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AZ ADVENTI VÁSÁR ÉS A VÁROS KARÁCSONYFÁJA IDÉN IS A CASALGRANDE TÉREN VÁRJA 
ÜNNEPI RÁHANGOLÓDÁSRA A DUNAKESZIEKET, AKIK – NOHA A KÉNYSZERŰ TAKARÉKOSSÁG 
MIATT JÓVAL KEVESEBB KULTURÁLIS ÉS ZENEI PROGRAMOT ÉLVEZHETNEK – A KÖZÖS 
GYERTYAGYÚJTÁS, AZ ÓVODÁSOK KEDVES MŰSORÁNAK SZÍVET MELENGETŐ ÉLMÉNYÉVEL, AZ 
EGYHÁZAK KÉPVISELŐINEK LÉLEKEMELŐ GONDOLATAIVAL FELTÖLTŐDVE KÉSZÜLŐDHETNEK 
AZ EMBERISÉG NAGY ÜNNEPÉRE, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉRE. AZ ADVENTI KOSZORÚN AZ 
ELSŐ GYERTYÁT PETRINÉ CHIKÁN KATALIN EVANGÉLIKUS LELKÉSZ LOBBANTOTTA FÉNYRE.

ADVENTI VÁRAKOZÁS 
a Casalgrande téren

A Barátság úti lakótelep szívé-
Ben, a Casalgrande téren nov-
ember 26-án nyílt meg a janu-

ár 2-ig nyitva tartó adventi vásár. Az 
évről évre kedveltebbé váló közössé-
gi tér centrumában emelkedik a vá-
ros 7 méter magas karácsonyfája, 
amely köré gyönyörű adventi koszo-
rút font Forgács Andrea. Kinyitottak 
az ünnepi díszeket, kedves karácso-
nyi ajándéktárgyakat és a gasztronó-
miai finomságokat kínáló faházikók 
is. A gyerekek rácsodálkozó tekintet-
tel fedezik fel a Jézus születését és kör-
nyezetét felidéző betlehemi jászolt.

Advent első vasárnap délutánján 
sokan látogattak ki az ünnepi díszbe 
öltöztetett Casalgrande térre, ahol az 
önkormányzat jóvoltából a Dunake-
szi Programiroda munkatársai, Nyíri 
Márton alpolgármester és három ön-
kormányzati képviselő, Szabó József 
egyházügyi tanácsnok, Seltenreich 
József és Csoma Attila a dunakesziek 
nagy örömére és meglepetésére bejg-
livel és szaloncukorral ajándékozták 
meg az ünnepi gyertyagyújtásra ér-
kezőket.

Ünnepi gondolatok

A hatalmas LED-fal előtt elhelye-
zett színpadon a körzet önkormány-

zati képviselője, Seltenreich József rö-
vid ünnepi köszöntője után az Alagi 
Tagóvoda kicsinyeinek kedves műso-
rával kezdetét vette az adventi vára-
kozás idei ünnepi rendezvény-soro-
zata.

Petriné Chikán Katalin evangéli-
kus lelkész adventi köszöntőjében a 
szeretet és az egymás iránti megbe-
csülés jelentőségét fogalmazta meg: 
„Amit kapunk Istentől, amilyen drá-
gának ő tart bennünket, ahogyan 
szeret minket, úgy próbáljuk mi is 
szeretni a másikat!”

Gyökössy Endrétől kölcsönzött, a 
szeretet aranyáról írt gondolatainak 
felidézésével folytatta beszédét: „Ho-
gyan tehetjük 365 napossá a kará-
csonyt, a szeretet ünnepét az életünk-
ben? Ha merjük kimutatni a szerete-
tünket, mondani, tenni egy mozdu-
lattal, egy mosollyal, egy virággal. A 
szeretet ajándék értékét soha sem az 
ára teszi becsessé, drágává. A szere-
tet aranyától lesz igazán királyi aján-
dékká. Ezt kapta Jézus az aranyban. 
Ezt adhatjuk mi arany nélkül, mo-
solyban, aranyozott szívvel.” Ezt jele-
nítették meg itt a gyermekek – idéz-
te a jelent, majd így folytatta: Ami-
kor a kis Jézushoz elérkeztek a nap-
keleti bölcsek, a három ajándék közül 
egy, amit vittek, az arany volt! Így ér-
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tékeljük most a karácsonyi adventi 
üzenetben az idézetből a szeretet ara-
nyát, ami örökké kell, hogy tartson. 
Pont azért, mert Istentől kaptuk, Is-
tentől tanultuk a szeretetet, és mi is 
ezt adjuk tovább – hangzottak Petri-
né Chikán Katalin szavai, aki megfo-
galmazta a tér közepén emelkedő fe-
nyőfa imáját, melynek egyszerűségét 
emelte ki az arany örökkévalóságával 
együtt: „Istenem, te úgy ismersz en-
gem, ahogy megalkottál, egyszerűnek 
és örökzöldnek. Emberek kezébe ad-
tál, hogy ragyogó lehessek a koszorú 
gyertyái és a karácsonyfa fényei kö-
zött. Hirdetem mindennap az örök-
zöld karácsonyi valóságot az embe-
reknek, hogy aki az Örökkévalóban 
bízik, az örökké élni fog.”

Petriné Chikán Katalin evangéli-
kus lelkész az ünnepi beszéd után a 
dunakesziek sokaságának jelenlété-
ben az adventi koszorún lángra lob-
bantotta az első gyertyát, melynek fé-
nyessége megtöltötte szeretettel az 
emberek szívét.

Közös gyertyagyújtások

Advent második vasárnapján az 
ünnepi program délután négy óra-
kor az Eszterlánc Tagóvoda műsorá-
val folytatódott, majd Farkas Lász-
ló plébános osztotta meg adventi ün-
nepi gondolatait a várakozókkal a 

Casalgrande téren, aki Szabó József 
egyházügyi tanácsnokkal, önkor-
mányzati képviselővel együtt gyújtot-
ta meg az adventi koszorún a reményt 
szimbolizáló második gyertyát.

A program zárásaként a gyerekek a 
téren is találkozhattak a városunkba 
ellátogató Mikulással, aki látványos 
lufihajtogatással „varázsolta” el a ki-
csinyek sokaságát, akiket a Dunake-
szi Programiroda munkatársai pedig 
Mikulás-napi ajándékcsomaggal lep-
tek meg.

A vasárnap délutáni adventi gyer-
tyagyújtások és az óvodások műsorai 
a Dunakeszi Polgár megjelenése után 
is folytatódnak, melyekre nagy szere-
tettel várják városunk apraját, nagyját 
a szervezők. December 11-én, délután 
14:00 órakor lesz az egyik legszebb 
program, a közösségi karácsonyfa-
díszítés, melyre Dióssi Csaba polgár-
mester közösségi oldalán keresztül is 
invitálja a családokat, a város polgá-
rait, akik kézzel készített, időjárásálló 
karácsonyfadíszeit együtt helyezhetik 
fel a karácsonyfára. 

Óévbúcsúztató  
a Casalgrande téren

A karácsonyi adományakció idén 
sem maradt el, hiszen november 26. 
és december 16. között a DÓHSZK 
Család- és Gyermekjóléti Központja 

Szabó József önkormányzati képvise-
lő, egyházügyi tanácsnok szervezésé-
vel idén is vár(ta)ja az új, vagy újszerű 
játékokkal, illetve könyvekkel, édes-
séggel töltött dobozokat, hogy még 
szenteste előtt átadhassák a rászoru-
ló dunakeszi gyerekeknek.

Advent negyedik vasárnapján,  
december 18-án 15:30 órakor az 
ünnepélyes gyertyagyújtás előtt 
Caramel-koncertre várják az érdek-
lődőket a Casalgrande térre, akik 
ugyanitt búcsúztathatják az óévet há-
rom kedvelt DJ fergeteges bulijában. 

Békés, boldog ünnepeket Dunake-
szi!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress  

és Tóta Krisztián



6 Dunakeszi Polgár

A Tuzson család ünnepi ráhangolódása 

„A karácsony az egyik  
legszebb és legfontosabb 

ünnepünk. Erősíti 
összetartozásunkat,  

megerősíti családunkat.

DUNAKESZI ÉS KÖRNYÉKE DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ AGGLOMERÁCIÓS TÉRSÉG, AHOL JELENLEG AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB KÖZÉPISKOLAI BERUHÁZÁSA 
VAN FOLYAMATBAN, ÉS NEMRÉG MÁR BOKRÉTAÜNNEPET IS TARTHATTUNK – KEZDTE A LAPUNKNAK ADOTT NYILATKOZATÁT TUZSON BENCE, 

VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, AKI FELHÍVTA A FIGYELMET ARRA IS, HOGY EZ AZ ISKOLAKOMPLEXUM NEMCSAK  
A GAZDASÁGOSSÁGI SZEMPONTOK MIATT LESZ ZÖLD, UGYANIS A HELYIEK EGYÉBKÉNT IS ELVÁRJÁK, HOGY FENNTARTHATÓ ÉS KÖRNYEZETTUDATOS 

MÓDON VALÓSÍTSUK MEG A FEJLESZTÉSEKET. A KÉPVISELŐ BESZÉLT ARRÓL IS, HOGY MAGYARORSZÁGON AZ ELHIBÁZOTT BRÜSSZELI SZANKCIÓS 
POLITIKA MIATT KIALAKULT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HELYZET ELLENÉRE IS REKORDSZINTŰ A FOGLALKOZTATOTTSÁG, A MUNKANÉLKÜLISÉG PEDIG 

NÁLUNK AZ EGYIK LEGALACSONYABB AZ EURÓPAI UNIÓBAN. MINT MONDTA, SZÁZNYOLCVANMILLIÁRD FORINTTAL SEGÍTHET  
A REZSIVÉDELMI ALAP A MAGYAR LAKOSSÁGNAK, A JÖVŐ ÉVI DÍJMEGÁLLAPÍTÁS PEDIG NEM NÖVELHETI  

A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ÁLTAL FIZETENDŐ RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAKAT.

A BÉKE AZ EGYETLEN MEGOLDÁS 

DUNAKESZIN KÉPZIK azo-
kat a rendőrkutyákat és ha-
tárvadász ebeket, amelyek se-

gítik a rendőrség munkáját települé-
seinken és országszerte – mondta la-
punknak nyilatkozva Tuzson Bence, 
városunk és térségünk országgyűlé-
si képviselője, miután találkozott Ko-
hut Balázzsal, az NKE fejlesztési igaz-
gatójával, Frigyer Lászlóval, az NKE 
Ludovika SE Rendészeti Kutyás Szak-
osztály szakosztályvezetőjével és Haj-
dú Tamással, a Rendőrségi Oktatási 
és Kiképző Központ (ROKK) Kutya-
vezető-képző és Állatfelügyeleti Fő-
osztály mesterkiképzőjével. A képvi-
selő hangsúlyozta, hogy fontos szá-
mára, hogy a kiképzést végző szerve-
zetek, intézmények, azok vezetői, és 
természetesen a négylábúak is megfe-
lelő körülmények között fejlődhesse-
nek minden nap.

A Dunakeszi Diáknegyedre vonat-
kozó kérdésünkre válaszolva Tuzson 
Bence kifejtette, hogy városunk és 
környéke az ország legnagyobb tan-
kerülete: „Abban a szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy nagyon sok itt a fi-
atal család. Dunakeszin és környékén 
több általános iskola épül és újul meg, 
és szükségessé vált, hogy középiskolák 
is létesüljenek.” A képviselő hangsú-
lyozta azt is, hogy a most létrejövő is-
kolában – amelynek építkezésén nem-
rég tartottak bokrétaünnepet – ezer-
ötszáz diák tanulhat majd. A projekt 
két nagy intézményt foglal magába: az 
egyik egy szakiskola lesz, a másik pe-
dig egy hagyományos gimnázium, de 
két sportpálya, egy nagy sportcsarnok 

és uszoda is épül hozzá – részletezte a 
beruházás elemeit Tuzson Bence, aki 
ehhez kapcsolódva felhívta a figyel-
met arra is, hogy a diákság érdekeit vé-
dik azzal is, hogy a kormány a Diák-
hitelekre is kiterjesztette a kamatsto-
pot, ezzel is megkönnyítve a tanulók 
és a szüleik, vagyis a dunakeszi csalá-
dok helyzetét is.

A nagyszülők nemzedékét pedig 
azzal hozzuk előnyös helyzetbe – foly-
tatta a képviselő –, hogy most fizettük 
ki a nyugdíjprémiumot a jogosultak-
nak, illetve a nyugdíjkiegészítést is fo-
lyósítottuk, ami nagy segítséget jelent 
itt helyben is minden érintettnek. Mi 
továbbra is megbecsüljük az időseket, 
ezért az utóbbi évek legnagyobb nyug-
díjemelése várható januárban és a ti-
zenharmadik havi juttatás összege is 
nagyot emelkedhet – fogalmazott Tu-
zson Bence.

Kérdésünkre válaszolva a képvi-
selő beszélt arról is: „Számunkra a 
magyar emberek, az itt élők béké-
je és biztonsága az első. Nem enged-
jük meg, hogy a szomszédságunkban 
dúló háború és az elhibázott brüsz-
szeli szankciós politika miatt kiala-
kult nemzetközi válság megrengesse 
a családtámogatási rendszert. A béke 
az egyetlen megoldás az emberéletek 

megmentésére, és a szankciós inflá-
ció, a háborús gazdasági válság egyet-
len ellenszere is egyben. Ebben a na-
gyon nehéz időszakban is mindent 
megteszünk azért, hogy a körzetünk-
ben élő emberek a mindennapokban 
érezzék és megélhessék a térség békés 
hétköznapjainak nyugalmát és folya-
matos fejlődését. Én ezért dolgozom” 
– fogalmazott a képviselő.

„A karácsony az egyik legszebb és 
legfontosabb ünnepünk. Erősíti össze-
tartozásunkat, megerősíti családun-
kat. Ötgyermekes édesapaként tudom, 
milyen boldogság látni a gyerme-
kek várakozással teli csillogó tekinte-
tét, őszinte örömét és azt érezni, velük 
együtt lehetünk a karácsonyi csoda ré-
szesei. A feleségemmel közösen készü-
lünk, a nálunk szokásos adventi cso-
magocskák minden egyes nap egy-egy 
apró meglepetést rejtenek a kicsiknek 
karácsonyig. De a szokásokban min-
dig az a legszebb, hogy tényleg ahány 
ház, annyi féle, a lényeg mindig az, 
hogy szívvel, szívből jöjjön. Ezúton is 
minden kedves Dunakeszi Polgár ol-
vasónak békés, áldott ünnepeket kívá-
nok” – mondta lapunknak adott nyi-
latkozatában Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Dunakeszi azon kevés városok egyike hazánkban,  
amelynek külön zöld programja is van



A MIKULÁS NAGYON SZERETI A DUNAKESZI GYEREKEKET, AKIKET DECEMBER 4-ÉN, 
VASÁRNAP HÁROMSZOR IS MEGLÁTOGATOTT AJÁNDÉKOKKAL TELI PUTTONNYAL.

DUNAKESZIN NAGYON SZÉP HAGYOMÁNYA VAN ANNAK, HOGY A KARÁCSONYI ÜNNE-
PEK ELŐTT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜNNEPI AJÁNDÉKCSOMAGGAL KEDVESKEDIK 
A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ 65 ÉVEN FELÜLI NYUGDÍJASOKNAK, AMELYET A DIÁKOK ÉS AZ 
AKTIVISTÁK KÉZBESÍTENEK A CÍMZETTEKNEK.

A MIKULÁS NAGYON 
KEDVELI A DUNAKESZI 

GYEREKEKET
7300 nyugdíjasnak kézbesítik 
az önkormányzat karácsonyi 

ajándékcsomagját

A városi önkormány-
zat idén is két Miku-
lás-műsorral ajándé-

kozta meg az óvodásokat, akik 
az előzetes regisztráció alap-
ján a József Attila Művelődési 
Központ színháztermében dél-
előtt vagy délután tekinthet-
ték meg a Napraforgó Mese-
színpad Találkozás a Mikulás-
sal című előadását, majd átve-
hették az ajándékcsomagokat a 
Mikulástól. Az önkormányzat 
felajánlását a dunakeszi Nyug-
díjas Kiránduló Klub tagjai ké-
szítettek elő nagy szeretettel.

Kora délután, az első adven-
ti gyertyagyújtás után a gye-
rekek ismét találkozhattak 
a Mikulással, aki látványos 
lufihajtogatással „varázsolta” el 
a kicsinyek sokaságát, akiket a 

Dunakeszi Programiroda mun-
katársai pedig Mikulás-napi 
ajándékcsomaggal leptek meg.

Fotó: Tóta Krisztián
- A karácsonyi ajándékcso-
magok összeállításában sok 
aktivista - mint például a Kő-
rösi iskola több tanára, a Bap-
tista Gyülekezet tagjai, ön-
kéntesek, és a nagycsaládo-
sok – segített - mondta el 
lapunk érdeklődésére Mészá-
rosné Dávid Tímea, a Duna-
keszi Programiroda munka-
társa, aki szervezte és koordi-
nálta az ajándékok csomago-
lását és a kézbesítését. 

Mint megtudtuk, idén 7300 
idős, 65 éven felüli nyugdíjast 
ajándékoz meg karácsonyi cso-
maggal az önkormányzat.

Mészárosné Dávid Tímea el-
mondta, hogy a dunakeszi álta-

lános iskolák hetedik és nyolca-
dik osztályos diákjai és a VSD 
sportolói vállalták, hogy kézbe-
sítik az idős emberek részére az 
ünnepi csomagot. 

- Az 590 önkéntesünk de-
cember 1-jén kezdte meg a cso-
magok kézbesítését. Fontos in-
formáció, hogy aki valamilyen 
ok miatt nem tudja átvenni a 
házhoz vitt karácsonyi csoma-
got, az december 22-ig, majd a 
polgármesteri hivatal igazgatá-
si szünete után, január 10. kez-
dődően érdeklődhet az ügyfél-
szolgálaton, ahol tájékoztatják 
az átvétel lehetőségéről. Nyug-
díjasaink türelmét és megér-
tését kérjük, ha december első 
két hetében nem jutnak el hoz-
zájuk az önkéntesek, akik több 
mint hétezer lakótársunkat ke-
resik fel. Önzetlen segítségü-
ket ezúton is köszönjünk! Fo-
gadják őket olyan szeretettel, 
mint amilyen tisztelettel gondol 
önökre a karácsonyi ünnep kö-
zeledtével az önkormányzat – 
fogalmazott Mészárosné Dávid 
Tímea.  (Vetési)

Fotó: Dióssi Csaba 
Facebook-oldala
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A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉT IS ÉRINTI A REZSI-
HELYZET, ÁM A KÖLCSÖNZÉS NEM SZÜNETEL. BÁR SZEMÉLYESEN NEM LEHET BE-
MENNI A KÖNYVTÁRBA, ÁM AZ ONLINE VAGY TELEFONON LEFOGLALT KÖNYVEKET 
A KÖNYVTÁR EREDETI NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN AZ INTÉZMÉNY AJTAJÁNÁL ÁTVE-
HETIK AZ OLVASÓK.

December 1-től csak online 
kölcsönözhet könyveket a könyvtárból

IDÉN ÁPRILISBAN VOLT 45 ÉVE, HOGY AZ AKKORI KÖZSÉG VÁROSI RANGOT KAPOTT. 
E JELES ÉVFORDULÓ ELŐTT NÍVÓS KIADVÁNNYAL TISZTELEG A VÁROSI ÖNKORMÁNY-
ZAT. DR. KEREKES DÓRA, A RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY VEZETŐJE 
ÍRTA ÉS SZERKESZTETTE A SZÍNES HELYTÖRTÉNETI VISSZAEMLÉKEZÉST, MELYBEN 
DUNAKESZI ISMERT SZEMÉLYISÉGEI (IS) VALLANAK A VÁROSSÁ VÁLÁS KORSZAKÉPÍ-
TŐ FOLYAMATÁRÓL, SZEMÉLYES ÉLMÉNYEIKRŐL.

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2022. DECEMBER 22-TŐL 
2023. JANUÁR 8-IG TERJEDŐ IDŐSZAK MUNKANAPJAIRA A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL, AMELY IDŐSZAK ALATT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL 
– OLVASHATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁN.

A szakszerű leírá-
sok és a látványos 
fényképek segítsé-
gével képzeletben 

újra végigjárhatjuk a városi-
asodás útjára lépett Dunake-
szi 45 éves fejlődésének ki-
emelkedő grádicsait, betekin-
tést nyerhetünk gazdag kultu-
rális és sportéletébe, nyomon 
követhetjük az oktatási és az 
egészségügyi intézmények fej-
lődését.

Dunakeszi 45 címmel 19 500 
példányszámban megjelent ki-
advány decemberben érkezik a 
város valamennyi háztartásába.

Az igényesen szerkesztett 
helytörténeti kiadvány anya-
gából vándorkiállítást állított 
össze a Révész István Helytör-
téneti Gyűjtemény, amely már 
megtekinthető a gyártelepi Kö-
röndön, a Dunakeszi Járműja-
vító bejáratával szemben.  

V. I.

Az anyakönyvvezetők 
ügyeletet tartanak, az 
anyakonyv@dunakeszi.

hu e-mail címen várják a beje-
lentéseket.

A műszaki ügyelet rendkívü-
li esetben hívható a +36 70 380 
6473-as telefonszámon.

Közvilágítási problémák ese-
tén kérjük, az alábbi elérhetősé-
geken szíveskedjen jelezni:

Eurovill Kft. ingyenesen hív-
ható telefonszám: 06 80 980 030

E-mail:  
kozvilagitas@kozvilagitas.hu
DMRV Zrt. hibabejelentés  
(0-24 óráig hívható):  
Telefon: +36 27 511 511

Egyéb kéréssel, kérdéssel az 
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu 
e-mail címre írhatnak.

Az ügyfélfogadás 2023. janu-
ár 9-től a megszokott módon és 
időben üzemel.

Megértésüket köszönjük! – 
írja a dunakeszi.hu

Az intézmény az alábbi 
közleményt tette köz-
zé a honlapján:  “Érte-

sítjük kedves olvasóinkat, hogy 
az energia-veszélyhelyzetre 
való tekintettel a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár 1. Sz. Fi-
ókkönyvtára (Állomás sétány 
17.) 2022. december 1. és 2023. 
március 31. között zárva tart. 
A Fiókkönyvtár állományának 
kölcsönzése ezalatt szünetel.

A központi könyvtár (Kos-
suth Lajos u. 6.) a fent jel-
zett időszakban – a COVID-
világjárvány alatt már néhány 
héten keresztül bevezetett – 
(részben) online működésre tér 
át. A dokumentumokat az ol-
vasók a könyvtár honlapján ke-
resztül, telefonon és e-mailen 
tudják lefoglalni, majd a szá-
mukra összekészített könyv-
csomagokat (a könyvtár nyit-
vatartási idejében H, K, CS, P: 
10–18, szerda: 10–16) az intéz-
mény bejárati ajtaján keresz-
tül tudják átvenni. A visszaho-
zott könyvek átvételét kollégá-

ink ugyancsak az ajtón keresz-
tül végzik.

A könyvtár 2022. decem-
ber 1. és 2023. március 31. kö-
zött rendezvényeket nem tart, 
egyedül az online felnőtt és 
gyermek irodalmi kvízeit foly-
tatja.”

A városi könyvtár tájékozta-
tójából az is kiderül: „Ameny-
nyiben a kiválasztott könyv 
nem áll kölcsönzés alatt, azt le 
lehet foglalni. A foglalás után 
(a foglalások számának függ-
vényében 1-3 napon belül) visz-
szajelzést küldünk a teljesítés-
ről, csak ezt követően lehet a 
dokumentumért személyesen 
eljönni.

Amelyik könyv kölcsönzés 
alatt áll, arra előjegyzést lehet 
tenni. Ha a könyvet visszahoz-
zák, az előjegyzőt értesítjük, 
hogy a dokumentum már át-
vehető.

Egyszerre legfeljebb 5 köny-
vet lehet lefoglalni vagy elője-
gyezni.”

Fotó: KesziPress

45 ÉVE KAPOTT VÁROSI 
RANGOT DUNAKESZI

Hosszabb lesz a téli szünet a polgármesteri hivatalban
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PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSE 1999-BEN 
DECEMBER 4. NAPJÁT MEGYENAPPÁ 
NYILVÁNÍTOTTA ANNAK EMLÉKÉRE, 
HOGY PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYÉT 
363 ÉVVEL EZELŐTT, 1659. DECEM-
BER 4-ÉN ALAPÍTOTTÁK. A MEGYE-
NAP KÜLÖNLEGES JELENTÉSSEL BÍR 
PEST MEGYE 187 TELEPÜLÉSÉNEK 
ÉLETÉBEN, MINDEN ÉVBEN A MEGYE 
ÚJJÁSZÜLETÉSÉRE EMLÉKEZÜNK, ÉS 
KÖZÖSSÉGÜNK ÜNNEPÉT TARTJUK 
MEG EGYÜTT. EKKOR KÖSZÖNETET 
MONDUNK MINDAZOKNAK, AKIK A 
HIVATÁSUKBAN VAGY A MINDENNA-
POKBAN KÉPESEK VOLTAK A PÉL-
DAMUTATÓ TETTEKRE, AZ ÁTLAGON 
FELÜLI TELJESÍTMÉNYEKRE – OLVAS-
HATÓ KÖZLEMÉNYBEN, MELYET PEST 
MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 
9-I ÜNNEPI ÜLÉSE UTÁN ADTAK KI. 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM IDÉN RADVÁNSZKI EDITET TÜNTETTE KI AZ IDŐSEKÉRT 
VÉGZETT ÁLDOZATOS MUNKÁJA ELISMERÉSEKÉNT A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN. 
RADVÁNSZKI EDITET DUNAKESZI HATÁRÁN TÚL IS JÓL ISMERIK ÉS ELISMERIK, AKI 
ORSZÁGOS SZENIOR ÖRÖMTÁNC TÁBOROK, LÁTVÁNYOS BEMUTATÓK SOKASÁGÁT 
SZERVEZTE AZ ELMÚLT ÉVEKBEN A SZÉP KORÚ HÖLGYEK ÉS URAK AKTÍV KÖZRE-
MŰKÖDÉSÉVEL, MELLYEL BEARANYOZTA AZ IDŐS EMBEREK HÉTKÖZNAPJAIT. REND-
SZERES FELLÉPŐI A MOZDULJ, DUNAKESZI! NAGY SIKERŰ SZABADIDŐS PROGRAM-
NAK ÉS A VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB RENDEZVÉNYEINEK.

Szabó István, Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke 
ünnepi beszédében úgy 

fogalmazott, hogy az idei me-
gyenap Pest vármegye újjászü-
letésének is a napja. Pest vár-
megye a motorja volt az or-
szág újjáépítésének, majd a 
nemzeti újjászületésnek. Poli-
tikai, gazdasági és kulturális 
értelemben is „Kötelességünk 
megmutatni, hogy a Várme-

gye azért lehetett kiváló tervek 
motorja, mert az itt élő em-
berek vállalták a cselekvés fe-
lelősségét. Vállalták azt, hogy 
munkálkodnak a közösség ér-
dekében. Önálló, szakmájuk-
ban kiváló, felelősségteljes, 
szabad emberek.”

Nagy örömünkre a számos 
díjazott között van a dunakeszi 
Kun Cukrászda is, amely az Év 
Iparosa Díjat vehette át a vál-
lalkozásában és a cukrászat te-
rületén elért sikerei elismerése-
képpen.

A Kun testvérek – Péter és 
Miklós – 2015-ben nyitot-
ták meg a KUN Cukrászmű-

helyt, amellyel egy régóta dé-
delgetett álmuk vált va-
lóra. Eleinte családi 
vál la lkozásként 
működött, ma 
már több mint 
10 fő dolgo-
zik a Cuk-
rászműhely-
ben. A testvé-
rek mindig is 
közösségterem-
tő szellemiségűek 
voltak, ezért fontos 
számukra egy jó hangu-
latú és állandó csapat, ugyan-
akkor elvárják, hogy kollégá-
ik is magas színvonalú szak-

mai tudással rendelkezzenek. 
Mindketten minőség orien-
táltak és végtelenül maxima-
listák. A cukrászda viseli Du-
nakeszi várossá válásának 40. 
évfordulója alkalmából meg-
rendezett Dunakeszi Város 
Tortája verseny rangos címét. 
A lelkesedésük nem hagyott 
alább, keresik az új irányzato-
kat, képzik magukat, s fejlesz-
tenek. Cukrászdájuk mára már 
kivívta a város, s talán a kör-
nyező városok elismerését is.

„A Kun testvérek készítik 
2017 óta a Dunakeszi Város 
Tortáját is, a csupa csokis, mo-
gyorókrémes és mogyorós kü-

lönlegességet. Családias 
környezet, régi re-

ceptek újragon-
dolva, visszafo-

gott elegancia” 
- így jellemez-
te a Kun test-
vérpár élet-
művét Dióssi 
Csaba polgár-

mester, aki Si-
pos Dávid alpol-

gármesterrel együtt 
személyesen gratulált a 

Kun Cukrászda Pest megyei si-
keréhez. 

A szerk.

Az elismeréséért Facebook-oldalán személyes hangvételű be-
jegyzésben mondott köszönetet:

„Érezted már, hogy akkora a boldogság benned, hogy nem fér 
el a szívedben? Feszít és a szádat mosolyra húzza, ha akarod, ha 
nem. Ezzel a különleges eseménnyel tető került a munkásságom-
ra. Külön csodálatos, hogy az elismerés, az IDŐSEKÉRT DÍJ. 
ÉRTÜK-VELÜK-ÖRÖKKÉ.

Soha nem számítottam ekkora elismerésre, még ha titokban 
vágytam is rá. Közel 50 év gyümölcse beérett számomra. Nem 
mondom, hogy könnyű volt az út, de azt igen, hogy soha nem 
éreztem munkának és tehernek, hanem csodálatos feladatnak. 
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki ez idő alatt mellettem, kö-
rülöttem volt.

Köszönet a felterjesztőnek, Dunakeszi Város Önkormányzatá-
nak.

A férjemnek és a családomnak hálás vagyok nagyon, mert ren-
geteg segítséget és bíztatást kaptam az évek során, és mindig büsz-
kék voltak rám.

A díjátadó után megszólított a bíráló bizottság egyik tagja és el-
mondta, hogy az elbírálás alatt én voltam az egyik személyes ked-
vence. Nem ismert, sosem látott, csak nagyon tetszett neki, amit 
csinálok.

Mindnyájan ’reszkessetek’, mert új erőre kaptam!” – zárta sora-
it a boldog kitüntetett, aki már az újabb programokat, rendezvé-
nyeket tervezi.

Az Év Iparosa Díjat vehette át a Kun Cukrászda

A Belügyminisztérium Idősekért díjjal tüntette ki Radvánszki Editet

A város vezetői személyesen gratuláltak a kitüntetett Kun testvérpárnak

Radvánszky Edit Fülöp Attila államtitkártól vehette át a kitüntetést
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körzeti 
képviselőink jelentik

Megoldottuk a csapadékvízelvezetési 
problémákat körzetünkben, a Magyar 
utcában, a Tisza utcában és a Szilágyi 
utca Pipa utca felőli részén úgynevezett 
„K” szegély lefektetésével, amely meg-
akadályozza  a víz átfolyását az utcákra, 
helyette a csapadékot a kiásott földár-
kokba tereli. Köszönjük az autósok és 
a lakók türelmét a kiépítés ideje alatti 
esetleges fennakadások miatt.

Városunkban immár 10. alkalommal 
rendezett országos zongoraversenyt a 
zeneiskola, ahol csaknem 150 zongora 
tanszakos növendék mérte össze te-
hetségét és tudását 5 korcsoportban. 
Juhász Ádám alpolgármesteri megbí-
zottat ért a megtiszteltetés, hogy a ne-

ves zsűritagok és a versenyzők számára 
megnyissa a X. Országos Farkas Ferenc 
Zongoraversenyt, ahol a 3. nap végére 
a dunakeszi indulók 5 díjat is elhoztak. 
Gratulálok az eredményeikhez!

Idén is sikeres volt a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesület által szervezett 
tartós élelmiszer adománygyűjtés. Du-
nakeszin a DÓHSZK Család- és Gyer-
mekjóléti Központ munkatársai négy 
gyűjtőponton várták a felajánlásokat. A 
mintegy 1000 kilogramm adományból 
130 család ünnepi készülődését tudtuk 
a lakosság közreműködésével támogat-
ni. Köszönjük a segítséget!

Három hete tart az adventi időszak, 
három közösségi gyertyagyújtás van 
mögöttünk és minden alkalomra egy 
plusz élményt is tudtunk nyújtani. Ne-
gyedik vasárnap Caramel is fellép a 
Casalgrande téren, várjuk Önöket sze-
retettel. És ne feledjék, az óévbúcsúzta-
tó sem marad el, három DJ is gondosko-
dik majd a bulihangulatról.

Biztosan Önökhöz is eljutott már a 

hír, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
a központi rendelkezés értelmében 
igazodik az iskolai téliszünethez, és 
december 22-től január 8-ig igazgatási 
szünetet tart, így az ügyfélfogadás is 
szünetel. A leállás ideje alatt az anya-
könyvvezetők az anyakonyv@dunake-
szi.hu e-mail címen várják a bejelenté-
seket, míg a műszaki ügyelet rendkívüli 
esetben a +36 70 380 6473-as telefon-
számon hívható.

Mindenkinek áldott, békés karácso-
nyi ünnepeket és egészségben, sike-
rekben gazdag boldog új évet kívánok!

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!

November végén megkezdődtek 
Dunakeszi alsón a Pálya út Roz-
maring utcai kereszteződésében 
a szemközti buszmegálló bizton-
ságos megközelítése érdekében 
létesítendő gyalogos átkelőhely 
kialakításának munkálatai. A Pá-
lya útra kerülő zebra a Rozmaring 
utcai torkolat déli (Budapest fe-
lőli) oldalán lesz. A kivitelező cég 
munkatársai elkezdték, majd egy 
hét múlva be is fejezték a majdani 
zebra és az azt a buszmegállóval 
összekötni hivatott járda építését.

Az önkormányzat feljelentést 
tett a tőzegtavi területet határo-

ló Óceán-árok vizének rendsze-
res szennyezése miatt. Az elmúlt 
években időnként beérkezett 
lakossági jelzéseket egytől egyig 
továbbítottuk illetékes(nek vélt) 
szervezeteknek, rendszeresen 
érdeklődtünk a környékbeli cé-
geknél a természetes környezet-
tel összeegyeztethetetlennek 
látszó jelenségek hátteréről – 
eredménytelenül. Nem maradt 
más lehetőség, mint az, hogy is-
meretlen tettes ellen feljelentést 
tegyen a hivatal. Köszönöm Nyíri 
Márton környezetvédelemért 
felelős társadalmi megbízatású 
alpolgármester segítségét, közre-
működését!

December elején felhívással 
fordultam lakótársaim felé, kérve, 
hogy aki körzetünk utcáin vala-
hol úthibát (kátyút) lát, ismer ilyet 
korábbról, legyen szíves mielőbb 
jelezni, hogy javításuk még az 

ünnepek előtt megtörténhessen. 
A jelzéseket fényképpel és a hely 
pontos beazonosításával (utca-
név, házszám vagy kereszteződés) 
kértem vagy közvetlenül felém je-
lezve (a benko.tamas.dunakeszi@
gmail.com ímél címen), vagy a Du-
nakeszi App segítségével. A beér-
kezett jelzéseket összesítettem és 
továbbítottam a hivatal illetékes 
munkatársának.

Az alsói anyukák december 3-án 
ismét kitettek magukért: Mikulás-
ünnepséget szerveztek az ott élő 
gyermekek számára a megszo-
kott helyen, a klubházban. Mint a 
főszervező Kiss-Magyary Ilona és 
Szabolcs Csilla fogalmaztak a la-
kókörnyezet közösségi oldalán: „A 
sok-sok mosolygó gyerekért öröm 
dolgozni!” Köszönetet mondtak a 
támogatóknak (Huszár Lindának, 
Pintér Dórának, Trubó Bélának) 
és a segítőknek (Bárány Editnek, 

Stadler Erikának, Pék Szilviának, 
Árva Andreának, Czimbor Zitá-
nak, Takács Mónikának, Szekeres 
Szilviának, Plesz Botondnak, Csa-
tó Enikőnek, Lengyel Tamásnak, 
Bánlaki Ninának, Plesz Borókának, 
Plesz Pannának, Cseh Saroltának, 
Kiss-Magyary Annának és végül, 
de nem utolsó sorban Vörös Jó-
zsefnek) is.

A közelgő év vége alkalmából 
áldott, meghitt karácsonyi ünne-
peket és egészségben, eredmé-
nyekben bővelkedő, békét hozó 
új esztendőt kívánok valameny-
nyi kedves dunakeszi lakótár-
samnak.

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

ÚJ GYALOGÁTKELŐHELY ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI 
KEZDŐDTEK MEG ALSÓN
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TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

A Toldi utcai játszótérre telepített 
új játékok óta megnövekedett 
a távolabbról érkezett családok 
száma. A parkolás kezelése érde-
kében a vízműves terület keríté-
sét beljebb helyeztük, így most 
már itt is lehetőség van a bizton-

ságos merőleges parkolásra.
Besurranásos betöréspróbák-

ról értesültünk a Toldi lakópark-
ból. Az eseteket jelentettem a du-
nakeszi rendőrkapitánynak, vala-
mint a polgárőrség vezetőjének, 
akik erősített jelenléttel figyelik a 
hasonló bűncselekményeket. Kér-
jük, Önök is legyenek elővigyáza-
tosak, zárják a kapukat, bejárati aj-
tókat, és figyeljenek egymásra is!

Közvilágítás szakaszhibák ta-
pasztalhatók a Toldi lakópark-
ban, ahol az Eurovill sorra javít-
ja a bejelentések után a hibá-

kat. Közvilágítási problémák ese-
tén 24 órás ügyeletben hívható 
a 06 80/980-030-as telefonszám, 
vagy ügyfélszolgálatuk kereshe-
tő a kozvilagitas@kozvilagitas.hu 
e-mail címen.

Köszönjük, hogy velünk tartot-
tak az adventi hétvégéken és a Mi-
kulás ünnepségen is. Aranyvasár-
nap nemcsak az óvodások éneke 
segíti majd a meghitt hangulatot, 
hanem a Bárdos Lajos Általános 
Iskola kórusa és Caramel is énekel 
az adventi vásárban. Adent 4. va-
sárnapjával nem ér véget a vásár, 

január 2-ig maradnak a kézműves 
árusok és vendéglátósok a téren, 
ahol december 31-én, este 20 órá-
tól indul a városi óévbúcsúztató 
buli. Várjuk Önöket, hogy együtt 
lépjünk át az újévbe!

Kellemes karácsonyt és boldog 
új esztendőt kívánok Önöknek!

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

alpolgármester
9. sz. választó- 

kerület képviselője

Az év végéhez közeledve szeret-
ném összefoglalni az esztendő-
ben történteket, a Révdűlőt érin-
tő fejlesztéseket. Nyilvánvalóan 
nem tudok kitérni minden rész-
letre, de igyekszem teljes képet 
adni az évről.

Az év első napjaiban elbontás-
ra került az egyik, egyébként kor-
hadásnak indult fahíd a Kiscsur-
gó játszótérnél.  Ez a bontás volt 
a Kiscsurgó rehabilitáció nyitá-
nya. Március 5-én egy sportnap 
keretében átadásra került az új 
sportcsarnok a Magyarság Sport-
telepen. A csarnok a város legna-
gyobb fedett sportlétesítménye-
ként a fedett pályás labdajátékok 
mindegyikének gyakorlására al-
kalmas, kosárlabdából, röplab-
dából, tollaslabdából és vívásból 
pedig akár nemzetközi mérkőzé-
sek lebonyolítására is megfelelő. 
Ugyanezen a napon került sor a 
felújított fedett 120 méteres futó-
folyosó átadására is. 

Márciusban befejeződött a Kis-
csurgó medrének a kitakarítása, 
ahonnan sajnálatos módon kom-
munális hulladékból is két kon-

ténernyi gyűlt össze. Április ele-
jén a korábbi útfelújítást követő-
en felfestésre került a választóvo-
nal a Kiserdő utcában és a hiányzó 
KRESZ táblákat is kihelyezték. 

Április hónapban játszóté-
ri játékokat telepítünk a Nyíltví-
zi Evezősközpont parkjába. A kö-
télpálya, hinták, óriásnyugágy, 
egyensúlyozó és mászókák a nyá-
ri napközis tábor nagyszámú gye-
rekközönségét szolgálják ki. Má-
jusban járdát építettünk a Hajó 
utca Duna sor felöli oldalán. 

Május 23-án az Önkéntes Köz-
tisztasági Nap kereteink be-
lül megtisztítottuk a Duna-par-
tot, valamint a Malomárok Lakó-
park zöldterületeit. Szintén még 
májusban a felújítás alatt álló 
tanösvényen elkészült az erdei 
mászóvár. Ugyanekkor a Kiscsur-
gó völgyében elkészült egy fahíd, 
amely a Kagyló utca magasságá-
ban köti össze a völgy két oldalát, 
valamint nagyrészt kitűzésre ke-
rültek viszont a sétautak nyom-
vonalai. 

Júniusban 33 új parkoló készült 
el a Katonadomb soron a Kiserdő 
utca és rendezvényterület között. 
Az új parkolóhelyek dunai oldalán 
egy 122 méter hosszú, széles tér-
köves járda is épült. 

Júliusban a vakok és 
gyengénlátók tájékozódását se-
gítő taktilis jelzések kerültek el-

helyezésre a városi strand sétá-
nyára, valamint elkészült a so-
rompóval lezárható megerősített 
út a Katonadomb sor és a városi 
szabadstrand között. 

Augusztus elején üzembe he-
lyezték a közvilágítást a Katona-
dombon. A lámpasor a játszó-
tér magasságában szeli át a par-
kot a Katonadombsortól a Duna 
felé egészen a kerékpárútig, ahol 
csatlakozik a strand már meglé-
vő közvilágításához. Szintén a hó-
nap folyamán indult el az ingye-
nes wifi szolgáltatás a parkban a 
játszótérnél, valamint a Magyar-
ság Sporttelepen a BMX-pályá-
nál. A korábbi évekhez hasonló-
an a nyár folyamán, nagy terüle-
ten végeztek gyepesítést a városi 
szabadstrandon. Augusztus 26-
án átadásra került a megújult Du-
nakeszi Tanösvény, amely szem-
léltető eszközök felhasználásával 
környezetünk állat- és növényvilá-
gának a bemutatására vállalkozik. 
Még ugyanebben a hónapban la-
kossági kérésre gyeprácsos téglá-
val raktak ki egy területet a Kiser-
dő u. 7-9 közötti szervizútnál. 

Szeptember 8-án telepítésre 
került egy sebességmérő beren-
dezés a Fő út Aradi vértanúk tere 
magasságában és a hónap folya-
mán lakossági kérésre elkészült 
egy aszfaltozási munka a Kiserdő 
utca 5. számnál. 

Októberben négy kerékpáros 
szervizoszlopot telepítettünk az 
EuroVelo 6 mentén: Folyam utca 
– Csermely utca sarok, Duna sor, 
rév, Kiscsurgó utca. Mind a négy 
oszlop felszerelt pumpával és kü-
lönböző kulcsokkal, használatra 
készen állnak a kerékpárosok ren-
delkezésére. 

Október 20-án átadásra került 
a Kicsurgó-völgy fogadótere, ez-
zel teljessé vált a terület rekonst-
rukciója. A fejlesztés során szép, er-
dei hangulatot idéző sétautakkal, 
a völgyön át történő gyalogos köz-
lekedést segítő hidakkal és a Duna 
sori oldalon egy padokkal felsze-
relt találkozó és pihenő ponttal 
gazdagodott a terület. Október-
ben megújításra került az Iskola ut-
cai kis játszótér homokozója is. 

Novemberben lakossági kérés-
re közlekedésbiztonsági tükröt 
telepítettünk a Rév útra az Északi 
utca magasságában. Az év folya-
mán összesen 32 darab babacso-
magot kézbesítettem a körzet új-
szülötteinek. 

Sok dolog van mögöttünk, de 
még több még előttünk! Minden-
kinek áldott békés karácsonyi ün-
nepeket és egészségben, sikerek-
ben gazdag boldog újesztendőt 
kívánok!

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



Áldott, Békés Karácsonyt és Bol-
dog Új Évet kívánok minden ked-
ves Dunakeszi Lakótársamnak!

Készülünk a Karácsonyra, vár-
juk az Új Évet, de nagy-nagy bi-
zonytalanság van bennünk, mi 
lesz velünk jövőre, ki tudjuk-e 
fizetni számláinkat, nem fogja-e 
elsodorni munkahelyünket, vál-
lalkozásunkat a pénzügyi válság. 
Mert pénzügyi és gazdasági vál-
ság van, iszonyatosan magas az 
infláció és csak reménykedni le-
het abban, hogy jövőre már nem 
fogja ilyen szörnyen szorítani 
megélhetésünket. Szép lenne, 
ha Karácsony előtt nem a gazda-
sági problémákkal kellene fog-
lalkoznunk, hanem nyugodt kö-

rülmények között tudnánk várni 
legszebb családi ünnepünket. 
Mert a Karácsonynak erről kell 
szólnia, a szeretetről, az együvé 
tartozásról és a békéről. Szom-
szédunkban rettenetes háború 
dúl, ma már kevesen vannak kö-
zöttünk szép korúak, akik még 
megtapasztalták a háború bor-
zalmait. Szüleim hála istennek 
élnek még és látom a rémületet 
szemükben és hallom szavaik-
ban, “csak nehogy mi is beleke-
veredjünk ebbe a rettenetbe”. 
Mert a békénél nincs fontosabb. 
A gazdasági nehézségeken, a fi-
nanciális problémákon valahogy 
csak túljutunk, élni fogunk, ha 
muszáj, akár alacsonyabb élet-
színvonalon is. Csak BÉKE legyen!

Sok mindenen keresztül men-
tünk az elmúlt években, kezd-
ve a Covid-járvánnyal és annak 
minden következményével, fél-
tünk, csak a családunkat, baráta-
inkat és ismerőseinket kerülje el 
ez a fertőzés. Reménykedtünk, 
bíztunk a vakcinákban, melyek 

milliók életét mentették meg. 
Láttuk, hogy az oltások ellenére 
milyen sokan meghaltak, és ha 
a genetika lottón szerencsénk 
volt, akkor elkerült minket a tra-
gédia. De nem tudtuk nem látni, 
hogy milyen sokaknak kellett 
idő előtt távoznia. Most pedig 
félünk a háborútól, a vágtató inf-
lációtól, a létbizonytalanságtól, 
féltjük gyermekeinket, unokáin-
kat; félünk, hogy nekik mit hoz a 
jövő, milyen világot fogunk rájuk 
hagyni.

Szerettem volna vidám dol-
gokról írni, de most valahogy 
nem ment, én sem tudok úgy 
ráhangolódni az ünnepre, ahogy 
régebben mindig sikerült. És 
mégis, nem hagyom magam, 
megpróbálok pozitívan gondol-
ni a jövőre és bízni abban, hogy 
a jövő év szép lesz, szebb, mint 
az idei.  Önöknek is kivánom, 
hogy  ne csak  a szeretett ünne-
pe során, de a mindennapokban 
is figyeljünk jobban a családunk-
ra, barátainkra, embertársainkra. 

Gondoljunk azokra, akiket sze-
retünk, de nem tudnak velünk 
lenni és amikor meggyújtjuk a 
gyertyát emlékezzünk azokra is, 
akik már nincsenek közöttünk.

Mindannyiuknak  kívánom tel-
jes szívemből, hogy az ünnepi 
időt akár szűk körben, akár nagy-
családban töltik, az segitse a tes-
ti, szellemi és lelki megújulást, 
feltöltődést, felgyógyulást, hogy 
az új esztendőt újult erővel, bé-
kében  kezdhessük! 

Szűkebb környezetünkben 
történtekről még a decemberi 
hónap során, beszámolómban 
fogom tájékoztatni Önöket.

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

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

TISZTELT DUNAKESZIEK! TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

12 Dunakeszi Polgár

körzeti 
képviselőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Megtartottuk az első adventi 
gyertyagyújtást a Casalgrande té-
ren! Remek hangulatban, nagyon 
sok gyermek és felnőtt volt jelen 
az eseményen, ahol személyesen 
is volt lehetőségem sok itt élő-
vel beszélgetni, miközben a má-
kos és diós bejglit kínáltuk szá-
mukra. Remek kis műsort adtak 
az óvodás gyermekek, köszönet 
a felkészítő óvónéniknek! Petri-
né Chikán Katalin evangélikus lel-
kész ünnepi szavai után kigyul-

ladt az első gyertya fénye is. Sze-
retettel várunk mindenkit a vasár-
napi programokon, ilyenkor ismét 
a város központjává válik a Lakó-
telep Szíve! Szeretetteljes han-
gulatban, díszkivilágításban és fi-
nom illatokban gazdag, szép pil-
lanatok ezek.

A Kispiac is nagy sikerrel műkö-
dik, magam is kóstoltam már az 
ott vett ételeket, és érdemes már 
csak a piac hangulat miatt is meg-
látogatni a helyszínt! Ez is erősí-
ti azt a régi elképzelést, hogy a 
nagypiacunk újra itt legyen! Eh-
hez még sok munka kell, de lát-
hatóan megéri a fáradozást! So-
kan és jókedvvel jönnek ki az áru-
sok közé.

Közeleg az év vége, a városi szil-
veszteri program is itt lesz nálunk, 

remélem ez is segít abban, hogy 
az itt élők vidáman búcsúztassák 
az óévet!

Folyik a parkjaink és köztereink 
lehullott leveleinek összeszedé-
se, többször is találkoztam ilyen 
munkát végző csapatokkal, a saját 
részeken is tegye meg mindenki, 
hogy összegyűjti a faleveleket, így 
leszünk szebbek és tisztábbak!

Az idei tél komolyabb felada-
tok elé állít mindannyiunkat, sze-
rencsére a távfűtés szolgáltatás 
továbbra is magas színvonalon 
és megfizethető áron elérhető az 
itt élő lakosok számára! Köszönet 
ezért mindenkinek, aki ezen dol-
gozik! A téli szünet hosszabb lesz 
az idén, ezért külön is felhívom a 
figyelmet a gyermekeink bizton-
ságára, közlekedési szempontból 

is, de arra is, hogy szülőként fel-
ügyelje mindenki, hogy a többi-
ek zavartalan pihenése is megva-
lósulhasson! 

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

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

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

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

TISZTELT LAKÓTELEP SZÍVÉBEN ÉLŐK!
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1000 FÁT ÜLTETÜNK 
DUNAKESZIRE

Novemberben megkezdődtek 
a faültetések az idei „1000 
fát ültetünk Dunakeszi-

re” program keretében. A Szakáll 
Ferenc utcába és a Szép Ernő utcai 
parkba már ki is kerültek a cseme-
ték. Tóth Eszter, Dunakeszi főkerté-
szének csapata sorra ülteti a helyük-
re a lakosság által igényelt egyede-
ket is, valamint ideiglenesen a Kato-
nadombra telepítették a Dunakeszi 
Diáknegyed bokrétafáját, amely az 
iskolakomplexum parkosításáig itt 
várakozik, és fejlődését mindannyi-
an követhetjük.

A parkoló megnyitását a nagy-
közönség számára már csak egy 
bejárás előzi meg, tájékoztatott 
a kivitelező, mely a Városüze-
meltetési Osztály vezetője és 
munkatársai által megtörtént.  
A parkoló végleges kialakítása 
2023 tavaszán a viacolor leraká-
sával fog befejeződni

- Tájékoztattam az osztály il-
letékesét, hogy az október vé-
gére ígért betontömbök vissza-
helyezése a Hunyadi-Tábor, il-
letve a Hunyadi-Barázda sarkon 
elmaradt. Az eredeti állapot 
visszaállítása érdekében közös 
szemlét tartottunk az osztály il-
letékesével. Egy héttel később 
a Penta Kft. munkatársai a be-
tonkockák visszaállítását elvé-
gezték

- Szintén a közös helyszíni 
szemle eredménye, hogy a Piros 
Óvoda felőli részen – Hunyadi-
Mátyás király sarok – a hirdető-
oszlop közelében lesz kijelölve 
a roller parkoló új helye. Előző-
leg a parkolás a Hunyadi-Má-

tyás király sarkon a gyalogosát-
kelő hely közvetlen közelében 
volt, mely akadályozta a gyalo-
gosok közlekedését

- A Tábor utca 23. és a 
Zápolya utca 38. előtti aknafe-
delek cseréjének időpontja vé-
gett a DMRV illetékeséhez for-
dultam e-mailben. A válaszban 
jelezték, hogy az alvállalkozó a 
következő napra ígérte a mun-
kálatok elvégzését. Az ígéretét 
betartva a DMTV Kft. munkatár-
sai mindkét címen elvégezték a 
fedél cseréket

- A felújított Zápolya utcai 
szakasz kezdeténél a Zápolya 
utca 2. előtti zörgő aknafedél, 
valamint a folytatásban a szint-
től mélyebben lévő közvet-
len két aknafedél és a Klapka 
utca 42. előtti szintén csattogó 
hangot adó aknafedél garan-
ciális munkálatainak elvégzé-
sét kértem írásban. Az ügyinté-
ző hölgy tájékoztatott, hogy a 
Penta felé jelezte a hibák hely-
reállításának kérelmét. A folya-
matban lévő ügy időközben az 
osztályon dolgozó másik kol-
légához került, akivel a prob-
lémák megoldása érdekében 
helyszíneltünk. A szemle ered-
ménye megerősítette az álta-
lam kért hibák keletkezését. Ér-

tesítettek, hogy a kért garan-
ciális munkálatok elvégzésé-
re ismét felhívják a figyelmet a 
Penta Kft. illetékesének

- Csőtörés volt a Király és 
a Bajza utca sarkon, melyet a 
DMRV munkatársai még az-
nap elhárítottak. Pár nappal 
később Morvai János a DMRV 
kirendeltségvezetőjétől a vég-
leges helyreállítás várható idő-
pontja felől érdeklődtem, mely 
gyakorlatilag az időjárás függ-
vénye   

- A Batthyány utcai árkokba 
ígért gyeprácsok visszahelyezé-
se egyelőre késik. Várhatóan a 
tavasz folyamán megtörténhet 
az eredeti állapot visszaállítása, 
legalábbis bízunk benne 

- A Zápolya és a Sződi utca ta-
lálkozása közelében lévő busz-
megálló ereszcsatornájának 
helyreállítása még várat magá-
ra. Jelezték, hogy a megrende-
lés aláírása megtörtént, mely 
biztosítja az ereszcsatorna visz-
szaállítását 

- A biztonságosabb gya-
logosközlekedés érdeké-
ben kért Tábor és Bajtárs ut-
cai kereszteződésnél lévő 
gyalogosátkelőhelyre figyel-
meztető táblák, UV-s sárga ke-
retet kaptak

- Az Óvoda köz jobb olda-
lon való parkolása problémás, 
melyet még a júniusi esőzések 
okoztak. A helyreállítás érde-
kében a szerződés aláírása a ki-
vitelező céggel megtörtént. A 
Penta Kft.-nek max. 45 napos 
határideje van a munkálatok el-
végzésére. Jó idő esetén még 
idén megoldódhat az ott lakók 
parkolási gondja 

- A Rákóczi út 54/A tulajdo-
nosa az elszáradt japán díszcse-
resznye fa pótlása végett for-
dult hozzám, mely kérését to-
vábbítottam a főkertész asz-
szony felé. Ne felejtsék el, hogy 
minden évben legkésőbb 09.15-
ig lehet benyújtani a fásítási ké-
relmet, ezért valószínű, hogy a 
hölgy által kért fa pótlására már 
csak a jövő évben kerülhet sor 

Az ünnepek közeledtével en-
gedjék meg, hogy minden Ked-
ves Dunakeszi Lakosnak Békés 
Ünnepeket, Egészségben és Si-
kerekben Gazdag Új Esztendőt 
kívánjak!

 Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

IGÉNYBE VEHETIK AZ AUTÓSOK AZ ÓVODA KÖZBEN KIALAKÍTOTT PARKOLÓT
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Pár nap és véget ér a 2022-
es év. A körzetünkben lévő 
Alagligeti játszótér melletti 
közösségi komposztálót va-
lamelyik környező társasház-
ból, ismeretlenek telepakol-
ták kerti zöld hulladékkal. Ez 
nem igazán jó ötlet és kérek 
mindenkit, hogy tartózkodjon 
tőle, mert ez nem zöldhulla-
dék-lerakó hely! Átkerültek a 
mellette lévő játszótérről az 
ott lévő kültéri fitnesz eszkö-
zök, így azt az idősebb korosz-
tály is zavartalanul tudja majd 
használni. Az új bölcsődénk 
bővítése nagyon jól halad, 
már a hőszigetelés készül, a te-
tőn pedig elkészült a fedés. A 
bővítés keretében az ott lévő 
parkolót is megnagyobbítjuk 
a duplájára.

Most ősszel is gyönyörű a 
játszótér melletti Rejtelmek 
Ösvénye almafa sor. Nagy tisz-
telettel köszönjük Street Gá-
bor Huba – Hubad úrnak, hogy 
a körzetünket választotta 
helyszínnek. November utolsó 
napján a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. kollégái kite-
lepítették a kért két új padot 
az Alagligeti játszótér melletti 
focipályához. Nagy tisztelettel 
és szeretettel köszönöm Tóth 
Eszternek, Dunakeszi főkerté-
szének a támogatását a meg-
valósításban.

A városban folyamatos a 
lomtalanítás: minden héten az 
adott kukanapon, a ház előtti 
szemetes mellé ki lehet tenni 
a lakossági lomokat, amit egy 
másik autóval még aznap vagy 
másnap a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. kollégái elvisz-
nek. Ez nem azt jelenti, hogy a 
mások által gondozott zöld te-
rületre (Závodszky utcai körfor-
galom) betesszük, letarolva az 
ott elültetett virágokat! Kérek 

mindenkit, becsüljük meg má-
sok szépítő munkáját. Nem a mi 
körzetünk, de a mi városunk.

A November 26-ai hétvégén 
a tóvárosi Kassa utca és Sza-
badka utca sarkán lévő közte-
rületi szikkasztó oldalát, az ott 
bandázó fiatalok egy csoport-
ja összefirkálta obszcén fel-
iratokkal, két festékspray-vel. 
Erről írtam is a saját Facebook-
oldalamon, mivel ott lakom a 
közvetlen közelében. Másnap 
jelentkezett nálam privát üze-
netben egy fiatalember, aki 
tevőleges résztvevője volt a 
cselekménynek, illetve meg-
kerestek olyan szülők is, akik 
sejtették, hogy a gyermekük 
esetlegesen érintett lehetett a 
dologban. Egy Alagligeti lakó-
társunk S. Ádám is felajánlotta 
a segítségét a graffiti eltün-
tetésében. A fiatalember és a 
társai megbánták a tettüket 
és szerették volna elkerülni 
a rendőrségi eljárást. Mivel 
mindannyian a középiskolai 
továbbtanulás előtt állnak így 
ez bizonyos mértékben rosz-
szabb helyzetbe hozta volna 
őket. Hiszek a betyárbecsü-
letben és Hofi után szaba-
don még hiszem, hogy a jövő 
záloga még nincs elveszve, 
megbeszéltük, egyeztetve Si-
pos Dávid alpolgármesterrel, 
önkormányzati kollégámmal, 
Tóváros önkormányzati képvi-
selőjével, hogy eltekintünk a 
rendőrségi eljárástól. A fiata-
lok a következő péntek este le-
festették fehér beton festékkel 
a szikkasztó falát, eltüntetve a 
feliratokat. Ezt a történetet itt 
így lezártuk. Viszont egyeztet-
ni fogunk a városi rendőrkapi-
tány úrral arról, hogyan lehet a 
fiataloknak az esti közterületi 
tevékenységét megfelelő me-
derben tartani, amit idővel se-
gíthet a tervezett Ifjúsági Ház 
kialakítása is. Ez a Verseny ut-
cai régi rendőrség épületében 
kapna helyet.

A város német nemzetiségi 
képviselőjeként gratulálok a 
Fazekas Mihály Német Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános 
Iskola 8. osztályos csapatának 
a kiváló eredményéért, amit 
a Budapesti Madách Imre 
Gimnázium német nyelvi ver-
senyén elért. Valamint gratu-
lálok annak a hat 7. oszályos 
tanulónak és a két német 
nyelvet oktató pedagógusnak, 
akik képviselték az iskolát és 
városunkat a testvérvárosi ve-
zetők meghívására a németor-
szági Deggendorfban néhány 
napig. 

Elkezdődött az adventi idő-

szak is. Talán lecsendesedik a 
világ is egy picit körülöttünk. 
A legnagyobb tisztelettel és 
szeretettel kívánok mindenki-
nek Áldott Karácsonyi Ünne-
peket és Egészségben és Bol-
dogságban gazdag Boldog Új 
Évet!

Bármilyen kéréssel keresse-
nek bátran az alábbi elérhető-
ségeimen: telefonon a 06-20-
429-10-33-as számon. E-mail-
ben a dunakeszi.petho@
gmail.com címen, vagy a 
Facebookon a: Dunakeszi 8.vk. 
Pethő Krisztián képviselő on-
line fogadóóra címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati 
képviselője

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETIEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

A Dunakeszi Polgár Városi Magazin A Dunakeszi Polgár Városi Magazin 
Szerkesztősége békés, örömteli Szerkesztősége békés, örömteli 

karácsonyt, sikerekben és jó egészségben karácsonyt, sikerekben és jó egészségben 
gazdog boldog új esztendőt kíván gazdog boldog új esztendőt kíván 
valamennyi kedves Olvasójának! valamennyi kedves Olvasójának! 
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ELŐSZÖR SZAKMAI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT, MAI KÖZÖNSÉGSZAVAZATOK ALAPJÁN IS AZ ÉV VÉDŐNŐJE LETT 
MÓCZÁNÉ SÁNDOR MÓNIKA, A DUNAKESZI ALSÓI CSALÁDOKÉRT DOLGOZÓ VÉDŐNŐ.

Mindig is a közösségért szeretett volna dolgozni

Móczáné Sándor Mónika, Dunake-
szi alsó védőnője lett a szülők szava-
zatai alapján az Év Védőnője kisvá-

ros kategóriában. A Magyar Védőnők Egyesü-
lete 2011-ben, megalakulásának 20. évfordulója 
alkalmából alapította meg az Év Védőnője Dí-
jat, amelyet minden évben munkájuk elismeré-
seként olyan védőnőknek adományoznak, aki-
ket a családok, kollegák, diákok, munkáltatók, 
szakfelügyelet és a szakmai zsűri is érdemes-
nek tartanak arra. A kezdeményezést évek óta 
a Sudocrem is támogatja.

Móczáné Sándor Mónika 28 éve védőnő, 
több ezer gyermeket gondozott már. Dunake-
szin 15 éve hódol munkájának, előtte Kecske-
méten állt a szülők szolgálatában. Az ő körze-
te Dunakeszi alsó, ahol több száz családdal dol-
gozott már, de folyamatos a kismama és kisba-
ba „utánpótlás”. „Köszönöm a szülők bizalmát, 
és hogy minden évben jelölnek és szavaznak is 
rám. Nagy megtiszteltetés számomra” – mond-

ta lapunknak a védőnő, akit tavaly a szakma 
is sikerrel felterjesztett és Miniszteri Elismerő 
Oklevelet kapott. „Mindig is valamilyen segí-
tő foglalkozásban gondolkodtam, először gyer-
mekorvos szerettem volna lenni, de marad-
tam a védőnőnél. Kollégáimmal sok minden-
nel foglalkozunk a tanácsadás mellett, szülés-
felkészítő napot, anyatejes napot szervezünk itt 
helyben minden évben, adományt gyűjtünk, és 
az önkormányzat segítségével még mezítlábas 
parkot is létrehoztunk, amelyet az anyukákkal 
közösen minden évben frissítünk” – avatott be 
néhány részletbe Mónika.

Mint magyarázta, az ő munkájuk is sokat 
fejlődött, változtak a jogszabályok és technika 
alakulásával, így már az internet is beépítik a 
kismamákkal való kapcsolattartásba, az eléré-
sükbe. Kitanulták a Google Meet és a Micro-
soft Teams használatát, ezeken a felületeken 
szerveznek fórumokat, előadásokat, irányított 
beszélgetéseket szakértőkkel, hogy egyidőben 

„egyhelyen” segíthessék a szülőket. „A járvány 
minket is rákényszerített arra, hogy az online 
térben is jelen legyünk, és ha kell táplálási, vagy 
akár szülési tanácsadást tartunk az internet se-
gítéségével. Ez sok esetben a házaspároknak 
egyszerűbb, hiszen így az apukát is könnyebb 
bevonni az előttük álló feladatokra való felké-
szítésbe. Ráadásul még rögzíthetők is az alkal-
mak, ezért bármikor visszakereshető” – részle-
tezte a kétszeresen díjazott szakember.

Szeredi Helga

DR. BRUSZNYAI JÓZSEF 1922. NOVEMBER 8-ÁN SZÜLETETT DEREKEGYHÁZÁN. 1945 SZEPTEMBERÉBEN 
SZENTELTÉK PAPPÁ VÁCON. 1949-BEN A BÉCSI EGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁN DOKTORRÁ AVATTÁK.

Dr. Brusznyai József plébánosunkra emlékeztünk  
születésének 100. évfordulója alkalmából

Szolgált Csongrádon, Mezőtúron, Rádon, 
Cegléden, Vácon, Nagykökényesen, Kis-
kundorozsmán, Kállón. Majd plébános 

volt Dunakeszin a Szent Mihály-főplébánián 
1971-től. 1992-ben vonult nyugdíjba, de nyug-
díjasként is itt maradt velünk, segédlelkész-
ként szolgált egészen 2000-ig. Ebben az év-
ben Dunakeszi város díszpolgárává avatták. 
Később visszaköltözött Kállóra, ahol szintén 
díszpolgár kitüntetést kapott. 2013-ban a Hit 
pajzsa díj birtokosa lett, s még abban az év-
ben Wittner Máriával egy időben megkapta a 
Mindszenty-emlékérmet. 2020-ban megtért 
az Úrhoz! 

Dr. Brusznyai József plébános 29 éven át vé-
gezte áldásos tevékenységét a Szent Mihály-fő-
plébánián, a kesziek ma is szívükben és emléke-
zetükben őrzik. Születésének 100. évfordulójá-
ra dr. Farkas László plébános úr javaslatára Dr. 
Gyombolainé Kindler Edit vezetésével az egy-
házközség tartalmas megemlékezést tartott a 
Krisztus Király Római Katolikus Általános Is-
kolában (korábban 1. Számú Általános Iskola), 
az atyát jól ismerő családok, tanítványok, mun-
katársak közös szervezésében.

A rendezvényen régi hívei jelenlétében idéz-
ték föl tanúságtevők (ifj. Bán Mihály, Dr. 
Gyombolai Márton, Keresztény István és 
Deézsiné Telek Ágnes) az atya mindig kedves, 

mindig derűs személyiségét, megfogadni való 
tanácsait, emberségét. 

Utána levetítettek egy összeállítást az atya 
utolsó éveiben vele készített filmekből. A fil-
mek folyamatába beleszőtték a József atya által 
kedvelt, sokszor elmondott verseit: Sík Sándor 
Imádság humorért, Acélember, A rakéta útja, 
Ady Endre: Álmom az Isten. A verseket Ujréti 
László, Jászai Mari-díjas színművész szavalta el. 

A filmösszeállításban az atya saját visszaem-
lékezéseivel tekintette át tartalmas, de sok meg-
próbáltatással tarkított, minden időszakban ta-
nulságos életútját. Megjárta az Andrássy út 60-
at, a kistarcsai internálótáborban három és fél 
évet töltött, ebből három hónapon keresztül sö-
tétzárkában, testvéröccsét 1958-ban kivégezték, 
stb. Az 1950-es években elviselt legdurvább tör-
téneteiről is képes volt derűsen mesélni, felem-
lítve azokat az apró örömöket, sikereket, ame-
lyek hozzájárultak töretlen optimizmusának és 
a Jóistenbe vetett hitének megtartásához. Ezek 
segítségével sikerült életben, ép ésszel és töretlen 
hitben megmaradnia. Jellegzetes hangzású sze-
líd beszédmódja ma is a fülünkben cseng. 

A szeretett egykori plébánosunkról emlékező 
közösség zsúfolásig megtöltötte az iskola nagy-
termét, velünk volt Dr. Beer Miklós püspök atya, 
Varga Lajos segédpüspök, dr. Farkas László plé-
bános, Ecseri Pál plébános helyettes, Dunake-

szi számos díszpolgára, továbbá Csoma Attila és 
Szabó József önkormányzati képviselők. 

A visszaemlékezést követőn a sokaság átvo-
nult a Szent Mihály-templomba, ahol Dr. Beer 
Miklós püspök dr. Farkas László plébános tár-
saságában tartott emlékmisét Dr. Brusznyai Jó-
zsef tiszteletére. A szentmisén elhangzottak Jó-
zsef atya legkedveltebb kórusművei és gitárral 
kísért énekei. 

A templomban állították ki a József atya sze-
mélyes tárgyaiból, történelmet idéző dokumen-
tumaiból, fényképekből összeállított látványos 
kiállítást, melybe a Budai család és a Helytör-
téneti Gyűjtemény által őrzött kincsek is bele-
tartoztak. A kiállítást dr. Gyombolainé Kindler 
Edit, Harangozó Katalin és Borbély Áron készí-
tették.

„Életünk igazi csillagai azok az emberek, akik 
helyesen tudnak élni. Ők a remény világító fé-
nyei.” (XVI. Benedek pápa). 

Windhager Károly
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Rövidített éves beszámoló  
a helyi környezet állapotáról

2021-ben újabb 30 helyszínen tisztí-
tottuk meg Dunakeszit, közös ösz-
szefogással, amiben közel 600 lakó-
társunk vett részt. 2021. április vé-
géig befejeződtek az előző évi vi-
harkárok helyreállítási munkálatai. 
Mindezzel egy időben folytatód-

tak a szokásos zöldterület fenntar-
tási, fejlesztési munkálatok, pl. a la-
kossági fásítás, téli ágyásgondozás, 
a parlagfű fertőzöttség ellenőrzése 
és nyírása júliustól szeptemberig fo-
lyamatos volt.

2021-ben az alábbi zöldterület fej-

lesztések indultak el, ill. valósultak 
meg:

Mezítlábas játszótér a Gyöngyhar-
mat óvodában

Strand IV. – virágzó cserjék, gye-
pesítés, öntözőhálózat

Katonadomb Mosdó – madár és 
lepkebarát kert

Kutyafuttató Barátság u. páros ol-
dal

Duna sor szélesítés -  növények át-
ültetése, új gyalogos sétány

Szakorvosi Rendelőintézet Parko-
ló és Kert felújítás

Gyártelepi parkolóban fedett ke-
rékpártárolók

Öko-Udvar 
A 2021-es idényben  1040 fát és 

6000 cserjét ültettünk városunk-
ban összesen ~50.800.000 Ft ér-
tékben. A zöldterület fejlesztések 
továbbra is Tóth Eszter főkertész 
szakmai irányítása alatt zajlanak. 
A városi kommunikációban is egy-
re nagyobb hangsúlyt kap a környe-
zettudatosság, erre külön digitá-
lis kiadványt is létrehoztunk „Zöld 
Dunakeszi” néven. Az év elején a 
„Cseppet sem” program keretében 
több helyen használt étolaj gyűj-
tő edényeket telepítettünk, ame-
lyek nagy népszerűségnek örven-
denek, valamint az együttműkö-
désben részt vevő intézmények ala-
pítványai az értékesített anyag után 
jelképes összeghez is jutnak. Ez-

KEDVES DUNAKESZI LAKÓTÁRSAIM!  
A HAVI TÁJÉKOZTATÁSOKON TÚL 

ÉVENTE ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓT 
IS KÉSZÍTEK A HELYI KÖRNYEZET ELŐZŐ 

ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL, AMI A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ELÉ KERÜL. EZ MEGTÖRTÉNT 

IDÉN IS, ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
EGYHANGÚ SZAVAZÁSSAL EL IS FOGADTA. 

A TELJES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSÉRE 
ITT NINCS LEHETŐSÉG, DE RÖVIDÍTETT 

FORMÁBAN, SZINTE CÍMSZAVAKRA 
BONTVA EZÚTON AJÁNLOM SZÍVES 

FIGYELMÜKBE. A TELJES BESZÁMOLÓ 
ELÉRHETŐ A VÁROS HONLAPJÁRÓL. 



17Dunakeszi Polgár

zel a lehetőséggel jelentősen kímél-
jük a csatornahálózatot és az élő-
vizeket, szem előtt tartva azt, hogy 
egy evőkanál olaj több hektoliter vi-
zet is elszennyezhet. Tavasztól késő 
őszig folyamatos volt a „Tiszta ud-
var, rendes ház” programunk, amit  
előző évben kiegészítettünk a „Zöld 
balkon” pályázattal is. Ennek kere-
tében több, mint száz elismerő táb-
lát oszthattunk ki szerte a városban 
olyanok részére, akik példamuta-
tóan gondozzák kertjüket, balkon-
jukat, hozzáadva ezzel Dunakeszi 
kulturált megjelenéséhez. 2021-ben 
is folytatódott a városi fecskevédel-

mi program: városszerte 20 mester-
séges fecskefészket helyeztünk ki, 
ezúttal a lakosság bevonásával, ma-
gánházakhoz is telepítettünk. 

Együttműködve a Börzsöny Ala-
pítvánnyal, lehetőség nyílt a Du-
na-parti Madárbarát Tanösvény fej-
lesztésére. A 2019. decemberben ho-
zott képviselő-testületi döntés értel-
mében megvalósult az ÖKO-udvar 
(speciális lakossági gyűjtőhely), 
amely 2021. októberében kezdte meg 
működését. Már az első hónapok ta-
pasztalatai kedvezőek voltak, a la-
kosság hamar megkedvelte, kihasz-
náltsága egyre növekszik.

2021-ben az alábbi új hulladék-
gyűjtők kerültek telepítésre:

Utcai szemetes :  39 db 
Kutya szemetes:  26 db  került te-

lepítésre
Szelektív sziget :  3 db a strandra 

telepítve 
1 db meglévő sziget  bővítése :Tri-

anon tér
Az Országos Meteorológiai Inté-

zet Dunakeszin nem működtet ál-
landó mérőpontot, ezért két, szá-
munkra releváns közeli mérőpont 
adatai alapján (Vác, Csányi körút és 
Káposztásmegyer) a levegő minősé-
ge megfelelő. A Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ éves jelentése sze-
rint Dunakeszin a vízminőség szin-
tén megfelelő. 

2021-ben 3 zárható kukatárolóra 
kötöttünk szerződést társasházak-
kal 50%-os önkormányzati támoga-
tás mellett,  ezek a 

Barátság útja 1-3.
Barátság útja 5-7.
Barátság útja 9-11.

Ezek megépülésével jelentősen ja-
vult a hulladékhelyzet a környéken. 

2021-ben a „Tisztítsuk meg az or-
szágot” pályázat keretében 29 új, 
napelemes kamerát sikerült besze-
reznünk és telepítenünk a már meg-
lévők mellé. 

(A teljes környezetvédelmi beszá-
moló elérhető a város honlapján, 
www.dunakeszi.hu oldalon, a „Zöld 
Dunakeszi” menüpont alatt.)

Tisztelettel: Nyíri Márton, 
alpolgármester
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Száraz Miklós György és Oberczián Géza

Dr. Reich Márta 
nagyapjáról,  

a Carpathia hajóorvosáról  
tartott előadást

Vámos Róbert

TARTALMAS 
RENDEZVÉNYEK  

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

NOVEMBERBEN NÉGY RENDEZVÉNYNEK ADOTT 
HELYET A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI 
KÖNYVTÁR. IZGALMAS TÖRTÉNELMI ELŐADÁS, 
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ, 
IRODALMI SZALON ÉS EGY INTERAKTÍV EST 
VÁRTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET. SAJNOS A KÖNYV-
TÁR DECEMBER 1-JÉTŐL 2023. MÁRCIUS 31-IG 
RÉSZBEN ONLINE MŰKÖDÉSRE TÉRT ÁT, ÍGY A 
FENTI IDŐSZAKBAN RENDEZVÉNYT SEM TUD 
SZERVEZNI.

November 15-én sok Tita-
nic rajongó, érdeklődő vett 
részt a Titanic és Carpathia 

című előadáson, amelyet Völgyi Pé-
terné Dr. Reich Márta tartott nagy-
apjáról, a Carpathia hajóorvosaként 
a Titanic-katasztrófa túlélőit mentő 
Dr. Lengyel Árpádról. A kivetített 
fotókon olyan jeleneteket, adatokat 
is láthattunk a katasztrófáról, ame-
lyek eddig kevésbé voltak ismertek. 

Az előadó fontosnak tartja, hogy 
nagyapja hagyatékát továbbvigye, 
és megismertesse az emberekkel a 
világszinten elismert magyar orvos 
életét. A rendezvényen Papp Zol-
tán makettkészítő és Titanic-kutató 
is jelen volt, aki egy nagyobb Tita-
nic és egy kisebb Carpathia maket-
tet készített az előadó részére. Utób-
bit a helyszínen is megcsodálhatta 
az érdeklődő közönség. 

November 17-én, a Dunake-
szin élő Szentkirályi Fittler József 
Sorslángocskák című haiku- köte-
tének bemutatója zajlott. A könyv-
ben szereplő, Lengyel Zsüliett által 
készített grafikákból készült kiállí-
tást Vándor Gábor nyitotta meg, aki 
a költővel is beszélgetett.  Fittler Jó-
zsef eddigi kötetei a „Menni kell” és 
”A mindenség dadogása” címen ju-
tottak el az olvasókhoz. A szerző el-
kötelezett a haikuk felé, ezt a most 
bemutatott könyv is jelezte. A ver-
sekből Babják Annamária színmű-
vésznő olvasott fel, Fodor Eszter, a 
Dunakeszi Koncertfúvósok fuvolis-
tája és Szili Róbert gitárművész pe-
dig két japán műdalt adott elő. 

A november 22-iki Irodalmi Sza-
lon vendége Száraz Miklós György, 
Magyarország Babérkoszorújával 
kitüntetett, József Attila díjas író 
volt, akivel Oberczián Géza Du-
nakeszin élő író beszélgetett. Az 

est folyamán Száraz több könyvé-
ről, díjáról is szó esett, a képek ve-
títése során pedig a közönség bele-
kóstolhatott az erdélyi, felvidéki és 
andalúziai életvitelbe, néprajzi-ku-
tatásokba, és hangulatos elbeszélé-
sekből ismerhettük meg az író fenti 
helyeken szerzett élményeit. Az író 
gyerekkora óta járja e vidékeket, és 
könyveiben, képes albumok szöve-
geiben örökíti meg az ott tapasztal-
takat, kutatásainak eredményeit. Az 
est végén személyes beszélgetésre és 
dedikálásra is volt lehetőség. 

November 24-én „Bátran lehetsz 
fura!” címmel Vámos Robi dunake-
szi művész-mentor, gyermek coach 
interaktív estje vonzott teltházat. 
Még az ország távolabbi részeiből is 
érkeztek vendégek. Az est mottójá-
nak mondanivalója nemcsak gye-
rekeknek fontos, hanem felnőttek-
nek is, hiszen mindenki megélt már 
olyan helyzetet, amikor kilógott a 
sorból valamiért.  Gyermekek, szü-
lők és nagyszülők kapcsolódtak be 
a coach által indított beszélgetések-
be, játékos feladatokba, amelyeket 
láthatóan mindenki nagyon élve-
zett. A közönség által hozott köny-
vek dedikálása után a szerző kisebb 
ajándékokat, otthoni feladatokat is 
szétosztott a gyerekek között. 

Béres Magdi
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A Hősök emlékműve és a Szent Mihály-templom (1977) A mai Híd ABC és a Luther Márton tér (1977)

Az alagi városrész (1977)

A 
második világháborút követően egy ideig úgy 
tartották, hogy a lakásproblémákra, de más ne-
hézségekre is Budapest közelsége ad majd meg-
oldást településünkön. Az 1970-es évekre azon-

ban – ahogyan azt a városi pártbizottság egyik képvi-
selője ki is jelentette – szerencsésen túljutottak ezen a 
„helytelen szemléleten”. „A kérdéseket helyben kell meg-
oldanunk.” – mondta 1979-ben. Hozzátette, hogy fon-
tos szemléleti váltásnak tartja, hogy „Dunakeszi nem 
kis-Budapest szeretne lenni, hanem olyan munkásváros, 
amelyik lélekszámát nem fekhelyben számolja — azaz 
semmiképpen nem alvóváros Budapest árnyékában.” És 
ezért az akkori városvezetés sokat is tett.

Rónai Árpád, a Dunakeszi Városi Pártbizottság első 
titkára azt tűzte ki célul, hogy a sok beköltöző lakos („a 
»tősgyökeresség« ezen a vidéken ritka”) szemlélete át-
alakuljon, dunakesziekké és lokálpatriótákká váljanak. 
„Szeretnénk, ha az emberek nemcsak az igényeiket je-
gyeznék föl a főkönyvbe, hanem közösen tennének is 
valamit érte. A Dunakesziről eljárók »fővárosi« követelé-
sekkel érkeznek haza, hiszen Pesten dolgoznak, s azt az 
ellátási színvonalat kívánnak itt is, főként, hogy most már 
»mi is várossá lettünk« [...] A rang valóban többre kötelez 
valamennyiünket. […] Dunakesziből várost kell ková-
csolni, ezért kell győzni és győzködni: gyerünk, csináljuk, 
hajtsunk! Itt érzi az ember, hogy miért dolgozik.”

Metykó Gyuláné tanácselnök-helyettes (későbbi tanács-
elnök) konkrét feladatokat is megfogalmazott: középtávon 
szükségesnek látta egy „szép városközpont” kialakítását, 
de azonnali feladat volt a gyermekintézmény-rendszer 
fejlesztése, az egészségügyi ellátás bővítése, a szolgáltató 
szektor felfuttatása, az út- és járdahálózat kialakítása, hi-
szen utóbbival nem nagyon büszkélkedhetett a település. 

A fejlesztések el is indultak: felépült a lakótelep, majd 
1977 és 1990 között az ide költöző nagyszámú család szá-

mára megnyílt a 4. Sz. (ma: Kőrösi Csoma Sándor) Álta-
lános Iskola, a Garas utcai (ma: Csillagszem) Bölcsőde és 
(ma: Gyöngyharmat) Óvoda. Az új városrész központja a 
mai Casalgrande tér lett, ahol a Dunakeszi Áruház, a Park 
étterem és egy orvosi rendelő kapott helyet, valamint ide 
költözött a 2. Sz. Postahivatal is. 

Dunakeszi kulturális életének fejlesztése érdekében ki-
bővítették és felújították a Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár központi épületét. A zeneiskola (ma: Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola) mai helyére, a Bem utcába 
költözhetett, ahonnan az SZTK a Fő útra települt át, egy, 
a korszakban igen modernnek számító épületbe. Bővült 
a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi és a védőnői 
hálózat is. 

A Tábor út‒Hunyadi utca‒vasút határolta területen 
is új városrész született: itt épült fel a Hotel Dunakeszi, 
amely ma az 1983-ban rendőrőrsből szervezett Dunakeszi 
Rendőrkapitányság székhelye. 1985-ben pedig itt nyitotta 
meg kapuit az 5. Sz. (ma: Fazekas Mihály Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató) Általános Iskola. A tanácskorszak 
utolsó nagy beruházása a mai Bazsanth Vince utcában a 
Radnóti Miklós Gimnázium épületének megnyitása volt. 
Így hosszú évek hányattatásait követően a gimnázium 
végre méltó elhelyezést nyert.

A várossá válás első 13 évében – akárcsak az elmúlt 
évtizedben – komoly beruházások, fejlesztések voltak 
Dunakeszin, amelyek mind ugyanannak a célnak az el-
érését tűzték ki célul: alvóvárosból élő település jöjjön 
létre, amelynek lakói valóban dunakeszieknek érezhetik 
magukat.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István Helytörténeti Gyűjtemény
Fotó: Enyedi Lajos

VÁROS SZÜLETETT
45 ÉVVEL EZELŐTT VÁLT VÁROSSÁ DUNAKESZI. EZ NEM EGY 

POLITIKAI DÖNTÉS, HANEM EGY HOSSZÚ FEJLŐDÉSI FOLYAMAT 
EREDMÉNYE VOLT, AMELYEN GENERÁCIÓK DOLGOZTAK. 

KÖZVETLENÜL A JELES ESEMÉNYT MEGELŐZŐEN SZÁMOS TERV 
SZÜLETETT, AMELY – AZ AKKORRA MÁR – GYÁRFALUT GYÁRVÁROSSÁ 

KÍVÁNTA ALAKÍTANI. A DUNAKESZI VÁROSI TANÁCS CÉLUL TŰZTE KI 
A LAKÁSHELYZET MEGOLDÁSÁT, A KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYRENDSZER, A VÁROSI ÚT- ÉS CSATORNAHÁLÓZAT, A KÖZ- 
ÉS KULTURÁLIS ÉLET FEJLESZTÉSÉT. 
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Dr. Domoszlai Erzsébet

Dunakeszi szemmel

Dr. Domoszlai Erzsébet: Egész életre 
boldoggá tett a család és a zongora

A minap jubilált a X. Országos Far-
kas Ferenc Zongoraversenyt, 
amelyre az ország minden tájáról 

csaknem 150 zongoratanszak növendék 
nevezett be. Három napon át mérték ösz-
sze tudásukat és tehetségüket a fiatalok 5 
korcsoportban, 8-tól egészen 20 éves ko-
rig. A versenyt Juhász Ádám, Dunakeszi-
Alag városrész alpolgármesteri megbí-
zottja nyitotta meg.

- Nagy név lettél már a „szakmában”, 
hogy vált hivatássá számodra a zongora 
és később a tanítás?

- Édesanyám egy egész életre boldog-
gá tett azzal, hogy ezt a pályát kitalálta 
nekem. Nagyon szerette a zenét, és a fe-
jébe vette, hogy zongoratanár leszek. Ez 
annyira belém ivódott, hogy soha más 
lehetőség, út eszembe sem jutott. 5 éve-
sen kezdtem zongorázni, az első zongo-
rát – egy bécsi mechanikás zongorát – is 
édesanyám vette nekem. Az életem kis-
lány korom óta a zene körül forog. Tan-
góharmonikán is megtanultam játsza-
ni, a billentyű, az billentyű. Akkoriban 
4000-en laktak Dunakeszin, falu voltunk 
még. Sokszor hívtak a Petőfi Kultúrház-

ba játszani. Gyakran az utcán is megál-
lítottak, hogy mikor lesz újra zongorajá-
ték, vagy épp azt kérték édesanyámtól, 
hagyjuk nyitva az ablakot, mert olyan 
szépen szól… Amikor zsebpénzt kap-
tam, nem cukorra, édességre költöttem, 
mint a többi gyerek, hanem azonnal kot-
tát vagy könyvet vettem belőle. Egy szó, 
mint száz, édesanyámnak köszönhetek 
mindent!

- És édesapád? Ő hogy állt a zenéhez?
- Édesapám rádió és villanyszerelő 

volt, ezáltal sok zenét hallgattunk. Akko-
riban folyamatosan a lelkemre kötötték, 
hogy meg ne mondjam az iskolában, mit 
hallgattunk és hol hallgattuk, hiszen til-
tott volt a Szabad Európa rádió. Termé-
szetesen ő is támogatta édesanyám tö-
rekvését, és mindent előteremtett ahhoz, 
hogy zongorázhassak.

- És a jelenlegi családod? Említetted, 
hogy az életed kislány korod óta a zene 
körül forog.

- Az élet egy zeneszerető férjjel aján-
dékozott meg, akit egy koncerten ismer-
tem meg. Nagyon szereti a klasszikus ze-

nét, hangversenyeket. Miután megismer-
kedtünk, együtt jártunk koncertekre, 
de ő még többször is, hiszen nekem na-
gyon sok a szervező munkám a zeneisko-
lában. Ráadásul a lányunk is zongorista-
ként diplomázott a Liszt Ferenc Zeneaka-
démián, viszont ő Amerikában, Utah-
ban él a családjával. Másik gyermekem 
itt él Dunakeszin, ott a három unokám 
is zenél, így már hagyomány, hogy kará-
csonykor együtt zenél a család. Ilyenkor a 
zongora mellé a dob és a marinba is elő-
kerül. Korábban a gyerekek még belépő-
jegyet is szedtek ezeken az alkalmakon, 
egy kis zsebpénzpótlékként, de mára ez 
már elmaradt.

- Mi a menetrend nálatok karácsony-
kor? Hogyan ünnepelsz a családdal és 
esetleg a növendékeiddel?

- December 24-én az unokákhoz me-
gyünk át ünnepelni, vacsorázni, kará-
csony első napján pedig nálunk gyűlik 
össze a család. Én szőlős csirkét készí-
tek, férjem narancs tortát. Ezeket a gyere-
kek mondhatni követelik, nagyon finom 
mindkét étel. Sajnos az idei karácsonyt 
beárnyékolja a gyász, férjem testvére pár 

KARÁCSONYI DÍSZBE ÖLTÖZÖTT MÁR AZ AD-
VENTI IDŐSZAKRA IS DR. DOMOSZLAI ERZSÉ-
BET, DUNAKESZI DÍSZPOLGÁRÁNAK OTTHONA. 
MÁR GYEREKKORÁBAN IS TEHETSÉGES ZONGO-
RISTÁNAK SZÁMÍTOTT DUNAKESZIN. A FARKAS 
FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ZON-
GORATANÁRA, TANSZAK VEZETŐJE. ÚGY LÁT-
SZIK, ERZSIKE GÉNJEIBEN NEMCSAK A ZENE, 
HANEM A NÖVÉNYEK SZERETETE IS BENNE 
VAN A KAPUN BELÉPVE KISEBB DZSUNGEL FO-
GADJA A LÁTOGATÓT. MONDJA IS, KÉT DOLGOT 
SZERETEK A LEGJOBBAN: A GYEREKEKET ÉS A 
VIRÁGOKAT. OTTHONÁBAN HELYET KAP NEM-
CSAK JELENLEGI CSALÁDJA – FÉRJ, GYEREKEK, 
UNOKÁK –, HANEM FELMENŐINEK FEKETE-FE-
HÉR KÉPEIT IS BÜSZKÉN MUTOGATJA ÉS MESÉLI 
RÓLUK A FONTOS TUDNIVALÓKAT.
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Dunakeszi szemmel - válaszol a polgármester

hete hunyt el, ezért egy másik hagyomá-
nyos receptet nem is főzünk meg. A nö-
vendékeimmel is tervezünk egy kis ka-
rácsonyozást, őket is meghívtam süte-
ményezésre és ajándékozásra. Kellenek 
az ilyen kötetlen, meghitt pillanatok is, 
hogy aztán januárban együtt a koncertet 
is megtarthassuk.

- Apropó koncert… Milyen érzésekkel 
ülsz végig egy hangversenyt? Tudod fel-
hőtlenül élvezni és átadni magad a ze-
nének?

- Sajnos nem, nagyon figyelek és végig 
izgulom az egészet. A közönség nem ve-
szi észre, én azonban kihallom, ha vala-
mi nem úgy szól, de mérhetetlenül öröm 
tölt el, hogy ilyen tehetséges gyerekekkel 
hozott össze a sors. A növendékeim kö-
zül több mint ötvenen maradtak is a ze-
nei pályán és nekik köszönhetően szin-
te a világ minden tájára eljutottak már a 
Dunakeszin megszerzett alapok. A célom 
és a zeneiskola célja egy és ugyanaz: ze-
neszerető, igényes zenét hallgató fiatalo-
kat neveljünk, megfelelő értékrenddel és 
tisztelettudattal.

- Természetes, hogy otthonodban is 
van zongora, felemelő érzés a játékodat 
hallgatni. Oklevelek, kották, babák… 
igazán különleges miliőt alkotnak. Mit 
tudhatunk róluk?

- Az oklevelek a pályám során elért 
eredmények írásos nyomai, ez a renge-
teg kotta pedig egy Bartók növendék ha-
gyatéka. Képem is van a hölgyről, ha-
marosan ez is felkerül a falra. A sok-sok 
baba pedig a közönség, a növendékeket 
„edzik” lámpaláz ellen. Viccet félretéve, 
a világ minden tájáról kaptam a babákat 
a tanítványaimtól emlékbe. Volt egy-két 
darab, ebből azt hitték, hogy gyűjtöm, így 
általában ezt kaptam tőlük az utazásaik-
ból hazatérve. Akaratlanul is gyűjtő let-
tem. Különleges darabok is vannak kö-
zöttük, a szívemhez nőtt mindegyikük

- Rengeteg a növény is, hogy jut időd 
róluk is mind gondoskodni?

- Nagyon szeretem a virágokat, növé-
nyeket. Ezt tudják az ismerőseim, baráta-
im is, volt, aki a dzsungelből hozott egy 
különleges növényt ajándékba. Más ég-
hajlaton vagyunk, de megmaradt, sőt, 
mára annyira elszaporodott, hogy időről 
időre szét kell ültetnem és egyre több he-
lyet igényel. Sokszor úgy érzem, azt pró-
bálják közölni, már útban vagyunk ne-
kik. Leander, hibiszkusz, citrom és még 
sok különleges egyedünk is van. Sok gon-
doskodást igényelnek. Amikor nagyon 
jól érzem magam, szívesen bíbelődöm is 
velük. Az ismerősök olykor hozzám hoz-
zák gyógyításra a virágaikat. Van olyan 
példány, ami már egy éve itt van, rá sem 

lehet ismerni. Ők a kedvenceim és a gye-
rekek, főként a zenét szerető gyerekek.

***
Dióssi Csabát, Dunakeszi Város Polgár-
mesterét kérdezzük, milyen visszajelzések 
érkeztek a minap a Farkas Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola (FFAMI) felújított 
nagytermében tartott X. Országos Farkas 
Ferenc Zongoraversenyről. Nagy öröm-
mel tölt el, hogy a zene világában is tud a 
városunk olyat produkálni, amely irigy-
lésre méltó más településeken. A csaknem 
150 növendék egy három napos hangver-
senyen nagyon szép eredmény. Gratulálok 
minden fiatalnak, akik indultak a megmé-
rettetésen, különösen a dunakeszieknek. 
Büszke vagyok arra, hogy a dunakesziek 
közül indult 6 versenyzőből 5 díjat is nyert.

Az ilyen események lebonyolítását se-
gíti a két éve megnyitott Nyíltvízi Edző-
központ, ahol szálláshelyet is tudnak biz-
tosítani a szervezők a messziről érke-
ző versenyzőknek, kísérőknek. Ez nagy-
ban megkönnyítheti a szervezést, mert 
akár többfordulósra is szervezhető egy-
egy megmérettetés. Az FFAMI nagyter-
me őszre újult meg, és vált többfunkcióssá, 
a házasságkötés gyönyörű pillanataihoz is 
illő új külsőt kapott. Bízunk benne, hogy 
beváltja a hozzá fűzött reményeket, és a 
hangversenyek, zenei vizsgák alkalmával 
is jól szerepel. A zene terén a tervezett Mű-
vészetek Háza fogja majd meghozni az iga-
zi áttörést Dunakeszin.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt

Dióssi Csaba 
polgármester

A X. Országos Farkas Ferenc Zongoraverseny dunakeszi díjazottjaival 
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Sz. Fittler József Budapes-
ten született 1956-ban. Éle-
te nagy részét az ifjúság neve-

lésével töltötte tanárként. Mellet-
te írta költeményeit, melyek „Men-
ni kell”, „A mindenség dadogása” és 
„Sorslángocskák” címen jutottak el 
az olvasókhoz. 

A könyvbemutató helyszí-
nén kiállított képek díszítik a 
Sorslángocskák című verseskötetet 
is. Az alkotó, Lengyel Zsüliett 1973-
ban született Miskolcon. Jelenleg a 
fonyódi gimnázium rajztanára. Saj-
nos külföldi kiküldetése végett nem 
tudott jelen lenni a megnyitón.

A kiállított, számítógéppel ki-
dolgozott grafikákat Szentkirályi 
Fittler József haikui ihlették.

A képeket egységesíti a négyzet-
ben elhelyezett kör, ami magába 
foglalja a vizuális információkat. 
A képekben olvashatók a hozzájuk 
tartozó haikuk, így kiegészítve és 
erősítve a két művész üzenetét.

Szentkirályi Fittler József elköte-
lezett a haikuk műfaja iránt. Ez az 
egyik legjellegzetesebb japán vers-
forma, melynek keletkezése még 
a XVII. századra nyúlik vissza. A 
klasszikus haikuk időszaka a XIX. 
század végéig tartott, utána már 
modern haikuról is beszélünk, mely 
az egész világon elterjedt, s napja-
inkban nagy népszerűségnek ör-
vend hazánkban is. A költő a klasz-

szikus haiku szabályait követi, de 
gondolatai, érzelmei a mai embert 
is mélyen megérintik.

Költészetének filozófiáját Ottlik 
Géza idézésével tette érthetővé.

„Minél jobban ritkulnak a szavak, 
annál jobban sűrűsödik az igazság, 
a végső lényeg a hallgatás táján van, 
csak abba fér bele.”

A kötet valamennyi darabjában 
felfedezhetőek a négy évszak termé-
szeti képei, s az általuk közvetített 
érzelmek valamelyike. A kiállításon 
is az évszakok szerinti felosztás adja 
a grafikák gondolati- és érzelmi rit-
musát.

A haikukat Macuo Baso sze-
rint kétszer kell elolvasni, egyszer 
az értelemnek és egyszer a lélek-
nek. „...a harang egyhangú kongá-
sa után fülünkben még hosszan zúg 
ez a hang… Ugyanígy a vers olvasá-
sa után is valamilyen hangnak még 
tovább kell visszhangoznia az olva-
sóban”, ezért „a haikut kétszer kell 
elolvasni.” Ezt a módszert követte 
Babják Annamária színművésznő 
előadása is. 

A műsort színesítette Fodor Esz-
ter, a Dunakeszi Koncertfúvósok 
fuvolistája és Szili Róbert gitármű-
vész, akik közösen két japán műdalt 
adtak elő, segítve a hallgatóknak az 
elhangzott versek és a kiállított gra-
fikák érzelmi átélését. A kiállítás 
november 30-ig volt látogatható.

Béres Magdi

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁRBAN NOVEMBER 17-ÉN, A DUNAKESZIN ÉLŐ SZENTKIRÁLYI FITTLER JÓZSEF SORSLÁNGOCSKÁK 
CÍMŰ HAIKU KÖTETÉT ISMERHETTÜK MEG, VALAMINT A KÖTETBEN SZEREPLŐ, LENGYEL ZSÜLIETT ÁLTAL KÉSZÍTETT GRAFIKÁKBÓL KÉSZÜLT KIÁLLÍ-
TÁST NYITOTTA MEG VÁNDOR GÁBOR. 

„A szavak a csönd kimondható részei”

Szentkirályi Fittler József 
és Vándor Gábor
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A tankerület tehetséges fiataljainak seregszemléje

Kaszáné Szekeres Erika díjat ad át A tankerület iskoláiból 
a versenyre jelentke-
ző diákok a versilluszt-

rációs pályamunkájukat elő-
re elküldték értékelésre a zsű-
rinek. Ezeket az alkotásokat 
a vers- és prózamondó verse-
nyen résztvevő fiatalok előadá-
saival, produkcióval együtt ér-
tékelte és díjazta a zsűri – tájé-
koztatott a novemberi verseny 
után Kaszáné Szekeres Erika, 
aki elmondta: a versenyre egy 
tanuló csak egy rajzzal jelent-
kezhetett, emellett vers- és pró-
zamondásban mérték össze a 
tehetségüket, az előadói felké-
szültségüket a diákok. 

- Nagyon örültünk neki, 
hogy a dunakeszi iskolákból 
benevezett szép számú ver-
senyző mellett idén is sokan ér-
keztek a csömöri, a csomádi, a 
gödi, a fóti és a mogyoródi is-
kolákból. A vers- és prózamon-
dó versenyen 40 tanuló vett 
részt, a versillusztrációs meg-
mérettetésre idén 56 pálya-
munka érkezett be – ismertet-
te a verseny szervezője.

- Nagyon színvonalasak voltak 
a versillusztrációs pályamunkák, 
nehéz volt a zsűri munkája. Szá-
momra nem volt ismeretlen a 
verseny, hiszen Planicska Szil-
via magyar-német szakos tanár-
nő mellett – aki a verseny kita-
lálója, megálmodója, szervezője 
volt hosszú éveken át nyugdíjba 
vonulásáig – hozzám érkeztek a 
rajzok, melyeket én bíráltam el, 
és hirdettem eredményt a vers-
illusztráció kategóriában. Szilvia 
néni nyugdíjba vonulása, majd a 
COVID-járvány idején digitáli-
san rendeztük meg a versenyt az 

egyik alsó tagozatos tanító né-
nivel. Az idei verseny előtt ar-
ról kellett döntenünk, hogy foly-
tatjuk-e ezt a szép hagyományt 
vagy sem – avat be a részletekbe 
Kaszáné Szekeres Erika. 

- A munkaközösség veze-
tőjeként elvállaltam a verseny 
szervezését, bár nem vagyok 
magyartanár, de azt gondo-
lom, hogy a vers- és prózamon-
dás nagyon fontos. Inspiráló-
nak tartom, hogy a gyerekek 
továbbra is tanuljanak verset 
és prózát, megmérettethessék 
magukat, ráadásul nagyon fel-
készült, összeszokott a zsűrink, 
tagjai nagyon lelkesen és szíve-
sen jönnek, és hallgatják a gye-
rekeket.

A vers- és prózamondó ver-
seny színvonalát firtató kérdé-
sünkre így válaszolt a fiatal pe-
dagógus: - Babják Annamária 
színművésznő külön kiemelte, 
hogy vannak olyan gyerekek, 
akik igen nagy tehetséggel ren-
delkeznek, de a prózamondók 
között is volt olyan, akiben egy 
jövőbeli színészt fedezhettünk 
fel. A zsűri azt hangsúlyozta, 
hogy igen tehetségesek a gyere-
kek, szépen, érthetően beszél-
nek, nagyon szépen mondanak 
verset is és prózát is. Ráadásul 
viszonylag rövid idő alatt ké-
szülhettek fel, mert korábban, 
januárban tartottuk ezt a ver-
senyt, de most visszatértünk a 
novemberi rendezésre. Ennek 
ellenére elég szép számmal vol-
tak jelen, és nagyon szép ered-
mények születtek.

A verseny névadója Dunake-
szi ’56-os hőse, egykori kiváló 
öttusázó, író, költő, aki fiatalon 

bekövetkezett tragikus halála 
ellenére maradandót alkotott, 
példát mutatott emberi helytál-
lásból, hazaszeretetből. Így mi 
sem volt természetesebb, hogy 
felvessük azt a kérdést: az indu-
lás feltétele volt-e a Gérecz At-
tila-vers szavalata?

- Korábban feltétel volt, hogy 
egy Gérecz Attila-verssel is ké-
szüljenek a versenyzők. Idén ez 
nem volt kikötés. Az viszont 
igen, hogy a kortárs magyar 
írók mellett a XX.-XXI. száza-
di írók verseiből válogathattak 
a gyerekek. Planicska Szilvia 
tanárnő Gérecz Attila emlé-
kére hozta létre ezt a versenyt, 
és ezért igyekszünk a szellemi-
ségéről minden alkalommal 
megemlékezni. Ezt korábban 
filmvetítés formájában tettük, 
idén pedig a 7. b osztály előadá-
sában egy '56-os műsorrészle-
tet láthattunk, ahol Koncz Zsu-
zsa Szabadság című számára 
táncoltak, és ezzel elevenítet-
ték meg az ’56-os hős emlékét. 

A jutalomkönyvek között pe-
dig a gyerekek szép számmal 
kaptak Gérecz Attila-köteteket 
is, hogy ismerkedhessenek az 
ő verseivel és munkásságával 
– fogalmazott Kaszáné Szeke-
res Erika, a verseny szervező-
je, aki a rendező Kőrösi iskola 
nevében is köszönetet mondott 
a dunakeszi önkormányzatnak 
a támogatásért, melyből juta-
lomkönyvekkel, rajzeszközök-
kel díjazhatták a versenyzőket. 

A rendezvény értékeléseként 
örömmel mondta Kaszáné Sze-
keres Erika, hogy a digitális 
környezetben élő fiatalok kö-
zül nagyon sokan vannak, akik 
szeretnek olvasni, szívesen 
mondanak verseket, ami pedig 
őket még inkább arra ösztön-
zi, hogy a Gérecz Attila vers- és 
prózamondó verseny megren-
dezésével sikerélményhez jut-
tassák a tanulókat.

Vetési Imre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA IDÉN IS MEGSZERVEZTE 
A DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZ-
PONT ÁLTALÁNOS ISKOLÁI SZÁMÁ-
RA A DUNAKESZI ’56-OS HŐS, ÍRÓ 
ÉS KÖLTŐ, GÉRECZ ATTILA IRODAL-
MI ALKOTÓI MUNKÁSSÁGA ELŐTT 
TISZTELGŐ GÉRECZ ATTILA VERS-, 
PRÓZAMONDÓ- ÉS VERSILLUSZTRÁ-
CIÓS VERSENYT. A NAGY SIKERNEK 
ÖRVENDŐ SOROZATOT EGYKORON 
PLANICSKA SZILVIA, A VERSENYT 
RENDEZŐ KŐRÖSI ISKOLA MAGYAR-
NÉMET SZAKOS TANÁRA INDÍTOTTA 
EL HÓDÍTÓ ÚTJÁN, MELYET HOSZ-
SZÚ ÉVEKEN ÁT SZERVEZETT. TŐLE 
VETTE ÁT A STAFÉTÁT HÁZON BELÜL 
KASZÁNÉ SZEKERES ERIKA RAJZ ÉS 
TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁR. ŐT 
KÉRDEZTÜK AZ IDEI VERSENYRŐL.

GÉRECZ ATTILA VERS-, PRÓZAMONDÓ- 
ÉS VERSILLUSZTRÁCIÓS VERSENY
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„MEGŐRÜLTEM, HOGY LÉTEZIK ILYEN HELY! NEKEM ITT KELL ÉLNEM!” – HÓDI RICHÁRD, A TV2 
TÉNYEK PLUSZ MŰSORÁNAK SZERKESZTŐ-RIPORTERE KATONAKÉNT SZERETETT BELE DUNAKESZIBE, 
ÉS A MÉDIA VILÁGÁBAN IS IGYEKSZIK MINDENKIVEL MEGISMERTETNI KEDVENC VÁROSÁT A SZÍNES 
TÉMÁKON KERESZTÜL.

- Honnan és mikor indult a riporteri, 
műsorvezetői pályád, a nézők mikor 
találkozhattak veled először az éter-
ben?

- A ’90-es évek elején egy évig a City 
Rádió Miskolc esti betelefonálós mű-
sorát vezettem az egyik barátommal. 
Utána elkalandoztam a kereskedelem 
világába, de sok év után a véletlen úgy 
hozta, amikor már Dunakeszin éltem, 
hogy a népszerű Dunakeszi Kinizsi 

futsalmérkőzéseinek a helyszíni kom-
mentátora lettem. Idővel az ugyancsak 
a városunkban élő, a TV2 ismert hír-
adósával, Szebeni Istvánnal közösen is 
közvetítettük a meccseket, tájékoztat-
tuk a nézőket. Abban az időben óri-
ási népszerűségnek örvendett a helyi 
futsal, a kiváló játékosokkal felvonuló 
csapat mérkőzéseire járni igazi közös-
ségi eseménynek számított, ami fan-
tasztikus élmény volt. A Kinizsi fény-
korában mindig telt ház volt a Radnó-
ti gimi sportcsarnokában, 500-nál is 
több néző szurkolt a csapatért egy-egy 
találkozón. Ez Magyarországon pél-
dátlannak számított, főként az NB II-
ben. Más kérdés, hogy akkor olyan já-
tékosok játszottak itt, mint az egyko-
ri nagypályás válogatott Horváth Feri, 
aki most edző, vagy akár Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügyminiszter 
úr, aki rengeteget tett a futsal dunake-
szi népszerűsítéséért. A gyerekek azóta 
is futsalos melegítőben járkálnak, spor-
tolnak és mozognak. Az egy arany idő-
szak volt. 

- E szerint a sport, a futsal révén 
nyílt meg előtted a televíziós karrier 
lehetősége…?

- Valóban! Szebeni István az idő tájt 
távozott a TV2-től, akit azonnal felkér-
tek híradósnak a három megyét ösz-
szefogó győri Oxygen Mediahoz, ő pe-
dig szerkesztő-riporternek maga mel-
lé vett. Évekig dolgoztunk így, majd ő 
visszakerült a TV2 híradós csapatába, 
én pedig itt helyben egy cégnél a mé-
dia és marketing területén helyezked-
tem el. 2019 nyarán, amikor indult a 
TV2 Tények Plusz magazinműsor, Sze-
beni Pisti újra megkeresett, hogy szer-
kesztő-riporterként csatlakozzak a csa-
patukhoz, amire örömmel mondtam 
igent. A próbafelvételek, a meghallgatá-
sok után szeptemberben már ott kezd-
tem, naponta a legnézettebb idősávban 
a 48 perces műsort 6-7 perces anyagok-
kal kell megtölteni. Esténként hat-hét 
önálló téma, kis minimozik.

- Ez szerkesztőként sem akármilyen 
szakmai kihívás. 

- Ez a szép ebben a feladatban, hogy 
olyan érdekes és a nagyközönség szá-
mára is izgalmas, közérdeklődésre 
számot tartó témákat dolgozzunk fel 
igényesen. Már a téma kiválasztásá-
nál megjelenik a szerkesztő szakmai 
felelőssége. Nagyon kreatívnak és fel-
készültnek kell lenni, ahhoz, hogy a 
javasolt téma „átmenjen” a szakmai 
szűrőn. Nyilván vannak úgymond 
„kötelező témák”, például egy tragi-
kus esemény, mint Kóbor János ha-
lála tavaly. Az adásba javasolt téma 
forgatókönyvét teljes szakmai részle-
tességgel kidolgozzuk – elmegyünk 
a sztár otthonába, ott mit csinálunk, 
hova kísérjük el, végül elbúcsúzunk 
tőle –, és azt elküldjük a főszerkesz-
tőnek jóváhagyásra, majd kezdődik a 
szervezés. Sok ismerős, barát hangoz-
tatja, milyen jó nekem, hiszen sok ér-
dekes, híres emberrel – Bodrogi Gyu-
la, Charlie – találkozhatok. Te tudod 
a legjobban, Imre, amire mások irigy-
kednek, az ennek a munkának körül-
belül az 5%-a. Az oroszlánrésze az azt 
megelőző szervezés, és a lebonyolítás 
az operatőrrel, a hangtechnikussal, 
majd a háttérmunka: vágás, felirat, 
zene, stb. Ha sztárriporter lennék a 
CNN-en és 20 fős stáb dolgozna mö-
göttem, az jó lenne, de ez nem így 
van. Közel 700 anyagot csináltam ed-
dig, ebből mintegy 660-at itt a Tények 
Pluszban, a TV2-n.

- Közismert, hogy sokoldalú, színes 
egyéniség vagy, széles körű a kapcso-
latrendszered a művészvilágban-, a 
sport- és a kulturális életben egyaránt. 
De gondolom, hogy ez a nagy előny 
sem nélkülözheti az alapos szakmai 
felkészülést egy-egy riportalanyból.

- Ebben az életkorom előny, hogy el-
múltam 50 éves, így sok magyar híres-
ség, művész munkáját jól ismerem. Per-
sze, azért utána is olvasok, de egyéb-
ként magánemberként is érdekelnek a 
művészek. Inkább a napi aktuálisokból 
kell felkészülnöm, volt-e az életében va-
lamilyen fordulat, boldogság, nehézség, 
dráma.

KIMI RÄIKKÖNEN, 
DUNAKESZI  
ÉS HÓDI RICHÁRD
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- A sok-sok riport közül melyiket tartod a legsikeresebb-
nek?

- Kóbor János halála óta a felesége és a lánya nem szólalt 
meg sehol. Pedig sok mindent ajánlottak nekik más tévéktől, 
de végül velem leültek néhány héttel ezelőtt, és egy nagyon 
szép, hosszú, nagyon jól sikerült interjút készíthettem velük. 
Bár ne lett volna ilyen apropója!

- Milyen szempontok alapján választasz témát, mi az, 
amit te szeretnél átadni a nézőknek leginkább? Mi a szer-
kesztői ars poeticád?

- Két szempontom van: aktuális legyen, és pozitív tarta-
lommal bírjon. Nézem a híreket, és keresem bennük, mit le-
het bulvárosan, pozitívan feldolgozni, de sokszor van olyan, 
hogy a téma „az utcán hever”. Például a feleségem egyszer 
az egyik barátnőjétől kérdezte, hogy van-e nála telefontöl-
tő. A hölgy a töltőért kutatva elkezdett kipakolni a táskájá-
ból, amiben csavarhúzó, villáskulcs, arclemosó, arctörlő és 
még kutyakaja is volt. Ez apropót adott ahhoz, hogy ismert 
hölgyeket – színésznőt, műsorvezetőt – munkába érkezé-
sükkor spontán megkértem, például Barta Sylvia időjárás-
jelentőt, hogy a Mokka stúdiójában a kamerák előtt pakolja 
ki a táskáját. A legnagyobb meglepetésemre még csípőfogó 
is volt benne! Azt mondta, azért, ha a fülbevalója meglazul, 
azzal meg tudja csinálni.

- Térjünk vissza Dunakeszire. Miskolccal kezdtük, és 
hogy kerültél ide?

- Itt voltam katona, 1989-ben idehoztak a kutyás laktanyá-
ba. Miskolci panelházas srácként, amikor megláttam itt má-
jus végén, hogy az emberek úszógumival, gumimatraccal a 
hónuk alatt mennek, el sem tudtam képzelni, hova tartanak. 
Azt hittem strandra, majd megláttam, hogy itt folyik a Duna. 
Én ott megőrültem, mondtam, ha ilyen hely van Magyaror-
szágon, akkor egyszer nekem itt kell élni. Tíz évig dolgoz-
tam azért, hogy a családommal ideköltözhessünk '99-ben. 
A kislányom már itt kezdte az általános iskolát, és a gimná-
ziumot is itt végezte. Tehát ő már dunakeszi lány. Én min-
dig miskolci fiú maradok, de több barátom, több kapcsola-
tom van már itt, Dunakeszin. Szívügyem Dunakeszi, nagyon 
sok olyan interjút csináltam, ami a városhoz köthető. Példá-
ul klímaszerelővel, autószerelővel, átvert házaspárral, vagy a 
Kovács Pékségnél, a büfénél, az új körforgalomnál. Próbálok 
sok-sok ilyen interjút szemfülesen elsütni a főszerkesztőnél, 
eddig sikerrel.

- Szerkesztőként is megdobban a lokálpatri-
óta szíved?

- Ez természetes, hiszen ezer szállal kö-
tődöm Dunakeszihez, az itt élő emberek-
hez, barátaimhoz. A legkedvesebb inter-
júim egyike is ide köthető: a mindig jó ke-
délyű Mogyoró Karcsi és családja, akik 
Kimi Räikkönen rajongók és ma már büsz-
kén mondhatják, hogy barátok. Lányuk tud-
ta, hogy Svájcban hol lakik a Forma 1-es 
ikon, és egyszer, Barcelonából, az egyik 
Forma 1-es futamról hazafelé, akkor 
még ismeretlenül, felkeresték a pi-
lótát a hungarikumokkal is meg-
töltött ajándékcsomaggal. A pi-
lóta épp otthon volt, beinvitálta 
őket, buliztak, majd az összes eu-
rópai versenyre meghívta a csa-
ládot Kimi Tribune és Forma 1 
Paddock jegyekkel, de vacsoráz-
tak is együtt, buliztak itthon, 
külföldön. Közös képeik, vi-
deóik vannak, rengeteg levél-

váltás, relikviák, sisakok, ruhák, stb… Amikor először hal-
lottam, nem akartam elhinni, hogy egy világsztárnak du-
nakeszi barátai vannak, de aztán a közös fényképek, videók 
minden kétséget kizáróan meggyőztek erről a fantasztikus 
kapcsolatról. 

- Szenvedélyesen beszélsz a munkádról. Szerintem neked 
a szerelmed a televíziózás.

- Igen. Ha munkahelyet kellene mondanom, ettől jobb 
munkahelyet nem tudok elképzelni. Nyilván vannak olyan 
szenvedélyeim, amelyek pihentetők, mint az éneklés, a gitá-
rozás. Ezekkel manapság kevesebbet tudok foglalkozni, de 
azért baráti társaságban még nyomjuk. Pont egy éve kará-
csonykor meghívott egy fiatal feltörekvő zenekar, hogy két 
dalt énekeljek el velük, és telt házas koncertünk volt a Met-
ro Clubban. Ámultam, hogy éneklik azokat a dalokat, ame-
lyeket én tettem sikeressé a YouTube-on. A vitorlázás még 
nagy hobbi. Ez is Dunakeszihez köthető, Rozner Tomi ba-
rátom szoktatott rá 15-16 évvel ezelőtt.

Úgyhogy ezek a szenvedélyek. Szerencsésnek érzem ma-
gam, mert szívesen megyek be dolgozni. Nem mondom, 
hogy szombat-vasárnap is jólesik, vagy nyáron, amikor a 
többiek buliznak a Balatonon, és hiába van hétvége, délután 
négykor ott kell hagyom őket. Nagyon sok jó kapcsolatra tet-
tem szert ebből a – mondjuk úgy – sztárvilágból. Sok olyan 
zenész, színész, sportoló van, akivel már barátilag is találko-
zunk a munkán kívül.

- Mit jelent számodra a család, az ünnep, a karácsony?
- E téren is nagyon szerencsés vagyok, 30 éve élek tartós és 

boldog házasságban. 1984 óta ismerem a feleségemet, középis-
kolában osztálytársak voltunk, '89 óta pedig egy párt alko-

tunk. Sok periódust megéltünk együtt. Van egy 28 éves lá-
nyom, akivel szintén nagyon jó a kapcsolatunk, bár vele 
tudok a legnagyobbakat vitatkozni, és uram bocsá', ve-
szekedni, de hamar ki is békülünk. Egy igazi önérzetes 
hölgy. De az ünnep szent! Már a lányom férjhez ment, 

így már két család vagyunk. Az ünnep egyik napján a 
vejem családjánál vagyunk, a másik nap az én csalá-

domnál. Sajnos a feleségem szülei már meg-
haltak.

A vejem, aki 29 éves és egy egé-
szen más generáció, de ő is szíve-

sen tölti velünk a szilvesztert is, 
ahova a barátaikat is elhozzák. 
Ennek nagyon örülök. Én 28 

évesen el nem mentem vol-
na anyámékkal bulizni se-
hova. De ez most már más 
világ. Tehát mi ugyanúgy 
bulizunk, mint a fiatalok. 
Így vagyunk együtt bol-
dogok!

Vetési Imre
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Kardos Éva

MI IS EZ A DÍJ?
A Hungarian Business Awards az a 
rangos üzleti díj, mely a hazai cégek-
nek, cégvezetőknek szól. Három ko-
rábbi díj, a nagymúltú Hungarian 
CEO Awards, a FINTECH Awards és 
a WiB – Women in Business Hungary 
Awards egyesüléseként jött létre.

A díjra történő jelölést követően a 
szakmai zsűri szerepét ellátó konfe-
rencia moderátorok előzetesen átte-
kintik és véleményezik a jelöléseket, 
ezt követően kerül sor a díjak odaíté-
lésére az alábbiak szerint.

A Vezérigazgató Találkozó immár 
több mint 20 éves múltra tekint visz-
sza. A kezdetektől fogva több mint 
1500 kiváló vezető vett részt a Talál-
kozón, ezzel együtt jogosulttá vált a 
szavazásra, így a korábbi résztvevő-
ink szavazatai döntenek a díjakról, 
ezzel is biztosítva, hogy valóban a 
legalkalmasabb jelölt kerül kiválasz-
tásra.

MIÉRT KARDOS ÉVA LETT  
A DÍJAZOTT?
Idei egyik díjazott Kardos Éva – a 
Konstruktív Életvezetés Intézmé-
nyek megalapítója, aki 10 éve nyi-
totta meg az első dunakeszi szék-
helyű magánóvodáját, melynek kü-
lönlegessége abban rejlik, hogy Dr. 
Bábosik István neveléstudományi 

professzor konstruktív életvezetés 
pedagógiáját ültette át a gyakorlat-
ba a professzor úr mentorálásával. A 
szellemiség alappillérei, hogy a gye-
rekek hasznos tudást kapjanak in-
novatív eszközökkel és módszerek-
kel, a nevelés középpontjában a gye-
rekek testi-lelki-szellemi egészsége 
áll, ezért nagy hangsúlyt fektetnek 
a reggeli beszélgetésekre; órarendbe 
épített Boldogságóra program zajlik 
az iskolában; jóga és sajátélmény ala-
pú mozgásfejlesztés folyik testneve-
lés órák keretében. A KONELI intéz-
ményekbe járó gyerekek sokat dol-
goznak csoportban, párban és diffe-
renciáltan. Mivel a gyerekek modern 
technológiai környezetben élnek, 
ezért elmaradhatatlan, hogy ez az 
oktatás-nevelésben is visszaköszön-
jön, ezért interaktív táblán dolgoz-
nak és számos fakultatív program 
közül választhatnak. A KONELI in-
tézmények számára komoly verseny-
előnyt jelent, hogy nagy szakmai 
múlttal rendelkező. összetartó, cél-
tudatos és elhivatott pedagógus csa-
pat végzi a gyermekek nevelését-ok-
tatását.

Az elmúlt évek fejlesztései bebizo-
nyították, hogy a KONELI több mint 
oktatási intézmény: oktatás-nevelés 
szemléletváltó életstílust közvetíte-
nek a családoknak, pedagógusoknak 
és intézményeknek. E tevékenységek 
motorja és megálmodója, pedig nem 
mást, mint Kardos Éva, akire méltán 
büszkék lehetünk.

„Mindenkinek, aki segít, hálá-
val tartozom, és mindenkinek, aki 

nem, annak is. De másért. Köszö-
nöm a gyerekek nevében és érdeké-
ben tett munkátokat! Ez mára már 
sokunknak egy életstílus lett. A dí-
jat a KONELI pedagógusainak és 
vezetőinek ajánlom. Velük érték a 
KONELI” – Kardos Éva

A díjátadó 2022. december 7-én 
került megrendezésre a budapesti 
impozáns Matild Palotában.

www.konelilifestyle.hu

Jó hír viszont, hogy a Magyarság 
Sportcentrum sportpályái és esz-

közei, a teniszcsarnok, valamint az 
új, sárga sportcsarnok továbbra is 
üzemel. Nyitvatartási időben az idő-
járási viszonyoknak megfelelően 
használhatók.

A tájékoztató szerint, amennyiben 
az időjárási viszonyok engedik, az 
épületet korábban megnyitják.

HUNGARIAN BUSINESS AWARDS EDUCATION & 
INNOVATION NAGYDÍJÁNAK 2022-ES NYERTESE 
KARDOS ÉVA, A KONELI INTÉZMÉNYRENDSZER 
ALAPÍTÓJA.

A DUNAKESZI, A MI VÁROSUNK KÖZÖSSÉGI OLDAL 
TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT AZ ENERGIAÁRAK 

DRÁGULÁSA MIATT BEVEZETETT TAKARÉKOSSÁGI 
INTÉZKEDÉSEK A MAGYARSÁG SPORTPÁLYA KÖZPONTI 

FEHÉR FŐÉPÜLETÉT IS ÉRINTIK, AMI DECEMBER 1-ÉN 
(MÁRCIUS 31-IG) BEZÁRT.

OKTATÁS, AMI ÉLETSTÍLUST KÖZVETÍT

A MAGYIT IS ÉRINTI A REZSIHELYZET
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Mondhatjuk, hogy igazi házi 
döntőt láthatott a közön-
ség, hiszen ellenfélként a 

szintén VSD színeiben pingpongo-
zó Volentics Anna és párja, Ócsai 
Máté (Mosonmagyaróvári TE) állt 
az asztal másik oldalán. Anna az 
ezüstérme mellé egy bronzérmet is 

bezsebelt párjával, Laskai Írisszel 
(Nyíregyházi AC) a női páros ver-
senyén.

Gratulálunk Ákosnak az első ma-
gyar bajnoki címhez és Annának a 
két értékes éremhez a felnőtt orszá-
gos bajnokságon.

Somfai Krisztina

MEGRENDEZTÉK A 2022. ÉVI ASZTALITE-
NISZ FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOT, 
MELYEN ASZTALITENISZEZŐINK SIKERT 
SIKERRE HALMOZTAK. KISHEGYI ÁKOS 
VEGYES PÁROSBAN MEGSZEREZTE A SZAK-
OSZTÁLY TÖRTÉNELMÉNEK ELSŐ ORSZÁGOS 
BAJNOKI CÍMÉT, ÉS ELHOZTA A VELEJÁRÓ 
LEGFÉNYESEBB ÉRMET ÉS KUPÁT.

Országos bajnokot avatott  
a VSD asztalitenisz-szakosztálya!

Rév Festék Kisáruház

Köszönjük,
hogy ebben az évben
oly sokan választottak
minket otthonaik
felújításakor, 
építésekor.

Kívánunk áldott,
békés ünnepeket!
A Rév Festék  
Kisáruház csapata

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. • Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu • Nyitva: Minden nap!
Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

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
Minden Kedves Vásárlónknak Nagyon Békés és Boldog Ünnepeket kívánunk!
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Horváth Brendon/Mester Divízió: 
NoGi földharc: 2. hely, Gi földharc: 
2. hely, B-Viadal: 3. hely, Kempo 
Knock-Down: 2. hely

Kabina Benedek/Mester Divízió: 
B-Viadal: 1. hely

Mátrai Botond/Kezdő Divízió: 
NoGi földharc: 1. hely, Gi földharc:  
1. hely, Point Sparring: 1. hely, 
Rumble Sparring: 1. hely

Sütő Ádám/Kezdő Divízió: 
Gi földharc: 3. hely, Point Sparring: 
2. hely

Sallai Borisz/Kezdő Divízió: 
Point Sparring: 2. hely, C-Viadal: 
3. hely

Csongrádi Sándor/Kezdő Divízió: 
B-Viadal: 1. hely, Kempo Knock-
Down: 2. hely

Somfai Krisztina

VILÁGVERSENYEN REMEKELTEK A VSD KEMPÓSAI, 
AKIK 15 ÉRMET NYERTEK A HÉTVÉGI 2022 UNITED 
WORLD SPORT KEMPO FEDERATION KEMPO AND 
26. HANSHI CUP VERSENYÉN. AZ ESEMÉNYEN 13 
ORSZÁG, TÖBB MINT 400 VERSENYZŐVEL VETT 
RÉSZT. A RENDEZVÉNYEN A SPORTÁG NAGYMES-
TERE, AZ AUSZTRÁLIÁBAN ÉLŐ SOKE PROF. DR. 
HARNOS IMRE HANSHI 10. DAN IS TISZTELETÉT 
TETTE CSALÁDJÁVAL. A VÁROSI SPORTEGYESÜLET 
DUNAKESZI SPORTOLÓI KIVÁLÓAN TELJESÍTETTEK, 
6 ARANYÉRMET, 6 EZÜSTÉRMET ÉS 3 BRONZÉRMET 
SZEREZTEK.

A VSD kempósai 15 érmet nyertek  
a 2022-es UWSKF kempo világbajnokságon
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A VSD SAKK SZAKOSZTÁLYA EZZEL  
A KVÍZ JÁTÉKKAL KÍVÁN ÁLDOTT,  
BÉKÉS KARÁCSONYT A DUNAKESZI 
POLGÁR OLVASÓINAK!

SAKK
Karácsonyi sakk-kvíz

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

A Pest megyei sakk csa-
patbajnokság I. osztá-
lyában szereplő Alag-

Dunakeszi csapatának doyen-
je a 81 éves Solymosi László. 
Laci bácsi, aki nem mellesleg 
több mint 40 éve a Pest Megyei 
Sakkszövetség elnöke, sakk-
edző és több sakk-könyv szer-
zője, még játékával is segíte-
ni tudja csapatát. A Szob elle-
ni rangadón 5 órás nagy csatá-
ban gyűrte le 40 évvel fiatalabb 
ellenfelét.

Laci bácsinak további aktív 
életet és ehhez jó egészséget kí-
vánunk!

Molnár Péter

JÓ AZ „ÖREG” A HÁZNÁL!1. Adventi várakozás
Világos indul és 8 lépésben 

mattot ad!

2. Karácsonyfadísz
 
Világos indul és 3 lépésben 

mattot ad!

3. Bontsuk ki a karácsonyi 
ajándékot!

 
Világos indul és 4 lépésben 

mattot ad!

A megfejtéseket a sakk@
varosise.hu email címre vár-
juk. A helyes megfejtők között 
VSD-s ajándéktárgyakat sor-
solunk ki.

Molnár Péter

1. Egy klasszikus film címe, egyben egy észak-afrikai város 
neve. Férfi főszereplője, Humphry Bogart szenvedélyes sakkjáté-
kos volt.

2. Az előző kérdés megoldásában egy betűt megváltoztatva a 
sakkozás harmadik világbajnokának (a „kubai varázslónak”) a 
nevét kapjuk.

3. A híres sakkautomata, a „török” magyar feltalálója és meg-
alkotója.

4. A Netflix sakk témájú filmsorozatának címe.
5. A 19. század nagy magyar zeneszerzője, aki korának legkivá-

lóbb hazai sakkozója is volt.
6. Ki írta a Sakknovellát?
7. A sakkozók ranglista besorolása az ún. Élő-pontrendszerrel 

történik, amelyet egy magyar származású fizika professzor dol-
gozott ki. Ki volt ő?

8. A világ valaha élt legjobb női sakkozója. A róla elnevezett 
módszert pár éve számos iskola (köztük a dunakeszi Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola) alkalmazza a gyerekek oktatásában.

Ráadásként (a profibbaknak) 3 érdekes feladvány:
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PÁLOS PÉTER A VSD KIVÁLÓSÁGA AZ UTÓBBI ÉVEK 
LEGEREDMÉNYESEBB MAGYAR PARA ASZTALITE-
NISZEZŐJE, KÉTSZERES PARALIMPIAI BAJNOK, 
HÁROMSZOROS VILÁG-ÉS EURÓPA-BAJNOK, 2022-
BEN MEGNYERTE AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOT 
EGYÉNIBEN.

Győrben a Club Arena adott 
otthont a 2022-es Para Asz-
talitenisz Országos Bajnok-

ságnak. A nehezített körülmények el-
lenére – az energetikai árak okozta 

problémákkal a versenyen is szembe-
sülni kellett, a teremben 17 fok volt, 
amit a szervezők meleg teával pró-
bálták elfeledtetni – Pálos Peti egész 
napos remek szereplésével nemcsak 

a hideget, de ellenfeleit is legyőzte. 
A döntőben a békéscsabai ellenfelét 
Vizsnyai Dávidot sikerült nagy csatá-
ban felülmúlnia.

Somfai Krisztina

Országos bajnokságot nyert a VSD kiválósága
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KIKAPCSOL, GYÓGYÍT, FELTÖLT
Fedezd fel Magyarország fürdői t !

HÉVÍZ

MAKÓ



Keresd az ünnepi sorsjegyeket már a kijelölt MOL töltőállomásokon is! 
Részletek a lottózókban, a karitatív sorsjegyárusoknál

és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

A Nagykarácsony sorsjegy megvásárlásával befogadó  
játszóterek megépítését támogatod, ahol ép és fogyatékos-
sággal élő gyermekek közösen gyűjthetnek élményeket.
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