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Szemüvegkészítés
Szemüvegjavítás
Ultrahangos szemüvegtisztítás
Látásvizsgálat
Kontaktlencse rendelés
Ajándékutalvány
Optikai kiegészítő cikkek

SZOLGÁLTATÁSAINK:
TÖRHETETLEN

SZEMÜVEG MÁRKAPONT
A gyermekeknek szánt, emlékező
Siliflex alapanyagból készült
NANOVISTA szemüvegkereteket
keresse a Libertine Optikában! 
A veszélyes, fém alkatrészektől
mentes, 360°-ban hajlítható, BPA
mentes keretek sportolás és játék
közben is maximális biztonságot és
kényelmet nyújtanak. Szárai egy
mozdulattal sportpántra
cserélhetőek, ami ajándékba jár a
szemüveghez, ahogyan a tok,
törlőkendő és egy második
biztonsági pánt is. 

www.libertineoptika.hu

2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 3.

+36 20 432 1272

OPTIKA

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
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Tuzson Bence köszöntötte a grundbirkózó diákolimpia 
országos döntőjébe jutott versenyzőket

Színvonalas volt a Radnóti gimnázium jótékonysági bálja

Ez a rendezvény 
egy újabb lehetőség is 
arra, hogy jót tegyünk

AZ OKTATÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE, ILLETVE AZ ISKOLA RENDEZVÉNYEIRE FORDÍTJÁK A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM JÓTÉKONYSÁGI 
BÁLJÁNAK BEVÉTELÉT – MONDTA EL A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE,  

AKIT A RENDEZVÉNY SZÜNETÉBEN ARRÓL KÉRDEZTÜNK, HOGY MILYEN INTÉZKEDÉSEKRE SZÁMÍTHATUNK A KÖZELJÖVŐBEN, S EZEK HOGYAN JÁRULHATNAK HOZZÁ 
TÉRSÉGÜNK FEJLŐDÉSÉHEZ. KÖSZÖNETET KELL MONDANOM A SZÍNES MŰSORÉRT A GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ÉS TANÁRAINAK – HANGSÚLYOZTA A KÉPVISELŐ, AKI 

BESZÉLT INTERJÚNKBAN ARRÓL IS, HOGY EBBEN A HÓNAPBAN DUPLA NYUGDÍJAT KAPNAK AZ ÉRINTETTEK. MINT MONDTA, AZ AKTUÁLIS JUTTATÁS ÉS  
A TIZENHARMADIK HAVI NYUGDÍJ EGYSZERRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSE EGYÉRTELMŰEN JELZI, HOGY MEGBECSÜLJÜK AZ IDŐSEKET. A KÉPVISELŐ FELHÍVTA  

A FIGYELMET ARRA IS, HOGY RÉGIÓNK FEJLŐDÉSE SZEMPONTJÁBÓL ÉRDEMES FIGYELEMMEL KÍSÉRNÜNK AZ ORSZÁGOS INTÉZKEDÉSEKET IS, MERT PÉLDÁUL 
TÖBB MINT SZÁZEZER GYERMEK MEGSZÜLETÉSÉHEZ JÁRULT HOZZÁ ORSZÁGOS SZINTEN A BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS, AMINEK TÉRSÉGÜNKBEN IS SOK-SOK, 

CSALÁDALAPÍTÁSRA KÉSZÜLŐ FIATAL HÁZASPÁR VOLT MÁR EDDIG IS A KEDVEZMÉNYEZETTJE.

Grundbirkózás és jótékonysági bál

– Mit jelent az Ön számára a 
Radnóti Miklós gimnázium jóté-
konysági bálja?

– Vannak olyan hagyományos 
és kiemelt fontosságú rendezvé-
nyek, amelyeken mindig igyek-
szem megjelenni, aktívan részt 
venni. Ilyennek érzem például a 
Radnóti gimi jótékonysági bál-
ját is. Mert ez a rendezvény egy 
újabb lehetőség is arra, hogy jót 
tegyünk. Az itt összegyűlt bevé-
telből többek között a mindenna-
pi oktatáshoz szükséges eszközö-
ket szerezhet majd be az iskola.

– Az idén Dunakeszin rendez-
ték meg a Grundbirkózás diák-
olimpia országos döntőjét, ame-
lyen Ön is részt vett. Milyen ta-
pasztalatokat szerzett a helyszí-
nen?

– Ötgyermekes édesapaként 
mindig is nagyon fontos volt szá-
momra a testnevelés, a sport. A 
Grundbirkózás diákolimpia pe-
dig, amelynek országos döntőjét 
az idén Dunakeszin szervezték 
meg, a Magyar Diáksport Szövet-
ség nagy múltú programja, és kü-
lönös jelentősége, hogy hazánk-
ban ez az egyetlen olyan sport-
szövetség, amely lehetőséget biz-

tosít a gyermek- és diáksport 
területén arra, hogy rendszeres 
mozgásra ösztönözzék a gyerme-
keket. Így az összefüggések egy-
értelműek, a remek szervezésnek 
köszönhetően pedig kiválóan, és 
nagyszerű hangulatban zajlott a 
rendezvény. Örülök, hogy része-
se lehettem ennek, és fontos, ins-
piráló élményekkel tértem haza a 
versenyről.

– Tragikus, különösen nagy 
erejű földrengés rázta meg nem-
rég Törökország és Szíria határ-
vidékét, a magyar mentőcsapa-
tok pedig az elsők között érkeztek 
a helyszínre. A magyar szakem-
bereknek van elég tapasztalatuk 
a természeti katasztrófák keze-
lésében?

–Magyarország ebben a tragi-
kus helyzetben ismét bizonyítot-
ta nemcsak a segítőkészségét, de a 
felkészültségét, rátermettségét is: 
ha baj van, ránk mindenki szá-
míthat. Az összefogásnak ugyan-
azt a nyílt és őszinte szellemiségét 
képviseljük a tragédia helyszínén, 
nemzetközi szinten is, ami itt 
helyben, a régiónkban is nap mint 
nap megnyilvánul a munkánk-
ban, és amely nélkül az elmúlt 

időszakban elért eredményeinek 
a közelébe sem juthattunk volna. 
A magyar Hunor mentőszervezet 
ötvenöt fővel vett részt a török-

országi földrengés áldozatainak 
mentésében, a romok alatt rekedt 
túlélők felkutatásában. Keresőku-
tyákkal érkeztek a természeti csa-
pás helyszínére, s valóban az elsők 
között láttak munkához a romo-
kon. Megható jeleneteket láthat-
tunk a helyszíni tudósításokban, 
büszkék vagyunk azokra a hon-
fitársainkra, akik a helyszínen se-
gítettek a mentésben.

– Milyen intézkedések előké-
szítésén dolgoznak jelenleg, mire 
számíthatunk a közeljövőben?

– Mindenekelőtt hadd hív-
jam fel a kedves olvasók figyel-
mét arra, hogy ebben a hónap-
ban dupla nyugdíj érkezett a jogo-
sultakhoz. Ez azt jelenti, hogy az 
aktuális juttatás mellett a tizen-

harmadik havi nyugdíjat is most 
kapták meg az érintettek. Jól em-
lékszünk rá, hogy ezt a baloldal 
egy tollvonással vette el a nyug-
díjasoktól és a mai napig támadja 
is a tizenharmadik havi nyugdíj 
kifizetését. Mi azonban megbe-
csüljük az időseket, akik a legne-
hezebb időszakban is számíthat-
nak ránk. Régiónkban az elmúlt 
időszakban sok fontos beruhá-

zást valósítottunk meg együtt, 
közösen. Közeljövőnk szempont-
jából a megkezdett munka követ-
kezetes folytatása a legfontosabb 
feladatunk. Bár még csak február 
van, már ebben az évben is fontos 
lépéseket sikerült megtennünk. 
Így például négyszázmillió forin-
tos támogatással valósulhat meg 
az Inkubátorház Dunakeszin, 
a város további fejlődését, az itt 
élő emberek egészségének hosz-
szú távú megőrzését pedig nagy-
ban elősegíti az is, hogy ugyan-
csak négyszázmilliót költhet el az 
önkormányzat a most elnyert ke-
retből az egészségügyi alapellátás 
fejlesztésére.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Számos intézkedéssel erősítjük a régiónkban élő 
családok biztonságát, illetve a lakosság békés hétköznapjait
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Az elmúlt évben 
végzett munka 
képekben, számokban

FOLYTATÓDIK A HAGYOMÁNY, ELKÉSZÜLT 
A 2022-RE VONATKOZÓ POLGÁRMESTERI 

BESZÁMOLÓ. FEJLESZTÉSEK, 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, IDŐSÜGYI PROGRAMOK, 

DUNAKESZI DIÁKNEGYED, A 45 ÉVES VÁROS, 
A CSALÁDBARÁT INTÉZKEDÉSEK ÉS A SPORT 

IS KAPOTT EGY-EGY FEJEZETET.

MIK TÖRTÉNTEK 
DUNAKESZIN 2022-BEN?

Megjelent a 2022-es év fej-
lesztéseit, történéseit bemu-
tató legújabb Polgármes-

teri beszámoló, amely a következő 
napokban minden dunakeszi ház-
tartásba eljut. 13 éves hagyománya 
van már annak, hogy Dióssi Csa-
ba polgármester beszámol a város-
vezetés eredményeiről. „Amikor 
2010-ben először polgármester let-
tem, úgy gondoltam, óriási bizalmat 
kaptam az emberektől. Ezért éven-
te egyszer szeretnék elszámolni az-
zal, hogy sikerült élni a bizalommal. 
Fontos kiadványnak, ismeretanyag-
nak tartom” – mondta a polgármes-
ter. Mint hangsúlyozta, bár a címe 
Polgármesteri beszámoló, mégsem 
a polgármester munkájáról ad szá-
mot, hanem egy komoly stáb tevé-
kenységének eredményeit vonultatja 
fel ez a kis füzet évről-évre. „Köszö-
nöm minden résztvevőnek, hogy nap 
mint nap dolgozik Dunakesziért” – 
emelte ki Dióssi Csaba.

Az Önkormányzat nem titkolt cél-
ja a közösségépítés Dunakeszin. Ez 
önálló fejezetet is kapott a beszámo-

lóban, ahol néhány kép segítségével 
felelevenednek 2022 nagy pillana-
tai is. Így a városi születésnap, a re-
pülős hétvége, Jam Jazz Fesztivál, az 
új helyszínen megrendezett XI. Du-
nakeszi Feszt vagy akár a búcsú. „A 
12 évvel ezelőtt megalapított Duna-
keszi Programiroda nagyon jó ren-
dezvényeket honosított meg fenn-
állása óta. A színes rendezvénycso-
maggal mindenfajta érdeklődésű 
embert igyekszünk elérni a legma-
gasabb szintű kultúrától egészen a 
sportig, szabadidős tevékenységig. 
Ezek a rendezvények bár hagyomá-

nyosak, évről-évre megújítjuk őket, 
vagy teljesen újat hívunk életre. Idén 
próbálunk visszamenni a hagyomá-
nyokhoz, e hétvégén lesz az I. Duna-
keszi Mindmegeszi toroskáposzta- 
és böllérverseny, amit most még „ki-
csiben” próbálunk ki, de jövőre sze-
retnénk nagyon sok városi csapatra 
kiterjeszteni” – részletezte a polgár-
mester. Elárulta azt is, hogy szintén 
új programként borfesztivált is ter-
veznek a nyárra a Duna-partra.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt

Elkészült Dióssi Csaba polgármester 2022. évi beszámolója
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Az önkormányzat pályázati forrásból valósítja meg a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
Krajcár utcai ügyfélszolgálati iroda épületének szigetelését, energetikai korszerűsítését

A döntést előkészítő feladat egyeztetést tart a polgármester

EGY TELEPÜLÉS FEJLŐDÉSÉT NAGYMÉRTÉKBEN MEGHATÁROZZA, HOGY A HELYI IPARŰZÉSI- ÉS EGYÉB ADÓBEVÉTELEK MELLETT MENNYIRE EREDMÉNYES  
A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE. DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER SZERINT DUNAKESZI EZEN A TERÜLETEN IS JÓL TELJESÍT, MELYRE PÉLDA, HOGY A 2023-AS ÉVET 

NÉGY KIEMELKEDŐ PROJEKTTEL INDÍTJÁK, MELYEKRE MÉG TAVALY EGYMILLIÁRD FORINTOT MEGHALADÓ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁST NYERTEK. ÚJ FUNKCIÓT KAP 
A VOLT PSZICHIÁTRIAI ÉPÜLET, MELYNEK BŐVÍTÉSÉRE ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉRE, VALAMINT AZ EGYKORI SWEET POINT TERÜLETÉN LÉTESÜLŐ INKUBÁTORHÁZ 

KIALAKÍTÁSÁRA EGYARÁNT 400-400 MILLIÓ FORINT PÁLYÁZATI FORRÁST NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT.  A RAVATALOZÓ ÉS A KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 
ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉRE, VALAMINT A DÉLI KERESKEDELMI KÖZPONTIG KANYARGÓ KERÉKPÁROS ÚT ÉPÍTÉSÉRE  

TÖBB SZÁZMILLIÓ FORINTOT NYERT DUNAKESZI. A RÉSZLETEKRŐL DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTERT KÉRDEZTÜK.

400 millió forintból  
új egészségközpontot 

alakít ki az önkormányzat

- Minden olyan uniós és hazai pá-
lyázaton indulunk, amelynek célja 
találkozik Dunakeszi fejlesztési igé-
nyeivel, a lakosság elvárásaival. Fe-
gyelmezett gazdálkodásunknak kö-
szönhetően – ha szükséges – a pályá-
zatokhoz biztosítjuk az önkormány-
zati önrészt. A legutóbbi pályázati 
időszakban négy pályázaton indul-
tunk, melyekről a minap kaptuk meg 
a határozatot, hogy nyertünk. Az 
egészségügyi alapellátás fejleszté-
sére, a Fő út és a Cserkész utca ke-
reszteződésénél lévő egykori pszi-
chiátriai épület bővítésére és fejlesz-
tésére 400 millió forintot nyertünk. 
Közismert, hogy az épületből a pszi-
chiátria ellátás átkölközött a szakor-
vosi rendelő mellett épített új épület-
be. A Cserkész utcai épületet teljesen 
átalakítjuk és kétszintesre bővítjük, 
melyben egy gyermekorvosi- és egy 
fogorvosi rendelő, valamint a védő-
női szolgálat kap helyet – ismertette 
Dióssi Csaba.

A polgármester elmondta, hogy 
az építési engedéllyel rendelkezik az 
önkormányzat, már készülnek a ki-
viteli tervek. – Reményeink szerint 
idén, de legkésőbb 2024-ben meg 
tudjuk nyitni a korszerű egészség-
ügyi intézményt – tette hozzá a pol-
gármester. 

Inkubátorház segíti  
a kezdő vállalkozókat

- A városi önkormányzat mellett 
gyakran előfordul, hogy saját cé-
günk, a Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. indul azokon a pályázato-
kon, melyek célkitűzése egybeesik a 
vállalat tevékenységével.  Így nyer-
tünk 400 millió forintot egy inku-

bátorház kialakítására, melyben a 
létesítmény kialakítása után a piaci 
bérleti díjaknál jóval kedvezőbb fel-
tételekkel kínálunk működési lehe-
tőséget a kezdő, mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozók számára – tájékozta-
tott a város polgármestere.

Dióssi Csabától megtudtuk, 
hogy az inkubátorházat az egy-
kori Sweet Point területén ala-
kítják ki, melyet 2018 elején vá-
sárolt meg az önkormányzat.  

(Az 1989-ben alapított Sweet Point 
Kft.-ről talán nem mindenki tud-
ja, hogy sikereinek csúcsán, az 
egyik legkedveltebb készítményével,  
a szaloncukorral 1994-ben elnyer-
te a csomagolás Oscarjaként em-
legetett World Star-díjat. Három 
év múlva az orosz piacra gyártott 
Amore desszert, 2004-ben pedig az 
új cukorkasorozat kapta meg ugyan-
ezt a patinás szakmai kitüntetést.  
a szerk.)

Négy jelentős fejlesztéssel indul 
a 2023-as esztendő
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A történelmi múltidézés után tér-
jünk vissza a jelenbe, amikor is 
Dióssi Csaba arról beszélt, hogy az 
egykori édesipari üzem területén 
működik évek óta a VSD jégkorong 
szakosztálya, de helyet kaptak civil-
szervezetek is olyan célokra, melyek 
fontosak a város számára is. 

- A terület, az irodaház nagyon le-
romlott állapotban van, a felújításán, 
a hasznosításán régóta gondolko-
dunk. A 400 millió forint pályázati 
forrásból felújítjuk az irodaépületet, 
valamint az épülethez kapcsolódó 
csarnokot. Egyébként terveink sze-
rint hosszú távon itt alakítanánk ki 
a Közüzemi Nonprofit Kft. végleges 
helyét, mivel az önkormányzat stra-
tégiai célja, hogy jelenlegi, Szent Ist-
ván úti telephelyről ide költözzön át. 
A pályázati kiírás céljaival összhang-
ban a felújítás után itt nyitjuk meg az 
inkubátorházat, amely kezdő, mik-
ro vállalkozók számára biztosít mű-
ködési feltételt. Jelenleg a terveket 
készítjük, a létesítményt várhatóan 
2024-ben vehetik használatba a vál-
lalkozók.  

A Fő út végétől  
az Auchanig bővül  

a kerékpárút-hálózat

Kétségtelen tény, hogy nem a leg-
optimálisabb, de mégis jelentős elő-
relépésként könyvelhettük el a vá-
rosi kerékpáros körút kialakítását, 
melyet újabb fejlesztések követtek 
az elmúlt években.  A sportolás, a 
kerékpározás kedvelői óriási ered-
ményként nyugtázták az EuroVelo 
6 nemzetközi kerékpárút Buda-
pest-Dunakeszi szakaszának meg-
építését, melynek köszönhetően a 
fővárosból egészen Ipolydamásdig 
kerékpározhatunk. A legfrissebb 
hírek szerint újabb neuralgikus kér-
dést old meg a Fő út végétől az Auc-

hanig épülő kerékpáros út, mely-
re 300 millió forintot nyert a városi 
önkormányzat.  

- A sikeres pályázatnak köszönhe-
tően a városból elérjük az EuroVelo 
6 kerékpárutat a Fő út és a Pallag úti 
körforgalomnál, amely onnan to-
vább halad a Lidl áruházi körforga-
lomig. A csomóponttól kerékpáros 
útként épül ki a szervizúton, amely 
egészen az Auchan áruházig halad 
majd – vázolta fel a polgármester. A 
beruházásnak köszönhetően kerék-
párral elérhető lesz a város déli ré-
szén található ipari terület munkál-
tatóinak nagy része. A fejlesztéssel 
régi igényt tudunk kielégíteni – tet-
te hozzá a városvezető.

- A Fő út és a Lidl áruház melletti 
kerékpárutat ebben az évben szeret-
nék megépíteni. A szervizúton hala-
dó kerékpáros utat pedig 2024-ben – 
mondta Dióssi Csaba a megvalósítás 
várható időpontjáról.  

A projekt összköltsége meghalad-
ja az 570 millió forintot, amelyhez a 
300 millió forint pályázati támogatás 
feletti részt saját forrásból biztosítja 
az önkormányzat.

A ravatalozó és  
a Közüzemi Nonprofit Kft. 

épületének energetikai 
korszerűsítése

- A negyedik pályázaton 108 mil-
lió forintot nyertünk energetikai fel-
újításra, korszerűsítésre. Bizonyára 
sokak számára ismert, hogy a Duna-
keszi Közüzemi Nonprofit Kft. Kraj-
cár utcai ügyfélszolgálati iroda épü-
lete nagyon régi, melynek felújítását 
régóta tervezzük. Terveinkben sok-
kal több felújítás szerepel, de ezúttal 
csak az energetikai korszerűsítést, 
felújítást támogatja a pályázat, mely-
ből felújítjuk a Fóti úti köztemető fő-
épületét és a ravatalozót is. Mind-
két helyszínen homlokzati hőszige-
telést, nyílászáró cseréket, a napele-
mes rendszer telepítését és a fűtési 
rendszer korszerűsítését tervezzük. 
A projekt összköltsége 170 millió fo-
rint, a különbözetet az önkormány-
zat teszi hozzá – zárta tájékoztatóját 
Dióssi Csaba polgármester.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

és Kovács Zsolt

A Fő út déli végétől 
egészen az Auchanig 
kiépül a városi  
kerékpárút, 
amely csatlakozik 
az EuroVelo 6 nemzetközi 
kerékpárúthoz is 

A pszichiátria ellátás 
egykori Cserkész utcai 
épületét teljesen
átalakítják és kétszintesre 
bővítik, melyben  
egy gyermekorvosi-  
és egy fogorvosi rendelő, 
valamint a védőnői
szolgálat kap helyet
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A DMRV ZRT. MÁR ELKÉSZÍTTETTE A DUNAKESZIN ÉPÜLŐ ÚJ VÍZTORONY 
TERVEIT ÉS A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA IS MEGTÖRTÉNT. A BERUHÁZÁS A 
SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN 15 MILLIÁRD FORINTBÓL VALÓSUL 
MEG A VÁROS KELETI RÉSZÉN, A TOLDI UTCA ÉS A HATÁR UTCA SARKÁN – 
TÁJÉKOZTATTA LAPUNKAT SIPOS DÁVID, DUNAKESZI ALPOLGÁRMESTERE. 

ÚJ VÍZTORONY ÉPÜL

A körzet önkormány-
zati képviselője 
nagy jelentőségű-
nek nevezte a fej-

lesztést, amely reményei sze-
rint megoldja a víznyomás 
problémáit a Toldi-Dombliget, 
az Alagliget és a Tóváros la-
kópark háztartásaiban. A fej-
lesztés közel kétezer háztar-
tást érint.

- A beruházás két ütemben 
valósul meg. Első lépésként 
kiépítik a vízvezetéket a Szent 
Imre téren lévő régi, ma már 
használaton kívüli víztorony-
tól – a Kossuth Lajos utcán ke-
resztül - a Határ utcáig. A há-
lózat építésének munkálatait 
már most tavasszal elkezdik, 
melyhez az önkormányzat 
megadta az út- és területbon-

tási engedélyt. A második 
ütemben pedig az acélszerke-
zetű hidroglóbuszt építek fel – 
ismertette az alpolgármester.

Sipos Dávid érdeklődésünk-
re elmondta, hogy a fejlesztés 
teljes egészében a DMRV Zrt. 
beruházásaként valósul meg 
az önkormányzat területén. 
Arra a felvetésünkre, hogy az 
építmény külső megjelenési 
formája hogyan illeszkedik a 
környezetbe, az alpolgármes-
ter kijelentette, hogy a hidro-
glóbusz készre gyártott acél 
elemekből áll, amely lényege-
sen eltér a Szent Imre téri mű-
emlékként nyílván tartott víz-
toronytól. Ma már szinte kizá-
rólag ilyen, előregyártott víz-
tornyokat telepítenek.

– Az új víztorony acél osz-
lopból és gömbből készül, 
melynek a magassága megha-
ladja a harminc métert a meg-
felelő víznyomás biztosítása 
érdekében. 

Az alpolgármester elárul-
ta, felvetődött annak az öt-
lete, hogy az önkormányzat 
a víztorony köré egy körpa-
norámás kilátót építene kül-
ső anyagi forrás bevonásával, 
amely egyrészt mérsékelné az 
építmény ipari jellegét, más-
részt a látogatók madártáv-
latból élvezhetnék a város, a 
Duna, a Pilis-hegység és a fóti 
dombság gyönyörű látványát. 
Természetesen ebben az eset-
ben a kilátó úgy épülne meg, 
hogy a közelben lévő ingatla-
nok kertjébe a belátást meg-
akadályoznák.

- A DMRV Zrt. képviselőitől 
azt kértük, hogy a beruházás 
átadásával egy időben a víz-
torony környezetét parkosít-
sák, mert az ingatlan melletti 
játszó– és közösségi tér nagy 
népszerűségnek és látogatott-
ságnak örvend a gyerekek és 
a felnőttek körében egyaránt 
– emelte ki Sipos Dávid alpol-
gármester.

Vetési Imre 

ELKEZDŐDTEK A TÁVHŐVEZETÉK BŐVÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS MUNKÁLATOK A VÁROSBAN. 
A CÉL, HOGY A KLAPKA UTCA VÉGÉN ÁLLÓ ÚJ, MÉG ÉPÜLŐ DUNAKESZI DIÁKNEGYED 
ÉPÜLETEI ŐSZRE RÁKAPCSOLÓDJANAK A TALLÉR UTCÁBÓL MŰKÖDTETETT ÖNÁLLÓ 
HŐFORRÁSSAL ELLÁTOTT RENDSZERRE, AMIT A DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 
KEZEL – ISMERTETTE KÖZÖSSÉGI OLDALÁN TÓTH ESZTER VÁROSI FŐKERTÉSZ.

Elkezdődött a Dunakeszi Diáknegyed 
távhővezetékének kiépítése

„A munkálatok a Magyarság 
Sporttelepen kezdődtek, ahol a 
futópálya szélén fut majd a veze-
ték, majd a vasút alatt a cső saj-
tolásával folytatódik. Itt a meglé-
vő platánfasor esetében speciális 
technológiával védjük a gyökér-
zetet, majd gyökérgát építésével 
a lefektetésre kerülő vezetéket is.

A következő ütem a Béke út-
tól a Magyarság pályáig a Fő út 
keleti oldalán futó járdát, zöld 
sávot és a Bárdos iskola udvarát 
érinti. Itt sajnos a tavaly elülte-
tett 78 darab hársfát ideiglenesen 
el kell helyeznünk – vermelnük 
kell az építkezés idejére, mivel az 
építési technológia miatt a mun-
kaárok széle pont a fák törzsé-
nek vonalában fekszik. A mun-
kaárok visszatemetése után ezek 
az egyedek visszaültethetők. A 
korábban ültetett sajnos lerom-
lott állapotban lévő, sokszor sé-
rült magas kőrisek nem átültet-
hetők, ezek az 5-20 cm-es törzs-
átmérőjű egyedek kivágásra, 
majd pótlásra kerülnek. 2023 
őszén így egy egységes hársfa-
sor kerül kiültetésre, szintén tel-
jes szakaszon a vezeték védel-
mében gyökérgáttal, illetve vá-
rosi beruházás keretében telepí-
tésre kerül egy sövénysor, amely 
a Béke úttól a Sólyom utcáig fut 
a járda keleti kerítés felöli olda-
lán. Tervezetten a meglévő töre-
dezett, betonlapos járda cseré-
je is megvalósul, és egységes ki-
alakítást, új térkőburkolatot kap 
a Fő úti járda” – ismertette Du-
nakeszi főkertésze.

Tóth Eszter beszámolt arról 

is, hogy a vezeték a Bárdos isko-
la felsős udvara és az Iskola utcai 
első 10 emeletes közötti két fel-
újításra kerülő akna között fog-
ja keresztezni a Fő utat. „Itt az 
iskolaudvaron álló ugyan rossz 
állapotú, de nagy árnyékot adó 
hatalmas nyárfát megvédjük, a 
vezeték kikerüli a fa gyökérzetét. 
A távhővezeték ezután elfordul 
déli irányba és a kerékpárút-pá-
lya alatt fut, itt igyekeznek majd 
a nagyméretű keleti tuja sort 
megóvni. A harmadik szakasz 
az Aradi vértanúk terén keresz-
tül fut, itt reményeink szerint 
úgy sikerült vezetni a fák között 
a nyomvonalat, hogy egyet sem 
kell kivágni. A munkaárkok be-
temetése után kezdődhet majd 
a tér felújítása” – derül ki a tájé-
koztatóból.

A városi főkertész így zárta 
minden szakmai részletre kiter-
jedő tájékoztatóját: „A negyedik 
szakasz a Nap utcán keresztül, 
annak félpályás lezárásával fog 
megépülni, majd becsatlakoz-
ni a Garas utca – Nap utca sar-
kán álló 10 emeletes ház – Barát-
ság út 45. keleti oldalán lévő ak-
nába, itt a fejlesztés zöldfelületet 
érint, ezen a szakaszon lévő fák 
gyökérzetének feltárásakor de-
rül majd ki, a beavatkozás mér-
tékére. A kivitelezőkkel a terüle-
tet többször bejártuk, a favédel-
met, átültetéseket, a helyreállítás 
folyamatát átbeszéltük, bízom 
abban, hogy minden a tervezet-
tek szerint zajlik majd” – olvas-
ható Tóth Eszter városi főkertész 
bejegyzésében.
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AZ ALAPSZŰRÉSEK MELLETT TOVÁBBI EGY VÁLASZTHATÓ SZAKORVOSI VIZSGÁLATRA TUDNAK JELENTKEZNI A 65 ÉV FELETTI DUNAKESZIEK 
MÁRCIUS 25-ÉN, A II. DUNAKESZI SZENIOR SZŰRŐNAPON. 

EGY NAPRA ISMÉT AZ IDŐSEKÉ 
A RENDELŐINTÉZET

A
lapszűrés, szakorvosi vizsgálatok, tanács-
adás, konzultáció és mozgás várja a 65 év fe-
letti dunakeszieket a II. Dunakeszi Szenior 
Szűrőnapon március 25-én, a Dunakeszi Szak-

orvosi Rendelőintézetben. Az érdeklődők előzetes re-
gisztrációval az alapszűrések (vérnyomás-, vércukor-, 
véroxigén- és koleszterinszint mérések) mellett egy 
szakorvosi szűrővizsgálatra tudnak jelentkezni. „Idén 
figyelembe vettük a tavalyi tapasztalatokat és igénye-
ket, így némileg változtattunk a vizsgálatokon. Amire 
nem volt igény kivettük, helyette biztosítunk olyat, ami 
az első alkalommal kimaradt, de keresték a páciensek” 
– mondta Csoma Attila, a „Gondoskodunk az idősek-
ről” tanácsnokság elnöke.

A választható vizsgálatok között szerepel EKG-szű-
rés, csontsűrűség mérés – amelyhez a Richter Gedeon 
Nyrt. biztosítja a berendezést –, hallásvizsgálat, gégé-
szeti- és gégerák szűrés, nőgyógyászati szűrés, szemé-

szeti látásvizsgálat, Carotis Doppler vizsgálat, urológiai 
és ortopédiai szakrendelés, dietetikai tanácsadás, fris-
sítő masszázs, szenior egyensúly- és gerinctréning va-
lamint szenior örömtánc. A pácienseknek lehetőségük 
lesz kérdezni és tanácsot kérni a szakorvostól, de fontos 
tudni, hogy ezek a beszélgetések nem helyettesítik az 
egyébként beutalóhoz kötött szakorvosi vizsgálatokat.

Az előzetes regisztrációt a tavalyihoz hasonlóan a 
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata vég-
zi a 06 27 542 800-as központi telefonszámon, ahol az 
ügyintéző kapcsolása (0-ás gomb) után rögzítik a beje-
lentkezést. A telefonszám ügyfélszolgálati időben hív-
ható (hétfő 8.00-17.30, kedd-csütörtök 8.00-16.00, pén-
tek 8.00-12.00).

Sok szeretettel várja Önöket: Dióssi Csaba polgár-
mester, Csoma Attila önkormányzati képviselő és a 
Szakorvosi Rendelőintézet minden dolgozója!

Szeredi Helga
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körzeti 
képviselőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Az idei évi költségvetést hamaro-
san elfogadja a testület, amely re-
ményeim szerint tartalmazni fog 
több olyan a körzetet érintő fej-
lesztési, felújítási tételt is a kiadá-
si oldalon, melyek javítják majd a 
komfort érzetünket, közlekedé-
sünket, közösségi életünket. Ezek-
ről e hónapban tárgyalok a város 
vezetőivel, egyeztetjük az igénye-
ket és lehetőségeket! Amint konk-

rétumok lesznek, természetesen 
beszámolok róla! Több ilyen la-
kossági megkeresést is kaptam, 
levélben, e-mailben, telefonon és 
személyesen is, s természetesen 
magam is látok több megoldan-
dó kisebb és nagyobb feladatot.

Sajnos egyre több olyan beje-
lentést, jelzést kapok, ami a helyi 
közbiztonságot érinti. Nagyon el-
szaporodott az autókkal kapcso-
latos lopások száma, főleg a dísz-
tárcsák és egyéb könnyen ellop-
ható alkatrészek éjszakai eltűné-
se, s ez komoly gondot, kiadást 
és bosszúságot okoz sokunknak. 
Megkerestem és folyamatosan 
keresem ez ügyben az illetékes 
hatóságokat is, hogy visszaszorít-

suk ezt a negatív trendet, sok öt-
let javaslat is érkezik ezzel össze-
függésben, azokat is igyekszem a 
döntéshozók elé vinni!

A közlekedési morálban is azt 
érzékelem, hogy néhány renitens 
autós, motoros miatt romlik a 
helyzet, bízom benne, hogy eze-
ket is sikerül csökkenteni, meg-
szüntetni.

Az a személyes tapasztalatom, 
hogy a szemetelés sajnos ismét 
inkább erősödik, pedig jól elva-
gyunk látva szemétgyűjtő edé-
nyekkel, mégis sok eldobott üve-
get, dobozt, műanyag hulladékot 
látok a zöld területeinken. Főleg 
azokon a környékeken tapasztal-
ható ez, ahol a közelben kisbolt 

vagy vendéglátóipari egység ta-
lálható. Vigyázzunk a saját kör-
nyezetünkre!

Tiszteljenek meg továbbra is bi-
zalmukkal, véleményükkel, s te-
gyük közösen még élhetőbbé 
szebbé e városrészt! Természete-
sen továbbra is várom a jelzéseiket, 
olyan ügyekben, melyek szebbé-
jobbá tehetik a Lakótelep Szívének 
életét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon a 
0627 542-805 számon, levélben a 
Garas utca 4. szám alatt, s termé-
szetesen 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!

- Érdeklődést nyújtottam be fo-
lyamatban lévő ügyekben, egy-
ben kértem, hogy a 2023. évi fej-
lesztések során a 6-os számú kör-
zetben a jelzett utcák rekonst-
rukciója, valamint járdaépítések 
folytatása, illetve térfigyelő ka-
merák kihelyezése az idei költ-
ségvetésben szerepeljenek 

- A felgyülemlő csapadékvíz 
több esetben okozott problémát 
a Mihály utca 6. tulajdonosának. 
A bejelentő az ingatlanja előtt 
megsüllyedt viacolor helyreállí-
tása érdekében kérte intézkedé-
semet. A helyszín megtekintése 
igazolta a lakó állítását, ezért be-
adványban az osztály illetékesé-
hez fordultam, melyben a meg-
süllyedt viacolor helyreállítását 
kértem 

- A roller parkoló felfestése, a 
Lime alvállalkozója által, a Tábor 
és Hunyadi utca – Piros Óvoda – 
sarkon lévő hirdető oszlop mel-

lett megtörtént. Remélhetően a 
jövőben már nem a tiltott helyen 
a Hunyadi és Mátyás király utcai 
gyalogos átkelőhely közelében 
hagyják a rollereket, ami akadá-
lyozza a gyalogos közlekedést 

- Útrepedés keletkezett és a 
csapadékcsatorna közelében 
megsüllyedt az aszfalt a Kálmán 
utca 88. előtt. A hiba megszünte-
tését az osztály ügyintézője felé 
jeleztem, aki válasz mailben tá-
jékoztatott, hogy a helyreállítást 
megelőzően a DMRV megkame-
ráztatja a helyszínt

- Hasonló probléma keletke-
zett a Bródy-Zalán utca keresz-
teződésénél, melyre az egyik ott 
lakó hölgy hívta fel a figyelmet. A 
helyszín megtekintése igazolta a 
bejelentő állítását, melyet az ut-
cákat felügyelő és ellenőrző köz-
területes kollégák is alátámasz-
tottak. Az aknafedél és körülöt-
te lévő terület helyreállítását kér-
tem írásban   

- A körzet ellenőrzése során a 
Luther Márton téri körforgalom 
közelében a HÍD ABC- vel szem-
ben lévő oldalon keletkezett – 
sárgával felfestett terület – út-
hiba helyreállítását jeleztem a 

Városüzemeltetési Osztály felé. 
Köztudott, hogy a terület a Ma-
gyar Közút tulajdonában van, 
ezért egyelőre csak a türelmü-
ket kérhetem a gépjárműveze-
tőktől

- A körzetben kért fásítást a 
vállalkozó elvégezte, de a cserjék 
még nem kerültek kiszállításra. 
Érdeklődésemre a főkertész asz-
szony tájékoztatott, hogy a cser-
jék március-áprilisban érkeznek, 
amikor is a faiskolai „cserepezés” 
megtörténik. Mit is jelent a cse-
repezés? Az a folyamat, amikor 
ömlesztett melegházi vagy sza-
badföldi termesztésből az árudá-
ba kerülő cserépbe helyezik a nö-
vényt. Ezután, ha a növény a cse-
répben gyökeret eresztett, ak-
kortól válik eladhatóvá. Ezúton 
köszönöm Tóth Eszter érdemi tá-
jékoztatását

- Zápolya utca 31. előtti rácsos 
víznyelő körül megsüllyedt asz-
falt helyreállítása érdekében az 
illetékeshez fordultam, melynek 
eredményeként a Penta munka-
társai a munkálatokat elvégezték

- Kátyúk körbe rajzolása a hely-
színek közös megtekintése alkal-
mával megtörtént 

- A Kossuth L. utca rekonstruk-
ciója felől legutóbb a Magyar Köz-
úttal való tárgyalás eredményéről 
érdeklődtem. Az együttműködés 
első állomása a Rév utca felújítá-
sának műszaki és pénzügyi von-
zatainak vizsgálata. A Kossuth L. 
utca útpálya felújításáról is szó 
esett, de jelenleg a költségvetési 
keret alapján – 2022 – az éves fel-
újítási tervben nem szerepel. To-
vábbra is vizsgálják a Kossuth és 
Széchenyi csomópont forgalom-
technikai átalakítását. Ezt követő-
en az ügyintéző hölggyel voltam 
levelezésben, de sajnos egyet-
len egy esetben sem tudott konk-
rétumot mondani a Kossuth L. 
utca felújításával kapcsolatban. 
Hóvégén az osztályvezetőnek 
címzett beadványban érdeklőd-
tem, hogy tud-e valamilyen bizta-
tót mondani, netán érdemi infor-
mációt adni.

- Közvilágítási problémák hely-
reállításának kérelme: 1-2. Alkot-
mány utca 1. és 15. 3-4. Kölcsey 
utca 5. és 9. 5. Dugonics utca 18. 
6. Hunyadin a Bocskai és Bulcsú 
közötti részen 7. Hunyadi utca 12. 
8. Kossuth L. utca 35.

 Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

JANUÁRI INTÉZKEDÉSEK
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körzeti 
képviselőink jelentik

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

Az önkormányzat évről évre 
fejleszti a közterületi térfigye-
lő kamera hálózatát. Az eszközö-
ket jellemzően forgalmasabb út-
vonalak vagy frekventált helyek 
mentén helyezzük el. A tavalyi év-
ben kérés érkezett be a Kiserdő 
utcából is és bár van az utca vé-
gén kamera elhelyezve, a közép-
ső zónája nincs lefedve kamerá-
val. Ezért a Kiserdő utca Ifjúság 
utca sarkára elhelyezünk egy tér-
figyelőt, amely egy közeli kukatá-
rolót is szemmel tud majd tartani. 

A kamerát tartó oszlop alapozása 
megtörtént, néhány héten belül 
befejeződik az eszköz telepítése.

Kitűzésre került a Diáknegyed 
távhővezetékének a nyomvonala, 
amely az Aradi vértanúk terén és 
a Fő út páros oldalán halad majd 
keresztül. A nyomvonal kiépítése 
hamarosan megkezdődik, amely 
részleges útlezárást is fog kívánni 
a Nap utcában. A munkálatok vé-
geztével viszont lehetőség nyílik 
két régi tervünk megvalósítására: 
az Aradi vértanúk park felújítása 
és a Fő úti járda felújítása. Mind-
két fejlesztéshez nagy reménye-
ket fűzünk.

A hónap folyamán lakossági jel-
zést jutott el hozzám azzal kap-
csolatban, hogy a Katonadomb 
játszótér trambulinja mentén ki-
járták a földet, ezáltal az eszköz 
szélei kiállnak a földből, amelyben 
így el lehet esni, balesetveszélyes. 

A Közüzemi Kft. munkatársai föld-
munkával néhány napon belül el-
hárították a problémát. Szintén a 
Katonadombon levágásra került a 
parkoló felőli sövénysor. Ezt min-
den évben elvégzi az önkormány-
zat és a sövény a tavasz folyamán 
dúsan újra kihajt.

A hónap folyamán elszállítot-
ta a szolgáltató azt a kidőlt, hasz-
nálaton kívüli távközlési oszlopot, 
amely hónapok óta feküdt a Mun-
kás utcában.

Január 13-án lakossági beje-
lentést kaptam a Schweidel utcai 
közlekedésbiztonsági tükör ismé-
telt megrongálásáról. Sajnos ez 
már a harmadik eset az eszközzel 
kapcsolatban a lakóközösség és 
magam legteljesebb felháboro-
dására. Az esetről egyébként ka-
merafelvétel készült. A Városüze-
meltetési Osztály a kárt helyre-
állította. Néhány nappal később 

újabb esetként ismeretlen elkö-
vetők lefestették a Fő úti traffi-
pax kameráját. Mivel ez bűncse-
lekménynek minősül, a rendőrség 
helyszínelést folytatott. Az eszköz 
még azon a napon helyreállításra 
került.

Január 16-án a Városüzemelte-
tési Osztályon jártam a Kiserdő ut-
cai lakásszövetkezet elnökével és 
arról egyeztettünk, hogy milyen 
módon valósítható meg a társas-
házakat összekötő járdák felújítá-
sa. A terület még novemberben 
felmérésre került és árajánlata-
ink is vannak már vállalkozóktól. A 
tervek szerint az önkormányzat és 
a lakóközösség közösen újítja fel a 
járdahálózatot. 

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

Szeretném tájékoztatni Önöket, 
hogy a januári képviselő-testü-
leti ülésen szót kértem lakóhe-
lyünket a jövőben közvetlenül 
érintő vasúti beruházással kap-
csolatos témában. Mint azt múlt 
havi cikkemben írtam, jelenleg 
is folyik a Dunakeszi - Göd kö-
zött Magyarország kormánya és 
a Samsung által elképzelt vasúti 
terminál tervezésének tende-
reztetése. Azt gondolom, hogy 
egy ilyen nagy állami beruhá-
zás megvalósulása elé nagyon 
nehéz lakossági részről érdemi 
akadályokat gördíteni; hatalmas 
gazdasági érdekek fűződnek 

hozzá mind Magyarország, mind 
az óriási méretű és befolyású 
Samsung részéről, de ez nem 
azt jelenti, hogy azt csinálnak 
velünk, amit csak akarnak. Min-
den lehetséges fórumon kérni és 
követelni fogjuk érdekeink maxi-
mális figyelembevételét. 

A vasúti terminál megvalósítá-
sával egy időben, azzal szerves 
egységet alkotva, együtt vé-
geznék el Dunakeszi-Gyártelep 
vasúti megállóhely állomássá 
történő fejlesztését, ami viszont 
közvetlen érdekünk, hiszen ha 
az állomás megvalósul, akkor 
sokkal sűrűbben fognak járni a 
vonatok a Nyugati pályaudvar és 
Dunakeszi-Gyártelep között oda-
vissza, csökkentve a gépjármű 
forgalmat városunk útjain. Ezt a 
részét a fejlesztésnek teljes mér-
tékben tudom támogatni abban 
az esetben, ha már a tervezése 
során, illetve később természe-
tesen a kivitelezés során is, az itt 

élők érdekeit a legmesszebb me-
nően figyelembe veszik. 

Természetesen ahhoz, hogy ezt 
elérhessük, a vasúti fejlesztések 
mellett kellő számú P+R parkoló-
hely kialakítását is el kell végezni. 
Hozzászólásomban a képviselő-
testületi ülésen, mint elsődleges 
fórumon, ahol hallathatjuk han-
gunkat, kértem a város vezetését, 
hogy mindent kövessenek el az 
előzetes egyeztetéseken, hogy 
a Dunakeszin élők, ezen túl kife-
jezetten a Tábor utcától északi 
irányban élők nyugalmát és élet-
minőségét ne befolyásolja káro-
san a beruházás. 

A legmagasabb minőségű zaj-
csillapító technológiák alkalma-
zását várjuk el a vágányok ki- és 
átépítésekor, olyan magasságú és 
világszínvonalú minőségű zajszi-
getelő falak felépítését kérjük és 
akarjuk, amelyek biztosítják szá-
munkra a nyugodt, élhető életet 
és a pihenést éjjel és nappal. A 

fejlődésnek, ennek is, olyan folya-
matnak kell lennie, amely fenn-
tartható, ahol a gazdasági érde-
keknek messzemenően figyelem-
be kell vennie az ipari fejlesztések 
és beruházások környezetünkre 
gyakorolt hatását, amely nem le-
het káros a közvetlen közelükben 
élő emberekre sem. Biztosítom 
Önöket, hogy nagy figyelemmel 
fogom kísérni az előkészítést és a 
kivitelezést egyaránt, illetve részt 
kívánok venni személyesen is az 
egyeztetéseken, hogy első kéz-
ből tudjunk tájékoztatást kapni 
az elképzelésekről és el tudjuk 
mondani elvárásainkat. 

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!
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körzeti 
képviselőink jelentik

Az elmúlt időszak esős, latyakos nap-
jait követően száraz, hideg idő kö-
vetkezett. Az időt kihasználva a sep-
rős autó megtisztította a város, így a 
mi körzetünk főbb útvonalait is. 
Az idei év sem fog elmúlni beruhá-
zások és programok nélkül. Az ön-
kormányzat célja, hogy városunk fej-
lesztése, szépítése töretlenül szol-
gálja az itt élő lakótársainkat. Ezen 
szempontok figyelembe vételével 
körzetünkben is számos beruházás 

és esemény várható, amiről termé-
szetesen folyamatosan beszámolok 
önöknek. Amint elfogadjuk a költ-
ségvetést, megírom a tervezett fej-
lesztéseket.
BERUHÁZÁSOK
A Bárdos Lajos Általános Iskola ebéd-
lőjébe új étkező bútorok beszerzését 
tervezi az Önkormányzat. Ennek elő-
zeteseként a következő időszakban 
a tervezett székek és asztalok min-
tapéldányai vizsgáznak az ebédlő-
ben. A próbaidőszak letelte után a 
legstrapabíróbb asztalból és székből 
lesz bebútorozva az iskola étterme. 

Az épülő Diáknegyed energia el-
látását a városi távhőszolgáltató 
fogja biztosítani. Ehhez a szolgál-
tatáshoz távvezeték kiépítése kez-
dődött meg, amely a Tallér utcá-

tól a Klapka utca végén épülő Di-
áknegyedig tart. Első ütemben a 
Magyarság sporttelepen kezdőd-
tek meg a munkálatok. A következő 
ütem a Béke úttól a Magyarság pá-
lyáig a Fő úti járdát, a zöldsávot és 
a Bárdos Iskola udvarát fogja érinti. 
A beruházás hozadéka, hogy a Ma-
gyarság pálya felé tartó betonkoc-
kás járda is megújul.

Az Önkormányzat nyertes pá-
lyázat keretében a Fő út és Cser-
kész utca sarkán lévő régi pszichiát-
riai rendelő épületét újítja fel és egy 
emeletet is épít rá. A körzetünket 
érintő orvosi körzetek (védőnő, fog-
orvos, gyermekorvos) egy része is itt 
kap majd helyet, ezzel emelve az itt 
élők egészségügyi ellátásnak szín-
vonalát.

ÚTFELÚJÍTÁS, KÁTYÚK
Az útburkolatok, kátyúk javításai 
ütemezetten haladnak. Mivel az út-
hibák javítása a bejelentést követő-
en folyamatosan történik, ezért arra 
kérem kedves lakótársakat, hogy je-
lezzék számomra a lenti elérhetősé-
gemen.
MEGTALÁLNAK AZ INTERNETEN IS
Arra bíztatom Önöket, hogy ke-
ressék fel oldalamat a Facebookon 
is, ahol folyamatos, naprakész in-
formációkkal igyekszem szolgál-
ni az egész várost és a körzetet 
érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo Észrevételei-
ket, javaslataikat továbbra is várom 
az alábbi elérhetőségeken: Ema-
il: joszabo61@gmail.com Levelezési 
cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Elsőként kérem engedjék meg, 
hogy az elmúlt évi, de az ország és 
a lakosok előtt álló nehézségek elle-
nére is boldog, békés, sikeres új esz-
tendőt kívánjak a Dunakeszi Polgár 
olvasóinak és a 2-es választókerüle-
ti lakóinak.

Januári beszámolómban két olyan 
problémát is jeleztem, amely a Ba-
rátság útja 36-38-40-42-es társashá-
zakat érintik: az egyik a parkolókban 
növekvő, láthatóan nem tervezett 
fák miatt érkezett, melyek akadá-
lyozták a parkolást. A helyszínen jár-
va tapasztaltam, hogy egy korábban 
kivágott fa gyökere nem lett kiemel-
ve a földből és láthatóan a megma-
radt gyökérből hajtott ki újra, akadá-
lyozva a parkolást, míg a másik fa pe-
dig ugyancsak nem tervezetten nőtt 
a parkoló szélére, lényegében egy 
nagyobb, már tudatosan telepített 
fa közelébe, amely utóbbi egyéb-
ként is akadályozná előbbit a termé-
szetes növekedésben. Mindkét nö-
vény eltávolítását kértem az illetéke-
sektől, melyre sor is került, a főker-

tész pedig kérésemre tájékoztatott, 
hogy a nem tervezett fák pótlásáról 
tervezett módon, a területre illő fa-
jokkal gondoskodnak, arra a követ-
kező nagy facsemete-beszerzéskor 
kerül sor. Itt szeretném azt is leírni, 
hogy a fabeszerzéseket természete-
sen nem egyesével intézi az Önkor-
mányzat: nagyobb tételben, vidék-
ről szállítják a fákat, amikor egy na-
gyobb rendelésre való összegyűlik, 
ezért fordulhat elő időnként, hogy 
a rendelt fák nem azonnal érkeznek 
meg a telepítés helyszínére.

Az elmúlt héten Gállosné Nagy 
Zsuzsanna gyermekápoló kolléga-
nőmmel – aki egész felnőttkorát az 
egészségügyben töltötte, ahogyan 
nekem is lényegében a gimnázium 
befejezése óta folyamatosan a mai 
napig mindig volt valamilyen mun-
kahelyi kötődésem az egészség-
ügyhöz – Dunakeszi szakellátásával 
kapcsolatban érdeklődtünk. A du-
nakeszi Önkormányzat által fenn-
tartott Dunakeszi Szakorvosi Ren-
delőintézet területi ellátási kötele-
zettsége alapján nyújt szakorvosi 
ellátást Dunakeszi, Göd és Fót bete-
geinek is. Miután Dióssi Csaba pol-
gármester a decemberi közmeg-
hallgatáson kérdésre válaszolva 
azt mondta, hogy a városban mesz-
sze jobb a várólisták helyzete, mint 

az országos átlag, kolléganőmmel 
próbahívásokat végeztünk azt vizs-
gálva, hogy mennyire egyszerű idő-
pontot foglalni és egyáltalán mikor 
van időpont a körülbelül 80 ezer 
ember ellátásáért felelős intézmény 
egyes szakrendelésein. A tapaszta-
lat lesújtó, annak alapján egyáltalán 
nem osztjuk a polgármester „hurrá-
optimista” megnyilatkozását. A pró-
ba során 20 hívásból 18 sikertelen 
volt és 2 alkalommal sikerült kap-
csolatba lépni a rendelővel. Az on-
line időpontfoglalás túlnyomó ré-
szére egyetlen időpontot sem ad 
meg a rendszer, amikor viszont si-
kerül kapcsoltba lépni a rendelővel, 
minimum 3-4 hónapra kaphat idő-
pontot a beteg. A telefonközpont 
hibája ugyanakkor nyilvánvalóan 
technikai: a videófelvételen is lát-
szik, hogy végül személyesen pró-
báltuk meg az időpontegyeztetést 
és ennek során azt tapasztaltuk, 
hogy a betegfelvételen a hölgyek 
folyamatosan felveszik a telefont, 
azaz amikor 18 sikertelen hívást bo-
nyolítunk, az nem az ő hibájukból 
volt sikertelen – e néhány percben 
is látható volt, hogy nem teszik fél-
re, vagy nyomják ki a hívásokat. A 
teljes videó facebook-oldalamon 
elérhető, valamint javaslatainkat is 
meg fogjuk fogalmazni az ügyben.

Sajnálatosan tapasztaltam, hogy a 
dunakeszieket és így a körzet lakó-
it is érintő gödi Samsung akkumulá-
torgyár bővítésről tartott nyilvános 
lakossági fórumról, illetve a bőví-
tés tényéről, hátteréről a városi saj-
tó nem látta fontosnak beszámolni, 
noha az közvetlenül érintheti Duna-
keszi lakosságát is. (Javaslom a kép-
viselő úrnak, hogy mielőtt nyilváno-
san megfedi a helyi sajtót, tájékozód-
jon, ugyanis a Dunakeszi Polgár nem 
kapott meghívást a gödi közmeg-
hallgatásra, melynek tényéről utólag 
értesültünk. a szerk.) E hiányosságot 
pótlandó hívom fel az érdeklődők 
figyelmét, hogy tájékozódjanak 
olyan sajtótermékekből, amelyek 
fontosnak tartották, hogy a témá-
ban beszámolót közzétegyenek.

Elérhetőségeimen továbbra is vá-
rom megkereséseiket. Közvetlen 
telefonszámom: 06-70-379-92-11, 
elektronikus levélcímem: zpvarga.
dunakeszi@gmail.com vagy varga.
zoltan@jobbik.hu. Elérhető vagyok 
a közösségi médiában, alábbi hiva-
talos oldalaimon is: www.facebook.
com/zpvarga, illetve www.twitter.
com/zpvarga.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

TISZTELT DUNAKESZIEK, TISZTELT 2-ES VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!
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körzeti 
képviselőink jelentik

Van a körzetünkben a Szent 
István Iskola előtt egy kapu, a 
Repülőtéri úton, ami mellett 
naponta elmegyünk, de nem 
tudjuk, hogy mi van mögötte. 
Itt található az országban egye-
düliként a Rendőrség Oktatási 
és Kiképző Központja, a kutya-
vezető-képző és kutyakiképző 
központja, innen Dunakesziről 
kerülnek ki Magyarország és 
a világ közel 80%-nak a rend-
őrkutyái! Volt lehetőségem 
egy sajtónyilvános eseményen 
megismerni a munkájukat. A 
beszélgetések folyamán pedig 
felmerült annak a lehetősége, 
hogy a felelős kutyatartáshoz, 
a rendőrkutyákhoz, és a rendőr-
ségi munkához  kapcsolódóan a 
városunk lakói megismerhessék 
az ott folyó szakmai munkát. 
Így remélhetőleg egy sikeres, és 
élményekkel teli közös munka 
kezdődik, amiről folyamatosan 
be fogok számolni. 

A körzeti bölcsődénk bővítése 
nagyon jó ütemben halad. Már 
a helyén vannak a nyílászárók, a 
tető héjazat, és a külső szigete-
lés is megvan. Elkészült a hozzá 
tartozó bővített parkoló rész is. 
10 új férőhellyel bővült és külön 
még egy új mozgáskorlátozott 

parkolóhely is kialakításra ke-
rült. A bölcsődét kivitelező cég 
a rét felőli könnyebb megköze-
líthetőségért egy részt leszórt 
zúzott kővel. Köszönjük nekik. 
Az Aranyalma Óvoda parkoló-
jánál egy rész, a hónap elején, 
az egész héten tartó folyama-
tos esőzés miatt, ismét víz alá 
került. Már csütörtök este egy 
szalagkorláttal lezártam. A Köz-
üzemi Nonprofit Kft. kollégáival 
megpróbáljuk a tereprendezést 
megoldani. Az óvoda elkövet-
kező bővítése pont a parkoló 
rész irányában fog megtörténni. 
Addig is kérem, hogy minden 
szülő fokozottabban figyeljen 
a parkolóban a gyerekekre. Kö-
szönöm.  

Az Európai Unió által kiírt TOP 
PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00009 
pályázaton, amely a kezdő vál-
lalkozásokat támogatja, nyert 
Dunakeszi városa 400 millió fo-
rintot, amiből a mi körzetünk-
ben lévő egykori Sweet Point 
telephelyén lesz kialakítva egy 
inkubátorház. (Ez a Repülőtéri 
úton a Gérecz Attila utca kijá-
ratával egy magasságban lévő 
régi épület felújítását jelenti )

Az induló mikro és kis vállal-
kozások megsegítésére fognak 
itt irodákat kialakítani a szá-
mukra. Régi probléma, hogy 
onnan a nagyobb esőzések al-
kalmával kifolyik az ott felgyü-
lemlő csapadékvíz a Repülőtéri 
útra. Remélhetőleg az átépítés 

folyamán ezt a problémát is or-
vosolni fogják. 

Más. Nem a mi körzetünk, de 
a mi városunk. Sajnos ebben a 
hónapban is volt egy gyalogos 
gázolás a városunkban, a Nagy-
állomásnál lévő gyalogátkelőn. 
Megkeresett üzenetben egy 
édesapa, akinek a 15 éves gyer-
mekét ütötte el egy figyelmetlen 
autóstársunk. Sajnos a gyermek 
csonttörést szenvedett és egy 
kisebb műtétet is el kellett végez-
ni rajta. Egyeztettem Benkő Ta-
mással, önkormányzati képviselő 
társammal, akinek a körzetéhez 
tartozik a helyszín. Tamás számá-
ra is jelezték már korábban azt, 
amit a tavalyi közmeghallgatáson 
egy lakótársunk is kiemelt, hogy 
ide egy jelzőlámpás átkelő kiala-
kítása lenne indokolt. Jelenleg 
mind Alsó, mind a körforgalom 
irányából csak egy-egy gyalogát-
kelő jelzőtábla van kihelyezve. A 
körforgalom irányából az állomás 
épülete miatt a gyalogátkelő jobb 
oldala szinte teljesen takarásban 
van. A balesetet okozó gépjár-
mű is innen érkezett. Tamással 
közösen kérni fogjuk egy kiemelt 
előjelző közlekedési tábla kihe-
lyezését már a gyalogátkelő előtti 
60-60 méteren mindkét irányból. 
Jelenleg az 50km/h a megenge-
dett sebesség ezen az útszaka-
szon. Ez az állomásra, és onnan 
érkezők miatt egy nagy forgalmú 
csomópont, a buszmegállók mi-
att is. Ahol sajnos sokszor egyik 

közlekedő fél se tartja be teljes 
körűen a közlekedési szabályo-
kat. A jelzőlámpás kialakítás egy 
hosszabb folyamat, a tervezés, 
engedélyeztetés és a kialakítás 
miatt, de ez lenne a fő cél. Addig 
is kérek mindenkit, hogy fokozot-
tabb figyelemmel közlekedjünk 
a gyalogátkelők közeleben. A 
fiatalembernek pedig mielőbbi 
gyógyulást kívánunk! Beszéltem 
a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezető helyettesével 
is. Az alezredes úr és a Közleke-
désrendészeti alosztály segítsé-
gével a közeljövőben le fogjuk 
modellezni a lámpás csomópont 
lehetőségét valamelyik napszak-
ban. Megkeresést fogok írni, 
hogy a helyi iskolákban egy külön 
tanóra keretében legyen mind a 
felső, mind az alsó évfolyamon 
tanuló gyerekeinknek egy szabá-
lyos és biztonságos közeledésről 
szóló ismertető a rendőrség által. 
Addig is kérem a közlekedés min-
den résztvevőjét, hogy szabályo-
san közlekedjen itt is. 

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

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati 
képviselője

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETEK, KEDVES DUNAKESZIEK!

TAVASZVÁRÓ DUNA-PARTI PILLANATKÉPEK
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Ritkán „kerül a hírekbe” a területileg 
igencsak kiterjedtnek számító 7. szá-
mú körzet alagimajori része – nem 
úgy most! Az elmúlt hetekben, hó-
napokban több fát is kivágtak Fót 
és Dunakeszi között, az Alagimajor 
felé vezető úton. Sokan észlelték ezt 
dunakeszi lakosok közül is, és nyilvá-
nították ki érthető szomorúságukat 
a különböző közösségi fórumokon, 
mondván „(...) csodálatos fasor volt. 
Egyik kedvenc biciklis útvonalam, 
nyáron szinte naponta tekertem arra 
(...) Sajnos elöregedtek a fák, egy-egy 
erősebb szélben sok vastag ág tört 
le belőlük. Veszélyes volt már a nagy 
forgalom miatt is (...)” és hasonlók – 
az e helyütt idézett kulturált, objektív 
véleménnyel ellentétben helyenként 
durvább hangnemben is. Noha köz-
igazgatásilag már fóti területről van 
szó, igyekeztem utána járni a faki-
vágás hátterének, és a következőket 
tudtam meg: a fasorban korábban 
kidőlt két nyárfa anyagi kárral járó 
balesetet okozott, emiatt szakértőt 
kért fel a fóti önkormányzat. A meg-
állapítás szerint „(...) a fasor teljes 
cseréje javasolt, amit a fák egészségi 
állapota, törzs- és koronaalakja és az 
elhelyezkedése indokol. A fasor fáiról 
egyöntetűen elmondható, hogy el-
érték az ún. biológiai vágásérettségi 
kort, állapotuk folyamatosan romlani 
fog (...)” Tény tehát, hogy a mégoly 
fájó kivágások indokoltak voltak, jó 
hír viszont, hogy a fóti önkormányzat 
gondoskodik a pótlásukról. És ez így 
is van rendjén.

Alsót érintő hírről számolhattam be 
Facebook-oldalamon januárban ezzel 
a címmel: Közösségi(bb) klubház a cél 
Alsón. Sümegi Miklós (a Dunakeszi 
Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület 
elnöke) az alsói klubházban tartott 
tájékoztatót a foglalkozásvezetők 

számára az év első hónapjának kö-
zepén. A megbeszélésen én is jelen 
voltam. Elmondtam a jelenlévőknek, 
hogy továbbra is kiemelt képviselői 
célomnak tartom – és ebben partner 
Dióssi Csaba polgármester úr és a 
képviselő-testület is –, hogy az alsói 
klubház változatlanul a helyi lakosság 
tagjai számára nyújtson könnyen és 
minél többek számára elérhető sport- 
és kulturális célú, képességfejlesztő, 
egészségmegőrző szolgáltatásokat 
elsősorban azon foglalkozásvezetők 
révén, akik jelenleg is részt vesznek 
ebben a küldetésben. Február má-
sodik felétől a klubház programja-
inak, közösségi célú működésének 
koordinálását az alsói rendezvények 
kitalálásában, megszervezésében és 
lebonyolításában hosszú évek óta te-
vékenyen résztvevő Szabolcs Csilla és 
Kiss-Magyary Ilona látja el. Szeretném 
ezúton is kifejezni hálámat és köszö-
netemet azért a munkáért, amit na-
gyon sokan kifejtettek az elmúlt közel 
tíz évben az alsói közösség tagjai ér-
dekében. 2013 októbere óta használ-
hatjuk ugyanis a klubházat közvetle-
nül a helyi lakosok igényeihez, akti-
vitásához igazodva. Jó lenne, ha ezt 
még sokáig elmondhatnánk.

Ugyancsak alsói információ, hogy 
immár három zebra szolgálja a biz-
tonságosabb gyalogos-közlekedést, 
miután a fehér csíkok felfestésével 
február elején befejeződött a Pálya út 
Rozmaring utca előtti pontján a gyalo-
gos-átkelőhely létesítése. A zebra ki-
alakítását még korábban – több alsói 
lakossal közösen – megfogalmazott 
igények alapján kezdeményeztem az 
önkormányzatnál, hiszen az itt talál-
ható, a Pálya út nyugati oldalán lévő 
buszmegállót eddig nem lehetett 
biztonságos módon megközelíteni. A 
Pálya út ezen szakaszán sajnos nem 
ritka, hogy az áthaladó autósok túl-
lépik az 50 km/órás sebességhatárt, 
a zebra ténye talán többeknél előse-
gíti majd, hogy kellő körültekintéssel 
közelítsék meg ezt a pontot. Alsón 

immáron három gyalogos-átkelőhely 
segíti a biztonságos gyalogos közle-
kedést – avagy „töri meg” az áthala-
dó forgalom sebességét (az új zebra 
mellett a középen a Muskátli utcánál 
és a Pálya út legdélibb alsói pontján, a 
Bojtorján utca előtt) –, az ezek bizton-
ságosabbá tétele érdekében kifejtett 
erőfeszítéseket még nem tekinthetjük 
véglegesnek. A polgármesteri hivatal 
lakosságszolgálati osztályvezetőjénél 
vannak ugyanis azon kéréseim, ame-
lyek mindhárom zebra elé és mögé 
sebességcsökkentést és figyelem-
felhívást célzó speciális útburkolati 
bordázatot, az új zebránál a jelenleg 
csak a menetirány szerint kint lévő 
jelzőtáblák mellett mindkét irányból 
mindkét oldalra fényvisszaverő ke-
rettel ellátott jelzőtáblákat, valamint 
itt és a Bojtorján utcai gyalogátkelő-
helyekhez úgynevezett villogó fényt 
szorgalmaznak.

Ugyanígy az alagi nagyállomásnál 
lévő zebra esetében is kérvényez-
tem – Pethő Krisztián képviselőtár-
sammal közösen – a villogó fény-
jelzés és a fényvisszaverő keretben 
lévő jelzőtáblák telepítését, valamint 
termoplasztikus útburkolati jelek fel-
festését.

Mindazonáltal közlekedjünk a zeb-
rákon is rendkívül körültekintően! Az 
elsőbbség – bármilyen módon és bár-
hol veszünk is részt a közlekedésben 
– ugyanis csak akkor jelent tényleges 
elsőbbséget, ha azt meg is adják ne-
künk, KRESZ-előírások ide vagy oda! 
Legyünk mindig nagyon figyelmesek, 
vigyázzunk magunkra és egymásra!

Elérhetőségeim: benko.tamas.du-
nakeszi@gmail.com; +36 20 41 91 533. 
Papíralapú küldeményeiket bedob-
hatják Alsón a Muskátli utcai közössé-
gi ház oldalán elhelyezett zöld színű 
postaládába is.

 Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

TISZTELT ALAGI, ALSÓI, 
MAJORI ÉS TŐZEGTAVI LAKÓTÁRSAIM!

körzeti 
képviselőink jelentik
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TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Nagy munka indult városunkban, 
megkezdték a távhővezeték bőví-
tését, hogy a Dunakeszi Diákne-
gyed (DDN) épületei őszre rákap-
csolódjanak a Tallér utcából mű-
ködtetett önálló hőforrással ellá-
tott rendszerre. A munkálatok a 
Magyarság Sporttelepen, a futó-
pálya mellett kezdődtek, ahon-
nan a vasúti töltés alatt a cső saj-
tolásával éri majd el a vezeték a 
DDN-t.

Körzetünket érintő 
mégnagyobb hír, hogy hama-

rosan indulhat a Toldi utca–Ha-
tár út sarkán az új víztorony épí-
tése, amely mintegy kétezer ház-
tartás víznyomásproblémáját 
oldja majd meg. A tervek szerint 
2024-re elkészül. Első lépésként a 
Szent Imre téren található vízto-
ronytól kiépítik a vízvezetéket a 
Toldi utcáig. A fejlesztés a Toldi-
Dombliget lakópark, a Tóváros la-
kópark, illetve az Alagligeti lakó-
park háztartásait is érinti, segíti a 
jövőben. Az építmény hidrogló-
busz-formájú acélszerkezetű víz-
torony lesz, de már dolgozunk 
azon, hogy idővel a látképet ho-
gyan lehetne javítani.

Várjuk Önöket szeretet-
tel a hétvégén az I. Dunakeszi 
Mindmegeszi toroskáposzta- és 
böllérversenyen, a Katonadom-
bon. Bízunk benne, hogy új ha-

gyományt teremtünk Dunakeszin 
ezzel a rendhagyó, de hiánypótló 
rendezvénnyel, hiszen a disznó-
vágások nem is olyan régen még 
sok magyar család téli minden-
napjaihoz tartoztak itt Dunake-
szin is, amikor még falu volt tele-
pülésünk. Jövőre utcákra, lakókö-
zösségekre, baráti társaságokra, 
családokra is számítunk, hogy mi-
nél több csapattal minél nagyobb 
rendezvényt valósíthassunk meg 
közösen.

Nemcsak a böllérverseny lesz 
újdonság 2023-ban: adott a szé-
pen kiépített, díjnyertes Duna-
partunk, amit az idei tervvel be-
vonhatunk a rendezvényhelyszí-
nek sorába. Június első felében 
háromnapos borsétányt szeret-
nénk életre hívni, ahol kellemes 
környezetben borkóstolóval és 

kellemes zenével kapcsolódhat-
nak ki a dunakesziek. A rendez-
vényt a hangulathoz és stílushoz 
illó minőségi kézműves árusokkal 
gazdagítjuk.

Biztosan látták a Facebookon in-
dított szavazást az új, gyermekek-
nek szóló meglepetéskiadvány 
főszereplőjének nevére vonat-
kozóan. Nyárra elkészülünk és 
Önöknek is bemutatjuk. Annyit 
elárulok, Kerekes Dóra, a Révész 
István Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője írja és szerkeszti, úgy-
hogy a gyerekek örömmel forgat-
ják majd.
Elérhetőségeim: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid
Üdvözlettel:
 Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. választó- 

kerület képviselője

Izgalmas hétvége előtt állunk, 
most tartja a város az I. Dunakeszi 
Mindmegeszi toroskáposzta- és 
böllérversenyt a Katonadom-
bon. A megmérettetésre helyi 
intézmények, szolgáltatók és du-
nakeszi lakosok is jelentkeztek. 
Csapatonként egy félsertést kell 
feldolgozni és abból disznótoros 
ételeket készíteni, amelyeket a lá-
togatók kóstolójegyek ellenében 
vásárolhatnak meg. Az időjárás 
kellemes napos időt jósol, így 
minden adott lesz ahhoz, hogy 
a szabadban, hagyományőrző 
programon töltsük a szombatot.  

Nemrég kaptuk a lakossági 
bejelentést a Szent Imre térről, 
miszerint három fa elszáradt. 
A bejelentésnek Juhász Ádám, 
Dunakeszi-Alag városrész alpol-
gármesteri megbízottja utána is 
járt és Nyíri Márton környezet-
védelemért felelős társadalmi 
megbízatású alpolgármester-
rel néhány napja pótolták is. 
A gyorsaságban nagy segítsé-
günkre volt, hogy a téli évszak 
miatt éppen ültetési időszak 
van. Igyekszünk a többi lakossá-
gi jelzést is ilyen gyorsan orvo-
solni. Így kezdeményeztük egy 
új kuka kihelyezését a Szabad-
ság téren, mert elég sok az eldo-
bott szemét azon a környéken. 
Valamint javaslatot tettünk a 
Rákóczi út 92. szám előtt húzó-
dó járdaszakasz cseréjére, mert 
igen rossz állapotban van.

Elindítottuk a helyreállítását 

a Báthory utca-Rákóczi út sar-
kánál tátongó mély gödörnek, 
mely így igencsak balesetve-
szélyes. Hamarosan betemetik, 
de addig is, kérek mindenkit, 
óvatosan közlekedjen arra. Utá-
najárunk annak is, mikor lehet 
az adott területet szilárd burko-
lattal ellátni, hogy sem eső, sem 
állat ki ne vájja újból.

Biztosan többen látták már, 
hogy a Fóti úton, a Széchenyi 
István Általános Iskolánál és a 
Fő úton is megrongálták a vá-
rosi buszmegállókat, a plakát-
helyeket kitörték, kirugdosták a 
helyéről, az építmény ereszcsa-
tornáját is letépték és „összehaj-
togatták”. Szerencsére a helyiek 
is nyitott szemmel járnak, és 
bármi ilyet észlelnek jelzik, ezt 
nagyon köszönjük nekik. Duna-
keszi Város Önkormányzata a 
rendőrségi feljelentést megtet-

te az ügyben, és mivel már ko-
rábban is sikeresnek bizonyult, 
ezúttal is – a nyomozás segíté-
se érdekében – 100.000 forint 
nyomravezetői díjat is kitűzött 
az elkövető megtalálására. Ez-
úton én is arra kérem Önoket, 
aki érdemi információval tud 
szolgálni az esetet, eseteket il-
letően, jelentkezzen a  polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgála-
tán az ugyfelszolgalat@dunake-
szi.hu e-mail címen.

Kérdéseikkel és észrevételeik-
kel továbbra is keressenek biza-
lommal!
 Erdész Zoltán

alpolgármester
10. sz. választókerület 

képviselője

Juhász Ádám  
Dunakeszi Alag városrész 

alpolgármesteri megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu

+36 70 797 9054

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETI LAKOSOK!

körzeti 
képviselőink jelentik
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Nyíri Márton alpolgármester

A VISZONYLAG ENYHE TÉLNEK KÖSZÖNHETŐEN MEGKEZDŐDÖTT A VÁROSBAN A SZOKÁSOS FÁSÍTÁS, MIND A KÖZTERÜLETEKEN, MIND PEDIG LAKOSSÁGI KÉRÉSRE. A FÁKAT 
ÜLTETŐ KERTÉSZETI CSAPAT KÉRÉSÉRE ITT IS SZERETNÉM FELHÍVNI A FIGYELMET ARRA, HOGY A LAKOSSÁGI IGÉNY ALAPJÁN ELÜLTETÉSRE KERÜLŐ FÁK GONDOZÁSA A KÉREL-
MEZŐ FELADATA: A TAVASZ KÖZELEDTÉVEL FIGYELJÜNK ARRA, HOGY AZ ELÜLTETETT FÁK RENDESEN LEGYENEK ÖNTÖZVE, GONDOZVA.

Külön köszönöm a fő-
kertész csapatának, hogy 
a tavaly átadott, Tom-

pa Mihály utcai szabadtéri fit-
nesz-park fásítása is megva-
lósult, így hamarosan hűsí-
tő árnyék biztosítja a kellemes 
sportolást a környéken. 

Egy pályázat keretében lehe-
tőségünk nyílt arra, hogy Du-
nakeszin is folyamatosan és 
valós időben tudjuk mérni a 
szállópor koncentrációt. Sze-
gő Péter kollégám hívta fel a le-
hetőségre a figyelmem, Perényi 
Dorottya munkatársam pedig 
közbenjárt, hogy a Kőrösi és a 
Bárdos iskolák is csatlakozza-
nak az akcióhoz. Így három is-
kola – Fazekas, Kőrösi, Bárdos 
– vesz részt a szállópor kon-
centráció mérésben és az ada-
tok rögzítésében, ezúton is kö-
szönöm az együttműködésü-
ket!

Novemberben beszámoltam 
arról, hogy egyre több lakossá-
gi panasz érkezett a Tőzegtavak 
melletti Óceán-árokkal kap-
csolatban: Benkő Tamás képvi-
selővel és Rácz István mezőőr-
rel többször tartottunk bejárást 
a környéken, és mi is tapasztal-
tuk a szennyezés nyomait. Va-
lahonnan rendszeresen tisztí-

tatlan szennyvíz és azonosítat-
lan fehér, opálos anyag kerül 
a patakba, meghatározhatat-
lan helyről. Korábban az ösz-
szes érintett hatóságot értesí-
tettük, de érdemi intézkedés 
nem történt, a probléma nem 
szűnt meg. Ezért az elmúlt év 
végén feljelentést tettem kör-
nyezetkárosítás gyanúja miatt. 
Nemrég értesültem róla, hogy 
a rendőrség megkezdte a nyo-
mozást ismeretlen tettes ellen – 
így reméljük, hamarosan tiszta 
víz kerül az Óceán-árokba. 

Sajnos még egy problémá-
ra fel kell hívnom a figyelmet: 
a fűtés drágulásával felütöt-
te fejét egy régen látott jelen-
ség a városban – több esetben 
jelezte a lakosság, hogy néme-
lyek nem szabályos módon, 
hanem hulladékkal és fűtésre 
nem alkalmas anyagokkal tü-
zelnek. Ezúton hívom fel a fi-
gyelmet arra, hogy az egész-
ségre káros anyagokkal, külö-
nösen műanyagszármazékok-
kal, olajokkal, lakkozott vagy 
festett fával, laminált bútorla-
pokkal való tüzelés a mellett, 
hogy a törvény szigorúan bün-
teti, nagymértékben károsítja 
az egészséget. Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata a legin-
kább rászorulók számára szo-
ciális tűzifa programot mű-
ködtet, ennek részleteiről a 
dunakeszi.hu oldalon lehet tá-
jékozódni, az oldal keresőjébe 
írják be, „tüzifa támogatás”. 

Február derekán már komoly 
reményünk van arra, hogy ha-
marosan szebb, tavasziasabb 
időben lesz részünk. Ez szá-
munkra azt is jelenti, hogy ide-
je megkezdeni a felkészülést a 
tavaszi Önkéntes Köztisztasá-
gi Napra. Munkatársaimmal 
már elkezdtük az előkészüle-
teket, bejárjuk a lehetséges cél-
területeket, felvesszük a kap-
csolatot a támogató áruházak-
kal és magánszemélyekkel. A 
Köztisztasági Nap várható idő-
pontja 2023. április 29-e, szom-
bat lesz. Kérem, figyeljék a fel-

hívást, bízom benne, hogy mi-
nél többen leszünk!

Végül ezúton köszönöm az 
elmúlt évben tapasztalt számos 
lakossági megkeresést, jelzést, 
ötletet. Elérhetőségeim a régiek:

nyiri.marton@dunakeszi.hu
Telefon: 70-385-4404
Keressenek továbbra is biza-
lommal! Tisztelettel: 

Nyíri Márton, 
alpolgármester

Környezetvédelmi hírek a tavasz reményében

HÁROM ISKOLA IS MÉRI 
A SZÁLLÓPOR KONCENTRÁCIÓJÁT 

2023.
TAVASZ

2023. ÁPRILIS 29-ÉN 10 ÓRÁTÓL
ISMÉT MEGRENDEZZÜK A DUNAKESZI 

ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI NAPOT
Várjuk csapatok, magánszemélyek, 

baráti körök, lakóközösségek jelentkezését 
a rendezettvarosert@freemail.hu e-mail címen, 

vvagy a 70/385-4404-es telefonszámon.

Jelentkezési határidő: 2023. április 14.

Tegyünk együtt a zöldebb, tisztább Dunakesziért!

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu
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Dr. Kerekes Dóra a februárhoz köthető régi hagyományokról mesélt a gyerekeknek

Nyíri Márton alpolgármester a Kiscsurgó-völgy növény és állatvilágát mutatta be az óvodásoknak

MACIVADÁSZATTAL EGYBEKÖTÖTT VEZETETT 
SÉTÁT TARTOTT A JÁTSZÓHÁZ TAGÓVODA ÉS A 
MESEHÁZ TAGÓVODA NAGYCSOPORTOSAINAK 
FEBRUÁR 2-ÁN, A VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAP-
JÁN KEREKES DÓRA, A RÉVÉSZ ISTVÁN HELY-
TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY VEZETŐJE ÉS NYÍRI 
MÁRTON KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT FELELŐS 
ALPOLGÁRMESTER. A MINTEGY 100 GYERMEK 
ÖT MEDVÉVEL TALÁLKOZOTT A TAVALY REHA-
BILITÁLT KISCSURGÓ-VÖLGYBEN. MINDENKI 
ÉPSÉGBEN MEGÚSZTA A KIRÁNDULÁST ÉS MÉG 
TANULHATTAK IS NÉHÁNY ÉRDEKESSÉGET.

Mint nyíri márton alpol-
gármester hangsúlyozta, 
a vizes élőhelyek, így a Kis-

csurgó-völgy is nagy jelentőséggel 
bír, hiszen kis "tavaival” fontos csa-
padékgyűjtő terület. A völgyet – a 
rendbetétel előtt – illegális hulladék-
lerakóként használták néhányan, így 
az önkéntes köztisztasági napok ál-
landó helyszíne volt. Autógumik-
tól, festékes dobozoktól, építési hul-
ladékoktól, betontörmelékektől kel-
lett időről-időre megszabadítani a 
területet, most viszont már ékessé-
ge Dunakeszinek. Sétákat, madár-
megfigyeléseket, alternatív környe-
zetismeret órákat tarthatunk itt, de 

romantikus séták helyszíne is lehet, 
ahol a szerelmesek a régi strand ko-
vácsoltvas kapuján lakattal jelképez-
hetik összetartozásukat. Ezzel Du-
nakeszi is felkerült a szerelmesek tér-
képére.

Na de a mackók! A gyerekek vi-
dám hangjára mind az öt medve 
„előbújt”, és – mivel meglátták ár-
nyékukat – félő, hogy még hosszú 
lesz a hűvös idő. A sikeres medve-
vadászatért jutalom is járt, minden 
részt vevő gyermek kapott 1-1 kis-
csomag gumimacit.

Szeredi Helga
Fotó: KesziPress

MEDVÉRE VADÁSZTAK AZ OVISOK DUNAKESZIN
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Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója nyitotta meg a rendezvényt

Béres Magdi, az antológia ötletgazdája és szerkesztője

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELJÜK JANUÁR 22-ÉN, ANNAK EMLÉKÉRE, HOGY KÖLCSEY FERENC 1823-BAN – ÉPPEN 200 ÉVE – 
EZEN A NAPON TISZTÁZTA LE A HIMNUSZ KÉZIRATÁT SZATMÁRCSEKÉN. KÉT ÉVSZÁZAD MÚLTÁN PEDIG MA MÁR MINDEN IDŐK EGYIK 
LEGFONTOSABB MAGYAR VERSE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYBE IKTATOTT ÁLLAMI HIMNUSZA. DUNAKESZIN A HELYI ÍRÓK, KÖLTŐK 
VERSEIT, NOVELLÁIT TARTALMAZÓ, „DUNÁN INNEN…” CÍMMEL MEGJELENT ANTOLÓGIA ÜNNEPÉLYES BEMUTATÓJÁVAL TISZTELEGTEK 
NEMZETÜNK JELES ÉVFORDULÓJA ELŐTT.

„Dunakeszi egy látványosan fejlődő 
város Budapest agglomerációjában, 
ahol számos ismert és kevésbé ismert 
művész, irodalmat kedvelő él, illetve 
dolgozik” – idézte a 174 oldalas szí-
nes kivitelű antológia szerkesztőjé-
nek, Béres Magdi bevezetőben írt so-
rait Dióssi Csaba. A város polgármes-
tere a VOKE József Attila Művelődé-
si Központban rendezett ünnepségen 
elismerését fejezte ki a kötetben meg-
jelent novellák és versek szerzőinek, 
az antológia szerkesztőjének és a Szü-
lőföld Könyvkiadó vezetőjének, akik-
nek köszönhetően újabb irodalmi al-
kotással gyarapodott Dunakeszi kö-
zössége. 

A polgármester – mint fogalmazott 
– számára a fejlődés nemcsak a városi 
infrastruktúra, az épületek, intézmé-
nyek bővítését, korszerűsítését jelenti, 
hanem Dunakeszi közösségének erő-
södését, összetartozását, kulturális és 
irodalmi életének sokszínű gazdagsá-
gát is kifejezi. Dióssi Csaba köszöntő-
jében kiemelte, hogy „a gyűjtemény 
közelebb hozza hozzánk szeretett vá-
rosunkat és a bennünket körülöle-
lő vidéket. Nemcsak fejlesztésekkel 
tehetjük élhetővé környezetünket, a 
szívünket is táplálni kell, ehhez pe-
dig fontos alap az irodalom. Büszke 
vagyok arra, hogy Dunakeszin ilyen 
sok tehetség lelt otthonra.”

Jó érzéssel szólt arról is, hogy az el-
múlt bő egy évtizedben számos hely-
történeti kiadványt, mesekönyvet, 
helyi sztorikat ismertető, a település 

régmúltját verses, elbeszélő formában 
bemutató könyvet jelentettek meg. 
„De a legnagyobb vállalkozás, Du-
nakeszi monográfiájának a megírása 
volt, amely a 2010-es évek elején jelent 
meg dr. Kerekes Dóra szerkesztésé-
ben” – hangzottak Dióssi Csaba elis-
merő szavai. (Majd következett a mo-
nográfia újabb kiadása, melyben az 
írók, a szerkesztők nagyszerű munkát 
végeztek, hűen mutatják be Dunake-
szi közel 800 éves múltját, történel-
mét. a szerk.)    

Lőrincz Róbert, a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár szakmai igazgatója 
ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy 
a könyvtár feladatai között mindig is 
fontos szerepet töltött be a Dunake-
szin élő írók, költők felkarolása, tá-
mogatása, melynek egyik példájaként 
említette az 1998-ban kiadott irodal-
mi antológiát. „Közel két évtizedes 
hagyománya van, hogy a helyi írók, 
költők minden esztendőben egy fel-
olvasó est keretén belül mutatják be 
műveiket egymásnak és nagyközön-
ségnek. Közülük többeknek az elmúlt 
esztendőben egész estés író-olvasó ta-
lálkozókat is szerveztünk” – hallhat-
tuk a városi könyvtár vezetőjétől, aki 
külön köszönetet mondott kolléganő-

Helyi írók, költők antológiájának bemutatásával 
ünnepeltük a magyar kultúra napját

A gyűjtemény közelebb 
hozza hozzánk szeretett 

városunkat és a bennünket 
körülölelő vidéket
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Lőrincz Róbert, a városi könyvtár szakmai igazgatója

Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője

jének, a „Dunán innen…” antológia 
szerkesztőjének, a kiadvány ötletgaz-
dájának, a nagy sikerű ünnepség há-
ziasszonyának, Béres Magdinak.

Lőrincz Róbert köszönetet mon-
dott Farkas Csabának, a Szülőföld 
Könyvkiadó vezetőjének is, hogy 
immár sokadik alkalommal „karol-
ja fel” a dunakeszi szerzőket, akik 
számára igényes kivitelű kiadvány-
ban teremti meg a nyilvánosságot, az 
írók és olvasók egymásra találásának 
lehetőségét.

A Szülőföld Könyvkiadó vezető-
je fontosnak tartja, hogy a ránk zú-
duló információk tengerében szige-
tet építsünk az irodalomnak, a vers, a 
novella népszerűsítésének, a tehetsé-
gek számára utat nyissunk a közön-
séghez. A megszűnő szellemi műhe-
lyekkel ellentétben erősítenünk kell 
az irodalom iránti érdeklődést, az al-
kotók műveinek közreadását. „Duna-
keszi büszke lehet a könyvben megje-
lenő húsz szerzőre, és arra, hogy a vá-
rosban példaértékű a kulturális élet 
támogatása” – fogalmazott Farkas 
Csaba, aki bejelentette, hogy az an-
tológia kiadásával hagyományt sze-
retne teremteni a városban, s reméli, 
hogy minél több család könyvespol-
cára kerül fel Petőfi, Jókai és a többi 
kiváló szerző műve mellé a helyi írók, 
költők kiadványa is.

Az ünnepi eseménynek otthont 
adó József Attila Művelődési Központ 
igazgatója, Csoma Attila örömét fe-
jezte ki, hogy az ő intézményükben 
mutathatják be a helyi írók, költők 
műveit tartalmazó antológiát, mely-
nek különlegességét és elismertségét 
az is emeli, hogy mindezt a Himnusz 
születésének 200. évfordulóján, a ma-
gyar kultúra napján ünnepelhetik.

Béres Magdi a könyv és a húsz szer-
ző bemutatásakor elmondta, hogy 
az antológia tartalmának többségét 
a 2022 októberében rendezett helyi 
írók, költők felolvasó estjén elhang-

zott valós és kitalált történetek, ver-
sek, prózák alkotják. A kötetben vala-
mennyi vers és novella mellett illuszt-
rációt vagy egy-egy szép festmény fo-
tóját is közölték.

Az antológia borítója és számos al-
kotás Mucsi Tina tehetségét dicséri, 
aki önzetlenül ajánlotta fel festmé-
nyeit, igényes illusztrációt. 

A könyvbemutató színvonalát 
emelte Mezei Ádám, aki egyedi elő-
adásmódban szavalta el a Himnusz 
sorait, Street Gábor Huba pedig kü-
lönleges zenei produkcióval ajándé-
kozta meg a közönséget.

A húsz szerző között van is-
mert igazgatóhelyettes, népszerű fi-
atal zongoratehetség, közkedvelt 
gyermekkönyvíró, népszerű novel-
lista, több kötetes szerző és még hosz-
szan lehetne sorolni, de nem lenne 
elegáns bárkit is név szerint kiemelni, 
akik helyett beszéljenek a művek… A 
szervezőkhöz hasonlóan bízunk ben-
ne, hogy Dunakeszin nagyon sok lo-
kálpatrióta érzelmű irodalomkedvelő 
polgár él, akik értékelik a szép kivite-
lű, tartalmas antológiát, amely 3500 
forintért megvásárolható a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtárban.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dióssi Csaba 
polgármester
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Dunakeszi szemmel

Ez a rendezvény 
is jól sikerült! 

- mutatja boldogan 
Szeredi-Kiss Mariann

- Ha esküvőszervezésre gondolok, 
rögtön az Örömapa film jut eszembe, 
ahol Martin Short egy igazán művé-
szi, rámenős esküvőszervezőt alakít, 
aki mindig tudja, mi kell a tökéletes 
naphoz. A ruha, a helyszín, a virág, 
a színek „csak” a látványosabb része, 
rengeteg valójában a teendő, az elő-
készületi munka, utánajárás. Miért 
érdemes egy esküvő megrendezésébe 
szervezőt bevonni?

- Az esküvőt életre szóló élmény-
ként szeretnénk, hogy megéljék a pá-
rok. Ennek megszervezése általában 
egy hosszabb, részletesen kidolgozott 
folyamat során történik. Számos be-
szélgetés, egyeztetés zajlik annak ér-
dekében, hogy minden a legnagyobb 
rendben legyen és minél kevesebb 
stresszel járjon. Mi ebben tudunk se-
gíteni. Meghallgatjuk az igényeket és 
igyekszünk mindet úgy előkészíteni, 
koordinálni, hogy az esemény való-
ban felejthetetlen legyen. Ezzel a se-
gítséggel tudnak maximálisan egy-
másra figyelni a jegyesek, miközben 
felhőtlenül boldog a család és a ven-
dégsereg.

- Ha magamból indulok ki, szeret-
nék mindent a kezemben tartani, én 
koordinálni. Gondolom, arra is akad 
példa, hogy a menyasszony feje felett 
végül összecsapnak a hullámok. Ilyen 
esetben sem késő még esküvőszervező 
segítségét igénybe venni?

- Természetes, hogy a hölgyek kö-
zül sokan már álmukban megszerve-
zik a nagy eseményt. Amikor azon-
ban közeledik az időpont, kiderül, 
hogy egyáltalán nem olyan gördülé-
kenyen történnek az események, mint 
ahogy azt előtte elképzelték. Megesik 
például, hogy a család teljesen más 
képzelt el. Ebből is kialakulhat konf-
liktus. Arra is akadt példa, hogy szin-
te az utolsó pillanatban kerestek meg 
minket. Erre is felkészültünk, mond-
hatnám, hogy soha nem késő segítsé-
get kérni.

- Ezek szerint változóak az igé-
nyek…

- Minden párnak másban van 
szüksége támogatásra. Az előkészü-
letek során megbeszéljük az igénye-
ket, valakinek már az előkészületek-
ben is szüksége van segítségre, a meg-
felelő szolgáltatók kiválasztásában és 
a szerződéskötéseknél. Olyan párok is 
megkeresnek, akik ezt maguk intézik, 
viszont az esküvő napján szeretnék, 
hogy valaki koordinálja az eseménye-
ket. Itt nagyon fontos a megbízható-
ság, a minőség, hogy ne legyen csaló-
dás.

- Milyen korosztály keresi meg 
Önt?

- Akik az igényességre törekednek, 
ám elfoglaltak. Azaz: már van sta-
bil munkahelyük, egzisztenciájuk, de 

A SZERETET LEGERŐSEBB 
KÖTELÉKE A HÁZASSÁG!

FEBRUÁR MÁSODIK VASÁRNAPJA A HÁZASSÁG VILÁGNAPJA. HAZÁNKBAN TIZENHATODIK ALKA-
LOMMAL HIRDETTÉK KI A KERESZTÉNY EGYHÁZAK ÉS CIVIL SZERVEZETEK SZÉLES KÖRŰ ÖSSZEFO-
GÁSÁVAL A HÁZASSÁG HETÉT, AMELLYEL KAPCSOLATBAN TEMATIKUS PROGRAMOKAT, BESZÉLGE-
TŐS FÓRUMOKAT, ESTEKET IS SZERVEZTEK. MI ANNAK JÁRTUNK UTÁNA, MIRE KELL ÉS ÉRDEMES 
FIGYELNIE ANNAK, AKI ESKÜVŐRE KÉSZÜL? SZEREDI-KISS MARIANN DUNAKESZI MARYWEDDING 
ESKÜVŐ- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐVEL BESZÉLGETTÜNK.
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- válaszol a polgármester

Dióssi Csaba polgármester: 
Új helyszínt álmodtunk  
meg arra, hogy a párok
méltó körülmények között 
fogadhassanak örök 
hűséget egymásnak

szabadidejükben nem a szervezéssel 
szeretnének foglalkozni. Ez jellemző-
en a harmincas korosztálytól.

- Mit tanácsol azoknak, akik ilyen 
lépés előtt állnak?

- Mindenképpen azt, hogy beszél-
jenek át mindent együtt. Ez az ő nap-
juk. A szervezés folyamán is felme-
rül menetközben sok minden. Azt is 
tisztázni kell, hogy a családot mind-
ebbe mennyire vonják bele. Ebben is 
tudunk segíteni, figyelembe vesszük a 
véleményeket, igényeket, hogy minél 
kevesebb legyen a probléma. Gyako-
ri, hogy a család szeretné irányítani a 
szerelmeseket, akik igyekeznek min-
denkinek megfelelni. Azért kell min-
dent nyugodtan átbeszélni, hogy ne 
legyen sírás a vége. A szakember azért 
lehet ilyenkor plusz segítség, mert ta-
pasztalattal rendelkezik.

- Szomorú tény, hogy a házasságok 
egy része válással ér véget. Szokott 
erre gondolni, amikor a felejthetet-
len esküvő megszervezésével foglal-
kozik?

- Úgy tapasztalom, hogy megfon-
toltabban döntenek azok, akik már 
hosszabb ideje együtt élnek. Ők fe-
lelősségteljesebb döntést hoznak, kö-
zösen terveznek. Látni rajtuk a tu-
datosságot. Ez megnyilvánul abban 
is, hogy milyen esküvőszervezőt vá-
lasztanak az esemény lebonyolításá-
ra. Náluk a válásnak is kisebb az esé-
lye. Ugyanakkor a fiatalabb korosz-
tálynál a mindent elsöprő szerelem 
dominál, és így megeshet, hogy nem 
örök életre szól az egymásnak mon-
dott “igen”.

- Miben más a helyzet akkor, ha 
valakik már elváltak és az új párjuk-
kal életük második esküvőjükre ké-
szülnek?

- Ez esetben az esemény jellemző-
en visszafogottabb. Ilyenkor példá-
ul menyasszonytáncot nem is szok-
tunk javasolni. Az esküvő ízlésessé-
ge, eleganciája ettől még egyáltalán 
nem csorbul. Miért ne járna minden-
kinek egy újabb esély a tartós párkap-
csolatra? Természetesen olyan eset is 

előfordul, hogy a pár egyik felének az 
első, míg a másiknak a második eskü-
vői rendezvényére kell készülnie. Itt is 
meg kell találni az összhangot. Eb-
ben is tud az esküvőszervező segíte-
ni. Én mindenkit arra biztatok, hogy 
ha nem is úgy alakult az élete, ahogy 
kezdetben elképzelte, merjen újrakez-
deni.

- Sok esetben döntenek úgy a pá-
rok, hogy nem házasodnak össze, in-
kább élettársi kapcsolatot választa-
nak. Ebben közrejátszhat a karrier-
építés, de akár az anyagi megfonto-
lás is. Erről mi a tapasztalatod?

- Előfordul ilyen is, de most azt lát-
ni, hogy a házasságok száma emelke-
dik. Ez igaz Dunakeszi esetében is. 
Ha az anyagiak annyira számítanak, 
akkor ez esetben is lehet előre házas-
sági szerződést kötni.

- Összegzésként mit ajánlana a há-
zasuló feleknek?

- Bátran kérjenek segítséget, mert 
az életre meghatározó élmény meg-
élésénél jó egy külső szemlélő, aki 
tényleg az apró részletekre is odafi-
gyel és kézben tart mindent. Megéri, 
mert ha minden jól sikerül, az a páro-
kon is látszik. Ha a szerelmesek egy-
más szemébe néznek a nagy napon és 
boldogok, akkor az mindenkire kisu-
gárzik.

- Az esküvőkön kívül milyen ren-
dezvények megszervezésében lehet 
Önökhöz fordulni?

- A többi között divatbemutatókat 
szervezünk és rendezünk. Az egyik 
felkérésünk a Múzeumok éjszakáján 
történt, ami nagy sikerrel zárult. Ki-
lenc éve lakunk Dunakeszin, itt nem 
volt még divatbemutató. Alig várjuk, 
hogy felkérjenek minket és már el is 
képzeltük ennek megvalósulását a 
IV. Béla király főtéren. Nagyon szép, 
impozáns, elegáns eseményt lehetne 
megszervezni. Az ilyen rendezvények 
az idősebb és a fiatalabb korosztály 
körében is népszerűek. Akár másfél 
órás produkciót is össze tudunk állí-
tani, a divatbemutatót élőzenés kísé-
ret is kiegészítheti.

***

Számos fejlesztés megvalósult 2022-
ben, köztük egy rég várt, méltó ele-
ganciájú házasságkötő terem kiala-
kítása. Dióssi Csaba polgármestert 
kérdezzük, mik a visszajelzések, ho-
gyan szerepel a Bem utcában, a Far-
kas Ferenc Alapfokú Művészeti Is-
kola átalakított nagyterme?

- Dunakeszin, mint ahogy más te-
lepülésen nemcsak a helyiek házasod-
nak. Sok függ attól, hol találják meg a 
ceremónia utáni családi összejövetel-
nek az alkalmas rendezvényhelyszínt. 
A korábbi házasságkötő termünk egy 
régi épületben volt, egyaránt külső és 
belső felújításra szorult. Új helyszínt 
álmodtunk meg arra, hogy a párok 
méltó körülmények között fogadhas-
sanak örök hűséget egymásnak. Né-
hány hónap alatt meg is valósítot-
tuk, és hamar el is kezdték foglalni 
az időpontokat. Emellett még 2020-
ban adtuk át a Duna-parton a Nyílt-
vízi Edzőközpontot, amely gyönyörű 
és modern környezetet biztosít akár 
száz fős rendezvényeknek is, akár al-
vási lehetőséggel.

Dunakeszin 248 házasságot kötöt-
tek 2022-ben, ősztől az új házasságkö-
tő terem is rendelkezésre állt már. Az 
életüket Dunakeszin összekötő pá-
roknak emléklappal is kedveskedünk.

Szeredi Helga
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA MEGJELENT „DUNÁN INNEN…” ANTOLÓGIA 
KAPCSÁN MUCSI TINÁT KÉRDEZTEM IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉ-
GÉRŐL. A MŰVÉSZNŐT SOKAN ISMERIK DUNAKESZIN, AZ ORSZÁG HATÁRAIN 
BELÜL ÉS TÚL IS.  A KÖTETBE NEMCSAK ÍRÁSAI JELENETEK MEG,  HANEM 20 
MŰVÉSZETI ALKOTÁSA IS SZÍNESÍTETTE AZT, ÉS A BORÍTÓJÁT IS Ő TERVEZTE. 

Béres Magdi: 2021-ben már beszélgettünk az Alkotó nő 
című könyved kapcsán a könyvtárban. Három fejezet 
a kötetedből bekerült az antológiába is. Miért ezeket 
választottad? Miért írtad meg a könyvedet?

Mucsi Tina: "Az alkotó nő" című, 2021 őszén 
megjelent könyvem az alkotói pályafutásom, a kreatív 
oktatói tapasztalataim gyűjteménye. Igyekeztem a 
kötetben összegyűjteni, mi szükséges ahhoz, hogy 
az emberek, főként nők rendszeres elfoglaltsággá, 
életstílussá tegyék az alkotó életformát. Az antológiába 
bekerült egy időmenedzsmenttel foglalkozó fejezet, 
hogyan lehet időt teremteni a vágyott új tevékenységre. 
A másik fejezetben néhány gyakori tévhitet írtam le a 
kreativitással kapcsolatban, fontos, hogy ne kezeljünk 
tényként hibás elképzeléseket, negatív kijelentéseket az 
alkotói tevékenységgel kapcsolatban. A harmadik fejezet 
a szenvedélyes életről mesél, mit is jelent a "szenvedély" 
valójában és hogyan élhetjük ezt meg alkotóként vagy 
akár a mindennapokban.

B.M.: Elsősorban művész vagy, több kiállításon is 
szerepeltek munkáid, személyes, online tanfolyamokat, 
workshopokat is tartasz. Hogyan indultál el ezen az 
úton, mióta festesz, és hogyan lett hobbiból hivatássá az 
alkotó tevékenység, és annak tanítása?

M.T.: A rajzolás, festés, alkotás pici korom óta életem 
fontos része. Felvettek egy művészeti és egy kéttannyelvű 
gimnáziumba is, akkor racionális okokból a nyelvet 
választottam. Utána bölcsész, német nyelvtanár lettem, 
később pedig munka mellett egy gazdasági főiskolát 
is elvégeztem. Közben szabadidőmben folyamatosan 
rajzoltam, festettem, majd megismerkedtem a jobb 
agyféltekés rajzolással. Úgy éreztem, hogy végre-valahára 
rátaláltam arra, ami körül mindig is „keringtem”. Ez 
egy elég komoly aha-élmény volt. Amikor a kislányom 

hároméves lett, a nagyfiam pedig hat volt, dönteni kellett, 
visszamegyek-e a korábbi kényelmes, biztonságos és 
egyébként nagyon kellemes félállásomba dolgozni. Képes 
voltam nemet mondani, otthagyni egy még félállásban 
is jól fizető, vezetői beosztást és inkább minden 
energiámmal az addig „mellékesen”, szabadidőben 
(még csak nem is félállásban) működtetett rajzos-festős 
cégemre koncentrálni.

B.M.: A színes antológiában csodásak a festményeid, 
itt is köszönöm, hogy felajánlottad őket. Milyen érzés 
volt, amikor megláttad a műveid színes fotóit a kötetben, 
hiszen ezek által művészeti album is lett?

M.T.: Az antológia könyvbemutatóján pillantottam meg 
először a kötetet. Nagyon megható volt a munkámat egy 
könyv borítóján látni - ez volt a legelső ilyen élményem - 
és aztán kézbe venni, belelapozni a könyvbe. Gyönyörű 
kiadvány lett. A benne szereplő művésznaplós képeim 
és a vászonfestményeim pár kivétellel már évek óta 
magángyűjteményben vannak, hiszen nem célirányosan 
a kötetbe készültek, hanem korábbi munkáim fotóiból 
válogattunk, így még nagyobb öröm volt ezeket "újra a 
kezemben tartani".

B.M.: Mik a jövőbeli terveid az írás és az alkotás terén?
M.T.: Elsősorban a Tina Rajztanodája programjait 

tervezgetem. Amikor egy-egy festményem elkészül, 
azon gondolkodom, hogyan lehetne az azon alkalmazott 
technikákat és újabb tapasztalatokat átadni a 
tanítványaimnak. Igyekszem mindig új tapasztalatokat, 
inspirációkat gyűjteni, akár más művészeti ágakból 
is. Írással kapcsolatos terveim nincsenek, jelenleg azt 
szeretem, hogy mindent képi formában fejezhetek ki. 
Ezen belül is évek óta elsősorban az absztrakt és a kollázs, 
ami rendkívül megmozgat, szenvedélyesen kutatom az 
ezekben rejlő lehetőségeket. Béres Magdi 

 Fotó: KesziPress

HOBBIBÓL HIVATÁS

Mucsi Tina, a „Dunán innen…” antológia illusztrátora
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Csuta Ferenc Gamma nyergében (1936) Csuta Ferenc háza az Eötvös utcában (2004)

„A kis Csuti” 1908-ban született, Komáromban, iskoláit is 
itt végezte. 15 évesen a pályaudvaron dolgozott újságárus 
rikkancsként, amikor Stépán Ferenc főhadnaggyal, akkor 
már ismert versenyló-trénerrel találkozott. Ő hozta Me-
gyerre, hogy lovászfiúként foglalkoztassa. Csutát Stépán 
szerint „a Jóisten is zsokénak teremtette”: alacsony, köny-
nyűsúlyú fiú volt, aki felnőtt korában is 45-47 kg-ot nyo-
mott anélkül, hogy ezért különösebben edzenie, izzadnia 
vagy diétáznia kellett volna. Hamar kiderült, hogy a lo-
vakkal is jó viszonyban van: 1924-ben már versenyzett 
a megyeri pályán. Egy évvel később, az őszi hedikepen 
Rúgós nyergében ugyanitt nyert, ezzel 32-szeres odds-ot 
biztosítva a rá fogadóknak, és az első síkversenyen elért 
sikert Stépán trénernek. 

Ettől kezdve Csuta pályája felfelé ívelt. Még lovászfi-
úként Stépán 75 millió koronáért átadta a szerződését 
Hitch György alagi trénernek, akinél 1927 januárjától 
lovagolt. Olyan kapós lett, hogy 1928. februári felsza-
badulása előtt Szigeti Nándor, herceg Odescalchi Béla 
trénere szerződést kínált neki, de Hitch sem akarta el-
engedni. Végül a Magyar Lovaregylet, mint versenyfe-
lügyelő mindkét szerződést megsemmisítette, így Csuta 
szabadon választhatott trénert. A húszéves fiatalember 
Szigeti mellett döntött, akinél 3 évig lovagolt. 1931-ben 
Issekutz Gyulánál, 1932-től 1935-ig Hitch Györgynél 
volt zsoké. 1935 telén Egyiptomban, 1936 téli idősza-
kában Görögországban lovagolt. A tavasztól őszig tartó 
idényeket ugyanezen időszakokban Szigeti, illetve Hitch 
Róbert trénereknél töltötte. 

A kis komáromi újságárus nehezen boldogult a hírnév-
vel és a gazdagsággal. Pályáját 1932-ben erősen visszave-
tette egy, a bíróságig eljutó fogadási ügy. Történt ugyanis, 
hogy Csuta, akinek eddigre már Alagon háza volt (a mai 
Eötvös utcában), fogadási tippeket adott Magyar Lajos 
baromfinagykereskedőnek, sőt, vele együtt fogadott. A 
tippek azonban nem bizonyultak jónak, így a kereskedő – 

veszteségei miatt – feljelentést tett Csuta ellen. Bár a bíró-
sági ügy iratai nem lelhetők fel, azt tudjuk, hogy a Magyar 
Lovaregylet 1932 őszén kitiltotta Csutát a versenypályák-
ról, de 1933 januárjában munkában már lovagolhatott, a 
versenyidényre pedig visszakapta engedélyét. Valószínű, 
hogy a bíróság nem marasztalta el a zsokét, de pénzbírsá-
got kellett fizetnie.

Csuta Ferenc 1934. november 30-án megnősült, Komá-
romban Mátyás Margit tanárnőt vette el. Házasságukból 
1936-ban egy kislány, Nóra született. A család mindvégig 
Komáromban élt. 

A nehézségei ellenére Csuta szép karriert futott be. 
1928-ban (Rum), 1931-ben (Rendes), 1936-ban (Alaska) 
és 1940-ben (Leányka) Szent István Díjat nyert, 1931-
ben champion zsoké lett (az adott évben legtöbb versenyt 
nyerő zsoké). 1937-ben a Millennium Díjat nyert Caruso 
nyergében, majd 1942-ben Pejacsevich-díjat Isonzóval.

A második világháború idején, egészen 1944-ig lova-
golt; az új békeidőben, 1945-ben Bécsbe szerződött, ahol 
a freudenaui pályán szép eredményeket ért el. 1947 őszén 
azonban szerencsétlenül bukott: súlyos agysérülést szen-
vedett. Felépülése hosszan elhúzódott, így 1948 év elején 
hazatért. Ismét lovagolni kezdett, de szerződést nem ka-
pott, csak alkalmi jelleggel bízták meg. Akik ismerték, 
tudták: árnyéka egykori önmagának. Fejsérülése súlyos 
következményekkel járt, többször is leszédült a ló nyer-
géből, kétszer versenyben. Anyagi nehézségei, mentális 
problémái és egészségügyi gondjai miatt 1948. június 18-
ára virradó éjjel felvágta ereit és felakasztotta magát a Ke-
repesi úti istállók egyikének padlásán. Feleségének és 12 
éves lányának írt búcsúlevelét így fejezte be: „elvesztettem 
a hitemet abban, hogy még egyszer felkerüljek”.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István Helytörténeti Gyűjtemény

„Könnyűsúlyú zsoké volt. Csak a szíve lett nehéz”
115 éve született és 75 éve hunyt el Csuta Ferenc zsoké

EGYKORON A LEGKERESETTEBB LOVAS VOLT, „MŰVÉSZE A 
VERSENYLOVAGLÁSNAK”. BECSÜLETES, NAGY MUNKABÍRÁSÚ 

EMBERNEK ISMERTÉK, AKI A PÁLYÁN NEM ISMERT IRGALMAT. JÓ 
KEDÉLYŰ, FELKÉSZÜLT LOVAS VOLT, OLYAN TEHETSÉG, AKIRE RITKÁN 

LEL TRÉNER: CSUTA FERENC MINDÖSSZE NEGYVEN ÉVET ÉLT.
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Dióssi csaba polgármester úr írja köszöntőjében: „Lapoz-
gatva e könyvet, jól láthatjuk, hogy maroknyi ember egyhá-
zat építhet, ha van benne hit és elszántság, kitartás.”

Atyánkfiai kitartásának és az Úr kegyelmének köszönhetően a 
reformátusok gyökeret vertek az Alag-Dunakeszi homoktenger-
ben és napjainkra már szépen virágzik s hoz gyümölcsöt az a bi-
zonyos folyóvíz mellé ültetett fa. E bibliai képet így magyarázza 
Kodácsy Tamás lelkipásztor előszavában: E fa „akkor is megtermi 
gyümölcsét, ha szárazság vagy aszály van, mert a gyökere élő víz-
ből merít. Ezt az élő vizet ne hagyjuk el, és a lombok élni fognak!”

Az élő víz maga Jézus Krisztus, de a cím utal városunk Du-
na-menti elhelyezkedésére is. Szintén a lelkész írja: „Gyülekeze-
tünk százévnyi története egy sokkal nagyobb történetbe ágyazó-
dik bele, amely időben és térben is túlnyúlik az egyházközség ide-
jén és terén."

A gyülekezet története összefonódik városunk történetével, így 
e könyv érdekes lehet azoknak is, akik nem kötődnek felekezetek-
hez, de a helytörténettel szívesen ismerkednek.

A Dunakeszi Szent Mihály-Plébánia Historia Domusába írta 
1831-ben Szép Mihály plébános: „hogy minden utánam való  tudhassa, hogy mennyi bajok adgyák elő magokat, és tudhassa 

magát alkalmaztatni.” Fontos, hogy tanuljunk elődeink hibáiból, 
ne ismételjük meg azokat, de épp ily fontos tovább vinni hagyo-
mányainkat és ebben a keretben hirdetni az evangéliumot.

A kötet bemutatója 2023. március 5-én, vasárnap 16 órakor lesz 
a Dunakeszi Református Egyházközség Kirner termében (Duna-
keszi, Kálvin János utca 7.) A könyvet Dióssi Csaba polgármes-
ter, Dr. habil. Lányi Gábor egyetemi docens (KRE) és Dr. Kerekes 
Dóra, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, a kötet 
szerkesztője mutatja be. Minden érdeklődőt szeretettel vár a re-
formátus gyülekezet! Varga István

2021. SZEPTEMBER 18-ÁN ÜNNEPELTE A DUNAKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
ÖNÁLLÓVÁ VÁLÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁT. A TÖRTÉNETÜKET BEMUTATÓ KÖNYV 
EZT A SZÁZ ESZTENDŐT DOLGOZZA FEL, SŐT VISSZANYÚLIK A XIX. SZÁZAD KÖ-
ZEPÉIG, A PROTESTÁNSOK ELSŐ NAGYOBB CSOPORTJÁNAK MEGJELENÉSÉIG. AZ 
EGYHÁZTÖRTÉNETI MŰVET TÖBB ÉVES KUTATÁS UTÁN A GYÜLEKEZET PRESBITERE, 
VARGA ISTVÁN ÍRTA MEG.

A DUNAKESZI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Könyvbemutató: Folyóvíz mellé ültetett fa

VOKE József Attila Művelődési Központ

FEBRUÁRI PROGRAMJAINK:

Február 18. szombat  
19:00-21:00 óráig 

Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium
Farkas Ferenc Zenei Bérlet 

Bécsi klasszikusok

Február 22. szerda 18:00-20:00 óráig
Világok harca - A fényképezőgép és 

fotográfia evolúciója
Bakator Péter fotóművész előadása

Február 23. csütörtök 19:00 órától
Dumaszínház: 

Ráskó Eszter önálló estje 
 „Tirpák Madonna” 

MÁRCIUSI ELŐZETES:

Március 1. szerda 14:00 óra
Nyugdíjas klubdélután:

„El Camino” előadás

Március 1. szerda 18:00 óra
Német nemzetiségi est

Március 10. péntek 18:00 óra
 A DunArt Képzőművészeti Egyesület

tavaszi tárlata

Március 12. vasárnap  
15:00 és 19:00 óra

Városi Nőnap

2120 DUNAKESZI, ÁLLOMÁS SÉTÁNY 17.   •  WWW.VOKEJAMK.HU
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Hadházi Anita: Örökölt múlt című 
romantikus regényét dedikálja 

A Pannonius Irodalmi Kör dunakeszi tagjai

L
elkes, amatőr írókból álló 
kicsiny csapatunkból hatan 
(Takács Antónia, Keresztes-
Bolla Anita, Hadházi 

Anita és a vezetőség) vet-
tünk részt az alakuló ülé-
sen 2023. február 9-én. 
Közös munkánkat kö-
tetlen bemutatkozással 
kezdtük, ami nagyon ha-
mar és szinte észrevehetet-
lenül alakult át szakmai majd 
baráti beszélgetéssé. Teljes őszin-
teséggel osztottuk meg egymással 

a már megjelent írások megszüle-
tésének folyamatában szerzett ta-
pasztalatainkat, terveinket, ötlete-

inket, kudarcainkat és mo-
tivációinkat is. Ezt köve-

tően bemutatásra került 
a Dunakeszihez kapcso-
lódó alkotók műveiből 
összeállított "Dunán in-

nen..." antológia. Nem tit-
kolt terveink között szere-

pel, hogy a jövőre megjelenő 
új kötetbe már a mi írásaink is be-
kerüljenek. 

A Pannonius Irodalmi Körök fel-
adata még, hogy olyan helyi írók, 
költők műveit is bemutassák egy-
másnak, akik valamikor városunk-
ban éltek és alkottak. A mi "kin-
csünk" (totemírónk) Hesp Edéné 
Házos Mária lett. Remek humorá-
val, gyermeki kíváncsiságával, vi-
lágszemléletével, a gyermekekért, 
idősekért, betegekért és a kultúrára 
szomjazókért végzett haláláig tar-
tó, fáradhatatlan, eltökélt, alázatos 
és önkéntes munkájával, de mind-
eközben szerény, mégis világot járt 
életével, kivétel és kétség nélkül 
mind azonosulni tudtunk. Mottón-
kat is tőle választottuk: "Félelmetes 
gyönyörűség a feladat: világot látni 
- és virágot tükrözni."

Találkozónk végén tagtársaink 
már megjelent műveivel ismerked-
tünk meg. Először Keresztes-Bol-
la Anita: Léleknapló Nőknek című 
naplókönyvével, melyben több év-
nyi szakmai és személyes tapaszta-
latát gyűjtötte össze. Majd, hogy a 
könyvbemutatókon való részvételt 
is "gyakorolhassuk", dedikálással 
egybekötött könyvvásárlást tartot-
tunk. Annak ellenére, hogy Hadhá-
zi Anita: Örökölt múlt című roman-
tikus regényéből már elfogyott az 
első ezer kötet, s a másodkiadásra 
vár, szerencsére nekünk még sike-
rült beszerezni, s dedikáltatni egy-
egy példányt.

Balogh Edit, 
Orczi Bernadett

DUNAKESZIN IS MEGALAKULT A PANNONIUS IRODALMI KÖR. ZSIGA HENRIK ÍRÓ, 
TANÁR, A MAGYAR ÍRÓKÉPZŐ ÉS A MAGYAR IRODALMI HÁZ VEZETŐJÉNEK FELHÍ-
VÁSÁHOZ CSATLAKOZVA BALOGH EDIT ELNÖK, KELLŐS ÉVA FŐSZERVEZŐ, ORCZI 
BERNADETT TITKÁR AZ ELSŐK KÖZÖTT ALAPÍTOTTÁK MEG A MAGYAR ÍRÓKÉPZŐN 
VÉGZETT HALLGATÓKBÓL ÁLLÓ HELYI KÖRT. AZ ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGŰ HÁLÓ-
ZAT CÉLJA OLYAN KÖZÖSSÉGEK KIALAKÍTÁSA, MELYBEN AZ ÍRÁS IRÁNT RAJONGÓ, 
DE MAGÁNYOSAN ALKOTÓ ÍRÓK SORSTÁRSAKRA LELNEK, TÁMOGATJÁK, SEGÍTIK, 
INSPIRÁLJÁK EGYMÁST ÉS BEKAPCSOLÓDNAK A VÁROS KULTURÁLIS ÉLETÉBE.

„Világot látni 
- és virágot tükrözni”

Gájer bálint: a női nem 
című gálakoncertre várjuk 
szeretettel a dunakeszi höl-

gyeket és kísérőiket március 12-én 
16:00 órától és 19:00 órától. A dél-
utáni, valamint az esti 90 perces 
koncert repertoárja megegyezik.

REGISZTRÁCIÓ
A koncertre a belépés ingyenes, 
azonban az alkalmon való részvé-
tel Dunakeszi Kártyához és előze-

tes regisztrációhoz kötött. Két le-
hetőség kínálkozik a koncertre való 
jelentkezéshez: DunakesziAppon 
vagy telefonon keresztül.

A DunakesziApp városi mobilal-
kalmazásban a Programok között ki 
kell választani A Női Nem – Gájer 
Bálint nőnapi gálakoncertje című 
eseményt, és a jelentkezem gomb-
ra kattintva kitölteni a regisztráci-
ós felületet. A DunakesziApp aszta-
li gépről innen elérhető.

Telefonos regisztráció a 27/542-
800-as telefonszámon a Dunakeszi 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán lehetséges. A regisztráció-
hoz az alábbi adatokra van szükség 
(név, cím, adószám, e-mail cím). Az 
adatok kezelése az ingyenesen jut-
tatott jegyek adóügyi nyilvántartá-
sa miatt szükséges, mely kizárólag 
a 2023.03.12-i nőnapi gálakoncertre 
korlátozódik. Az Adatkezelési Tájé-
koztató erről az oldalról letölthető.  

Aki még nem rendelkezik Duna-
keszi Kártyával, az önkormányzat 
ügyfélszolgálatán igényelhet.

NŐNAP ALKALMÁBÓL GÁLAKONCERTTEL KÉSZÜL DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A VOKE 
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.

A NŐI NEM
Gájer Bálint nőnapi gálakoncert 
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– Közösségi oldalán azt írta, volt már jobb éve is 2022-nél, de 
izgatottan várja az új esztendővel járó kihívásokat. Jól sejtem, 
hogy számottevő változások történtek az életében, pályafutásá-
ban?

– Inkább úgy fogalmaznék, hogy a nagy felismerések éve volt 
a tavalyi – mondta a 22 éves Sándorházi Vivien. – Apró techni-
kai problémákkal küzdöttem, amelyek idővel halmozódtak, ami-
kor pedig egymást érték a versenyek, és nem volt időm átgondol-
ni, hogy min kellene javítanom, mókuskerékbe kerültem és elbi-
zonytalanodtam. Maximalista vagyok, de úgy érzem, megtanul-
tam kezelni a vereségeket, és már csak akkor tekintek kudarcként 
egy-egy mérkőzésre, ha semmilyen tanulsággal nem szolgál a jö-
vőre nézve.

– Csalódott volt, amikor nem úgy sikerültek a versenyek, 
ahogy eltervezte?

– Régebben sokkal jobban bántott, ha nem tudtam kihozni ma-
gamból, amire képes vagyok, órákig rágódtam a történteken, sok-
szor sírtam is. El kellett fogadnom, hogy nekem is lehet rossz na-
pom, sőt, olyan is van, hogy hosszabb ideig nem jön ki a lépés, 
ám ilyenkor is lehet pozitívumokat találni, amelyekre alapozha-
tok a jövőben. Amikor szeptemberben a VS Dunakeszihez igazol-
tam, Horváth Kristóf mellett Tóth Henrikkel kezdtem dolgozni, 
új lendületet kaptam, és sokkal jobban érzem magam az edzése-
ken, mint korábban.

– Hogyan tudott kiszállni a mókuskerékből, és túllendülni a 
nehézségeken?

– Jellemző rám, hogy túlagyalom a dolgokat, ami az utóbbi idő-
ben a pályán is kiütközött, nem hagyatkoztam eléggé az ösztö-
neimre. Ezen változtatnom kellett, otthon már szinte egyáltalán 
nem beszélgetünk a versenyekről, helyette inkább moziba me-
gyünk vagy sétálunk és várost nézünk, ami kikapcsol. A minap 
olvastam egy bejegyzést a közösségi médiában, amelyben az állt, 
hogy akkor is értékelnünk kell, amit elértünk, ha éppen nem ott 
tartunk az úton, ahol lenni szeretnénk. Nagy példaképem Hosz-
szú Katinka, aki a gyengébben sikerült londoni olimpia után azt 
mondta, le kellett érnie a mélypontra ahhoz, hogy már csak felfe-
lé vezessen az út. Legbelül tudta, hogy egyszer felér a csúcsra, csak 
azt nem, hogy mikor.

– Több mint négy éve már annak, hogy pályafutása legna-
gyobb sikerét elérve junior Eb-bronzérmet nyert. Mennyire si-
került átmenteni a felnőtt mezőnybe, ami a korosztályos verse-
nyeken bevált?

– Mindenkitől azt hallottam, hogy az ifjúságihoz képest sok-
kal erősebb a felnőtt mezőny, ezért nem alkalmaztam bátran azo-
kat a játékelemeket, amelyek korábban jól működtek, pedig kellett 
volna. A koronavírus-járvány is megnehezítette az átmenetet, az 

első felnőtt évemben nagyon kevés versenyt rendeztek, és nem is 
ment jól a játék, mert bezárták a csarnokokat, alig tudtam edzeni. 
Nagy érvágást jelentett a leállás, és a visszatérés sem volt zökke-
nőmentes, a tavalyi versenyeken is érződött, hogy sokan keressük 
még a biztos talajt a lábunk alatt. Jobban belegondolva azért en-
nek az időszaknak is volt pozitív hozadéka, az online oktatásnak 
köszönhetően könnyen össze tudtam hangolni az egyetemi tanul-
mányaimat az élsporttal.

– Mit szólnak a tanárai, hallgatótársai ahhoz, hogy verseny-
szerűen tollaslabdázik? Még mindig lát csodálkozó tekinteteket?

– Szerencsére egyre kevesebbet. Amikor elmondom, hogy mit 
sportolok, tízből heten rávágják, hogy ők is szoktak tollasozni, és 
egyre többen űzik teremben is a sportágat. Ahhoz képest, ami-
kor elkezdtem, sokkal többen ismerik a versenyszerű tollaslabdát, 
s bár népszerűségben nehéz felvennünk a versenyt a csapatsport-
ágakkal, szerintem jó úton járunk. Sokat számít, hogy a legutób-
bi két olimpián volt magyar tollaslabdázó, jelenleg pedig többen 
is ott vagyunk az európai élmezőnyben, a kiugró sikerek mindig 
növelik a tömegbázist.

– Ifjúsági olimpián már járt, Buenos Airesben a negyeddön-
tőig jutott, és biztosra veszem, hogy Párizs is a tervei között sze-
repel.

– Jól gondolja, a májusban kezdődő kvalifikációs időszakban 
mindent az olimpiának rendelünk alá, addigra remélhetőleg be-
épülnek azok az újítások, amelyeken dolgozunk. Szeretnék gyor-
sítani a játékom sebességén, és törekszem rá, hogy jobban figyel-
jek az ellenfélre, kihasználjam a labdamenetek közötti szüneteket. 
Már gyerekként is inkább szorgalmas voltam, mint tehetséges, az 
edzések után könyörögtem, hogy maradhassak még a teremben, 
és a hozzáállásom azóta sem változott. Nagyon szeretnék kijutni 
az olimpiára, de akkor sem dől össze a világ, ha nem sikerül, mert 
huszonkét éves vagyok, lesz még rá lehetőségem.

– Pályafutása során először a legjobb száz között jegyzik a vi-
lágranglistán.

– Ezt nem is tudtam, az idén még nem néztem a rangsort, de na-
gyon örülök neki, mert a céljaim között volt a top száz.

– Innen már csak felfelé vezet az út?
– Nagyon remélem. Hosszú idő után végre kiegyenesedtek a 

kérdőjelek, és minden szempontból a helyemen érzem magam, jó 
körülmények között készülhetek Dunakeszin. A tollaslabda egyé-
ni sportág, de én csapatban gondolkozom, a családom és az edző-
im mellett a mentáltrénerem is sokat segített abban, hogy vissza-
térjen az önbizalmam.

Forrás: Nemzeti Sport/patai gergely
Fotó: Magyar Tollaslabda Szövetség

MIUTÁN BRONZÉRMET SZERZETT A JUNIOR EURÓPA-BAJ-
NOKSÁGON, A SPORTÁG EGYIK LEGNAGYOBB ÍGÉRETÉNEK 
TARTOTTÁK A TOLLASLABDÁZÓ SÁNDORHÁZI VIVIENT, AKI 
AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN HULLÁMVÖLGYBE KERÜLT, DE CSA-
LÁDJA ÉS EDZŐI SEGÍTSÉGÉVEL VISSZANYERTE ÖNBIZALMÁT, 
ÉS MÁR A PÁRIZSI OLIMPIÁRA KÉSZÜL.

Tollaslabda: 
Végre 

kiegyenesedtek 
a kérdőjelek 
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Oláh Anita világ és Európa-bajnok 

Las Vegasban Magic Johnson adta át a díjat Oláh Anitának
- Mikor kezdtél el sportolni? Mesélnél egy ki-
csit a sportolói múltadról?

-  5 évesen kezdtem el szertornázni Dunake-
szin, majd akrobatikáztam. 15 évesen egy ge-
rincsérülés miatt kellett abbahagynom a spor-
tolást. 1 év gyógytorna következett, majd ak-
kori gimnáziumi testnevelő tanárom, Ábri 
László hozott nekem egy VHS-kazettát, amin 
egy fitneszverseny volt, hogy nézzem meg, 
mert szerinte ez a sport ki tudná tölteni a tor-
na utáni űrt. Nagyon hiányzott az aktív moz-
gás, így nem sokat gondolkodtam. Már a kö-
vetkező héten edzésbe is álltam, majd fél év-
vel később színpadra. Az első versenyemen 6. 
helyen végeztem. A megmérettetés után meg-
keresett a Fitness Szövetség, hogy számítanak 
rám, és szeretnék, ha tagja lennék egy elit ke-
retnek, akiket a szövetség támogat. Örömmel 
fogadtam a megkeresést, aminek egyik feltéte-
le az edzőváltás volt. Ekkor ismerkedtem meg 
Túrós Györggyel, aki az akkor már világbaj-
nok Béres Alexandra edzője volt. Hatalmas 
megtiszteltetésnek éreztem, hogy velük edzhe-
tek, tőlük tanulhatok.

Az első igazi nagy sikeremet 2000-ben Las 
Vegasban értem el, ahol a világbajnoki dobo-
gó 2. fokára állhattam. Óriási meglepetés volt. 
Hogy őszinte legyek, senki nem számított rá, 
hogy rögtön az első világversenyen ilyen szé-
pen helytállok. Ez az esemény azért is volt kü-

lönleges számomra, mert a díjat maga Magic 
Johnson kosárlabdázó adta át.

A rákövetkező évben tovább edzettem, egy-
re többet és egyre keményebben. A sok mun-
ka meghozta a gyümölcsét, ugyanis 2001-ben 
sorra nyertem a versenyeket, így magyar-, Eu-
rópa-, és világbajnok lettem.

- Edzői pályafutásod? 
- A versenyzés mellett személyi edzőként 

dolgoztam, és gyerekeknek tartottam fitnesz-
edzéseket Dunakeszin, Béres Alexandrával 
rengeteg fellépésre utaztunk. Életem egyik leg-
szebb időszaka volt ez a majdnem 10 év.

- Soha nem akartál külföldre költözni?
- 15 évesen úgy képzeltem el az életemet, 

hogy Rómában fogom élni az igazi „Dolce 
Vita”-t , de az évek csak teltek, és a családom 
iránti szeretet és ragaszkodás erősebbnek bizo-
nyult. Itthon maradtam, pedig lett volna lehe-
tőségem külföldre menni, hívtak Szingapúrba 
és Amerikába is dolgozni.

- Hogy alakult ezek után az életutad?
- 2007-ben megszülettek a gyermekeim, 

Anna és Dani, ikrek. Velük lett teljes az éle-
tem. Amikor még kisebbek voltak, edzőként 
dolgoztam tovább. Abban is sikerült megtalál-
nom magam, egyik versenyzőm, aki akkor 17 
éves volt, az Arnold Classicon 7. helyen végzett 
a felnőttek mezőnyében. 

Az edzősködés mellett tanultam. A szak-
edzői végzettség mellé egy sportszervezői dip-
lomát is szereztem a Testnevelési Egyetemen. 
Ennek a családi vállalkozásban vettem igazán 
hasznát, ugyanis rengeteg tábort és előadást 
szerveztünk az évek során.

Ahogy a gyerekeim nőttek, ők is elkezd-
tek sportolni. Szerettem volna, ha a torna len-
ne az első sportjuk, mert meglátásom szerint 
olyan mozgáskoordinációt ad, mint semelyik 
más sport ilyen idős korban, illetve emellett fe-
gyelmet, koncentrációt, alázatot tanulnak, ami 
egész életükön át elkísérheti őket.

A tornában nagyon ügyesnek bizonyultak. 
Olyannyira, hogy mára mindketten válogatott 
szertornászok a KSI-ben. 

Az elmúlt évek teljesen róluk szóltak. Reg-
geli edzések, iskola, külön tanár, gyógytorna, 
mentáltréning, délutáni edzés. Hajnali 5 óra-
kor kelés, rohanás egész nap, és este 8 órakor, 
amikor hazaérünk, még leckeírás. Elmonda-
ni nem tudom, mennyire büszke vagyok rájuk. 

Amellett, hogy többszörös országos bajnokok, 
kitűnő tanulók, és mindkettőnek megvan az 
angol középfokú nyelvvizsgája. Fantasztikus 
gyerekek.

A lányom, Anna tavaly a junior Európa-baj-
nokságon képviselte Magyarországot. Bár a 
felkészülését egy nagyon csúnya sérülés nehe-
zítette, csodásan versenyzett. Egyéni összetett-
ben 24., ugráson 9. helyen végzett. 

Fiam, Dániel most lép ifi korosztályba. Neki 
sem volt könnyű az elmúlt év. Májusban eltört a 
térde, amit meg kellett műteni. Nemrég kezdett 
el megint teljes értékű munkát végezni. Hihetet-
lenül motivált, nagyon drukkolok neki, hogy el-
érje a célját, amit kitűzött maga elé.

- Mik a terveid a következő évekre?
- A gyerekeim idén elkezdték a gimnáziumi 

tanulmányukat Budapesten, így már önjáróak, 
nem kell olyan szinten hozni-vinni őket, mint 
az elmúlt években. Nekem is felszabadult így 
valamennyi időm. Magamhoz híven nem ülök 
tétlenül. Visszaültem az iskolapadba. Most vi-
szont teljesen más területen próbálom ki ma-
gam. Nagyon régóta érdekel a lakberendezés, 
így beiratkoztam egy 2 éves lakberendező kép-
zésre. Idén júniusban lesz az állami vizsgám, 
úgyhogy nem fogok unatkozni az elkövetke-
zendő időszakban sem, illetve utána még sze-
retnék elvégezni egy látványtervezői iskolát is. 
Ezzel szeretnék foglalkozni a jövőben, amel-
lett, hogy sokan megkeresnek, hogy mikor tar-
tok megint gyerekeknek edzést.  Úgyhogy tele 
vagyok tervekkel, és gőzerővel dolgozom azon, 
hogy meg is valósítsam őket!

Solymosi László

AZ ÚJ SOROZAT INDÍTÁSÁVAL A DUNAKESZI POLGÁR SZERKESZTŐSÉGE KÜLDETÉSÉNEK TARTJA, HOGY A JELEN ÉS JÖVŐ NEM-
ZEDÉKE SZÁMÁRA BEMUTASSA DUNAKESZI LEGENDÁS SPORTOLÓIT, AKIK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN, A MÖGÖTTÜNK HAGYOTT 
ÉVTIZEDEKBEN KIVÁLÓ SPORTTELJESÍTMÉNYÜKKEL, EMBERI HELYTÁLLÁSUKKAL KIVÍVTÁK A KÖZÖSSÉGEK ELISMERÉSÉT, 
ÖREGBÍTETTÉK DUNAKESZI JÓ HÍRNEVÉT. 

OLÁH ANITA fitnesz világ-, 
Európa-, és magyar bajnok  DLS

 DUNAKESZI LEGENDÁS 
SPORTOLÓJA
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A győztes Eszes Dániel (középen) és a VSD vezetőedzője, Maracskó Pál 

Az országos csúcsot megjavító váltó tagja volt Huller Dániel Gellért (b3) a VSD kiválósága is

HÁROM DANI, HÁROM ARANYÉREM 
és egy országos csúcs atlétáinknál!

JANUÁR 28-ÁN A NYÍREGYHÁZI 
ATLÉTIKAI CENTRUMBAN RENDEZETT 
NYÍLT FEDETT PÁLYÁS VERSENYEN 
VETTEK RÉSZT ATLÉTÁINK, AHOL 
A 4X400 MÉTERES VÁLTÓK VITTÉK 
A PRÍMET AZZAL, HOGY A NŐK 
ÉS A FÉRFIAK (MÁTÉ TAMÁS, 
HULLER DÁNIEL GELLÉRT, WAHL 
ZOLTÁN, MOLNÁR ATTILA -3:08.58) 
MEGJAVÍTOTTÁK A 23 ÉVE FENNÁLLÓ 
MAGYAR ORSZÁGOS CSÚCSOT. A 
VÁLTÓ TAGJAI KÖZÖTT SZEREPELT 
HULLER DÁNIEL IS A VSD KIVÁLÓ 
ATLÉTÁJA!

Hármasugrás versenyszám-
ban Szenderffy Dániel 

(képünkön) 15,57 m-es ered-
ményével megnyerte a versenyt! 
300 m-en Mika Botond az 5. 
(36,52 mp) Szmolár Levente a 6. 
(37,21 mp) helyen végzett.

Másnap, vasárnap a BOK 
csarnokban került megrende-
zésre a MASZ Nyílt Fedett pá-

lyás Verseny,  ahol 60 m gáton 
Eszes Dániel 7,90 mp-es idővel 
a legjobbnak bizonyult!

60 m gát /91 IFI számában 
Bodrogi Levente 8,76 mp-es 
idővel az 5. helyen végzett

Gratulálunk versenyzőink-
nek és edzőinknek Maracskó 
Pálnak és Orosz Ákosnak!

Somfai Krisztina
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel, 

hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- számítógépes ismeretek

 
Jelentkezés személyesen 
Párzsi Attila karbantartási 

vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a kozuzem@
dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

KÖZTERÜLETI 
SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási, 

hulladékszedési munkavégzés
- részvétel 

a városüzemeltetés 
feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános 

Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót,Göd)
- jogosítvány

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

e-mailben: kozuzem@
dkkozuzemi.hu

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 

MUNKAERŐ FELVÉTEL

MAG ILDIKÓ  0620/4877223
Senior tanácsadó  ildiko.mag@groupama.hu

AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN TUDOK SEGÍTENI:

BIZTOSÍTÁSOK  HITELEK

Élet- és balesetbiztosítás  Jelzáloghitel
Nyugdíjbiztosítás  Folyószámla hitel
Megtakarítások  Hitelkártya
Lakásbiztosítás  CSOK
KGFB, Casco  Babaváró kölcsön
Vállalkozói vagyon-  Személyi kölcsön
és felelősségbiztosítás 

KERESSEN BIZALOMMAL!
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JÁTÉKOS SAKKISKOLA KICSIKNEK
KEDVES GYEREKEK!
Az első rész feladatait örvendetesen sok gyerek küldte vissza, 
mindannyiótoknak köszönjük. Hibátlan megoldást küldött be:

Dobos-Lordovics Áron, Erdő-Bálint Zoltán, Halászi Roland, 
Kandi Zalán, Kósik András István, Ódor Bence Balázs, Pataj Nán-
dor (valamennyien a Kőrösi iskola tanulói), valamint a Gajdóczy 
család. Bíztatnám a többi iskola kisdiákjait is, hogy ők is bátran 
küldjék be a megoldásaikat.

Ha egy-egy feladatot nehéznek találtok, akkor hívjátok segítsé-
gül a VSD honlapján (https://vsdunakeszi.hu/sakk/) található ok-
tatóanyagot, vagy pedig Sergyán Gyula Zoltán: Segíthetem gyer-
mekem, unokám sakktanulását című könyvét. De az sem baj, ha 
szüleitek is besegítenek kicsit!

A feladatok megoldását a sakk@vsdunakeszi.hu email címre 
küldjétek be lehetőleg március 12-ig. A hibátlan megfejtők névso-
rát a következő számban is közzé tesszük.

2. RÉSZ: A KIRÁLY, A HUSZÁR ÉS A GYALOG
Sorozatunk első részében megismerhettétek a sakktábla részeit, 

valamint a vezér, a bástya és a futó menetmódját.
Folytassuk az eddig ismeretlen figurákkal: a királlyal, a huszár-

ral és a gyaloggal.

Solymosi László gratulál a 8 éves Farkas Rózának, aki a 3. helyen végzett

Hogyinszki Marcell aranyérmes lett
SOLYMOSI LÁSZLÓ, A PEST VÁRMEGYEI SAKKSZÖVETSÉG ELNÖKE NEVÉHEZ FŰZHETŐ 
AZ 1980 ÓTA MINDEN ÉVBEN MEGRENDEZETT DIÁK SAKKVERSENYSOROZAT 
(I – II- III – IV. KORCSOPORTBAN). ÉVENTE ÖT FORDULÓT RENDEZNEK, MINDEN 
FORDULÓBAN 7 FORDULÓS A SAKKVERSENY. A 43. SAKKVERSENY 4. FORDULÓJÁT 
FEBRUÁR 4-ÉN, FÓTON A SZENT ÁGOSTON ISKOLÁBAN RENDEZTÉK MEG, EZ VOLT A 
847. SAKKVERSENY, MELYET SOLYMOSI LÁSZLÓ SZERVEZETT. MINT MEGTUDTUK, A 
VERSENYEN JÓL SZEREPELTEK A DUNAKESZI SAKKOZÓK.

VÉGEREDMÉNY:
I. korcsoportban: 2. Rabóczki 
Vendel Rihárd (Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola). A má-
sodik helyen végzett sakkcsapat 
tagja volt továbbá Trautwein 
Dániel (Fazekas Mihály Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Álta-
lános Iskola ) is.

A II. korcsoportban, egyéni-
ben 16 sakkversenyző között 
aranyérmes lett Hogyinszki 
Marcell (Dunakeszi Széchenyi 
István Általános Iskola).

A III – IV. korcsoportban a 25 
induló között harmadik helyen 
végzett Rabóczki Gellért (Kő-
rösi Csoma Sándor Általános 
Iskola), csapatban ezüstérme-
sek lettek. A bronzérmes csa-
pat tagja volt a Szent István Ál-
talános Iskola diákja, Virág Le-
vente.

IV. korcsoportban 2. Nagy 
Vilmos (Szent István Általános 
Iskola)

Folytatás február 11-én Fóton 
volt, a Szent Ágoston iskolában.

- A király menetmódja a leg-
egyszerűbb: bármelyik szom-
szédos mezőre léphet (piros 
nyilak).

- A huszár L alakban lép-
het (kék nyilak). Ő az egyetlen 
olyan figura, amely „átugorhat” 
olyan mezőt, amelyen egy má-
sik figura áll.

Az eddigi példákban a figu-
rák menetmódját üres táblán 
mutattuk be. Fontos azonban 
tudni, hogy egyetlen figura sem 
léphet olyan helyre, ahol azonos 
színű figura áll. Léphet viszont 
olyan mezőre, amelyen ellensé-
ges figura tartózkodik, ilyenkor 
azt le kell venni a tábláról. Ezt 
hívjuk ütésnek.

1. feladat (3 pont)
Sorold fel azolat a mezőket, 

amelyre léphet a világos huszár 
az alábbi állásban:

 
2. feladat (6 pont)
Hány lépésben tudja leütni a 

sötét huszár a bástyát, a futót, a 
gyalogot, a vezért? (Mindegyi-
ket c5 mezőről indulva.)

3. feladat (10 pont)
Az előző feladat állásából ki-

indulva a huszár most egymás 
után üti le a négy világos figu-
rát. Legkevesebb hány lépés 
szükséges ehhez? Írd le a huszár 
útvonalát!

Utolsóként ismerkedjünk 
meg a gyalog menetmódjával. 
A gyalog sokban különbözik az 
eddig megismert figuráktól:

- csak előre felé léphet, ak-
kor is csak egy mezőt, kivéve 
az alapállásából, amikor léphet 
kettőt is

- más a menetmódja ütés ese-
tén, mint normál lépés során

- elérve az ellenfél alapsorát 
átváltozhat vezérré, bástyává, 
futóvá, vagy huszárrá

4. feladat (6 pont)
Összesen hány különböző ál-

lás jöhet létre világos lehetséges 
gyaloglépései után?

Molnár Péter 
rovatszerkesztő
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A délutáni eredményhirdetéskor 
Dióssi Csaba, Dunakeszi 

polgármestere köszöntötte 
a grundbirkózó diákolimpia 

országos döntőjébe bejutott 
versenyzőket, és a legjobbaknak 

átadta az érmeket és a kupát  

Az országos döntő 
rangját jelzi,  

hogy jelen volt  
Bacsa Péter, a Magyar 

Birkózó Szövetség
ügyvezető alelnöke, 

Németh Szilárd, 
a Magyar Birkózó 

Szövetsége elnöke,  
Tuzson Bence 

államtitkár, 
országgyűlési  

képviselő is 

TIZENEGY VÁRMEGYÉBŐL ÉRKEZETT FIATAL 
BIRKÓZÓK LÁTVÁNYOS BEVONULÁSÁVAL,  
A 200 ÉVE ÍRÓDOTT HIMNUSZ KÖZÖS ELÉNEK-
LÉSÉVEL VETTE KEZDETÉT A 2022/2023-AS 
TANÉV GRUNDBIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA KÉT-
NAPOS ORSZÁGOS DÖNTŐJE DUNAKESZIN, 
A MAGYARSÁG SPORTCSARNOKBAN SPORT-
CSARNOKÁBAN JANUÁR 11-ÉN, SZOMBATON. 

A Magyar Diáksport Szövetség 
szervezésében megrende-
zett grundbirkózó olimpiai 

döntő megnyitóján köszöntőt mon-
dott Tuzson Bence, kormányzati ál-
lamtitkár, a város országgyűlési kép-
viselője. A több száz fiatal országos 
seregszemléjét Balogh Gábor, a Ma-
gyar Diáksport Szövetség elnöke, 
olimpiai ezüstérmes, kétszeres világ-
bajnok öttusázó nyitotta meg.

A diáksportolók egyik legrango-
sabb sporteseményén megjelent Né-
meth Szilárd, a Magyar Birkózó Szö-
vetség elnöke, a Kozma István Ma-
gyar Birkózó Akadémia alapítója, 
Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szö-
vetség ügyvezető alelnöke, a Nem-
zetközi Birkózó Szövetség elnöksé-
gi tagja, Egri Gyula, Pest Vármegyei 
Diáksport Szövetség elnöke, Lőrincz 

Viktor, a magyar kötöttfogású birkó-
zó válogatott edzője, olimpiai ezüst-
érmes, Seltenreich József, Dunakeszi 
Város sportigazgatója, valamint az 
országos döntő elnöke, Simita Zsolt. 

A megnyitó egyik magasztos pil-
lanata volt, amikor egy ifjú birkózó, 
Szénási Puskás Soma elmondta a di-
ákolimpia esküszövegét. 

Látványos volt az olimpiai 
 döntő megnyitója

 

A köszöntők, az eredményes és 
sikeres versenyre buzdító politiku-
si és sportvezetői mondatok, a fel-

nőtt olimpikonok ötkarikás játé-
kok látványos bevonulójának min-
tájára a jövő nagy bajnokai egymás 
után vonultak be a sportcsarnok-
ba. Őket követte egy látványsport-
ág képviselője, a VS Dunakeszi 
Cheerleader szakosztály juniorcsa-
pata, melynek bemutatóját ováció-
val és vastapssal jutalmazták a né-
zők. Az országos bajnokságon ta-
valy elért 2. hellyel büszkélkedő, 
és a nemzetközi versenyről bronz-
éremmel hazatérő ifjú hölgyek fel-
készítő edzői Kundlya Zsófia és 
Bakocs Alexandra.

A jól szervezett megnyitó után – 
melyben nagy szerepe volt Szath-
máry Eszternek, a VSD média- és 

A grundbirkózó diákolimpia 
országos döntője Dunakeszin
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A grundbirkózó diákolimpia országos döntőjét Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok öttusázó nyitotta meg

A VS Dunakeszi 
Cheerleader szakosztály 
juniorcsapatának 
bemutatóját ovációval  
és vastapssal jutalmazták 
a nézők

programreferensének, a helyi mű-
sorközlőnek – kezdetét vette a fiatal 
birkózók késő délutánig tartó küz-
delme.  

Olimpiai bajnokok 
nyomdokaiban

A jövő bajnokait - akik közül re-
ményeink szerint egykoron majd a 
legendás olimpiai bajnokok, Polyák 
Imre, Kozma István, Varga János, 
Kocsis Ferenc, Hegedűs Csaba, Far-
kas Péter, Sike András, Növényi Nor-
bert vagy Tokió bajnoka, Lőrincz Ta-
más nyomdokai lépnek – láthatóan 
nagy érdeklődéssel figyelte Németh 
Szilárd. A Magyar Birkózó Szövetség 
elnöke lapunknak adott nyilatkoza-
tában elsőként a diákolimpiának ott-
hont adó Dunakeszit dicsérte. 

- Külön köszönöm Tuzson Ben-
ce államtitkár úrnak és Dióssi Csa-
ba polgármester úrnak, hogy a vá-
ros és a környéken élők is támogat-
ták az országos döntő megrendezé-
sét. Örömmel tölt el, hogy ebben a 
gyönyörű, a magyar állam jelentős 
támogatásával felépített sportcsar-
nokban rendezik meg a grundbirkó-
zás országos döntőjét, melyen a két 
nap alatt 48 csapat 480 versenyzője 
lép szőnyegre – ismertette a szövet-
ség elnöke.

Németh Szilárd elmondta, hogy 
két korosztályban, a 6-10 évesek, va-
lamint a 14 évesek mérik össze tudá-
sukat. 

Az elnöktől megtudtuk, hogy né-
hány éve újították fel a kapcsolatot 
a Magyar Diáksport Szövetséggel, 
mert a korábbi évtizedekben eltűnt 
a grundbirkózás nemcsak a magyar 
sport, a birkózás, de a Magyar Diák-
sport Szövetség életéből is. 

2500 fiatal indult  
a grundbirkózó diákolimpián

- Az elmúlt évek munkája azt iga-
zolja, hogy érdemes országos, regi-
onális és helyi szinten is oktatni a 
birkózást, mert például ezen a diák-
olimpián 2500 fiatal indult a grund-
birkózó mérkőzéseken. Óriási szám 
ez, az atléták utána ez a legtöbb fi-
atalt megmozgató verseny. A Ma-
gyar Birkózó Szövetség elnökeként 
örömmel látom, hogy a diákok, a kis 
sportolók nagy ambícióval vesznek 
részt a küzdelmekben. Hamarosan 
ők is bizonyíthatják tehetségüket a 
valós szőnyegen, és akár olyan nagy 
versenyzővé válhatnak, mint Tokió 
olimpiai bajnoka, Lőrincz Tamás. 
De abban is bízom, hogy Dunake-
szin is komoly birkózó életet tu-
dunk kialakítani – jelentette ki Né-
meth Szilárd, aki kiemelte: jó dön-
tésnek bizonyult, hogy a magyar 
kormány 2010 óta stratégiai ága-
zatként támogatja a magyar spor-
tot. – Elég csak erre a szép duna-
keszi sportcsarnokra vagy a Kozma 
István Birkózó Akadémiára utalni. 
A sport segíti a szabadidő hasznos 
eltöltését, segíti a fizikai és szellemi 
fejlődést, hozzájárul az egészséges 
életmódhoz. Mindez pótolhatatlan 
a gyerekek számára, még akkor is, 
ha nem is lesz belőlük olimpiai baj-
nok, de egy életre szóló tartást kap-
nak a sporttól, a birkózástól – hang-
súlyozta Németh Szilárd, a Magyar 
Birkózó Szövetség elnöke. 

Dunakeszi jó házigazda volt

A két kategóriában szőnyegre lépő 
„kis karfiolfülű” versenyzők ádáz 
küzdelmekben döntötték el, hogy 
ki a legjobb, akiknek a nap végén 

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármes-
tere gratulált, és adta át az érmeket és 
az okleveleket.

- Nagyon megtisztelő, hogy mi 
rendezhetjük meg a grundbirkózás 
diákolimpia országos döntőjét, ami 
talán annak az elismerése is, hogy 
Dunakeszin nagyon magas színvo-
nalú a sportélet, több ezer gyerek 
sportol a különböző programjaink-
ban – nyilatkozta lapunknak a díját-
adó után Dunakeszi polgármestere. 

Dióssi Csaba elmondta, hogy Pest 
Vármegye egyik legnagyobb egyesü-
letében, a VSD-ben közel háromezer 
igazolt versenyző sportol. 

- Az országos döntő jól szerve-
zett, pörgő volt, melyen 21 csapat 
vett részt. Gratulálok a versenyzők-
nek, a szervezőknek és nem utolsó 
sorban a felkészítő edzőknek, taná-
roknak. Egy szóval, úgy tudnám ér-
tékelni, hogy szenzációs döntő volt! 
Nagyon bízom benne, hogy a diák-
sport keretében nálunk is teret nyer a 
birkózás, és akkor a dunakeszi fiata-
lok is a legjobbakkal mérhetik össze 
tudásukat, felkészültségüket. Biz-
tos vagyok benne, hogy Dunakeszi is 
ott tud lenni a legjobbak között, hi-
szen nálunk is nagyon sok tehetsé-
ges, erős fiatal sportol – hangzottak 
a polgármester optimista szavai. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress



A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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