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Tuzson Bence 
családjával együtt 

látogatott ki  
a fesztiválra

ISKOLÁK, ÓVODÁK, BÖLCSŐDÉK, 
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK, 
ÚTÉPÍTÉSEK, KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK, 
INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK, 
KORSZERŰ MOTORVONATOK JELZIK 
SZŰKEBB ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÜNKBEN 
AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN ELÉRT 
EREDMÉNYEINKET – FOGALMAZOTT  
A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN 
TUZSON BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE,  
AKI EMLÉKEZTETETT ARRA IS, HOGY 
A JÖVŐT ÉPÍTI AZ, AKI ISKOLÁKAT 
ÉPÍT, S DUNAKESZIN EZ A MOST ÉPÜLŐ 
DIÁKNEGYEDDEL TELJES MÉRTÉKBEN 
BEIGAZOLÓDOTT. MINT MONDTA, NAGYON 
SOK KISGYERMEKES CSALÁD ÉL NÁLUNK, 
VAGY TELEPÜL KI HOZZÁNK, EZÉRT  
A KICSIK NEVELÉSÉRŐL, BIZTONSÁGÁRÓL, 
OKTATÁSÁRÓL IS GONDOSKODNUNK KELL. 
EZÉRT BŐVÍTJÜK A FÉRŐHELYEKET,  
ÉS AZON DOLGOZUNK, HOGY 
MINDENKINEK ITT HELYBEN TEREMTSÜK 
MEG AZOKAT A FELTÉTELEKET, AMELYEK A 
LEGINKÁBB MEGFELELNEK AZ IGÉNYEINEK  
– TETTE HOZZÁ A KÉPVISELŐ.

A FIATALOK ITT HELYBEN 
SZEREZHETNEK KÉPESÍTÉST

– Városunk országgyűlési képvise-
lőjeként hogyan látja a helyzetet, 
mit jelent majd számunkra a Du-
nakeszi Diáknegyed, milyen elő-
nyöket biztosít majd az itt élő csa-
ládoknak és a diákoknak?

– Két új középiskola építésé-
be kezdtünk bele az idén Dunake-
szin a magyar kormány anyagi tá-
mogatásával: egy négy évfolyamos 
kéttannyelvű gimnázium, valamint 
egy informatikai, közgazdasági, gé-
pészeti és elektronikai szakirányok-
kal működő, öt évfolyamos szak-
gimnázium biztosítja majd itt hely-
ben mintegy ezerötszáz diák minő-
ségi oktatását, tanulását. Azt hiszem, 
hogy ez már így önmagában is na-
gyon nagy segítség minden érintett 
családnak, de külön jelentősége van 
a pályaválasztás előtt álló fiatalok 
számára, hiszen ennek köszönhető-
en nem kell majd elmenniük a fővá-
rosba – vagy bárhova máshova – ta-
nulni, hanem itt helyben szerezhetik 

meg a szükséges képesítést. Az angol 
és német nyelvű oktatással, valamint 
a szakirányú oktatással a diákok pi-
acképes alapot kaphatnak a pálya-
kezdéshez, a pedagógusok pedig 21. 
századi körülmények között tanít-
hatnak. Mindezek összessége, úgy 
hiszem, mindnyájunknak csakis elő-
nyökkel járhat.

– Ha azt mondjuk, hogy Diákne-
gyed, akkor az oktatáson kívül mi-
lyen funkciókra kell még gondol-
nunk?

– A legfontosabb természetesen 
az oktatás, de szervesen kapcsoló-
dik ehhez a sportolás. Éppen ezért 
a Dunakeszi Diáknegyed helyet ad 
majd sportcsarnokoknak, sport-
pályáknak, a külső és belső közös-
ségi tereknek köszönhetően pedig 
rendezvényhelyszínként is funkci-
onálhat. Akkora mértékű beruhá-
zás valósul meg most a városban az 
elnyert kormányzati támogatásnak 

köszönhetően, amilyenre az elmúlt 
száz évben nem volt példa. A létesít-
ményben negyvenhat osztályterem, 
egy tanműhely, saját konyhával ren-
delkező négyszázötven fős étterem, 
két tornacsarnok, két sportpálya és 
egy uszoda is helyet kap. Ez utób-
biban egy huszonötször harminc-
három méteres medence is épül, 
amelyben vízilabda-mérkőzéseket 
és úszóversenyeket is lehet majd bo-
nyolítani.

– Ha jól értelmezem a szavait, 
akkor egyfajta közösségformáló 
szerepe is lesz tehát ennek a létesít-
ménynek?

– Hogyne, hiszen Dunakeszin 
egyébként is egy nagyon erős, ösz-
szetartó közösség él. Szemléletes 
példáját láthattam ennek épp a na-
pokban, a most zárult XI. Dunake-
szi Feszten.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Dunakeszi közössége nemcsak ragaszkodik az értékeihez 
és a hagyományaihoz, de folyamatosan értékeket teremt
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2022. SZEPTEMBER 14-ÉN, ÉLETÉNEK 
85. ESZTENDEJÉBEN ELHUNYT WITTNER 
MÁRIA, 1956-OS SZABADSÁGHARCOS, 
EGYKORI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, 
DUNAKESZI VÁROS DÍSZPOLGÁRA. 

BÚCSÚ WITTNER MÁRIÁTÓL 
Sokan próbáltuk ezt a napot 

gondolatban a soha be nem kö-
vetkező jövőbe kitolni, imával, 

reménykedéssel halasztani, sajnos 
egy ideje tudva, hogy elkerülhetetle-
nül eljön… Az utóbbi hetekben fél-
ve vettük fel a telefont – ugye nincs 
semmi baj, ugye Mária jobban van, 
ugye haza fog még jönni? Aztán egy 
borongós reggelen újra megszólalt a 
telefon… A többi múlt idő…

Lehet egyáltalán Máriáról múlt 
időben beszélni? Olyan erős hatás-
sal volt sokakra, hogy nagyon ne-
héz múlt időt használni Vele kapcso-
latban, mert lelkülete mindig velünk 
marad. 

Élete számos szempontból példa: 
a Karmelita Nővéreknél nevelkedett, 
akikre élete végéig hálás szívvel em-
lékezett. Kedvezőtlen gyermekkori 
körülményei ellenére szilárd érték-
rend, erkölcsi tartás, elveiért való ha-
tározott kiállás, megtörhetetlen bá-
torság és végtelen hit jellemezte. 

Az 1956-os forradalomba tevő-
legesen kapcsolódott be, a főváros 
több pontján vett részt az ellenállás-
ban, illetve segédkezett a sebesültek 
ellátásában. Amikor a harc már tel-
jesen reménytelennek tűnt, Mária 
még akkor is kitartott: a november 
4-i, elsöprő erejű szovjet támadás-
ban sebesült meg repeszaknától. A 
szabadságharc leverése után „fegy-
veres szervezkedésben való rész-
vétel, és az államrend ellen irányu-
ló fegyveres szervezkedés”, valamint 
aljas, koncepciós vádpontok alapján 
halálra ítélték. Ekkor mindössze 21 
éves volt, egy kisgyermek édesany-

ja. Az ítéletet később életfogytigla-
ni börtönbüntetésre változtatták, 
majd a rendszer viszonylagos fel-
puhulásával, 1970-ben szabadult. A 
rendszerváltásig megbélyegzett volt 
mint politikai elítélt, varrónőként, 
takarítónőként, vagy éppen alkalmi 
munkával kereste kenyerét, és gon-
doskodott kibővülő családjáról. A 
rendszerváltás pillanatában azonnal 
bekapcsolódott a politikai életbe: az 
1956-os szabadságharcosok első szá-
mú szószólója lett, a forradalom em-
lékének őrzője, a közélet élő lelkiis-
merete. Kompromisszumok nélkül 
kérte számon a forradalom leverőitől 
és szellemi örököseiktől tettüket – 
emlékezetes parlamenti beszédének 
hatását az érintett oldalon síri csönd 
és lehajtott fejek mutatták... Ugyan-
ilyen állhatatosan képviselte a for-
radalom szellemiségét országgyűlé-
si képviselőként is. 

Egy alkalommal kiállítást szervez-
tünk a Fazekas iskolában az 1956-
tól a rendszerváltásig tartó időszak-
ról. Mária a tárlathoz kölcsön adta 
azokat a cigaretta papírra vetett ver-
seket, amelyeket a börtönben írt, és 
megmutatta idősebb fiának szóló le-
veleit is. Szívfacsaró volt olvasni a 
sorokat, a börtönből kisfiáért aggó-
dó anya gondolatait. Mária nagyon 
széles látókörű volt: bármiről lehe-
tett vele beszélgetni. Ismerte ösz-
szes jelentős irodalmi nagyságunkat, 
részletesen a történelmi eseménye-
ket, naprakész volt az ország dolga-
ival kapcsolatban, és a világ esemé-
nyeiben is eligazodott: politikában, 
közéletben egyaránt járatos volt. 

Egyszer megkérdeztük Tőle, hol sze-
rezte ezt a széles körű műveltséget? 
(Hiszen politikai elítéltként felsőbb 
iskolába nem járhatott). „Tudjátok, 
én ezt a Rácsos Egyetemen szedtem 
magamra!” - mondta mosolyogva, 
arra utalva, hogy a börtönben egyet-
len napja sem múlt el olvasás nélkül. 
Külön missziónak tekintette, hogy a  
látókörében lévőket ellássa könyv-
vel, mindenféle témában. Képvise-
lői fizetéséből számos jótékony célt 
támogatott, és ezt soha nem dobol-
ta ki, csendben, magától értetődően 
tette. Segített, akin csak tudott, érzé-
keny volt a szenvedők, nélkülözők – 
és úgy általában a rászorulók prob-
lémái iránt. A nehézségeken tuda-
tosan épített, mély hite segítette át. 
Soha nem panaszkodott, mindig tele 
volt reménnyel, bizakodással. Ami-
kor utoljára találkoztunk, 45 kiló ha 
megvolt – „Köszönöm, jól vagyok!” 
- válaszolt a kérdésünkre. Hatalmas 
ereje, lélekjelenléte és nagyon nagy 
szíve volt. Ha valaki csak szereteté-
nek felét bírta, szerencsésnek tart-
hatta magát. Bátorságának negyed-
ével már bárki hős lehetett volna. 
Hitének egyetlen morzsájával pedig 
senkinek nem kellene aggódnia az 
üdvözülése miatt. Ebből következik, 
hogy Mária is odafönt van már, és 
felkészült arra, hogy pártfogónk le-
gyen: emlékezz meg Magyarország-
ról, benne Dunakeszi Városról, aho-
gyan mi sem feledünk, s emlékedet 
hűen őrizzük! Isten Veled Mária! 

Dióssi Csaba polgármester
Nyíri Márton alpolgármester
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MINTEGY NEGYVENMILLIÁRD FORINT ÁLLA-
MI BERUHÁZÁSKÉNT JAVÁBAN ÉPÜL A DU-
NAKESZI DIÁKNEGYED, AMELY VÁRHATÓAN 
2024 SZEPTEMBERÉBEN FOGADJA MAJD A 
IV. BÉLA KIRÁLY GIMNÁZIUMBAN ÉS A VSZC 
LÁNYI FERENC TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ 
ISKOLÁBAN TANULÓ DIÁKOKAT. AZ OKTATÁ-
SÉRT FELELŐS MINISZTÉRIUM ENGEDÉLYÉVEL 
AZONBAN A KÉTTANNYELVŰ IV. BÉLA KIRÁLY 
GIMNÁZIUM KÉT OSZTÁLYA A HELYI RADNÓTI 
MIKLÓS GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYEKÉNT 
MÁR SZEPTEMBER 1-JÉN MEGTARTHATTA A 
2022/23-AS TÖRTÉNELMI TANÉVNYITÓT, 
MELYEN DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER ÉS 
TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
MONDOTT ÜNNEPI BESZÉDET. ZENTAI KATI, A 
TAGINTÉZMÉNY MEGBÍZOTT VEZETŐJE NAGY 
ÍVŰ TANÉVNYITÓ BESZÉDÉT SZENT-GYÖRGYI 
ALBERTTŐL KÖLCSÖNZÖTT: „OLYAN LESZ A 
JÖVŐ, AMILYEN A MA ISKOLÁJA” ÖRÖKÉRVÉ-
NYŰ GONDOLATÁRA FŰZTE FEL. 

“Fiúk, csináljuk!” - fülemben csenge-
nek még Szijjártó Péter - ma már kül-
gazdasági és külügyminiszter - sza-
vai, amikor Erdész Zoltán alpolgár-
mester úrral jó pár évvel ezelőtt fel-
vetettük neki szándékunkat egy új 
gimnázium építéséről. Fél éve pedig 
már épül a Dunakeszi Diáknegyed 
– mondta Dióssi Csaba polgármes-
ter szeptember 1-jén a IV. Béla Király 
Gimnázium történelmi tanévnyitó-
ján, melynek az átmeneti időszakban 
a Bárdos Lajos Általános Iskola Fő úti 
épületének egy része ad otthont.  

Történelmi pillanat a mai, 59 éve 
volt ilyen először és utoljára Duna-
keszin, amikor megnyílt a gimná-
zium az akkori községben – mond-
ta a város polgármestere, aki a ma 
már országos hírű Radnóti gimná-
zium működésének és fejlődésének 

kiemelkedő szakaszait is ismerte. – 
Hat évtized után, ma ismét egy tör-
ténelmi pillanat részesei lehetünk, 
amikor az ünnepélyes tanévnyitó-
val megkezdődik az oktatás a IV. 
Béla Király Kéttannyelvű Gimnázi-
umban. Komoly összefogás eredmé-
nye, hogy ma ez megvalósult. Köszö-
nöm az országgyűlésnek és Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő úr-
nak, a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pontnak és Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának, hogy az ügyünk mel-
lé álltak, és hittek az elképzelésünk-
ben – fogalmazott a polgármester, 
aki szerint óriási igény van az épülő 
új gimnáziumra és a szakközépisko-
lára, mert az évente 500 végzős nyol-
cadikos diák közül csak száz fiatalt 
tud felvenni a Radnóti gimnázium. 

Dióssi Csaba külön is megköszön-
te azt a megfeszített munkát, amelyet 
az elmúlt három hónapban az okta-
tás elindításáért sokan végeztek, hi-
szen májusban kapták meg az enge-
délyt az illetékes minisztériumtól.

Erre az évfolyamra mindenki em-
lékezni fog. Ez az 54 diák és tanáraik,  
élükön Zentai Kati igazgatónővel, 
fogja megalapozni az iskola szelle-
miségét, megteremteni a hagyomá-
nyait. Fontos kiemelni, hogy egy 
országosan elismert intézmény vet-
te őket szárnyai alá, hiszen mind-
addig, amíg fel nem épül a Duna-
keszi Diáknegyed, addig a Duna-
keszi Radnóti Miklós Gimnázium 

tagintézményeként működnek – 
mondta a polgármester, aki remé-
nyét fejezte ki, hogy a most induló 
két osztály diákjai 2024 szeptem-
berében már az új gimnázium mo-
dern épületében folytathatják a ta-
nulmányaikat.

Sok sikert kívánok minden di-
áknak és tanáraiknak, és kívánom, 
hogy éljenek a nekik megadatott le-
hetőséggel! – hangzott Dióssi Csaba 
polgármester jókívánsága.

Tuzson Bence, a város országgyű-
lési képviselője ünnepi köszöntőjé-
ben elmondta, hogy az épülő Duna-
keszi Diáknegyed az ország legna-
gyobb beruházása, melynek megva-
lósításáért sokan fogtak össze, akik 
közül is köszönetet mondott Dióssi 
Csaba polgármesternek.

Történelmi tanévnyitó Dunakeszin

Dióssi Csaba polgármester 
köszöntötte a IV. Béla 

Király Gimnázium 
tantestületét és diákjait

Zentai Kati, a tagintézmény megbízott vezetője 
a történelmi pillanathoz méltó nagy ívű 

tanévnyitó beszédet mondott

Szent-Györgyi Albert: „Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája” 
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Páratlan összefogással  
az új iskola 2 nyelvi 
előkészítős osztállyal, 
54 fővel indulhatott el

Tuzson Bence, a város országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy az épülő Dunakeszi Diáknegyed az ország legnagyobb beruházása

– A felelősség nagyon nagy, mert 
ti vagytok az alapítók, hiszen ti ha-
tározzátok meg a pedagógusokkal 
együtt, hogy később hogyan gon-
dolnak erre az iskolára, milyen lesz a 
szellemisége – fordult az 54 diák felé 
az országgyűlési képviselő, akiknek 
azt kívánta, hogy sikerüljön megala-
pozni a gimnázium szellemiségét. – 

Kívánom, hogy ez olyan szellemiség 
legyen, amelyre büszke lehet majd 
nem csak Dunakeszi, de az egész or-
szág is – mondta Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő.

Az új tagintézmény megbízott ve-
zetője, Zentai Kati ünnepi tanévnyi-
tó beszéde kezdetén külön is köszön-
tötte a gimnázium és a város életé-
ben történelmi jelentőségű rendez-
vényen Dióssi Csaba polgármestert, 
Tuzson Bence országgyűlési kép-
viselőt, a város két alpolgármeste-
rét, Erdész Zoltánt és Sipos Dávidot, 
Szabóné Forgács Gabriellát, a Duna-
keszi Tankerületi Központ vezetőjét 
és Nyiri Istvánt, a Radnóti Miklós 
Gimnázium igazgatóját. 

A mai évnyitó egy kicsit más, hi-
szen nem csak egy iskolaévet kez-
dünk, hanem elindulunk egy olyan 
közös úton, amelynek vége egy új in-
tézmény születése a térségünkben, a 
IV. Béla Király Kéttannyelvű Gim-
názium – fogalmazott a megbízott 
igazgató, aki így folytatta: Egy isko-
la alapítása, hagyományainak meg-
teremtése, szokásainak kialakítá-
sa nagy felelősség. Sok-sok ott taní-
tó tanár, és odajáró diák formálja és 
alakítja évtizedek alatt. Nagy a fe-

lelősségünk, hiszen Szent-Györgyi 
Albert szavaival élve, „Olyan lesz a 
jövő, amilyen a ma iskolája”. 

Felidézte 2022. január 26-át, ami-
kor a kormány döntött Dunakeszi 
két új középiskolájának, az úgyne-
vezett DIÁKNEGYED-nek a meg-
építéséről. - Az is láthatóvá vált, ah-
hoz, hogy a csodálatos, modern épü-
let falai ne üresen álljanak, előre kell 
tervezni, gondolkodni. Így jött létre 
a Dunakeszi Radnóti Miklós Gim-
názium IV. Béla Király Tagintéz-
ménye, amely az anyaintézetének 
minden támogatását és segítségét 
tudhatja maga mögött. A Radnó-
ti Miklós Gimnázium vezetésének 
és tantestületének kimagasló mun-
kája, közösségteremtő ereje követen-
dő példa a még csak most induló új 
intézmény számára is – hangoztatta 
Zentai Kati. 

A tagintézmény megbízott vezető-
je példaértékűnek nevezte a döntés-
hozók, a városi önkormányzat és a 
Dunakeszi Tankerületi Központ ösz-
szefogását, melynek eredményeként 
a Bárdos iskola épületének egy része 
– melyben legutóbb a járási hivatal 
működött – teljesen megújult, inf-
rastruktúrája alkalmassá vált a most 
induló 2 osztály, majd a jövő évi 4 
osztály befogadására.  

Páratlan összefogással az új is-
kola 2 nyelvi előkészítős osztály-
lyal, 54 fővel elindulhat.  Köszön-
jük! – fogalmazott Zentai Kati, aki 
bemutatta a nyolcfős tantestület tag-
jait - Ivánszky Ágota, Furkó Ger-
gely, Duna Judit Ágnes, Póczik Esz-
ter, Hudacsek Éva, Baranyai Tibor, 
Föedlné Bedők Gyöngyvér -, kö-
szöntötte a diákokat és szüleiket. 

- Érezzétek egy kicsit annak a fele-
lősségét, hogy ti vagytok az elsők, az 
induló csapat, akik alapvetően meg-
határozhatják az irányt – fordult az 
54 elsős diák felé. - Egy olyan isko-

lát hozzunk létre, amely segít nektek 
abban, hogy ebben a megtévedt vi-
lágban érdeklődő, a társadalom irá-
nyában nyitott és annak problémáira 
érzékeny, felelősséget vállalni képes 
felnőttekké váljatok, akik képesek 
majdan egy jobb és békésebb világ 
kialakulásához hozzájárulni. Fon-
tosnak tartjuk, hogy erre a nyitott 
gondolkodásra több nyelven is ké-
pessé váljatok, hisz a különböző kul-
túrákat legjobban az idegen nyelv se-
gítségével ismerhetitek meg csak iga-
zán. „Csak az tudja igazán a magyar 
nyelv szépségét értékelni, aki tud 

egy-két idegen nyelvet. Ahány nyelv, 
annyi ember!” (Nádasdy Tamás).

Kívánom, hogy később öregdiák-
ként visszatekintve büszkék legyetek 
majd arra, hogy ti vagytok az elsők, 
az iskola alapítói, akik már a mai 
nappal is történelmet írtok – fogal-
mazott Zentai Kati, aki ünnepélye-
sen megnyitotta a Dunakeszi Rad-
nóti Miklós Gimnázium IV. Béla Ki-
rály Tagintézménye 54 diákja szá-
mára a 2022/2023-as tanévet. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Hat évtized után, ma ismét 
egy történelmi pillanat részesei 

lehetünk 
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DUNAKESZI LEGNÉPSZERŰBB RENDEZVÉNYSOROZATA, A DUNAKESZI FESZT SZEPTEMBER 9-11-ÉN 
VÁRTA A VÁROS FELNŐTT ÉS GYERMEK KÖZÖNSÉGÉT. KONCERTEK, GYERMEKJÁTÉKOK, SPORT-
PROGRAMOK, EGYÉB ÉRDEKESSÉGEK KÍNÁLTAK SZÓRAKOZÁST.

ÚJ HELYSZÍNEN, A DU-
NAKESZI REPÜLŐTÉ-
REN már az első nap „bom-

ba” programmal kezdődött a Feszt, 
ugyanis az ország egyik legnépsze-
rűbb rockzenekara, a Hooligans más-
fél órás koncertjét várta a zömében fi-
atalokból álló közönség, ám soraikban 
az idősebb korosztály, sőt nagymamák 
unokáikkal is közvetlenül a kordonnál 
hallgatták az együttes dalait. 

A koncert kezdete előtt Tuzson Ben-
ce, a térség országgyűlési képviselő-
je köszöntötte a közönséget. – Vég-
re ismét együtt lehetünk a Dunakeszi 
Feszten, új helyszínen, mert a koráb-
bit már kinőttük – mondta a képvi-
selő. – Eddigi történetében bizonyá-
ra a mostani Feszt lesz a legnagyobb. 
Sokan vagyunk és köszönetet érde-
melnek mindazok, akik megszervez-
ték ezt az eseményt. Elsősorban Dióssi 
Csaba polgármestert illeti köszönet, 
aki az egész rendezvény házigazdája. 
Köszönjük, hogy kitaláltad és folya-
matosan gondoztad ezt a rendezvényt. 
Megérdemel egy nagy tapsot.  

Ezt követően kezdődött a nagyszabá-
sú koncert, és az együttes számait kivé-
tel nélkül velük énekelte a közönség. A 
hosszúra nyúlt „Feszt-nyitányon” fel-
lépett még T. Danny énekes, rapper, a 
BSW zenekar, valamint Metzker Vik-
tória DJ, dalszerző, énekes. 

Másnap délelőtt a Bóbita Zenekar 
nagy sikerű gyermekműsorát láthat-
ták a legfiatalabbak, majd fellépett a 
Fat Thor and His Combo, Dunake-
szin élő zenészek csapata. A kisszín-
padon ugyancsak a városban ismert 
tánc és zenei együttesek mutatkoztak 
be. Utóbbiak Gaál Attila Csaba szín-
művész szervezésében léptek színpad-
ra. A fiatal színművész évek óta elkö-
telezett patronálója a Dunakeszin élő 
ifjú tehetségeknek, s a Fissz tehetsé-
geknek nyaranta fellépési lehetőséget is 
biztosít a Duna-parton a Fissz Feszt ke-
retein belül.  Ez a nap is nagykoncert-
tel fejeződött be, ezúttal a Tankcsapda 
rockzenekar „dübörgött” két és fél órán 
keresztül, majd az estét a népszerű DJ 
Dominique és DJ Thomx zárta. 

Vasárnap délelőtt mutatták be a rossz 
időjárás miatt augusztus 20-án elma-
radt „A 120 éves ember” című zenés da-
rabot, amely a 80-as és 90-es évek ma-
gyar slágereivel idézte fel történelmünk 
egy szeletét. A darabot Tucker András 
író, rendező álmodta meg. Az előadás-
ban közreműködött Polyák Lilla, Ke-
rényi Miklós Gábor, Altsach Gergely, 
Kardffy Aisa, Faragó Alexandra, Gö-
möri András Máté színművészek, vala-
mint az EtvieDanse Táncstúdió növen-
dékei, a Dunakeszi Cheerleader Team, 
a Musztáng Sportegyesület tagjai és a 
Redit Örömtáncklub táncosai. A fellé-

NAGY SIKER VOLT 
a XI. Dunakeszi Feszt 
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A Winkler Sport Kft.  
által felajánlott  
Merida kerékpárt  
Tóth Alex nyerte,  
melyet édesanyja vett át

pőket Lelkes Reni és zenekara kísérte. 
A másfél órás nagysikerű előadás egy 
történelmi utazás volt a Filter Produk-
ció szervezésében.

A programsorozat a kisszínpadon 
folytatódott, ahol a már említett szín-
művész szervezésében Disney-koncer-
tet hallgathattak a kicsinyek. Ezt köve-
tően magyar költők megzenésített ver-
seit adta elő tangóharmonika kísérettel 
Báró Maszkura (Bíró Szabolcs).  A Re-
dit Örömtáncklub önálló műsorral is 
bizonyította, hogy az idősebb korosz-
tály hölgytagjaitól sem idegen a szín-
padi szereplés és a tánc szeretete. A kis-
gyermekes anyukák pedig, hátukon a 
picinyeikkel Maminababa néven mu-
tatták be táncos produkciójukat. 

De nem csupán színpadi produkciók 
váltogatták egymást. Egyebek mellett 
két sátorral volt jelen a Zöld Dunake-
szi program az ökofaluban. Nyíri Már-
ton környezetvédelemért felelős alpol-
gármester elmondta, hogy az egyikben 
a hulladékhasznosítás módozataival is-
merkedhettek az érdeklődők, a másik-
ban teaházat rendeztek be, és kézműves 
foglalkozás keretében festőnövényekkel 
való festést és sósliszttel való formázást 
próbálhattak ki a gyermekek. A Kozsán 
Tehetségműhely sátrában sok játék és 
kézműves foglalkozás kötötte le a gyer-
mekek érdeklődését. 

Rendkívül népszerű volt a VSD Sport-
választója, ahol az egyesület atlétika, 
többféle küzdősport, amerikai foci és 
egyéb szakosztályai mutatkoztak be, va-

lamennyit ki is próbálhatták a gyerme-
kek és felnőttek. Beiratkozásra is lehető-
séget biztosított a helyszínen a VSD.

S ha már a sportnál tartunk, rend-
kívül izgalmas, humorban is bővelke-
dő volt a szombati 7Próba versenysoro-
zat, amelynek keretében többek között 
szkanderben, páros valamint zsákba 
futásban, erőemelésben, kötélhúzás-
ban, ügyességi sorversenyben és sör-
ivásban mérhették össze erejüket az 
egyéni valamint csapatküzdelmekben 
a gyengébb, de nem gyenge nők, vala-
mint a férfiak. A látványos versengés-
ben a győzelmet a Dunakeszi Járműja-
vító csapata aratta. Második lett a VSD, 
harmadik a LightTech, negyedik a vá-
rosi önkormányzat, ötödik a BA-HA-
MA’S, míg a hatodik a Dunakeszi Szak-
orvosi Rendelőintézet csapata lett. 

A városunk kulturális életét repre-
zentáló sátorban az érdeklődők megte-
kinthették a DunArt Képzőművészeti 
Egyesület alkotóinak tárlatát és talál-
kozhattak a VOKE József Attila Műve-
lődési Központ valamint a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár képviselőivel. 

A délutánt rövid zápor zavarta meg, 
ám újra kisütött a nap s elérkeztünk 
az esti programra, a tombola fődíjai-
nak kisorsolására. Ámde ezt megelő-
zően Dióssi Csaba polgármester záró-
beszédében arról szólt, hogy a tavalyi 
Feszt azért volt kiemelkedő, mert a tí-
zedik volt, az idei pedig hagyományte-
remtő, mert új helyszínre, a repülőtér-
re települt.

– Tizenegy és fél évvel ezelőtt egy 
asztalnál ülve azon gondolkodtunk, 
hogy jó lenne városunkban egy feszti-
vál – emlékezett a városvezető. – S je-
lenleg azért költöztünk ide, hogy na-
gyobb legyen a tér, jobban elférjünk. 
Először nektek, közönségnek tarto-
zunk köszönettel, mert eljöttök min-
den alkalommal, tapsoltok, lelkesed-
tek, s ez ösztönöz minket, rendező-
ket, szervezőket. Nagy köszönet a Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit Kft-nek, 
aki kezdettől, mint főszervező, mellet-
tünk volt. Köszönet a Fesztivál Szer-
viz Kft.-nek, akik kezdettől biztosít-
ják a rendezvényt. Azért, hogy a há-
rom nap alatt minden rendben legyen, 
250-en dolgoztak. Külön köszönet DJ 
Dominique-nek, ő kezdettől velünk 
van és megalapozza a jó hangulatot, 
és köszönet állandó műsorvezetőnk-
nek, Szilárdnak, hiszen ő is az alapító 
csapathoz tartozik. Köszönöm Tuzson 
Bencének, akivel egész évben egyéb 
ügyekben is közösen dolgozunk, és 
eközben készülünk a Fesztre is. 

Ezt követően került sor a sorsolásra, 
melynek fődíját, egy Merida kerékpárt 
a Winkler Sport Kft. és a Merida biz-
tosította. A biciklit Tóth Alex 11 éves 
fiú nyerte, a díjat édesanyja vette át. 
Ugyancsak gazdára talált a Decathlon 
jóvoltából egy saját márkás elektro-
mos roller, amelynek gazdája Récsányi 
Anita lett. A további díjak kisorsolása 
online élő videóban történt a Dunake-
szi Feszt Facebook oldalán. 

A háromnapos Fesztet a Follow the 
Flow énekegyüttes koncertje zárta. 

 
 Katona M. István

A szerző, Tóta Krisztián  
és Keszi-Press felvételei

A fesztivál házigazdája, a polgármesteri hivatal csapata  
a 4. helyen végzett a 7próba gigászi küzdelmében

A Dunakeszi Járműjavító csapata  
nyerte a 7próba versenyt



10 Dunakeszi Polgár10 Dunakeszi Polgár10 Dunakeszi Polgár

körzeti 
képviselőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tájé-
koztassam Önöket a körzetünket 
érintő eseményekről.

Az augusztusi viharok során a 
Révdűlő néhány területén elrom-
lott az utcai közvilágítás. Augusz-
tus 23-án este körbejártam a te-
rületet és a szolgáltatónál beje-
lentést tettem a problémás sza-
kaszokról. A hónap folyamán 
bejelentést tettem az illetékes 
osztályon egy a Munkás utca Rév 
út felőli végén fekvő telekom-
munikációs oszlopról, valamint 
a Kagyló utca – Liget utca sarkán 
lévő úthibáról, amely egy közszol-
gáltató által végzett munka után 
keletkezett. Az osztály felvette a 
kapcsolatot a szolgáltatókkal. La-
kossági bejelentést kaptam az 
Árok közből, miszerint a közel-
múltban hibás utcatábla került ki-
helyezésre a közhöz. A hibát jelez-
tem a Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. felé, akik javították a hi-
bát. A nyár végére nagyon szépen 

meggyökeredzett az elvetett fű a 
városi strandon, így a Liget utcától 
a strand játszóteréig már park mi-
nőségű és szépségű gyep várja a 
Duna-partra látogatókat. Nagyon 
bízom benne, hogy a gyepesí-
tést az éttermek mögötti részen is 
folytatni tudjuk majd, amely nem 
minden pontjában felel még meg 
az elképzeléseinknek.

Augusztus 26-án átadásra ke-
rült a megújult Dunakeszi Tanös-
vény, amely szemléltető eszkö-
zök felhasználásával környeze-
tünk állat- és növényvilágának a 
bemutatására vállalkozik. A meg-
valósításban segítségünkre volt a 
Börzsöny Alapítvány és a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület.

Szeptember 6-án indult el az 
aszfaltozási munka a Kiserdő utca 
5. számnál, a belső szervízúton. 
A Kiserdő utcán tavaly cserélte 
el az aszfaltburkolatot az önkor-
mányzat, és amennyire az anya-
gi lehetőségek megengedték a 
szervízúton is végeztünk aszfalto-
zásokat. A mostani munkák lakos-
sági kérésre történnek egy tavaly 
kimaradt öbölszerű területen. A 
munkák e sorok írásakor még tar-
tottak.

Szeptember 8-án telepítésre 
került egy sebességmérő beren-
dezés a Fő úton az Aradi vértanúk 
tere magasságában. Az eszközt a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal karöltve telepítettük, pá-
lyázati forrásból. A telepítés hely-
színválasztásánál döntő érv volt, 
hogy forgalmas útszakaszra ke-
rüljön. A rendőrség első sorban az 
éjszaka tapasztalt nagy sebesség-
gel történő száguldozást szeretné 
visszaszorítani az eszközzel.

Rossz hír az Aradi vértanúk teré-
vel kapcsolatban, hogy sajnos elha-
lasztásra kerül a park idei felújítása. 
Az önkormányzat az idei költség-
vetésében mintegy 50 millió forin-
tot szánt erre a célra, de az év elején 
még nem lehetett látni, hogy az új 
középiskolák távhővel történő ellá-
tásához a tér mentén kell majd el-
vezetni a távhő-vezetékeket. Nagy 
reménye volt az egész környéknek 
ez a fejlesztés, de nagyon bízom 
benne, hogy a lehető legközelebbi 
időpontban meg tudjuk valósíta-
ni az elképzeléseinket. A Barátság 
út 35. és az új középiskolák közöt-
ti távhővezetéket 2023 októberéig 
kell elkészíteni.

Szeptember első napjaiban el-
indult a Kiscsurgó-völgy rekonst-

rukciójának utolsó szakasza a Du-
na-sori oldalra álmodott fogadó-
tér kialakításával. A fogadótérrel 
megszűnik a zöldterületen par-
kolás, térkőjárdák épülnek, kapu 
létesül, és egy nagy széles híddal 
kerül lefedésre a patak, ezáltal te-
resedni fog a tér. A munkát a pa-
dok, szemétgyűjtők és növények 
telepítése fogja befejezni és tel-
jessé tenni. A rehabilitáció befeje-
zését október végére várjuk.

Szeptember második hétvégé-
jén ezúttal csendes volt a Kato-
nadomb és környéke. A város leg-
nagyobb, háromnapos közösségi 
rendezvénye, a Dunakeszi Feszt 
ezúttal már a Dunakeszi Repülő-
téren került megrendezésre. Az 
elmúlt tíz évben a Katonadomb 
adott otthont a rendezvénynek 
és ez rendkívül sok fejlesztést ho-
zott a területre, amely tíz év alatt 
egy tarackfüves mezőből a város 
legszebb parkjává változott. A Ka-
tonadombról korábban már átirá-
nyítottuk a céges rendezvénye-
ket, majd a vándorcirkuszokat. 
Most a Dunakeszi Fesztre került a 
sor, amely kinőtte a parkot.

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

RÉVDŰLŐ – AHOL A TERMÉSZET ÉS EMBER TALÁLKOZIK

Szeptember 1-én megkezdődött 
a Bárdos Lajos Általános Iskola 
alsó tagozatos épületében kiala-
kított új osztálytermekben a ta-
nítás. Ezzel elindult a IV. Béla Ki-
rály Kéttannyelvű Gimnázium-
ban az oktatás. A Tanulók a má-
sodik napon megtekintették a 
Diáknegyed építkezését is, ahol 
láthatták az épülő iskolájuk falait. 

Radnóti Sportcsarnok
Elkészült a Radnóti Miklós Gim-

názium Sportcsarnokának fel-
újítása. Új burkolatot kapott a 
sportpadló, felújításra kerültek 
az öltözők és a vizesblokkok. A 
tanulók már birtokba vették a 
küzdőteret. Egy két apróság van 
már csak hátra, hogy a kivitelező 
véglegesen átadja a területet.

Elkészült a Szent István – Bar-
tók Béla utca kereszteződésé-
nek felújítása
Az útburkolatok, kátyúk javítá-
sai ütemezetten haladnak. Ki-
emelkedik ezek közül a Szent 
István és Bartók Béla utcai ke-
reszteződés, amelynél nagy fe-
lületen cserélték le a kopó réte-
get. Az útburkolati jelek felfesté-
se is megtörtént. Ennek ellenére 

azért óvatosan közlekedjenek a 
kereszteződésben, mindenkitől 
köszönöm a türelmet.

Zöld Dunakeszi Program a 
körzetben
A közterületek faültetési prog-
ramja a vegetáció megindulá-
sával, a szakemberek javaslatá-
ra eddig szünetelt. Aki jelzi szá-
momra faültetési igényét, annak 
a mostani őszi ültetési időszak-
ban biztosítjuk igényét. A faülte-
téssel kapcsolatban most is arra 
buzdítom Önöket, hogy tegyük 
szebbé környezetünket egy-
egy fa ültetésével. Az ültetést az 
Önkormányzat által megbízott 
szakemberek végzik el. Az Önök 
feladata csak az, hogy a kérése-

ikkel együtt vállalják az ültetett 
fák gondozását, melyre ezúton 
is kérem Önöket. Igényeiket az 
alábbi e-mailben jelezzék szá-
momra.

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy 
keressék fel oldalamat a 
Facebookon is, ahol folyamatos, 
naprakész információkkal igyek-
szem szolgálni az egész várost és 
a körzetet érintő ügyekről. www.
facebook/szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elér-
hetőségeken: Email: joszabo61@
gmail.com Levelezési cím: 2120 
Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!
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körzeti 
képviselőink jelentik

Elkezdődött az iskola, lassan vé-
get ért a nyár. Kérésünkre a kör-
zetünkben lévő Szent István Isko-
lánál, az iskola kezdéskor, a Repü-
lőtéri úton lévő gyalogátkelőnél, 
a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak a rendőrei segítik a gyerme-
keink biztonságos átkelését. Ké-
rem minden autós lakótársamtól, 
hogy nagyobb figyelemmel és 
lassabban megválasztott sebes-
séggel közlekedjenek az iskola 
környékén. 

A Radnóti Miklós Gimnázi-
umból az Operation Evergreen 
csapata a Brazíliában megrende-
zett nemzetközi robotika LEGO 

versenyen kiváló eredménnyel 
az erős középmezőnyben vég-
zett. Gratulálok a srácoknak! A 
város legújabb és legmodernebb 
bölcsődéje nagyon jó ütemben, 
folyamatosan épül, így nemso-
kára a mi körzetünk ismét egy 
újabb köznevelési intézménnyel 
bővül. Az ország legnagyobb és 
legújabb közoktatási komplexu-
mának, az épülő Dunakeszi Diák-
negyednek, az oktatási vezetésé-
re kinevezték, a Radnóti Miklós 
Gimnáziumból, Zentai Kati igaz-
gató helyettest. Nagy tisztelettel 
gratulálunk a kinevezéséhez, és 
nagyon sok szakmai sikert kívá-
nunk! Nemsokára kitelepítjük az 
Alagligeti játszótér melletti foci-
pályához a megrendelt padokat. 
Nagy tisztelettel köszönjük a vá-
rosi főkertész hölgy, Tóth Eszter 

támogatását a projektben. A Fóti 
út 98. szám alatti ipari park kör-
nyékéről ismét jelezték az ott élő 
lakótársaink, hogy többször, hét-
végén is, a kora reggeli órákban 
hangosabban folyt az építkezés, 
ami sokak számára zavaró. A vá-
rosi főépítész segítségével meg-
vizsgáljuk, hogyan tudjuk korlá-
tozni a hétvégi munkavégzéssel 
járó zajhatást. 

A Brusznyai Árpád utca végé-
ben még mindig nem sikerült az 
ELMŰ-nek megjavítani az utolsó 
kandeláberen a közvilágítást. Is-
mét jelzem nekik. Idén, új hely-
színként, a mi körzetünkben volt 
a városunk legnagyobb rendez-
vénye, a Dunakeszi Feszt, amely 
sorban már a 11. volt. Nagyobb 
helyszínen, gazdagabb gasztro-
nómiai választékkal, szuper par-

kolási logisztikával, gördülékeny 
bejutással és Dunakeszi Kártyával 
ingyenesen. Nagy tisztelettel gra-
tulálunk a városi Programiroda 
kollégáinak és a rendezőknek a 
szuper programokért, és a fan-
tasztikus fellépőkért! Minden 
korosztály számára biztosítot-
ták a szórakozást. A városi MÁV 
Nagyállomásnál megnyílt egy új 
kisbolt, a Resti, így ismét gazda-
godott a városunk egy újabb he-
lyi vállalkozással. A vonattal mun-
kába, iskolába indulók már korán 
reggel tudnak helyben vásárolni.

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

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati 
képviselője

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

- A Rákóczi út 20. előtt beszakadt 
szikkasztó és az Óvoda köz elejétől 
kezdődő közvetlen a járda melletti 
gépjármű parkolás – a 06.08-i eső 
kimosta – helyreállítása érdekében 
fordultam az osztály illetékeséhez. 
Tájékoztattak, hogy a helyreállítás 
érdekében pályázatot nyújtottak 
be, de elképzelhető, hogy meg-
rendelés helyett szerződéskötés-
sel fogják elvégezni a kért munká-
latokat

- A betonozás, majd azt kö-
vetően az aszfaltozás időpont-
ja felől érdeklődtem Morvai Já-
nos kirendeltségvezető úrtól, aki 
tájékoztatott, hogy a Tátra és Baj-
társ sarkon az altalaj alatti tűzcsap 
cseréjére, valamint a Tátra és Sző-

di u. sarkon a tolózár cseréjére is-
mét szükség volt, melyet augusz-
tus második hetében végeztek el. 
A betonozás, majd az aszfaltozásra 
a következő hónapra kaptam ígé-
retet     

- A körzet ellenőrzése során ész-
leltem, hogy a Királyhágó és Esze 
Tamás – kidőlt utca névtábla osz-
lop –, az Alkotmány és Vasvári 
Pál, valamint a Rákóczi és Bátho-
ry utcasarkon pedig eldőlt oszlo-
pok visszaállítása szükséges, me-
lyek végett a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft., majd az osztály ille-
tékeséhez fordultam 

- Zápolya utca elején beszakadt 
aszfalt végleges helyreállításának 
időpontja felől érdeklődtem az il-
letékestől

- A múlt havi közös helyszí-
ni szemle alkalmával a Batthyány 
Elemér utcai csapadékvíz elveze-
tés probléma megoldása érdeké-
ben a Károlyi és a Kossuth L. talál-
kozásában egy aszfalthurka kiala-

kítása fog megtörténni. Személyes 
érdeklődésemre jelezték, hogy az 
aszfalthurka munkálatait megren-
delték

- A Közigazgatási szünet kezdete 
előtt ígéretet kaptam, hogy a Bat-
thyány utca 14 és 16. előtti árkok-
ba visszahelyezik a Sweet Point te-
rületén található gyeprácsokat. 
A szünet végeztével gyeprácsok 
visszahelyezésének időpontjáról 
kérdeztem a hölgyet, majd tájé-
koztatott, hogy a beszerzést szept-
ember 1-jével indítja az árok újra 
burkolásával kapcsolatban 

- A Tátra utca 4. tulajdonosa a 
még 2022-ban telepített s mára el-
halt gömbkőris fa pótlása végett 
kérte intézkedésemet

- A Klapka utca felújítása a sze-
gélyek lehelyezésével, majd a hi-
ányzó terület aszfaltozásával ért 
végett

- Még április végén értesítettek, 
hogy az illetékes hölgy a körzet-
ben jelzett nyolc címre megren-

delte a hiányzó utca névtáblák le-
gyártását, majd kihelyezését. Mi-
vel a nyár folyamán az ígéret nem 
teljesült, ezért ismét írásban kér-
tem intézkedését

- Előzőleg a Klapka utcai csa-
padékvíz elvezető árok takarítá-
sát kértem a Zalán és a Vasvári Pál 
utca közötti szakaszon, mely meg-
történt. A történtekről tájékoztat-
tam Önöket. Jelenleg az árok má-
sik végében az aluljáró kezdeté-
től a Klapka-Vasvári Pál utca talál-
kozásáig lévő gaz, főként parlagfű 
kiirtását kértem a Közüzemi illeté-
kesétől

- A Klapka utca elején lakó úr – 
Zsákutca – kérte, hogy a Klapka-
Zalán-Bródy kereszteződésben 
lévő oszlopon a Klapka 1-4. számot 
jelző utca névtábla hiányzik. Kéré-
se abszolút jogos, mivel a találko-
zásban a Zalán utca 2-4., a Bródy 
Sándor utca 1-11. és a Klapka utca 
6-9-et jelző táblák vannak csak ki-
helyezve   

 Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

NYÁRVÉGI MUNKÁLATOK



Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Néhány aktuális információval 
kezdeném: Megkezdődött a taní-
tás, ezzel együtt a közlekedés is 
besűrűsödött ismét. Ezért kérek 
mindenkit a figyelmes közleke-
désre, különös tekintettel a gyer-
mekekre!

Elkészült a Krajcár utca mögöt-
ti szerviz útra a poller kihelyezés, 
így talán megszűnik az ott nem kí-
vánatos autós közlekedés is.

A nyári rongálások és a méh-
rajzás is kezelésre került a Kőrösi 

parkban, viszont ennek az aszá-
lyos nyárnak a nagy kedvezmé-
nyezettjei a parlagfű és egyéb ga-
zok lettek, melyek az esőzések 
után, burjánzásnak indultak. Ezt 
többen is jelezték, s magam is ta-
pasztalom, ez ügyben jelzést is 
küldtem az illetékeseknek.

A kis tér, amely a régi piac mel-
lett került kialakításra, elkészült és 
már egy nagy sikerű piaci délutá-
non túl is vagyunk. Érintett képvi-
selőtársaimmal közösen azon le-
szünk, hogy minél több, és rend-
szeres alkalom legyen erre, az itt 
élők megelégedésére!

Megkezdtem az egyeztetése-
ket a nyári problémák megelő-
zése ügyében, ez egy hosszú, de 
remélem eredményes folyamat 

lesz, melynek eredményeként, ke-
vesebb ilyen eset lesz a következő 
nyári szezonban.

Öröm, hogy a Kőrösi iskola me-
gyei pályázaton forráshoz jut a 
sportudvarának korszerűsítésére, 
ezzel megszépül, megújul majd 
ez a rész is. Köszönet a szerve-
ző és kezdeményező pedagógu-
soknak, és az iskola vezetőinek. 
Örülök, hogy személyesen is se-
gíthettem, és segíthetem ezt az 
ügyet.

A Dunakeszi Feszt reptérre köl-
tözése legalább annyi örömöt és 
könnyebbséget jelentett, mint 
gondot az odajutás nehezebbé 
válása miatt. Úgy gondolom sike-
res az új helyszín, nekünk is jó ez 
a megoldás, itt a Lakótelep Szívé-

ben, s aki akart élvezhette a színes 
programokat!

Tiszteljenek meg továbbra is 
bizalmukkal, véleményükkel, s 
tegyük közösen még élhetőbbé 
szebbé e városrészt!

Természetesen továbbra is vá-
rom a jelzéseiket, olyan ügyek-
ben, melyek szebbé-jobbá tehe-
tik a Lakótelep Szívének életét! 
E-mailben a Seltenreich.j@duna-
keszi.hu címen, telefonon a 0627 
542-805 számon, levélben a Ga-
ras utca 4. szám alatt, s természe-
tesen személyesen is!

Facebookon a Seltenreich Jó-
zsef képviselői oldalamon és a La-
kótelep Szíve csoportban is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

TISZTELT LAKÓTELEP SZÍVÉBEN ÉLŐK!

Az idei nyáron többen is jelez-
ték felém, hogy a hajnali és kora 
reggeli órákban nagyon zavaró, 
igen hangos zajra ébrednek, 
amely az ingatlanjuk felett elhú-
zó repülőkből származik. Álta-
lában a Dunakeszi Repülőteret 
okolták, hogy ilyen korai órák-
ban engedi felszállni a gépeket. 
Megígértem, hogy utána járok, 
miért és kik zavarják reggeli 
nyugalmunkat. Találkozót kér-
tem Zámbóné Pollerman Judit 
asszonytól, a MALÉV Repülő-
klub elnökétől. Elnök asszony 
szeptember 1-én fogadott és 
egy igen szívélyes hangulatú 
beszélgetésen Szaniszló László 
társaságában, aki a Dunakeszi 
repülőtér vezetője, és tájékoz-
tatott a repülőtér működéséről, 

melyet igyekszem röviden ösz-
szefoglalni Önöknek. 

A repülőtér szigorú szabá-
lyok szerint működik, melye-
ket egyetlen felszálló gép sem 
szeghet meg. A legelső gépek 
reggel 7 órakor emelkedhetnek 
a levegőbe és a repülési irányuk 
az uralkodó széliránytól függően 
keleti vagy nyugati, tehát elkerü-
lik a lakott területeket, melynek 
során vagy Hatvan felé keletre, 
vagy nyugatra át a Dunán és 
utána délre az M0 autópálya felé 
kanyarodnak el. A sétarepülések 
általában a Duna felett történ-
nek, megmutatva a levegőből 
Szentendrét s a Duna-kanyart. 
A vitorlázó gépeket felhúzó mo-
toros gépek a déli órákban, nem 
előbb, mint 11 óra, szállnak fel.

Valamennyi gép transz-
ponderrel rendelkezik, amely 
egy olyan jeladó, ami állandó 
tájékoztatást ad a gép helyze-
téről a magasságot is beleértve, 
ugyanis a gépeknek tartaniuk 
kell a különböző területekre 
előírt magasságot is. A gépe-
ket egyébként a Liszt Ferenc 

Repülőtér radarja is látja. Mind 
elnök asszony, mind a repülőtér 
vezetője biztosított arról, hogy 
a repülőtérről felszálló és a re-
pülőtérre leszálló gépek kisebb 
zajterhelést okoznak, mint az el-
haladó vonatok. Erről zajmérési 
jegyzőkönyvek is készültek. 

Akkor mégis mi okozza a haj-
nali és kora reggeli órákban tör-
ténő repülőmotorokból szárma-
zó zajokat? 

Sajnos vannak olyan repülő 
eszközök, konkrétan a motoros 
sárkányrepülők, melyeket en-
gedély nélkül, teljesen szabály-
talanul működtetnek tulajdo-
nosaik, akik persze egyáltalán 
nem törődnek mások nyugal-
mával - természetesen tiszte-
let a kivételnek! - és rendkívül 
hangos a motorjuk. Ismert olyan 
sárkányrepülő, amely a Duna 
felett néhány méterrel ijeszt-
geti a csónakkal kirándulókat, 
motorcsónakosokat és persze a 
fürdőzőket is. Vannak olyan re-
pülők, melyek más repülőterek-
ről szállnak fel, ezek mozgását 
nem tudjuk sajnos befolyásolni. 

Ezen kívül még komoly zajterhe-
lést okoznak a katonai és polgári 
helikopterek, melyek a nemzet-
közi légifolyosót elkerülve pont 
felettünk húznak el keleti illetve 
nyugati irányba, akár éjszaka is.

Összességében a kapott tájé-
koztatás alapján ki tudom jelen-
teni, hogy nem a Dunakeszi Re-
pülőtérről felszálló és oda leszál-
ló gépek okozzák nyugalmunk 
megzavarását.

Elnök asszony és kollégája kü-
lön megkértek, hogy tolmácsol-
jam Önöknek, hogy minden ked-
ves érdeklődő számára állnak 
rendelkezésre, személyesen is 
szívesen válaszolnak kérdéseikre 
és bemutatják a repülőteret, az 
ott folyó munkát, akár mint spor-
tolási lehetőséget is.

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

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

12 Dunakeszi Polgár

körzeti 
képviselőink jelentik
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körzeti 
képviselőink jelentik

Múlt hétvégén tartottuk meg a város 
legnagyobb rendezvényét a repülőté-
ren, a XI. Dunakeszi Fesztet. A Dunake-
szi Kártyának köszönhetően a résztve-
vők több mint háromnegyede dunake-
szi lakos volt, ők ingyenesen jöhettek 
be a koncertekre mindhárom nap. A 
feszt előtti hetekben csaknem 3000 
fővel nőtt meg a kártyabirtokosok szá-
ma, akik ma már összesen 14972-en 
vannak.

A Dunakeszi Programirodának sűrű 
napjai vannak, hiszen két hét múlva 
tartjuk a IV. Béla király főtéren a Szent 
Mihály-napi vásárt, amelyen kézműves 
foglalkozásokkal, gólyalábasokkal, vá-
sári komédiásokkal, kézműves árusok-
kal, hagyományőrző játékokkal várjuk 
a családokat.

A minap kaptuk a hírt a Kormány 
további kedvezményezetti kört is 
megjelölt a földgázfelhasználók kö-
rében. Ez Dunakeszin is érvényes, te-
hát a „családi fogyasztói közösségek, 
azaz a jogilag egy ingatlanon élő, egy 
mérőórát használó, de több család-
ból álló lakóközösségek – legfeljebb 
4 lakásig – szintén igénybe vehetik a 
rezsicsökkentett áron elérhető gáz-
mennyiséget”. 

Ehhez kérelem benyújtása szüksé-
ges, amelyet Önök is tegyenek meg 
a város jegyzője fel, hogy kiállíthass 
a hatósági bizonyítványt. A kérelmet 
ügyfélkapun, postai úton vagy szemé-
lyesen az önkormányzat ügyfélszolgá-
latánál lehet benyújtani. A kérelemre 
a jegyző 8 napon belül hatósági bizo-
nyítványt állít ki a lakás rendeltetési 
egységek számáról. A kérelem letölt-
hető a www.dunakeszi.hu honlapon a 
vezető hírek közül.

Az elmúlt időszakban 5 családhoz 
vihettünk ki babacsomagot, köszön-
töttük Laurát, Miront, Marcellt, Dánielt 

és Bencét. Isten hozta mindannyiukat 
Dunakeszin!

Újra megszaporodtak a lakossági 
panaszok a Rákóczi útról, a Fóti útról, 
a Tisza utcából és a Széchenyi utcá-
ból, mert a notórius gyorshajtók miatt 
az érintett utcákban élő dunakesziek 
féltik a testi épségüket biztonságukat. 
Ismét kezdeményezzük az egyeztetést 
a rendőrséggel, hogy segítsenek meg-
szüntetni ezt az állandó problémát. Bí-
zom benne, hogy nem kell már sokáig 
várni a megoldásra.

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

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Rangos, nagy fellépőkkel tudtuk meg-
szervezni idén a XI. Dunakeszi Fesz-
tet, koncertezett nálunk a Hooligans, 
a Tankcsapda és a Follow The Flow. 
Hamarosan elérjük, hogy a város la-
kosságának a fele éljen a Dunake-
szi Kártya nyújtotta kedvezmények-
kel, már majdnem 15000-en vagyunk 
a kedvezményezetti körben. Nem-
csak a belépőjegyes rendezvénye-
ken biztosít engedményt a kártya, 
hanem már 37 helyi vállalkozásnál is 
igénybevehető. Ezekről bővebb tájé-
koztatást a www.dunakeszi.hu honla-

pon találnak. Az elfogadóhelyek csat-
lakozási lehetősége folyamatos, ér-
deklődni a Dunakeszi Programirodá-
nál lehet.

Kezdeményeztem sebességmérést 
a Széchenyi utcában, mert egyre több 
a lakossági panasz a gyorshajtók mi-
att. Bízom benne, hogy a rendőrség 
időszakos jelenléte normalizálja az au-
tók sebességét.

Dunakeszin is a jogilag egy ingat-
lanon élő, egy mérőórát használó, de 
több családból álló lakóközösségek – 
legfeljebb 4 lakásig – szintén igény-
be vehetik a rezsicsökkentett áron el-
érhető gázmennyiséget. A kérelmet a 
települési önkormányzat jegyzője felé 
szükséges benyújtani a hatósági bizo-
nyítvány kiállítására. A kérelmet ügy-
félkapun, postai úton vagy személye-
sen az önkormányzat ügyfélszolgála-
tánál lehet benyújtani. A kérelemre a 
jegyző 8 napon belül hatósági bizo-

nyítványt állít ki a lakás rendeltetési 
egységek számáról. A kérelem a www.
dunakeszi.hu honlapról is letölthető. 

Hamarosan indul a faültetési sze-
zon. A márciusig megigényelt fák a 
mostani ültetési időszakban kerülnek 
az előre megjelölt házak elé. Kérem, 
tartsák szem előtt, hogy az igénylőnek 
kell biztosítania a növény vízellátását. 
A faigénylés 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. választó- 

kerület képviselője
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Lehet életre szóló barátokat 
szerezni, de ami még fontosabb, 

legyenek büszkék arra,  
hogy radnótisok lehetnek.

DUNAKESZI TANINTÉZMÉNYEIBEN KEZDETÉT VETTE A 
2022-23-AS TANÉV. SZEPTEMBER ELSEJÉN A DUNAKESZI 
RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN IS MEGTARTOTTÁK A 
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGET 750 DIÁK JELENLÉTÉBEN. 

BECSENGETTEK A RADNÓTI 
GIMNÁZIUMBAN IS 

A HIMNUSZ ELÉNEKLÉSÉT KÖ-
VETŐEN Nyiri István igazgató 
köszöntötte a diákokat, tanártár-

sait, a szülőket és a vendégeket, köztük Tu-
zson Bencét, a térség országgyűlési képvi-
selőjét, Dióssi Csaba polgármestert, Sza-
bóné Forgács Gabriellát, a Dunakeszi Tan-
kerületi Központ igazgatóját, valamint 
Sipos Dávid alpolgármestert.

– Nekem az idei nyáron mintha sietett 
volna az órám. Az IDŐ repült, repült és 
repült. Egy szempillantás alatt véget ért a 
nyár és újra itt vagyunk, itt lehetünk. Újra 
együtt az osztály, együtt lehetnek a bará-
tok, újra lehet pingpongbajnokság, tollas 
és foci – mondta elöljáróban az igazgató. 
Majd folytatva a hasonlatot, arról szólt, 
hogy az idő futása felgyorsul …„és az 
eredmény, amiért itt vagyunk, megszüle-
tik. Megszületik az a hatalmas tudás, me-
lyet generációk óta a tanárok, a pedagógu-
sok adnak át önzetlenül.”

Ezt követően elsőként az ötödikeseket 
köszöntötte, bátorítva őket, hogy „jó hely-
re” kerültek. – Bízom benne, hogy az el-
következő években kitartó és eredményes 
munkátokkal hozzájárultok iskolánk szín-
vonalának megőrzéséhez. Köszönöm Je-
neiné Nagy Tünde kolléganőmnek, hogy 
szárnyai alá veszi az osztályt, mint osz-
tályfőnök.

A kilencedik évfolyam új tanulóihoz szól-
va elmondta: – Remélem, hogy megtaláljá-
tok a helyeteket az iskolai közösségben, be-
kapcsolódtok a gimnázium vérkeringésébe 
és igazi radnótis diákként ballagtok majd 
el… Köszöntöm a két új osztályfőnököt, 
Horváth Bernadettet és Éles Zoltánt.

A tizenkettedik évfolyam diákjainak 
már csak egy éve van hátra a ballagásig 
és az érettségiig. – Ma már felnőtt fejjel, 
ugyan még diákként készültök az érettsé-
gire és a felvételire… Tegyetek meg min-
dent annak érdekében, hogy sikeresen to-
vább tudjatok tanulni.

Elmondta a továbbiakban az igazgató, 
hogy mennyire örömteli a felújított sport-
csarnok, amely kiemelkedő körülménye-
ket teremt a testneveléshez és a sportfog-
lalkozásokhoz. – Szeretném megköszön-
ni Tuzson Bence országgyűlési képviselő 
úrnak és Dióssi Csaba polgármester úr-
nak, hogy munkájukkal lehetővé tették 
ezt a beruházást, és kérem önöket, hogy 
továbbra is támogassák a gimnázium fej-
lődését. 

A továbbiakban bemutatta és köszöntöt-
te a tanári közösség új pedagógusait:  Bal-
lagó Kornél német szakos,  Benedek Ju-
dit angol szakos, Csábi Ildikó német sza-
kos, Podányi Viktória magyar szakos, Var-
ga Judit matematika szakos,  Bánhegyesiné 
Topor Gizella matematika szakos tanárt, 
Horváth Anita tanulószoba, Reif  Roland 
német, történelem szakos gyakornok, va-
lamint Tuzson-Berczeli Tamás média-tör-
ténelem szakos gyakornok pedagógusokat.

Bejelentette, hogy szeptembertől Tarján-
né Sólyom Ildikó tanárnő és Majer Tamás 
tanár úr intézményvezető-helyettesként 
folytatják munkájukat.

Köszöntötte és köszönte több évtizedes 
munkáját Szegedi-Viczencz Katalin tanár-
nőnek (25 év), Dr. Illés Zoltánné Újvári 
Éva tanárnőnek (30 év), valamint Povázsay 
György tanár úrnak (40 év).

Végül, de nem utolsósorban köszöntöt-
te az igazgató egykori tanárát, mentorát, 
majd kollégáját, Kárpáti Zoltán igazga-
tó-helyettest, aki a tanév során nyugállo-
mányba vonul. – Szeretném megköszön-

ni az iskola diáksága előtt is a munkássá-
gát, amellyel nagyban hozzájárult iskolánk 
eredményességéhez, sikerességéhez.  

Befejezésül: – Kívánom mindenkinek, 
hogy a tanév legyen sikeres és eredményes. 
Legyetek nyitottak az újra, lelkesítsen ben-
neteket a tudás iránti vágy, a tenni akarás. 
Ehhez kívánok a jelenlegi iskolai közösség-
nek szép sikereket, eredményes tanévet.

– Jövőre ünnepeljük a gimnázium fenn-
állásának 60. évfordulóját – kezdte kö-
szöntőjét Tuzson Bence. – Ez a nagy múl-
tú iskola szépen fejlődik, halad előre. Vég-
re megújult a tornaterem is, de amikor az 
ember azt látja, hogy egy épület szépen 
fejlődik, ez önmagában nem jelent mást, 
mint festéket, vakolatot, köveket. Az épü-
let azonban attól lesz több, ha képesek va-
gyunk tartalommal is megtölteni. Olyan 
iskolában vagyunk, amely a vidéki isko-
lák közül a tízedik legjobb, erre büszkék 
lehetünk, de ez nem az épület fejlődése mi-
att következett be, hanem amiatt a tarta-
lom miatt van, amivel sikerült ezt az isko-
lát megtölteni. Azoknak a tanároknak kö-
szönhető, akik átadták a tudást a gyere-
keknek, és azoknak a diákoknak, akik ezt 
komolyan vették. A diákoktól azt szeret-
ném kérni, hogy mindig tisztelettel fordul-
janak a tanárok felé, mert ez az együttmű-
ködés eredményezte eddig is, hogy az isko-
la ilyen jó intézmény lehet. 

Az elsősökhöz és a kilencedikesekhez 
szólva elmondta, hogy lehet életre szóló 
barátokat szerezni, de ami még fontosabb, 
legyenek büszkék arra, hogy radnótisok le-
hetnek.

Az ünnepség zárásaként előbb a 9.a osz-
tály tanulói előadták az Iskolai láz című 
dalukat, majd a 9. c osztály közösségének 
az előző tanév legemlékezetesebb pillana-
tait megörökítő videóját vetítették le.

Katona M. István
A szerző felvételei 

Nyiri István igazgató köszöntötte a diákokat, tanártársait, a szülőket és a vendégeket
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A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM 
RANGOS, ELISMERT INTÉZMÉNY, AMELY ÉLÉNK 
SPORTÉLET SZÍNTERE IS. AZ 1990-BEN ÁTADOTT 
INTÉZMÉNY TORNACSARNOKA A TELEPÜLÉS 
EGYETLEN SPORTCSARNOKAKÉNT MŰKÖDÖTT 
2017-IG. AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS-OKTATÁSON 
KÍVÜL HELYET ADOTT SPORTMÉRKŐZÉSEKNEK, 
VÁROSI RENDEZVÉNYEKNEK, SPORTEGYESÜ-
LETEK MŰKÖDÉSÉNEK IS.  A NAGYFOKÚ KI-
HASZNÁLTSÁGBÓL ADÓDÓAN AZ ÁLLAPOTA 
LEROMLOTT – TÁJÉKOZTATTA LAPUNKAT A POL-
GÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÜZEMELTETÉSI 
OSZTÁLY VEZETŐJE.

MEGÚJULT A RADNÓTI 
GIMNÁZIUM SPORTCSARNOKA

Érdeklődésünkre Szabó Zsolt elmondta: a koráb-
bi beázások és a jelentős igénybevétel miatt a 
sportcsarnok padlózata erősen sérült, több he-

lyen felázott, korhadt, gombás volt, a festett falfelüle-
tek kopottak, a hidegburkolatú felületek elhasználód-
tak, melyek felújításra szorultak.

Pest Megye Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bi-
zottsága a 24/2022.(02.16.) GPB határozatával a Tele-
pülésfejlesztési Alap terhére bruttó 135.000.000,-Ft tá-
mogatást ítélt meg Dunakeszi Város Önkormányzata 

részére a Radnóti Miklós Gimnázium tornacsarnoká-
nak felújítási munkáira.

- A gimnázium tornacsarnokának felújítása alkal-
mával közel 1060 m2-en kicserélték a sportpadlót, a 
csatlakozó helyiségek használati meleg víz gépésze-
ti munkái mellett közel 2000 m2 felületet kezeltek és 
festettek le a szakemberek az új tanév kezdetéig – tud-
tuk meg Szabó Zsolt osztályvezetőtől. 

(B. Szentmártoni)

Tanévnyitóra elkészült 
a Radnóti gimnázium 
sportcsarnokának  
a felújítása, melyet 
megtekintett Dióssi 
Csaba polgármester,  
Nyiri István,  
a gimnázium 
igazgatója,  
Szabó József 
önkormányzati 
képviselő,  
Tuzson Bence 
országgyűlési 
képviselő és Kárpáti 
Zoltán, a gimnázium 
nyugállományba vonuló 
igazgatóhelyettese
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Helyszíni bejáráson: 
Benkő Tamás 

önkormányzati 
képviselő,  

Tuzson Bence 
országgyűlési  

képviselő,  
Dióssi Csaba 

polgármester

LÁTVÁNYOS MUNKÁLATOK ZAJLANAK A KÁPOSZTÁSMEGYERI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTBAN, AMI A DU-
NAKESZIEKET IS ÉRINTI. A PÁLYA UTCA–KÜLSŐ SZILÁGYI ÚT CSOMÓPONTJÁNAK ÁTÉPÍTÉSE JÓL HALAD, 
AHOL KEDD DÉLUTÁN HELYSZÍNI SZEMLÉT TARTOTT DIÓSSI CSABA, DUNAKESZI POLGÁRMESTERE ÉS TU-
ZSON BENCE, A VÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. 

Jó ütemben halad a káposztásmegyeri 
közlekedési csomópont átépítése

- Bár a terület Budapesthez tarto-
zik, a dunakesziek számára mégis 
egy igen fontos kereszteződés, mivel 
nagyon sokan naponta a káposztás-
megyeri közlekedési csomóponton – 
a vasúti alagúton – keresztül ingáz-
nak Dunakeszi és a főváros között. 
A július 1-jén kezdődött munkálatok 
eredményeként megszűnik az elaka-
dás az alagútban, összehangolt lám-
pás irányítás engedi majd az átme-
nő forgalmat – mondta a ma délután 
helyszíni bejáráson Tuzson Bence.  

Dióssi Csaba polgármester szerint 
óriási jelentősége van a közlekedé-

si csomópontnak, hiszen ez az egyik 
olyan útvonal, amelyen Dunakeszi-
ről Budapestet meg lehet közelíteni, 
illetve visszajutni a városba. 

A polgármester elmondta, hogy a 
csomópont áteresztőképessége a reg-
geli és a délutáni csúcsidőszakban a 
legkritikusabb. 

– A reggeli órákban Dunakesziről 
a főváros irányába, míg a délutáni 
időszakban Budapestről Dunakeszi 
felé óriási a forgalom. Ezt az óriási, 
kétirányú forgalmat a csomópont és 
az egy sávos alagút nem tudta zökke-
nőmentesen átereszteni. Nagyon sok 

autó beszorult a lámpaváltások kö-
vetkeztében, vagy nem tudtak kihaj-
tani a Külső Szilágyi útra. Az átépí-
tés pozitív eredménye már most ér-
zékelhető, ami akkor válik teljessé, 
ha a fejlesztés második ütemében ki-
építik a forgalomirányító lámpákat 
is – mondta Dunakeszi polgármeste-
re, aki hozzátette: - Még az őszi idő-
szakban elkészül a teljes átépítés, ki-
helyezik a lámpákat és megépítik a 
zebrát is. Ez nagyban megkönnyíti 
a dunakesziek közlekedését is. Már 
nagyon várjuk, ezért kezdeményez-
tük és támogattuk a csomópont át-
építését az újpesti önkormányzat-
tal együttműködve – mondta Dióssi 
Csaba.

- Kilenc éve kísérem figyelemmel 
a csomópont sorsát, amely szeptem-
ber végére teljesen átalakul – mond-
ta Benkő Tamás, Dunakeszi Alsó és 
térsége önkormányzati képviselője. 

- Már csak a zebra, a közvilágítás 
és a jelzőlámpák kiépítése van hátra, 
és akkor megszűnnek a forgalmi du-
gók, mind a három irányból szabá-
lyozottan, zökkenőmentesen át lehet 
majd haladni a csomóponton. 

Mikorra várható a lámpák kiépíté-
se? – kérdeztük Benkő Tamástól, aki 
elmondta, hogy a dunakeszi és az új-
pesti önkormányzat közös projektjé-
ben a IV. kerületi önkormányzat vál-
lalta a jelzőlámpát kihelyezését. – A 
hatósági engedélyeztetésben keletke-
zett némi késlekedés, ezért nem ke-
rültek még ki a jelzőlámpák – ismer-
tette Benkő Tamás, aki reméli, hogy 
ez is megoldódik hamarosan.

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Új helyszínen, a Bem utcai villaépület igényes környezetében fogadja az ifjú párokat a házasságkötő terem 

Afelújított épület -, 
amelyben a művészeti 

iskola működik  
– újabb funkciót kapott

DUNAKESZI EGYIK LEGSZEBB 
VILLAÉPÜLETE ÚJULT MEG A BEM 

UTCÁBAN, AMELY A KÜLSŐ ÉS A BEL-
SŐ ÁTALAKÍTÁS UTÁN A ZENEISKOLAI 

FUNKCIÓJA MELLETT IMMÁRON 
HÁZASSÁGKÖTŐ TEREMKÉNT IS 

SZOLGÁLJA A VÁROS POLGÁRAIT.

- A város egyik legszebb villa-
épülete a felújítás és átalakítás 
után nemcsak zeneiskolaként 
működik, hanem itt kapott he-
lyet a házasságkötő terem is. 
A dunakesziek régi álma vált 
valóra a fejlesztés révén, hi-
szen a korábbi, a Szent István 
utcai már régi és divatjamúlt 
volt, melyet ez a gyönyörű kör-
nyezet és az igényesen kialakí-
tott belső tér váltott fel – hang-
zottak a város országgyűlé-
si képviselőjének elismerő sza-
vai. Tuzson Bence szerint az új 
helyszínen felemelőbb környe-
zetben köthetnek házasságot a 
dunakesziek. 

- Gyönyörű a villa kertje és az 
épület belső kialakítása, amely 
napközben a zeneiskolában ta-
nuló diákok oktatásának, hét-
végéken pedig a házasságköté-
seknek, ünnepi programoknak 
ad helyet – mondta a politikus.  

Az új színekben pompá-
zó gyönyörű kertet Tóth Esz-
ter városi főkertész tervezte. Ér-
deklődésünkre elmondta, hogy 
az épület és a környezetének át-
alakítása és felújítása 81 millió 
forint önkormányzati finanszí-
rozással valósult meg. 

- Az épületben két termet 
alakított át és újított fel az ön-

A BOLDOGSÁG ÉS A ZENEI 
OKTATÁS IKONIKUS ÉPÜLETE

kormányzat. A kertben nagyon 
sok átalakítást végeztünk, a 
régi, elöregedett, kiszáradt fá-
kat kivágtuk, melyeket újak-
kal pótoltunk, de volt olyan is, 
amit „csak” átültettünk, hogy 
harmonizáljon a kert új arcu-
latával. Új gyepfelület került 
kialakításra, mint ahogy új és 
széles sétányokat hoztunk lét-
re, hogy az ifjú pár kényelme-
sen közlekedhessen. A meg-
újult előkertben áthelyeztük 
a szobrokat, padok és utcabú-
torok szolgálják a násznép ké-
nyelmét. Felújítottuk a kerítést, 
szélesebb, nagyobb kapu ke-

rült kialakításra. Közvetlenül 
az épület homlokzata előtt éve-
lőkkel teletűzdelt virágágyást 
hoztunk létre, melyek, ha meg-
nőnek, minden évszakban a 
kert díszei lesznek. Magas tör-
zsű, fehér és rózsaszínű rózsá-
kat ültettünk el, melyek színvi-
lágukban jól illenek az esküvői 
miliőhöz. Megtisztítottuk az 
épület homlokzatát is, melynek 
köszönhetően a fehér és a kő 
kontúrjai dominálnak a gyö-
nyörű villa látványában. 

- Nagy öröm számunk-
ra, hogy a felújított épület -, 
amelyben a művészeti iskola 
működik – újabb funkciót ka-
pott, melynek köszönhetően 
nemcsak hétköznap, hanem a 
hétvégén is nagyon szép prog-
ramok, ünnepségek, házas-
ságkötések lesznek a villában. 
Örülünk, hogy a hatalmas fel-
újítás után újra frekventált lett 
az épület. Nagyon impozáns 
a megújult környezet, amely 
még vonzóbbá teszi az itteni 
koncerteket és a zenei oktatást 
- mondta Farkas Pál, a Duna-
keszi Farkas Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója. 

- A város életében mit je-
lent ez a gyönyörű, megújult 
szép épület? – kérdeztük Dióssi 
Csaba polgármestertől.

- Nagy örömöt jelent, hiszen 
a régi házasságkötő terem nem 
volt méltó Dunakeszihez. Már 

nagyon régóta szerettük volna  
felújítani, közel hét éve elké-
szült a felújítás terve is, ám a 
statikai vizsgálatoknál kide-
rült, hogy a Szent István utcai 
épület állapota miatt nem ér-
demes nagyobb felújítást vé-
gezni a régi házasságkötő te-
remben. De nem tettünk le ar-
ról, hogy a házasságkötésnek 
Dunakeszin megfelelő, igé-
nyes helyszínt találjunk. Úgy 
gondoltuk, hogy a zeneiskola 
ikonikus villaépülete méltó le-
het ahhoz a fontos és feleme-
lő pillanathoz, ahol az ifjú pár 
kimondja a boldogító igent. 
A Bem utcai villában láttuk 
a fantáziát. Természetesen át 
kellett alakítani az dísztermet 
és az aulát, a feladatra egy he-
lyi belsőépítészt kértünk fel, 
aki valóra váltotta álmainkat. 
Nagyon szép lett az előkert is 
– mondta a város polgármes-
tere, aki köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik közremű-
ködtek a Bem utcai villaépület 
felújításában. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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IDÉN IS JÓ HANGULATBAN, NAGY ÉRDEKLŐDÉS MELLETT ZAJLOTT LE A DUNAKESZI FESZT. 
ÚGY GONDOLTUK, HOGY A ZÖLD DUNAKESZI PROGRAMOT IS ÉRDEMES VALAMILYEN SZINTEN 
MEGJELENÍTENI A FESZTIVÁL KERETÉBEN, EZÉRT NAGY FÁBA VÁGTUK A FEJSZÉNKET:  
A DUNAKESZIN MŰKÖDŐ CLEANECO CÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDVE SZELEKTÍV SZIGETEKET HOZTUNK 
LÉTRE, HOGY KÖRNYEZETTUDATOSABBÁ TEGYÜK A HULLADÉKGYŰJTÉST  
A FESZTEN IS. VÁRAKOZÁSUNKKAL ELLENTÉTBEN EZ MÉG NEM SIKERÜLT TÖKÉLETESEN,  
DE LEGALÁBB FELSZÍNRE HOZTA AZOKAT A TAPASZTALATOKAT, AMELYEKET FIGYELEMBE VÉVE  
A KÉSŐBBIEKBEN EBBE AZ IRÁNYBA IS ELINDULHAT EGY TUDATOS ÉPÍTKEZÉS, TERVEZÉS. 

EZZEL EGYÜTT ugyanakkor 
két sátorban „Öko-falu” prog-
ramot hirdettünk meg, amely-

nek lebonyolítása kifejezetten jól si-
került: műanyag-kvíz, clip-board já-
ték, környezetvédelmi társas, újra-
hasznosított műanyagot felhasználó 
fröccsöntő gép, festőnövényekkel 
való festés, kézműves foglalkozások 
várták a családokat. A Dunakeszin 
működő Rozmaring Erdei Iskola jó-
voltából gyógynövény-workshop és 
gyógytea konyha is várta az érdeklő-
dőket. Az Erdei Iskola vezetője, Pe-
rényi Dorottya különleges teakeve-
rékekkel készült, amit a látogatók 
akár rögtön a helyszínen megkós-
tolhattak, vagy akár az igényeik-
nek megfelelő válogatásban, tölthető 
teafilterekben haza is vihettek. 

A szombati nap végén ugyan a 
szél megbontotta a sátrunkat, így 
vasárnap reggel költözéssel kellett 
kezdenünk, de hála a szervezők-
nek és a Programiroda munkatár-
sainak ez minden nehézség nélkül 
megtörtént, így a vasárnapot már 
szélvédett helyen, jó hangulatban 
tölthettük. Öröm volt beszélget-
ni a sátrunkat meglátogató csalá-
dokkal, nyugdíjasokkal, fiatalok-
kal. Beszélgetés közben természe-
tesen mód nyílt arra, hogy környe-
zetvédelmi kérdésekről, egészséges 
életmódról, edukációról is szót ejt-
sünk. Köszönjük a szervezőknek a 
lehetőséget!

Tisztelettel: 
Nyíri Márton, 

alpolgármester

Gyógynövények, újrahasznosítás, edukáció   

Zöld Dunakeszi Program 
a Dunakeszi Feszten

Október 1., szombat 15:00 órától   
Idősek világnapja 

Korda György és Balázs Klári koncert 

Október 8., szombat 9:00-13:00 óráig
Bababörze 

Október 9., vasárnap 18:00 órától
Élőzenekaros Musical & Operett gála

Október 13., csütörtök 19:00 órától 
Dumaszínház:

Pottyondy Edina: Mocskos nyelvvel feleselek 

VOKE 
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.  

www.vokejamk.hu

VOKE József Attila 
Művelődési Központ

2022. októberi programjai
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DUNAKESZIN ÓRIÁSI SIKERE VAN A BARÁTSÁG ÚTI ALKALMI TERMELŐI KISPIACNAK, 
AMELY SZEPTEMBER 9-ÉN DÉLUTÁN NYÍLT MEG A FELÚJÍTOTT, VIACOLORRAL LEBUR-
KOLT TERÜLETEN, MIVEL A HÉTVÉGÉN A MÁR JÓL ISMERT ÉS JÓL KIÉPÍTETT REPÜLŐ-
TÉRI KISPIAC MELLETT KEZDETÉT VETTE A HÁROMNAPOS DUNAKESZI FESZT.

DUNAKESZIRŐL, DUNAKESZIEKTŐL, 
DUNAKESZIEKNEK ÉS MA MÁR AZ 
EGÉSZ ORSZÁGNAK. A MARY-KER 
PASTA KFT. 30 ÉVE KIS CSALÁDI 
VÁLLALKOZÁSKÉNT KEZDTE ELŐSZÖR 
NAGYKERESKEDELEMKÉNT TOJÁS 
FELDOLGOZÁSSAL ÉS FORGALMA-
ZÁSSAL, MAJD NEM SOKKAL EZUTÁN 
MEGVÁSÁROLTUK A DUNAKESZI KON-
ZERVGYÁR SZÁRAZTÉSZTAÜZEMÉT 
ÉS ONNANTÓL KEZDŐDÖTT A TÉSZ-
TAGYÁRTÁS. AZ ÉVTIZEDEK ALATT A 
GYÁR TÖBB FEJLESZTÉSEN ESETT ÁT, 
DE ÁLLANDÓ BÁZISUNKNAK MEG-
MARADT A KONZERVGYÁR. CÉGÜNK 
KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB ÉS LEG-
KORSZERŰBB TECHNOLÓGIAI HÁTTE-
RÉVEL RENDELKEZŐ TÉSZTAÜZEMEI 
KÖZÉ TARTOZIK, DUNAKESZI TELEP-
HELYÉN, 4 GYÁRTÓVONALON AKÁR 
40 000 TONNA TÉSZTA IS KÉSZÜLHET 
ÉVENTE. FŐ PROFILUNK A KIVÁLÓ MI-
NŐSÉGŰ TOJÁSOS, TOJÁS NÉLKÜLI ÉS 
DURUM SZÁRAZTÉSZTÁK GYÁRTÁSA.

A vásárlók nagyon örül-
tek, hogy helybe "jött" 
a kispiac. Kovács Zsu-

zsa, a termelői kispiac szerve-
zője szerint is kiváló helyszín 
a Barátság úti parkoló, ahová 
rengeteg vásárló érkezett. Ki-
emelte: a repülőtéri kispiac-
ra és a most megnyílt lakótele-
pi kispiacra egyaránt nagy a la-
kossági igény. 

Ezt támasztották alá a kister-
melők és a vásárlók is.

Egyébiránt úgy tudjuk, hogy 
a Szent István park déli oldalá-
ban kiépített parkolót és a par-
kosított területet, ha teljesen 
befejeződnek a munkálatok, 
akkor majd hétvégéken terme-
lői kispiacként szeretné meg-
nyitni az önkormányzat.

A helyszíni vélemények sze-
rint ez a döntés telitalálat!

Ezt erősítette meg Szabó 
Zsolt, a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési osztályveze-
tője is, aki hozzátette: a nyáron 
elkészült a parkoló kialakítá-
sa, a szükséges közmű (locso-
lás) előkészítése. – A parkoló 
II. ütemének kiépítése a helyi 
tapasztalatok és igények, vala-
mint a lehetőségek alapján va-
lósulhat meg. 

 (Vetési)
Fotó: KesziPress

A kisvállalkozásunk a fej-
lesztéseknek köszönhe-
tően mára középmére-

tű vállalkozássá nőtte ki magát 
úgy, hogy a mintegy 140 mun-
kavállalónk számára a családi-
as légkört továbbra is biztosíta-
ni tudjuk. Az alapítás óta csa-
ládi kézben tartjuk a Mary-Ker 
Pasta Kft.-t, ahol immár 3 ge-
neráció dolgozik együtt.

Folyamatos célunk, hogy a 
dunakeszieknek és a környe-
ző települések munkaerőpia-
cának lehetőséget biztosítsunk, 
kellemes, összetartó csapat ré-
szesei lehessenek, és az ott-
hon közelsége miatt a munká-
ba járás se vegyen el időt a sa-
ját családjuktól. A Dunakeszi 

termékcsalád is értük készül a 
legkiválóbb, 100%-ban magyar 
alapanyagokból. A Mary-Ker 
Pasta Kft. termékei jogosultak 
a 100% Magyar Termék véd-
jegy használatára. Termékeink 
minden Magyarországon fel-
lelhető élelmiszerlánc üzletei-
ben kaphatók.

30 éve Dunakeszin kezdő-
dött minden, a jövőt is ide ter-
vezzük. Idén először támoga-
tóként bekapcsolódtunk a vá-
ros és a Dunakanyar legna-
gyobb rendezvényébe, hogy 
jobban megismertessük ma-
gunkat a környékbeliekkel. 
Erre a jövőben is keresünk 
még alkalmakat.

www.szeretematesztat.hu

TERMELŐI KISPIAC  
a lakótelep szívében!

30 éves múltja van már  
a Mary-Ker Pasta Kft.-nek
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SZEPTEMBER 4-ÉN, VASÁRNAP 
DUNAKESZI HÁROM KATOLIKUS 
PLÉBÁNIÁJÁNAK HÍVEI, VALAMINT 
A KRISZTUS KIRÁLY KATOLIKUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI ÉS 
A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS 
ÓVODA ÓVODÁSAI KÖZÖS GYALOGOS 
ZARÁNDOKLATON VETTEK RÉSZT A 
DUNAKESZI HATÁRÁBAN LÉVŐ ÁRPÁD-
KORI TEMPLOM ROMJÁHOZ, AHOL 
KÖZÖS SZENTMISÉN IMÁDKOZTAK ÉS 
KÉRTÉK A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSÁT AZ 
ÚJ TANÉV KEZDETÉN. 

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN nem 
volt lehetőség arra, hogy a 
közösségek közös programo-

kat szervezhessenek, ezért örömteli 
volt, hogy ez idén újra megvalósul-
hatott.

A zarándoklat a Szent Mihály 
templomtól indult, ahol a Szent Mi-
hály egyházközség ésa Jézus Szíve 
egyházközség hívei gyülekeztek. A 
zarándok menet az alagi Szent Imre 
Templom érintésével - ahol az Egy-
házközség hívei csatlakoztak a me-
nethez - haladt tovább az Alagi ma-
jorban található Árpád kori temp-
lomromhoz. Az egyházközségek 
azon hívei számára, akik nem tud-
ták vállalni a gyalogtúrát, a szerve-
zők az Önkormányzat támogatásá-
val, busszal juthattak el a szabad té-
ren megrendezett rendkívüli tanév-
nyitó szentmisére. 

A templomrom fölé magasodó fák 
természet formálta lombkupoláján 
átsejlő napsütésben valóban átszel-
lemülhetett a lélek. A liturgiát Dr. 
Farkas László atya, a Szent Mihály 
és Szent Imre Egyházközség plébá-
nosa celebrálta, aki kihangsúlyozta: 
bár romok között álltunk, nem ez a 
fontos – hiszen a lélek az, ami igazán 
épít. „A szellem építő tevékenységét 
nem pótolja sem a pénz, sem a tör-
ténelem.” A múltbeli gyökerekre is 
emlékeztetett: „Ez a hely azok szelle-
miségének öröksége, akik valamikor 
ezt a templomot építették. Nem hiá-
ba – ezt mutatja az is, hogy milyen 
hihetetlenül gyorsan fejlődő telepü-
lésről zarándokoltunk most ide. Mi 

annak vagyunk a gyümölcse, hogy 
itt valami elkezdődött. Szokás min-
den tanév kezdetén minden egyház-
közösségben «Veni Sancte» szentmi-
sét tartani, amikor a Szentlélek segít-
ségét kérjük a tanulók számára. Idén 
közösen imádkoztunk, és ez csodá-
latos élmény volt. Különös ereje van 
annak, amikor sokan együtt éne-
kelnek, és együtt tapasztaljuk meg a 
Szentlélek jelenlétét!”

Szabó József, Dunakeszi önkor-
mányzati képviselője, egyházügyi 
tanácsnok, az esemény egyik fő szer-
vezője elmondta, hogy a közös szent-
mise ötlete már régóta igény. „Tizen-
hat évvel ezelőtt volt már egy zarán-
doklat az alagi templomromnál, a 
római katolikus testvérgyülekeze-

tekkel. Akkor a Szent Mihály-temp-
lom felszentelésének 250. évforduló-
ját ünnepeltük, Pünkösd alkalmá-
ból. Azóta kisebb megszakításokkal 
többször szerveztünk már zarán-
doklatot. Reméljük, hogy a jövőben 
rendszeressé válhat ez a szép hagyo-
mány.

Szeretném még megköszönni a za-
rándoklat támogatóinak, Dunakeszi 
Város Önkormányzatának, a Duna-
keszi Közüzemi Nonprofit Kft.-nek, 
Petneházy Balázsnak és a Kun Cuk-
rászdának, valamint a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság és a Polgárőrség 
munkatársainak támogatását, amely 
lehetővé tette ennek a zarándoklat-
nak a színvonalas lebonyolítását.” 

Fotók: Szalay Rita

Tanévnyitó szentmise és zarándoklat 
AZ ALAGI ROMTEMPLOMHOZ

Szabó József: reméljük, hogy a jövőben 
rendszeressé válhat ez a szép hagyomány
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A HAGYOMÁNYOS GULYÁS PARTY HELYETT EZÚTTAL PIZZA PARTYVAL EGYBEKÖTÖTT ÖSSZEJÖVETELT 
RENDEZETT A DUNAKESZI NYUGDÍJAS KIRÁNDULÓ KLUB SZEPTEMBER 14-ÉN A DUNAKESZI NYÍLTVIZI 
EDZŐKÖZPONTBAN.

Stílszerűen, a Duna közelségéhez 
igazodva a Kék Duna keringő ze-
néjével indították a programot. 

Bevezetőben Zupka Sándor klubvezető 
pontosította a rendezvény elnevezését. 
Mivel ezúttal nincs lehetőség közös gu-
lyásleves főzésre, így a 15. Gulyás party 
helyett Dunakeszi Dunaparti  Hagyo-
mányőrző Összejövetel Pizza party né-
ven kerül be a klub történetébe a rendez-
vény. Bejelentette, hogy megközelítőleg 
110 klubtag van jelen.   

– A minőségi idő egyik lényege az 
együttlét. Ez nem csupán fizikai közel-
séget jelent. Az együttléthez elengedhe-
tetlen az egymásra irányított figyelem, a 
szimpátia, a mosoly és az igény – szögez-
te le a klubvezető. 

Köszöntötte a vendégeket, elsősorban 
Dióssi Csaba polgármestert, Sipos Dávid 
alpolgármestert, Csoma Attila idősügyi 
tanácsnokot, a 3. sz. választókörzet ön-
kormányzati képviselőjét, Lőrincz Ró-
bertet, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 
szakmai igazgatóját, valamint Diczházi 
Mónikát, a Dunakeszi Városi Sport Kft. 
operatív igazgatóját. 

Beszélt a klub hagyományőrző tevé-
kenységének, az összetartozás érzésének 
fontosságáról, amely a mostani találko-
zásnak is a célja. Azt is elmondta, hogy 
keresik azt a helyszínt, ahol majd ismét 
rendezhetnek igazi gulyás partyt.  

– Nem az ajándékok jelentenek él-
ményt, hanem az együttlét. Amikor ön-
feledten készülődünk, körülüljük az asz-
talt, és együtt vagyunk, mert örömöt 
akarunk szerezni egymásnak, magunk-
nak. Legyen ez így sokáig – zárta kö-
szöntőjét a klubvezető.

– Kapcsolódva Zupka Sándor gondo-
latához, én is azt vallom, hogy a legna-
gyobb érték az együttlét – fogalmazott 
Dióssi Csaba. – Sok idő után újra együtt 

lehetünk, bár a gulyás készítésében min-
dig benne volt az asszonyok szeretete, 
gondoskodása. Önöknek nem kell hang-
súlyoznom, hogy milyen jó az együttlét, 
hiszen önök kisgyerekkoruktól így szo-
cializálódtak. Természetes volt, hogy 
társas lényként éljük az életünket. Fiatal 
korban sok minden elvonja az ember fi-
gyelmét, vágya, célja van. Szeretne új ke-
rékpárt, cipőt, ruhát, új lakást. Később 
rájövünk, hogy nem ezek voltak igazán 
fontos dolgok, hanem az, hogy együtt 
voltunk a barátainkkal, rokonainkkal, a 
családdal. Az a tartós élmény, hogy ilyen 
közösségben éltünk. Sok-sok generáción 
át keveset változott a világ, de a mi éle-
tünkben már óriási változás ment végbe 
a világban. Egy időben úgy volt, hogy az 
idős emberek tapasztalataira voltunk kí-
váncsiak. Most viszont a fiataloktól kell 
már megkérdezni, hogy mi is az infor-
matika, amit az új világ hozott magával. 
A fiatalok ma már nem együtt játszanak, 
hanem mindegyikük külön-külön bújja 
a telefonját. Én ebben problémát látok. 
Már nem csapatostul játszanak, hanem 
otthon atomizálva szöveges üzenetek-
kel kommunikálnak. Mi itt, Dunakeszin 
egy olyan ifjúsági házat próbálunk lét-

rehozni, amiben a modern kornak meg-
felelő olyan csábító programok lesznek, 
hogy a fiatalok is megérezhessék, hogy 
milyen jó közösen együtt lenni. 

Beszéde végén gratulált Radvánszki 
Editnek és a REDIT Tánccsoportnak a 
Dunakeszi Feszten látott kiváló produk-
ciójukhoz.

– Nagyon örülök, hogy a klub nem en-
gedi el a hagyományait – mondta Cso-
ma Attila. Az is fontos, hogy mi kerül az 
asztalra, mert az is a közösséget erősíti, 
hangsúlyozta az önkormányzati képvi-
selő. 

A továbbiakban a központ udva-
rán először a REDIT Örömtánc cso-
port mutatott be új koreográfiát, majd 
a Dunakavics Tánccsoporttól láthattuk 
repertoárjuk legsikeresebb darabját, a 
Kánkánt. 

Versek következtek. Balatoni Ágota 
Petőfi Sándor Szeptember végén című 
költeményét mondta el, majd közös pro-
dukcióban Tarr Sándorné Erzsike és 
Venter Istvánné Manyi adták elő Móra 
Ferenc A cinege cipője és Weöres Sándor 
Galagonya  című vidám verseit. 

Végül egy közös játék után megérke-
zett a pizza az alsógödi Don Papa Étte-
remből és kezdetét vette a jókedvű fala-
tozás.

Katona M. István
A szerző felvételei

Ismét együtt a nyugdíjas klub tagsága

A REdit Tánc- 
csoport tagjai 

A Dunakavics  
Tánccsoport tagjai
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Boldog Gizella

A DUNAKESZIN ÉLŐ BOLDOG GIZELLA ÍRÓNŐ 
A CANDIDA ÉS SUGÁRKUTATÓ, AZ ALTERNA-
TÍV GYÓGYÁSZAT HÍVE. Ő VOLT A HAZAI HŐ-
LÉGBALLON SPORT FELFEJLESZTŐJE A 80-AS 
ÉVEKBEN, MŰSOROS DIVATBEMUTATÓKAT 
SZERVEZETT ORSZÁGOS VISZONYLATBAN 
ÉS REKLÁMIRODÁT ÜZEMELTETETT. MAGYAR 
NAPOKAT RENDEZETT AMERIKÁBAN TÖBB 
ÉVEN KERESZTÜL. MUNKÁSSÁGÁÉRT AZ 
USA-BAN EZREDESI RANGOT KAPOTT.

Mindezt feldobta azért, hogy 
a családtagjain segíteni 
tudjon. Ő ápolta őket, mert 

a betegnek segítő, szeretettel teli csa-
ládtagra van szüksége. Akkor kezd-
te meg az egészségügyi kutatásait, és 
rádöbbent, hogy a betegségek jelen-
tős része a Candida gomba következ-
ménye. Nem csak a családján, de a 
többi betegen is segíteni akart azzal, 
hogy ismereteit megossza mások-
kal, így jelentek meg sorra a könyvei. 
2001-ben jelent meg az első könyve: 
a Vigyázz a Candida fertőz - 6 kibő-
vített kiadásban, majd az Étkezési ja-
vaslatok Candida betegeknek - 3 ki-
bővített kiadásban, ezt követően az 
Egészséges akarok lenni c. könyve.

2021-ben jelent meg a Mentsd meg 
magad és a Földet című könyv, mely-
nek már az ötödik kibővített ki-
adásán dolgozik. A könyv már há-
rom kötetes és 930 oldalas. Az ol-
vasók köszönetei alátámasztják azt, 
hogy szükség van az ilyen tájékozta-
tó kiadványokra. Mindenki számára 

közérthető módon íródott, olvasmá-
nyos formában. A könyv az alterna-
tív életről szól. Megtalálható benne 
a sugárzás, azok káros hatásai (szív 
és érrendszeri betegségek, tumorok, 
leukémia). Megtalálható a könyvben 
a betegségek keletkezése, terjedése 
és a felépülési lehetőségek. A diéták, 
valamint a felépüléshez szükséges al-
ternatívák. Rájött, hogy mi az a té-
nyező, ami a szervezeten belüli me-
szesedést okozza, és azt hogyan kell 
kiküszöbölni. Megtalálta az okát a 
refluxnak és egyszerű megszünteté-
sének, hogy a szívinfarktust hogyan 
kell kiiktatni az életünkből, és a da-
ganatos betegségeket elkerülni, vagy 
felépülni belőle stb. Számos betegség 
egyszerű megszüntetését kísérletez-
te ki magán, hogy másokon segíteni 
tudjon. A könyv öt éves kutatómun-
ka eredménye.

Néhány olvasói vélemény részlet:
- Kedves Gizella, nem is tudom, ho-
gyan köszönjem meg a sok infót, Ön 
egy nagyon értékes ember, Isten áld-
ja meg érte.

- Idén töltöm be a 78. évemet, és 
nagy könyvrajongó vagyok. Rengete-
get olvastam eddig, de ilyen érthető, 
olvasmányos könyvvel még soha sem 
találkoztam. Köszönöm, hogy megír-
ta nekünk. Ennyi hasznos, átfogó és 
érthető  információt még nem láttam 
sehol.

- Olyan, mintha mellettem ülne és 
megmagyarázna mindent, hogy én is 
érthessem. Csodálatos a könyv!

Gizella sokat segít a hozzáforduló 
betegeknek karitatív módon. Eddig 
több, mint tízezer beteg kereste meg 
és kapott megfelelő információt a fel-
épüléshez. Volt több súlyos állapotú 
beteg, köztük csonkolásra váró, vagy 
végstádiumos beteg is, aki felépült.

Gizellát nem a pénz érdekli, ha-
nem a siker, az elismerés és a jó refe-
rencia. Hamarosan 75 éves lesz, a ha-
lak jegyében született, de még mindig 
aktívan végzi a munkáját, és folytat-
ja a kutatásait, hogy másokon segíteni 
tudjon. Igen ő a Boldog Gizella, aki-
re mindenki számíthat, az emberi-
ség megmentője. Vele értékesebb lett 
a városunk.

Porázik Richárd

MEGJELENT A DUNAKESZI ÍRÓNŐ 
LEGÚJABB SIKERKÖNYVE 



23Dunakeszi Polgár 23Dunakeszi Polgár

A holland kórus Magyarországon énekel Az Egy-Kor 13 kórus

A
z 1970-es évek elején a holland református 
gyülekezetek néhány tagja Magyarországra lá-
togatott, és az esperes kérésére dunakeszi csa-
ládoknál is kaptak szállást. Szalkai Lajos lelkész 

ekkor ismerkedett meg a bennekomi Stenberger csa-
láddal, akikhez később el is látogatott. Megszerveztek 
egy testvérgyülekezeti kapcsolatot a Bennekom melletti 
Lunteren városával, megindultak a gyülekezetek közöt-
ti utazások, illetve a hollandok némi anyagi segítséget is 
nyújtottak a dunakeszieknek. 

A Lunteren melletti Ede település kórusában éneklők 
vetették fel az ötletet, hogy az énekkar (Shirchadasj, hé-
ber, jelentése: új ének) látogasson el Dunakeszire, ami-
be mindkét fél bele is egyezett. 1985-ben a hollandok 
már úton voltak, amikor az Állami Egyházügyi Hivatal 
az esperesen keresztül arra utasította a dunakeszieket: 
mondják le a meghívást. Miközben Szalkai Lajosék azon 
töprengtek, mit is tegyenek, a hollandok a határról te-
lefonáltak, hogy megérkeztek Magyarországra. Végül 
Tóth Károly püspök engedélyezte a vendéglátást. Ekkor 
74, később 100-140 fős kórussal érkeztek Dunakeszire. A 
lelkész így emlékezett vissza első fellépésükre: „Pezsdí-
tően biblikus volt, amit énekeltek. […] mosolyogva éne-
keltek, nem úgy, mint egy »fába szorult« magyar kórus.”

Az ekkor már 10 éves edei egyetemi kórus igen nép-
szerű volt. Annyian szerették volna meghallgatni, hogy 
nem fértek be a dunakeszi templomba. Először csak a 
környező gyülekezetekben szerveztek számukra fellépé-
seket, majd egész Magyarországon, illetve a határon túli 
magyarság területein is. Az edei kórus által angol nyel-
ven énekelt gospeleket Szalkai Lajos fordította a gyüle-

kezet számára. A legnagyobb hatást a helyi ifjúságra gya-
korolták: a korábban templomba nem járó református 
fiatalok visszatértek és új tagokkal is bővült a gyülekezet. 

A hollandok hatására a Radnóti Miklós Gimnázium-
ban (Szalkai Barnabás ekkor itt volt 1. [ma: 9.] osztá-
lyos), Andrássy Anikó vezetésével megalakult egy 15-20 
fős kórus, amely a hollandok dalait énekelte, angolul. Az 
akkori gimnáziumvezető fél év után betiltotta a kórus 
működését, de ők a karnagy közeli lakásán próbáltak 
tovább. Amikor a lelkészt megkérdezték: miért jobbak 
a hollandok, az így felelt: ők hittel énekelnek és heti egy 
alkalommal beszélgetésre hívta a fiatalokat a templomba 
„Őket neveztük a »meghollandultak körének«” – mond-
ta Szalkai Lajos. – „Nehezen és lassan tudtam elérni, 
hogy ne angolul énekeljenek.” A lelkész lefordította az 
angol dalokat, „megmagyarította” őket, így a fiatalok ér-
tették már, mit énekelnek. A szombati próbák ekkor a 
parókián, az egykori gyerekszobában zajlottak, majd ezt 
is kinőtték, így a templomba költöztek. A késő délután 
kezdődő összejövetele sokszor éjjel 10-11 körül értek vé-
get. Igazi közösség jött így létre. 

Két évvel később a Shirchadasj előkórusaként énekel-
tek, majd maguk is elkezdték az országot járni. 1990-ben 
az Egy-Kor 13 nevet választották, emlékeztetve Pál apos-
tol himnuszára a korinthusiakhoz írt levelében. A hol-
landok és a dunakesziek hatására országszerte alakultak 
modern, gospel alapú református kórusok.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

A dunakeszi református gyülekezet 
hollandiai kóruskapcsolata

TULIPÁN ÉS ÉNEKSZÓ

1965-BEN SZALKAI LAJOS LETT DUNAKESZI REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORA. AZ AGILIS FIATALEMBER NYUGATI KAPCSOLATOKKAL, 
FELVILÁGOSULT NÉZETEKKEL ÉS HATALMAS ENERGIÁVAL RENDELKEZETT. NYARANTA GYAKRAN UTAZOTT SVÁJCBAN ÉLŐ 
KERESZTANYJÁHOZ, HOLLAND ÉS NÉMET BARÁTAIHOZ. 1985-BEN FELVÁLLALTA EGY PROGRESSZÍV HOLLAND KÓRUS VENDÉGÜL 
LÁTÁSÁT DUNAKESZIN. ETTŐL KEZDVE A SHIRCHADASJ KÓRUS RENDSZERESEN ELLÁTOGATOTT TELEPÜLÉSÜNKRE, A REFORMÁTUS 
EGYHÁZ PEDIG LÉTREHOZTA SAJÁT KÓRUSAIT.
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DUNAKESZI IFJÚ BÜSZKESÉGE, A 21 ÉVES HULLER 
DÁNIEL AZ AUGUSZTUSI MÜNCHENI ATLÉTIKAI 
EURÓPA-BAJNOKSÁGON REMEK FUTÁSÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN SIKERREL VETTE AZ ELSŐ KÖRT 800 
MÉTEREN, AKI EZT KÖVETŐEN AZ ELŐDÖNTŐBEN 
A 8. HELYEN VÉGZETT. A VSD REMÉNYSÉGE ÍGY 
ÖSSZETETTBEN A 11. HELYEN ZÁRTA ÉLETE ELSŐ 
FELNŐTT EURÓPA-BAJNOKSÁGÁT. DANI KIVÁLÓ 
FORMÁJÁNAK ÉKES BIZONYÍTÉKA, HOGY A 
CONTINENTAL TOUR GOLD SOROZATÁNAK HÉTVÉGI 
ZÁGRÁBI VERSENYÉN 1:45.68-AS IDŐVEL MEGNYERTE 
A 800 MÉTERT. A FIATAL SPORTEMBERREL A VSD 
FUTÓFOLYOSÓJÁBAN BESZÉLGETTÜNK. 

- Az első szó a gratulációé, hiszen remekül 
szerepeltél életed első felnőtt Európa-bajnok-
ságán. Nagyon büszkék vagyunk a teljesítmé-
nyedre!

- Köszönöm az elismerő szavakat! Nagyon 
jól esik, és az is, hogy sokan drukkoltak a si-
keremért.

- Milyen érzés volt kifutni a müncheni aré-
nába, ahol világ- és európai sztárok verse-
nyeztek a zsúfolt nézőtér előtt?

- Fantasztikus! Egy életre szóló élmény 
volt abban a csodálatos stadionban verse-
nyezni és testközelből látni a világsztárokat. 
Óriási motivációt jelent a számomra. Az év 
elején még nem terveztük az indulást az Eu-
rópa-bajnokságon, de az, hogy sikerült meg-
futnom az 1:45.53-as korosztályos csúcsot, 
átírt minden korábbi elképzelést. Ez egy iga-
zán szenzációs eredmény, amit igazolt az Eb-
szereplésem is. 

- Kik voltak a legnagyobb ellenfelek? 
- A világbajnokságokhoz hasonlóan az Euró-

pa-bajnokságokon is csak a legjobb eredményt 
elérő sportolók indulhatnak. Életem első fel-
nőtt Európa-bajnokságán nagyon erős futam-
ba kerültem, különösen az elődöntőben volt 
erős a mezőny. De ma is vallom, hogy nem le-
hetek elégedetlen, hiszen világbajnokoktól és 
Európa-bajnokoktól kikapni egyáltalán nem 
szégyen. Új vagyok a versenyszámban, új va-
gyok a távon, ennyi ember előtt még életemben 
nem versenyeztem, és olyan ellenfelekkel futot-
tam, mint a fedett pályás világbajnok Mariano 
García és a rutinos ír Mark English, a nemrég 
1500 méteren világbajnoki címet ünneplő Jake 
Wightman. 

- Milyen hatással volt a teljesítményedre az 
a tudat, hogy sikeres, jó nevű futókkal indulsz 
egy futamban?

- Iszonyatosan nagy motivációval és sikeréh-
séggel töltött el, a minél jobb eredmény elérésé-
re sarkallt.  Egyáltalán nem nyomasztott, sőt… 
De ezt igazolja az is, hogy az összetettben elért 
11. helyezésemmel a 36 fős magyar csapatból – 
amely két ezüstérmet és egy bronzérmet nyert 
- Halász Bence, Kozák Luca és Madarász Vik-
tória után én szerepeltem a legjobban. Itt kell 
megköszönnöm a magyar szurkolók biztatását, 
akik az utolsó napokban kijöttek München-
be, hogy élőben lássák a futásomat. Majdnem 
elsírtam magam, nagyon hálás vagyok nekik. 
Hasonló szeretetet 2018-ban Győrben éreztem, 
amikor megnyertem az ifjúsági Európa-baj-
nokságot. Bízom benne, hogy hasonló csodá-
ban lesz részem a 2023-as budapesti világbaj-
nokságon is. 

- Szakmai és érzelmi szempontból mit adott 
neked a müncheni Európa-bajnokság, mi az a 
plusz, amit a jövőben kamatoztatni tudsz ver-
senyzői pályafutásod során?

- A legutolsó napon, amikor én már nem 
versenyeztem -, már csak a döntőket néztem 
nyolcvanezer emberrel együtt a tömött stadi-
onban, miközben üvöltött a helyi kommentár – 
csak az járt a fejemben, hogy nekem ide be kell 
verekedni magam 1-2 év múlva. Ott egy olyan 
érzés kapott el, amit szerintem sose fogok elfe-
lejteni. Tényleg megéri ezt az élményt az a sok 
küzdelem és fájdalom, ami a sikerhez vezető út 
velejárója, mert óriási siker és szenzáció lehet 
döntőt futni egy ilyen környezetben. 

- Ehhez foghatót élhettél át a hétvégén a 
Continental Tour Gold sorozatának zágrábi 
versenyén, ahol 1:45.68-as idővel megnyerted 
a 800 métert.

- Versenyzés szempontjából mindenképpen. 
Az U23-as országos csúcstól 15 századdal ma-
radtam el, de így is sikerült megnyernem a ver-
senyt a felnőttek között. A győzelem nagy ön-
bizalmat ad nekem a további eredményes ver-
senyzéshez. 

- A legutóbbi két nagy versenyen elért ered-
ményed is azt bizonyítja, hogy a vitathatatlan 
tehetséged kibontakoztatását nagyszerű szak-
emberek segítik Dunakeszin. 

- Nagyon jól fogalmaztál! Három segítőmet, 
három nagyszerű szakembert szeretnék min-
denképpen kiemelni: a két edzőmet, Maracskó 
Pált és Orosz Ákost, valamint Kis-Simon Il-
dikót, aki személyiségfejlesztő coach. Ildikó-
val eszméletlen jól haladunk, nagyon jól lehet 
vele együtt dolgozni, mert nemcsak a körülmé-
nyekben, a felkészülésben, hanem a fejben ját-
szódik le ez a sport sok esetben. Nagyon nagy 

mentális erő kell ahhoz, hogy valaki bírja a 400 
és a 800 métert, mert nem csak fizikailag meg-
terhelő, hanem mentálisan is. Maracskó Pál 40 
év tapasztalatával, szakmai rutinjával, Orosz 
Ákos pedig a fiatal szakember lendületével, a 
modern dolgok beépítésével segíti az edzései-
met, a felkészülésemet. Kettőjük tudása, szak-
mai és emberi tapasztalata olyan kombináci-
ót eredményez, amihez hasonló máshol nincs 
az országban. Talán egyedül Szombathelyen, a 
Dobó SE-nél lehet. Nagyon bízom edzőimben, 
ők mindenben figyelnek rám, akikhez és Du-
nakeszihez hűséges vagyok, pedig a müncheni 
siker után több nagy klub is megkeresett. 

- Milyen célokat tűztél ki magad elé, milyen 
eredménnyel lennél elégedett, ha néhány év 
múlva újra megkérdeznélek?

- Ismerve elszántságomat, és szakmai am-
bíciómat, természetesen szeretnék kijutni az 
olimpiára és a világbajnokságokra. Nagyon 
nagy álmom, hogy sikerüljön 800 méteren el-
érni és megtartani a magyar csúcsot, amelytől 
idén 15 századra maradtam el. De igazán, ak-
kor lennék boldog, ha a jövő évi budapesti vi-
lágbajnokságon elődöntőben vagy a döntőben 
futhatnék a magyar közönség előtt.  

- A sikeres felkészülésedhez és versenyzésed-
hez minden feltétel adott Dunakeszin?

- Igen! Remek szakemberek segítik a fejlődé-
semet, minden feltételt biztosít a VSD. Nagysze-
rűen érzem itt magam, zavartalanul koncentrál-
hatunk a felkészülésekre és a versenyekre.

Vetési Imre

A VSD fiatal tehetsége megszerezte élete első győzelmét a felnőttek nemzetközi mezőnyében

HULLER DÁNIEL A MÜNCHENI ATLÉTIKAI EURÓPA-
BAJNOKSÁG UTÁN ZÁGRÁBBAN REMEKELT 

Huller Dániel
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Somfai Péter olimpiai bronzérmes vívó

IMMÁR 5. ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A VSD SPORTÁGVÁLASZTÓJA, AMI A DUNA-
KESZI FESZT EGYIK LEGNÉPSZERŰBB PROGRAMKÍNÁLATA VOLT. PEST MEGYE EGYIK, HA NEM A 
LEGNAGYOBB UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ EGYESÜLETÉNEK 20 SZAKOSZTÁLYA 27 SPORTÁG BEMUTATÓ-
JÁVAL VÁRTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET.  A GYEREKEK SÁTORRÓL SÁTORRA JÁRTAK ÉS PRÓBÁLTÁK KI 
SPORTÁGAINKAT, AMIKET PECSÉTTEL IGAZOLTUNK ÉS A SPORTÁGAK KIPRÓBÁLÁSA UTÁN VSD-S 
EMLÉKTÁRGYAKKAL AJÁNDÉKOZTUK MEG ŐKET. BEMUTATÓINKAT ÓRIÁSI ÉRDEKLŐDÉS ÖVEZTE, 
GYEREKEK ÉS SZÜLŐK IS PRÓBÁRA TETTÉK ÜGYESSÉGÜKET. 

A rendezvényen tiszteletét tet-
te a kétszeres Európa-bajnok, 
kétszeres Európa-bajnoki 

ezüstérmes, kétszeres világbajnoki 
ezüstérmes, kétszeres világbajnoki 
bronzérmes és a riói olimpia bronz-
érmese Somfai Péter vívó, aki a vívni 
vágyó gyerekeknek beszélt a sportág 
szépségéről és jó néhány hasznos ta-
náccsal látta el őket.

Az asztaliteniszezőknél, Klampár 
Tibor kétszeres világbajnok, három-
szoros Európa-bajnok, olimpiai 4. 
helyezett pingpongosunkkal ütöget-
hettek az érdeklődök. A küzdősport 
szakosztálynál az Európa-bajnok 

Lám Bálint kötöttfogású birkózó se-
gítette és motiválta a gyerekeket. 

Sokan voltak kíváncsiak az úszó, a 
korfball, a judo, valamint a labdarú-
gó szakosztály bemutatóira is.

Összességében elmondható, hogy 
sikerült nagyon sok gyereket meg-
szólítanunk - szórólapjaink is mind 
elfogytak -, akik ennek a rendez-
vénynek a hatására fognak csatla-
kozni a VSD népes csapatához. Vár-
juk továbbra is a jelentkezőket.

Somfai Krisztina
Fotó: Fabriczi István 

és KesziPress

SPORTÁGVÁLASZTÓ 2022 

A VSD 20 SZAKOSZTÁLYA MUTATKOZOTT BE 
A DUNAKESZI FESZTEN

Nagy Bandor, a korfball szakosztály vezetője A kétszeres világbajnok Klampár Tibor  
látványos bemutatót tartott a fiataloknak
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CSAK A HÁZIGAZDA EGYESÜLT KIRÁLY-
SÁG ELŐZTE MEG A MAGYAR CSAPATOT AZ 
ÉREMTÁBLÁN A SZERVÁTÜLTETETTEK ÉS 
MŰVESEKEZELTEK XI. EURÓPA-BAJNOK-
SÁGÁN. A TIZENKÉT SPORTÁG KÜLÖNBÖZŐ 
KOROSZTÁLYOKBAN MEGRENDEZETT VIADA-
LÁN ÖSSZESEN 41 ARANY-, 40 EZÜST- ÉS 42 
BRONZÉRMET HARCOLTAK KI A MIEINK. AZ 
EURÓPA-BAJNOKSÁGON 26 ORSZÁG CSAPA-
TA VETT RÉSZT.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ami-
re 2019 óta készültünk, azt most si-
kerrel megvalósítottuk, hiszen a 
Covid-járvány következtében ez volt 
az első nemzetközi versenylehető-
ség a szervátültetettek számára. Az 
éremtábla önmagáért beszél” – adott 
gyorsértékelést Berente Judit, az EB-
csapat vezetője, a Magyar Szervátül-
tetettek Szövetsége elnöke, akit 2020-
ban az Év Fogyatékos Sportolójának 
választottak. „Az külön öröm, hogy 
a járványfenyegetettség dacára min-
denki egészségesen tért haza. A szer-
vezők profik voltak a megelőzésben 
is” – tette hozzá.

A sikeres magyar versenyzők kö-
zött három Dunakeszin élő sporto-
ló is szerepelt:

Szabó Gabriella 2012 óta veseátül-
tetett, a sikeres szervátültetés előtt 
– még a művesekezelés ideje alatt – 
kezdett el versenyszerűen asztalite-
niszezni. Hazai és nemzetközi verse-
nyeken is eredményes sportoló, ruti-
nos versenyző. 

Az Európa Bajnokság egyéni asz-
talitenisz versenyének napján egy 
születésnapi ezüstéremmel lepte 
meg saját magát.  A következő napon 
a női páros asztaliversenyen – szív-
átültetett társával, Pataki Csillával – 
ismét a dobogó második fokára áll-
hatott, majd a vegyespárosok verse-
nyét – veseátültetett társával, Kóka 
Zoltánnal – bronzéremmel zárták. 

Dobos Judit kétszeres veseátülte-
tett versenyzőnk. Az első veseátül-
tetése 1991-ben történt, ez a vese na-
gyon sok évig segítette ahhoz, hogy 
teljes életet élhessen, de végül elfá-
radt és Juditnak ismét művesekeze-

lésre kellett járnia, majd 2015-ben is-
mét kapott egy új vesét, ezzel egy úgy 
esélyt. A művesekezelés ideje alatt 
sem hagyta abba a sportolást, teni-
szezőként, később dartsozóként is si-
keres versenyző lett. 

Ezen az Európa Bajnokságon az 
egyéni darts versenyt ezüstéremmel 
zárta, majd a tripla mix csapatának 
tagjaként – Dobos Péter csontvelő-
transzplantált és Könözsy Péter ve-
seátültetett társaival – szintén a do-
bogó második fokán zárták.  A te-

niszversenyek igen nehéz európai 
mezőnyében a női párosok között a 
negyedik helyen végeztek. Az Euró-
pa Bajnokságot így két ezüstéremmel 
zárta, mely érmek azért voltak külö-
nösen fontosak számára, mert tudta, 
hogy az unokájának mekkora örö-
met okoz vele. 

Dobos Péter csontvelőtranszplan-
tált sportoló. Korábban a mindenna-
pokban teniszező, veseátültetett fele-
ségét sok évig kísérte el a versenyek-
re, többek között az Európa Bajnok-
ságokra is.

Derült égből villámcsapásként de-
rült ki, hogy Ő is beteg: csontvelő-
átültetésre volt szüksége, mely 2015-
ben megtörtént, Péter így lett transz-
plantált sportoló. Gyermekkorától 
kezdve mindig sportolt, teniszezik, 
síel és dartsozik. Az egyéni darts ver-
senyen sikerült megszereznie a kor-
osztályos Európa bajnoki címet, a 
tripla mix versenyében pedig ezüst-
érmet szerzett csapatuk. 

Forrás: Magyar 
Szervátültetettek 

Szövetsége

DUNAKESZIEKKEL A SORAIBAN A 2. HELYEN VÉGZETT 
A MAGYAR CSAPAT AZ OXFORDI EURÓPA-BAJNOKSÁGON
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MOST, HOGY ELKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA, AZ ELMÚLT TANÉV VÉGÉHEZ KELL VISSZA-
KANYARODNOM, AMI UTÁN KÖZVETLENÜL KEZDŐDÖTT AZ ÁLTALUNK ANNYIRA VÁRT 
BALATONAKARATTYAI HORGÁSZTÁBOR. JÚNIUS 20-ÁN, HÉTFŐN REGGEL 27 GYEREK-
KEL ÉS ÖT FELNŐTT KÍSÉRŐVEL ÚTNAK INDULT A VÁROSI BUSZ BALATONAKARATTYA 
FELÉ, HOGY ÚJABB ÉLMÉNYEKKEL GAZDAGODVA ALAPOZZUK MEG AZ IDEI NYÁR HAN-
GULATÁT. AZT HISZEM NEM IS KELLENE KÜLÖN ECSETELNEM A NYÁRI BALATONI ÉR-
ZÉST, AMI GYEREKNEK ÉS FELNŐTTNEK EGYARÁNT KÜLÖNLEGES. MOST MÉGIS ENGED-
TESSÉK MEG, HOGY NÉHÁNY SORBAN KITÉRJEK A TÁBOR KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉRE. 

A VÁROSI ÜDÜLŐBEN 
minden feltétel adott 
ilyen és ehhez hason-
ló táborok lebonyolí-

tásához. A közvetlen vízparti telek 
egy pazar új, modern, erre a célra 
épített épület, kényelmes szállást 
nyújt, a gyönyörű zöld kert, ahol a 
szőnyeg minőségű pázsit simogat 

napozás közben, árnyas fákkal, 
tűzrakóhellyel pedig a napközbe-
ni élmények tárháza. Olyan nagy-
szerű sporteszközök állnak ren-
delkezésre, mint a kosárpalánk, 
pingpongasztal, röplabda pálya, 
a közvetlen szomszédban strand-
foci pálya, bent pedig csocsó asz-
tal. Napozó stég, horgász stég, két 
SUP és egy horgászcsónak és még 

sok más játék segítette a kikapcso-
lódást, szórakozást. 

 A felsorolt eszközöket kivé-
tel nélkül birtokba is vette a tábor 
népe a hivatalos programokon kí-
vül eső időszakokban. 

Merthogy hivatalosan horgász-
táborban vettünk részt, ennek 
megfelelően alakítottuk ki a na-

pirendet. Aki hajlandó volt haj-
nalban kelni, mehetett horgászni 
a partra. A házirend szerint reg-
gel hétkor volt az ébresztő, nyolc-
kor reggeli, majd kilenckor szoba-
rend ellenőrzés, ami csak a kezde-
ti napon okoz meglepetést, utá-
na már komoly verseny alakul ki 
a szobák közt. Tíz órától egyórás 
elméleti foglalkozás, eszmecsere 

a horgászati lehetőségekről, felté-
telekről, szabályokról. Majd sza-
bad program. Délben ebéd, majd 
kis pihenő. 

Kora délután, aki igényelte ren-
delkezésre álltunk szerelék össze-
állításban, horogkötésben vagy 
éppen, amilyen igénnyel előálltak 
a gyerekek. Ezután lehetett fürde-
ni, sportolni, ki mit szeretett vol-
na. Az este hatkor tálalandó vacso-
ra után lehetett horgászni a par-
ti stégről a kisebbeknek, a benti-
ről pedig a nagyobb gyerekeknek, 
természetesen felügyelet alatt. Tíz 
órakor volt takarodó, amit hellyel, 
közzel sikerült is tartani… Per-
sze mindig volt egy brigád, mely-
nek tagjai ilyen, olyan módon, de 
kiérdemelte az éjszakai horgásza-
tot, ami plusz egy órát jelentett ne-
kik a vízparton. Ezért minden-
ki nagyon igyekezett. Egyik nap, 
a tervek szerint elvittük a gyere-
keket kirándulni, a Bodorka Bala-
toni Vízivilág Látogatóközpontba, 
Balatonfüredre, már a vonatozás 
is nagy élmény volt együtt.

A horgászat is sikeresen ala-

kult. Fogások is voltak szépen, 
volt, aki élete első pontyát, gardá-
ját vagy éppen első szürke harcsá-
ját akasztotta. Mindenki ámulatá-
ra rekord méretű, 14,85 kg ponty 
került horogra a benti stégről. A 
hal a fotózás után természetesen 
visszanyerte szabadságát. Főztünk 
megint halászlevet, volt sült halas 
este is, nagyon tetszett a gyerekek-
nek, s az ott nyaraló felnőtteknek 
is jutott az ízletes falatokból!

Az elméleti vetélkedőn, ami 
horgászvizsga teszt is egyben, és a 
halfogó versenyen is lelkesen vet-
tek részt a gyerekek, a megérde-
melt tárgyjutalmak nem is marad-
tak el.

Elmondhatjuk, hogy egy na-
gyon jól sikerült, maradandó él-
ményt nyújtó tábort sikerült szer-
vezni ismételten a Balaton partjá-
ra.

Köszönet érte Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzatának, a Városi 
Sportegyesület Dunakeszinek, a 
Balatoni Halgazdálkodási Non-
profit Zrt-nek, a Dunakeszi Járá-
si Hivatalnak, a Pest Megyei Köz-
gyűlésnek és elnökének, valamint, 
de nem utolsó sorban a Kék Dunai 
Horgász Egyesületnek, akik mind 
hathatósan támogatták a tábor le-
bonyolítását. 

A szervezők és pedagógusok pe-
dig a kezdetektől fizetés nélkül, el-
hivatottságból foglalkoznak a kis 
horgászokkal.

Köszönet a támogatásért!
Tóth György

APRÓHIRDETÉS

• VÉGRE LEFOGYNI! Az INSUMED orvosi 
táplálkozásterápia egy hatásos, egész-
séges és megfizethető formája álma-
ink megvalósulásának. Ezüstfenyő 
Gyógycentrum, Fót Németh Kálmán út 29.  
h t t p s : // i n s u m e d g o d .w e b n o d e . h u / 
0630/594-3501 fotinsumed@gmail.com 
https://ezustfenyopatika.hu/

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

Maradandó élmény 
a balatonakarattyai 

horgásztábor varázsa
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ELMONDHATJUK, HOGY A DUNAKESZI 
TENISZKLUB HAGYOMÁNYT TEREM-
TETT. HISZEN IDÉN MÁJUSBAN MÁR 
HARMADIK ALKALOMMAL KERÜLT SOR 
A CHAMPIONS BOWL MAGYARORSZÁGI 
KVALIFIKÁCIÓS VERSENY MEGRENDEZÉ-
SÉRE. AHOGYAN KORÁBBI CIKKÜNKBEN 
IS HÍRT ADTUNK RÓLA, A HAZAI ESE-
MÉNYT MINDEN ÉV SZEPTEMBERÉBEN, 
A HORVÁTORSZÁGBAN MEGRENDEZÉS-
RE KERÜLŐ VILÁGDÖNTŐ KÖVETI. 

A NYÁR MINDIG IZGATOTT VÁRAKOZÁS-
SAL és komoly felkészüléssel telik a neves ese-
ményre kiutazó játékosok számára. Idén sem 

volt ez másként. A csodálatos Umagba egy 14 fős csapat 
érkezett. A csapat tagok között ott voltak a klub növen-
dékei: Jászfai Fanni, Juhász Lili, Juhász Tamara és Lipp 
Máté is. Ezzel a létszámmal a magyar csapat a harma-
dik legnagyobb team volt Anglia és Németország után. 

Az országok versenyében a tavalyi győzelem után, 
idén Magyarország 5. lett. A trófeát ezúttal más vihet-
te haza. A klub vezetője, Bogyó Tamás, aki Oláh Atti-
la kollegájával a gyermekeket kísérte, elmondta, annak 
ellenére, hogy nem értek el dobogós helyezést, mégis 
rendkívül büszke az elért eredményekre. Hiszen, ami 
talán az egyik legfontosabb dolog a pályán való szerep-
lés mellett, hogy a gyerekek ez alatt az egy hét alatt re-
mekül érezték magukat. Helytálltak, csapattá kovácso-
lódtak és méltón képviselték hazánkat. 

Tamás külön kiemelte, hogy az ilyen jellegű esemé-
nyek milyen mértékben képesek motiválni a résztvevő-
ket, ízelítőt adva nekik a nemzetközi teniszélet varázsá-
ból. 

Elért eredmények egyéni és páros számokban:
F12: I. Mokán István Damján; III. Lipp Máté 
L12: III. Fizel Laura és Rekedt-Nagy Panni 
L14: III. Horváth Nóri 
L12 páros: I. Fizel Laura és Rekedt-Nagy Panni nyert
Vígaszágon: F9: I. Szűcs Milán és F13 II. Vörös Kristóf
A csoportjából Jászfai Fanni továbbjutott és a páros ver-
senyszámban, angol partnerével III. helyezett lett. 

 
A munka folyik tovább, a klub stábja már azon dolgo-
zik, hogy jövőre is egy színvonalas versennyel örven-
deztethesse meg a magyar teniszélet ifjú titánjait. 

Szabó Ildikó

Világdöntőn lépett pályára a magyar tenisz 
képviseletében a Dunakeszi Teniszklub csapata

Bogyó Tamás, 
a Nexon Dunakeszi  
Teniszklub vezetőedzője



29Dunakeszi Polgár

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- számítógépes ismeretek

 
Jelentkezés személyesen 
Párzsi Attila karbantartási 

vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a kozuzem@
dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

KÖZTERÜLETI 
SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási, 

hulladékszedési munkavégzés
- részvétel 

a városüzemeltetés 
feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános 

Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót,Göd)
- jogosítvány

Jelentkezés Glasza Gábor 
városüzemeltetési vezetőnél 
(mobil: 30 628 3206) vagy 

e-mailben: kozuzem@
dkkozuzemi.hu

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
ÜGYINTÉZŐ

Főbb feladatok:
A város Intézményi 
infrastruktúrájának 

működésével kapcsolatos 
adminisztratív 

feladatok ellátása.
Az üzemeltetéshez szükséges 

dokumentációk kezelése, 
szerződések előkészítése, 

vállalkozói számlákhoz 
szükséges dokumentáció 

összeállítása.
Műszaki kollégák munkájának 
támogatása, adminisztrációs 

feladatok ellátása.
Kivitelezések, beruházások 

előkészítésében való részvétel, 
a munkák bonyolításának 

háttértámogatása, az elkészült 
munkák dokumentálásában 

történő részvétel.

Elvárások:
legalább középfokú végzettség, 

érettségi és/vagy műszaki 
végzettség, 

jó kapcsolatteremtő és 
kommunikációs készség,

analitikus gondolkodásmód,
felhasználói szintű 
MS Office ismeret

Az állás betöltéséhez 
előnyt jelent:

hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,
egyéb juttatások - Cafeteria 

rendszerben,

Jelentkezésüket önéletrajzzal 
az alábbi elérhetőségeken 

várjuk:

vagyongazdalkodas@
dkkozuzemi.hu

M U N K A E R Ő  F E LV É T E L

A VSD SAKK SZAKOSZTÁLYÁNAK FŐ CÉLKITŰZÉSE, HOGY VÁROSUNKBAN MINÉL TÖBB 
GYEREKKEL MEGISMERTESSE ÉS MEGSZERETTESSE AZ EMBERISÉGNEK EZT A TALÁN LEGSZEBB 
ÉS LEGTÖKÉLETESEBB JÁTÉKÁT, A SAKKOT. A MOST INDULÓ SAKK ROVAT AZONBAN NEMCSAK 
A GYEREKEKET, HANEM A VÁROS MINDEN JÁTÉKOS KEDVŰ POLGÁRÁT HÍVJA: TARTSANAK 
VELÜNK SAKK-ORSZÁGBAN TETT UTAZÁSUNKRA.

SAKK

Nem csak
profiknak

1. FELADAT

Bizonyára sokan ismerik az 
alábbi feladatot: állítsunk fel 
a táblára 8 vezért úgy, hogy 
egyik se „üthesse” a másikat 
(vagyis ne tudjon olyan mező-
re lépni, ahol egy másik vezér 
áll). A feladatnak több megol-
dása is van, íme az egyik:
 
A mi feladatunk hasonló eh-
hez, csak futókkal: állítsunk fel 
a táblára a lehető legtöbb fu-
tót úgy, hogy azok ne üthessék 
egymást. (Beküldendő azon 
mezők jele, amelyken a futók 
állnak.)

2. FELADAT

A fenti ábráról hiányzik a sö-
tét király.
a.) Helyezzük el a sötét királyt 
úgy, hogy mattban álljon.
b. Helyezzük el a sötét királyt 
úgy, hogy pattban álljon.

3. FELADAT
A fenti állás egy szabályos sakk 
játszma során sötét 4. lépése 
(vagyis 4 lépéspár megtétele) 
után állt elő.
Mi volt ez a 4 lépéspár?

A megoldásokat a sakk@
varosise.hu email címre kér-
jük beküldeni 2022.szeptem-
ber 30-ig.

A helyes megfejtők (és kü-
lön az összes résztvevő) között 
ajándéktárgyakat sorsolunk ki.

A megoldásokat a https://
vsdunakeszi.hu/sakk/ hon-
lapon tesszük közzé, ahol egy 
kezdőknek szóló sakk oktató-
anyagot is találhat.

A rovat szerkesztője: 
Molnár Péter

Kezdésképpen egy 3 hónapos megfejtési versenyt indítunk, 
melynek eredményhirdetésére a decemberi számban ke-
rül sor. A feladatok megoldása nem igényel magas szin-

tű sakktudást, a lépések ismerete (és egy kis logikus gondolkodás, 
esetleg némi türelem) bőven elégséges.
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IMMÁR HAT ÉVE, HOGY MÁJUSTÓL EGÉSZEN KORA ŐSZIG MINDEN ÉVBEN HETENTE HÁROMSZOR A SPORT, 
A MOZGÁS SZERELMESEIT MÁGNESKÉNT VONZZA A DUNA-PARTI KATONADOMB, AHOL OLYAN NÉPSZERŰ 
SZTÁREDZŐK, MINT SZENTGYÖRGYI RÓMEÓ, CZANIK BALÁZS ÉS KATUS ATTILA MELLETT A VÁROS KIVÁLÓ 
EDZŐINEK IRÁNYÍTÁSÁVAL SPORTOLHATNAK AZ EGÉSZSÉGÜKRE ÉS A MEGJELENÉSÜKRE SOKAT ADÓ HÖL-
GYEK ÉS URAK. 

AZ IDEI RENDEZVÉNYSOROZAT DUPLAÓRÁ-
VAL ZÁRULT, melyen előbb Kutassy Kelly, Hal-
mi Viktória, Nagy Amarilla és Bánóczi Zsolt iz-

zasztotta meg a sportolni vágyók sokaságát. Mielőtt azon-
ban útjára indult volna a pergő ritmusú edzés, Dunake-
szi egyik legismertebb edzője, az egykori kiváló sportoló, 
többszörös magyar bajnok, Kundlya Zsófia köszöntötte az 
edzőket és a résztvevőket, akiknek a város ajándékaként 
Dunakeszi logójával ellátott hátizsákot adtak át.   

KATUS ATTILA: KÜLÖNLEGES A PROGRAM, 
GYÖNYÖRŰ A HELYSZÍN

Katus Attila – mint mindig – ezúttal is készségesen nyi-
latkozott a Dunakeszi Polgárnak, aki elismeréssel beszélt 
az edzések helyszíneként szolgáló gyönyörű szabadtéri 
környezetről. 

- Fantasztikus ez a park! Dunakeszi nagyszerűen ki-
használja az adottságait, a szép természeti környezetet. 
Számomra nagyon pozitív és dicséretes, hogy sportoló 
emberek töltik meg ezt a hatalmas területet. Ez is azt mu-
tatja, hogy hosszú idők óta nagyon sikeresen és példamu-
tatóan működik, a Mozdulj, Dunakeszi! Ez igazán kü-
lönleges, a helyszín is gyönyörű. Azt tudtam, hogy Du-
nakeszi dinamikusan fejlődik, azt is tudtam, hogy na-
gyon sok fiatal él a városban. Most már azt is tudom, 
hogy remek, összetartó, sportbarát közösség. 

- Mai az idei Mozdulj, Dunakeszi! zárórendezvénye. 
Mit üzensz a sportoló dunakeszieknek?

- Mindenekelőtt gratulálok nekik! Azt kívánom, hogy 
ezt a jó szokásukat tartsák meg még sokáig, mert ez nagy 
érték! Aki sportol, az mindig fiatal marad! Valószínűleg, 
ha majd hosszú évek múlva visszagondolnak erre a ren-

dezvénysorozatra - remélhetőleg akkor is lesz még -, ak-
kor azt fogják mondani, hogy hú, ez milyen szép emlék és 
mennyire szép része az életemnek, mert az. Ha még nem is 
esett le a tantusz mindenkinél, de ez egy nagyon szép ese-
mény. Sok rendezvényen voltam már az évtizedek alatt, és 
el tudom dönteni, hogy mi az, ami érték. Ez az!

NAGY AMARILLA: NAGYON JÓ A CSAPAT, 
NAGYON SZERETTÜNK IDEJÁRNI

- Én mindig pénteken tartottam az edzéseket. Edzőtár-
saim nevében is mondhatom: nagyon jó a csapat, szeret-
tünk idejárni. Számomra, mint gyógytornásznak is na-
gyon fontos ez, hiszen ez az egészséges életmódról szól, 
és a helyes testmozgásról. Edzőként figyelünk arra, hogy 
a fiatal gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig min-
denki megtalálja magának a legmegfelelőbb mozgás-
formát. Megtanítjuk őket a helyes mozgásra, ők pedig 
nagyon lelkesek, és rendszeresen jönnek. Ez a titka az 
egésznek. Remélem, hogy jövőre folytatjuk…

KUTASSY KELLY: 
A MOZDULJ, DUNAKESZI! LEGNAGYOBB 

EREJE, HOGY MEGSZERETTETI 
AZ EMBEREKKEL A MOZGÁST 

- Az elmúlt hat évben mindig tartottunk edzést a Moz-
dulj, Dunakeszi! programjain, ezért nagyon jól érzékel-
tük a folyamatos változást. Az elején ez egy kis mozog-
junk együtt mozgalom volt, amely napjainkra nagyon 
komoly és kedvelt sportprogrammá nőtte ki magát. Az 

Katus Attila és vastaps 
zárta a Mozdulj, Dunakeszi! 

idei rendezvénysorozatot

Katus Attila és Nagy Amarilla
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emberek ráéreztek a mozgás örömére, az együtt sportolás 
varázsára. Ezt azért emelném ki, mert mi sportolók va-
gyunk, nekünk ez alap, de az embereknek az elejétől kell 
kezdeniük. Az első lépés mindig az, hogy szeressük meg 
a mozgást. Ugyanis, ha nem szeretünk mozogni, akkor 
hiába vannak a szakavatott edzők, ők sem tudnak segí-
teni. Szerintem a Mozdulj, Dunakeszi! legnagyobb ereje, 
hogy megszeretteti az emberekkel a mozgást. 

- Sok sportoló, az edzésekre rendszeresen járó hölggyel 
beszéltem, akik az ön szavait igazolják vissza: „Fantaszti-
kus érzés idejönni” – mondták. Önök számára adott vala-
milyen plusz élményt az idei nyár? 

- Minden évben van valami plusz élmény. Nekem most 
az volt a plusz élményem, hogy a kislányomat is felvihet-
tem a színpadra. Ez régi eltitkolt, lakat alatt őrzött vá-
gyam volt, ami most beteljesült. Fantasztikus volt, hogy 
láthatta az embereket és az anyukáját. Megmutathattam 
neki, hogy mit csinálok, hogy miből lettem, hogy ő hova 
érkezett. Nekem most ez volt a plusz élmény amellett, 
hogy a vendégek csodálatosak voltak, mint mindig.

HALMI VIKTÓRIA: A TÉLI HÓNAPOKBAN IS 
VÁRJUK A SPORTOLÓ DUNAKESZIEKET

- Mit tapasztaltak, milyen korosztályok tagjai jöttek legin-
kább az edzésekre?

- A hölgyek voltak többségben, de évről évre egyre 
több úr is felfedezhető a közönség soraiban, aminek na-
gyon örülünk. A korosztályt tekintve pedig nagyon ve-
gyes, a gyerekektől egészen a szenior korosztályig, úgy-
hogy azért is nagyon jó, mert tényleg mindenkit meg-
mozgat ez a rendezvény, mindenki számára tud élményt 
és mozgást adni. 

- A szeme csillogásából azt látom, hogy boldog, és örül, 
hogy örömet tudott szerezni a sportolóknak.

- Igen, mindig nagy élmény a színpadon állni, és látni 
a boldog arcokat, látni azt, hogy tényleg évről évre egyre 
ügyesebbek a vendégek. Jó látni, hogy vannak olyanok, 
akik – mint mi is – hat éve itt vannak, és nagy lelkesedés-
sel sportolnak. Mindig óriási élmény itt lenni. A szabad-
tér, a tömeg, a csapat szellemisége rengeteg erőt és ener-
giát ad nekünk is.

- Akkor mondhatjuk azt, hogy jövőre veled ugyanitt? De 
addig is, a téli hónapokban…

- Igen, mindenképpen mondhatjuk, hogy jövőre 
ugyanitt, de addig is arra biztatunk mindenkit, hogy év-
közben is folytassák, ne csak a nyári Mozdulj, Dunake-
szi! programjain. A MeTime Személyi Edző Súdióban a 
by Kellys-ben várjuk a vendégeket az edzésekre. Remél-
jük, hogy mindenki csatlakozik, és nem csak jövőre ta-
lálkozunk legközelebb.

***

Mint azt fentebb írtam, az idei utolsó, ráadásul dupla-
edzés első óráját Kutassy Kelly, Halmi Viktória, Nagy 
Amarilla és Bánóczi Zsolt felváltva vezette, akik mellett 
idén Nagy Márta, Solymosi Gabriella és Pásztor Szilvia 
heti váltásban tartottak ugyancsak nagy sikerű edzése-
ket. A programsorozat a világ- és Európa-bajnok sporto-
ló, aerobik-szakedző, személyi edző, életmód-tanácsadó 
Katus Attila fergeteges edzésével zárult, melynek végén 
zúgott a vastaps, amelyből kijutott a szervezőknek és a 
helyi edzőknek is. No és a résztvevőknek, akik mindvé-
gig töretlen lelkesedéssel edzettek.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Halmi Viktória, Kutassy Kelly, Nagy Amarilla, Bánóczi Zsolt



VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLETVIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, F2120 Dunakeszi, Főő út 56. út 56.
Tel.: 30/664-3331Tel.: 30/664-3331

• Hatalmas vágott virág választék
• Rengeteg cserepes virágzó és zöldnövények

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

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

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

www.pawww.passsziom.husziom.hu

ÜZLETÜNK 
ELKÖLTÖZÖTT!

Új címünk: 

FŐ ÚT 56.
(az SZTK-val szemben)


