytattuk
utunkat délután 14 óráig, az előző napon lefoglalt albergéig. Fontos volt, hogy ezalatt nem beszélgettünk, Kati haladt elöl, én hátul
már csak azért is, mert plusz kihívásként elképesztő bokafájdalommal küzdöttem. Közel 20 napon át feldagadt lábbal, mérhetetlen fájdalommal vándoroltam,
erre egyáltalán nem számítottam,
és végülis ez határozta meg az
utamat. Két héten keresztül szinte minden percben feltettem magamnak a kérdést (nem túl cizelláltan), hogy mégis mit keresek én

itt? Miért kaptam ezt a szenvedést
éppen most? Azonban ahogy telt
az idő, valamennyire megbarátkoztam extra terhemmel, és már
csak az lebegett a szemem előtt,
hogy eljussak a végéig, mert tudtam, hogy soha nem adom fel.
Fontos leszögezni, hogy ez nem
séta, nem gyaloglás, hanem zarándokút. Lehet együtt menni, de
mindenkinek a saját útját kell járnia. Úgy is mondhatnám, hogy itt
csak az út van és én, a saját gondolataimba, érzéseimbe merülve.
Ez egy 30 napos elvonulás, amikor itthon hagyod a sémáidat, a
szokásaidat, a kényelmedet, a bőségedet és átváltasz egy egyszerű életmódra, 3 db pólóval, borsónyi tüsfürdővel, egy 7 kg-os hátizsákkal, amiben minden benne
van, amire egyébként egy embernek szüksége lehet. Az eddigi hétköznapokat felváltotta egy elké-

pesztően sokszínű világ. Találkozások a világ minden tájáról érkezett emberekkel, új ételek, ízek,
nagyon dús, különleges növényzet, szinte mindig kísért minket
egy folyó, madárcsicsergés. Na és
persze a kíváncsiság, hogy a holnap mit tartogat számunkra.
A főbb, nagyobb állomások voltak: Pamplona – Burgasz - Leon és
Santiago, ahova a 24. napon megérkeztünk és végre átvehettük
a Compostellát (oklevelet), ami
méltó elismerése és megkoronázása az utunknak. Sajnos a lábam
állapota miatt kétszer buszra kellett ülnünk, mert ez volt az egyetlen lehetőség, hogy végig tudjam
csinálni az utat. Utóbb megértettem, hogy mindennek jelentősége volt, a fájdalomnak, a nehézségeknek, a kompromisszumoknak,
a megbocsátásnak. Santiago után
6 nap pihenés következett: MuxiaFisterre-Porto. Muxiában a szik-

lákon ülve az óceán partján érkezett meg a lelkem. Mérhetetlen békét, és boldogságot éreztem, azt,
amiért tulajdonképpen ide jöttem, amiért az egész utat végigjártam. Azt éreztem, hogy végre igazán szabad vagyok, és végtelen hálát éreztem mindenért. Mindenkinek azt kívánom, hogy élje át ezt
az érzést!
"Aki zarándok, nem rohan,
Aki zarándok nem menekül,
Aki zarándok, nem túrázik.
Aki zarándok nem kirándul.
Aki zarándok, nem sétál,
Aki zarándok nem bóklászik.
Aki rohan, azt az idő szorítja.
Aki zarándok, az az időt tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol, saját ritmusra jár "

Buen Camino, Dér Katalin
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AZ ORSZÁGOS HÍRŰ OKTATÁS, A
DIÁKOK TEHETSÉGE, SZORGALMA ÉS
TUDÁSA, A LELKES ÉS FELKÉSZÜLT
MENTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK,
A SZPONZOROK ÉS A DUNAKESZI
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN A DUNAKESZI
RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM
HAT TANULÓJA ALKOTTA CSAPAT
KÉPVISELHETTE MAGYARORSZÁGOT
A RIO DE JANEIRO-BAN RENDEZETT
ROBOTIKAI FIRST VILÁGKUPÁN.
PATAKI TAMÁS, A CSAPAT EDZŐJE,
MENTORA NYILATKOZOTT A DUNAKESZI POLGÁRNAK A VILÁGVERSENYEN ELÉRT EREDMÉNYRŐL ÉS
TAPASZTALATOKRÓL.

A Radnóti gimnázium tehetséges diákjai
Magyarország jó hírét öregbítették Brazíliában
- Milyen csapatokkal versengtek fiataljaink a
robotikai FRIST Világkupán, kik dominálták
a versenyt?
- A világ majdnem 90 legjobb csapata között
képviselhettük hazánkat. Többek között japán,
koreai, indiai, kazahsztáni, izraeli, arab emírségbeli, görög, romániai, csehországi, németországi, francia, angol, skót, írországi, olasz, spanyol, lengyel, finn, norvég, egyiptomi, nicaraguai, dél-afrikai köztársaságbeliek mellett természetesen az amerikai földrészről rengetegen
voltak. Találkoztunk például csak lányokból
álló csapatokkal is. Érdekes módon a brazil szervezők 31 csapatott indítottak, ami furcsának hatott annak fényében, hogy pl. az USA-ból csak
1-2 csapat volt jelen.
- A Radnóti gimnázium kiválóságai hogyan
szerepeltek a földrészek tehetséges fiataljainak szellemi és műszaki kihívásokkal teletűzdelt párviadalában? Büszke a fiataljainkra, a
tehetségeinkre?
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- Naná, hogy büszke vagyok rájuk. Olyan csapatok között szerepeltünk, akik hosszú évek
óta tapasztalt versenyzők, vagy éppen 10-15 éve
ugyanazok a coachok-mentorok készítik fel az
adott ország csapatát. Mi az idei szezonban indultunk először, és óriási eredménynek számít,
hogy egyből idáig jutottunk. A mentori eligazító találkozónkon például elcsukló hangon mondott köszönetet a dél-afrikai egyetemi oktató tanárnő, aki 10 éve próbál csapataival eljutni világkupára, és most sikerült nekik először.
A srácok innovációs projektje nagyszerűen
megállta helyét a többi ország kidolgozott feladatai között. Találkoztunk nagyon különleges
projektekkel, amiből mi is rengeteget tudunk
profitálni. Ami talán tanulságos volt számunkra, hogy számos más ország csapata mögött jóval erősebb szponzori háttér volt felépítve, ami
nagyon látszott már csak a megjelenésükben is.
Nekünk a szponzori támogatásunk éppen csak
– az egyébként méregdrága - repülőjegyek fede-

zetére lett elég, és csak pár hónapunk volt a támogatók megnyerésére.
A robotdizájn prezentációkra a többi csapattól is elismerő dicsérteteket kaptak a fiúk, illetve a zsűriben is elmondták a bírók, hogy eddigi
FLL-ezésük alatt még nem találkoztak ilyen alaposan elkészített anyaggal. Szó, ami szó a nyáron nagyon odatették magukat a felkészülésben.
Kicsit sajnáljuk, hogy a pontozás és értékelés korántsem volt annyira átlátható és egyértelmű,
mint a korábbi versenyfordulókban megszokottak. Például majd’ egy héttel később kaptuk meg
portugál nyelven azokat a kiértékeléseket, amiket a verseny alatt a bírók a tanácskozásuk után
egy-két órán belül elérhetővé szokták tenni a
versenyzők számára.
- Információink szerint nem mindenben volt
világszínvonalú a versenyzés technikai feltétele.
- Ez vitathatatlan, úgyis fogalmazhatnék,
hogy a harmadik, és egyben legobjektívebb versenyszámban inkább a szerencse dominált, mint
a szakmai felkészültségünk és precízen felépített robotunk. A robotfutamokat minden csapatnak ugyanolyan pályán és megépített asztalon kell világszerte begyakorolni és versenyezni. Sajnos a brazil verseny asztalai pontatlanul és
gyenge minőségben voltak legyártva. Volt, amelyikben a pálya hivatalos szőnyege nem is fért el,
így alapból hullámos, szabályos versenyzésre alkalmatlan volt az egyébként le sem ragasztott felület. Másik esetben pedig több milliméteres rés
tátongott a pálya szélén, ahová be is szorult a robotunk precízen kialakított támasztókereke. Az
asztalok több centiméteres kilengéssel inogtak,
ami ugyancsak nem éppen a mérnöki pontosságú feladat végrehajtásnak segített. Az állandó

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

párunk egy németországi csapat
volt, akik miután megtapasztalták
a pályák pontatlanságát, már előre
tudták, hogy nem sok esélyük lesz,
ők sajnos a legutolsó helyen végeztek. Mi mintegy 40 csapatot megelőzve a középmezőnyben zártuk
ezt a versenyszámot. Ha az itthoni
stabilan hozható pontszámunkat
sikerült volna elérnünk, akkor az
első három közé juthattunk volna.
Sok kritika érte emiatt a szervezőket, de nem volt, és nem is lehetett
különösebb hatása, mivel a 2x20db
asztalt nem lehetett volna menetközben újra legyártani az előírásoknak megfelelően. Ezt a versenyszámot a brazil csapatok dominálták. Az első harmadban szinte csak
ők végeztek. Ebből az a szakmai tanulság is levonható, hogy kevésbé
pontosan megépített pályán gyakorolva nem értek volna bennünket meglepetésként a kinti körülmények. Focis analógiával megfogalmazva, aki a poros grundon,
szakadt bőrlabdával és rongyosra
kopott cipővel edz-gyakorol sokat,
az a tisztább-precízebb körülmények között brillírozni tud.
- Mi volt a verseny legnagyobb
tanulsága, amit a jövőben hasznosíthatnak a felkészülések során
a csapat tagjai?
- Kiváló, a gimiben már összeszokott csapatként vágtak bele a
srácok, de nem számítottunk rá,
hogy háromnegyed éven keresztül fogunk ugyanazokon a projekteken együtt dolgozni és őrült fejlesztéseket véghez vinni. Pontosan
ez a fajta projektalapú tudományos
csapatmunka az, ami sokat formált

rajtunk. A srácok sajnos már nem
tudnak saját nevezéssel ugyanebben a versenyben indulni, mert éppen kinőtték az adott korosztályt.
Ugyanakkor a tudásuk, tapasztalatuk jó alapot ad fiatalabb csapatok
támogatására. Ez egyébként nem
titkolt szándékunk is. A most induló tanév elején el is fogjuk indítani a toborzást, vagy meglévő csapat felkutatását.
- A verseny izgalma és hangulata mellett milyen élményekkel
gazdagodtak a brazíliai utazásukon?
- A szervezők a verseny helyszínén folyamatosan óriási fesztiválhangulatot biztosítottak. A 990
versenyző a világ minden tájáról
olyan színes hömpölygő kulturális hangulatot hozott össze, amit
nem nagyon lehet máshol megélni. Olyan nyíltak voltak a csapatok egymással, mint egy nagy család. Többen a hazájuk népi hagyományait is képviselték. A mi csapatunk tagjai is tartottak kisebb
bemutatókat a gimiben tanult magyar néptáncból; – igen, hoztak
magukkal megfelelő ruhát. A verseny után még maradt egy-két napunk, hogy Rio de Janeiro látványosságait megtekinthessük. Nagyon kimerültek voltunk, de így is
életre szóló élményeket szereztünk.

V. I.
A SIKERCSAPAT
TAGJAI VOLTAK:
Boda Máté, Koleszár Benedek,
Lipcsey Tamás, Pataki Dániel,
Sallai Péter, Szabó Csaba.

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
CSŐSZERELŐ,
KARBANTARTÓ

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ

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

Feltétel:
- kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés

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

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
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NAGYOT LÉPETT ELŐRE A VS DUNAKESZI
Interjú Temesvári Istvánnal, az egyesület elnökével
A VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI (VSD) 2016 JÚNIUSÁBAN JÖTT LÉTRE AZ ÖNKORMÁNYZAT KEZDEMÉNYEZÉSÉRE, ERDÉSZ ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER KOORDINÁLÁSÁVAL,
A KINIZSI UTÁNPÓTLÁS EGYESÜLET UTÓDJAKÉNT. A CÉL AZ VOLT, HOGY DUNAKESZIN AZ
EGYESÜLET EGYEDÜLIKÉNT FOGLALJA MAGÁBA A SPORT MINÉL TÖBB SZAKÁGÁT. A KEZDETI 7 SZAKOSZTÁLY 2021 TAVASZÁTÓL MÁR 20-RA BŐVÜLT ÉS 27 SPORTÁGAT FOGLAL MAGÁBA. KÖZEL 3500 SPORTOLÓ VESZ RÉSZT NAPI SZINTEN AZ EDZÉSEKEN, MÉRKŐZÉSEKEN,
VERSENYEKEN ÉS TORNÁKON KÉPVISELVE EZÁLTAL NEM CSUPÁN AZ EGYESÜLETET, HANEM DUNAKESZI VÁROSÁT IS. TEMESVÁRI ISTVÁNT, A VSD ELNÖKÉT KÉRDEZTÜK ARRÓL,
HOGYAN ÉRTÉKELI A MÖGÖTTÜK ÁLLÓ SZEZONT, ÉS MIK A TERVEK A KÖVETKEZŐ ÉVRE.

- Folyamatosan olvasni az egyesület színeiben versenyző sportolók sikereiről. Hogyan értékeli az elmúlt egy évet?
- A Városi SE Dunakeszi a 2021/22-es szezonban azon felül,
hogy létszámban ismét jelentősen gyarapodott, szakmailag is
nagyot lépett előre, amire nagyon büszkék vagyunk. Néhány kiemelt szakosztályunk nagyon szép sikereket ért el sportágában
országos szinten is, gondolok itt például az atlétákra, ahol felnőtt Magyar Bajnoki érmeket nyertek versenyzőink, vagy kézilabdázóinkra, ahol a felnőtt férfi csapat feljutott az NB II-be, de
kéziseink utánpótlás szinten is nagyszerű eredményeket értek el.
Asztalitenisz szakosztályunk számos utánpótlás magyar bajnoki címet nyert, felnőtt csapatunk pedig NB II-ben bronzérmet
szerzett. Szeretném szintén kiemelni tollaslabdázóinkat, ahol a
Vetor testvérek nemzetközi és országos szinten is meghatározó
versenyzők korosztályukban, de említhetném akár judosainkat,
birkózóinkat, vagy korfballosainkat is. Labdarúgó felnőtt csapatunk feljutott Pest megye első osztályába, illetve Futsal csapatunk NB II-be lépett. Tehát azon felül, hogy a VSD létszámban
is gyarapodott, és Magyarország egyik legnagyobb egyesületévé
nőtte ki magát, szakmailag is látszik a fejlődés.
- Mi volt a legnagyobb „durranás” a 2021/2022 szezonban?
- Az egyik legnagyobb durranás 2022. júliusában történt,
Huller Dániel, a VSD fiatal atlétája 800 méteren új U23-as országos csúcsot futott, amivel teljesítette az augusztusi szabadtéri Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét, ezzel egy 41 éves csúcsot döntött meg, és részt vehetett a müncheni EB-n, ahol remekül helytállt.
- A városban folyamatosak a sport infrastruktúra fejlesztések. A Fóti úti sportcentrumban felépült a kézilabda csarnok, a
Magyarság sporttelepen új sportcsarnok épült, megújult a futófolyosó, jégkorong csarnoka van Dunakeszinek – csak hogy néhányat kiemeljünk. Ezeknek köszönhetően kényelmes a működésük vagy van még, amire nagy szükség lenne?
- Természetesen nagyon boldogok vagyunk, hogy ennyi sport
infrastruktúra fejlesztés történt Dunakeszin, és a Dunakeszin élő
gyerekek kulturált körülmények között tudnak sportolni.
Nagy köszönet ezért Dunakeszi város vezetésének is, akik szintén támogatták ezeket a beruházásokat, illetve fontosnak gondolják, hogy a Dunakeszin élő gyermekek és felnőttek megfelelő körülmények között tudjanak sportolni. Ahogy korábban is említettem létszámban folyamatosan növekszünk és szakmailag is
fejlődünk, ami azt jelenti, hogy szükségünk van a sport infrastruktúra fejlesztésére, de nyilván nem lehetünk elégedetlenek
a jelenlegi infrastruktúránkkal, melyekre egytől-egyik nagyon
büszkék vagyunk, hiszen csodálatos épületek, csarnokok. A jelenleg épülő két gimnázium, illetve a beruházás részeként épülő új uszoda is azt jelenti, hogy infrastruktúrában a Dunakeszin
élő gyerekek számára még több lehetőség áll majd rendelkezésre.
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Temesvári István, a VS Dunakeszi elnöke
Kijelenthetjük, hogy Dunakeszi egy sportos város, és az Önkormányzat és a Városi SE Dunakeszi kiváló lehetőséget biztosít a
Dunakeszin élő gyerekeknek és felnőtteknek, hogy mindenki
megtalálja a számára megfelelő sportágat.
- Hat éve működik az egyesület a jelenlegi formájában. Kívülről úgy tűnik, eddig elsősorban a növekedés, bővülés jellemezte
a VSD-t, hiszen 27 sportágig duzzadt a VSD. Mik a tervek a következő időszakra?
- Amikor az Egyesület 2016-ban létrejött és egyre több sportág
jelent meg a VSD keretein belül, akkor elsősorban az volt az Önkormányzat koncepciója, hogy minél több Dunakeszin élő gyerek sportoljon, és mindenki találja meg azt a sportágat, amelyet
szívesen gyakorol és részt vesz benne. Tehát a tömegsport volt fókuszban, de ahogy mentünk előre az időben és egyre több gyerek
kezdett sportolni, robbanásszerűen felduzzadt a VSD létszáma,
elkezdődött az a természetes kiválasztódás, amely azt eredményezte, hogy megjelentek egyes sportágakban azok a tehetségek,
akik már nem tömegsport, hanem versenysport szinten is elkezdtek eredményeket produkálni. Ahogy a közmondás szokta említeni: „a tehetség mindig utat tör magának”, ami nyilván részben
igaz lehet, amennyiben olyan körülményeket teremtünk a tehetségeknek, hogy ki tudjanak teljesedni. Ezzel azt szeretném mondani, érzékeltetni, hogy Egyesületünk korábbi sportkoncepciója
mostanra annyiban változott, hogy szakmailag is olyan feltételeket teremtsünk meg a sportágakban, hogy ne kelljen más egyesületbe igazolniuk a Dunakeszin élő gyerekeknek azért, mert nem
megfelelő a szakmai képzés. Ez az elképzelés már néhány sportág

esetében látható is az eredmények tekintetében, és a cél az, hogy
további sportágak esetében szintén megteremtsük azt a szakmai
hátteret, amely arra predesztinálhatja az utánpótláskorú fiatalokat, hogy még sikeresebbek lehessenek.
- Jelenleg 20 szakosztályukban folyik sporttevékenység. (amerikai futball, asztalitenisz, atlétika, cheerleaders, futsal, harcművészet, jégkorong, judo, kendó, kézilabda, korfball, kosárlabda, küzdősport, labdarúgás, röplabda, sakk, tollaslabda,
triatlon, úszás és vívás.) Terveznek újabb szakosztályt indítani
vagy úgy érzik, egyelőre lefedik az igények nagy részét?
- Azt gondolom, hogy a sportolási igények nagy részét sportágaink lefedik Dunakeszin, hiszen 27 sportág van jelenleg a VSD
keretein belül 20 szakosztállyal. Természetesen vannak új sportágak, akik szeretnének csatlakozni a VSD-hez látva az elképesztő fejlődést, amelyet az elmúlt években produkált Egyesületünk.
Ennek ellenére az elmúlt évektől eltérően most már nem kifejezetten a növekedésen van a hangsúly, hanem szakmailag szeretnénk emelni a VSD színvonalát. Ez nem azt jelenti, hogy nem
gondolkodunk el, ha új sportág szeretne csatlakozni, és mi is látunk benne perspektívát, de ekkora létszám és ennyi sportág esetében, amely jelenleg rendelkezésre áll, ezeket a döntéseket még
alaposabban át kell gondolni.
- Milyen az együttműködés a helyi iskolákkal?
- A helyi iskolákkal kifejezetten jó az együttműködés, hiszen
több olyan sportprogram fut, amely a VSD és a helyi iskolák közötti együttműködésre épül. Gondolok itt többek között az ún.
labdaszekció programra, amely a VSD és a Dunakeszin található általános iskolákra vonatkozó program. Ebben a programban
kézilabda, röplabda, labdarúgás és tenisz sportágakat ismerhetik meg a helyi gyerekek testnevelés óra keretében. Az első három sportág szakembereit, edzőit a VSD biztosítja, a tenisz oktatást pedig a Bogyó Tamás vezette Nexon Dunakeszi Teniszklub biztosítja, akikkel szintén kiváló az együttműködés, és a
gyerekek számára a szakmai programot közösen dolgoztuk ki.
További fontos program a helyi iskolákkal az országos kiterjedésű, „Úszó Nemzet” program, amelyet szintén a VSD bonyolít Dunakeszin. Illetve vívó, judo és jégkorong programjaink is
léteznek az iskolákkal együttműködve, úgyhogy azt gondolom
széles a repertoár ebben a tekintetben is. Ezen felül az „ovi foci”
programunkkal már az óvodákban is évek óta jelen vagyunk.
Természetesen ezeket a programokat is szeretnénk hosszú távon
szélesíteni a sportágak tekintetében. Kifejezetten pozitív, hogy
a Dunakeszi Tankerület és Dunakeszi Város Önkormányzata is
hasonlóképpen gondolkodik ezen a téren. Úgyhogy közös a cél,
hogy minél több gyerek szeresse meg a sportot, a sportolás és
a mozgás a jövő generáció számára rendszeres tevékenység legyen, hogy egészséges felnőtté válhassanak, és többek között a
sporton keresztül az egészségtudatos életmód elengedhetetlen
része legyen az életüknek.
Szathmáry Eszter

Katus Attilával és dupla órával
zár a Mozdulj, Dunakeszi!
DUPLA ÓRÁVAL ZÁR IDÉN A MOZDULJ, DUNAKESZI! SZEPTEMBER 2-ÁN. BEVETT
SZOKÁS, HOGY A NYITÓ ÉS ZÁRÓNAPOKON 3-3 EDZŐ TART KÖZÖS ÓRÁT.

E

z idén sincs másként, a „B” hét trénerei 17.30-tól 15-15 perces
váltásban edzik a résztvevőket. Idén Kutasi Kelly, Nagy Amarilla és Bánóczi Zsolt zárja az egész nyáron át tartó sorozatot.
Őket pedig 18.30-tól önálló órával Katus Attila sztártréner követi, aki
az eredetileg augusztus 19-re meghirdetett Best body tornáját a viharos időjárás miatt nem tudta megtartani.

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő
Fő út 56.
Tel.: 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: Hétfő-Péntek: 7:00–19:00
Szombat:: 8:00–16:
Szombat
8:00–16:00
00 • Vasárnap
Vasárnap:: 8:00–16:00

www.passsziom.hu
www.pa

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

ÜZLETÜNK ELKÖLTÖZIK!
2022. augusztus 27-től

ÚJ CÍMÜNK: FŐ ÚT 56.
(az SZTK-val szemben)
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Rév Festék Kisáruház
EGY HÁZ SZIGETELÉSE ÉVTIZEDEKRE SZÓL.
Érdemes egy kicsit olcsóbb,
de rossz minőségű termékekkel kockáztatni
a rezsiköltségek jelentős csökkenését?
Szerintünk nem!

Válasszon minőségi
hőszigetelő rendszert!
DRYVIT – AZ EREDETI

MERT MI ÉRTÜNK HOZZÁ...
Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. • Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu • Nyitva: Minden nap!

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

