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Tuzson Bence országgyűlési képviselő: kiváló ütemben haladnak a munkálatok

Hamarosan már ezerötszáz  
diák fog itt tanulni ebben  

a világszínvonalú épületben

MEGKEZDŐDÖTT A NYUGDÍJPRÉMIUM ÉS A NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉS FOLYÓSÍTÁSA, AMI NAGY SEGÍTSÉGET JELENT ITT HELYBEN IS MINDEN 
JOGOSULTNAK – MONDTA A LAPUNKNAK ADOTT NYILATKOZATÁBAN TUZSON BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. 

FELHÍVTA A FIGYELMET ARRA IS, HOGY A KORMÁNYZAT HAVI SZÁZNYOLCVANEGYEZER FORINTNYI TÁMOGATÁST AD MINDEN MAGYAR CSALÁD 
REZSISZÁMLÁJÁHOZ AZ EGÉSZ EURÓPÁBAN JELENTŐSEN NÖVEKVŐ ENERGIAÁRAK IDEJÉN IS. AZ ÉLELMISZERÁR-STOPPAL VÉDETT TERMÉKEK 

KÖRÉT PEDIG NEMRÉG AZ ÉTKEZÉSI BURGONYÁRA ÉS A FRISS TOJÁSRA IS KITERJESZTETTÉK. UGYANCSAK A CSALÁDOK ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA, HOGY 
A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ NEM EMELKEDHET A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK SZÁMÁRA A JÖVŐ ÉVBEN SEM. MINT MONDTA, DUNAKESZI AZÉRT IS 
VAN KÜLÖNLEGES HELYZETBEN, MERT A SZANKCIÓS INFLÁCIÓ ÁLTAL OKOZOTT NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE IS KÉPESEK VAGYUNK TOVÁBBFEJLŐDNI, 

AMIT MI SEM BIZONYÍT JOBBAN, MINT AZ, HOGY AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB KÖZÉPISKOLAI BERUHÁZÁSA NÁLUNK ZAJLIK.

AZ ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG  
FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA

Bokrétaünnepet tartot-
tunk nemrég a Dunakeszi Di-
áknegyed építkezésén, hiszen 

egy fontos szakaszához érkezett a be-
ruházás – kezdte a lapunknak adott 
nyilatkozatát Tuzson Bence, város-
unk és térségünk országgyűlési kép-
viselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy 
ötgyermekes édesapaként mindig az 
a legnagyobb öröm számára, ami-
kor a gyermekek, a családok bizton-
ságáért, mindennapi jólétük érdeké-
ben komoly eredményt tudunk elér-
ni. „Ezért is öröm számomra, hogy 
ilyen kiváló ütemben haladnak a 
munkálatok, hiszen hamarosan már 
ezerötszáz diák fog itt tanulni ebben 
a világszínvonalú épületben. Duna-
keszi és környéke hazánk legdinami-
kusabban fejlődő térségeinek egyike. 

Amikor az emberek az agglomeráci-
ós településeken nyugodt közegben, 
a fővárosra jellemző káosztól men-
tes környezetben akarnak leteleped-
ni, azzal új kihívásokat is teremtenek. 
Az elmúlt időszakban mindent meg-
tettünk azért, hogy aki itt nálunk – 
Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, 
Erdőkertesen, Fóton, Gödön vagy 
Veresegyházon – szeretne élni, gyer-
meket nevelni, annak minden lehető-
séget megteremtsünk mindehhez” – 
fogalmazott Tuzson Bence.

Kérdésünkre válaszolva a kép-
viselő beszélt arról is, hogy meg-
kezdődött a nyugdíjprémium és a 
nyugdíjkiegészítés folyósítása. Mint 
mondta, a szomszédságunkban dúló 
háború kitörése óta sokkal többre ér-
tékeljük a biztonságot, mint koráb-
ban. Szerinte ez egyaránt vonatkozik 
a fizikai- és az energiabiztonságra is:  

„Mindent megteszünk azért, hogy 
Dunakeszi lakossága, az itt élő csalá-
dok továbbra is biztonságban élhes-
sék a mindennapjaikat. Az elhibázott 
brüsszeli szankciók hatását egész Eu-
rópa megszenvedi, az uniós országo-
kat energiaválság fenyegeti és min-
denhol magas az infláció. Mi ezzel 
szemben megvédjük a családokat: re-
zsicsökkentéssel, családtámogatással, 
kamatstoppal, ártstoppal, nyugdíj-
emeléssel és nyugdíjprémiummal tá-
mogatjuk a körzetünkben élőket. Az 
élelmiszerár-stoppal védett termékek 
körét nemrég az étkezési burgonyá-
ra és friss tojásra is kiterjesztettük” – 
fogalmazott lapunknak nyilatkozva 
térségünk országgyűlési képviselője.

Nálunk az energiaellátás biztosított, 
télen minden család tud majd fűteni – 
tette hozzá Tuzson Bence, aki felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy a szank-
ciós infláció által okozott nehézségek 
ellenére Dunakeszin, a Dióssi Csaba 
polgármesterrel kialakított nagysze-
rű együttműködésének, az összetar-
tó közösségünknek, közös munkánk-
nak köszönhetően elmondhatjuk ma-
gunkról, hogy a település továbbra is 

folyamatosan fejlődik. A képviselő 
úgy értékelte, hogy ezt a fejlődést mi 
sem bizonyítja jobban, mint a Diák-
negyed nemrég megtartott bokréta-
ünnepe.

„Épületenergetikai fejlesztéseket – 
nyílászárócseréket, szigeteléseket – 
hajtottunk végre térségünk több tele-
pülésén is, és napelemeket szereltünk 
fel számos közintézményre, iskolára. 
Folytatjuk ezt a munkát. Az a célunk, 
hogy a gyermekeink, az itt élő csalá-
dok számára a későbbiekben is adott 
legyen a természet gazdagsága, a biz-
tonság és a tervezhető jövő. A meg-
kezdett beruházások térségünk min-
den településén az előrejelzett ütem-
terv szerint haladnak. A közös alkotó 
munkánkban mindig az a legfonto-
sabb számunkra, hogy megteremtsük 
mindazt a dunakeszieknek, amivel 
még jobbá és biztonságosabbá tudjuk 
tenni a mindennapjaikat” – összegez-
te a lapunknak adott nyilatkozatában 
Tuzson Bence, térségünk országgyű-
lési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: A közös alkotó munkánkban mindig az a legfontosabb, hogy megteremtsük  
a dunakeszieknek mindazt, amivel még jobbá és biztonságosabbá tehetjük a mindennapjaikat
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A Bárdos iskola színjátszó csoportja idézte fel a történelmi eseményeket

Dióssi Csaba és Erdész Zoltán

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Dr. Szentléleki Károly díszpolgár 

DUNAKESZI VÁROS VEZETŐI, INTÉZMÉNYEI, CIVIL SZERVEZETEI ÉS SOKAN MAGÁNEMBERKÉNT IS JÖTTEK EMLÉKEZNI, 
FELIDÉZNI AZ EGYKORI ESEMÉNYEKET. ELHANGZOTT, HOGY AZ 56-OS HŐSÖK ÜZENETE MA IS ÉRVÉNYES, A SZABADSÁGOT 
NEM ADJÁK INGYEN, AZT KI KELL HARCOLNI. BÁR A FORRADALOM ELBUKOTT A SZÁZSZOROS TÚLERŐVEL SZEMBEN, DE 
ISMÉT ÖSSZEKOVÁCSOLTA A MAGYAR NEMZETET, MAI HATÁRAINKON BELÜL ÉS TÚL.

DIÓSSI CSABA KÖZÖSSÉGI OLDALÁN 
OSZTOTTA MEG A HÍRT,  

HOGY WITTNER MÁRIA, AZ UTOLSÓ 
‘56-OS HALÁLRAÍTÉLT TÁVOZÁSA 

UTÁN AZ UTOLSÓ  
‘56-OS DUNAKESZI HŐS,  

KÖVESDI KÁROLY IS ELHUNYT.

MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS  
az 1956-os hősi küzdelmünkről

Elhunyt Kövesdi Károly, 
’56-os dunakeszi hős

AZT IS MEGTANUL-
TUK, hogy idegen segít-
ségre sosem számítha-

tunk, csak a magunk szabad-
ságvágyára támaszkodhatunk. 
Így van ez a mai zűrzavaros, 
sőt, talán mondhatjuk, fenye-
gető világban, amely körülvesz 
bennünket. S bizony mindig 
akadnak idegen érdekeket ma-
gukévá tevő árulók idehaza is. 
Nemzetünknek jelenleg is fel-
készültnek kell lennie minden 
olyan kísérlet ellen, amely Ma-
gyarország érdekeit veszélyez-
teti. Mindezek bizonyára benne 
voltak az összegyűlt emberek 
gondolataiban, de érintőlege-
sen az elhangzottak is megfo-
galmazták helyzetünket.

A megemlékezés a szokott 
helyszínen, az öreg temetőben, 

a 2000-es évek kezdetén épült 
56-os emlékhelynél, Lengyel 
István művésztanár alkotásá-
nál, a láncra vert Gólyánál tör-
tént. Ideális hely ez, köszönhe-
tően az akkori civileknek, akik 
összefogva küzdötték ki, hogy 
megépülhessen a Gólya, amit 
az akkori viszonyok közt még 
igen óvatosan mertek csak so-
kan támogatni. Az időközben 
Kegyeleti parknak átminősí-
tett temetőben, az itt-ott elszór-
tan megmaradt sírokat jelző kő-
ből készült „fejfák” és a telepü-
lés legidősebb (300 éves), ma is 
épen álló épülete, a temetőká-
polna tövében, az árnyas fák 
lombsátra alatt eleve ráhango-
lódik az emlékezésre az ember.

Dunakeszi ez évben is méltó 
módon állította mindnyájunk 

A polgármester 2016-ban emlékéremmel ismerte el Kövesdi 
Károly bátorságát, aki a forradalomban vállalt hősies helyt-

állása miatt több évig ült börtönben. Dióssi Csaba polgármester 
így búcsúzott Kövesdi Károlytól: „Köszönjük bátorságát és hősi-
ességét, amellyel szembeszállt az elnyomó hatalommal, önmagát 
nem féltve kiállt polgártársaiért és a hazáért.”

példaképévé az ’56-os fiatalo-
kat, az akkori férfiakat és nőket, 
akik nem parancsszóra, de bel-
ső késztetésből vágták ki a nem-
zeti zászlóból a gyűlölt szovjet 
mintájú címert…

Az 1956-os forradalom iko-
nikus alakja, városunk lakó-
ja, díszpolgára, Wittner Mária 
nemrégen történt temetése kap-
csán nagyméretű fényképe és 
egy korábbi beszédéből idézett 
hangfelvétel is jelezte, hogy ő is 
velünk van, ha már nem is sze-
mélyesen, de lélekben biztosan.

Mindezt végiggondolni segí-
tettek a fellépő énekesek, zené-
szek, a színielőadás és az ünnepi 

beszéd, majd az ezeket követő 
koszorúzások. Köszönet mind-
ezért Dr. Szentléleki Károly se-
bész főorvos, díszpolgár ünnepi 
szónokunknak, Martikán Eri-
ka tanárnő vezette Bárdos La-
jos Általános Iskola színjátszó 
csoportjának, a Dunakeszi Vá-
rosi Vegyeskarnak, a „zeneka-
ri árokban” elhelyezkedő Du-
nakeszi Koncertfúvósoknak, 
minden koszorút elhelyező cso-
portnak, a Himnuszt és Szóza-
tot szívből éneklő keszieknek.

Az első koszorút Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő, 
majd Dióssi Csaba polgármes-
ter helyezte el tisztelettel a Gó-
lya lábaihoz. A szép és megha-
tó megemlékezést a Himnusz 
és a Szózat közös eléneklése 
foglalta keretbe.

Windhager Károly
Fotó: Tóta Krisztián 
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INNOVATÍV KÖZÖSSÉG, KONSTRUKTÍV CSAPAT 
A GARANCIÁJA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 
KÖZÉPISKOLAI BERUHÁZÁSÁNAK.

Számos szakma összehan-
golt munkájának köszön-
hetően az idén tavaszi alap-

kőletétel után alig fél évvel a Duna-
keszi Diáknegyed építkezés eljutott 
a bokrétaünnephez, a komplexum 
szerkezetépítése elérte a legmaga-
sabb pontját. Ez a teljesítmény a je-
lenlegi világgazdasági körülménye-
ket tekintve igen kimagasló, hiszen a 
folyamatosan változó árak miatt ko-
moly szervezést és előregondolko-
dást igényel a kivitelezőktől.

A PROJEKT SZÁMOKBAN:
• a projekt mintegy 123 ezer m2-en 
valósul meg 13 hektáron;

• 7 épületből álló komplexum 46 
tanteremmel, két tornacsarnokkal, 
két sportpályával, 1500 fős konyhá-
val, 5000 m2 alapterületű uszodá-
val, valamint 7000 négyzetméternyi 
parkkal és véderdővel;

• 2500 m2-es tornacsarnokok;
• 5000 m2-nyi sportpályák;

• 300 férőhelyes parkoló;
• 400 fa;
• 1 saját buszmegálló

„Az épületekbe bedolgoztunk 21.000 
m3 betont és 2200 tonna betonacélt. 
Ez csak az acélra vonatkoztatva 
megközelítőleg 30 mozdony súlya. 
Továbbá elkészült az épületekhez 
szükséges belső közműhálózat egy 
jelentős része” – részletezte a bokré-
taünnepen TóthTibor Gábor, a West 
Hungária Bau Kft. projektigazgatója. 

7 toronydaru és több száz építő dol-
gozik azon, hogy ütemterv szerint 
haladjon az építkezés. „Az elmúlt 
hónapokban folyamatosan a helyszí-
nen dolgozott 200-220 fő építőmun-
kás. Az ő odaadó munkájuk nélkül 
most nem ünnepelhetnénk, és nem 
emelhetnénk magasba a bokrétafát. 
Ne felejtsük el, hogy minden megkö-
tött betonacél felrakott tégla, embe-
ri kezek munkáját dicséri!” – emel-

Az építkezés 
egy jelentős eseménye 

volt a bokrétaünnep

BOKRÉTAFÁVAL ÜNNEPELTEK 
a Dunakeszi Diáknegyed építői

te ki ünnepi beszédében a projekt-
igazgató.

Az eredeti hagyományok szerint a 
bokrétaünnepen borral vagy pálin-
kával töltött poharat is ledobnak az 
építkezés legmagasabb pontjáról, és a 
babona szerint, ha összetörik, zavar-
talanul zajlik majd tovább a munka. 
Bár a pohárledobás ezúttal elmaradt, 
az építkezés folyik tovább. „Jellemző-
en az ember attól fél, hogy vajon sike-
rül-e tartani a végső határidőt? Ennél 
a fázisnál nagyon jól látszik, a kivite-
lező fontosabbnak érzi, hogy jó ütem-
ben haladjanak. Csak felsőfokban tu-
dok beszélni azt itt zajló szervező-
munkáról, a minőségről és a tem-
póról. Köszönöm a kivitelezőknek, 
alvállalkozóknak, építőknek, hogy 
lelkiismeretesen dolgoznak azért, 
hogy az ország legnagyobb középis-
kolai beruházása Dunakeszin való-
suljon meg! – dicsérte a munkások 
ünnepén az érintetteket Dióssi Csa-
ba, Dunakeszi Város polgármestere.

A Dunakeszi Diáknegyed hiány-
pótló létesítmény nemcsak a város, 
hanem a környék számára is. Du-
nakeszin eddig évente 100 általá-
nos iskolából elballagó diák tudott 
helyben, a Radnóti Miklós Gimná-
ziumban továbbtanulni, de ez 2025-
től merőben megváltozik. A IV. Béla 
Király Kéttannyelvű Gimnázium és 
a VSZC Lányi Ferenc Technikum 
és Szakképző Iskola az összesen 46 
tanteremben 1500 diák oktatását 
biztosítja majd. Ezzel megváltoznak 
az arányszámok, a 6 általános isko-
lából elballagó dunakeszi diákok töl-
tik majd fel a férőhelyek nagy részét.

Tuzson Bence, a térség országgyű-
lési képviselője az építők mellett Du-
nakeszi városvezetését méltatta, hi-
szen aki iskolát épít, jövőt épít. Mint 
hangsúlyozta, Dunakeszi polgár-
mestere mögött egy olyan innova-
tív közösség és képviselő-testület áll, 
amelynek tagjai nélkül a település 
nem tudna ilyen gyorsan fejlődni. 
„A háború okozta nehézségek miatt 
a következő időszak arról fog szólni, 
hogy vannak-e olyan városvezetők, 
akik képesek a helyzeten úrrá len-
ni. Kevés olyan város van, amelyik 
nem szorul ilyenkor segítségre, ha-
nem maga képes a saját problémáit 
megoldani. Dunakeszi ilyen város”- 
mondta az országgyűlési képviselő.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt
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OKTÓBER 28-ÁN, A REGGELI ÓRÁKBAN HIVA-
TALOSAN IS LEZÁRULT A KÁPOSZTÁSMEGYERI  
— A DUNAKESZI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 
KOORDINÁLT ÉS FINANSZÍROZOTT — KÜLSŐ 
SZILÁGYI ÚTI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT ÁT-
ÉPÍTÉSE A MÉG HIÁNYZÓ GYALOGOSÁTKELŐ 
ÁTADÁSÁVAL ÉS A KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK 
ÜZEMBE HELYEZÉSÉVEL.

Mint arról már lapunkban 
több alkalommal is beszá-
moltunk, a jelentős forgal-

mat áteresztő közlekedési csomó-
pont átépítését a nap mint nap itt 
közlekedő dunakeszi lakosság érde-
kében a városi önkormányzat már 
2019-ben szorgalmazta annak elle-
nére, hogy az érintett terület az új-
pesti önkormányzathoz tartozik.

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgár-
mestere és az alsói körzet önkor-
mányzati képviselője, Benkő Ta-
más intenzív tárgyalást folytatott a 
Wintermantel Zsolt polgármester ál-
tal vezetett újpesti önkormányzattal, 
melynek eredményeként megálla-
podtak a kivitelezésről. A két önkor-
mányzat együttműködése rendkívül 
konstruktív volt, ám a szakmai rész-
letek, a tervezés és az engedélyezte-
tések már jóval lassabban haladtak. 
Íígy csak idén nyáron kezdődhetett 
el a közlekedési csomópont átépítése.

A gyorsabb áthaladás érdekében 
az egysávos vasúti átjáróból nyitot-
tak egy jobbra kanyarodó sávot az 
Auchan irányába, míg a másikat az 
Auchan felől balra, az átjáróhoz. A 
Külső Szilágyi útra kerülő közleke-
dési lámpákat összehangolták a du-
nakeszi aluljáró lámpájának műkö-
désével, aminek köszönhetően gör-

dülékenyebbé vált az áthaladás az 
egysávos aluljárón, illetve a kihajtás 
a Külső Szilágyi útra, és onnan be-
hajtás Dunakeszi alsó felé.

Az október 28-ai átadón Benkő 
Tamás a helyi sajtó képviselőinek el-
mondta, hogy igen kedvezőek az ed-
digi tapasztalatok, a csomópont át-
építése révén könnyebbé, gördüléke-
nyebbé vált a gépjárművezetők szá-
mára a közlekedés, a gyalogosok is 
biztonságosan kelhetnek át a zebrá-
val és jelzőlámpákkal kiépített ke-
reszteződésben.

Az önkormányzati képviselő ki-
emelte: „2013-ban egy komoly mun-
kának köszönhetően alsótól egészen 
idáig megcsináltuk a járdát, de ehhez 

a kereszteződéshez érve életveszélyes 
volt a gyalogos átkelés. A közvilágí-
tás felszerelése volt a feltétele a zebra 
kialakításának. Óriási dolog, hogy ez 
most megtörtént.”

Elmondta, hogy folyamatosak a 
visszajelzések, a hétköznapi csúcs-
időben régebben hihetetlen dugók 
voltak. Azonban továbbra is komoly 
korlátot jelent, hogy az aluljáró egy-
sávos, de az is tény, hogy az átépítés 
jelentősen enyhítette a reggeli torló-
dást. Megjegyezte: az aluljáró terüle-
te a MÁV tulajdonában van, ám at-
tól, hogy kétsávossá építsék át, hatá-
rozottan elzárkózik a vasúttársaság.

Egyébiránt az átjáró átépítését az is 
indokolhatja, hogy a túl nagymére-
tű járművek gyakran beszorulnak az 
aluljáróba, amivel jelentős fennaka-
dást okoznak a közlekedésben. Ben-
kő Tamás elmondta, hogy szorgal-
mazzák előjelző táblák kihelyezését 
az ilyen jellegű problémák megelőzé-
se érdekében.

Borbély Máté István, a Penta Kft. 
ügyvezető termelési igazgatója el-
mondta, hogy hosszas előkészítés 
után 8 forgalomtechnikai ütemben 
3 hét alatt végezték el a több mint 
100 millió forintos beruházást. Nem 
is a nagyság, hanem az összetett-
ség okozta a kihívást, de az éjszakai 
munkavégzésnek köszönhetően si-
került gyorsan elvégezni az átépítést.

V. I.
Fotó: KesziPress

Már a gyalogosok is biztonságosan kelhetnek 
át a nagy forgalmú közlekedési csomóponton

Dunakeszi 
elszántságának és 
anyagi áldozatának 
köszönhetően 
biztonságossá vált 
a gyalogosok és 
a kerékpárosok 
számára az átkelés 
a káposztásmegyeri 
közlekedési 
csomópontban 

Új kanyarodó sávok és a jelzőlámpák segítik a gépjárművek közlekedését 
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KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG SZEMPONTJÁBÓL JOBB ENERGETIKAI MUTATÓKKAL BÍR A 
VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, MINT A KÖNYVTÁR ÉS A RÉGI HÁZAS-
SÁGKÖTŐ TEREM, DE A SZOLGÁLTATÁSOK MENNYISÉGÉT ÉS MINŐSÉGÉT TEKINTVE IS 
CÉLSZERŰBB A MŰVELŐDÉSI HÁZAT NYITVA TARTANI A FŰTÉSI IDŐSZAK ALATT.

Előző lapszámunkban be-
számoltunk a megemel-
kedett rezsiárak miatti 

költséghatékonysági intézke-
désekről, és bár a fűtési időszak 
már elindult, sikerült módosí-
tani az átszervezést. A koráb-
bi döntés értelmében decem-
ber 10-én bezárt volna a VOKE 
József Attila Művelődési Köz-
pont, és a benne zajló foglal-
kozások, szolgáltatások átke-
rültek volna a régi házasságkö-
tő terembe, valamint a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtárba. 

Mint Dióssi Csaba polgár-
mester a minap interjúban el-

mondta, az intézmények fenn-
tartóival újra részletesen átte-
kintették az épületek energe-
tikai mutatóit, a kapacitást és 
funkciókat, így finomhango-
lással módosították a korábbi 
döntést. „Tekintettel arra, hogy 
a művelődési ház pár éve na-
gyon jó energetikai programon 
ment keresztül, jó hőszigete-
lést kapott, méretéből adódó-
an több szolgáltatást is tudunk 
benne nyújtani, mint a könyv-

tárban és a régi házasságkö-
tő teremben. A módosítással 
emeltebb színvonalon tudjuk 
kiszolgálni a különböző igé-
nyeket” – fejtette ki a polgár-
mester. A művelődési ház nyit-
va lesz december 10. után is, ki-
véve a nagyterem, mert annak 
a felfűtése a leginkább költség-
igényes, de így is nagyon sok 
csoport, egyesület folytathatja 
ott a munkát a téli időszakban.

Az átszervezéssel azért a 
könyvtár sem zár be telje-
sen, a legfontosabb funkciója, 
a kölcsönzés a COVID19 jár-
vány okozta korlátozások ide-

jén már bevált előrendeléses 
módszerrel megmarad. „Mi-
vel a régi házasságkötő terem 
és a könyvtár sem bír olyan 
energetikai mutatókkal, mint 
a művelődési ház, összessé-
gében az újratervezéssel na-
gyobb területet nyerünk, és 
kedvezőbb áron tarthatjuk 
fenn az üzemeltetést” – össze-
gezte a polgármester.

Szeredi Helga

Mégis nyitva marad  
a művelődési ház!A KÖZKEDVELT, CSALÁDIAS DUNAKESZI 3. SZ POSTA IS ÁLDOZATUL ESETT A MAGYAR 

POSTA ZRT. REZSIKÖLTSÉGEINEK CSÖKKENTÉSÉRE HOZOTT INTÉZKEDÉSEKNEK, MÚLT 
PÉNTEKKEL IDEIGLENESEN BEZÁRTAK. DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER TÁRGYALÁST 
KEZDEMÉNYEZETT A MEGMENTÉSÉÉRT.

A Dunakeszi 3. szá-
mú postafiók is szere-
pel aközött a 366 pos-

ta között, amelyeket novem-
ber 12-től ideiglenesen bezár 
a Magyar Posta Zrt. Az intéz-
kedést a gazdaságossági mu-
tatókra hivatkozva hozták 
meg, figyelembe véve az adott 
szolgáltatóhelyek rezsifogyasz-
tását és forgalmát. 

A Társaság hangsúlyozza, 
hogy „az intézkedéssel érin-
tett mintegy 740 dolgozó nem 
veszti el munkáját, mindegyi-
kük más postahelyekre kerül 
átirányításra.” A kis posta dol-
gozói Dunakeszin folytatják 
munkájukat. 

Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere levélben kéri a 
Magyar Posta Zrt. vezetősé-
gét, gondolják át döntésüket, 
mert Dunakeszit – területét és 
lakosságszámát tekintve – ed-
dig sem szolgálta ki a 3 posta. 
„Természetesen tudjuk, hogy 
ahogy mi is, úgy a Magyar Pos-
ta Zrt. is takarékossági intéz-
kedéseket tesz a téli időszakra 
vonatkozóan, de Dunakeszin, 
ellentétben más településekkel, 
folyamatos volt a lakosságszám 
bővülés. Ezzel a jelenséggel pe-
dig nem tartott lépést a posta, 
ezért az elmúlt években több 
alkalommal is együtt dolgoz-
tunk, hogy új postapontot ala-
kítsunk ki a városban. Konkré-
tumokat is lefektettünk, ehhez 
képest megdöbbentő, hogy a 
kisposta nálunk is ebbe a hely-

zetbe kerül” – kezdett bele a 
polgármester.

A Magyar Posta Zrt. a dön-
téshozatalt egy statisztikára 
alapozza, amely szerint büsz-
kék arra, hogy a 10.000 főre 
jutó posták száma több mint 
Nyugat-Európában. Kimuta-
tásuk szerint hazánkban 3,44 
posta jut 10.000 főre, míg Nyu-
gat-Európában ugyanez a szám 
csak 2,91. Mint a polgármes-
ter elmondta és Facebook-
bejegyzésében is olvasható, ez 
a mutató Dunakeszin nagyon 
rosszul szerepel, a kisposta be-
zárásával pedig különösen, 
mert hiába az országos átlag, 
itt így már csak 0,44/10.000 fő 
a posták aránya. „Levelemben 
erre az arányszámra is hivat-
koztam annak ellenére, hogy 
a takarékoskodás a cél, hiszen, 
ha egy településen ez a mutató-
szám, amire egyébként ők hi-
vatkoztak korábban, ennyi-
re alacsonnyá válik az ideigle-
nes bezárással, logikus érvek-
kel reklamálhatunk. Bízom a 
pozitív válaszukban” – mond-
ta Dióssi Csaba polgármester. 
Mint hozzátette, bizonyos logi-
kus érvelésen túl nem nagyon 
tudnak mit tenni a városveze-
tők, ha a Magyar Posta Zrt. be-
tartja a jogszabályokat (posta-
törvény). A polgármester tár-
gyalást kezdeményezett, hogy 
a szolgáltató vezetőségével kö-
zösen alternatív megoldás szü-
lethessen.

Szeredi Helga

Küzdelem a "kispostáért"

Dióssi Csaba polgármester levélben sürgette a Magyar Posta Zrt. döntésének 
megváltoztatását, melyet személyesen adott fel a kis postán

Most érződik igazán az előnye, hogy néhány éve korszerű energetikai fejlesztés 
valósult meg az intézményben
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VÉGET ÉRT A KISCSURGÓ REHABILITÁCIÓJÁ-
NAK MÁSODIK ÜTEME, A NÖVÉNYZET REN-
DEZÉSE ÉS A GYALOGUTAK, HIDAK KIÉPÍTÉSE, 
VALAMINT A KIS TAVAK KITISZTÍTÁSA UTÁN 
A MINAP A FOGADÓTÉR IS ELKÉSZÜLT. MINT 
DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER ELMONDTA, 
A TERÜLET RENDBETÉTELÉVEL EGY RÉGI 
VÁGY TELJESÜLT. „SZERETTÜNK VOLNA EGY 
OLYAN ROMANTIKUS HELYET A VÁROSON 
BELÜL, AMIT A PÁROKNAK TUDUNK AJÁN-
LANI, AHOL TERMÉSZETES KÖRNYEZETBEN 
NÉHÁNY KELLEMES ÓRÁT EL TUDNAK TÖL-
TENI” – FEJTETTE KI A POLGÁRMESTER. A 
KISCSURGÓ VÖLGYÉNEK TÖBB BEJÁRATA IS 
VAN, DE A MOST ÁTADOTT FOGADÓTÉRHEZ 
A RÉGI STRAND KOVÁCSOLTVAS KAPUJÁN ÁT 
JUTHAT EL A LÁTOGATÓ. A KAPU A SZEREL-
MESEK LAKATFALA IS EGYBEN, AMELYBŐL EZ 
AZ ELSŐ ÉS EGYETLEN DUNAKESZIN.

„Országszerte több városban is elter-
jedt szokás, hogy szerelmesek lakatot 
helyeznek el különböző helyekre, kerí-
tésekre, kapukra, hidakra, korlátokra. 
Dunakeszin ezt a célt ezzel a jelképes 
kapuval valósítottuk meg” – magya-
rázta Dióssi Csaba. Hozzátette, annyi 
a kivitelezők kérése, hogy a párok a la-
katokat a két fix kiskapura akasszák, 
hogy a két nagy szárny nyitható ma-
radjon, ne húzza le a nagy súly.

Dunakeszi Város Önkormányzata 
az elmúlt évtizedben komoly prog-
ramot dolgozott ki arra, hogy a Du-
na-partot jobban bevonják a város 
életébe. A Duna-parti sétányok, a 
kerékpárút létesítése, a nemrégiben 
megújított tanösvény mellett e cél ér-
dekében vette meg évekkel ezelőtt a 
mai szabadstrand területét is az ön-

kormányzat. A Kiscsurgó rendbeté-
tele még váratott magára, de ezzel a 
projekttel egy igazán élvezhető, él-
ményekben gazdag Duna-partja lett 
a városnak. „A Kiscsurgó-völgyének 
korábbi terveit Tóth Eszter főkertész 
asszony továbbgondolta és jó ötle-
tekkel praktikusabbá tette, amelyhez 
gratulálok neki és a választott kivi-
telezőknek, nagyon szép munkát vé-
geztek!”- mondta a polgármester.

A most átadott fogadótér nemcsak 
találkozási pont, hanem a Duna-part 
déli részén megújított tanösvényhez 
hasonlóan lehetőséget kínál termé-
szettel kapcsolatos előadások meg-
tartására, a fiatalok természetre ne-
velésére természetes környezetben.

Szeredi Helga
Fotó: KesziPress

AHOL A TERMÉSZET  
ÉS A SZERELEM TALÁLKOZIK
Lakatfal, találkahely, természetre nevelés, avagy a megújult Kiscsurgó-völgy 

A fejlesztés Tóth Eszter városi főkertész szakmai irányításával valósult meg, 
melyről elismeréssel nyilatkozott Dióssi Csaba polgármester

A szerelemfalra az első lakatot Dióssi Csaba polgármester  
és menyasszonya, Gaál Andrea helyezte el 
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körzeti 
képviselőink jelentik

Méltó és színvonalas megemlékezést 
tartottunk az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kirobbanásának em-
léknapja alkalmából október 23-án, a 
Kegyeleti parkban, a Gólya emlékmű-
nél. Az emlékezetes ünneplésben a 
Bárdos Lajos Általános Iskola színjátszó 
csoportjának tagjai, a Dunakeszi Városi 
Vegyeskar és a Dunakeszi Koncertfúvó-
sok működtek közre, míg a beszédet Dr. 
Szentléleki Károly sebész főorvos, dísz-
polgár tartotta. Sokukkal ünnepelhet-
tünk együtt, köszönöm, hogy eljöttek, 
és bízom benne, hogy a jövőben még 
többen részt vesznek majd a nemzeti 

megemlékezéseken, mert fontos a hő-
sök emlékének életben tartása.

Szépen haladnak a járdaépítések a 
Szabadság téren, ahol többféle felü-
letet kialakítása szükséges. 54 méter 
hosszan térköves járdát építtettünk 
kétoldali szegélyezéssel, 15 méteren 
egyoldali szegélyezéssel, valamint aka-
dálymentesített járda is épül. A téren a 
faültetések is várhatók. A Széchenyi út 
több szakaszán pedig nemrég fejeződ-
tek be a járdaépítések és a javítások, 
ahol aszfalt, beton és térköves járófelü-
letet is kialakítottak a kivitelezők.

Mint polgármester úr korábban nyi-
latkozta, Dunakeszi jó helyzetben van a 
fűtési időszak rezsiköltségeinek finan-
szírozására, de azért néhány intézke-
dést ez a város is meghozott. Azonban 
minden döntést úgy alakítottunk, hogy 
a szolgáltatások nem látják kárát, csak 
az épületek jobb kihasználtságára töre-
kedtünk.

A sajtóból értesültünk, hogy a Ma-
gyar Posta Zrt. átmeneti időre bezárja 
a Dunakeszi 3. Sz. Postáját, a város leg-
kisebb, legcsaládiasabb és leggyorsabb 
szolgáltatóhelyét. Kommunikációt kez-
deményeztünk a vezérigazgatóval, 
hogy változtassák meg döntésüket. 
Várjuk a fejleményeket az ügyben.

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!

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

Október 20-án átadásra került 
a Kicsurgó-völgy fogadótere, ez-
zel teljessé vált a terület rekonst-
rukciója. A fejlesztés során szép, 
erdei hangulatot idéző sétautak-
kal, a völgyön át történő gyalo-
gos közlekedést segítő hidakkal 
és a Duna sori oldalon egy pa-
dokkal felszerelt találkozó és pi-
henő ponttal gazdagodott a terü-
let. Az elmúlt években a köztiszta-
sági napok keretében önkéntesek 

segítségével rendszeresen takarí-
tottuk a területet és két alkalom-
mal a Közüzemi Kft. is rendbe tet-
te az egész völgyet, most azon-
ban minőségben és a hely gon-
dozottságában egy szintet előre 
léptünk. Névtelenül bár, de itt kell 
megemlítenem azokat a helyben 
lakókat is, akik az év minden nap-
ján sokat tesznek és tettek a terü-
let csinosításáért, tisztán tartásá-
ért. Korábban több terv is szüle-
tett a területtel kapcsolatban és 
azt hiszem, most találtuk el azt a 
megfelelő arányt, amely a mot-
tónkat is adja: ahol a természet és 
az ember találkozik. A tervezés és 
a kivitelezés Tóth Eszter városi fő-
kertész keze munkáját dicséri. A 
fejlesztés során, ahol csak lehe-
tett természetes anyagokat hasz-
náltunk, hogy megőrizzük a ter-
mészeti környezetet. A kialakítás 

során igyekeztünk ügyelni arra, 
hogy ne egy turistalátványossá-
got hozzunk létre, a hely őrizze 
meg a maga intimitását. Az egyes 
szakaszok megvalósulásával az év 
folyamán fokozatosan vették bir-
tokba a területet a sétálók, a kis-
gyermekesek és a kutyások, most 
pedig már a teljes terület a ren-
delkezésükre áll. Nagyon bízom 
benne, hogy felelőséggel, és oda-
figyelve használjuk környezetün-
ket, vagy inkább élünk együtt 
vele.

A hónap folyamán megújításra 
került az Iskola utcai kis játszótér 
homokozója. A kis játszótér an-
nak ellenére fontos helyszíne a te-
rületnek, hogy a Révdűlő kimon-
dottan jól ellátott játszóterek te-
kintetében. Az önkormányzat a 
nyár folyamán már telepített egy 
új mászókás játékot a játszóra, így 

idén ez már a második új eszköz 
azon a helyen.

Október folyamán tűz pusztí-
tott egy, a Kisdobos utcára szá-
mozott, használaton kívül álló la-
kóingatlanban. A tulajdonos és a 
szomszédok hősiesen próbálták 
eloltani a tüzet, de nem tudták 
elfojtani a lángokat, a tűzoltóság 
pedig a ház tetőszerkezetének a 
leégését nem tudta már megaka-
dályozni, így az ingatlan lakhatat-
lanná vált. A tűzben szerencsé-
re senki sem sérült meg, az anya-
gi kár azonban jelentős. A tulajdo-
nos rajtam keresztül segítségért 
fordult az önkormányzathoz a ro-
mok eltakarításában, amelyhez a 
város is hozzájárult.

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
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Október 28-án reggel hivatalosan 
is lezárult a káposztásmegyeri – a 
dunakeszi önkormányzat által ko-
ordinált és finanszírozott – Külső 
Szilágyi úti csomóponti beruházás. 
A közlekedési lámpákat még aznap 
üzembe helyezték. Végre immár a 
gyalogosok és a kerékpárosok is 
biztonságosan, lámpás irányítás 
mellett közlekedhetnek ezen a 
forgalmas útszakaszon. A körzet és 
városunk egyik legnagyobb, legré-
gebb óta és talán legtöbbünk által 
várt fejlesztéséről lapunk 7. olda-
lán bővebben is foglalkozunk. Én 
ezeken a hasábokon is szeretnék 
köszönetet mondani valamennyi 
közreműködőnek a megvalósulá-
sért, valamint az erre közlekedők-
nek mind a kivitelezés ideje alatt, 
mind a sokáig elhúzódó várakozási 
időszakban tanúsított – több-keve-
sebb – türelméért.

A csomóponttól „kanyarod-
junk” is le a Tőzegtavakhoz, ahol a 
november második kedd estéjén 

tartott fogadóórámon közel ki-
lencvenen vettek részt a Dunake-
szi Tőzegtó Sporthorgász Egyesü-
let egyesületi házában, pontosab-
ban – éppen a nagy létszám miatt 
– az épület előtt. A fórum iránti 
kiemelt érdeklődés érthető volt: a 
közelmúltban hatósági (kormány-
hivatali) eljárások indultak néhány 
ingatlan kapcsán a jelenleg hatá-
lyos HÉSZ (helyi építési szabályzat) 
által szabályozott építési elírások-
kal szembeni szabálytalanságok 
miatt. Ezen eljárások – amelynek 
során az ingatlanokon a tíz éven 
belüli építkezések beépítési vál-
tozásait vizsgálták műholdképek 
segítségével – “hozadékaként” 
pedig kiderült, hogy bizony a kül-
területi övezetben lévő tőzegtavi 
városrészen található közel 400 in-
gatlan közül csaknem valamennyi 
érintett lehet a szabálytalan be-
építési arányt illetően... A kényes 
témában a lakóközösség élére 
álló ingatlantulajdonos az egyik 
helyi (zárt) közösségi csoportban 
is kijelentette, hogy „(...) momen-
tán jóformán egyáltalán nincs 
a Tőzegtavaknál olyan ingatlan, 
amely megfelel a hatályos HÉSZ 
előírásainak, emiatt pedig nem is 
lehetséges jelenleg fennmaradási 
engedélyt kérni egyik ingatlanra 

sem". Ezt kiegészítendő, szeren-
csére elég sok olyan ingatlantulaj-
donos is van a Tőzegtavakon, akik 
rendelkeznek minden szükséges 
dokumentummal, szabályosan, 
az akkori HÉSZ-nek megfelelően 
építkeztek, vagy már így vették az 
ingatlanjukat a közelmúltban.

A tőzegtavi érdekközösség célja 
a HÉSZ (helyi építési szabályzat) 
40%-os beépítést lehetővé tevő 
módosítása, kérelmüket szeretnék 
eljuttatni a következő (lapzártánk 
után sorra kerülő) képviselő-tes-
tületi ülésre. Amennyiben ez si-
kerülne, sokaknak az sem jelente 
egyébként gyógyírt a 40%-ot 
meghaladó túlépítettségre, a 
magassági korlátok áthágására, 
a parti 2 méter beépítésére... A 
teljes igazsághoz az is hozzátarto-
zik, hogy a 10 évvel ezelőtt épült 
ingatlanok esetében – amelyek 
megfelelnek az akkori HÉSZ-nek – 
a korábban kiadott fennmaradási 
engedélyeket természetesen nem 
törli el a módosult HÉSZ. Azok, 
akik az elmúlt tíz évben építkeztek 
és rendelkeznek minden szük-
séges dokumentummal – és a 
tényleges építkezés valóban azok 
alapján történt –, nyugodtan al-
hatnak. Mindenesetre a tőzegtavi 
ingatlantulajdonosoknak – saját 

házuk fennmaradása, értékálló-
ságának megőrzése érdekében – 
nem maradt más reményük, mint 
összefogni és közösen kérvényez-
ni a HÉSZ módosítását.

A fogadóóra elején jóval kisebb 
horderejű témát szolgáltatott még 
a tavak menti – az önkormányzat 
tulajdonát képező – kétméteres 
parti sáv jogi helyzetének rende-
zése. Tény – és valahol jól mutat-
ja a fentebb taglalt szabálytalan 
építkezések több évtized alatt „ki-
alakult szokását” is… –, hogy sok 
helyen bitorolják jogszerűtlenül a 
szóban forgó területet, lehetetlen-
né téve az eredeti funkció szerinti 
használatot. Az önkormányzat ed-
dig kb. a tőzegtavi ingatlanok 2/3 
részét mérte fel. A felmérés elké-
szülte után a hivatal célja nemcsak 
a közterületek és környezetünk 
rendbetétele, hanem az, hogy a 
rendezetlen használati viszonyokat 
szerződésben tudja szabályozni a 
Tőzegtavak területén ingatlannal 
rendelkező tulajdonosokkal a ké-
sőbbi jogi és egyéb problémák el-
kerülése érdekében.

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

   Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

ELKÉSZÜLT A KÁPOSZTÁSMEGYERI LÁMPÁS CSOMÓPONT

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Megújult többfunkciós homo-
kozó várja a kicsiket és nagyo-
kat a tóvárosi játszótéren. Kö-
szönöm Tóth Eszter, Dunakeszi 
főkertész asszony ötletét, és a 
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft. munkatársainak a megvaló-
sítást! Aki több dunakeszi játszó-
teret is fel szokott keresni, más-

hol is tapasztalhat hasonló fej-
lesztést.

Örömhír az autóval közleke-
dőknek, hogy az érintett tulaj-
donos az önkormányzat kéré-
sére átépíti az egyik telek kihaj-
tóját a Kossuth Lajos utca-Szé-
chenyi utca kereszteződésében, 
ezzel biztonságosabbá válik itt 
az áthaladás, és egyszerűbbé vá-
lik a ki- és behajtás.

Nyáron adtam hírt arról, hogy 
többkörös tárgyalást követően 
víztorony építésével javítjuk a a 
víznyomást a DMRV Zrt. Duna-
keszi magasabban fekvő terü-
letein. A közbeszerzés lezárult, 

tavasszal indulnak az alapozási 
munkálatok. A nyomásfokozást 
fejlesztő munkálatok már a na-
pokban megkezdődnek a körze-
tünkön kívül, de a végleges vál-
tozást és eredményt a víztorony 
hozza el.

Hagyományos módon idén is 
megrendezzük az adventi vásárt 
a Casalgrande téren, de a meg-
emelkedett rezsiköltségek mi-
att néhány attrakcióról le kell 
mondanunk. Kézműves árusok, 
a karácsonyi készülődés idősza-
kához kapcsolódó finomságok, 
közösségi karácsonyfadíszítés, 
közös gyertyagyújtás és a 

lufihajtogató mikulás elenged-
hetetlen attrakciója a vásár-
nak. Az aranyvasárnapi gyertya-
gyújtás előtt Caramel koncert-
tel várjuk Önöket, míg szilvesz-
ter estéjén dj-k gondoskodnak a 
bulihangulatról, a városi óévbú-
csúztatón.

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

alpolgármester
9. sz. választó- 

kerület képviselője



A Klapka utcai új kerékpárút 
tervezése és építése valamint 
a környék forgalmi helyzete té-
májában lakossági fórumot tar-
tottunk polgármester úr részvé-
telével Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának tanácstermében. 
Örömmel mondhatom, hogy 
igen nagy létszámban voltunk 
jelen, rendkívül nagy volt az ér-
deklődés, ami nem meglepő, hi-
szen közvetlen környezetünk jö-
vőjét érintő kérdésekről volt szó. 
Lakótársaink éltek a lehetőség-
gel, polgármester úr részletes 
tájékoztatója után majd két órán 
keresztül kérdeztek és mondták 

el véleményüket, javaslataikat. 
Közvetlen, kézzel fogható ered-
ménye van már most is a fórum-
nak: Főkertész asszony készített 
egy a tervtől eltérő kerékpárút 
nyomvonalat, melyet rendelke-
zésünkre bocsátott azzal, hogy 
az itt élők döntsék el, melyik 
változatot tudja a többség támo-
gatni. A két nyomvonal egy raj-
zon szerepel, mely elősegítheti, 
megkönnyítheti a döntés meg-
hozatalát. A pdf file, amelyben a  
nyomvonalak láthatóak, fel lett 
töltve a „Klapka utcai útépítés” 
Facebook csoportba. Aki meg 
kívánja tekinteni, szíveskedjen 
felvételét kérni a csoportba, s ha 
jelzi - akár felém is lehet - felvé-
teli szándékát, küldeni fogok egy 
meghívót.

Egyéb témák:
- A Tábor utcai gyros-os és a 
rendőrség kerítése közötti jár-
daszakasz javítása megtörtént, 

mostantól tiszta cipővel járha-
tunk ezen a járdaszakaszon is.

- A Tábor utca - Kálmán utca 
sarkán megépített szintkülönb-
séget áthidaló rámpa melletti 
korlát elkészült, tovább segítve 
a biztonságos gyalogos közleke-
dést.

- Ígéretet kaptam a rendőrség 
illetékes osztályától, hogy meg-
vizsgálják  a Klapka György utcai 
parkolónál rendszeres sebes-
ségmérések lehetőségét. Bízom 
benne, hogy a sebességméré-
sek javítani fogják a parkoló és 
közlekedő gépjárművek által 
túlzsúfolt területen a közlekedés 
biztonságát.

- Ismételten szeretném ki-
emelni, hogy a Tábor utcában, 
a Piros Óvoda melleti szakaszon 
megújult a gyalogjárda burkola-
ta. Javasolni fogom, hogy a szép, 
új járdaszakasz és az úttest kö-
zött kerüljenek kiépítésre parko-
lók, enyhítve a reggeli csúcsfor-

galom parkolási gondjait. A hely 
meglátásom szerint tökéletesen 
alkalmas több, mint tíz parkoló-
hely megvalósítására.

- A Madách Imre utca és Kosz-
tolányi Dezső utca sarkán, lakos-
sági kérést teljesítve, elhelyezés-
re került egy kutyaürülék tároló 
edény.

- A Dr. Füzi József utca beszű-
külő szakaszának Fazekas Mihály 
utca felé történő egyirányúsítása 
a pénzügyi és jogi bizottság 
ülésén napirendre került, ahol a 
bizottság elfogadta a forgalmi 
rend módosítását.

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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Lányi park felújítása
Folytatódik a gyártelepi város-
rész egyik leghangulatosabb ré-
szének a Lányi Ferenc parknak 
a felújítása. A tervek szerint a 
több ütemben történő munkála-
tok során bővül a játszótéri esz-
közök száma. A napokban egy 
homokozó is telepítésre kerül a 
gyermekek nagy örömére. A töb-
bi már korábban telepített új ját-
szótéri elemeket a gyerekek már 
birtokukba vették.

Adomány doboz akció
A karácsonyi adventi időszak kö-
zeledtével idén is elindítjuk a Ka-
rácsonyi adománydoboz akción-
kat. Kérem, csatlakozzanak hozzá 
minél többen, most különösen 
fontos, hogy figyeljünk egymás-
ra! Részletes információkat a kü-
lönböző városi kiadványokban 
olvashatnak.

Útfelújítás, kátyúk
Kábelfektetés miatt felbontásra 
került a Bazsanth Vince utcában 
a gyalogos járda. Az árkot pár na-
pon belül betemették. A végle-
ges felületet is elvégezték a szak-
emberek.
Az útburkolatok, kátyúk javítá-
sai ütemezetten haladnak. Mivel 
az úthibák javítása a bejelentést 

követően folyamatosan történik, 
ezért arra kérem kedves lakótár-
sakat, hogy jelezzék számomra a 
lenti elérhetőségemen.

Zöld Dunakeszi Program a kör-
zetben
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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Városunkban számtalan helyen 
tapasztaltam, hogy az újonnan 
betelepülő ingatlan tulajdono-
sok engedély nélkül – tisztelet 
a kivételnek – kivágatják a há-
zuk előtti fákat. A közterülete-
sek rendszeresen járják az utcá-
kat – megjegyzem nem csak a 
bejelentett címekre mennek ki 
–, mivel a sok közül az egyik fel-
adatuk, hogy szankcióval sújt-
sák azt a lakót, akiről kiderül, 
hogy engedély nélkül vágatta 
ki az ingatlanja előtt fát. Sokan 
nincsenek vele tisztában, hogy 
a fakivágás engedély köteles, 
sőt, annak helyére egy új fát kell 
ültetni. A város nem pótolja, így 
ebben az esetben önerőből kell 
a fát megvásárolni, amiért a tu-
lajdonosnak mélyen zsebbe kell 
nyúlnia. Ha nincs engedély, ak-
kor a pénzbírság több számje-
gyű is lehet. Kérném a fentieket 

vegyék komolyan, mivel súlyos 
büntetésre számíthatnak azok a 
tulajdonosok, akik nem tartják 
be a szabályokat. Az engedély 
miatt bátran keressenek, hogy 
kérelmüket továbbítsam Tóth 
Eszter főkertész asszony felé. A 
fakivágási kérelem a város hon-
lapján elérhető, akiknek pedig 
nincs számítógépük, azoknak 
kérésére a lakhelyén személye-
sen átadom a nyomtatványt. 

- A Bajtárs és Barázda sarkon 
a két sor K szegély kialakítását 
a Penta alvállalkozója elvégezte

- A kidőlt utca névtábla osz-
lopának helyreállítása a Bajtárs 
és Barázda utca sarkon megtör-
tént

- A Rákóczi út 20. alatti lakók-
nak a csapadékvíz megoldása 
érdekében remélhetően végle-
ges megoldást nyújt a gépko-
csi bejáró előtti rácsos víznyelő 
építése, mely az ingatlan előt-
ti szikkasztókútba lett bekötve.

- A Tábor út egy szakaszán, 
pontosan a Hunyadi és Sződi 
közötti részen 30km/órás se-
bességkorlátozó KRESZ táb-
lák kihelyezésének kérelmét 

az osztály illetékeséhez címez-
tem. A beadványt kisgyerme-
kes édesanyák megkeresése vé-
gett nyújtom be, mivel a Tábor 
és Bajtárs kereszteződésénél ki-
alakított gyalogosátkelőhelyen 
sok esetben nehezen tudnak 
átmenni a gépjárművezetők 
gyorshajtása miatt. Annak elle-
nére, hogy a zebra előtt a Tábor 
út mindkét oldalán gyalogosát-
kelő helyre figyelmeztető tábla 
van kihelyezve.

- Az Óvoda köz 30 férőhelyes 
gépkocsi parkoló építésének 
folytatása előtt egy újabb föld-
mérésre, szintezésre volt szük-
ség a végleges kialakítás érde-
kében.

- A Hunyadi és Mátyás király, 
valamint a Hunyadi és Barázda 
utca elején ellopott betontöm-
bök visszahelyezését hó végé-
ig ígérte az osztály illetékese. 
A cikk megjelenéséig a beton-
tömbök visszahelyezése nem 
történt meg.

- A körzet ellenőrzése végez-
tével 47 címen keletkezett ká-
tyúk megszüntetését kértem, 
valamint tolózár fedél pótlását, 
számos címen rácsos víznyelők, 
csatornafedél és vízakna fedél 
melletti kátyúk helyreállítását. 
A kátyúzási munkálatok a be-
jelentést követően rövidesen 
megkezdődtek.

- A Batthyány utcai árkokba 
ígért gyephézagos rácsok be-
szerzéséről, illetve az árkok bur-
kolásának várható időpontjáról 
kérdeztem beadványomban az 
illetékest.

- Leszakította egy tgk. a 
Zápolya és Sződi utca saroknál 
lévő buszmegálló ereszcsator-
náját, melynek helyreállítását a 
Közüzemi Kft-é felé jeleztem.

- Megérkezett a válasz a Rá-
kóczi és a Báthory keresztező-
dés közelébe kért gyalogos át-
kelőhely kialakításának újabb 
kérelmére /tavaly már tettem 
egy kísérletet ez ügyben/. Saj-
nos most sem jártam sikerrel, 
mivel az újabb kérelmet Duna-
keszi Rendőrkapitányság Közle-

kedésrendészeti Osztálya ismét 
elutasította. A hivatkozás alap-
ja, hogy a Hatóság a 2021. évi ál-
lásfoglalást fenntartja, mivel az 
adott útszakaszon a gyalogos 
forgalmat elenyészőnek tart-
ják és az eddig kiépített forga-
lomtechnikai eszközöket elég-
ségesnek találják. Sajnos bekö-
vetkezett az, amitől tartottam, 
vagyis a zebra kialakításának el-
utasítása, ami azt jelenti, hogy 
továbbra sem részesül előny-
ben a prevenció. A továbbiak-
ban kérném Önöket, hogy foko-
zottan figyeljenek az útkeresz-
teződés egyik oldaláról a másik 
oldalra való áthaladásnál, hogy 
elkerüljék az esetleges tragédi-
át.

- A Tábor utca 23. és a Zápolya 
utca 38. előtti zörgő aknafede-
lek cseréje végett a DMRV mű-
szaki vezetőjével helyszínel-
tünk. A szemle igazolta, hogy 
szükséges az aknafedelek cse-
réje, melynek munkálatait ha-
marosan elvégzik.

- Három címen hiányzó utca 
névtáblák kihelyezésének idő-
pontja felől érdeklődtem.

- Az Óvoda köz lakóinak par-
kolási problémája miatt érdek-
lődtem az osztályon. Tájékoz-
tattak, hogy a kivitelezés első 
szakasza hamarosan lezárul.

- A Kálmán utca 14. ingat-
lan szemléjének eredménye fe-
lől érdeklődtem, melyben elő-
zőleg a csapadékvíz elvezetés 
probléma megoldására kértem 
intézkedést az osztály illetéke-
sétől. Újabb érdeklődésemre 
tájékoztattak a szemle eredmé-
nyéről, melyben megállapításra 
került, hogy a járdán keletkező 
csapadékvíz elfolyása érdeké-
ben egy vízszikkasztó árkot ala-
kítanának ki az úttest és a jár-
da között. Az esővíz oda foly-
na le és ezáltal a kerítés lábaza-
ta sem tudna tovább romlani. A 
gond az, hogy az ingatlan előt-
ti árok miatt nem lehet parkol-
ni, mellyel számolnia kell a ké-
relmezőnek.

 Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

OKTÓBER HAVI FEJLEMÉNYEK

2022. AUGUSZTUS 27.  
Kis-Király Máté és Csutora Eszter Margit 

Vince Péter és Kovács Kata
Perge Dénes és Szeleczky Petra 

2022. SZEPTEMBER 10.  
Antal Áron István és Szabó Tímea

Ali Csaba és Korbély Krisztina
2022. SZEPTEMBER 15. 

Földi István és Csepeti Fanny
2022. SZEPTEMBER 17. 

Oláh Péter György és Fucskó Fanni
2022. SZEPTEMBER 24.   

Prohászka Zoltán és Varnyú Livia
2022. OKTÓBER 22. 

Nyéki Tibor és Wéber Vivien

Házasságot 
kötöttek
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Az október hónap is hamar eltelt, 
és csak büszkeséggel tudok írni a 
körzetünkről. A szokásos, szom-
batonkénti körzeti bejárásomkor 
tapasztaltam, hogy a körzetünk-
ben szinte mindenhol, a helyi 
rendelet szerint, összekötözve és 
a városi zöldhulladékos zsákok-
ban, szabályosan voltak kivéve a 
zöldhulladékok. A Lime közössé-
gi rollereket is mindenki a kijelölt 
helyekre tette le. Mi vagyunk a 
legrendezettebb körzet! Nagyon 
nagy tisztelettel köszönöm min-
denkinek! 

Kihelyezték a Határ út-Gitár 
utca-Szántó utca kereszteződésé-
nél a második, közlekedési tükröt 

is. Így a Szántó utcából érkezők-
nek már könnyebb a kikanyaro-
dás a Határ útra. Nagy tisztelettel 
köszönöm a Polgármesteri Hiva-
tal városüzemeltetési osztályve-
zetőjének, Szabó Zsoltnak és kol-
légáinak a segítségét a kérésünk 
megvalósításában. 

Végre, több hónap után, ismét 
van világítás a Brusznyai Árpád 
utca végén lévő legutolsó kan-
deláberen. Köszönöm az Euro-Vill 
Kft. munkatársainak a munkáját 
és minden ott lakónak a türelmét. 

Amit még restanciában tartok 
a körzetünkben a következők: a 
Babicz Béla utcában ismét ki kell 
helyezni az elsőbbségadás táblát, 
a Mondi pékségnél lévő kerék-
párúton is még hiányzik a sérült 
kerékpár út vége közlekedési táb-
la. A Janek Géza utca elejére és a 

Korsós József-Konrád Ignácz utca 
sarkára is kértem közterületi sze-
metest, valamint kitelepítésre vár 
még a két pad az Alagligeti ját-
szótéri focipályához. Egy régi fon-
tos probléma is még megoldásra 
vár, az Osvay utca útburkolatának 
a felújítása. A kivitelezési terv már 
megvan, anyagi erőforrás miatt 
kell még lobbyznom. 

Nem a mi körzetünk, de ami 
városunk. Elérte a legmagasabb 
pontját, ezért a régi sváb hagyo-
mány szerint, borkrétaünnepet 
tartottak a kivitelezők az épülő 
Dunakeszi Diáknegyednél. Az 
ország legnagyobb középiskolai 
beruházása valósul meg most 
Dunakeszin. Nagy megtisztelte-
tés, hogy mint önkormányzati 
képviselő részt vehetek ebben a 
munkában, és nagy büszkeség-

gel tölt el, hogy mint a német 
nemzetiségi önkormányzat kép-
viselőjeként az itt induló oktatás-
ban is részt fogunk venni. Szeret-
ném nagyon megköszönni Benkő 
Tamás önkormányzati képviselő 
társamnak, hogy az Ő kiemelt és 
hathatós érdekképviselete által 
megvalósult a káposztásmegyeri 
vasúti aluljáró kihajtójának a lám-
pásítása, és a zebra felfestése.

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

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati 
képviselője

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

E hónapban újabb illegális hul-
ladéklerakások jutottak a tudo-
másomra, amely a térfigyelő ka-
merarendszer „próbájaként” is 
felfogható. A lakótelepi hulla-
dékgyűjtők mellé lerakott illegá-
lis hulladék elszállításáról a Köz-
üzemi Kft. gondoskodott, ugyan-
akkor az elkövetők felderítésére 
tett lépésekről – az eljárási határ-
idők miatt – a későbbiekben fo-
gok tudni beszámolni. Amennyi-
ben pedig ez a korábban minden 
alkalommal hatalmas csinnad-
rattával átadott térfigyelő rend-
szer esetleges hiányosságai mi-
att nem valósulhat meg, arról 
ugyancsak be fogok számolni e 
lap hasábjain.

Több egyeztetésen és szemé-
lyesen bejáráson vagyok túl a Ba-
rátság úti lakótelepi lépcsőházak 

korábban már jelzett akadály-
mentesítésével kapcsolatban, itt 
Passa Gábor főépítészt is sikere-
sen vontam be a tervezési előké-
születekbe. A probléma lénye-
ge, hogy a tervezés a lépcsőhá-
zak feladata, azonban minden-
képpen el kívántam kerülni azt, 
hogy az iránymutatás nélküli ter-
vezést később a városháza vala-
milyen nem ismert, vagy éppen 
– a klímákhoz hasonlóan később 
meghozott – szabállyal elutasít-
sa és így szükségtelen költségek-
be hajszolja a lakóközösségeket. 
Emiatt kértem a főépítésztől tá-
jékoztatást, hogy milyen úton in-
duljanak el a lépcsőházak a ter-
vezésben, ami összhangban áll 
a hatályos szabályokkal is. Erre a 
főépítész ígéretet tett. E feladat 
is halad a maga útján, a további 
előrelépésekről természetesen 
itt is be fogok számolni.

A lakótelepi lépcsőházak cso-
portjaiban ismételten felmerült 
a szokásos téli probléma: a hajlék 
nélküli lakótársaink behúzódása 
a lépcsőházakba. Ezzel kapcso-

latban csak ismételni tudom ma-
gamat: a lépcsőház a lakóközös-
ség magánterülete, ahol a közte-
rület-felügyelet nem is jogosult 
eljárásra. (Ezért nem magánterü-
let-felügyeletnek hívják.) A rend-
őrség természetesen a magánte-
rületnek számító lépcsőházakból 
is kitessékelhet bárkit, aki ott ille-
téktelenül tartózkodik, de a ma-
gánterület védelméről mindenki 
maga is megfelelő módon köte-
les gondoskodni: zárható, műkö-
dőképes ajtókkal, azok megfele-
lő használatával kerüli el minden-
ki más is – nem csak a lakótele-
pen élők – hogy ingatlanjukba, a 
tulajdonukba illetéktelenek tud-
janak behatolni. A hajléktalanok 
problémája ettől még természe-
tesen nyilván nem megoldott, 
ugyanakkor itt is alapvetően 
szem előtt kell tartani – bármeny-
nyire is vannak olyan hangok, 
akik ezt követelik –, hogy ezen 
emberek – amíg erre okot adó 
cselekményt nem követnek el – 
nem bűnözők, így akaratuk elle-
nére sem „bezárni”, sem „elszállí-

tani” nem lehet őket sehova. (Az 
idézőjeles szavak használatáért 
itt is elnézést kérek, az idézőjel 
éppen azt jelzi, hogy ezek nem 
az én gondolataim, hanem azo-
kat csak idézem a felém érkező 
megkeresések egy részérből.) A 
probléma megoldása természe-
tesen egy erős és működőképes 
szociális rendszer adná, ennek hi-
ányának vaskos kritikája részem-
ről viszont nem e lapok hasábjai-
nak témája.

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!



A kitüntetett Tordai 
Hajnalka a város és  
a DÓHSZK vezetőivel 

Az ünnepelt  
közösség

IDÉN ELŐSZÖR OLYAN MUNKAVÁLLALÓ KAPTA 
AZ ÉV SZOCIÁLIS MUNKÁSA ELISMERÉST, AKI AZ 
ÜGYFELEKKEL KÖZVETLENÜL ÉRINTKEZŐ KOLLÉ-
GÁKAT SEGÍTI, TÁMOGATJA A MUNKÁJÁVAL.

Tordai Hajnalka lett 
az év szociális munkása

A szociális hálózat dolgo-
zói olyan fontos munkát vé-
geznek az állampolgáro-

kért, hogy Magyarország Kormá-
nya 2016-ban munkaszüneti napot is 
rendelt az 1997 óta ünnepelt novem-
ber 12-i szociális munka napja elne-
vezésű kiemelt nap mellé. Dunake-
szin is komoly csapat dolgozik azért, 
hogy családok, egyedülállók, betegek 
vagy éppen nehéz helyzetben élők 
mindennapjai váljanak könnyebbé, 
elviselhetőbbé.

A DÓHSZK Család- és Gyermek-
jóléti Központ vezetősége és a mun-
katársak titkos szavazással minden 
évben megválasztják, ki lesz az év 
szociális munkása. Idén, ebben az el-
ismerésben Tordai Hajnalka része-
sülhetett példaértékű alázattal és tel-
jes odaadással végzett munkájáért. 
Tordai Hajnalka az első olyan díja-
zott, aki nem ügyfelekkel dolgozik, 
hanem az ügyfelekkel dolgozó kol-
légáit segíti, támogatja. Az elisme-
rést Dióssi Csaba polgármester, Si-
pos Dávid alpolgármester, Szabóné 
Ónodi Valéria, a Dunakeszi Óvodai 
és Humán Szolgáltató Központ ve-
zetője, valamint Gál Gellért Ákos, 
a DÓHSZK Család- és Gyermekjó-
léti Központ vezetője adta át. Tor-
dai Hajnalka mély meghatottsággal 

vette át az elismerést, és megköszön-
te kollégáinak a tőlük kapott sok se-
gítséget, támogatást és azt a családi-
as, baráti közösséget, amelynek ő is 
tagja lehet.

Mint a polgármester az átadó ün-
nepségen kiemelte, hatalmas tisztelet 
jár a szociális munkásoknak, hiszen 
ők nem az élet napfényes oldalával 
találkoznak, hanem ott nyújtanak 
segítséget, ahol a problémát egyedül 
már nehéz vagy lehetetlenség meg-
oldani. „Segíteni akkor lehet igazán, 
ha átérezzük a problémát, de nagyon 
nehéz úgy azonosulni, hogy mentá-

lisan ne sérüljünk, és ne legyünk lel-
kileg túlterhelve. Köszönöm önök-
nek és a vezetőiknek a helytállást és 
a kitartó munkát” – mondta Dióssi 
Csaba. Az utóbbi években a hálózat 
munkáját a COVID19-járvány, idén-
től pedig az orosz-ukrán háború is 
nehezítette, de Dunakeszin olyan 
szervezett és stabil munka folyik, 
hogy a határmenti települések meg-
segítésére indított adományakciók is 
fennakadás nélkül zajlottak le a hely-
ben folyó munka mellett.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt
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Elkezdődött a Keszi sétány 
kialakítása a Kegyeleti parkban 

„A régi földfeltöltést, a dombot, amelyen régen a vörös 
csillag állt, részben elbontjuk, amely alól az eddigi ta-
pasztalatok alapján vélhetően új, világháború előtti sír-
emlékek kerülnek majd felszínre. Ezért a munka óvato-
san, szakemberek bevonásával zajlik. Ezzel párhuzamo-
san lassan befejeződik a tervezett sétány mentén talál-
ható egykori elöljárók, lovasok síremlékeinek a felújítása, 
helyreállítása is. A tereprendezés után jövő tavasszal, a 
fagyok elmúltával folytatódnak a burkolatépítési mun-
kálatok” – ismertette Dióssi Csaba.

Aki arra sétált láthatta, hogy a Megyeri Kovács Kft. 
munkatársai a terület tisztításával és a földmunkálatok-
kal elkezdték a Kegyeleti parkhoz vezető, és a parkban 
kiépülő sétány alapjainak a kialakítását. Az önkormány-
zat által felkért kőfaragó-sírköves mester már jó néhány 
– több évtizedes – sírkő restaurálásával végzett, melye-
ket visszahelyezett eredeti helyükre. A gondos, nagy kö-
rültekintést igénylő tevékenységet budapesti műhelyé-
ben végzi a restaurátor.  

A Keszi sétány kialakításával – amely egyébiránt a 
Fő út és a Kegyeleti park között pompázó Keszi fasor 
szilfái között vezet a rendelőintézethez, amit 1998-ban 
ültettek a történelmi Magyarország területén fellelhe-
tő Keszi nevű települések küldöttségei a dunakeszi ta-
lálkozó tiszteletére – a terület város egyik jelentős kö-

zösségi parkjaként állít emléket a település egykori 
polgárainak, jeles személyiségeinek. A Kegyeleti park 
dombján áll a történelmi időkről tanúskodó, Dunake-
szi első egyházi szentélye, az 1739-ben emelt Szent Ist-
ván-kápolna. Közelségében emelkedik Lengyel István 
művésztanár alkotása, a Gólya, a Pannon Főnix, amely 
1996 óta tiszteleg az ’56-os forradalom dunakeszi hő-
seinek emléke előtt.

A most épülő Keszi sétány Dunakeszi egykori jeles 
polgárainak restaurált sírkövei között halad majd, me-
lyen végig sétálva vagy megpihenve egy padon elmereng-
hetünk a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István, szá-
munkra is örökérvényű szavain:  „Tiszteld a múltat, hogy 
érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

DUNAKESZIN NOVEMBER 7-ÉN ELKEZDŐDÖTT 
A FŐ ÚT MELLETTI KESZI SÉTÁNY KIALAKÍTÁSA 
A KEGYELETI PARK KELETI OLDALÁNÁL.  
„A SÉTÁNY MEGÉPÍTÉSÉVEL CÉLUNK, HOGY 
A LAKÓTELEPRŐL A RENDELŐINTÉZETBE EGY 
VIRÁGOKKAL, FÁKKAL, PIHENŐPADOKKAL 
ÖVEZETT AKADÁLYMENTES ÚTON LEHESSEN 
ELJUTNI. A MUNKÁLATOK TÖBB HÓNAPOT 
VESZNEK MAJD IGÉNYBE, MOST A TEREP-
RENDEZÉSSEL INDULUNK” – JELENTETTE BE 
KÖZÖSSÉGI OLDALÁN A VÁROS  
POLGÁRMESTERE.

A Keszi sétány 
burkolatépítési 

munkálatai tavasszal 
folytatódnak 

Dunakeszi első egyházi 
szentélye, az 1739-ben 

emelt Szent István-
kápolna

Az új sétány a szilfával övezett Fő út melletti sétányba csatlakozik be
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A VILÁGJÁRVÁNY MIATTI KÉT ÉV KIHAGYÁS UTÁN ÚJRA ÖSSZEGYŰLTEK A DUNAKE-
SZI IRODALOMKEDVELŐK A KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁRBAN, HOGY RÉSZT 
VEGYENEK A HELYI ÍRÓK, KÖLTŐK FELOLVASÓESTJÉN. TIZENEGYEN VÁLLALKOZTAK 
ARRA, HOGY MŰVEIKET MEGOSSZÁK EGYMÁSSAL ÉS A KÖZÖNSÉGGEL. AZ ÉRDEKLŐ-
DŐK KÖZÖTT CSALÁDTAGOK IS JELEN VOLTAK, AMI MÉG BENSŐSÉGESEBBÉ TETTE AZ 
ESEMÉNYT.

OKTÓBER 27-ÉN, CSÜTÖRTÖK ESTE A IV. BÉLA KIRÁLY FŐTÉRTŐL A DUNAKESZI 
TANKERÜLETI KÖZPONTIG VONULTAK A PEDAGÓGUSOKÉRT TÜNTETŐ DIÁKOK ÉS A 
SZÜLŐK. A FÁKLYÁS FELVONULÁS VÉGÉN EGY KOSZORÚT HELYEZTEK EL A TANKERÜLET 
KERÍTÉSÉN – ÉRTESÜLTÜNK AZ EGYIK SZÜLŐTŐL KAPOTT FÉNYKÉPEK ÉS BESZÁMOLÓ 
ALAPJÁN.

HELYI SZERZŐK 
FELOLVASÓESTJE 
A KÖNYVTÁRBAN

Fáklyás felvonulás  
a pedagógusokért

Mácsai Norbert a trom-
bitálás mellett gyer-
mekekkel szeret fog-

lalkozni, emellett meséket és 
verseket ír, ezekből hallhattunk 
egy csokorra valót. A Kováts-
Szőcs család teljes létszámban 
jelen volt. A gyermekek közül 
a 16 éves Benedek készülő re-
gényéből olvasott fel, a 13 éves 
Viola pedig két rövid novellá-
val jelentkezett. Street Gábor 
ceremóniamester Az esküvő-
függő gyűjteménye című köny-
véből adott elő két történetet, 
majd egy versét gitárral kísérve 
énekelte el. Varjas János saját és 
mások által írt verseket szavalt. 
Elmondta, úgy érzi, azért szüle-
tett, hogy költeményeit mások-
nak előadhassa. 

Dr. Kerekes Dóra a karácsony 
előtt megjelenő novellás kö-
tetéből olvasott fel, amelynek 
egyik illusztrációját is bemutat-
ta. Húsz novella és húsz grafi-
ka kerül majd a kötetbe. Vincze 
József verseit Babják Annamá-
ria előadásában hallhattuk, két 
vers megzenésítve is elhangzott. 
A zenei produkciók jól kiegészí-
tették a felolvasásokat. Rátki 

Zoltán vallja magáról, hogy épí-
tészmérnökből lett nyelvépítő. 
Felsorolásában megismerhet-
tük az abc betűiből képzett két 
és hárombetűs ősszavainkat. 
A több könyvet is jegyző Me-
zei Andrea két, Liget folyóirat-
ban megjelent versét férje, Me-
zei Ádám adta elő. Szentkirá-
lyi Fittler József régebbi és újabb 
verseiből is válogatott.

 A Sorslángocskák című hai-
kukötetének bemutatója nov-
ember 17-én lesz a könyvtár-
ban, ahol a könyvben lévő gra-
fikákból kiállítás is nyílik. Ván-
dor Gábor a képzőművészet 
mellett rendíthetetlenül írja a 
magyar népmesékre épülő vég-
telen történetét, amelyből most 
egy kis részletet ismerhettünk 
meg.

A felolvasások utáni kötet-
len beszélgetések közben új is-
meretségek születtek, a korábbi 
kapcsolatok pedig tovább erő-
södtek. Mindenkinek köszönet, 
aki részt vett az eseményen, egy 
év múlva újra találkozunk!

Béres Magdi
könyvtáros

Jaczenkó Emese tájékoztatása szerint a fáklyás felvonulást duna-
keszi és fóti édesanyák szervezték, akik egy kört „rajzoltak” mé-

csesekből, melyben a felkiáltójel világító fényként jelezte a tanárok 
melletti kiállásukat.

VOKE József Attila Művelődési Központ

November 17. csütörtök 18 óra
Dumaszínház: Duma Aktuál

(Hadházi, KAP, Litkai, Lovász, Ceglédi Z.)

November 18. péntek 18 órától 
Farkas Ferenc  zongoraverseny 

gálaelőadás 

November 21. hétfő 19 órától 
Duna Művészeti Fesztivál

Fórum Színház: A feleség negyvennél 
kezdődik

 
November 25. péntek 19 óra 

A Farkas Ferenc zenei bérlet 2022/2023-
es évad II. előadása
"A zene mindenkié"

 -Kodály est-

November 30. szerda 19 óra 
Duna Művészeti Fesztivál 

Aldo Nicolaj : Hárman a padon 

December 2. péntek 
16 órától és 20 órától

Az Illúzió Mesterei 

December 4. vasárnap 
11 órától és 15 órától

Városi mikulás 

December 8. csütörtök 
18 órától 

Városi karácsonyi hangverseny 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.   
www.vokejamk.hu
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Stary Sącz, 2022. október 25. A kitüntetett Jacek Lelek (b2), Dióssi Csaba (b3), Kárpáti Zoltán (b1) és Sipos Dávid (j1)

Dunakeszi szemmel

Példaértékű a lengyel Stary Sącz és Dunakeszi testvérvárosi kapcsolata

Jacek Lelek polgármester  
a Dunakeszi Városért kitüntetést vehette át

E nagyszerű kapcsolat hivatalosan 15 
éve vált testvérvárosi együttműködés-
sé, melynek egyik kezdeményezője és 

legfőbb támogatója a lengyel kisváros jelenle-
gi polgármestere, Jacek Lelek volt, aki 2007-ben 
a partnerségi megállapodás aláírásakor  Stary 
Sącz alpolgármestere volt. A két város együtt-
működése, az iskolák évente ismétlődő cseredi-
ák-kapcsolatának erősítése érdekében kifejtett 
tevékenysége elismeréseként Dunakeszi Város-
ért Díjjal tüntette ki Jacek Lelek polgármestert 
Dunakeszi Város Önkormányzata.

A koronavírus-járvány és egyéb objektív té-
nyezők miatt a kitüntetett polgármester nem 
tudott eljönni 2022. március 15-én a dunakeszi 
városi ünnepségre, ezért Dunakeszi egyik leg-
rangosabb elismerését Dióssi Csaba polgármes-
ter 2022. október 25-én  Stary Sącz Város Kép-
viselő-testületének ünnepélyes ülésén adta át 
Jacek Leleknek.

Dióssi Csaba polgármester nagy érdeklődés-
sel kísért beszédében – aki Sipos Dávid alpol-
gármesterrel és Kárpáti Zoltán önkormányzati 
képviselővel együtt vett részt a képviselő-testü-
let ülésén – felidézte a lengyel és a magyar nem-

zet fennmaradásáért vívott 1100 éves küzdel-
mét, a tatár, a török, az orosz és a német hódí-
tók elleni honvédő harcát. Elismeréssel és büsz-
keséggel a hangjában szólt a több évszázados 
lengyel-magyar barátságról, a két nemzet meg-
bonthatatlan együttműködéséről.

Nagy értéknek nevezte  Stary Sącz és Duna-
keszi 15 éves testvérvárosi együttműködését, 
melynek gerincét a Radnóti Miklós Gimnázium 
és a lengyel város iskoláinak közös programjai, 
különböző hagyományőrző és művészeti cso-
portok rendezvényei, találkozói adják. „Nekünk 
az elmúlt 15 év nagyon fontos volt, és ezért mi 
ezt ünnepként éljük meg, hogy másfél évtizede 
jó barátok vagyunk városi szinten is” – jelentet-
te ki Dióssi Csaba, aki elmondta, hogy Dunake-
szin minden évben a köztiszteletnek örvendő, a 
városért, a helyi közösségekért kiemelkedő tevé-
kenységet végző személyeket tüntetik ki. 

– Idén az egyik kitüntetett személyiség az 
önök polgármestere, Jacek Lelek volt, aki az el-
múlt 15 évben és azt megelőzően nagyon so-
kat tett, és napjainkban is így cselekszik a két 
város kimagasló színvonalú együttműködésé-
ért. Köszönjük Jacek Lelek polgármester úr ön-

zetlen együttműködését, a két város kapcsola-
tának erősítése érdekében kifejtett tevékenysé-
gét! – hangzottak Dióssi Csaba elismerő mon-
datai, aki hozzátette, hogy 12 éve polgármester, 
s ezen időszakban többször is ellátogatott  Stary 
Sączba, melynek a fejlődése elismerésre mél-
tó. – Sok mindent láttunk, és tanultunk önök-
től, amit Dunakeszin is tudunk hasznosítani – 
jelentette ki.

Ezt követően Sipos Dávid alpolgármester ol-
vasta fel a laudációt, melyben Jacek Lelek mél-
tatásaként – többek között – elhangzott: „Te-
vékenységének köszönhetően a lengyel-magyar 
kapcsolat településünkön élő, tartalmas. A pol-
gármester személyes közreműködésének kö-
szönhetően számos közös rendezvényre került 
sor: konferenciák, kiállítások, szimpóziumok, 
koncertek. Mindig igyekszik közelebb hozni  
Stary Sączot a magyarokhoz, Magyarországot 
pedig Stary Sącz lakóihoz. Hangsúlyozza  Stary 
Sącz és Monopolska nagy fontosságát a magyar 
nemzet számára. Társszervezője volt az első len-
gyel-magyar fórumnak  Stary Sączban. Aktív 
támogatója a Dunakeszi és  Stary Sącz között 
több mint 10 éve jól működő cserediákprog-
ramnak, amelynek keretében a Radnóti Mik-
lós Gimnázium tanulói a koronavírus-járvány 
kezdetéig évente két alkalommal találkozhattak 
lengyel társaikkal. Ezzel elősegítve életre szóló, 
országokon átívelő szoros barátságok kialakulá-
sát nemcsak a fiatalok, hanem családjaik között 
is, a közösen használt angol nyelv gyakorlását a 
való életben.”

A LEGENDÁSAN HÍRES TÖBB ÉVSZÁZADOS LEN-
GYEL-MAGYAR BARÁTSÁGOT OLYAN PÉLDAÉRTÉKŰ 
TESTVÉRVÁROSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK GAZDAGÍTJÁK 
NAPJAINKBAN IS, MINT IV. BÉLA KIRÁLY LÁNYÁNAK, 
V. BOLESZLÁV LENGYEL FEJEDELEM FELESÉGÉNEK, A 
KLARISSZA KOLOSTORT ÉPÍTŐ SZENT KINGA VÁROSA, 
STARY SĄCZ ÉS DUNAKESZI KÖZEL KÉT ÉVTIZEDES 
KAPCSOLATA. AMILYEN ERŐS KÖTELÉK FŰZTE ÖSSZE 
A KÉT NÉP BARÁTSÁGÁT ÉS TÖRTÉNELMI SZÖVETSÉ-
GÉT A RÉGMÚLTBAN, OLYAN GAZDAG NAPJAINKBAN AZ 
ISKOLÁK CSEREDIÁK-KAPCSOLATA, A MŰVÉSZETI CSO-
PORTOK, CIVIL KÖZÖSSÉGEK ÉS A KÉT ÖNKORMÁNYZAT 
TESTVÉRVÁROSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE.
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Stary Sącz látképe, középpontban a klarissza kolostorral

- válaszol a polgármester

Ezt követően Dióssi Csaba e sza-
vak kíséretében adta át a kitün-
tetést: „Szívből gratulálok Jacek 
Leleknek a kitüntetéshez, nagyon 
sok munkája van benne. Most, 
amikor átadom az elismerést, ak-
kor kérem, hogy érezzék úgy, hogy 
Jacek kapja, de ez a kitüntetés kife-
jezi az önök és Lengyelország irán-
ti tiszteletünket is.”

A kitüntetést Jacek Lelek ked-
ves szavakkal köszönte meg, aki 
felidézte a  Stary Sącz és Dunake-
szi közel két évtizedes kapcsola-
tát gazdagító kiemelkedő esemé-
nyeket.

***

A képviselő-testület ülése után 
a kitüntetett Jacek Lelek polgár-
mester úr örömmel nyilatkozott 
a Dunakeszi Polgár városi maga-
zinnak.

- Lapunk olvasói nevében is szív-
ből gratulálunk a kitüntetéséhez! 
Mit érzett, mire gondolt azok-
ban az ünnepélyes pillanatokban, 
amikor Dióssi Csaba polgármes-
ter úrék méltatták az ön kimagas-
ló tevékenységét, és átadták Du-
nakeszi egyik legjelentősebb ki-
tüntetését? – kérdeztem Jacek 
Lelektől.

- Köszönöm a szívélyes gratu-
lációt! Nagyon nagy örömmel fo-
gadtam önöket. Nagyon örülök a 
kitüntetésnek, nagyon hálás va-
gyok Dunakeszinek. Márciusban, 
amikor értesültem a kitüntetés-
ről, úgy éreztem, hogy rendkívü-
li ajándékot kaptam Dióssi Csaba 
polgármester úréktól. Örömteli 
és megtisztelő, hogy Dunakeszin 
mindig nagy szeretettel fogadják  
Stary Sącz delegációját, és sze-
mély szerint engem. Számomra 
ez azt jelenti, hogy önök nagyra 
értékelik a testvérvárosi együtt-
működésünket, a cserediák-kap-
csolatainkat, a lengyel-magyar 
barátságot. Példaértékűnek tar-
tom a testvérvárosi együttműkö-
désünket.  Jómagam - mint társa-
im is - és Stary Sącz is nagyon jó 
baráti kapcsolatot teremtettünk 
Dunakeszivel, a képviselő-tes-

tület tagjaival, Dióssi Csaba pol-
gármester úrral. Hálás szívvel kö-
szönöm, hogy az együttműködé-
sünket Dunakeszi ilyen szép ki-
tüntetéssel is kifejezi. Ez igazi 
testvérbarátságra vall. 

- A legendásan híres, több év-
százados történelmi lengyel-ma-
gyar barátságon túl mit jelent ez 
az immár 15 éves testvérvárosi 
együttműködés, milyen értéket 
hordoz az önök számára?

- Az első, és a legfontosabb, van 
lehetőség arra, hogy az emberek 
megismerjék egymást, a két nem-
zet kultúráját, a két város értékeit, 

az eltérő épített és természeti kör-
nyezetet, melyek során igaz barát-
ságok jöhetnek létre. Nagy jelen-
tősége van annak, hogy az isko-
lák, a tanulók, a pedagógusok tar-
talmas kapcsolata számos értékkel 
gazdagodik mindannyiunk szá-
mára. Polgármesterként renge-
teg olyan dolgot vezettem be Stary 
Sącz iskoláiban, amik Dunakeszin 
jól működnek. Tapasztalatszerzés 
céljából is tökéletes a testvérvárosi 
együttműködés. Egy jó kapcsola-
tot nem elég „csak” akarni, hanem 
annak sikeréért célokat kell kitűz-
ni. Nekünk vannak kitűzött célja-
ink, mint ahogy Magyarországnak 
is, ezért könnyű és jó az együttmű-
ködés Dunakeszi és  Stary Sącz kö-
zött.

- Milyen jövőbeli perspektívát 
lát a tizenöt éves testvérvárosi 
együttműködésben? Polgármester 
úr szerint mivel lehetne még gaz-

dagabbá, színesebbé formálni a 
két város kapcsolatát? 

- Szeretnénk szélesíteni az 
együttműködők körét. Az önkor-
mányzattal, a könyvtárral, a kul-
turális központtal, az iskolákkal 
jó alapon nyugszik az együttmű-
ködésünk, ám ezt szeretnék bőví-
teni egy jóval szélesebb körű cse-
rediák-kapcsolattal, a fiatalok több 
korosztályával. Mi a gyerekeinket 
úgy neveljük, hogy nyitottak legye-
nek, ne féljenek, nyíljanak meg má-
sok felé, utazzanak külföldre, ta-
nuljanak és használjanak más nyel-
vet, hogy könnyű legyen a kommu-

nikáció. Nagyon fontos egy ilyen 
kapcsolatban az is, hogy ha Ma-
gyarországra megyünk, látunk egy 
másfajta kultúrát, egy másfajta vi-
selkedési formát, ami motiváló és 
tanulni is lehet belőle. Ugyanak-
kor mi is büszkék lehetünk a kul-
túránkra, az értékeinkre, a viselke-
désmódunkra is, amit átadhatunk 
a másik generációnak,  egy másik 
országnak.

- Külön hangsúllyal beszélt az 
értékekről, melyekből az önök 
szép kisvárosa bővelkedik. Gyö-
nyörű a természeti környezete, a 
több száz éves egyházi épületek 
között is kiemelkedik a magyar 
Szent Kinga által alapított és ma 
is működő klarissza kolostor. Mel-
lette ott áll az a székely kapu, me-
lyet Magyarország ajándékozott a 
városnak 1999-ben, amikor II. Já-
nos Pál pápa szentté avatta Kin-
gát. De említhetem a város grá-

nitkövekkel borított főterét, vagy 
a közelmúltban épített többszintes 
kulturális centrumot. Mindezek 
mellett milyen turisztikai attrak-
cióval várják a Dunakesziről ér-
kező turistákat?

- Fontosnak tartom kiemelni, 
hogy mindent megteszünk a város 
fejlődése, vonzereje növelése érde-
kében.  Stary Sącznak már az is re-
mek hírverés, hogy önök itt van-
nak, és beszámolnak a két önkor-
mányzat együttműködéséről, be-
mutatják városunk értékeit. Nagy 
szeretettel várjuk Dunakeszi lakó-
it, akik személyesen is felfedezhe-
tik a természeti kincseinket, épí-
tett örökségeinket, megismerhetik 
a lengyel nemzet gazdag kultúrá-
ját. Minket hegyek vesznek körül, 
van kilátónk, a Dunajec és a Pop-
rád folyó összefolyásánál gyönyörű 
természeti környezetben sétálhat-
nak a látogatók, akik megcsodál-
hatják a terület gazdag növény- és 
madárvilágát. Hangulatos étter-
meink vannak, melyekben megíz-
lelhetik a lengyel gasztronómia fi-
nomságait… Télen és nyáron egy-
aránt gazdag kínálattal várjuk 
vendégeinket, akik tőlünk könnye-
dén ellátogathatnak például akár 
Krakkóba is. Nagy szeretettel vár-
juk testvérvárosunk polgárait! Úgy 
gondolom, hogy ez egy újabb je-
lentős lépés lehet arra, hogy kap-
csolataink szálait még erősebb-
re fonjuk. Amilyen élmény önök-
nek felfedezni  Stary Sącz értékeit, 
ugyanolyan nekünk a modern Du-
nakeszi és a közeli Budapest megis-
merése. E helyről is üdvözlöm Du-
nakeszi valamennyi polgárát, aki-
ket nagy szeretettel várunk  Stary 
Sączban. Ezúton is köszönöm Du-
nakeszi Város Képviselő-testületé-
nek, Dióssi Csaba polgármester úr-
nak a számomra és segítő társaim 
számára egyaránt nagy büszkesé-
get jelentő kitüntetést, amely az el-
múlt közel húsz évben együtt vég-
zett közös munkánk elismerése. 

 - Polgármester úr! Köszönöm a 
beszélgetést, kitüntetéséhez szív-
ből gratulálok!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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SCHWARTZ ISTVÁN: 
SZÉP JÖVŐ ELŐTT ÁLL 
A DUNAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ 

- Értesüléseink szerint ön sok szállal 
kötődik a Dunakeszi Járműjavítóhoz, 
hiszen elég, ha csak azt említem, hogy 
az édesapja 40 évig volt az egyik gyár-
egységben csoportvezető, akinek a vé-
leménye bizonyára hatással volt ab-
ban a döntésében, hogy önnek is az 
üzemben indult a szakmai karrierje, 
ahová az egyetemi évek és más magas 
beosztásokban eltöltött hosszú idő-
szak után újra visszatért. Ennyire kö-
tődik az üzemhez?

- Nem tagadom, hogy egy jó szak-
mai közösség szellemisége, munka-
morálja mindig is vonzó volt szá-
momra. Az üzemben töltött koráb-
bi évekre életem meghatározó kor-
szakaként gondolok. Édesapám itt 
volt az ablakszerelő brigád csoport-
vezetője, én pedig 1988-ban gyár-
tástervező technológusként kezdtem 
dolgozni az üzemben, mellyel tanul-
mányi szerződésem volt, amikor a 
kecskeméti főiskolán tanultam. Gé-
pészmérnöki és két közgazdász dip-
lomával rendelkezem. Közel két év-
tizedig dolgoztam Dunakeszin, majd 
a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.-nél folytat-
tam, ahol a járműjavítási területnek 
voltam az igazgatója. Hat évig vezet-
tem a Szolnoki Járműjavítót, amely-
hez hozzátartozott a békéscsabai vil-
lamos nagy gépjavító is. 2015 augusz-
tusától voltam a MÁV Start Zrt. álta-
lános vezérigazgató-helyettese. 2021 
februárjában jöttem vissza Duna-
keszire, mint projektvezető. Először 
az Alstom megkeresésekkel kapcso-
latos projektek esetén a kapcsolat-
tartás volt a feladatom, 2021 márci-
usától átvettem az ENR projekt irá-
nyítását, és 2021 augusztusától a cég 
operációs vezetőjeként tevékenyked-
tem. 2022. július 11-től vagyok a Du-
nakeszi Járműjavító Kft. ügyvezető 
igazgatója.

- A szakmai életútja is arról ta-
núskodik, hogy hazai „pályára” ér-
kezett, erős gyökerek kötik a Duna-
keszi Járműjavítóhoz. Gondolom ez 
óriási előny, hiszen szilárd alapok-
ra tudja építeni a cég szakmai jö-
vőjét. Vezetőként mire helyezi a fő 
hangsúlyt a mindennapok során? 

- Célunk, hogy egy jól szervezett, 
összetartó csapatot építsünk, hogy 
minél jobb eredményeket érjünk el 
közös összefogással. Fontosnak tar-
tom, hogy a magyar tulajdonos se-
gítségével - a korábbiakhoz hasonló-
an – jó szakmai kapcsolatot építsünk 
ki a MÁV-val, mellyel a folyamatos 
fővizsgajavításokra kötött szerződé-
seink révén, éves szinten 6-6,5 mil-
liárd forint árbevételt tudunk reali-
zálni. Ismét jelentkeztünk a másik 
hazai vasúti szolgáltató pályázata-
ira, a GYSEV Zrt.-vel a javítási igé-
nyeik kiszolgálása céljából. Tulajdo-
nosunk, a Ganz-MaVag Invest Zrt. 
hosszú távú együttműködési megál-
lapodást kötött a Siemens-szel, mely-
nek keretében több projektben való 
együttműködést tervezünk, hama-
rosan hegesztett terméket szállítha-
tunk a SIEMENS egyik folyamatban 
lévő projektjéhez. Azt gondoljuk, 
hogy egész szép jövő előtt áll Duna-
keszi. Nagyon jó képzettségű, lojális, 
jó munkavállalói közösség dolgozik 
az üzemben. Jelenleg 551 fő az aktív 
dolgozói létszámunk. 

- Szavaiból úgy érzékelem, jó ha-
tással van a Dunakeszi Járműja-

vító jövőjére, hogy teljes egészében 
magyar tulajdonba került. Ugyan-
akkor sokakat foglalkoztat a kér-
dés, hogy az orosz cégekre kivetett 
szankciók milyen hatással vannak a 
magyar-orosz közös tulajdonú cég-
ként korábban elnyert 1300 egyip-
tomi vasúti személykocsi gyártásá-
ra kötött szerződés jövőjére?

- Közismert, hogy az orosz-uk-
rán háború – sok egyéb mellett – új 
helyzetet teremtett, a mi esetünkben 
megváltoztatta például nemcsak a 
cég tulajdonosi szerkezetét, de a fi-
nanszírozási rendszert is. A magyar 
tulajdonos hosszú távon szeretné 
működtetni és fejleszteni a dunake-
szi gyárat. A megváltozott feltételek-
nek megfelelő kereskedelmi szerző-
dés már aláírásra került az ENR-rel 
(Egyiptomi Nemzeti Vasút) és ha-
marosan aláírásra kerül a finanszí-
rozási szerződés is. A gyártást ugyan 
lényegesen kisebb ütemben, de folya-
matossá tudtuk tenni, novemberben 
ismét elindulnak a szállítások Egyip-
tomba. A projekt 1300 jármű szállí-
tásáról szólt, amely a most folyó tár-
gyalások alapján 1350 kocsira bő-
vült. A Dunakeszi Járműjavítónak 
még kb. 600 kocsit kell leszállítania 
a megrendelőnek. 

- A projekt újratárgyalása során si-
került érvényesíteniük a brutálisan 
megnövekedett költségeket? Milyen 
hatással lehet a határidők betartásá-
ra a brüsszeli szankciós politika mi-
att keletkezett alapanyaghiány? 

A 96 ÉVES DUNAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ ÉLE-
TÉBEN AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN JELENTŐS 
VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK, MELYEK KÖZÜL 
KIEMELKEDIK, HOGY ÚJRA SZÁZ SZÁZALÉK-
BAN MAGYAR TULAJDONBA KERÜLT A VÁL-
LALAT. NYÁR ÓTA ÚJ IGAZGATÓ IRÁNYÍTJA A 
NAGY MÚLTÚ, NAPJAINKBAN KÖZEL HATSZÁZ 
MUNKAVÁLLALÓT FOGLALKOZTATÓ VASÚTI 
SZEMÉLYKOCSI GYÁRTÓ- ÉS JAVÍTÓÜZEMET. A 
NEMZETKÖZI POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI FOLYA-
MATOK HATÁSAI NEM KERÜLIK EL A DUNAKESZI 
VÁLLALATOT SEM, ÁM A MAGYAR TULAJDONOS 
HATÉKONY ÉS RENDKÍVÜL RACIONÁLIS ÜZLET-
POLITIKÁJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN JELENTŐS 
MEGRENDELÉSEKKEL BÜSZKÉLKEDHET A DU-
NAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT., MELYNEK ÜGYVE-
ZETŐ IGAZGATÓJÁVAL, SCHWARTZ ISTVÁNNAL 
BESZÉLGETTÜNK, AKI SZERINT NAGYON BIZTA-
TÓ KÉPET MUTAT AZ ÜZEM JÖVŐJE.

Schwartz István ügyvezető igazgató: stabil a helyzetünk, 2024 végéig teljesítjük az Egyiptomi Nemzeti 
Vasúttal és a MÁV-val kötött szerződéseinket
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- A Ganz-MaVag International Kft. 
megkötötte a kereskedelmi szerző-
dést az egyiptomi vasúttal. A szerző-
dés újratárgyalásában az új, mai vi-
szonyoknak megfelelő ütemezési ter-
vet készítettünk. Az egyiptomi part-
nerrel megbeszéltük a finanszírozási 
feltételeket is, melynek következtében 
pozitív eredményt sikerült elérnünk.  

 - Milyen intézkedéseket tesznek 
a nem várható költségek megelőzé-
se érdekében? 

- Határozott szakmai törekvésünk, 
hogy minél magasabb legyen a ma-
gyar hozzáadott érték. Példaként em-
líthetem, hogy Dunakeszin szeret-
nénk gyártani a forgóváz kereteket és 
a forgóváz himbáit. Ugyanakkor vizs-
gáljuk annak a lehetőségét, hogy a ko-
csiszekrények összeállítását is itt Ma-
gyarországon végezzük el. Az egyip-
tomi projekt eddig úgy működött, 
hogy a fényezett kocsiszekrényeket 
szerzett be Dunakeszi, és itt „csak” az 
összeszerelést végeztük. 

- Ki, ha nem ön tudja legjobban, hogy 
korábban Dunakeszi a komplett vas-
úti személykocsigyártás fellegvára 
volt…

- Erre törekszünk, hiszen nemcsak 
a múlt században, de a 2000-2009 kö-
zötti időszakban is számos olyan pro-
jekt volt, ami biztosította a teljes ter-
vezéstől a kivitelezésig a munkát Du-
nakeszi számára. 

- Napjainkban ez milyen képet 
mutat?

- A MÁV-os projektekben végzünk 
fejlesztési tevékenységet is. Az egyip-
tomi projektben nincs sok tervezési 
feladatunk, mivel a kivitelezésre szer-
ződtünk. A jövőt illetően tervezzük, 
hogy ismét legyen járműgyártás Du-
nakeszin, amit megalapoz a nemzet-
közi gyártóvállalattal kötött együtt-
működési megállapodásunk is. Re-
ménykeltőnek tartjuk a 1435-ös szá-
mú kormányhatározatot, amely 230 
km/h maximális sebességre képes 
személyszállító szerelvény szolgálta-
tásként történő beszerzését irányozza 
elő. Bízunk benne, hogy ez a törekvés 
sikeresen megvalósul és akkor a Du-
nakeszi Járműjavító előtt is megnyíl-
hatnak az új vasúti kocsik gyártásá-
nak lehetőségei. 

- Ahogy önt hallgatom, számomra 
egyre inkább úgy tűnik, hogy biztató 
jövő elé néz a Dunakeszi Járműjavító.

- Mi is így érezzük, ezért dolgo-
zunk. Jelenleg stabil a helyzetünk. 
Ahogy mondtam, a közbeszerzé-
si eljárásban elnyert MÁV-START-
os projektünk 2024 végéig biztos 
munkát ad az üzemnek. Az egyipto-

mi projektünk is 2024 szeptemberé-
ig folyamatos munkát biztosít. Jelen-
leg azon dolgozunk, hogy ezzel pár-
huzamosan, és az ezt követő időszak-
ban is legalább ilyen volumenű, vagy 
inkább több munkát tudjunk Duna-
keszire hozni.

- Ehhez adottak a járműjavító-
ban a műszaki és személyi feltéte-
lek? 

- A műszaki kompetenciánk nem 
változott. 96 éve folyamatosan fejlesz-
tettük ezt az üzemet. Tényleg minden 
adottsága megvan műszakilag Duna-
keszinek, hogy komplett vasúti jár-
művet gyártson. A tervezési kompe-
tenciánk egy kicsit megkopott a ko-
rábbiakhoz képest, amikor még ké-
pesek voltunk saját termékfejlesztésre. 
Napjainkban egy közel 10 fős mérnö-
ki gárda áll a rendelkezésre, akik ki-
sebb fejlesztéseket el tudnak végez-
ni a jelenlegi piaci igényeknek meg-
felelően. A fizikai állományunk a 
fővizsgaterületen stabil, a jármű-ösz-
szeszerelésben is megvan a szakmai 
kompetenciánk, hiszen az egyiptomi 

projektet jelenleg is szereljük. A jövő-
re gondolva a mérnöki kompetenciák 
mellett a hegesztési és a szekrénygyár-
tási adottságainkat kell fejleszteni. 

- Az elnyert megrendelések sikeres 
teljesítése új munkavállalókat igé-
nyel? Várható, hogy lesznek mun-
kásfelvételek?

- 2023 első negyedévtől tervezzük 
növelni a szakmunkások létszámát, 
hiszen a jó lakatos-hegesztő szak-
munkásokra, villanyszerelőkre, asz-
talosokra, fényezőkre és még szá-
mos szakma képviselőjére szükség 
van a vasúti személykocsi gyártásá-
nál. A fizikai dolgozói állományun-
kat mintegy 100 fővel szeretnénk nö-
velni, mert ismét fel kell futtatni az 
ENR projekt kibocsátását és jelenleg 
is több biztató tárgyalást folytatunk 

meglévő nemzetközi partnereink-
kel. Jó lehetőséget jelenthet a Buda-
pest által lehívott további CAF villa-
mosok összeszerelése, melyek végsze-
relése korábban Dunakeszin valósult 
meg. Megkeresés és megfelelő keres-
kedelmi feltételek esetén jó lehetőség 
lenne számunkra ezen együttműkö-
dés folytatása, mely tevékenység már 
2024 elején elkezdődhetne.

- A beszélgetésünket személyes 
jellegű kérdésekkel kezdtük, melyek 
tükrében az interjú zárásaként még 
inkább érzékelem, hogy ön valóban 
ezer szállal kötődik az itt dolgozó 
egykori, régi-új kollégáihoz, a Du-
nakeszi Járműjavító szakmai kö-
zösségéhez. 

- Valóban! Nekem fontos ez a kö-
zel 100 éves, nagy múltú üzem, mely-
ben szinte ugyanazokkal a kollégák-
kal dolgozom együtt, mint fiatal ko-
romban. A gyár üzemcsarnokait vé-
gigjárva, a munkavállalók nagyrészét 
ismerősként köszönthetem, akikkel 
20-30 éve együtt dolgoztam. Ezért 
tudom, hozzám hasonlóan nekik is 

fontos, hogy megint legyen Dunake-
szin járműgyártás. Meggyőződésem, 
hogy ehhez minden kompetenciánk 
megvan. Én úgy érzékelem, hogy az 
emberek szeretnek itt dolgozni, jó a 
cégkultúra. Abban is bízom, hogy 
újra olyan jó lesz a közösségi, kultu-
rális és sportélet a dolgozók körében, 
mint egykoron volt, amire mindany-
nyian büszkék vagyunk. Munkatá-
raimmal együtt hiszek abban, hogy 
erős, összetartó közösségként sokkal 
jobb teljesítményekre vagyunk képe-
sek, újra sikeressé formálhatjuk a Du-
nakeszi Járműjavítót, amire minden 
esélyünk megvan. 

- Szép tervek, melyek megvalósításá-
hoz sok sikert kívánok!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A fizikai dolgozói 
állományunkat
mintegy 100 fővel 
szeretnénk növelni - 
jelentette ki  
Schwartz István,  
a Dunakeszi Járműjavító 
Kft. ügyvezető 
igazgatója
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A Brusznyai család 
(1940)

B
rusznyai József Győző TöhöTöm az alföldi nagy ró-
naságon, Derekegyházán született 1922. november 
8-án. Édesapja csendőrtiszthelyettes volt, aki mindkét 
fiát katonai pályára szánta, de József pap, két évvel fia-

talabb öccse, Árpád pedig tanító lett. Brusznyai József Vácon 
a kezdte teológiai tanulmányait, majd a bécsi Pázmáneumba 
került, ahol 1940 és 1945 között tanult. Itt élte át a háborút, 
Bécs ostromát, amikor a civil lakosságnak nem volt elegendő 
élelme. A Pázmáneumból Pusztaszentmihályra (Sankt Mic-
hael im Burgenland, AU) küldték néhány szemináriumi tár-
sával, hogy az ott végzett szolgálat és mezei munka fejében 
élelemhez jussanak.

A háború végét követően hazatért, és 1945. szeptember 
8-án, Vácon szentelték pappá. Először Csongrádon dolgo-
zott hitoktatóként (1945‒1946), majd Mezőtúron lett gimná-
ziumi hittanár (1946‒1947). Nagyon fiatalon a váci szemi-
náriumban prefektus és dogmatica specialis tanár vált belőle 
(1947‒1950). Már ekkor megmutatkozott rendkívüli szemé-
lyisége: 1947-ben fő-tanfelügyelői titkárrá és az egyházme-
gyei fegyelmi tanács jegyzőjévé nevezték ki. Rádon volt plé-
bános, amikor a Bécsi Egyetem Hittudományi Karán doktori 
fokozatot szerzett. 

1949 után Magyarországon, az új szocialista-kommunis-
ta állameszmének megfelelően, megváltozott az egyházzal, a 
papsággal szembeni hozzáállás. Amikor Brusznyai József szót 
emelt, illetve tevékenyen részt vett a békepapság szervezése 
elleni mozgalomban, letartóztatták (1950 augusztusában). A 
következő három évben a kistarcsai internáló táborban rabos-

kodott, amely az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) felügyelete 
alatt állt. Az első három hónapot – mint minden ide érkező 
– magánzárkában töltötte. Az ÁVH így akarta elérni, hogy a 
beérkezők ne láthassák el friss információkkal a már ott lé-
vőket. A zárkán ablak nem volt, „Világosságot akkor láttunk 
mikor kinyitották a vasajtót, hogy beadják a reggelit az ebédet 
vagy a vacsorát.” Brusznyai József visszaemlékezései szerint 
valamely korábbi rab a kanál nyelével egy keresztet karcolt a 
meszelt falba. Volt körülötte egy felirat is: „Ha eszt látod, ne 
érezd, hogy szenvedsz.” A plébánost az segítette a túlélésben, 
hogy behallatszott a közeli iskola ki- és becsengetése minden 
tanítási napon. Ilyenkor ő is órát tartott, magának… Hittan-, 
irodalom- vagy éppen földrajzórát, miközben a 4 négyzetmé-
teres szabad területen sétált. Később 56 társával együtt közös 
hálószobát kapott. 1952 végén, Sztálin születésnapja alkal-
mából, szabadulhatott volna, de ehhez vállalnia kellett volna 
a beszervezést. Mivel nem tette, egészen addig maradt, amíg 
Nagy Imre miniszterelnöksége idején (1953‒1955) fel nem 
számolták az internálótáborokat. Az utolsók között szaba-
dult, és Ceglédre került káplánnak, mert papként nem alkal-
mazhatták. Hogy édesapjával meg tudjon élni, egy szőlős-
brigádban is dolgozott. Állami nyomásra 1954 februárjában 
dr. Kovács Vince váci püspök levelet küldött neki, amelyben 
azonnali hatállyal felmentette tisztségéből, és az egyházme-
gyei szolgálatból szabadságra bocsátotta Brusznyai Józsefet. 
Így fogalmazott: „Intézkedésemet kezelje bizalmasan, nehogy 
a hívek között zavar támadjon.” Egy hónappal később a püs-
pök Vácra rendelte. Bár 1954 és 1957 között Nagykökényesen  

100 éve született dr. Brusznyai József

„Remélni kötelesség, és nem fényűzés!”

1971 ÉS 1992 KÖZÖTT DR. BRUSZNYAI JÓZSEF VOLT A DUNAKESZI SZENT MIHÁLY-TEMPLOM PLÉBÁNOSA. SZERETTE DUNAKESZIT ÉS A 
DUNAKESZIEKET, AKIKRE ÉLETE VÉGÉIG JÓ SZÍVVEL EMLÉKEZETT ÉS MINDIG SZÍVESEN FOGADTA ŐKET, HA MEGLÁTOGATTÁK KÁLLÓI 
MAGÁNYÁBAN.
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A DUNAKESZI NYUGDÍJAS KIRÁNDULÓ KLUB IDÉN IS MEGTARTOTTA A KÖZKEDVELT 
SZÜRETI MULATSÁGÁT A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN ÉS AZ INTÉZ-
MÉNY KÖRÜL KANYARGÓ GYÖNYÖRŰ SÉTÁNYON.

A  rendkívül vidám 
és színes műsor, 
beleértve a Gyárte-
lep utcáin történt 

körsétát is, sokakat ide csá-
bított, többen jöttek népvise-
letben, de akinek ilyen nincs, 
azok is ünneplőben. Közel 200 
klubtag vett részt, s jó néhá-
nyan még fellépést is vállaltak 
a többiek kitörő örömére. Per-
sze volt iskolás fellépő csoport, 
akik emlékezetes műsort ad-
tak. Láthattunk egy szép nép-
tánc bemutatót a fiatal “kisbí-
ró” pártól. Természetesen idő-
vel a kedvenc zenekar átvette 
a színpadot, s hangjaira táncra 
perdült a nagyközönség is.

Megtisztelte a nyugdíjasokat 
Dióssi Csaba polgármester, aki 
megköszönte, hogy a 300 éves 
dunakeszi szüreti hagyományt 
ma is éltetik. Csoma Attila, a 
művelődési központ igazgatója, 
idősügyi tanácsnok, mint házi-
gazda méltatta a rendezvényt, 
mellyel újra átélhették a régi 
idők hangulatos programjait.

A ceremónia mester ezút-
tal is a nyugdíjas klub elnöke, 
Zupka Sándor volt, aki reme-
kül intézte, szervezte a napot, 
de számára is akadt meglepe-
tés, mert a tagok nevében Terbe 
Józsefné Csöpike fel is köszön-
tötte születésnapja alkalmából.

(Windhager)

SZÜRETI MULATSÁG  
a 300 éves hagyomány jegyében

volt adminisztrátor, amiből édes-
apjával végképp nem tudott 
megélni: gazdálkodni kezdett, 
állatokat tartott, alkalmi mun-
kákat vállalt (így dolgozott a pl. 
a Dunakeszi Konzervgyárnak is 
termelő Sződligeti Konzervipa-
ri Célgazdaságnál is). 1957-ben 
megbízást kapott, hogy Kállón, 
Erdőkürtön, Erdőtarcsán, továb-
bá az ekkor még létező Magya-

los-pusztán ellássa a plébánosi 
feladatokat. Itt érte a családot a 
hír, hogy Brusznyai Árpádot az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharcban betöltött szerepéért 
életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítéltek, amelyet később halálbün-
tetésre változtattak. Utóbbit 1958. 
január 9-én hajtották végre. 

Brusznyai József 1965-ig szol-
gált Kállón, ahonnan Kiskun-
dorozsmára (1965‒1971), majd 
Dunakeszire került. Aktív papi 
szolgálatát a dunakeszi Szent 
Mihály-templom plébánosaként 

fejezte be, 1992-ben. Az itteni 
hívek ma is jó szívvel gondolnak 
rá: nyitott személyisége, min-
den időkben megőrzött csendes 
derűje, humora, kiváló ember-
ismerete, kedves, szeretetteljes 
egyénisége megmaradt az élet 
minden viharában. Rendkívüli 
szellemi képességekkel, kiváló 
emlékezőtehetséggel és ének-
hanggal rendelkezett, soha nem 
tétlenkedett – mindennapjait éle-
te végéig áthatotta a szolgálat és a 
tenni akarás. A plébániához tar-
tozó szőlőt (a mai Radnóti Mik-
lós Gimnázium területét) a hívek 
segítségével művelte, gondozta, 
szüretelte. Mindig volt ideje min-
denki számára. Szenvedélyesen 
szeretett túrázni, kirándulni. Be-
járta Ausztriát, Lengyelországot, 
Szlovákiát és Magyarországot is. 

Tevékenységéért számos el-
ismerésben részesült. 1993-ban 
Dunakeszi Városért kitüntetést 
kapott, majd 2000-ben települé-
sünk díszpolgárává fogadta egy-
kori plébánosát. 2013-ban elnyer-
te a Hit Pajzsa-díjat és a Mind-
szenty-emlékérmet, 2017-ben pe-
dig keresztény közéleti szolgálata 
elismeréséül Dunakeszin Révész 
István-díjban részesült.

Dr. Brusznyai József 2020. au-
gusztus 3-án hunyt el, Kállón. Itt 
is helyezték örök nyugalomra. 
„úgy élt és úgy is távozott, mint a 
harmat, melyet a napsugarak és 
a lengedező reggeli szellők szárí-
tanak fel, szinte észrevétlenül, de 
mégsem nyomtalanul, mert ami 
híveiben megmaradt belőle, az 
örök.” – írta róla Varga Tibor.

Dr. Kerekes Dóra  
gyűjteményvezető

Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény

Brusznyai József

Brusznyai József Sankt Michaelben (1944)
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HOGY FÉR MEG EGYMÁS MELLETT A 
CÍMBEN SZEREPLŐ ÖT FOGALOM? FÓT 
POLGÁRMESTERE, DR. VASS GYÖRGY 
HONOSÍTOTTA MEG A VÁROSBAN A KOL-
BÁSZTÖLTŐ VERSENYT, DE KEZDETTŐL 
FOGVA ÖSSZEKÖTÖTTE AZT A PÁLINKA 
MUSTRÁVAL, AZ IDÉN PEDIG MÁR A 
MAMA SÜTI VERSENYT IS MEGHIRDET-
TE. HELYSZÍNNEK AZ ŐSSZEL ÁTADOTT 
VADONATÚJ PHOENIX SPORTCSARNOKOT 
SZEMELTE KI ERRE AZ ÖSSZETETT REN-
DEZVÉNYRE, AMELY A FÓTIAK TETSZÉSÉT 
SZEMMEL LÁTHATÓAN ELNYERTE. 

November 5-én 29 csa-
pat vett részt a kolbász-
töltő versenyen. Töb-

ben is jöttek volna, de voltak, 
akiket már nem tudtak fogad-
ni helyhiány miatt. Mi ebből a 
tanulság? Jövőre még egy ha-
talmas sátrat fogunk fölállíta-
ni, hogy senkit se kelljen vissza-
utasítani – fogalmazta meg Fót 
polgármestere.

A verseny már az idén is 
nemzetközivé vált, hiszen ha-
tárainkon túli csapatok is jöt-
tek, például a testvérvárosi 
Balavásárról. A többséget a he-
lyiek tették ki, de a környező 
településekről, Dunakesziről, 
Csomádról, sőt még Sarkadról 
is neveztek be csapatok. 

A dunakesziek vezetője 
Dióssi Csaba polgármester volt, 
aki már ismerősnek tűnt, mi-
vel a tavalyi megmérettetésen is 
részt vett, igaz akkor még ma-
gánemberként egy baráti társa-
sággal gyártotta a kolbászt. Az 
idén azonban már a Dunake-
szi Város Önkormányzat csa-
patával nevezett. Kérdésünk-
re elmondta, hogy tetszik neki 

Dunakeszi csapata is indult  
a fóti kolbásztöltő versenyen

Kolbász – pálinka – sütemény - verseny – Fót

az ilyen verseny, s nem tart-
ja lehetetlennek, hogy Duna-
keszin is szervezzenek egy ha-
sonló disznótoros, hangula-
tos rendezvényt. Mivel csapa-
ta gyakorlottnak tűnt, jelen írás 
szerzője rákérdezett, talán gya-
koroltak, mielőtt eljöttek? A vá-
lasz szerint nem készültek ilyen 
módon, de rendszeresen jár-
nak a város testvértelepülésére 
Székelykeresztúrra, ahol igazi 
böllérversenyen tanulmányoz-
hatták ezt a tevékenységet, sőt! 
A székelyeknél a benevezett csa-
patok elé élő disznót hajtanak 
ki, s a munkába a sertés leszú-
rása, pörzsölése, szétdarabolá-
sa, feldolgozása is beletartozik, 
s csak ezt követően kezdődhet a 
kolbásztöltés. 

A fóti kolbásztöltő versenyen 
Dunakeszi Város Önkormány-
zatának csapatát Dióssi Csaba 
polgármester mellett menyasz-
szonya, Gaál Andrea képvisel-
te, jól szereplő csapat tagja volt 
Turányi Balázs, a Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit Kft.-t kép-
viselve, a „főböllér” Temesvá-
ri István, a VSD elnöke, Kárpá-
ti Zoltán önkormányzati kép-
viselő és Sipos Dávid alpolgár-
mester. 

Itt a fóti sportcsarnok küz-
dőterén a megnyitást követően 
igen jó hangulatban folyt a tevé-
kenység. A benevezett csapatok 
a húsvágó deszkától és a nagy-
késtől kezdve hozták maguk-
kal az összes kelléket, példá-
ul a kolbásztöltő szerkezetet, a 
szerintük szükséges fűszereket. 
Akadtak persze italok is, hiszen 
szomjasan nem lehet jó kolbászt 
készíteni. 

A sok vendégszurkoló igyeke-
zett segíteni, de akadtak, akik a 
nézőtéren helyet foglalva szem-
lélték a serény munkát. Érdekes, 
hogy nem csak benevezett ver-
senyzők és hozzátartozóik töl-
tötték meg a csarnokot, hanem 
jöttek olyanok is, akik csak né-
zelődni, esetleg kóstolni érkez-
tek. Igazi népünnepéllyé vált az 
esemény, ennyi jókedvűen mo-
solygó embert egy helyen, egy 
időben ritkán lehet látni. 

Délutánra elkészültek a kol-
bászok, ki is sültek az udvarra 
kihelyezett sütő sátorban, kez-
dődött a kóstoltatás. Jutott min-
denkinek, hiszen a csapatok 10-
10 kg húst dolgoztak föl, s eny-
nyit a legéhesebb és legnépesebb 
csapat sem tudott elfogyasztani. 

A színpadon jó nevű, vidám 

műsort adó zenekarok léptek 
föl, sztárvendégnek pedig Vas-
tag Tamás volt.  A jól ismert 
és kedvelt dallamokra többen 
táncra perdültek az asztalok kö-
zött. 

A kolbászversenyt a Békési 
Szerénylegények csapata, a pá-
linkamustrát Erős István birs-
ből készült pálinkája, a mama 
süti versenyt Remete Dávid cit-
romos túrótortája nyerte.

Windhager Károly

Dióssi Csaba polgármester: tetszett 
a kolbásztöltő verseny, nem tartom 

elképzelhetetlennek, hogy Dunakeszin is 
tartsunk egy hangulatos  
disznótoros rendezvényt 
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Az est moderátora,  
Bodó Boglárka (balról) 
és a főszereplő,  
Béres Magdi írónő

OKTÓBER 27-ÉN VOLT BÉRES MAGDI (LENA 
BELICOSA), A KÖLCSEY FERENC VÁROSI 
KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROSÁNAK KÖNYV-
BEMUTATÓJA. A MÁTRÁBÓL KÖLTÖZÖTT 
FÓTRA, 2020 FEBRUÁRJÁTÓL DOLGOZIK A 
DUNAKESZI KÖNYVTÁRBAN, AHOL SZÁMOS 
KÖNYVBEMUTATÓT SZERVEZETT, TÖBB 
ALKALOMMAL MODERÁTORKÉNT IS SZERE-
PELT. EZEN AZ ESTÉN AZONBAN ÖVÉ VOLT 
A FŐSZEREP, NEM Ő KÉRDEZETT, HANEM ŐT 
KÉRDEZTÉK. 

B. Szentmártoni: Mióta írsz, ho-
gyan indultál el ezen az úton? Van-
nak, akik írói álnéven publikálnak, 
te is élsz ezzel a lehetőséggel?

Béres Magdi: Sosem voltak írói 
ambícióim, az ezredforduló után, 40 
évesen, jól sikerült főiskolai dolgoza-
tok, nyertes pályázatok jelezték, hogy 
feladatom van az írással. Kisebb új-
ságokban kezdtem publikálni, he-
lyi lapoknak lettem a főszerkesztő-
je, 2003-ban a Heves Megyei Hír-
lap is felkért külső tudósítónak. 2005 
óta írok blogot. Ez a műfaj áll hoz-
zám a legközelebb. Az első könyvem, 
a Menni vagy maradni? 2008-ban 
jelent meg. Ebben egy 1000 fő alat-
ti település jövőjét kutattam. Benne 
a saját dilemmám, menjek, vagy ma-
radjak. Döntöttem, még az országot 
is elhagytam. 2009-től 2012-ig Spa-
nyolországban, Ibiza szigetén éltem. 
Legtöbb írásom ott született. A szo-
ciográfiát még Béres M. Léna néven 
jegyeztem, Spanyolországban vettem 
fel a Lena Belicosa nevet. 

B.Sz.: Milyen témák foglalkoztat-
nak, mikről írtál még?

B.M.: Párkeresésem történetét 
örökítettem meg blogregényemben, 

amely több, rendhagyó útleíráso-
mat is tartalmazza. A blogjaimnak 
köszönhetően jutottam el Ameriká-
ba és Svájcba. Színes és cselekményes 
álmaimat éjjel leírom egy álomfüzet-
be. Az ezekből született szösszenete-
imet szerkesztettem össze verseim-
mel a harmadik kötetemben. A ne-
gyedik könyvem egy regény, az ötö-
dik pedig egy ibizai útinapló. Hét 
antológiában jelent meg írásom, egy 
antológiát magam szerkesztettem. A 
most megjelent regényem – az első 
könyvem, ami bekerült a könyves-
bolt-hálózatokba – súrolja a mágikus 
realizmus és a fantasy határát. 

B.Sz.: Az Aisa mágikus valósága 
regényednek a napokban volt a be-
mutatója. Kérlek, mesélj a könyv-
ről. 

B.M.: A történetet egy, az ibizai 
antikvitás boltban kiállított mór 
lány szobra ihlette. Az írás harminc 
oldal elkészülte után egy évig pihent 
a laptopomon. Utána tovább álmod-
tam. A szereplőket, a helyszíneket, a 
mágikus időutazást. A cselekmény 
a 15. század végén indul, és 2012-
ben végződik. A történelmi hátte-
ret igyekeztem valósnak leírni, ezért 

több ezer oldalt olvastam a spanyol-
országi mór időszakról, baszkokról, 
Andalúziáról, Törökországról. Né-
hány kiadó felajánlotta, hogy szer-
zői kiadásban megjelenteti, de erre 
nem voltam hajlandó. Vártam a le-
hetőségre, ami épp most, 2022-ben 
jött el Dunakeszin, amikor egy álta-
lam szervezett rendezvényen meg-
ismertem a Szülőföld Kiadó vezető-
jét, Farkas Csabát. Ő vállalta a könyv 
kiadását, és néhány hónap múlva a 
könyvtárban meg is rendezhettük a 
kötet bemutatóját. Az est moderáto-
ra Bodó Boglárka, az egri könyvtár 
könyvtárosa volt, aki nemcsak lekto-
rálta, de illusztrálta is a könyvet. 

B.Sz.: Mit szeretnél üzenni az írá-
saiddal az olvasóknak, mi a célod?

B.M.: Az írás fontos kommuniká-
ciós eszköz, s úgy érzem, az életfel-
adatom is, hogy üzeneteket, infor-
mációkat közvetítsek általa. Lehet ez 
társadalomkritika, őstörténet, külö-
nös képességek, utazások, spirituali-
tás, vagy épp világesemények témá-
ja. Az írás terápia, ami segített az ön-
megvalósításban és örömforrás is, 
hiszen képes voltam több műfajban 
is alkotni. 

B.Sz.: Milyen terveid vannak a jö-
vőre nézve?

B.M.: Írás terén még van egy no-
vellákkal egy kötetbe szerkesz-
tett kisregényem. Az elmúlt félév-
ben a blogjaimból összeállítottam 
egy könyvet, melynek címe: Az én El 
Caminóm. Ez most egy jó szerkesz-
tőre vár. Azonban az írásnál is fon-
tosabb, hogy munkát találjak, hiszen 
a dunakeszi könyvtárban 2023 ele-
jén lejár a szerződésem, és még há-
rom évem van a nyugdíjig. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: Laurinyecz Péter Pál

AMIKOR A KÉRDEZŐT KÉRDEZIK



26 Dunakeszi Polgár26 Dunakeszi Polgár

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE 
SZERVEZÉSÉBEN PÉNTEK ESTE A TELJESEN 
MEGTELT SZENT IMRE-TEMPLOMBAN ADOTT 
NAGY SIKERŰ KONCERTET ÉSZAK-NÉMETORSZÁG 
EGYIK LEGELISMERTEBB FIÚKÓRUSA, A NEUER 
KNABENCHOR HAMBURG.

A megjelenteket Majkut And-
rea köszöntötte és röviden be-
mutatta az este főszereplőit. 

A fiúkórus ma 170 hamburgi fiúnak 
a zenei otthona. A legfiatalabbakat 
már négyéves kortól három különbö-
ző korcsoportban képzik az ének-ze-
nei alapokra. A legtehetségesebb fiúk 
és férfiak énekelnek aztán a főkórus-
ban. A kórus tagjait a közös éneklés 
öröme, a magas színvonalú, sokoldalú 
kórusmunka, a tradicionális és a kor-
társ művészeti megoldások kapcsoló-
dása, valamint a gyerekkortól a fel-
nőttkorig tartó közös együttmunkál-
kodás köti össze.

Repertoárjuk rendkívül szé-
les: egyházi és világi művek is-
mert, vagy kevésbé bemutatott ze-

neszerzőktől, a gregoriántól Hein-
rich Schützön és Felix Mendelssohn 
Bartholdy-n át egészen a kortárs 
művekig (Knut Nystedt, Arvo Pärt, 
Kristina Vasiliauskaite, és sokan má-
sok) terjednek. A Neuer Knabenchor 
Hamburg eddig több CD-felvételt ké-
szített, énekelt a televízióban és a rá-
dióban, digitális projekteket valósí-
tott meg, és a »Solo für Weiss« című 

ZDF-krimisorozatban is felléptek. A 
kórus külföldi turnéi többek között 
Angliába, Bécsbe, Barcelonába, Ams-
terdamba, Rómába, Prágába, Izrael-
be, Dániába, Svájcba és az USA-ba ve-
zettek.

A fentieknek megfelelően Dunake-
szin is változatos programmal léptek 
a közönség elé Jens Bauditz vezény-
letével, orgonán Szabó Balázs kísérte 
a kórust. Az este fénypontja az Erdő 
mellett estvéledtem kezdetű magyar 
népdal előadása volt, melyet a közön-
ség felállva tapsolt meg.

A koncert végén a szervezők Duna-
keszi Város Önkormányzata által ösz-
szeállított ajándékot adtak át a gyer-
mekeknek. A város címerével ellá-
tott hátizsákban a koruknak megfele-
lő apróságok lapultak: többek között 
ceruza, kulacs, tolltartó, valamint egy 
Dunakesziről szóló ismertető kiad-
vány.

Dr. Lakatos István
Fotó: A szerző és KesziPress

A Szent Imre-templomban állva 
ünnepelték a hamburgi fiúkórust

A hamburgi fiúkórust 
Jens Bauditz vezényelte
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A SZERELMET, A BOLDOGSÁGOT, A BÁNATOT, 
AZ ÖNFELEDT RAJONGÁST, A NŐ ÉS A FÉR-
FI KAPCSOLATÁT A LEGHATÁSOSABBAN, A 
LEGSZÍVBEMARKOLÓBB ÉRZELMI ÁTÉLÉSSEL, 
A TÁNCCAL LEHET KIFEJEZNI. EZT A CSODÁT 
TEREMTETTÉK MEG OKTÓBER 21-ÉN, PÉNTEK 
ESTE A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZ-
PONT SZÍNPADÁN A VÁROSI TÁNCCSOPOR-
TOK ÉS A SZÉKELYKERESZTÚRI MÁKVIRÁGOK 
NÉPTÁNCCSOPORT TEHETSÉGES TÁNCOSAI.

Idén is zsúfolásig megtelt a 
művelődési központ hatalmas 
színházterme a néptánc rajongói-

val, akik ezúttal sem csalódtak, hiszen 
a tehetséges táncosok vérpezsdítő 
produkcióval ajándékozták meg a lel-
kes közönséget. A siker garantált volt, 
hiszen elég, ha „csak” annyit írunk le, 
hogy Dunakeszin hosszú évek óta – 
többek között – olyan kiváló táncpe-
dagógusok szerettetik meg és „oltják” 
a fiatalokba a néptánc iránti rajon-
gásukat, mint Gyúró Tamás és Tóth 
Zoltán. Dunakeszi erdélyi testvérvá-
rosában, a Székelykeresztúron műkö-
dő Mákvirágok Néptánccsoport ve-

zetőivel, a nemzetközi szakmai elis-
meréssel büszkélkedő Mátéfi Csabá-
val és Mátéfi Zitával és az együttes 
tagjaival immár 30 éves intenzív mű-
vészeti és baráti kapcsolatot ápol a vá-
rosi néptáncgála szervezője, a Kőrö-
si iskola és igazgató asszonya, Kárpáti 
Zoltánné és a tantestület több tagja is.

Az együttműködés igényességét 
jól reprezentálta a bemutatott tán-
cok színvonala és a közönség elis-

merő vastapsa. Öröm volt látni a 
dunakeszi néptánccsoportok és a 
vendég együttesek gyönyörű népvi-
seletben bemutatott fergeteges tán-
cait…

Az élő muzsikát idén is Borbély 
Zsuzsi és zenekara szolgáltatta. A 
nagy sikerű gála háziasszonya ezút-
tal is Dászkál Dóra, a rendező Kőrö-
si iskola pedagógusa volt, aki szépen 
megformált, értékes információkat 
tartalmazó mondatokkal mutat-
ta be egy-egy tájegységhez köthető 
tánc születésének történetét és azt a 
színpadon eltáncoló együttest.

Akiknek köszönhetjük az 
élménygazdag estét:

A Kőrösi Táncegyüttes Napra-
forgók Árgyélus és Csikófark cso-
portjai, Székelykeresztúri Mákvirá-
gok, Cimbora Tanulók Klubja zene-
kara, Rokka Néptáncegyüttes Rok-
ka és Keszkenő csoportjai, Krisztus 
Király Római Katolikus Általános 
Iskola Cédrus osztálya, Maglódi 
Kacamajka Néptáncegyüttes.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A TÁNC VARÁZSA 
Óriási siker volt a városi néptáncgála

Öröm volt látni 
a dunakeszi 
néptánccsoportok és 
a vendég együttesek 
gyönyörű népviseletben 
bemutatott fergeteges 
táncait

Dászkál Dóra műsorvezető  
és Borbély Zsuzsi és zenekara

A székelykeresztúri 
Mákvirágok Néptánccsoport



28

A szeminárium forgató-
könyvében a megnyitó 
után az edzésé volt a fő-
szerep. A jelenlévő gye-

rekeket két csoportba osztották be, 
kezdőkre és haladókra. Mindkét 
csoport a számukra megfelelő szintű 
edzést kapta Tóth Krisztián és Do-
bos Gábor vezetésével.

A két edzés közötti szünetben 
a Palota Dance SE és a 4M Dance 
Company szórakoztatta a nagyérde-
műt.

A második edzésen is nagy volt 
a lelkesedés, szinte minden korosz-
tályból volt érdekelt Dunakesziről és 
a környező településekről az 5 éves 
kortól kezdve egészen az idősebbekig.

Az edzések után a gyerekeknek le-
vetítették Krisztián olimpiai döntő-
ben játszott bronzmérkőzését, ami 
után záporoztak a kérdések a kiváló 
sportember felé. A legtöbb fiatal arra 
volt kíváncsi, hogy hány éves korá-
ban kezdett el judozni, hány darab 
érmet szerzett a sportkarrierje so-
rán, mi a kedvenc technikája és me-
lyik alkalmazásával nyerte meg leg-

több mérkőzést. Mi játszódott le 
benne, amikor az olimpiai bronzére-
mért folytatott mérkőzésen vesztés-
re állt és hogyan tudta végül meg-
nyerni.

Tóth Krisztián elhozta a Tokióban 
megnyert olimpiai bronzérmét, amit 
a közönség is megnézhetett.

A szeminárium végén a gyerekek-
nek lehetőségük volt közös fényképet 
készíteni és aláírást kérni az olimpiai 
bronzérmesünktől.

– Összességében, amiért szervez-
tük ezt a szemináriumot, az elérte 
a célját. A gyerekek csillogó szem-
mel, motiváltan hagyták el a tatamit 
és egy életre szóló élménnyel lettek 
gazdagabbak. Krisztián karrierjének 
elmesélése során a gyerekek meg-
láthatták, hogy a befektetett munka 
meghozza a gyümölcsét. A visszajel-
zések alapján egy nagyszerű sport-
eseményt hoztunk létre, szuper na-
pot töltöttünk együtt – nyilatkozta 
lapunknak Dobos Bernadett, a VSD 
judoszakosztály vezetője.

Somfai Krisztina
Fotó: Fabriczi István

A VÁRTNÁL IS JOBBAN SIKERÜLT A VSD JUDOSZAKOSZTÁLY ÁLTAL SZERVEZETT SZAKMAI SZEMINÁRIUM, MELYEN 
KÖZEL 200 FŐ VETT RÉSZT. AZ ESEMÉNYT DIÓSSI CSABA, DUNAKESZI POLGÁRMESTERE, LINDNER ÁDÁM, A VÁROSI 
SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI ALELNÖKE, TÓTH KRISZTIÁN OLIMPIAI BRONZÉRMES CSELGÁNCSOZÓ ÉS DOBOS GÁ-
BOR SZAKMAI VEZETŐ NYITOTTÁK MEG BESZÉDÜKKEL.

TÓTH KRISZTIÁN OLIMPIAI SIKERE 
VONZOTTA A FIATALOKAT
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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

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

Sakk rovatunk 3. részében 
egy rövid kirándulást te-

szünk a sakk feladványok le-
nyűgöző és változatos sűrűjé-
ben. 

Bár már a szeptemberi és ok-
tóberi számban is megfejte-
ni való feladatokat közöltünk, 
ezek azonban sokkal inkább 
érdekes logikai problémák vol-
tak, mint klasszikus értelem-
ben vett feladványok.

A sakk feladványok leggya-
koribb fajtája a matt-felad-
vány, melyben általában vilá-
gos indul és a követelményként 
meghatározott számú lépésben 
mattot ad.

Az egyik legismertebb és 
legzseniálisabb feladványszer-
ző (és nem mellesleg a szóra-
koztató matematika nagymes-
tere) az amerikai Samual Lloyd 
(1841-1911) volt. Az ő két szép 
feladványa következik az aláb-
biakban.

1. FELADAT

Világos indul és 3 lépésben 
mattot ad. Hogyan?
 
2. FELADAT

A következő állás csak any-
nyiban különbözik az előző-
től, hogy „lelopták” róla a vilá-
gos huszárt. Világos így is mat-
tot tud adni, bár így már csak  
4 lépésben.
 

3. FELADAT

A feladványok egy érdekes és 
speciális fajtája az ún. „segí-
tő matt”, amelynek az a sajá-
tossága, hogy a követelmény-
ben megadott lépésszámban 
világosnak úgy kell beadnia a 
mattot, hogy azt sötét is segíti.  
A segítő mattnál viszont min-
dig sötét lép először!

Az alábbi állásban sötét in-
dul és segítségével világos a  
3. lépésben mattot ad! 
 

A megoldásokat a sakk@
varosise.hu email címre kér-
jük beküldeni 2022.december 
10-ig.

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

Az ebben közölt módszertani 
ismeretek hatékony segítséget 
nyújtanak kisgyerekek otthoni 
sakkoktatásához, de alkalmas 
kezdő felnőtt sakkozók önkép-
zéséhez is.

A VS DUNAKESZI 20 SZAKOSZTÁLYA KÖZÜL A LEGDINAMIKUSABBAN AZ ÚSZÓSZAK-
OSZTÁLY LÉTSZÁMA BŐVÜL, MELYBEN NAPJAINKBAN MÁR HÁROMSZÁZNÁL IS TÖBB 
FIATAL ÚSZIK. A SPORTÁGAT VÁLASZTÓK LÉTSZÁMÁNAK GYARAPODÁSÁBAN NAGY 
SZEREPET JÁTSZIK A 8 HETES NYÁRI ÚSZÓTÁBOR IS, MELYBEN 350 GYEREK VETT 
RÉSZT, AKIK TÖBBSÉGE SZEPTEMBERBEN IS VISSZATÉRT AZ USZODÁBA.

A fiatalok fejlődését 
és rendszeres úszó-
edzéseit szerencsé-
re nálunk nem érin-

ti az országszerte tapasztalható 
uszoda bezárások. Még ha ki-
sebb felületen, de tudunk dol-
gozni, ami nagy érték és lehe-
tőség. Számunkra nagy elő-
re lépési lehetőség lesz, amikor 
a Dunakeszi Diáknegyedben 
épülő sportuszoda elkészül, és 
még több pályán tudjuk foly-
tatni azt a munkát, amit az 5 
kiváló edzőnkkel elkezdtünk. 
„Nagyon fontos számunk-
ra egy olyan úszóiskolai alap 
megteremtése, ami ontani tud-
ja magából az utánpótlás ver-
senyzőket” – mondta Pasku 
Balázs,  a Városi Sportegyesü-
let Dunakeszi úszószakosztá-
lyának vezetője.  

Saját nevelésű versenyző-
ink októberben megkezdték 
a versenyzést, célunk, hogy a 

következő szezonban minél 
több versenyen megmérettes-
sük magunkat. Berta Barbara 
a sikeres egyetemi Európa-baj-
nokság után újra rajtkőre áll és 
dolgozik tovább a profi stáb se-
gítségével, azért, hogy a folya-
matosan erősnek mondható él-
mezőnyben még előrébb kerül-
hessen.

Oktatásaink hétfőtől vasár-
napig minden korosztályban és 
tudásszinten zajlik. Edzéseink-
re, vízhez szoktatáshoz 4 éves 
kortól várjuk a jelentkezőket.

Somfai Krisztina

Dinamikusan nő a VSD 
úszószakosztályában 

sportoló fiatalok létszáma
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A MAGYAR SZÍNEKET HAT FIÚ ÉS ÖT LÁNY KÉPVI-
SELTE A SPANYOLORSZÁGI VILÁGBAJNOKSÁGON, 
KÖZTÜK A VS DUNAKESZI TOLLASLABDA SZAK-
OSZTÁLY HÁROM VÁLOGATOTT JÁTÉKOSA, VETOR 
NIKOL, ÁGAI ZSOMBOR ÉS KIS-KASZA MIKLÓS! HAT 
MECCSET JÁTSZOTTAK A MAGYAROK AZ U19-ES 
KOROSZTÁLYOS TOLLASLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG 
VEGYES CSAPATVERSENYÉBEN, AMINEK VÉGÉN A 
24. HELYET SZEREZTÉK MEG.

Magabiztos győzelemmel 
kezdett a spanyolorszá-
gi U19-es tollaslabda-világ-

bajnokság vegyes csapatversenyében 
a magyar együttes, méghozzá Egyip-
tom csapatát verte 5:0-ra. A máso-
dik csapattalálkozón a csoport to-
ronymagas esélyese, Japán ellen nem 
volt esélye a fiataloknak. A válogatot-
tunk harmadik mérkőzésén Ukrajná-
val nézett farkasszemet, ez az össze-
csapás már szorosabban alakult, ám 
nyerni nem sikerült (3–2 az ukránok-
nak), így 1-2-es mérleggel a küldött-
ség a H csoport harmadik helyén vég-
zett, ami azt jelentette, hogy a 17-24. 
helyekért küzdhettek tovább. A má-
sodik szakasz mindhárom meccsén, 
sorozatban Srí Lanka, Észtország és 
Peru ellen is alulmaradtak a magyar 
játékosok, így végül a vegyes csapat-
verseny 24. helyén végeztek.

A világbajnokság a vegyes csapat-
verseny követően az egyéni küzdel-
mekkel folytatódott tovább, ahol a 

VSD szakosztály mindhárom játéko-
sa, Vetor Nikol, Ágai Zsombor és Kis-
Kasza Miklós is tisztességgel helyt 
állt.

Kis-Kasza Miklós és Orosz Tekla 
vegyes páros sikerrel vette az első for-
dulót, a második fordulóban – a leg-
jobb 64 között – azonban egy bolgár 
duó megállította őket (21-18, 21-16).

Kígyós Keán és Vetor Nikol duó az 
első fordulóban erőnyerő volt, így a 
második fordulóban – a legjobb 64 
között – kapcsolódtak be a vegyes 
páros küzdelmeibe, ahol egy malaj-
ziai páros állította meg őket (21–18, 
21–13).

Ágai Zsombor és Kis-Kasza Miklós 
párosunk szintén csak a második for-
dulóban – a legjobb 64 között – kezd-
te meg a versenyt, ahol a harmadik 
helyen kiemelt német párostól szen-
vedtek vereséget, egy nagyon szoros 
első szettet követően (25-23, 21-11).

Hart Petra és Vetor Nikol női páro-
sunk szintén csak a legjobb 64 között 
kezdte meg szereplését, azonban egy 
malajziai páros (21-14, 21-13) megál-
lásra kényszerítette őket.

Ezúton is gratulálunk játékosaink-
nak!

Somfai Krisztina

Dunakeszi játékosok a válogatottban az U19-es 
korosztályos tollaslabda világbajnokságon



31Dunakeszi Polgár

A VSD FELNŐTT NŐI KÉZILABDACSAPATA AZ NB II-ES BAJNOKSÁG ÉSZAKI CSOPORTJÁBAN VERSENYEZ, 
AMELY JELENLEG A 12 CSAPATOS MEZŐNYBEN A 11. HELYET FOGALJA EL. A DUNAKESZI HÖLGYKOSZORÚ 
TAGJAI AZ EDDIG LEJÁTSZOTT ÖT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEN MINDÖSSZE EGY PONTOT GYŰJTÖTTEK BE AZ 
EGYETLEN DÖNTETLENNEL VÉGZŐDÖTT MÉRKŐZÉSEN. 

Teljesen átalakult csapattal, 8 új játékossal 
vágtunk neki a 2022-23-as bajnoki szezonnak. 
Célkitűzésként a biztos bennmaradást tűztük ki 
a csapat elé – tudtuk meg Varga Mártától. 

A női szakág vezetője elmondta: Sok saját nevelésű fia-
tal játékost (U19-U17) szeretnénk beépíteni a csapatba, ám 
ez a szakmai munka igen hosszú távú, sok nehézséggel és 
kihívással jár. A csapatépítés elején járunk, néhány ruti-
nos játékosunk - Kemenczik Martina, Tóth Borbála, Mes-
ter Nóra, Mátrai Nóra - jó teljesítményére számítunk. 

Varga Márta azt sem rejtette véka alá, hogy „az edzéslá-
togatottság és a szemléletváltozás területén komoly fejlő-
désre lesz szüksége tanítványaimnak, ha az általam elkép-
zelt irányvonalon akarnak haladni.” 

A VSD FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA-
CSAPATA IS AZ NB II-BEN SZEREPEL

Hét forduló után 3 pontot tudtunk megszerezni, ami egy-
előre az elfogadható kategóriába tartozik. A teljesítmé-
nyünk eléggé hullámzónak mondható, voltak olyan mér-
kőzéseink, amelyről utólag kijelenthetjük, hogy nyerhető 
lett volna – ismerte el Kántor Anikó szakmai vezető. 

Az egykori kiváló válogatott játékos, olimpiai ezüstér-
mes sportember szerint igen kiegyenlített játékerőt kép-
visel a 12 csapatos mezőny, melyben a VSD 3 pontot be-
gyűjtve a 11. helyen áll. 

 – Mindössze egy pont a hátrányunk a 10. helyen álló 
Váci FKA együttesével szemben. A hét bajnoki találko-
zó után jól látszik, hogy a támadó játékunkon javítani 
kell, hiszen az egyik legkevesebb gólt mi lőttük. A véde-
kezésünk viszont a középmezőnyre elegendő pillanatnyi-
lag. Mindkettőben szeretnénk javítani és a végén a közép-
mezőnyben végezni. Úgy gondolom, hogy kapusposzton 
meghatározó játékosunk van Enyedi Bence, illetve az irá-
nyító balszélső pozícióban az ifjúsági korú Dobák Lász-
ló személyében. Az idény az elképzelésünk szerint alakul 
és hiszem, hogy ahogy haladunk a mérkőzéssekkel, úgy 
szoknak bele fiataljaink az NBII ritmusába. Külön öröm, 
hogy változás nem történt, együtt maradt a Pest megyei 
bajnokságot megnyerő csapat. Viszont a megyei döntőn 
megsérült Göcsei Patrikot sajnos még egy ideig nélkülöz-
nünk kell. Az ő pótlása komoly fejtörést okoz a stábnak, 
ha ez egyáltalán lehetséges, hiszen egy balkezes átlövőről 
van szó. Remélhetőleg már a tavaszi szezon második fe-
lében számíthatunk rá – hangzottak Kántor Anikó opti-
mista szavai.

Somfai Krisztina

Helyzetjelentés a VSD kézilabda- 
csapatainak bajnoki szerepléseiről 

 CSAPAT M GY D V LG KG GK P

1 Gödi SE 7 6 0 1 253 203 50 12

2 Hatvani KSZSE 5 5 0 0 147 101 46 10

3 Praktiker-Vác U22 6 4 1 1 201 180 21 9

4 Esztergomi Vitézek RAFC 6 4 1 1 173 149 24 8

5 Szentendrei NKE 5 3 1 1 162 133 29 7

6 Budakalászi SC 1995 5 2 0 3 144 133 11 4

7 Antenna Hungária Vasas SC U22 5 2 0 3 135 156 -21 4

8 BVSC-Zugló 6 1 2 3 147 167 -20 3

9 Tatai AC 5 1 1 3 128 155 -27 3

10 Tatabányai SC 5 1 0 4 120 146 -26 2

11 VS Dunakeszi 5 0 1 4 127 162 -35 1

12 Dorogi AC 6 0 1 5 152 204 -52 1

CSAPAT M GY D V LG KG GK P

1 Rákosmenti KSK 7 7 0 0 196 169 27 14

2 Budakalászi SC 1995 7 6 0 1 209 175 34 12

3 Ferencvárosi TC U23 7 5 0 2 216 195 21 10

4 Füzesabonyi SC 7 4 0 3 191 168 23 8

5 Gödöllői KC 7 3 1 3 209 215 -6 7

6 Bp. Honvéd SE 7 3 1 3 168 179 -11 7

7 PLER-Budapest U23 7 3 0 4 245 220 25 6

8 Pénzügyőr SE 7 2 2 3 201 191 10 6

9 Balassagyarmati Kábel SE 7 2 1 4 160 178 -18 5

10 Váci FKA 7 1 2 4 196 211 -15 4

11 VS Dunakeszi 7 1 1 5 174 200 -26 3

12 BVSC-Zugló 7 1 0 6 184 248 -64 2



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


