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Hazánk közjogi méltóságai is lerótták kegyeletüket

VÉGSŐ NYUGALOMRA HELYEZTÉK 
WITTNER MÁRIÁT



A NAPOKBAN KÖZEL 28 EZER SZÁMLÁLÓBIZTOS INDUL EL ORSZÁGSZERTE, 
HOGY FELKERESSÉK AZOKAT A HÁZTARTÁSOKAT, AMELYEK NEM ÉLTEK AZ 
ONLINE KITÖLTÉS LEHETŐSÉGÉVEL. A SZÁMLÁLÓBIZTOSOK OKTÓBER 17.  
ÉS NOVEMBER 20. KÖZÖTT SZEMÉLYESEN SEGÍTSENEK KITÖLTENI  
A NÉPSZÁMLÁLÁSI KÉRDŐÍVET.

Töltse ki a népszámlálási kérdőívet 
számlálóbiztos segítségével!

Az idei népszámlálás három szakaszból áll. A lakos-
ság október 1. és 16. között önállóan online válaszolhat-
ta meg a kérdéseket, majd ezt követően november 20-ig  

számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan 
nem érkezett be kérdőív. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
arra kér mindenkit, hogy működjenek együtt a számlálóbiztosok-
kal, hiszen a népszámlálásban való részvétel törvényi kötelezett-
ség. November 20-át követően már csak a települési jegyzőknél 
jelentkezve, pótösszeírás keretében lehetséges részt venni a nép-
számlálásban. Ne maradjon le, ha nem töltötte ki online a kérdő-
ívet, éljen a számlálóbiztos segítségével!

A számlálóbiztosok a hét minden napján dolgoznak, hétvégén 
is felkereshetik Önt. Amennyiben nem járnak sikerrel, otthagy-
nak egy értesítőt, megjelölve rajta a következő felkeresési kísérlet 
időpontját, valamint a telefonos elérhetőségüket. Ezt a számot fel-
hívva időpontot egyeztethetünk a számlálóbiztossal, így legköze-
lebb akkor jön ki hozzánk, amikor az nekünk is biztosan megfelel. 
A számlálóbiztosok összesen három alkalommal tesznek kísérle-
tet arra, hogy elérjék az adott lakcímen élőket. 

Fontos, hogy miden számlálóbiztos egyedi azonosítószámmal 
ellátott igazolvánnyal rendelkezik, amellyel köteles igazolnia ma-
gát, amikor becsenget valahová. Kérhetjük továbbá, hogy mutas-
sa fel fényképes személyazonosító okmányát is. Sőt, a számláló-
biztosokat a KSH ingyenesen hívható információs telefonszámán  

(+36 80 080143) is ellenőrizni lehet. Mindemellett tudjon róla, hogy 
a számlálóbiztost nem kötelező beengedni a lakásba: a kérdések  
a lakás előtt, az udvaron vagy a folyosón is megválaszolhatók. 

Minden lakcímen egy lakáskérdőívet, illetve annyi személyi 
kérdőívet kell kitölteni, ahányan az adott háztartásban életvitel-
szerűen élnek. A kérdések megválaszolása kötelező, kivéve azo-
kat, amelyek a nemzetiségi hovatartozásra, az anyanyelvre, a csa-
ládi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi 
állapotra, fogyatékosságra kérdeznek rá. A népszámlálásban való 
részvétel egy 2-3 fős háztartás esetében alig fél órát vesz igény-
be. A számlálóbiztosok mindent elektronikusan tableten rögzí-
tenek, melyen kizárólag a népszámlálásra fejlesztett szoftver fut. 
Ezen az eszközön semmilyen adat nem kerül tárolásra, a számlá-
lóbiztos kizárólag a kérdőív kérdéseire adott válaszokat küldi meg  
a KSH részére.

A számlálóbiztosok titoktartási nyilatkozat aláírásával vállal-
ják, hogy a kapott válaszokat, illetve a tudomásukra jutott egyéb 
információkat bizalmasan kezelik, azokat más személynek nem 
adják át, valamint, hogy az adatszolgáltatóval folytatott beszélge-
tést semmilyen eszközzel nem rögzítik. 

Vegyen részt Ön is a népszámlálásban és tegyen eleget törvé-
nyi kötelezettségének! Fogadja el a számlálóbiztosok segítségét és 
töltse ki velük a kérdőívet! (X)
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Kozma Imre

Nyiri Márton

Balog Zoltán

OKTÓBER 14-ÉN  HELYEZTÉK VÉGSŐ 
NYUGALOMRA WITTNER MÁRIÁT, 56-OS 

SZABADSÁGHARCOST, DUNAKESZI 
DÍSZPOLGÁRÁT. WITTNER MÁRIÁT AZ 
ORSZÁGGYŰLÉS ÉS A FIDESZ-FRAKCIÓ 

SAJÁT HALOTTJÁNAK TEKINTI, AZ 
ÖNKORMÁNYZAT DÍSZSÍRHELYET 

BIZTOSÍTOTT A SZÁMÁRA. TÖBB SZÁZAN 
VETTEK RÉSZT A BÚCSÚZTATÓN.

VÉGSŐ NYUGALOMRA 
HELYEZTÉK WITTNER MÁRIÁT 

WITTNER MÁRIA, a Ma-
gyar Köztársasági Ér-
demrend nagykeresztjé-

vel, Szent István-díjjal, az Emberi 
Méltóságért díjjal kitüntetett, Duna-
keszi, Csepel és Józsefváros díszpol-
gára, volt országgyűlési képviselő 
életének 86. évében hunyt el, szept-
ember 14-én.

A temetésen részt vett többek kö-
zött Novák Katalin köztársasági el-
nök, Orbán Viktor miniszterelnök, 
Kövér László, az Országgyűlés el-
nöke, Áder János korábbi köztársa-
sági elnök, Balog Zoltán református 
lelkész, Varga Judit igazságügyi mi-
niszter, Navracsics Tibor területfej-
lesztési miniszter, Gulyás Gergely, 
a Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter, Dömötör Csaba, Miniszter-
elnöki Kabinetiroda parlamenti ál-
lamtitkára, Tuzson Bence, Dunake-
szi országgyűlési képviselője, Dióssi 
Csaba, Dunakeszi polgármestere, 
Erdész Zoltán és Sipos Dávid alpol-
gármesterek és a város több önkor-
mányzati képviselője, díszpolgára. 

A déli harangszó elhangzása után 
Wittner Máriától Kozma Imre atya, 
a Máltai Szeretetszolgálat elnöke 
vett végső búcsút, aki az ’56-os hős 
forradalmár politikai és emberi bá-
torságát, megtörhetetlen hitét mél-
tatta, akit a halálbüntetést életfogy-
tiglanra változtatott ítélettel sem 
tudták megtörni. „Életre ítéltek!” – 
idézte a bátor asszony kijelentését. 
Wittner Mária a börtön sötét zárká-
jában töltött 13 év után is igaz em-
berként, nagyszerű édesanyaként 
állt helyt, melyről fia szeretetteljes 
emlékező szavait Kozma Imre idéz-
te búcsúbeszédében. 

Németh Szilárd kormánybiztos, 
fideszes országgyűlési képviselő sze-
mélyes hangvételű beszédében fel-
idézte az utóbbi hónapok találkozá-
sait, a számára oly szívszorító csepe-
li rendezvények hangulatát, Wittner 
Mária nemzetünk iránti rajongását, 
2001-es parlamenti beszédét, amely 
történelmi mérföldkőként íródott be 
az emberek emlékezetébe. 

Németh Szilárd úgy fogalmazott: 
Wittner Mária óriási űrt hagyott 
maga után. Utolsó leheletéig szolgál-
ta a magyar nemzetet, a magyar sza-
badságharcot, amely nem ért véget 
1956. november 4-én, sem a rend-
szerváltozással, és úgy tűnik, ez a 
magyar sors a 21. században is.

    Wittner Mária már életében is 
"előttünk járó példa, erkölcsi mérce 
volt", szellemi öröksége ma is irány-
tűként szolgál. Kitartása, állhatatos 
hazaszeretete, a szabad Magyaror-
szágba és Istenbe vetett hite erőt ad 
a legnehezebb időkben is - jelentet-
te ki.

A város nevében Nyiri Márton, 
Dunakeszi alpolgármestere búcsú-
zott Wittner Máriától, akinek sze-
mélyes jó ismerőse volt. A fiatal po-
litikus, történelemtanár számos kö-
zös élményük és történetük felidé-
zésével emlékezett meg az ’56-os 
hősről, aki – mint fogalmazott az 
alpolgármester – „Ismerte az ösz-
szes jelentős irodalmi nagyságun-
kat, részletesen a történelmi ese-
ményeket, naprakész volt az ország 
dolgaival kapcsolatban, és a világ 
eseményeiben is eligazodott: po-
litikában, közéletben egyaránt já-
ratos volt. Egyszer megkérdeztem 
tőle, hol szerezte ezt a széles körű 
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Németh Szilárd

műveltséget? (Mondanom sem kell, 
politikai elítéltként felsőbb iskolába 
nem járhatott). ’Tudod, én ezt a Rá-
csos Egyetemen szedtem magamra!’ 
- mondta mosolyogva.”

    Kedvezőtlen gyermekkori körül-
ményei ellenére "szilárd értékrend, 
erkölcsi tartás, elveiért való határo-
zott kiállás, megtörhetetlen bátorság 
és végtelen hit jellemezte" - tette hoz-
zá az alpolgármester, hangsúlyozva, 
hogy Wittner Mária az 1956-os sza-
badságharcosok első számú szószó-
lója volt, a forradalom emlékének őr-
zője, "a közélet élő lelkiismerete, aki 
kompromisszumok nélkül kérte szá-
mon a forradalom leverőitől és szel-
lemi örököseitől tettüket".

Nyiri Márton így zárta búcsúbe-
szédét: „Bátorságának negyedével 
már bárki hős lehetett volna. Hité-
nek egyetlen morzsájával pedig sen-
kinek nem kellene aggódnia az üd-
vözülése 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!”

Wittner Máriáért imát az elhunyt 
kérésére, Balog Zoltán, a Magyaror-
szági Református Egyház zsinatának 
lelkészi elnöke, dunamelléki egyház-
kerületének püspöke mondott.

A méltóságteljes szertartást Kaszás 
Géza színművész, Dunakeszi jeles 
személyisége vezette. A szertartást az 
Il Silenzio trombita hangja zárta.

A szertartás előtt mindenki egy-
egy szál fehér rózsával köszönhetett 
el az elhunyttól.

A dunakeszi temető ravatalo-
zójánál tartott búcsúztatása után 
Wittner Mária hamvait szűk családi 
körben helyezték végső nyugalomra.

Vetési Imre
Fotó: Bocskay Zsolt

Kaszás Géza
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OKTÓBER 6-ÁN MINDEN MAGYAR EMBER 
SZÍVÉT A SOHA EL NEM MÚLÓ GYÁSZ ÉS 
FÁJDALOM ÉRZÉSE HATJA ÁT IMMÁR 173 
ÉVE, AMIKOR AZ 1848–49-ES FORRADA-
LOM ÉS SZABADSÁGHARC BUKÁSÁT KÖ-
VETŐ KEGYETLEN MEGTORLÁSOK SORÁN 
ARADON KIVÉGEZTÉK A TIZENHÁROM HŐS 
TÁBORNOKOT ÉS BUDAPESTEN AZ ELSŐ 
FELELŐS MAGYAR KORMÁNY MINISZTEREL-
NÖKÉT, GRÓF BATTHYÁNY LAJOST. ŐRÁJUK 
ÉS A TÖBBI KIVÉGZETT TÖBB SZÁZ HONVÉD 
KATONÁRA, A BEBÖRTÖNZÖTT VAGY KÉNY-
SZERMUNKÁRA ÍTÉLT BÁTOR HŐSÖKRE EM-
LÉKEZÜNK E NAPON.

A nemzeti gyásznapon Dunake-
szin a városi önkormányzat és 
a Bárdos, a Fazekas és a Kőrö-

si iskola közös megemlékezésen tisz-
telgett az Aradon kivégzett tizenhá-
rom honvédtábornok – Aulich La-
jos, Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Ká-
roly, Láhner (Lahner) György, Lázár 
Vilmos, Leiningen-Westerburg Ká-
roly, Nagysándor József, Poeltenberg 
Ernő, Schweidel József, Török Ignác 
és Vécsey Károly – nemzetünk iránti 
hűsége, emberi nagysága előtt.

A diákok verssel és dallal színesí-
tett történelmi előadással idézték fel 
Aulich Lajos, Damjanich János, Des-
sewffy Arisztid és a többiek hősies-
ségét, a bitófa árnyékában család-

juknak, hőn szeretett feleségeiknek 
és gyermekeiknek írt szívbemarko-
ló búcsúzó mondatait… A Kőrösi 
Táncegyüttes tagjai autentikus tán-
cokkal emelték a megemlékezés mél-
tóságát.

A tanulók tizenhárom mécses 
lángját lobbantották fel a kivégzett 
13 honvédtábornok, az aradi vérta-
núk, az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc hősei előtt tiszteleg-
ve.  A fiatalok elhelyezték a kegyelet 

és a hála virágait az aradi vértanúk 
tiszteletére emelt szobornál.

A városi önkormányzat képvise-
letében Dióssi Csaba polgármester, 
Sipos Dávid alpolgármester és dr. 
Szarvas Aliz aljegyző helyezte el a 
hála és tisztelet koszorúját. Lerótták 
kegyeletüket a Dunakeszin műkö-
dő német és bolgár nemzetiségi ön-
kormányzatok képviselői, a város in-
tézményeinek vezetői és a műsorban 
közreműködő három általános isko-
la igazgatói és a tanuló ifjúsága.

A méltóságteljes megemlékezést a 
Himnusz és a Szózat közös eléneklé-
se foglalta keretbe.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

FŐHAJTÁS AZ ARADI VÉRTANÚK 
NEMZETÜNK IRÁNTI HŰSÉGE ELŐTT

A Dunakeszin működő nemzetiségi önkormányzatok képviselői is 
lerótták kegyeletüket

A város képviseletében 
Dióssi Csaba 

polgármester,  
Sipos Dávid 

alpolgármester és  
dr. Szarvas Aliz aljegyző 

helyezte el a koszorút  
az aradi vértanúk 

tiszteletére

A méltóságteljes
megemlékezést a Himnusz 
és a Szózat közös eléneklése 

foglalta keretbe.
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TOVÁBBRA IS AZÉRT DOLGOZUNK, HOGY A 
VÁLSÁGBÓL MEGERŐSÖDVE KERÜLJÜNK KI, 
EZÉRT IS FONTOS HANGSÚLYOZNUNK, HOGY 
DUNAKESZI MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN NYER-
TESE LEHET AZOKNAK A TERÜLETFEJLESZ-
TÉSI KEZDEMÉNYEZÉSEKNEK ÉS TERVEKNEK, 
AMELYEKRŐL NEMRÉG FOLYTATTAM ALAPOS 
EGYEZTETÉST LATORCAI CSABA ÁLLAMTITKÁR 
KOLLÉGÁMMAL – FOGALMAZOTT A LAPUNK-
NAK ADOTT NYILATKOZATÁBAN TUZSON BEN-
CE, TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. 
MINT MONDTA, AMÍG AZ ELHIBÁZOTT BRÜSZ-
SZELI SZANKCIÓK HATÁLYBAN VANNAK, ADDIG 
NINCS REÁLIS ESÉLY ARRA, HOGY A NEMZET-
KÖZI HELYZET JAVULJON, EZÉRT A MAGYAR 
KORMÁNY AZ ÁRSTOPOK FENNTARTÁSÁVAL 
KÍVÁNJA SEGÍTENI A LAKOSSÁGOT. UGYANAK-
KOR MINDENT MEGTESZÜNK AZÉRT IS, HOGY 
HAZÁNK GAZDASÁGA TOVÁBBRA IS FELFELÉ 
ÍVELŐ PÁLYÁN MARADJON – TETTE HOZZÁ A 
KÉPVISELŐ, AKI EZZEL KAPCSOLATBAN, ÉS A 
TÉRSÉGÜNKET ÉRINTŐ VONATKOZÁSOKRÓL 
ÉPP A NAPOKBAN EGYEZTETETT NOBILIS MÁR-
TONNAL, AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM ÁLLAM-
TITKÁRÁVAL. MEGVÉDJÜK A MUNKAHELYEKET 
A HÁBORÚS INFLÁCIÓVAL ÉS AZ ELHIBÁZOTT 
SZANKCIÓK GAZDASÁGI HATÁSAIVAL SZEMBEN 
– NYILATKOZTA LAPUNKNAK TUZSON BENCE.

Magyarországon lesz 
energia és lesz bizton-
ság! – ezekkel a szavak-

kal kezdte a lapunknak adott nyilat-
kozatát Tuzson Bence, térségünk és 
városunk országgyűlési képviselő-
je, amikor Dunakeszin találkoztunk 
vele, alig néhány nappal azután, 
hogy három helyi iskola – a Kőrősi 
Csoma Sándor és a Fazekas Mihály 
általános iskola, valamint a Radnóti 
Miklós Gimnázium – kötött testvér-
iskolai megállapodást a törökországi 
partnerintézményekkel, aminek kö-
szönhetően a jövőben már isztambu-
li cserediákprogramra is lesz lehető-
ség. Fontos számomra, hogy a körze-
tünk iskoláiba járó gyermekek minél 
szélesebb körben ismerhessék meg 
más országok kultúráját, szokásait 
– értékelte a most megkötött megál-
lapodást Tuzson Bence, aki a Török-
országból érkezett vendégeket és du-
nakeszi vendéglátóikat ebből az al-
kalomból az Országház épületében 
fogadta, illetve csatlakozott hozzá-
juk a parlamenti séta alkalmával is.

Lapunk kérdésére válaszolva a 
képviselő elmondta: „Mi megbe-
csüljük az időseket, ezért tovább-

ra is tartjuk az inflációkövető nyug-
díjemelést és a tizenharmadik havi 
nyugdíjat az idén is megkapják a jo-
gosultak, ezen felül pedig a nyugdíj-
prémiumot is kifizetjük, ha a gazda-
sági növekedés meghaladja a három 
és fél százalékot. Mi azt szeretnénk, 
hogy béke legyen, most az a legfon-
tosabb, hogy a háborúban álló felek 
minél előbb tárgyalóasztalhoz ülje-
nek. Addig is azonban, amíg ez nem 
történik meg, a magyar kormány há-
rom úton nyújt segítséget a vállalko-
zásoknak. Meghirdettünk egy több 
mint kétszázmilliárd forintos prog-
ramot a termelő és energiaintenzív 
kis- és középvállalkozások számára, 
és kidolgozunk egy gyármentő prog-
ramot is. Amennyiben pedig szük-
ség mutatkozik majd rá, akkor lesz 
új munkahelyvédelmi akcióterv is.”

Az idősek támogatásáról szólva a 
képviselő felhívta a figyelmet arra is, 
hogy november 10. és 15. között kap-
ják kézhez a nyugdíjasok az infláci-
ós nyugdíjkiegészítést. „Minél nehe-
zebb, válságosabb időszakot élünk, 
annál nagyobb szükség van az egy-
ségre. Most nehéz időket élünk, 
szükség van nemzeti konzultáció-
ra” – fogalmazott a képviselő. Mint 
mondta, a hamarosan kezdődő, a 
szankciókról szóló nemzeti konzul-
táció kérdőívén hét kérdés szerepel 

majd, közöttük egy, a gázszankciók-
ra vonatkozó rész is. Az ukrajnai há-
ború kirobbanása után még egyetér-
tés volt abban, hogy az energetikai 
szektorra ne terjedjenek ki az Orosz-
ország elleni szankciók, de Brüsszel-
ben fokozatosan „felülírták” ezt, és a 
júniusban elfogadott olajszankciók 
mellett már a gázra is ki akarják ter-
jeszteni a korlátozó intézkedéseket. 
A júniusi döntés óta Európában me-
redek emelkedésnek indultak a gáz-
árak és ez magával húzza az áram-
árakat is – érvelt a képviselő.

Tuzson Bence kifejezte reményét, 
hogy akárcsak a korábbi nemze-
ti konzultációkon, régiónkban ez-
úttal is nagyon sokan kitöltik majd 
a kérdőíveket, „mert közös jövőnk a 
tét és minden vélemény egyformán 
számít. Ezért is kérek mindenkit, 
hogy szánja rá azt a néhány percet, 
amennyi időbe a konzultációs kér-
dőívek kitöltése kerül, ugyanis ezzel 
nemcsak a mi munkánkat segíthe-
ti, de egyúttal hozzájárulhat ahhoz 
is, hogy hazánk egységes és megala-
pozott, megfelelő lakossági támoga-
tást élvező álláspontot képviseljen a 
nemzetközi egyeztetéseken és tár-
gyalásokon” – nyilatkozta lapunk-
nak a képviselő.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Dunakeszi nyerő pozícióban van  
a településfejlesztési tervezésben

A három isztambuli 
iskola vezetőinek 
Tuzson Bence 
országgyűlési 
képviselő mutatta be  
a Parlament épületét 

Tuzson Bence: Magyarországon lesz energia és lesz biztonság!
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A PÉLDA NÉLKÜLI MAGAS REZSIÁRAK CSÖK-
KENTÉSE ÉRDEKÉBEN A VÁROSI ÖNKOR-
MÁNYZAT INTÉZKEDÉSI TERVET DOLGOZOTT 
KI, MELYET AZ INTÉZMÉNYVEZETŐKKEL TAR-
TOTT KÖZÖS KONZULTÁCIÓKON ALAKÍTOT-
TAK KI A HELYI ADOTTSÁGOK ÉS ELLÁTÁSI 
FUNKCIÓK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. A MINAP 
TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN DIÓSSI CSA-
BA POLGÁRMESTER BEJELENTETTE, HOGY 
DUNAKESZI STABIL GAZDASÁGI ALAPOKKAL 
VÁG NEKI A TÉLNEK, ÁM AZ ENERGIAÁRAK 
RENDKÍVÜL NAGYMÉRTÉKŰ EMELKEDÉSE 
MIATT A TAVALYI 42 MILLIÓ FORINTTAL 
SZEMBEN 600 MILLIÓ FORINTRA EMELKED-
NE A VÁROS ÉVES GÁZKÖLTSÉGE, HA NEM 
VEZETNÉK BE A TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKE-
DÉST. A VÁROSVEZETŐ ELEMZÉSE SZERINT 
AZ INTÉZKEDÉSEK EREDMÉNYEKÉNT 400, 
DE ENYHE TÉL ESETÉN AKÁR 300 MILLIÓ 
FORINTRA MÉRSÉKELHETIK A KÖLTSÉGEKET 
SZÉLES KÖRŰ ÖSSZEFOGÁSSAL. A POLGÁR-
MESTER AZT IS BEJELENTETTE, HOGY NEM 
TERVEZNEK ADÓEMELÉST.

Dunakeszit is érinti az ener-
giaárak emelkedése, amely 
miatt az intézményeink-

ben átszerveztük a szolgáltatásokat 
a hatékony kihasználtság érdeké-
ben – ismertette a polgármester, aki 
elmondta, hogy a kialakult helyzet 
megoldását az intézmények vezető-
ivel közösen dolgozták ki. 

Dióssi Csaba pozitív eredmény-
ként értékelte, hogy az MVM ZRT.-
vel fix áras szerződést kötött a vá-
ros, melynek eredményeként az 
elektromos fogyasztás legnagyobb 
részét 23 forintos kilowatt áron szá-
molják el 2023. december 31-ig. A 
távhő esetében pedig a magyar ál-
lam kiegészíti a lakossági befize-
téseket, mert a szolgáltatás díja évi 
295 millió forintról 4,5 milliárd fo-
rintra nőtt.

HELYI INTÉZKEDÉSI TERVET 
DOLGOZTAK KI

A helyi intézkedési csomag részle-
teit kibontva elmondta, hogy a pol-
gármesteri hivatalban és az önkor-
mányzat többi intézményének iro-
dáiban körülbelül 19 fok lesz a hő-
mérséklet, egyéb helyiségekben 
ennél jóval alacsonyabb, 10-16 fok 
között ingadozik majd a skála attól 

függően, hogy tárolóról, mosdóról 
vagy folyosóról van szó.

A város legnagyobb kulturá-
lis intézménye, a VOKE József At-
tila Művelődési Központ december 
10. és március 31. között bezár, de 
addig a kisebb termeket és irodá-
kat fűtik, a nagytermet pedig kizá-
rólag rendezvény idején. Az épület-
ben működő fiókkönyvtár novem-
ber 30-ig tart majd nyitva, ezt köve-
tően március 31-ig a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtárban működik to-
vább a kölcsönzés, valamint kisebb 

kulturális programokat is itt rende-
zünk meg. A táncórák, a nyugdíjas 
klub kisebb rendezvényei a leállás 
idejére átköltöznek a régi házasság-
kötő terembe, valamint a Kossuth 
Lajos utcai könyvtárba, de a Nyílt-
vízi Edzőközpont és a sportcsarno-
kok is készek kisebb előadásokat be-
fogadni. Ez utóbbiaknál előny, hogy 
a hőszivattyús és napelemes rend-
szernek köszönhetően lényegesen 
kedvezőbb összegből fűthetőek ki, 
mint a nagy belmagasságú művelő-
dési központ. 

TAKARÉKOS ÜZEMMÓDRA 
VÁLTOTT A VÁROS

Közös összefogással csökkenthetjük a rezsiköltségeket

A Magyarság új 
sportcsarnoka ad otthont 

több rendezvénynek

Dióssi Csaba polgármester 
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A Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár Kossuth Lajos utcai épülete a téli 
időszakban – igény esetén – melege-
dőként is működik. 

FÓKUSZBAN  
AZ ENERGIATAKARÉKOS 

LÉTESÍTMÉNYEK

Sportközpontjainknak köszönhető-
en az edzéseket és a háttérmunkát 
sikerül úgy szervezni, hogy azok 
az épületek, amelyeket fűteni fo-
gunk, maximális kihasználtsággal 
működjenek. A Magyarság Sportte-
lep főépületét lezárjuk, onnan a bir-
kózók átköltöznek a Harcművésze-
ti Központba, ahol a karatésokkal, 
a jiu-jitsu és a cheerleader szakosz-
tály sportolóival egy helyen edzhet-
nek. A teniszcsarnok – melyet vál-
lalkozó bérel -, a futófolyosó és a 
nagycsarnok működik továbbra is a 
Magyarság Sporttelepen, ahol a leg-
újabb épületben hőszivattyú bizto-
sítja a fűtést. 

A VSD irodái a Magyarság Sport-
telepről átköltöznek a Fóti úti Ki-
nizsi Sportpályára, ahol az öltöző-
épület klímával és gázzal fűthető. 
Ugyanitt a kézilabdacsarnok a bel-
ső edzések mellett rendezvények 
megtartására is alkalmas lesz, mert 
a hőszivattyús és napelemes rend-
szernek köszönhetően egész télen 
gáz nélkül fűthető.

A Révész István Helytörténeti 
Gyűjtemény november 18. és ápri-
lis 1. közötti időszakban zárva lesz, 
de az értékek megőrzése érdekében 
8 Celsius-fokon temperáljuk az épü-
letet. A külső helyszíni foglalkozá-
sok zavartalanul folynak tovább. A 
Dunakeszi Technikai Kiállítás tem-
perálással a megszokott nyitvatar-
tási rendben a téli időszakban is lá-
togatható.

Az önkormányzati fenntartású 

bölcsődék és óvodák csoportszo-
báiban 22, az irodákban 19, a töb-
bi helyiségben 15 Celsius-fokot ál-
lítunk be – az előre meghatározott 
időpontban – napi háromszori szel-
lőztetés mellett.

Az egészségügyben is végrehaj-
tunk némi átszervezést, így bezár-
juk és víztelenítjük a volt pszichiát-
ria Fő úti épületét. Az ottani rendelé-
sek október 18. után végleg beköltöz-
nek a szakorvosi rendelőnél felépített 
új pszichiátria épületébe – ismertette 
Dióssi Csaba polgármester.

MÓDOSULNAK 
AZ ÜNNEPI PROGRAMOK

Mint megtudtuk, a téli időszak köz-
kedvelt programjai közül egyedül a 
jégpálya nem nyit ki. 

Az adventi vásárt idén is megren-
dezi az önkormányzat a Casalgrande 
téren, ám a Szent Mihály-napi soka-
dalom kedvező tapasztalatai alap-
ján és a takarékosság érdekében el-

maradnak a koncertek, nem építe-
nek színpadot, és így megtakarítják 
a hangosítás és a színpad hat héten 
át tartó őrzésének költségeit is. Az 
ünnepi várakozás meghitt hangula-
tát árasztó adventi koszorú és a ka-
rácsonyfa köré idén is várják a város 
apraját, nagyját, akik idén is élvezhe-
tik az óvodások műsorát. 

Az önkormányzat idén is megren-
dezi a Mikulás-ünnepséget, mely-
ben már csak a helyszín bizony-
talan. Még nem dőlt el, hogy a de-
cember 10-ig nyitva tartó József At-
tila Művelődési Központban vagy 
valamelyik új sportcsarnokunkban 
tartják meg a jóval gazdaságosabb 
fűtési feltételek miatt. 

A gyerekek mikuláscsomagjaihoz 
hasonlóan a karácsonyi ünnepek 
közeledtével idén is megajándékoz-
za az önkormányzat a város 65 év 
feletti polgárait, akik számára kéz-
besítik majd az ajándékcsomagot. 

– A magas rezsiárak „árnyéká-
ban” sem feledkezünk meg a gye-
rekekről és a város idős polgárai-
ról – hangsúlyozta Dióssi Csaba, 
aki hozzátette: az egyik legnagyobb 
közösségi rendezvényünk, az óév-
búcsúztató, az újesztendőt köszön-
tő szilveszteri bulin is együtt ünne-
pelhet a város, még ha „csak” disz-
kózenére táncolhatunk is – mondta 
a polgármester, aki reményét fejezte 
ki, hogy Dunakeszi összefogása ez-
úttal is példaértékű lesz. 

- Nagyon bízom benne, hogy szé-
les körű összefogással sikerül mi-
nimum 25 százalékkal csökken-
teni a város energiafelhasználását, 
mérsékelni a ránk háruló költsége-
ket. Mindehhez ezúton is köszönöm 
mindannyiuk támogató együttmű-
ködését – fogalmazott Dióssi Csaba. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A Casalgrande térén idén is 
lesz adventi gyertyagyújtás, 
ünnepi műsort adnak 
a város óvodásai

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a művelődési 
központ több programjának is a helyszíne lesz, 

de melegedőként is fogadja a város lakóit
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körzeti 
képviselőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Elkészült a Krajcár utca mögöt-
ti szerviz útra és a Barátság út 45. 
előtti, az óvodához vezető zebra 
elé a poller kihelyezés, így talán 
megszűnik az ott nem kívánatos 
autós közlekedés is!

A nyári vandálkodás és kultu-
rálatlan viselkedés nyomainak el-
tüntetése, és a méhrajzás is ke-
zelésre került a Kőrösi parkban, 
de sajnos nem szűntek meg ezek 
a szemetelések, rongálások, ezt 
többen is jelezték, s magam is ta-
pasztalom, ez ügyben jelzést is 
küldtem az illetékeseknek, egyez-
tető tárgyalásokat kezdeménye-
zek a rendőrség, polgárőrség, 
közterületfelügyelet bevonásá-
val, s persze az önkormányzat se-
gítségével is, hogy teljesen felszá-
moljuk ezeket és a hasonló ese-
teket. Ehhez azonban nagymér-
tékben szükség lesz az itt élők 
összefogására is! Ahogy tapasz-

talom, egyre inkább erősödik az 
ilyen jellegű érdeklődés, jelent-
kezés is a közösségünk tagjai ré-
széről. A legutóbbi padrongálás 
után jelzésemre a hivatal illetékes 
osztálya a feljelentést megtette a 
rendőrségen, bízom abban, hogy 
eredménye lesz, s talán ez is meg-
szűnteti, vagy csökkenti a hason-
ló ügyeket!

 Újra van piacunk, ha még nem 
is az és olyan, amely a végső el-
képzelésünk szerinti, de ismét 
helybe jönnek a termelők, áru-
sok! Nagy siker volt az első ilyen a 
szépen kialakított területen a régi 
piac mellett, s úgy tűnik heti rend-
szerességgel folytatódik is! Már a 
második alkalmon is túl vagyunk, 
mind az eladók, mind a vevők elé-
gedettségére. Továbbra is együtt 
dolgozunk Kárpáti Zoltán képvi-
selőtársammal azon, hogy ez a 
régi kezdeményezésünk megva-
lósulhasson, s ebben jó partner a 
város vezetése, mely mindenben 
segíti e törekvésünket! Termé-
szetesen a régi romos piacépü-
let ügye sem kerül parkoló pályá-
ra, továbbra is célunk az áldatlan 
állapotok rendezése, a tulajdon-

viszonyok tisztázása. Erről ismét 
tárgyalt a képviselőtestület, s bí-
zom benne, hogy ez a folyamat is 
felgyorsulhat a meghozott hatá-
rozatok által!

 A Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola megyei pályázaton 
indult, s nyert a sportudvarának 
korszerűsítésére, ezzel megszé-
pül, megújul majd ez a rész is! Ter-
veik szerint hamarosan meg is va-
lósul ez a projekt, természetesen, 
ahogyan tudom segítem a színvo-
nalas kialakítást, s egyben köszö-
netet mondok a szervező és kez-
deményező pedagógusoknak, és 
az iskola vezetőinek, Kárpáti Erzsi-
kének és Tóth Zoltánnak, akikkel 
többször is egyeztettem, tárgyal-
tam az ügyben!

Nagy öröm és büszkeség volt 
részt venni az október 6-án tartott 
városi megemlékezésen az Aradi 
Vértanúk terén! Soha nem látott 
létszámban jelentek meg az ün-
neplők, köszönhetően a Bárdos, 
a Kőrösi és Fazekas iskolák peda-
gógusainak, tanulóinak is! Szívet 
melengető érzés volt látni a gyer-
mekek nagyszerű műsorát, vég-
re élettel telt meg ez a gyönyörű 

kis terünk is! A hőseink, mártírja-
ink megérdemlik az ilyen megem-
lékezést, remélem október 23.-án 
is hasonló lesz a hangulat!

Az idei esztendőben is itt a 
Casalgrande téren lesz az Adven-
ti Vásár, ezzel ismét kicsit a város 
központjává válunk! Sajnos az idei 
nehéz és bizonytalan helyzetben, 
nem a megszokott formában, de 
azért reményeim szerint magas 
színvonalon és meghitt hangulat-
ban telnek majd az ünnepi hetek 
és a Szilveszter is!

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 Óvoda köz 30 férőhelyes 
parkolójának kialakítását a 
Megyeri-Kovács Kft.. munkatár-
sai elkezdték. 

- A nyár folyamán a körzetben 
már előzőleg jelzett nyolc címből 
hat utcasarkon a hiányzó utca 
névtáblák kihelyezése megtör-
tént. Gyakorlatilag csak két utca-
sarkon a Bajza - Király utca 22-24. 
és a Kossuth Lajos utca - Kossuth 

köz jelzőtáblát kell pótolni. A hi-
ányzó utca névtáblák kihelyezé-
se végett az osztályhoz fordul-
tam.

- A Batthyány Elemér utcai lakók 
csapadékvíz elvezetéssel kapcso-
latos problémájuk megoldása ér-
dekében a Kossuth L. és a Károlyi 
utca találkozásában az aszfalthur-
ka kialakítását a Penta Kft dolgozói 
elvégezték

- A Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár előtti oszlopok és a Zrínyi-Sző-
di sarkon található oszlop helyreál-
lítása megtörtént

- Az ígért betonozást a Tát-
ra és Bajtárs, valamint a Tátra és 

Sződi utcasarkon a DMRV alvál-
lalkozója elvégezte, de a végle-
ges helyreállítás az aszfaltozás 
még hátra maradt. Morvai János 
kirendeltségvezetőtől e-mailben 
érdeklődtem az aszfaltozás idő-
pontjáról, melyet időközben az al-
vállalkozó elvégzett     

- Közel négy hónapja a Rákó-
czi út 20. előtt beszakadt szik-
kasztó helyreállítása, valamint 
az ingatlan csapadékvíz elveze-
tésének megoldásának időpont-
ja felől érdeklődtem negyedik 
alkalommal írásban az osztály il-
letékesétől   

- A Hunyadi és Mátyás király sar-
kon a gyalogosátkelő hely közvet-
len közelében lett kijelölve a rol-
lerek parkolója. A parkoló akadá-
lyozza a gyalogosok, a babakocsit 

sétáltató édesanyák biztonságos 
közlekedését, emiatt megkeresés 
érkezett hozzám. A helyszín meg-
tekintése igazolta a bejelentők ál-
lítását, ezért az osztály illetékesé-
vel a közös szemle eredményeként 
megállapításra került, hogy a par-
koló egy újabb helyen, várhatóan 
szemben a hirdetőoszlop és tele-
fonfülke közötti részen lesz kiala-
kítva

- A következő kérésemet kis-
gyermekes édesanyák megkere-
sése végett nyújtottam be, mivel 
a Tábor és Bajtárs utca keresztező-
désnél lévő gyalogosátkelőhelyen 
nehezen tudnak átmenni, amikor 
reggelente a Piros Óvodába, illet-
ve a Fazekas Mihály Általános Is-
kolába vinnék a gyermekeiket. Saj-
nos ugyanez a probléma a délután 

SZEPTEMBER…
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körzeti 
képviselőink jelentik

Az előző hónapban egy abroncs-
lopással összefüggő bűncselek-
ményt követtek el a Barátság útja 
16. számú épület melletti parko-
lóban, a térfigyelő kamerák köz-
vetlen közelében. Az esetről én 
magam is a közösségi médiából 
értesültem. Miután hónapok óta 
minden hasonló esetnél akár az 
érintettek, akár a hatóságok arról 
számolnak be, hogy kamerafel-
vétel nem áll rendelkezésre, mi-
közben éppen a mostani esettel 
– vagy éppen korábbi, hulladék-
lerakással – érintett helyszínen, 
azaz a Barátság útja 16. melletti 
hulladéktárolóknál nemrég nagy 
csinnadrattával szerelték föl a 
városi térfigyelő kamerarend-
szer új kameráit, az elkövetéskor 
Facebook-oldalamon azt ígér-
tem, hogy a rákövetkező héten 
esedékes – szeptemberi - kép-
viselő-testületi ülésen rá fogok 
kérdezni, hogy miért nem mű-

ködnek a városi kamerák, illetve 
ha működnek, miért van az, hogy 
szinte minden olyan ügyben, 
ahol megoldást kellene kínálni-
uk, használhatatlanok, nem töltik 
be a funkciójukat. A néhány nap-
pal későbbi ülésig ugyanakkor 
felmértem, hogy az ügy össze-
tettebb annál, mint hogy ennyire 
rövid idő alatt úgy tehessem fel a 
kérdést, hogy arra érdemi választ 
kaphassak, így a testületi ülésen 
a tárgyban felszólalva jeleztem, 
hogy a kérdésemet írásban te-
szem fel a polgármester részére. 
(Ezt pedig éppen azért jeleztem 
a testületi ülés jegyzőkönyvében 
rögzített módon, hogy koráb-
bi ígéretem alapján nem feled-
keztem meg a témáról, hanem 
csak szóbeli kérdés helyett írás-
ban szándékozom feltenni azt.) 
Amennyiben írásbeli kérdésemre 
választ kapok, annak érdemi ré-
szét jelen hasábokon is közzé fo-
gom tenni.

Mint legutóbb jeleztem, a Ba-
rátság úti piaccal összefüggés-
ben újabb lépésekről döntött a 
képviselő-testület annak érdeké-
ben, hogy mielőbb teljesen ön-
kormányzati tulajdonba kerül-

hessen a terület és megkezdőd-
hessen annak régen várt ren-
dezése. Az ismételt (sokadik) 
önkormányzati megkeresésre a 
piacon az önkormányzaton kí-
vül még tulajdonrésszel rendel-
kező 11 tulajdonosból ketten el-
fogadták a rendezésre tett aján-
latot, négyen elutasították azt, 
öten pedig nem is válaszoltak 
az önkormányzatnak. Az újabb 
ajánlatot már elfogadó tulajdo-
nosokkal, akik pozitívan reagál-
tak az önkormányzat ismételt 
megkeresésére, a képviselő-tes-
tület már korábban felhatalmaz-
ta a polgármestert az adásvé-
tel megkötésére. Hogy ez meg-
történt-e, arról a polgármester 
még nem adott tájékoztatást, 
de akár a múltban megtörtént a 
szerződéskötés, akár a közeljö-
vőben kerül rá sor, azzal immár, 
12298/20000-re nőtt az önkor-
mányzat tulajdonrésze. A fenn-
maradó területrész mielőbbi ön-
kormányzati tulajdonba kerülése 
garantálhatná a régen elvárható 
rendezést, melynek érdekében a 
további lépésekről a soron követ-
kező beszámolóimban fogok tá-
jékoztatást adni.

Korábbi beszámolómban fog-
laltak szerint a körzetben több 
helyen indokolt a lakossági jelzé-
sek alapján a sűrűbb rendőrségi 
ellenőrzés, melyekkel kapcsolat-
ban előző beszámolómban azt 
ígértem, hogy jelezni fogom azo-
kat a városi rendőrkapitányság 
felé, itt most csak arról számo-
lok be az olvasóknak, hogy ezen 
jelzések megtörténtek, a remélt 
előrelépésekről itt is a soron kö-
vetkező beszámolóimban fogok 
tudni tájékoztatást adni.

Elérhetőségeimen továbbra is 
várom megkereséseiket. Közvet-
len telefonszámom: 06-70-379-
92-11, elektronikus levélcímem: 
zpvarga.dunakeszi@gmail.com 
vagy varga.zoltan@jobbik.hu. El-
érhető vagyok a közösségi mé-
diában, alábbi hivatalos olda-
laimon is: www.facebook.com/
zpvarga, illetve www.twitter.
com/zpvarga.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

TISZTELT DUNAKESZIEK, TISZTELT 2-ES VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!

folyamán, amikor véget érnek az 
órák.  A problémát a gépjárműve-
zetők gyorshajtása okozza, annak 
ellenére, hogy a zebra előtt a Tábor 
út mindkét oldalán gyalogosátkelő 
helyre figyelmeztető tábla van ki-
helyezve. A balesetveszély elkerü-
lése érdekében 30 km/órás sebes-
ségkorlátozó KRESZ táblák kihelye-
zését javasoltam a Tábor, Hunyadi 
és a Sződi utca közötti szakaszon. A 
kihelyezés érdekében a beadványt 
a soron következő 2022. október 
végi Pénzügyi és Jogi Bizottság 
ülésére kértem beterjeszteni. Egy-
ben kértem, hogy a zebrára figyel-
meztető táblák széleit sárga fény-
visszaverő kerettel lássák el  

- Városunk többi utcájához ha-
sonlóan a Kálmán utcában is az el-
múlt évek folyamán számos épít-

kezés folyt, illetve tart jelenleg.  
A Kálmán utca 14. tulajdonosa több 
éve húzódó csapadékvíz elvezeté-
sének problémáját jelezte ismétel-
ten. Az esőzések után az ingatlanja 
előtti járda járhatatlanná válik, mi-
vel egy nagyobb tócsa keletkezik, 
mely a kerítése lábazatát áztatja. Az 
építőanyagot szállító teherautók 
többnyire a kérelmező ingatlanja 
előtt várakoztak, a súlyuk miatt a 
szegélykövek kilazultak, sőt, az út-
test is megrepedt. Betonjárdáját 
összetörték, az okozó ismeretlen 
maradt, így a helyreállítást a tulaj-
donosnak kellett állnia. A bejelentő 
problémájának megoldása érdeké-
ben az osztály illetékeséhez fordul-
tam, elsőként a helyszín vizsgálatát 
kértem, majd a szemle eredményé-
ről kértem tájékoztatást. 

- Az Óvoda köz 8 tulajdonosa 
több problémában kérte segítsé-
gemet. Az Óvoda köz egy „Zsákut-
ca”, melyben jelenleg egy 30 férő-
helyes parkoló kialakítása van fo-
lyamatban. A kérelmező szeretné, 
ha a gépjárművek kizárólag a par-
kolóban állnának meg és a továb-
biakban megtiltanák, hogy az Óvo-
da köz végében lévő zsákutcába 
hajtsanak be. Evégett egy KRESZ 
táblát kellene kihelyezni, ami tilta-
ná a zsákutcába lévő behajtást, il-
letve megállást. A másik kérése, 
hogy az ingatlan bejáratához kihe-
lyeztek egy szemetest, amit gyak-
ran ő maga ürít ki. Ez a hulladék-
gyűjtő a gyermekeket szállító szü-
lők miatt lett kihelyezve, ezért sze-
retné, hogy a következőkben az 
óvoda bejáratának közelébe he-

lyeznék át a szemetest. Végül pe-
dig a parkoló kerítésének méretére, 
illetve magasságára utalt a bejelen-
tő, ami szintén egyértelmű kérés az 
ott lakók részéről, mivel mindenkit 
megillet az intimszféra. 

- Egyedi közvilágítási hibák beje-
lentése:

1. Kossuth L. utca 7.
2. Hunyadi utca 59. 
3. Bocskai utca 41. 
4. Zrínyi utca 19. 
5. Batthyány utca 16. 
6. Krúdy Gy. utca 6. 
7. Bocskai - Báthory sarok
 8. Kossuth L. utca 37.

 Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője



Az Országház előtt, a Kossuth 
Lajos téren az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc év-
fordulóján, az aradi vértanúk 
emléknapján, 2021. október 6-án 
félárbócra engedték a magyar 
zászlót, tisztelegve az Aradi Vér-
tanúk áldozata előtt. Az életüket 
áldozták a szabadságért, nem 
felejtjük el őket, ápoljuk emlékü-
ket. Dicsőség a Hősöknek! 

Október 23-án az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
kitörésének 66. évfordulóját és 
a Magyar Köztársaság 1989-es 
kikiálását ünnepeljük. Emlékez-
zünk és ne feledjünk! Szomorú 
esemény történt a mostani ün-
nep előtti hónapban, szeptem-
ber 14-én, életének 85. eszten-

dejében elhunyt Wittner Mária, 
1956-os szabadságharcos, Du-
nakeszi Város díszpolgára, volt 
országgyűlési képviselő. 

Nyugodjon békében!

Szeretném Önöket tájékoztat-
ni néhány, közvetlen környeze-
tünket érintő témáról.

- Igen sokan megkerestek a 
Klapka utcai új kerékpárút terve-
zésével és építésével kapcsola-
tosan. Több lakossági fórumot is 
tartottam, ahol a lakók sérelmez-
ték, hogy semmit nem tudnak a 
kerékpárút pontos nyomvonalá-
ról és egyáltalán az iskolák fel-
építésével szorosan összefüggő 
új forgalmi rendről. Kértem pol-
gármester urat, hogy biztosítson 
számunkra lehetőséget arra, 
hogy mindannyian tájékozód-
hassunk a tervekről, elmondhas-
suk véleményünket és vegyék 
figyelembe a tervezés során a 
közvetlenül a Klapka út mellett 
élők érdekeit is. Polgármester 
úr ígéretet tett, hogy biztosítani 
fog lehetőséget egy fórum kere-

tein belül, hogy választ kapjunk 
kérdéseinkre. A Klapka utca kele-
ti oldalán az úttestet és a járdát 
elválasztó majdani, remélhető-
leg megvalósuló szalagkorlát 
ügyében is várunk tájékoztatást.

- A Tábor utcai gyros-os és a 
rendőrség kerítése közötti járda-
szakasz javításának megrendelé-
se folyamatban van.

- A Tábor utca 48-58. Társas-
házhoz, a Tábor utca – Szép Ernő 
utca illetve a Tábor utca – Dr. Füzi 
Miklós utca sarkára kért kamerák 
telepítése a jövő évi költségve-
tésben jelenhet meg.

- A Dr. Fűzi József utca 
beszükülő szakaszának a Fa-
zekas Mihály utca felé történő 
egyirányúsítása a szeptember 
havi Pénzügyi és Jogi Bizottság 
ülésén kerül napirendre.

- Az ideiglenesen kialakított 
buszmegállók végleges kiépíté-
se az idei évben már nem valósul 
meg, a jövő évi költségvetésben 
tervezik szerepeltetni ennek 
költségét.

- A Veres Péter utcát a Pilinszky 

János utcával összekötő beton 
járdaszakasz javítását szintén a 
jövő évi költségvetésben terve-
zik szerepeltetni ennek költsé-
gét.

- A Tábor utca - Kálmán utca 
sarkán megépített szintkülönb-
séget áthidaló rámpa melletti 
korlát megrendelése folyamat-
ban van.

- Megkerestem a rendőrség il-
letékes osztályát, hogy a Klapka 
György utcai parkolónál rend-
szeres sebességméréseket szí-
veskedjenek végezni.

- Örömmel jelenthetem, hogy 
a Tábor utcában, a Piros Óvoda 
melleti szakaszon megújult a 
gyalogjárda burkolata.

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
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körzeti 
képviselőink jelentik

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Egykoron, eredetileg Dunake-
szi piactere, egyetlen közösségi 
tere volt a mai főtér, ahol kicsit 
a régi időket visszaidézve ren-
deztük október első vasárnap-
ján a Szent Mihály-napi sokadal-
mat. Szándékosan a forgatag, 
sokadalom nevet kapta, hiszen 
a programválasztás a vásári han-
gulatot, attrakciókat, komédiá-
sokat idézte vissza. A látogatói 
létszám és a visszajelzések alap-

ján úgy tervezzük, jövőre is ilyen 
jellegű rendezvényt szervezünk 
Szent Mihály-napra.

Múlt héten volt lehetőség a 
népszámláláshoz online ada-
tot szolgáltatni. Ez a biztonsá-
gosabb és kényelmesebb mód-
szer, ezért Dunakeszi Város Ön-
kormányzata 5 segítőpontot is 
kijelölt a városban, ahol bárki él-
hetett a lehetőséggel. Többen 
igénybe is vették a szolgáltatást, 
amely közrejátszott ahhoz, hogy 
Dunakeszin mintegy 5000-en 
töltötték ki az elmúlt két hétben 
az online felületet. November 
20-ig azonban már csak a nép-
számlálóbiztosok közreműkö-
désével van lehetőség az adat-
szolgáltatásra. Kérem, segítsék 
munkájukat!

Lezárult a faigénylési szezon, 
Tóth Eszter, Dunakeszi főker-
tésze múlt héten összesítette 
a kérelmeket. Több száz facse-
metére érkezett nyomtatvány, 
amelyek alapján a megrende-
lési folyamat már el is indult.  
November közepe-végétől, az 
időjárástól függően meg is kez-
dődnek az ültetések. Fontos ki-
emelni, a kérelmező feladata az-
zal nem ért véget, hogy fát igé-
nyelt. Az Önkormányzat állja a 
növény beszerzését és kiülteté-
sét is, de gondoskodnia annak 
kell róla, aki megigényelte. Eb-
ben is szükség van az Önök köz-
reműködésére.

Őszre-télre megújultak a köz-
területi virágágyások. A nyáron 
viruló muskátlik helyére díszká-

poszták, csarabok, krizanténok 
és árvácskák kerültek. A muskát-
liknak és néhány árvácskának 
összesen két lakossági virágosz-
tás alkalmával, mintegy 300 tő-
nek új gazdákat találtunk.

Lakossági jelzéseket kaptam 
a helyi buszmenetrenddel kap-
csolatban. A Városüzemeltetési 
osztály által beépíthető javasla-
tokat beépítjük és várhatóan ja-
nuár 1-től az új menetrend már 
tartalmazni fogja ezeket a válto-
zásokat is.

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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körzeti 
képviselőink jelentik

Körzetünkből csatlakozott a 40. Duna-
keszi Kártya elfogadóhely a Dunakeszi 
Kártya programhoz. 5% kedvezményt 
biztosít a SóTesó Fagyizó és Száraz 
Sóterápiás Játszóhely a szolgáltatások 
árából a kártyabirtokosoknak. Érdemes 
kihasználni a „klubtagság” előnyeit.

Kisebb városi rendezvény kerekedett 
az idei október 6-i megemlékezésből, 
ezért a jövőben, az iskolák bevonásá-
val központi szervezésben szeretnénk 
megtartani, hogy életben tartsuk tör-
ténelmünk e jelentős eseményénék 
emlékét is. Október 23-án ismét várunk 
mindenkit a Kegyeleti parkban, a Gólya 
emlékműnél, hogy közösen és méltó-
képpen rójuk le tiszteletünket az 1956-
os forradalom és szabadságharc hőse-
ire emlékezve. Az ünnepség 10 órakor 
kezdődik. Idén Wittner Máriát, az utolsó 
halálraítélt ’56-os hőst kértük fel, hogy 

mondja el az ünnepi beszédet, de saj-
nálatos halálesete ezt többé már nem 
teszi lehetővé. Dr. Szentléleki Károly 
sebész főorvos, díszpolgár gondolatait 
hallgathatjuk meg a sírkertben. 

Lezárult a népszámlálás online adat-
szolgáltatásának időszaka, november 
20-ig a számlálóbiztosok felkeresik 
mindazokat, akik nem éltek az online 
bejelentés lehetőségével. A népszám-
lálóbiztosokról a következő fontos in-
formációkat kell tudni:

- a népszámlálás logóit, formai ele-
meit tartalmazó, névvel ellátott, a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 
előre sorszámozott, azonosító plasztik-
kártyával azonosítják magukat, amely 
alapján a KSH Call Centerében a kérde-
zőbiztos leellenőrizhető,

- az adatszolgáltató a népszámláló-
biztos személyigazolványát is elkérheti 
az ellenőrzéshez

- nincs náluk papír alapú kérdőív, ki-
zárólag a KSH által biztosított tableten 
(táblagépen) dolgoznak

- egyedül érkeznek, de válaszmeg-
tagadás esetén a felülvizsgálóval újra 
felkeresik az állampolgárt

- egész nap és hétvégén is várhatók

- ha a felkeresett címen nem nyitnak 
ajtót, értesítőt hagynak a postaládában 
és lehetőség nyílik időpont egyeztetés-
re

Nagy sikere volt az idősek világnap-
ja alkalmából a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban megrendezett 
Korda György és Balázs Klári koncert-
nek, valamint az arra a napra a város-
ba rendelt két Generali egészségügyi 
szűrőbusznak. A jövőben is szervezünk 
hasonló alkalmakat.

Az elmúlt hetekben 3 babacsomagot 
vihettünk ki a körzetünkben. Ezúton is 
köszöntöm Petrát, Vencelt és Ferencet, 
szeretettel gratulálok családjuknak!

Kérdéseikkel és észrevételeikkel to-
vábbra 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!

Babacsomag
Nagy örömömre szolgál, hogy is-
mét babaköszöntő csomagot vi-
hettem el egy családhoz. Isten 
hozta Bercel nevű lakótársunkat 
városunkban.

Diáknegyed építése
A diáknegyed építése ütemezet-
ten halad. Hamarosan sor kerül 
az úgynevezett Bokréta ünnep-
re, melyet az építők akkor szok-
tak ünnepelni, amikor az újon-
nan épített épület eléri a végle-
ges magasságot. 

Szent Mihály-napi sokadalom
Az ősz beköszöntével a főtéren is 
megpezsdült az élet. Hagyomá-
nyosan megrendezték a Szent 
Mihály-napot. Az előző évekhez 
hasonlóan idén is sikeres és nép-
szerű volt a rendezvény. Én ma-
gam a Hagyományok sátrában 
voltam jelen, ahol az érdeklődők 
szőlőt és mustot kóstolhattak, 
valamint tájékoztatást kaphat-
tak az épülő diáknegyedről. Sok 
ismerőssel találkoztam, de annak 
még jobban örültem, hogy sok új 
érdeklődő is volt.

Útfelújítás, kátyúk
Kábelfektetés miatt felbontásra 
került a Bazsanth Vince utcában 
a gyalogos járda. Az árkot pár na-
pon belül betemették. A végle-
ges felületet a beton kötési ide-

jének függvényében alakítják ki 
a szakemberek.
Az útburkolatok, kátyúk javítá-
sai ütemezetten haladnak. Mivel 
az úthibák javítása a bejelentést 
követően folyamatosan történik, 
ezért arra kérem a kedves lakó-
társakat, hogy jelezzék számom-
ra a lenti elérhetőségemen.

Zöld Dunakeszi Program 
a körzetben
Október 7-én lezárult az őszi fa-
ültetési igények leadása. Akik az 
év közben jelezték számomra fa-
ültetési szándékukat, azok igé-
nyeit már továbbítottam az Ön-
kormányzat által megbízott, az 
ültetést koordináló szakembe-
reknek. Akik még nem jelezték 
számomra faültetési igényüket, 
de most kedvet kapnak, azoknak 
a tavaszi időszakban lesz lehető-

ségük a faültetési igényük leadá-
sával. Az ültetést az Önkormány-
zat által megbízott szakemberek 
végzik el. Az Önök feladata csak 
az, hogy az igényeikkel együtt 
vállalják az ültetett fák gondozá-
sát, melyre ezúton is kérem Önö-
ket.

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

Egyelőre még a Radnóti Mik-
lós Gimnázium tagintézménye-
ként, két induló osztállyal meg-
kezdte a működését a IV. Béla ki-
rály Gimnázium a Fő út 143. szám 
alatti volt kormányhivatali épü-
letben. Az intézményindító tan-
évnyitóra ünnepélyes keretek kö-
zött került sor, amelyre városunk 
polgármestere és a térség ország-
gyűlési képviselője is ellátogatott. 

Az önkormányzat az új intézmény 
körülményeinek otthonosab-
bá tétele érdekében augusztus-
ban felújításokat végzett a gim-
názium osztályainak helyet adó 
épület udvarán. Jövőre újabb két 
gimnáziumi osztály indul majd és 
a tervek szerint a szakgimnáziu-
mi képzés is elindul. Közben a Di-
áknegyed építkezés is nagy erők-
kel zajlik. A tervek szerint október 
21-én bokrétaünnepre kerülhet 
sor, azaz az épület eléri a legma-
gasabb építési pontját. Az építke-
zés Dunakeszi történetének leg-
nagyobb beruházása, amely év-
tizedekre biztosíthatja a város 
versenyelőnyét a térség települé-
seinek a mezőnyében. A Diákne-
gyed közelsége és kedvező meg-
közelíthetősége miatt a Révdűlő 
számára is sok előnyt tartogat.

A közelmúltban négy kerékpá-
ros szervizoszlopot telepítettünk 
a Magyar Kerékpáros Turisztikai 
Szövetséggel együttműködve – 
egy pályázat segítségével – az 
EuroVelo6 mentén: a Folyam utca 
– Csermely utca sarkán, a Duna so-
ron, a Révnél és a Kiscsurgó tanös-
vénynél a bringaút melletti tisztá-
son. Utóbbi mellé a közeljövőben 
pihenőpadot is telepítünk. Mind a 
négy oszlop felszerelt pumpával 
és különböző kulcsokkal, haszná-
latra készen állnak a kerékpárosok 
rendelkezésére.

Október 7-éig lehetett jelent-
kezni a faültetési programra. Idén 
is sokan jelentkeztek az önkor-
mányzat felhívására, így folytató-
dik a város zöldítése és a meglévő 
állomány frissítése. 

A Közüzemi Kft. a hónap folya-

mán beszedte a napvitorlát a Ka-
tonadomb játszótér homokozója 
felől, hogy majd az időjárás rosz-
szabbra fordulásával ne károsod-
jon. Az eszközt április 15-ével ter-
vezik újra telepíteni.

A fogadótér kialakításával a 
végéhez közeledik a Kiscsurgó-
völgy vizes élőhely rekonstrukci-
ója.  A területen pihenőpadok és 
burkolt felület kerül kialakításra, 
amely alkalmas lehet arra, hogy 
iskolás csoportok gyülekezzenek 
és induljanak a Kiscsurgó felfe-
dezésére és a kerékpárúton hala-
dók is megpihenhetnek a fogadó-
téren.  A rehabilitáció befejezését 
október végére várjuk.

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

Jó hír a káposztásmegyeri csomópont-
beruházás befejezését illetően, hogy 
október közepén megérkeztek Törökor-
szágból a gyalogos-átkelőhely létesíté-
séhez szükséges szabványos közvilágí-
tási oszlopok, és ezzel minden akadály 
elhárult a projekt — a kivitelező által 
vállalt október végi — határidőn be-
lüli befejezése elől. Mindez azt jelenti, 
hogy október 21-ig lezárul a dunakeszi 
önkormányzat által kezdeményezett és 
koordinált, az újpesti önkormányzattal 
közösen finanszírozott projekt.

A közvilágítás kiépítésével, majd a 
közlekedési lámpák telepítésével a vas-
úti átjáró utáni Külső Szilágyi úti kihajtó 

a korábbi – a nyáron kezdett munkála-
tok előtti – állapotokhoz képest jelen-
tősen megváltozott, közlekedési lám-
pák által irányított csomóponttá válik. 
Emiatt már kérvényeztem a „megválto-
zott forgalmi rend”-ről tájékoztató elő-
jelző táblák kihelyezését mindhárom 
– Budapest, az Auchan és a vasút felől 
– irányból.

Ugyan nem konkrétan a csomópont 
átépítéséhez, de szorosan az aluljáró-
hoz kapcsolódó korábbi — heti szinten 
tapasztalható — probléma, hogy nem 
megfelelő a Külső Szilágyi úton a vasúti 
aluljáróra vonatkozó magasságkorláto-
zás előjelzése. 

A hiányosság orvoslása érdekében fel-
vettem a kapcsolatot a Budapest Közút 
Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságával, 
akiknél kérvényeztem, hogy a Külső-Szi-
lágyi úton a vasúti aluljáró magasságá-
nak előrejelzése a jelenleginél hatéko-
nyabb, jobban láthatóbb lehessen.

Válaszuk szerint az „(…) előjelző táblá-
kat megvizsgáltuk, és megállapítottuk, 
hogy mindkét irányból duplán kint van-
nak a szükséges előjelző táblák, és mivel 
az egyenes főirány részére semmiféle 
magasság-korlátozás nincs érvényben, 
így egyéb jelzőtáblát nem tudunk kihe-
lyezni, az aluljáróban érvényes magas-
ságkorlátozás előjelzésére. (…)”

A hatóság válasza — sok lakótársunk 
egybehangzó véleménye szerint — el-
fogadhatatlan, így további kísérletet te-
szek a kérvény teljesítése érdekében.

Elérhetőségeim: benko.tamas.duna-
keszi@gmail.com; +36 20 41 91 533. Pa-
píralapú küldeményeiket bedobhatják 
Alsón a Muskátli utcai közösségi ház 
oldalán elhelyezett zöld színű postalá-
dába is.

   Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLL 
A KÁPOSZTÁSMEGYERI CSOMÓPONT ÁTÉPÍTÉSE



DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ FIATALOK HOSSZÚ TÁVÚ 
CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSA, MÁS NEMZETEK 
KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉNEK 
ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN TARTALMAS 
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOT ÁPOL 
ERDÉLYI, LENGYEL, BOLGÁR, OLASZ 
VÁROSSAL. A KEDVEZŐ TAPASZTALATOKRA 
ÉS EREDMÉNYEKRE ÉPÍTVE A FIATALOK 
LEHETŐSÉGEINEK BŐVÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 
OKTÓBER 3-ÁN A TÖRÖK ISZTAMBUL 
HÁROM OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉVEL KÖTÖTT 
TESTVÉRISKOLAI MEGÁLLAPODÁST A VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT, A RADNÓTI GIMNÁZIUM,  
A FAZEKAS ÉS A KŐRÖSI ISKOLA.

A 
Dunakeszin aláírt testvéris-
kolai megállapoDás előzmé-
nye, hogy a széles nemzetkö-

zi kapcsolatokkal rendelkező Kárpá-
ti Zoltán, a Radnóti Miklós Gimnázi-
um igazgatóhelyettese hosszú 
évek óta ápol korrekt szak-
mai kapcsolatot Kubilay 
Karahan, török-ma-
gyar kulturális mene-
dzserrel, akinek szer-
vezésében a Kőrösi is-
kola, a Fazekas iskola 
és a Radnóti gimnázi-
um vezető képviselői a 
nyáron Isztambulban tá-
jékozódtak az együttműkö-
dés szakmai lehetőségeiről, melynek 
eredményeként a török és a dunake-
szi iskolák vezetői október 3-án alá-
írásukkal is „megpecsételték” a test-
vériskolai megállapodást.

A török delegáció tagjai látoga-
tást tettek a Révész István Hely-
történeti Gyűjteményben, majd 
„betekintést”nyertek a főtéri Szent Mi-
hály-napi búcsú ünnepi forgatagába.

Másnap kora délelőtt ellátogattak 
mindhárom iskolába, ahol nagyon 
lelkesen fogadták őket a diákok és a 
tanárok. A Kőrösiben például Kárpá-
ti Zoltánné igazgató asszony bemu-
tatta a vendégeknek a lakótelep szí-
vében működő 44 éves oktatási intéz-
ményt. A küldöttség tagjai Kubilay 
Karahannal az élén megismerhették, 
hogyan segíti a sakk a kreatív gondol-
kodást, a tehetségfejlesztést, melyet 
Polgár Judit, nemzetközi sakk nagy-
mester módszere alapján oktatnak az 
iskolában. A Kőrösiben tett látogatás 
csúcspontjaként a delegáció tagjai is 
táncra perdültek Tóth Zoltán igazga-
tóhelyettes, táncpedagógus invitálá-
sára, aki az iskola ifjú néptáncosaival 

közösen bemutatott látványos és ma-
gával ragadó produkcióval örvendez-
tették meg az isztambuli vendégeket.

A Fazekas Mihály Német Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Iskolá-

ban Papné Szalai Csilla igazga-
tó asszony, a Radnóti Mik-

lós Gimnáziumban Nyi-
ri István igazgató úr 
és vezetőtársai fogad-
ták a hozzájuk elláto-
gató másik két isko-
la képviselőit, akiknek 

bemutatták az oktatá-
si intézmények sajátos-

ságait, a diákok és a taná-
rok eredményes együttműkö-

désének köszönhetően elért kimagas-
ló sikereket.  

A három iskolában tett látogatás 
után a vendégeket Dióssi Csaba pol-
gármester a városházán fogadta és 
köszöntötte.

A polgármester a kedves hangvéte-
lű köszöntést követően a magyar-tö-
rök kapcsolat történelmi áttekintése 
után a hasonlóságokról és a különbö-
zőségekről beszélt. Mint fogalmazott: 
„Magyarország hosszú ideje vállalta 
már magára a híd szerepét a keleti és 
a nyugati világ között. A mai nappal 

Dunakeszi is szorosabbra fűzte a vi-
szonyát Isztambullal azzal, hogy aláír-
juk az együttműködési megállapodá-
sokat a török főváros három testvéris-
kolájával. A Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola az Ihsan Kurşunoğlu 
Ortaokulu iskolával, a Fazekas Mi-
hály Német Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola az Istanbul Ataşehir 
Ali Nihat Tarian Iskolával, a Radnóti 
Miklós Gimnázium pedig az Istanbul 
Ataşehir Özel Bilgin Anadolu Lisesi 
Iskolával foglalta írásba a kapcsolatát. 
Bízunk benne, hogy gyümölcsöző jövő 
elé nézünk, diákjaink keleten is élet-
re szóló barátságokat kötnek majd, és 
hasznos tapasztalatokat és ismereteket 
szereznek.”

Ezt követően került sor a testvéris-
kolai megállapodás ünnepélyes alá-
írására.

Az ünnepélyes ceremónia után a tö-
rök vendégek Sipos Dávid alpolgár-
mester vezetésével megismerkedtek 
Dunakeszivel, a város szép Duna-par-
ti környezetével, majd Budapest török 
nevezetességeivel, valamint megtekin-
tették hazánk építészeti remekművét, 
a magyar Parlament épületét.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Aláírták a dunakeszi-isztambuli 
testvériskolai megállapodásokat

KELETI NYITÁS… 

A vendég delegáció 
tagjait szakmai 
bemutatókkal  
és látványos  
tánccal fogadták  
a Kőrösi iskolában 
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Mihály Gyuláné  
igazgató asszony 

pedagógus kollégáival 
együtt köszönte 
meg a szülők és 

az önkormányzat 
támogatását

AZ ESŐS IDŐJÁRÁS ELLENÉRE IS JÓ KEDÉLYŰ, 
VIDÁM FELNŐTTEK ÉS GYEREKEK ÉRKEZTEK A 
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBA, AHOL 
A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA JÓTÉ-
KONYSÁGI ZENÉS DÉLUTÁNT TARTOTT, MELYNEK 
BEVÉTELÉT AZ ISKOLA BALESETVESZÉLYESSÉ 
NYILVÁNÍTOTT KÉT CSÚSZDÁJÁNAK FELÚJÍTÁSÁ-
RA FORDÍTJÁK. A SZÜLŐK MELLETT AZ ÖNKOR-
MÁNYZAT 600 EZER FORINTTAL TÁMOGATJA A 
MUNKÁLATOKAT – TUDTUK MEG DIÓSSI CSABA 
POLGÁRMESTERTŐL.

JÓTÉKONYSÁGI ZENÉS DÉLUTÁN 
A BÁRDOS ISKOLÁBAN 

Félmillió forint gyűlt össze, amit az önkormányzat 600 ezerrel kiegészít

A színházterem előcsarno-
kában egymás után váltot-
ták meg az ezerforintos jó-

tékonysági jegyet a rendezvényre 
érkező felnőttek és a gyerekek. Az 
összefogás és az önzetlen segítség-
nyújtás lélekemelő hangulata töltöt-
te be a helyiséget. Nem kevesen vol-
tak, akik öt-, tíz- vagy húszezer fo-
rinttal járultak hozzá a nemes akció 
sikeréhez.

- Közös érdekünk, hogy a gyere-
kek olyan körülmények között tud-
janak nevelkedni, ami mindenki 
számára jó és elfogadható. Az is-
kola udvara sajnos jelenleg nem 
ilyen, ezért természetesnek tartom, 
hogy a felújítás költségeihez hozzá-

járuljak – mondta érdeklődésünkre 
Hraboszki Péter, akinek kisfia az is-
kola tanulója. 

– Közel egy éve, hogy az alsós 
épületünk udvarán lévő két csúsz-
dát balesetveszélyessé nyilvání-
tották a szakemberek. A probléma 
megoldására számos kísérletet tet-
tünk, de eddig nem jártunk sikerrel, 
ezért a szülőkkel közösen úgy dön-
töttünk, hogy jótékonysági gyűjtés 
révén próbáljuk előteremteni a fel-
újításokhoz szükséges közel egy-
millió forintot. Céljaink megvaló-
sítása érdekében szerveztük meg a 
jótékonysági zenés délutánt  – tá-
jékoztatta a Dunakeszi Polgárt Mi-
hály Gyuláné, a Bárdos iskola igaz-

gatója, aki elmondta azt is, hogy az 
esős időjárás miatt a József Attila 
Művelődési Központban kerül sor a 
programra.

– Ezúton is köszönöm Csoma At-
tila igazgató úrnak, aki díjmentesen 
bocsátotta rendelkezésünkre az in-
tézményt. Hasonló köszönet ille-
ti iskolánk egyik tanulójának édes-
apját, Schwarcz Balázst, aki a buda-
pesti Hubay Jenő Iskola zenetanára-
ként zenekara önzetlenül ajánlották 
fel a mai fellépésüket. Egy szóval, 
cselekedtünk, összefogtunk, hogy 
megoldjuk a problémát, melynek ér-
dekében színpadra lép iskolánk al-
sós kórusa a Bim, Bam, Bum ének-
kar, melynek vezetője Kardos Eszter 
tanárnő, karvezető. Laczkóné Fodor 
Zsuzsanna tanítónő vezetésével pe-
dig az iskolánk tanulóiból álló cite-
razenekar előadását élvezheti a kö-
zönség – ismertette az igazgató asz-
szony.

Mihály Gyuláné örömmel új-
ságolta, hogy az egyik tanulójuk 
nagymamája egy jelentős összeget 
ajánlott fel a cége nevében. – Na-
gyon kedves és önzetlen volt, csak 
annyit írt az e-mail-ben, hogy „Egy 
nagymama!”. Szabó József önkor-
mányzati képviselő úr is a segítsé-
günkre sietett, aki egy szakember-
rel vizsgáltatta meg a csúszdákat és 
felajánlották a szakmai együttmű-
ködésüket – nyilatkozta lapunknak 
a műsor kezdete előtt Mihály Gyu-
láné, akit Dióssi Csaba személyesen 
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Az iskola vezetői és a polgármester példaértékűnek nevezte a szülők és a támogatók összefogását

OKTÓBER 5-E A PEDAGÓGUSOK VILÁGNAPJA, AZ UNESCO 1994 ÓTA TISZTELEG A TANÁ-
ROK MUNKÁJA ELŐTT EZEN A NAPON. E JELES NAPON HAZÁNKBAN ORSZÁGOS AKCI-
ÓKKAL, TÖBB HELYEN ÉLŐLÁNCCAL FEJEZTÉK KI SZOLIDARITÁSUKAT A SZIMPATIZÁN-
SOK A PEDAGÓGUSOK ÉS A MAGYAR KÖZOKTATÁS MELLETT. DUNAKESZIN OKTÓBER 
4-ÉN A RADNÓTI GIMNÁZIUM PEDAGÓGUSAI TARTOTTAK DEMONSTRÁCIÓT, MÁSNAP 
PEDIG A BÁRDOS ISKOLA KÖRÉ VONTAK ÉLŐLÁNCOT A SZÜLŐK ÉS A FIATALOK.

Dunakeszin is csatlakoztak 
az országos akcióhoz  

a pedagógusok világnapján

A két iskola köré szer-
vezett demonstrációk 
előtti napokban több 

szülő és szimpatizáns értesítette 
szerkesztőségünket, hogy kul-
turált demonstrációt tartanak, 
mellyel a tanárok iránti meg-
becsülésüket kívánják kifeje-
zésre juttatni, támogatják a bér-
emelésüket. Az egyik telefonáló 
nagypapa, akinek négy unoká-
ja van azt mondta: „Szerkesztő 
úr, mi nem valami, vagy vala-
ki ellen, hanem a tanárokért, a 
gyermekeinket, unokáinkat ta-
nító pedagógusokért demonst-
rálunk!”

Mint arról az egyik olvasónk 
fényképes beszámolója is tanús-
kodik, október 5-én reggel élő-

láncot alkottak a szülők és a di-
ákok a Bárdos iskola köré, így 
nyilvánítva ki szolidaritásu-
kat a tanárok iránt, akik nélkül 
– mint írják – „nincs jövő!” A 
szerkesztőségünket tájékoztató 
szülő elmondta, hogy kulturál-
tan, a Bárdosra jellemző „csa-
ládias légkörben” demonstrált 
mintegy kétszáz személy.

Laptársunk, a dunakeszipost.
hu értesülései szerint a Radnóti 
gimnázium diákjainak nagy ré-
sze aznap azzal fejezte ki a taná-
rok iránti szolidaritását, hogy 
otthon maradt.

(Vetési)
Fotó: egy demonstráló 

szülő felvételei

tájékoztatott az önkormány-
zat 600 ezer forintos támoga-
tásáról.

– Nagyon jó kezdeménye-
zésnek tartom, hogy újra ösz-
szefogott a tanulókért az is-
kola. A mászókák javításának 
költségeihez 600 ezer forint-
tal járul hozzá az önkormány-
zat – mondta Dióssi Csaba. A 
város polgármestere hozzátet-
te: noha az iskolák működte-
tése és fenntartása állami fel-
adat, de az önkormányzat – a 
városi hatáskörben működő 
bölcsődékbe és az óvodákba 
járó gyerekekhez hasonlóan 
– az iskolákban tanuló diákok 
számára is megad minden tőle 
telhető támogatást. 

– Szívünkön viseljük az is-
kolák sorsát is, amire jó pél-
da az is, hogy a Bárdos is-
kola épületének egy részé-
ben szeptemberben megnyílt 
új gimnázium diákjai részé-
re szabadtéri sportparkot ala-
kítottunk ki pingpongasztal-
lal és kosárlabdapalánkkal. A 
rendezett udvart és a sport-

parkot 2024-től – amikor a 
gimnáziumi tanulók átköltöz-
nek a Diáknegyedbe – majd a 
Bárdos iskola diákjai vehetik 
birtokba – mondta érdeklődé-
sünkre a polgármester.  

A nyilatkozatok után az 
igazgató asszony köszöntőjével 
útjára indult a jó hangulatú jó-
tékonysági zenés délután prog-
ramja, melyben nemcsak a fel-
lépőknek jutott főszerep, ha-
nem még a közönségnek és a 
tanároknak is, akik Schwarcz 
Balázs invitálására közösen 
énekeltek, sőt, még az igazán 
nagy sikerű rendezvények han-
gulatának tetőfokát jellemző 
vonatozás sem maradt el.

Volt is ok rá, hiszen – mint 
azt Mihály Gyuláné bejelen-
tette – a jótékonysági rendez-
vény közönsége 493 500 fo-
rintot gyűjtött össze az ön-
kormányzat 600 ezer forint 
felajánlása mellett, amiért kö-
szönet illeti valamennyi ado-
mányozót.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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SZOMBAT DÉLELŐTT HAMAR MEGTELT A HÉTVÉGI BEVÁSÁRLÓKKAL A BARÁTSÁG ÚTON AZ 
ÚJ PARKOLÓBAN NYITOTT KIS PIAC, MELYEN A KISTERMELŐK A HÓNAP MINDEN MÁSODIK 
ÉS NEGYEDIK SZOMBATJÁN A LEGFRISSEBB TERMÉKEKKEL, ZÖLDSÉGGEL, HÁZI TOJÁSSAL, 
KÜLÖNLEGES SAJTFÉLESÉGEKKEL, A KERTBEN TERMETT GYÜMÖLCCSEL, ÍZLETES KOLBÁSSZAL, 
FÜSTÖLT ÁRUVAL VÁRJÁK A VÁSÁRLÓKAT, DE MEGTALÁLHATÓ A KÍNÁLATBAN A DÍJNYERTES 
BOR MELLETT A SAVANYÚSÁGOK ÉS A MAGVAK SOKFÉLESÉGE IS. A LAKÓTELEP SZÍVE IGAZI 
KÖZÖSSÉGI TÉRRÉ VÁLT A KIS PIAC MEGNYITÁSÁVAL.

A ragyogó napsütésben pom-
pázó piacon a termékek és a 
vásárlók színes kavalkádjá-
ban sikerült rátalálnom Ko-

vács Zsuzsára, a helyi termelői piac 
szervezőjére, aki a repülőtér pere-
mén indította el az országos hírű pi-
acot, aki szerint a Barátság úton havi 
két alkalommal kinyitó kis piacot is 
óriási örömmel fogadták az ott élő 
emberek.

– A repülőtéri piacon árusító ter-
melői csoportunk tagjai nagyon 
örülnek az újabb lehetőségnek, akik 
többsége – bár szombatonként más 
településeken kínálják termékeiket 
– megoldotta, hogy az itt élőket is ki 
tudja szolgálni. Nagyon nagy igény 
van a lakótelepen élők körében egy 
bő választékot felvonultató piacra – 
ismertette a lakosság legfrissebb re-
akciót Kovács Zsuzsa.

– Ez azt is jelentheti, hogy akár heti 
rendszerességgel működő piacra is len-
ne igény?

– A visszajelzések alapján elkép-
zelhetőnek tartom, de ez további 
szervezést igényel az önkormány-
zat és a mi részünkről egyaránt. Egy-
előre úgy beszéltük meg Dióssi Csa-
ba polgármester úrral, hogy havon-
ta kétszer tudunk jönni. Nagy öröm-
mel jövünk, az itt lakók elképesztő 

szeretetben részesítenek minket. 
Tényleg kézzelfogható volt az a vára-
kozás, ahogyan bizakodtak a kis piac 
megnyitásában. Jönnek és beszélge-
tünk, úgyhogy nagyon jól érezzük 
magunkat.

– Az árusítás környezeti és műsza-
ki feltételei megfelelnek az önök szá-
mára?

– Mindenki a saját asztalát vagy pa-
vilonját hozza, és így meg lehet olda-
ni, áthidalhatóak a nehézségek. Ami-
re igazán szükségünk lenne, az egy 
mosdó, amit a vásárlók is kerestek, 
de a termelőknek is igazán jó lenne, 
hiszen reggel hét órakor elkezdünk 
kipakolni, és itt vagyunk kora dél-
utánig. Szerintem ez mindenkinek 
hasznos lenne. Ráadásul biztosíta-
ná a kézmosás lehetőségét is, ugyan-
is, ha valamit szeretnének helyben el-
fogyasztani a vásárlók, meg tudnák 

Kasza János: a lakótelep szívében 
létjogosultsága van a piacnak
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"RETROBULI-HANGULATOT" HOZOTT EL DUNAKESZIRE AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA AL-
KALMÁBÓL KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI A VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONTBAN TARTOTT KONCERTJÜKKEL.

Tisztelet és köszönet az 
idősebb korosztálynak 
a támogatásért és a ta-

pasztalatokért, amelyekkel se-
gítik a fiatalok boldogulását! – 
mondta ünnepi köszöntőjében 
Dióssi Csaba polgármester, aki 
így folytatta: Nagyon nagy kö-
szönettel tartozunk önöknek, 
hiszen az önök erőfeszítései és 
nélkülözéseik, a sok munka, 
amit az elmúlt évtizedekben 
végeztek, az teszi lehetővé azt 

a jólétet, amit ma itt Dunake-
szin és Magyarországon meg-
élhetünk!”

A kulturális műsor mellett 
két Generali egészségügyi szű-
rőbusz is érkezett a város két 
pontjára, ahol  verőérszűkület-
vizsgálaton, érmerevség-vizs-
gálaton és felső végtagi vérnyo-
másmérésen vehettek részt az 
idősebb korosztály tagjai, de a 
fiatalokat is fogadták a szak-
emberek.

IDŐSEK VILÁGNAPJA 
Polgármesteri köszöntő és Korda-

Balázs koncert a VOKE-ban

mosni a kezüket. Bízom ben-
ne, hogy hamarosan rendel-
kezésünkre áll a villany is, 
amire télen és nyáron is nagy 
szükségünk van a termékeink 
megóvása érdekében.

– Gondolom erről is tárgyal-
tak az önkormányzattal, ebben 
is segíti a piac zavartalan mű-
ködését?

– Igen, nagyon nyitottak, 
úgyhogy türelemmel várunk.

– Milyen a termékek árszín-
vonala a többi piachoz viszo-
nyítva?

– Ezt nagyon nehéz meg-
mondani, mert a termelő-
ket pontosan ugyanúgy érin-
ti az a gazdasági hatás, ami-
ben mindannyian vagyunk. 
Az áremelkedéstől próbá-
lunk mindenkit megóvni, de 
elkerülhetetlen. Én is látom, 
hogy náluk is módosulnak az 
árak. Tagjainknak a termék 
előállításához ugyanúgy gázt 
és villanyt kell használniuk, 
az üzemanyagról nem is be-
szélve, hiszen van, aki Érdről 
vagy még messzebbről szál-
lítja a termékét Dunakeszi-
re, aminek költsége van. Ez-
zel együtt én úgy látom, hogy 
nálunk sokkal kisebb mér-
tékben nőttek az árak, mint 
az élelmiszer- vagy az áru-
házláncoknál tapasztalha-
tó. Minden jel arra utal, hogy 
a lakosság részéről nagyon 
nagy igény van egy kulturált, 
jó minőségű, friss termékeket 
kínáló piacra a lakótelepen is. 
Negyvenfős termelői csapa-
tunkkal igyekszünk megfelel-
ni az elvárásoknak – fogalma-
zott Kovács Zsuzsa.

A kis piacot szervező mon-
datait erősítette meg Mucsi 
Sándorné, aki lánya révén jó 
ismerője Kovács Zsuzsának.

– Nagyon örültem, amikor 
megtudtam, hogy Zsuzsáék 
megnyitják a kis piacot a la-
kótelepen. Nem nagyon kel-

lett kampányolni, gyor-
san terjedt a híre, minden-
hol örömmel fogadták. Óriási 
volt a lelkesedés! Köszönjük!

– Háziasszonyként milyen-
nek látja a piac kínálatát, áru-
választékát?

– Én jónak tartom. Biztos 
vagyok benne, hogy folya-
matosan bővül majd, hiszen 
a termelőknek is meg kell is-
merniük a vásárlók igényeit 
is. Egy szóval, jó!

A vásárlók közül már mesz-
sziről kiemelkedett szálfa ter-
metével az egykori kiváló NB 
I-es labdarúgó, Kasza János, 
akit régi ismerősként arról 
kérdeztem: Mi a véleménye az 
új piacról?  

– Itt lakunk a szomszéd-
ban, a lakóparkban, szinte 
házhoz jött a kis piac, amit 
már nagyon vártunk. Koráb-
ban is jártunk a régi piacra, 
amely már régen nem tölti be 
a funkcióját. A környezeté-
ről nem is beszélve! Remélem, 
hogy az önkormányzat törek-
vései sikerre vezetnek, és ki 
tudják vásárolni a szükséges 
területet. A lakótelep szívében 
létjogosultsága van a piacnak. 
Mindannyian egy kulturált, 
a városhoz méltó, a lakosság 
igényeit kiszolgáló piacot sze-
retnénk. Nagyon sokan él-
nek a lakótelepen, akik nem 
tudnak eljárni a repülőtéri, 
egyébként kiváló piacra. Őket 
itt helyben kell kiszolgálni!

– Mi a véleménye a választék-
ról, az árakról?

– Őszinte legyek? Most 
csak azért jöttem ki, hogy 
vásároljak, az árakat nem is 
néztem, mert annyira örü-
lök, hogy végre a lakótelepen 
is megnyílt a kis piac. Mint 
mondtam, ennek létjogosult-
sága van itt, több ezren vár-
tunk rá…

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Kovács Zsuzsanna és Mucsi Sándorné szerint is óriási igény van a lakótelepi piacra

A népszerű énekes házaspár
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Kardos Éva, a KONELI 
alapítvány elnöke, 

tulajdonos alapítója

20 Dunakeszi Polgár

Dunakeszi szemmel

HATALMAS AZ ÉRDEKLŐDÉS A KONELI 
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJA IRÁNT!

- Mi a sikerük titka? – kérdeztem az 
alapítvány tulajdonos elnökétől.

- Mindvégig hittem abban, hogy a 
gyerekeknek tudunk olyan pluszt adni, 
ami számukra egy biztonságos, meg-
hitt légkört nyújt. Mind a mai napig 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy a csa-
ládokkal ebben a szellemiségben mű-
ködjünk együtt. A 2017-ben alapított 
második óvodánkban egy speciális cso-
portot hoztunk létre, mert láttuk az el-
múlt évek során, hogy nagyon nagy 
problémát okoz az átmenet az óvodá-
ból az iskolába. Erre egy egyéves, kifeje-
zetten speciális komplex iskolafelkészí-
tő tervet írtunk, és 2017 óta működik a 
Kincsem Sziget Óvoda Varázshíd isko-
la-előkészítő csoportja.  Évente nagyjá-
ból 30-40 normál fejlődésű gyermek ér-
kezik hozzánk, és egy éven keresztül fel-
készítjük őket az iskolára, akik számára 
olyan pluszt adunk, amivel az esetle-
ges elmaradásaikra is reagálunk. Ez le-
het kognitív képességbeli és szociális el-
maradás. De ezek teljesen normális el-
maradások, hiszen ebben az életkorban 

még több évnyi különbség is lehet a gye-
rekek között. Programunk alkalmazá-
sával egy éven keresztül segítjük a gye-
rekek iskolai felkészítését, mérsékeljük a 
különbségeket.

 - Ez adja a Koneli egyediségét?
- Minden óvoda számára előírás, hogy 

az utolsó évben felkészítse a gyerekeket 
az iskolára. A hogyanban és a lehetősé-
gekben van a különbség. Egy nagy lét-
számú vegyes csoportban az egyéni ké-
pességfejlesztés nagy nehézségekbe üt-
közik, nem lehet kellőképpen differenci-
álni. Csoportjaink kis létszámúak, ezért 
az egyéni készség- és képességfejlesztés-
nek kiemelt szerepe van. Nagy hangsúlyt 
helyezünk a mozgásfejlesztésre, a szociá-
lis, a kognitív és a kommunikációs kész-
ség- és képességfejlesztésre.  A Koneli 
programunkba olyan alapértékeket 
emeltünk be, melyek elősegítik a 6. élet-
évüket betöltött gyerekek zökkenőmen-
tes iskolakezdését.

 - Mi a tapasztalat, milyenek a visz-
szajelzések a szülők és az iskola részé-
ről? 

- Óvodáink nagy hangsúlyt fektet-
nek a szakmai utókövetésre, de ami na-
gyon örömteli, hogy a szülők önmaguk 
is visszajeleznek, nagyon hálásak, hogy 
olyan rendkívüli lehetőséget kapnak ez-
zel az egy évvel a gyermekek, ami tény-
leg megalapozta a sikeres iskolakezdést. 
Ez azt jelenti, hogy magabiztosan mer-
nek kiállni, merik képviselni a saját vé-
leményüket.

Büszkék vagyunk rá, hogy az egyéves 
felkészítő munka eredményeként sike-

res attitűddel tudnak iskolába lépni. Ez 
elengedhetetlen, nem csak az iskolába 
lépésnél, hanem a való életben is.

- A Koneli tehetséggondozó program 
iránt óriási volt az érdeklődés, láthat-
tuk, hogy több százan jöttek el Duna-
keszire Pest megye távolabbi települé-
seiről is.  

- Bíztunk az érdeklődésben és a szak-
mai sikerben, melyet nagyon alapos 
szakmai előkészítő munka előzött meg. 
Egy sikeres pályázatunknak köszönhe-
tően Észak Pest megye településeit „szó-
líthattuk” meg, de a rendezvényünk 
tükrében jól látszik, hogy a programra 
a megye határain túl is óriási igény van. 
A szeptemberi rendezvényünkre közel 
500 résztvevő jelezte részvételi szándé-
kát, akik közül mintegy 250-en meg is 
érkeztek.

A résztvevők közül 100 gyermek ka-
pott lehetőséget az ingyenes tehetség-
szűrésre, akikből 20 fiatal egy éven ke-
resztül – heti egy napon – díjmentesen 
vehet részt a tehetséggondozó progra-
munkban.

 - A jól kitapintható igény és a siker 
láttán akár országos programban is 
gondolkodnak?

- Igen! Látjuk, érzékeljük a visszajel-
zésekből, hogy óriási igény van a prog-
ram széles körű kiterjesztésére, melyet 
a helyi önkormányzatokkal, óvodákkal 
együttműködve szeretnénk megvaló-
sítani. Magát a KONELI szellemiségét, 
a konstruktív életvezetést szeretnénk 
kiterjeszteni országosan is. Már több 
partner is jelezte, hogy szívesen csatla-

KÖZEL ÖTSZÁZAN VETTEK RÉSZT SZEPTEMBERBEN AZON A TEHETSÉGGONDOZÓ DÉLUTÁNON, AHOL 
A DUNAKESZI KONELI VARÁZSBAGOLY TEHETSÉG- ÉS FEJLESZTŐ KÖZPONT ÉS AZ ALMA NEMZETKÖZI 
EGYESÜLET ADOTT ÍZELÍTŐT AZ INGYENES TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁRÓL. A NAGY ÉRDEKLŐ-
DÉSSEL KÍSÉRT PROGRAMON AZ ORSZÁGOS HÍRŰ SZAKEMBEREK MELLETT DIÓSSI CSABA POLGÁR-
MESTER IS MEGOSZTOTTA GONDOLATAIT A TEHETSÉGGONDOZÁS JELENTŐSÉGÉRŐL, A VÁROSBAN 
MŰKÖDŐ DUNAKESZI KONELI KINCSEM SZIGET ÓVODA MEGHATÁROZÓ SZEREPÉRŐL. A RENDEZVÉNY 
UTÁN KARDOS ÉVÁVAL, A KONELI ALAPÍTVÁNY ELNÖKÉVEL, TULAJDONOS ALAPÍTÓJÁVAL BESZÉL-
GETTÜNK, AKI 2013-BAN NYITOTTA MEG DUNAKESZIN AZ ELSŐ ÁLTALUK FENNTARTOTT MAGÁNÓVO-
DÁT, MELYET 2017-BEN ÚJABB KÖVETETT.
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Dióssi Csaba 
polgármester

- válaszol a polgármester

kozna hozzánk. A szervezés előkészüle-
ti fázisában vagyunk, melynek eredmé-
nyeként lehetőség lesz arra, hogy nem-
csak a KONELI szellemiségéhez, hanem 
akár a tehetségpontokhoz is csatlakoz-
zanak. Egyébként a tehetséggondozás 
jelentőségének felismerését számos ren-
dezvényen, a vezérigazgatói találkozó-
kon tartott előadásaim során is megta-
pasztaltam. Nem titkolt célom, hogy a 
cégvezetőket is szeretném megnyerni, 
elfogadtatni velük, hogy támogassák a 
fiatalok oktatását, ami az ő érdekük is, 
hiszen közel sem mindegy, milyen gim-
náziumi vagy egyetemi képzés birto-
kában választhatják meg munkatársai-
kat.  Mindennek az alapja az óvodai te-
hetséggondozás, hiszen közismert tény, 
hogy agyunk működése 3 és 6 éves kor 
között a legfogékonyabb az informáci-
ók befogadására. A cégeknek is hosz-
szú távon kell gondolkodniuk abban az 
egyénben, az individuumban, aki egy-
szer majd kilép a munkaerőpiacra. A 
cégvezetők többsége - akikkel tárgyal-
tam vagy előadást tartottam – érti, és 
fontosnak tartja a társadalmi felelősség-
vállalást, felismeri a tehetséggondozás 
jelentőségét.

- Az óvodában kihelyezett dokumen-
tumok is arról tanúskodnak, hogy az 
önök tevékenységét támogatja a Beth-
len Gábor Alapítvány és a Miniszterel-
nökség is.

- Örülünk neki, mert ez a visszajelzés 
is alátámasztja a munkánk jelentőségét, 
a gyerekek fejlődése érdekében kifejtett 
szakmai tevékenységünk sikerességét. 
Célunk, hogy minél több gyerekhez el-
jusson a szakmai programunk. Nálunk 
már van egy olyan kiforrott és jól mű-
ködő, biztos szakmai team, melynek 
tagjai ezt a szellemiséget tovább tudják 
adni a kihelyezett tehetségpontokon.

- Ismerve az elért eredményeket, el-
hivatott mondatait hallgatva, úgy ér-
zékelem, hogy szakmai vezetőként és 
tulajdonosként egyaránt elégedett em-
ber.

- Igen. De én inkább úgy fogalmaz-
nék, hogy látom az utat, amin hala-
dunk, az pedig a sikerhez vezető út. 
Igen, elégedett vagyok, mert maga a 
rendszer tökéletesen működik, fantasz-
tikus szakmai felkészültségű munka-
társakkal, akik nagyon jó vezetők. Ta-

lán nem hangzik szerénytelenül, de én 
abban vagyok jó, hogy felismerem és lá-
tom a közös munkánk értékeit. Továbbá 
a Koneli szellemiségét és küldetését el 
tudom juttatni a befogadó közeghez, az 
ország más pontjain működő óvodák-
ba, cégekhez, majdani támogatóinkhoz.  

 - Beszélgetésünk végén nem hagy-
hatom ki azt a kérdést, hogy milyen a 
kapcsolatuk a városunkban működő 
óvodákkal, iskolákkal?

- Én úgy gondolom, hogy a gyere-
kek nevelésének nagyon fontos pillére 
az óvodák és az iskolák közötti szakmai 
együttműködés. Rengeteg intézmény-
ben személyesen is egyeztettünk a te-
hetséggondozás fontosságáról, aminek 
létjogosultságát minden óvoda és isko-
la megerősítette. Hogy milyen a szak-
mai kapcsolatunk és együttműködé-
sünk a városi óvodákkal? Szerintem ezt 
egy szülő mondataival tudom legjobban 
kifejezni, aki gyermekét egy másik óvo-
dából áthozta hozzánk. 

Egy hozzánk jelentkező szülő, ami-
kor elmondta a régi óvodájában az in-
tézményvezetőnek, hogy átjönnek hoz-
zánk, és kíváncsiak voltak a vélemé-
nyére, csak annyit mondott, hogy a 
Kincsem Sziget Óvoda „az” óvoda, és 
támogatja, hogy gyermeke részt vegyen 
az óvodában működő iskola-előkészítő 
programban. 

Ez egy csodálatos visszajelzés egy 
szakmai vezetőtől, aki véleményében is 
a gyermek érdekét tartotta szem előtt. 
Nagyon szép emberi megnyilvánu-
lás, amellyel elismerte a mi munkán-
kat. Nagyon hálás vagyok valamennyi 
munkatársamnak, akik nap mint nap 
nagy szeretettel és szakmai felkészült-
séggel segítik az óvodáinkba járó gyere-
kek fejlődését.

***

Sokszor használjuk, hogy Dunakeszi 
családbarát város, hiszen lakosságá-
nak jelentős részét képezik a fiatalok, 
fiatal családok. Nagy igény volt már 
az infrastrukturális fejlesztésekre és az 
oktatási intézmények bővítésére, ame-
lyeket a pedagógusoknak olyan tarta-
lommal kell megtölteniük, hogy való-
ban vonzó legyen a szülők számára. A 
Koneli Varázsbagoly Tehetség- és Fej-

lesztő Központ is olyan munkát vé-
gez a városban, amely messzebbről is 
megszólítja az állampolgárokat. Mit 
tapasztalt Ön a tehetséggondozó dél-
utánjukon? – kérdeztük Dióssi Csaba 
polgármestertől.

- Városvezetővé válásom első intézke-
dései között a legfontosabb volt az óvo-
dai férőhelyek lakosságszámhoz igazí-
tása, hogy egyetlen gyermeket se kell-
jen a szüleiknek más településre horda-
niuk. Jelenleg ez 1966 férőhelyet jelent, 
amelyet bővítésekkel és új óvoda építé-
sével értünk el. De felépítettünk egy tel-
jesen új általános iskolát is, míg a töb-
biben bővítések és felújítások történ-
tek. Azt tapasztaljuk, hogy a foglalkozá-
sok, a képzések, az oktatás színvonala is 
messzire viszi a hírünket.

Büszke vagyok, hogy a Koneli Duna-
kesziről indult útnak. Nagyon fontos, 
hogy az elég korán felismert tehetsége-
ket kibontakoztassuk és a szülők segít-
ve legyenek a folytatásban. A tudomány 
és művészet világában a magyarok min-
dig is kiemelkedőek voltak. Nagy dolog, 
ha az indulás Dunakeszi. Élmény volt sa-
ját szememmel látni, hogy kicsi gyerekek 
milyen professzionális módon kezelik 
korukhoz képest a technikai eszközöket, 
ügyesek a logikai játékokban, hogyan 
bánnak az ecsettel, festékkel, robotiká-
ban milyen jók. Minden szülőnek a saját 
gyermeke az első, és felbecsülhetetlen ér-
zés, ha szakszerű támogatást is kap ah-
hoz, hogy merre induljon vele a boldog 
és sikeres felnőtté válásban.

Vetési Imre - Szeredi Helga
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DUNAKESZI SZENT MIHÁLYNAK FELSZENTELT KATOLIKUS TEMPLOMÁ-
NAK BÚCSÚJÁT EZ ÉVBEN OKTÓBER 2-ÁN TARTOTTÁK. A SZENTMISE 
– MELYEN JELEN VOLT DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER ÉS SIPOS DÁVID 
ALPOLGÁRMESTER ÉS TÖBB ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ IS – GON-
DOLATISÁGA A SZENT MIHÁLYHOZ TARTOZÓ JÓL ISMERT MONDATKÖRT 
ELEMEZTE: „KI OLYAN, MINT ISTEN?”

A
z évtizedek, évszázAdok során a Szent Mihály-
napi búcsú mindig jeles ünnep volt, melyhez a 
szentmise mellett elmaradhatatlan volt a kira-
kodóvásár a templomtól végig a Szent István ut-

cán. A falunak ez igen nagy ünnepe volt, ilyenkor a más 
településen lakó rokonok, sógorok, keresztszülők is el-
jöttek. A családok gazdagon megvendégelték a látoga-
tókat, cigánybandák is bekopogtattak a prímás vezeté-
sével, hogy némi viszonzás ellenében elhúzzák a gazdák 
kedvenc nótáját. Délután aztán már mindenki kiment a 
„búcsú”-ba, ahol végigsétáltak a kirakodós sátrak között, 
vásároltak ajándékokat, emléket az otthon maradóknak. 
Jellemző ajándék volt a díszes mézeskalács szív, vagy fel-
iratos fakanál, amit persze a tizenéves gyerekek másra is 
használtak. A legények a kiválasztott leánnyal felültek a 
körhintára vagy a hajóhintára, s a legbátrabbak át is for-
dultak a hintával. A céllövöldékben is lehetet papírvirá-
got lőni a kedvesnek. Estére a jókedv az elfogyasztott ita-
loknak is köszönhetően a tetőfokára hágott. Talán ezért 
is terjedt el az akkori mondás: „Jobb ez így, mint búcsú-
ban egy pofon!”

Mára sokat szelídült a búcsúnapi vigalom, mai neve: 
Szent Mihály-napi sokadalom. Az idei ünnep rászolgált a 
névre, valóban sokadalom élvezte a Dunakeszi Program-

iroda által szervezett lehetőségeket. Délelőtt elsősorban a 
kisgyermekes családok töltötték meg a teret. Igen sok ér-
dekes népi játék, kézműveskedési lehetőség várta az ap-
róságokat, akik igyekeztek is a bőséges kínálat minden 
elemét kipróbálni.

Érdekes, hogy a hagyományos szórakozási elemek, 
hogy maradtak fönn, egy kicsit másként. Régen egy szín-
folt volt a búcsúban a Dühöngő, ahol egymásra felrakott 
üres konzervdobozokat kellett rongylabdával lerombol-
ni. Ezt most a kisgyerekek fenyőtobozokkal dobálhatták. 
Számos más, igen szellemes megoldásra is felfigyelhet-
tünk. Ilyen volt az egykori ringlispíl helyett az apukák 
által forgatott kosárkörhinta, a ládavasút, de szintén ked-
venc volt a kézzel hajtható malom is.

Délután már a kitett padokon elhelyezkedett felnőttek 
ugyanúgy élvezték a vidám és jópofa gólyalábas előadást 
a garabonciásoktól, mint a gyerekek.

Akiket Dunakeszi fejlődése és jövője is érdekelt, azok 
egy maketten szemlélhették meg a leendő hatalmas diák-
negyedet, amely 2024-ben már 1500 középiskolást fogad, 
hogy majd érettségit és egyben szakmát is adjon. Persze 
ezt nem csak nézegetni lehetett, a részletekről Szabó Jó-
zsef önkormányzati képviselő úrral el is lehetett beszél-
getni.

Egyszóval a hagyományos búcsú, bár megszelídülve, 
de ma is él. A szervezők ügyeltek rá, hogy valóban mi-
nőségi kézműves népi játékok és egyéb szórakozási lehe-
tőségek tegyék hangulatossá ezt az ünnepnapot. A bóv-
lit nem engedték be a IV. Béla királyról elnevezett főtérre.

Windhager Károly
Fotó: a szerző és Tóta Krisztián

SZENT MIHÁLY-NAPI SOKADALOM
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Dunakeszi szőlőskertjei az első katonai felmérésen Windisch Mihály és felesége (1920 körül)

d
unakeszin az 1730-as években indult meg a sző-
lőtelepítés, földesura, Grassalkovich (I.) An-
tal királyi kamarás támogatásával. A tápanyag-
ban szegény, homokos talajon érdemes volt sző-

lőt termelni, ezért az uradalmi jobbágyok közül sokan 
éltek e lehetőséggel. A Habsburg-uralkodók által készít-
tetett első magyarországi katonai felmérés (1782‒1785) 
dunakeszi térképén jól látszik, hol helyezkedtek el az ak-
kori szőlősök: az Alsótabánban, a Kistemplom utca és 
az Attila utca közötti területen, a Bartók Béla utca és a 
Május 1. utca között, a temetővel szemben, valamint a 
temető nyugati oldalán lévő homokpadokon. A jobbá-
gyok a termésből származó bor után hetedet fizettek 
földesuruknak, a maradékkal maguk kereskedhettek a 
„korcsmáltatás” keretén belül fél évig, és annak hasznát a 
község saját kiadásaira fordíthatta. 

1859-ben már a Borászati Lapok is foglalkozott a du-
nakeszi szőlőkkel: „Szőlőföldünk nem sok, az igaz, ha-
nem kitűnően jó!” – írta a szerző, aki azt is hozzátette: a 
kiváló szőlőből jó bor is készülhetne, ha a gazdák kellő-
en értettek volna a bor kezeléséhez. Az 1880-as évek fi-
loxérajárványa a dunakeszi és alagi szőlőket is nagymér-
tékben pusztította, de később ezeket újratelepítették. A 
századforduló elejére ismét jó minőségű szőlőt termesz-
tettek a vidéken, amelyről Krenedits Ödön, az 1907 és 
1923 között Alagon lakó ny. MÁV hajóskapitány számos 
cikket írt. A dunakesziek egészen az 1950-es évekig jó 
minőségű, elsősorban csemegeszőlőt termeltek, ame-
lyet az 1910-es években a nagymarosiak vásárolták fel 
és értékesítettek. A gyümölcsöt sokszor télire is eltették, 
átválogatva, megfelelő időben szüretelve, téglából épült, 
+4‒8 fokra temperált épületekben helyezték el ládákban, 
amelyeket 8-10 naponta átválogattak. Január‒február-
ban értékesítették a termést, magas áron, a budapesti 
csemegekereskedőknek. A bort sem adták el azonnal 
Szent Márton nap után, megvárták a magasabb árakat. 
Nagyrészt egyébként saját szükségletükre termeltek, és 

az itteni borok nem vették fel a versenyt a fóti és mogyo-
ródi nedűkkel.

A termelők között volt a jeles alagi családhoz tartozó, 
1910-től a község törvénybírájaként működő Kleiszner 
Rezső, aki egy hároméves, a szőlő műtrágyázására irá-
nyuló országos kísérletben is részt vállalt ősi magyar 
Mézesfehér szőlőfajtájával. Szintén termelőként jelent 
meg a piacon dr. Cseresnyés Ernő községi orvos. 

A szőlőt a természeti károk mellett a peronoszpóra, a 
darazsak, a verebek és más kártevők is tizedelték, a mun-
kaerő igen drága lett, hiány volt permetezőanyagban, 
műtrágyában is, ezért az első világháború előtt és alatt 
sok dunakeszi, még inkább alagi szőlőst kivágtak. 1913-
ban Alagon 160, 1914-ben 130, 1915-ben 35 hold volt a 
szőlőterület. Dunakeszin azok a szőlőskertek maradtak 
meg, amelyeket a család saját erejével meg tudott művel-
ni, és nem volt szüksége idegen munkaerőre. 

A háborút követően egyetlen nagyobb szőlőbirtokról 
van ismeretünk. Ez Windisch Mihály 200 holdas terü-
lete volt, amely a mai Tábor utca‒Hunyadi utca‒Rákóczi 
utca és a vasút által határolt településrészen feküdt. Tu-
lajdonosa az 1920-as években a területet felparcellázta, a 
telkeket értékesítette, így alakult ki a Banktelep.

Az 1949 után kezdődő téeszesítés a megmaradt na-
gyobbacska szőlőskerteket Dunakeszin is megszüntette, 
ezt követően háztájiban művelték tovább a kisebb, való-
ban ház körüli szőlősöket. A Szent Mihály-plébánia sző-
lőjét a mindenkori plébános – a hívek segítségével – tar-
totta rendben. Dr. Brusznyai József dunakeszi plébános 
(1971‒1992) szenvedélyes szőlősgazda volt, aki szemé-
lyesen művelte a szőlőt és felügyelte a szüretet. A plébá-
niai szőlőskert egy részét az 1980-as évek végén átadták 
a mai Radnóti Miklós Gimnázium építési telkének.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István Helytörténeti Gyűjtemény

Szőlőművelés a régi Dunakeszin
SZÜRETIDŐ

A RÉGI DUNAKESZIN SZEPTEMBER-OKTÓBERBEN ELJÖTT A SZÜRET 
IDEJE. A TERMÉSHOZAM VÁLTOZÓ VOLT, DE MINDEN ÉVBEN  

A SZÜRETI BÁLOK ZÁRTÁK LE A FÁRADSÁGOS MUNKÁVAL ELTÖLTÖTT 
NAPOK, HETEK IDŐSZAKÁT. A PINCÉK MEGTELTEK MUSTTAL,  

HOGY SZENT MÁRTON NAPJÁN MEGKÓSTOLHASSÁK AZ ÚJBORT.
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A nyári színház sikeres 
programja 2023-ban is 
folytatódik

VÍGJÁTÉKOK, MESEELŐADÁS ÉS CSALÁDI 
NAP IS AZ ŐSZI PROGRAM RÉSZÉT KÉPEZI AZ 
OKTÓBER 24-ÉN KEZDŐDŐ DUNA MŰVÉSZETI 
FESZTIVÁLON A VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVE-
LŐDÉSI KÖZPONTBAN. A HAMAROSAN INDU-
LÓ ELŐADÁSSOROZAT MELLETT A JÖVŐ ÉVI 
NYÁRI SZÍNHÁZ SZERVEZÉSE IS ELINDULT.

Nagy sikerrel, 2480 vendég-
gel, 5 elődással zajlott le az 
első nyári színház előadás-

sorozat augusztus elején, a Kato-
nadombon. A nagy sikerre való te-
kintettel Dunakeszi Város Önkor-
mányzata jövőre is megrendezi a 
programot a Kulturális és Innová-
ciós Minisztérium támogatásával, 
de addig is őszre sem marad a város 
kultúra nélkül. Október 24-én kez-
dődik a Duna Művészeti Fesztivál, 
sikerdarabokkal, neves színészek-
kel, sok-sok nevetéssel.

Első előadás ismét egy Neil Simon 
darab, a Különterem Csepregi Évá-
val, Hegyi Barbarával, Pikali Gerdá-
val, Bozsó Péterrel, Pusztaszeri Kor-
néllal és Szalma Tamással, majd nov-
ember 5-én Chazz Palminteritől a 
Hűtlenség ára című produkciót hoz-
za el a dunakeszi színpadra Pikali 
Gerda, Nagy Sándor és Németh 
Kristóf. November 12. családi nap-
pá nőtte ki magát, délelőtt a Hadart 
Színház előadását, a gyerekek ked-
vencét, a Süsü a sárkány kalandjait 

nézheti meg a közönség, majd a dél-
utáni alvás után, 16 órára a Talamba 
Ütőegyüttes családi hangszerbe-
mutatójára várnak vissza minden-
kit, hogy kielégíthessék az ütőhang-
szerek iránti ösztönös kíváncsiságát 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Majd kézműveskedés kezdődik a 
művelődési házban, miközben az 
Urban Verbunk néptáncszerettető 
foglalkozást tart a gyerekeknek.

A Dunakeszi Teátrum őszi soro-
zatát Aldo Nikolaj Hárman a padon 
című előadása zárja Gálvölgyi János-
sal, Benedek Miklóssal és Egri Már-
tával. Jegyek az előadásokra a www.

dunakesziteatrum.hu oldalon elővé-
telben már kaphatók.

A VOKE József Attila Művelődé-
si Központ december 10-én, a téli 
időszakra, a költséghatékonyság ér-
dekében bezár, így áprilisban foly-
tatódnak a színházi előadások és a 
készülődés a nyári szezonra. Any-
nyi már biztos, hogy a jelentős álla-
mi támogatásnak köszönhetően lát-
ványos koncertek, zenés darabok ér-
keznek Dunakeszire. A helyszín ma-
rad a Katondombon, ahol a nemrég 
kiépített közvilágítás is segíti majd a 
hangulatteremtést.

Szeredi Helga

HUMOR ÉS SZÓRAKOZÁS 
minden mennyiségben a VOKE színpadán



26 Dunakeszi Polgár26 Dunakeszi Polgár

Első alkalommal rendezték meg 
erdélyi testvérvárosunkban

Önkormányzati képviselőink koszorút helyeztek el 
Petőfi körtefájánál Dunakeszi képviseletében

Kárpáti Zoltán, Koncz Hunor-János és Seltenreich József: A nemzet szeretetének erős 
szövetsége fűzi szorosra Dunakeszi és Székelykeresztúr testvérvárosi kapcsolatát

SZÉKELYFÖLDI TESTVÉRVÁROSUNK ÖNKORMÁNYZATA FONTOSNAK TARTOTTA, HOGY A COVID-JÁRVÁNY OKOZTA NE-
HÉZ ÉS HOSSZÚ IDŐSZAK UTÁN A NYÁRI VÁROSNAPOKHOZ HASONLÓ KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYT SZER-
VEZZENEK MÉG A ZORD TÉLI HÓNAPOK ELŐTT. A JÓ HANGULATÚ KÖZÖSSÉGI EGYÜTTLÉT, A BARÁTI TALÁLKOZÁSOK 
ÉS KAPCSOLATOK ÁPOLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZEPTEMBER 30 - OKTÓBER 1. KÖZÖTT ELSŐ ALKALOMMAL 
RENDEZTÉK MEG AZ OKTÓBER FESZT KULTURÁLIS ÉS SÖRFESZTIVÁLT, MELYRE ÖT TESTVÉRVÁROS, KÖZTÜK DUNAKE-
SZI KÜLDÖTTSÉGE IS MEGHÍVÁST KAPOTT. 

- Nagyon fontosnak tartottuk, 
hogy a pandémiás időszak után 
- amikor mindannyian el vol-
tunk zárva egymástól, szétsza-
kítva éltek a baráti társaságok, 
megszűntek a közösségi rendez-
vények – valósággal ki voltunk 
éhezve a közösségi események-
re, rendezvényekre. Már tavaly 
ősszel szerettük volna megren-
dezni az Október Feszt prog-
ramjait, de sajnos ezt meggátol-
ta a COVID-járvány újabb hul-
láma – ismertette Koncz Hu-
nor-János polgármester, aki 
hozzátette: de nem adtuk fel a 
tervünket.

- A helyi önkéntesekkel ösz-
szefogva idén szeptember végé-
re megszerveztük és megren-
deztük az első Októbert Feszt 
kulturális és - a híres német 
sörfesztivál mintájára - sör-
fesztivált. Az első és legfonto-
sabb célunk az volt, hogy a la-
kosságot tartalmas és jó hangu-
latú rendezvénnyel ajándékoz-
zuk meg. Mindemellett arra is 
figyeltünk, hogy az őszi feszti-
vál ne csak egy „falusi” sörfesz-
tivál legyen, hanem mutassuk 
be a bajor népszokásokat, ha-
gyományokat, melyeket a mi, 

székely-magyar kultúránkba 
„átültetve” igyekeztünk ötvöz-
ni. Kíváncsian várom az első él-
ményeket, tapasztalatokat, hogy 
hogyan is működik egy székely-
magyar Október Feszt itt Szé-
kelyföldön, Székelykeresztúron.

A fesztivál területén végigsé-
tálva Koncz Hunor-János pol-
gármester úr bemutatta a ven-
dégek kiszolgálására kitelepülő 
helyi kézművesek és kisterme-
lők különleges termékeit, a he-
lyi gasztronómia finomságait, a 
gazdálkodók különleges sajtfé-
leségeit.  

- A gasztronómia mellett a 
kulturális és sörfesztivál legna-
gyobb vonzereje a katona- és fú-
vószenekarok bemutatkozása, 
színvonalas előadása. A mi ha-
gyományaink, értékeink nép-
szerűsítését és továbbörökíté-
sét szolgálják a keresztúri és a 
környékbeli fúvószenekarok és 
néptáncegyüttesek fellépései. A 
fesztiválon bemutatkozik a Kar-
cagról érkezett katonazenekar 
is. A kunsági várossal immár 30 
éve van hivatalos testvérvárosi 
együttműködésünk. Természe-
tesen a zene, a tánc mellett van-
nak sok-sok vidámsággal járó 
vetélkedők, a sör fogyasztásá-
hoz kapcsolódó versenyek is. 
A családoknak, a gyerekeknek 
a vidámpark kínál önfeledt ki-
kapcsolódási és szórakozási le-
hetőséget. Az Október Feszt ki-
sebb rendezvény, mint a júli-
us-augusztus találkozásakor 
megtartott városnapok, de a la-

kosság számára kellemes feltöl-
tődést, kikapcsolódást nyújt a 
szomorkás őszi és téli hónapok 
előtt – mondta a közel tízezer, 
döntő többségében magyar 
ajkú kisváros polgármestere.

Székelykeresztúr az elmúlt 
évtizedek során tíznél is több 
anyaországi és a történelmi Ma-
gyarország területén évszáza-
dok óta fennálló településsel 
kötött együttműködési megál-
lapodást, amit nagy jelentősé-
gűnek tart a székely kisváros 
mindenkori önkormányzata. 

- Nagy örömünkre igen szé-
les körű kapcsolatot ápolunk a 
testvértelepülésekkel, melyek 
mellett a Keresztúr nevű város-
ok és települések népes közössé-
gében is aktívan képviseltetjük 
magunkat. Így előfordul, hogy a 
városnapokra, vagy mint most 
az Október Fesztre, egyszerre 
nem tudunk mindenkit vendé-
gül látni. Ezúttal négy magyar-
országi – köztük Dunakeszi – és 
a délvidéki Zenta küldöttségét 
hívtuk meg. Dunakeszi nekünk 
az egyik legfontosabb testvérvá-
rosunk, településeink diákjait, 
lakosságát és az önkormányza-
tainkat erős baráti szálak kötik 
össze, amit mi nagyra becsü-

lünk – hallhattuk Koncz Hu-
nor-Jánostól, aki a dunakeszi 
delegáció két tagjával, Kárpáti 
Zoltán és Seltenreich József ön-
kormányzati képviselővel foly-
tatott beszélgetéseik alkalmával 
is kiemelte: mindig is fontosnak 
tartottuk érzelmi kötődésünket 
a magyar nemzethez.   

- Nehéz szavakba foglalni, 
hogy mit jelent számunkra a 
magyar állampolgárság. 2010 
történelmi mérföldkő a külho-
ni magyarság életében, büszkén 
mondhatjuk, hogy a románi-
ai Erdély szívében ékes magyar 
nyelven beszélünk. Gyönyörű 
természeti környezetben élünk, 
ápoljuk történelmi hagyomá-
nyainkat, Petőfi Sándor örök-
ségét, gondozzuk a lánglelkű 
költő legendai sírhelyét, akinek 
tiszteletére minden év júliusá-
ban emlékhetet rendezünk tar-
talmas programokkal – mondta 
Koncz Hunor-János polgármes-
ter, aki még hosszasan beszélt 
a Dunakeszivel ápolt testvér-
városi kapcsolatuk értékéről és 
szépségéről, a Petőfi-kultusz-
ról, ami azonban már egy má-
sik cikk témája lehet. 

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

OKTÓBER FESZT 
SZÉKELYKERESZTÚRON

Az első és legfontosabb
 célunk az volt, hogy  

a lakosságot tartalmas és  
jó hangulatú rendezvénnyel 

ajándékozzuk meg.
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A KORÁBBI ÉVEKNÉL IS TÖBBEN KERESTÉK FEL A IX. DUNAKESZI ALCSÓFESZTIVÁLT, 
MELYEN 21 CSAPAT KÉSZÍTETTE A HANGULATOS VÁROSRÉSZ „FŐUTCÁJÁN” AZ ÍZ-
LETESEBBNÉL ÍZLETESEBB LECSÓKÜLÖNLEGESSÉGET, MELLYEL A JÓ NEVŰ ZSŰRI 
TAGJAIT ÉS A NÉPES KÖZÖNSÉGET ÖRVENDEZTETTÉK MEG. NYIRI MÁRTON ALPOL-
GÁRMESTER, A ZSŰRI ELNÖKE RENDKÍVÜL SZERVEZETTNEK ÉS JÓ HANGULATÚNAK 
ÉRTÉKELTE AZ ALSÓIAK LECSÓFESZTIVÁLJÁT, MELYEN TÖBB KÜLÖNLEGES FŰSZERE-
ZÉSŰ ÉTELT IS KÍNÁLTAK A CSAPATOK. A FORRÓ BOGRÁCS MELLETT SERÉNYKEDŐ 
„KUKTÁK” KÉSZÍTETTEK PÉLDÁUL FRANCIA LECSÓT, MEXIKÓI ÍZESÍTÉSŰT, DE TERÍ-
TÉKRE KERÜLT A HAGYOMÁNYOS IZRAELI FŰSZEREZÉSŰ IS, MINT AHOGY A HÍRES 
MAGYAR LECSÓ IS.

Szeptember 17-én délután 
hangulatos „fesztiválvá-
rossá”, alakult az utca, 

ahol remekül érezték magukat 
a versengő csapatok tagjai és a 
látogatók sokasága, akik a ha-
talmas sátrak alatt jóízűen fo-
gyasztották a kiválasztott le-
csót, de nagyon sokan álltak 
sorba az ugyancsak helyben fő-
zött birka- és szarvaspörköltért 
is. A baráti társaságok, 
munkahelyi közössé-
gek, családok alkot-
ta csapatok között 
voltak visszaté-
rők, akik példá-
ul Csehország-
ból érkeztek az 
alsói lecsófeszti-
válra, a több év-
százados, 1335-ös 
magyar, cseh és len-
gyel király visegrádi ta-
lálkozójának történelmi emlé-
ke előtt is tisztelegve – az Al-
són élő családtagokkal és bará-
tokkal kiegészülve – Visegrádi 
Lecsócsálom néven vettek részt 
a lecsófesztiválon.

De volt olyan csapat is, mely-
nek tagjai Békés megyében 
cseperedtek fel, akik a szor-
galmukat és a barátságukat 
megőrizve a fővárosi egyetemi 
évek után immár mérnökként 
és bankárként is erős kötelé-
ket alkotva ápolják a szüleiktől 

örökölt vonzódást a híres ma-
gyar konyha finomságai iránt. 
Így mi sem volt természetesebb 
a számukra, minthogy a Du-
nakeszi Alsón élő barátjukkal 
együtt beneveztek a lecsófőző 
versenybe.

A paksi és dombóvári gyö-
kerekkel rendelkező mérnök 
és optikus házaspár – mint 
mondták – Dunakeszi Alsón 

találták meg álmaik 
otthonát, akik min-

den évben babbal 
ízesített külön-
leges lecsóval 
„vették le lá-
bukról” a kö-
zönséget, akik 
700 forint el-

lenében kóstol-
hatták meg a ki-

választott finom-
ságot.

Ha különlegesség, akkor ér-
demes papírra vetni, hogy a 
Falcao és Barátai csapat tag-
jai – köztük Kasza János és 
Hódi Richárd – színes sztori-
ként mesélték a zsűri tagjai-
nak, hogy a brazil futsal világ-
sztár iránti rajongásuk jeleként 
neveztek be a versenybe a fut-
ballfenomén nevével, akinek 
Kasza János olyan ízletes lecsót 
készített Brazíliában, hogy még 
ma is emlegeti, ha találkoznak.

A látogatók elé igazi feszti-

válkép tárult, a tűzhelyekről 
felszálló forró füst és a bográ-
csokban rotyogó lecsókülön-
legességek “édes egyvelegé-
nek illata” töltötte be a teret, 
a színpadon egymást váltot-
ták a zenés, táncos programok, 
a csapatok vidám hangulatát 
visszhangozta az utca, az es-
tébe hajló órákban többen is 
táncra perdültek az aszfalton…

Hosszasan lehetne sorolni 
a sztorikat, hiszen ahány csa-
pat, annyi történet, mint ahogy 
annyi féle különleges ízesíté-
sű lecsó közül választhattunk 
az idei alsói lecsófesztiválon. 
A gasztronómia mellett a kul-
turális és szórakoztató progra-
mok tették kellemessé a feszti-
vál látogatói számára a szom-
bat délutánt, melyről elégedet-
ten nyilatkozott a Dunakeszi 
AlsCÓfesztivál ötletgazdája és 
mind a mai napig főszervezője, 
Benkő Tamás, a terület önkor-
mányzati képviselője.

– Minden évben azt gon-
dolom, hogy ennél nem lehet 
jobb rendezvény és hál’ Isten-
nek, hála a szervezőtársaim-

nak, hála a rengeteg támogató-
nak, mindig azt kell megálla-
pítanom, hogy ez is jobb, mint 
a tavalyi volt. Kilenc évvel ez-
előtt indítottam el ezt a lecsó-
fesztivált, akkor még másod-
magammal, aztán mindany-

nyiunk boldogságára csatlako-
zott hozzánk Szabolcs Csilla és 
Kiss Magyary Ilona, akik ré-
vén sokkal színvonalasabb, so-
koldalúbbá és színesebbé vált 
a lecsófesztivál. Minden évben 
igyekszünk valami különleges-
séggel meglepni a csapatokat és 
a közönséget. 

Aki ott volt, az bizton állít-
hatja, hogy ezúttal is sikerült, 
hiszen remek volt a hangulat, 
Benkő Tamás és barátai idén is 
nagyszerű élménnyel ajándé-
kozták meg a népes közönsé-
get, akik remekül szórakoztak 
az Alsói Kedvesek, az Adonika 
Mozgásstúdió, a Kőrösi tánc-
csoport produkcióján, a Besti-
ák tagjai, Csordás Tibi, Nótár 
Mary és Mentős Laci vérpezs-
dítő dalain…

(B. Szentmártoni)
Fotó: Tóta Krisztián

Igazi fesztiválhangulat volt  
A IX. DUNAKESZI ALCSÓFESZTIVÁLON
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Jordanov Zoltán két évtizedig edzősködött Nagy Britanniában és Svájcban 

Kirov Gábor és Jordanov Zoltán 

APRÓHIRDETÉS
• Nerc, róka mindenfajta szőrme-
bundát vásárlok, teljes ruhanemű 
hagyatékot, 0620/229-0986

JORDANOV ZOLTÁN CSALÁDTÖRTÉNETÉT HALLGATVA BIZTON ÁLLÍTHATJUK, HOGY NAGYON IS 
IGAZ AZ A KÖZISMERT MONDÁS, HOGY „NEM ESIK MESSZE AZ ALMA A FAJÁTÓL”. A HETVE-
NEDIK ÉLETÉVÉBEN JÁRÓ SPORTEMBER SZÜLEI, A MAGYAR ÉDESANYA ÉS A BOLGÁR ÉDESAPA 
AZ ÖTVENES ÉVEK ELEJÉN A BUDAPESTI TESTNEVELÉSI FŐISKOLA HALLGATÓI VOLTAK, AKIK 
SZERELME HÁZASSÁGBAN TELJESEDETT KI. MINDKETTEN SPORTOLTAK, ÍGY MI SEM VOLT 
TERMÉSZETESEBB, HOGY FIÚK, ZOLTÁN ÉLETE IS A SPORTRÓL SZÓLJON. JELENLEG A 135 ÉVES 
MAGYAR TORNA SZÖVETSÉGBEN AZ UTÁNPÓTLÁS SZAKMAI IGAZGATÓI FELADATOT LÁTJA EL, 
ELŐTTE ELŐBB NAGY-BRITANNIÁBAN DOLGOZOTT TÍZ ÉVIG VEZETŐEDZŐKÉNT, MAJD EGY ÉV-
TIZEDIG SVÁJCBAN TÖLTÖTTE BE EZT A POZÍCIÓT. A CSALÁDJÁVAL DUNAKESZIN ÉLŐ SPORTVE-
ZETŐ IMÁDJA A VÁROST, AKI FELESÉGÉVEL EGYÜTT AKTÍV RÉSZTVEVŐJE A DUNAKESZI BOLGÁR 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT RENDEZVÉNYEINEK. 

Az idei Dunakeszi Fesz-
ten volt szerencsém sze-
mélyesen is megismer-

kedni Jordanov Zoltánnal, aki 
régi barátjával, egykori iskola-
társával, Kirov Gáborral, a bol-
gár nemzetiségi önkormányzat 
pavilonjában mutatták be az ér-
deklődőknek népi kultúrájukat, 
gazdag hagyományaikat, me-
lyet büszkén ápolnak. 

- Több évtizedes a barátsá-
gunk, Gáborral – aki ugyan-
csak bolgár-magyar szülők 
gyermeke - egy osztályba jár-
tunk a főváros egyik bolgár ál-
talános iskolájában. Gábor fel-
nőttként Dunakeszin talált ott-
honra, sokszor meglátogattuk a 
feleségemmel. Nagyon megtet-
szett a város, és elhatároztuk, 
ha eljön a lehetőségünk, akkor 
előbb-utóbb mi is ideköltözünk.  
Harminc éve eljött, azóta Du-
nakeszin élünk, a gyermekeink 
is itt születtek – avat be család-
történetükbe Jordanov Zoltán. 

- Imádok itt élni, nagyon sze-
retem a dunakeszieket, a bará-
taimat. Családommal jól érez-
zük magunkat, aktívan részt 

veszünk a bolgár nemzetisé-
gi önkormányzat programjain. 
Gábor nagyon jó szervező, ösz-
szetartja a városban élő bolgá-
rokat. Dunakeszin is bolgárok 
maradtunk. A déli népekre jel-
lemzően mi is életvidámak va-
gyunk, szeretjük a mozgást, a 
táncot, a jó hangulatú baráti és 
közösségi programokat – mesé-
li lelkesen.

Beszélgetésünk fonalát a sport 
felé gördítve nyertem betekin-
tést Jordanov Zoltán sport-
szakmai tevékenységébe, aki-
nek magyar tanítványai három 
olimpián is szerepeltek. Óvá-
ri Eszter, a Miskó-ikrek és Ba-
lázs Bernadett is olimpikon lett 
1988-ban, valamint 1992-ben 
is. Két évtizedes külföldi mun-
kája során számos versenyzőt 
készített fel az olimpiára, a sváj-
ci Giulia Steingruberrel bronz-
érmet nyert a riói olimpián, de 

van ötszörös Európa-bajnok ta-
nítványa is.  

Jordanov Zoltán szakmai si-
kerét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy nyolcezer svájci 
állva ünnepelte teljesítményét, 
amikor elbúcsúzott. 

A sportember optimista a 
magyar torna jövőjét illetően, 
hiszen – mint fogalmazott – a 
nyári müncheni Európa-baj-
nokság „nagyon szépen sike-
rült.”

- A magyar női csapat 6. lett 
összetettben, a férfiaknál hoz-
tunk egy ezüstérmet, egy 6. he-
lyet, az ifi fiúknál nyertünk ösz-
szetett egyéni bajnokságot, a 
kislányok is nagyon jól szere-
peltek. Úgyhogy van egy jó kis 
garnitúra, amely szépen lépdel 
felfelé. Újra kezdünk tényezővé 
válni a nemzetközi tornasport-
ban – jelentette ki Jordanov Zol-
tán, aki kérdésemre azt is el-
árulta, hogy fiával együtt szí-
vesen segítenének abban, hogy 

Dunakeszin is meghatározó 
és vonzó legyen a torna, ami-
re igencsak jó esély van, hiszen 
több ezer fiatal él a városban. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

EGY SPORTEMBER, AKI RAGASZKODIK  
A BOLGÁR GYÖKEREIHEZ ÉS A TORNÁHOZ

Életre szóló barátságot kötöttek a bolgár és a magyar szülők gyermekei 
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A SZEPTEMBERBEN INDULT 3 RÉSZES 
MEGFEJTÉSI VERSENY 2. RÉSZÉHEZ 
ÉRKEZTÜNK, AMELYBEN ÚJABB 3 ÉRDEKES 
SAKKFELADVÁNY MEGFEJTÉSÉRE HÍVJUK 
A SAKKOT SZERETŐ OLVASÓKAT.

SAKK
Nem csak profiknak

Nem baj, ha nem sikerül mindhárom feladatot megolda-
ni, akkor is küldjék be a megfejtést, ha esetleg csak eggyel 
vagy kettővel sikerült megbirkózni.

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

1. FELADAT
Az alábbi két, meglehetősen 
hasonló (és meglehetősen fur-
csa) sakk állás közül csak az 
egyik jöhetett létre egy szabá-
lyos játszma eredményekép-
pen. Melyik nem és miért?
a.)

b.)

 
2. FELADAT
Az eddigi „játékos”, sokkal in-
kább logikai, mint sakk felad-
ványok után most már jöjjön 

két olyan, amely sokkal élet-
szerűbb az eddigieknél!
Az alábbi állásban világos kö-
vetkezik lépésen. Kérdés: mi 
volt sötét utolsó lépése, illetve 
mi volt az azt megelőző világos 
lépés?
 
3. FELADAT
Az alábbi állásban világos kö-
vetkezik lépésen. A sötét gya-
log 2 lépésben eléri az 1. sort, 
ahol vezérré változik. Világos 
ezt nem tudja megakadályozni, 
de a játszmát mégis döntetlen-
re mentheti. Hogyan?

 
A megoldásokat a sakk@
varosise.hu email címre kér-
jük beküldeni 2022. november 
15-ig. (Mivel az előző számban 
kissé rövid határidőt adtunk 
meg, ezért a fenti dátumig még 
a szeptemberi 3 feladat megfej-
tését is be lehet küldeni.)

A megoldásokat a beküldé-
si határidőt követően a https://
vsdunakeszi.hu/sakk/ oldalon 
tesszük közzé, ahol egy kez-
dőknek szóló 2 részes sakk ok-
tatóanyag is található. 

Az ebben közölt módszerta-
ni ismeretek hatékony segítsé-
get nyújtanak kisgyerekek ott-
honi sakkoktatásához, de al-
kalmas kezdő felnőtt sakkozók 
önképzéséhez is.

A rovat szerkesztője:
Molnár Péter

AZ ISKOLAKEZDÉS A RÁSZORULÓ CSALÁDOKNAK NAGY TERHET JELENT, EZÉRT A VSD 
ISMÉT ÖSSZEFOGOTT, HOGY A NEHEZEBB ANYAGI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLŐ CSALÁ-
DOKNAK GYŰJTÉSSEL SEGÍTHESSEN.

Az iskolatáska, a tolltar-
tó, a füzetek, az író-
szerek és a tanuláshoz 
szükséges további esz-

közök beszerzésének nehézsége 
miatt az akcióban a családok, gye-
rekek ajánlották fel a még jó álla-
potban lévő, de már nem használt 
táskáikat. A táskákat a gyerekek 
megtöltötték az év során megma-
radt, de még nem használt füze-
tekkel, írószerekkel, de érkeztek 
cipők és ruhák is az adománycso-
magba.

Az adományokat Temesvári Ist-
ván, a Városi Sportegyesület Du-
nakeszi elnöke és Pasku Balázs, a 
VSD operatív vezetője adta át Gál 
Gellért Ákosnak, a DÓHSZK Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ ve-
zetőjének az iskolakezdéshez.

Szeretnénk köszönetet monda-
ni azoknak az adományozóink-
nak, akik kampányunk során el-
kötelezetten, önzetlenül támogat-
ták munkánkat, a rászoruló csalá-
dokat, a gyerekeket!

Somfai Krisztina

Iskolai adománygyűjtést 
szervezett a rászoruló 

családoknak a VSD
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A VSD KÉZILABDA-SZAKOSZTÁLYA JELENLEG 345 FŐVEL AZ EGYIK LEGNAGYOBB LÉTSZÁMÚ 
SZAKOSZTÁLY A VÁROSBAN. BÜSZKÉK VAGYUNK ARRA, HOGY A MAGYAR KÉZILABDÁZÁSBAN 
SZINTE EGYEDÜLÁLLÓ A MI SPORTSZERVEZETÜNK, AMELYBEN AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS MEL-
LETT LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTHATUNK A FIATAL TEHETSÉGEK SZÁMÁRA, HOGY A MAGASABB, 
FELNŐTT OSZTÁLYBAN IS MEGMÉRETTESSÉK MAGUKAT, ELINDÍTVA ŐKET A FELNŐTT SPORT-
KARRIER FELÉ – NYILATKOZTA PRIBÉK ISTVÁN SZAKOSZTÁLYVEZETŐ.

OKTÓBER 16-ÁN IMMÁR MÁSODIK ALKALOMMAL 
RENDEZTÉK MEG A DUNAI FEEDER KUPA HOR-
GÁSZVERSENYT DUNAKESZIN, AHOVÁ AZ ORSZÁG 
SZÁMOS TELEPÜLÉSÉRŐL ÉRKEZTEK VERSENYZŐK 
– TUDTUK MEG TÓTH GYÖRGYTŐL, A SZERVEZŐ 
KÉK DUNA HE ELNÖKSÉGI TAGJÁTÓL, VIZSGABIZ-
TOSTÓL, AKI ELMONDTA, HOGY A NYÍLT HOR-
GÁSZVERSENYRE 33 HORGÁSZ NEVEZETT.

Szakosztályunk felnőtt női és férfi NB II-es csapatában számos 
olyan fiatal tehetség kap játék-lehetőséget, akik bizonyítják, 
jó úton halad a szakmai munkánk. A Dunakeszin nevelke-

dett, jelenleg serdülő, ifjúsági korú saját nevelésű játékosok sokasá-
gát tudjuk felsorolni. Mérkőzéseinket a Fóti úti kézilabdacsarnok-
ban rendezzük, valamint a gyermek és kisiskolás csapataink tor-
narendszerű hazai mérkőzéseit a Magyarság új sportcsarnokában.

Törekvésünk, hogy Dunakeszin és környékén élő gyermekek 
számára biztosítsuk a sportolási lehetőséget, legyen az akár verseny 
vagy szabadidősport. A tömegsport szinten kézilabdázókkal meg-
ismertessük és megszerettessük ezt a sportágat – mondta a szakosz-
tályvezető, aki zárásként hozzátette: célunk a bajnokságokban a tu-
dásunknak megfelelően, minél eredményesebben szerepelni.

Somfai Krisztina

A három szektorban megren-
dezett versenyre Dunakeszi-
ről 18-an indultak, köztük a 

legfiatalabb, a Radnóti gimnázium 
nyolcadik osztályos tanulója, Sala-
mon Gergő volt, de sokan érkeztek 
Budapestről is. A dunai horgászver-
seny népszerűségét jól mutatja, hogy 
például Budai Vince Pécsről érkezett, 
mert mint mondta, imád a Dunán, 
folyó vízben, szép környezetben pe-
cázni...

A jól sikerült verseny megrendezé-
sét támogatta a városi önkormányzat 
és a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft. támogatta. V. I.

Fotó: KesziPress.

DUNAKESZIN AZ EGYIK 
LEGNÉPSZERŰBB SPORTÁG 

A KÉZILABDA

DUNAI HORGÁSZVERSENY 
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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

EGY SIKERES PÁLYÁZATNAK KÖSZÖNHETŐEN NÉGY KERÉKPÁROS SZERVIZOSZLOPOT 
TELEPÍTETT A MAGYAR KERÉKPÁROS TURISZTIKAI SZÖVETSÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDVE 
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EUROVELO 6 MENTÉN. 

A főváros határától 
egészen Ipolyda-
másdig kiépített ke-
rékpárút nagy nép-

szerűségnek örvend a sport-
ág hódolói, a Duna menti tele-
püléseket felfedező turisták, az 
egészségükre figyelmet fordí-
tók körében. 

A dunakeszi Duna-parton 
kanyargó kerékpárút mellett ki-
épített négy szervizoszlop meg-
könnyíti a kerékpárosok helyze-
tét, hiszen kisebb, nagyobb hiba 
elhárításakor igénybe vehetik a 
különböző kulcsokat és hasz-
nálhatják a pumpát is. 

A szervizoszlopok a Folyam 
utca – Csermely utca sarkán, a 

Duna soron, a Révnél és a Kis-
csurgó tanösvénynél, a bringa-
út melletti tisztáson kerültek 
elhelyezésre. A hamarosan át-
adásra kerülő megújult, meg-
szépült Kiscsurgónál pihenő-
padot is kihelyeznek. 

Vigyázunk közös értékeink-
re, mert a Katonadombnál ki-
alakított pihenőhöz telepített 
szervízoszlop pumpáját már 
megrongálták. Az önkormány-
zat intézkedett a pótlásáról, de 
mennyivel jobb lenne, ha min-
denki értékelné és védené az 
értékeinket, nem pedig rom-
bolná…

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Segítség a kerékpárosoknak!



VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLETVIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

ÜZLETÜNK 
ELKÖLTÖZÖTT!

Új címünk: 

FŐ ÚT 56.
(az SZTK-val szemben)

• 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


