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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves 
gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési 

képesítés 
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely
- számítógépes ismeretek

 
Jelentkezés személyesen 
Párzsi Attila karbantartási 

vezetőnél 
(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a kozuzem@
dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.

KÖZTERÜLETI 
SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási, 

hulladékszedési munkavégzés
- részvétel 

a városüzemeltetés 
feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános 

Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót,Göd)
- jogosítvány

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

e-mailben: kozuzem@
dkkozuzemi.hu

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 

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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A mi értékrendszerünkben 
elsődleges és kiemelt helyen állnak 

a családok, a gyermekeink

DUNAKESZIN TÖBB MINT HUSZONHATMILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁST KAP A RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM A NEMRÉG FELÚJÍTOTT TORNACSARNOK 
ESZKÖZEINEK KORSZERŰSÍTÉSÉRE. A NAPSUGÁR BÖLCSŐDÉT PEDIG BŐVÍTJÜK, ÍGY TOVÁBBI 60 FÉRŐHELYET HOZUNK LÉTRE A KICSIKNEK – MONDTA EL  

A LAPUNKNAK ADOTT NYILATKOZATÁBAN TUZSON BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. HANGSÚLYOZTA AZT IS, HOGY 
 A MAGYAR GAZDASÁG TAVALY HÁROM REKORDOT DÖNTÖTT MEG EGYSZERRE: SOHA ILYEN SOKAN NEM DOLGOZTAK MÉG HAZÁNKBAN, ÚJABB CSÚCSOT ÉRT 

EL A KIVITELÜNK, ÉS SOHA ANNYI BEFEKTETÉS NEM TÖRTÉNT AZ ORSZÁGBAN, MINT 2022-BEN. SZERINTE MINDENNEK TÉRSÉGÜNKBEN, ÉS AZON BELÜL 
DUNAKESZIN IS ÉREZHETŐ A POZITÍV HATÁSA. A KÖZELGŐ NEMZETI ÜNNEPÜNKRE REFLEKTÁLVA TUZSON BENCE BESZÉLT ARRÓL IS, HOGY A MAGYARSÁG MÁR 

AZ 1848-AS FORRADALMUNK ÉS SZABADSÁGHARCUNK IDEJÉN IS MEGMUTATTA, HOGY A SZABADSÁGVÁGYA EURÓPAI SZINTEN IS KIEMELKEDŐ.

BENNÜNK ÉLŐ SZABADSÁGVÁGY 

H
amarosan egy új rendezvényhely-
színnel gazdagodhat a Magyar Szol-
gálati Kutyákért Alapítvány, ame-
lyik húszmillió forintos támogatást 

nyert el erre a célra, illetve az Oktatási Köz-
pont átalakítására – mondta el a lapunknak 
adott nyilatkozatában Tuzson Bence, város-
unk és térségünk országgyűlési képviselője, 
aki a múlt hónap közepén részt vett az I. Du-
nakeszi Mindmegeszi toroskáposzta- és böl-
lérversenyen. A képviselő különösen fontos-
nak nevezte, hogy a rendezvényen helyi vál-
lalkozások, szolgáltatók és lakosok mérték 
össze tudásukat.

Az I. Dunakeszi Mindmegeszi toroská-
poszta- és böllérverseny kiváló példája an-
nak, hogy térségünk, amellett, hogy követ-
kezetesen megőrzi a hagyományait, ragasz-
kodik a fejlődéshez is – értékelte tapasztala-
tit Tuzson Bence.

Dunakeszin jelenleg a Napsugár Bölcső-
de új épületszárnyát építjük, amivel csak-
nem hatvan új bölcsődei férőhelyet terem-
tünk a városban kormányzati támogatással 
– folytatta a képviselő, aki különösen fontos-
nak nevezte, hogy az itt élő kicsiket ma már 
négy bölcsőde várja. „Ezzel a bővítéssel már 
háromszázhúsz fölé emelkedik a dunakeszi 

bölcsődei férőhelyek száma. Az ilyen fejlesz-
tésekkel is segítjük és támogatjuk a családo-
kat, hiszen így a szülők jóval hamarabb visz-
szatérhetnek a munkahelyükre, és senkinek 
sem kell döntenie gyermekvállalás és karri-
er között, a kettő összeegyeztethető” – hív-
ta fel a figyelmet.

A közelgő nemzeti ünnepünkre vonatko-
zó kérdésünkre válaszolva Tuzson Bence be-
szélt arról is, hogy a magyarság már az 1848-
as és 1849-es forradalom és szabadságharc 
idején is megmutatta, hogy a szabadságvá-
gya európai szinten is kiemelkedő. „Mi meg-
küzdöttünk a szabadságunkért, ezért iga-

zán értékelni is tudjuk azt, hiszen semmi 
sem pottyant csak úgy magától az ölünk-
be. Ezt a tulajdonságunkat, eltökéltségün-
ket, a szabadságunk melletti elkötelezettsé-
günket pedig azóta is megőriztük! Hiszen 
ugyanez nyilvánul meg ma is, amikor már 
egészen más körülmények között, egy átala-
kult és megváltozott világban, egészen más 
rendszerek részeként, de most is meg akar-
ják mondani nekünk, hogy kivel és hogyan 
éljünk, hogyan viselkedjünk, mit tegyünk, 
és egyáltalán mit gondoljunk” – fogalmazott 
kérdésünkre válaszolva a képviselő. Felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy a mi értékrend-
szerünkben „elsődleges és kiemelt helyen 
állnak a családok, a gyermekeink, hiszen az 
erős családok jelentik annak az erős nemzet-
nek, annak az erős hazának az alapjait, ame-
lyért elődeink 1848-ban és 1849-ben önfelál-
dozóan vállalták még az oly sokszor remény-
telennek tűnő fegyveres harcot is. Számom-
ra családi érintettségem miatt is különösen 
fontos a forradalom és a szabadságharc év-
fordulója, hiszen Bem tábornok oldalán har-
colt egyik elődöm, Tuzson János honvéd al-
ezredes, aki Székelyföld utolsó csatáját vezet-
te Nyerges-tetőn” – fogalmazott a képviselő. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: Dunakeszi nemcsak megőrzi  
a hagyományait, de ragaszkodik a fejlődéshez is
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MÁR ELKEZDŐDÖTT A JEGYÉRTÉKESÍTÉS A DUNAKESZI TEÁTRUM AUGUSZTUS ELEJÉN INDULÓ NYÁRI 
PROGRAMSOROZATÁRA. DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER ÉS PETNEHÁZY BALÁZS, A DUNAKESZI TEÁTRUM 
IGAZGATÓJA HÉTFŐ DÉLELŐTT KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN JELENTETTÉK BE, HOGY A DUNAKESZI NYÁR 
PROGRAM KERETÉBEN SZÍNES SZÍNHÁZI ELŐADÁSOKKAL ÉS NÍVÓS ZENEI PROGRAMOKKAL VÁRJÁK  
A KÖZÖNSÉGET A KATONADOMBON.

Színes színházi- és nívós zenei 
programok a Katonadombon

a város polgármestere elmondta, 
hogy nagyon nagy öröm, hogy Du-
nakeszin ilyen pezsgő a kulturá-

lis élet, köszönhetően a 13 évvel ezelőtt 
megalakult Dunakeszi Programirodának 
is. Az elmúlt években pedig sokat tett eh-
hez hozzá az idén 40. születésnapját ün-
neplő Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, a 
2017 óta a városban működő Dunakeszi 
Teátrum és valamennyi helyi művészeti 
csoport is. „Ezúton is boldog születésna-
pot kívánok a szimfonikus zenekarnak!” 
– gratulált a népszerű együttesnek Dióssi 
Csaba. 

Petneházy Balázs, a Dunakeszi Teátrum 
igazgatója elmondta: a Teátrum folyama-
tos és kitartó munkájának, valamint a tá-
mogató partnerek, kifejezetten Dunakeszi 
Város Önkormányzata és a Kulturális és 
Innovációs Minisztérium pozitív hozzáál-
lásának és támogatásának köszönhetően, a 
tavalyi évben sikerült elindítani a szabad-
téri kulturális programsorozatukat. A si-
keres kezdésnek köszönhetően 2023-ban 

ismét megrendezik a programsorozatukat 
a Katonadombon.

„A sorozat keretében a Teátrum olyan 
minőségi kulturális fellépőkkel várja a 
közönséget, mint például az idén 10 éves 
jubileumát ünneplő Bagossy Brothers 
Company. Közkívánatra érkezik az orszá-
gos sikernek örvendő Fórum Színház a Fe-
leség negyvennél kezdődik című házasság-
javító komédiája, amely a kőszínházban, a 
József Attila Művelődési Központban óri-
ási telt házas sikert aratott. Nagy örö-
münkre sikerül elhoznunk a Pannon Vár-
színház Pál utcai fiúk zenés játékát és az 
ExperiDance Tánctársulat OMEGA musi-
calét Gyöngyhajú lány balladája címmel. A 
családok, a gyerekek számára Halász Judit 
Csiribiri című örök érvényű dalokat tar-
talmazó műsorával készülünk” – árulta el 
Petneházy Balázs.

Kiemelte, hogy Dunakeszi lakossága 
számára – alkalmazkodva a várost irá-
nyító önkormányzat törekvéseihez – az itt 
élőknek 5 %-os kedvezményt biztosítanak. 

A kedvezményes jegyvásárlás a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Központban lévő 
helyi jegyirodában érhető el. Természete-
sen online továbbra is lehetőség van a jegy-
vásárlásra a Dunakeszi Teátrum webolda-
lán, a jegy.hu-n. Továbbá az Interticket or-
szágos jegyiroda hálózatában.

„Én magam is rendszeresen járok az 
előadásokra, így hitelesen mondhatom, 
hogy nagyszerű előadásokat hoz a Teát-
rum a városunkba. Éljenek a lehetőséggel, 
hogy ezeket a nagyszerű előadásokat hely-
be hozza a színház!” – zárta a gondolatait 
a polgármester.

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Dunakeszi Nyár!
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IDÉN ÜNNEPELJÜK AZ 1848/49-ES 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 175. 
ÉVFORDULÓJÁT, MELYET A MAGYAR 
NEMZETHEZ HŰ EMBER SOHA NEM 
FELEDHET. SOKAN SOKFÉLEKÉPPEN 
EMLÉKEZNEK A DICSŐSÉGES NAPOKRA ÉS A 
VÉRBE FOJTOTT SZABADSÁGHARC HŐSEIRE. 
A DUNAKESZIN ÉLŐ GAZSÓ LÁSZLÓ 
KORABELI, TÖRTÉNELMI FEGYVEREK 
GYŰJTÉSÉVEL ÉS VÁNDORKIÁLLÍTÁSOK 
SZERVEZÉSÉVEL TISZTELEG A DICSŐSÉGES 
TAVASZI HADJÁRAT, GÖRGEY ARTÚR, 
KLAPKA GYÖRGY, DAMJANICH JÁNOS, A 
LENGYEL BEM APÓ, ÉS A TÖBB TÍZEZER 
BÁTOR KATONA, VALAMINT AZ ARADI 
VÉRTANÚK EMLÉKE ELŐTT.

Korabeli történelmi fegyverekkel 
tiszteleg az 1848/49-es forradalom  

és szabadságharc hőseinek emléke előtt

- Mióta gyűjti a híres és rendkívül 
értékes korabeli fegyvereket, egyál-
talán mi ösztönözte önt erre a szép 
és tiszteletre méltó hagyományőr-
zésre? – kérdeztem dunakeszi ottho-
nában Gazsó Lászlótól.

- A történelmi olvasmányok, majd a 
hasonló témájú filmek (Rákóczi had-
nagya, Egri csillagok, Tenkes kapitá-

nya,) erős és maradandó motivációt 
adtak a később kialakult gyűjtői szen-
vedélyhez. Az 1970-es évek elején ke-
rült hozzám az első eredeti lovastisz-
ti kard. Nem sokkal ezután sikerült 
megszereznem a fegyvergyűjtők bib-
liájaként is emlegetett Dr. Csillag Fe-
renc: Kardok történelmünkben című 
könyvét. Ez, a nagyon jó szakismere-

teket nyújtó könyv a további gyűjtés 
szempontjából meghatározónak bi-
zonyult, innentől szisztematikusan, a 
magyar katonák kezében sok dicsősé-
get szerzett kardok és bajonettek vál-
tak a fő csapásiránnyá. Az időközben 
szerzett történelmi ismereteknek és 
a tárgyak még alaposabb megisme-
résének köszönhetően szakosodott a 
gyűjtési területem. Jelenleg a 17. szá-
zad második felétől az I. világháború-
ig használt magyar vonatkozású kar-
dokból és elöltöltős lőfegyverekből áll 
a gyűjteményem. Ezen belül mindig 
is kiemelkedő és jelentős helyet fog-
laltak el az 1848-as fegyverek.

- Köztudott, hogy a honvédek, a 
huszárok, a tüzérek és a gyalogság 
is másmilyen fegyverrel harcoltak. 
Az ön gyűjteményében valamennyi 
fegyvernem típusa megtalálható?

- Az 1848-ban újonnan megalakult 
és egy év alatt harcedzetté és sikeressé 
vált magyar honvédsereg alakulatai, a 
nehézlovasságtól eltekintve, a császá-
ri hadsereghez hasonlóan, különböző 
csapatnemekből álltak. A honvédse-
regben a lovasságát a tradicionálisan 
magyar huszárság, és nem számotte-
vő svalizsér és ulánus alkotta. Mellet-
tük a honvédsereg magvát adó gyalo-
gosezredek, a tüzérek, a lengyel és a 
bécsi akadémiai légió alakulatai a fel-
adatuknak és adottságaiknak megfe-
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lelő, különböző fegyvertípu-
sokat használtak. Az említett 
csapatnemek fegyvereit repre-
zentáló típusok mellett az el-
lenfelek, az osztrák nehézlo-
vasság és az orosz cári hadse-
reg fegyverei szintén megtalál-
hatóak a gyűjteményemben.

- A nemzet iránti rajongá-
son túl az óriási elszántság 
mellett ismernie kell a törté-
nelmi korszakot és a fegyvere-
ket is. Mennyire nehéz a ku-
tatómunka, a fegyverek gyűj-
tése?

- A nemzet iránti elkötele-
zettség, az elszántság, a kitar-
tás és az anyagi áldozatok nél-
külözhetetlen feltételek. A vi-
lágháború pusztításai, a hadi 
zsákmányolás, a rejtegetés 
nagyon sok történelmi fegy-
ver elvesztését és pusztulását 
okozták. Az eredeti tárgyak 
lassan elfogynak, ezért igen 
nehézzé vált a fegyvergyűjtés. 
Viszont, ha ezt szenvedéllyel 
teszi az ember, nem érzi teher-
nek, örömmel teszi a dolgát.

- Gyűjteményében melyik a 
kedvenc, a leghíresebb fegy-
ver?

- Tulajdonképpen mind-
egyik a kedvencem, de ezen 
belül vannak inkább különle-
gességek, kiemelkedő darabok. 

Mivel több korszak fegyvere-
iből áll a gyűjteményem, ezt 
egy kiállításban lehetne igazán 
megmutatni. A jelenlegi aktu-
alitást a szabadságharc 175. év-
fordulója adja, ebből a korszak-
ból kiemelnék egy különleges, 
M 1845 huszártiszti szablyát, 
aminek 4,5 cm széles 1792-es 
évszámozott pengéjét II. Li-
pót és Coburg herceg portré-
ja, és tövétől a hegyéig mind-
két oldalon egy hadjárat mini-
atúrájával díszítették. Az egy-
szerű harci fegyverek közül a 
huszárok M 1824 szablyája és 
az 1798-as kovás karabély- és 
pisztolypár is a kedvenceim.

 
- Mit tapasztal, napjaink-

ban mennyire érdeklődünk a 
történelmi idők jeles szemé-
lyiségei és fegyvereik iránt?

- Igen, van érdeklődés, és 
ezt ébren is kell tartani. Egy 
kiállítás nyújtotta maradan-
dó élményt, a korabeli, erede-
ti fegyverek inspiráló hatását 
semmilyen virtuális program 
nem helyettesíti. A kiállítása-
im során tapasztaltam, hogy 
a tárlat megtekintése mindig 
reflektorfénybe, felszínre hoz-
za az emberekben a történel-
münk és történelmi nagysá-
gaik iránti érdeklődést. A ki-
emelkedő személyiségek iránt 
általában nagy az érdeklődés. 
Mindemellett a harcok súlyos 
terheit viselő, véráldozatot 
hozó, sokszor névtelen har-
cosoknak az elért sikerekben 
legalább ennyire fontos sze-
repük volt, róluk sem szabad 
megfeledkeznünk. A nép egy-
szerű fiai, a harcosok iránt ér-
zett tiszteletem és rajongásom 
határozta meg, hogy a gyűjte-
ményem jelentős része az ő ke-
zükben sok dicsőséget és elis-
merést hozó legénységi, har-
ci fegyverekből áll. Jómagam 
is vallom Tamási Áron sorait: 
„Aki nem ismeri múltját, nem 
értheti a jelent, amely a jövő-
nek hordozója.”

Vetési Imre
Fotó: Tóta Krisztián
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FEBRUÁR VÉGI SZÉKELYKERESZTÚRI UTUNK ALKALMÁVAL MOST IS ELLÁTOGATTUNK A PETŐFI EMLÉKHELYEKRE, MEGISMERHETTÜK, ÚJRA 
ÉLTÜK A LEGENDÁT, AMINEK NYOMÁN IGEN NAGY TISZTELET ÖVEZI A VÁROSBAN PETŐFI SÁNDORT. KONCZ HUNOR-JÁNOS POLGÁRMESTERREL 
BESZÉLGETVE BEPILLANTÁST NYERHETTÜNK ABBA, HOGYAN EMLÉKEZNEK A KERESZTÚRIAK AZ IDEI KÉT KIEMELKEDŐ ESEMÉNYRE, PETŐFI 
SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉS A MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 175. ÉVFORDULÓJÁRA.

„Petőfinek elég komoly kötődése 
alakult ki Székelykeresztúron, bár 
a költő innen indult utolsó útjára, 
mégis a legendai sírnak a megalkotá-
sával vált egyre erősebbé az az öntu-
dat Keresztúron, ami szerint Petőfi 
valamelyest a miénk is. Petőfi nevét 
viseli nálunk többek közt intézmény, 
utca, a Gyárfás-kúria udvarán talál-
ható körtefa, amelyet azóta minden-
ki Petőfi körtefájaként emleget, így 
vált ismertebbé a Kárpát-medencei 
magyarság és a magyar nemzet kö-
rében” – kezdte a beszélgetést a pol-
gármester.

Dokumentumok leírják azt, hogy 
Petőfi azon az estén, mielőtt csatába 
ment, bivalytejes puliszkát fogyasz-
tott, kivel beszélgetett utoljára, vagy 
azt, hogy ott írta az utolsó versét. 
Ezért is a Petőfi körtefa egy emble-

matikus hely. Aki végig járja az em-
lékhelyeket, felidézi magában a tör-
ténelmet. Mint azt Koncz Hunor-
Jánostól megtudtuk, elég nagy pro-
jekttel készülnek, a Gyárfás-kúria 
felújítására. Az elképzelések szerint 
kialakítanak ott egy interaktív szo-
bát, amely Petőfi életét, Keresztúr-
hoz való kötődését, a Keresztúrhoz 
köthető Petőfi emlékeket is meg fog-
ja örökíteni. 

Koncz Hunor-János által bepillan-
tást nyertünk abba, ők hogyan ün-
neplik március 15-ét. Az első moz-
zanat, hogy a Petőfi Társasággal el-
látogatnak Petőfi legendai sírjához, 
ott koszorúznak. (A legendai sírhe-
lyet az 1902-ben a keresztúri Székely 
Társaság állította fel – a szerk.). A 
koszorúzás után a városban felhúz-
zák a zászlót. Aznap tartják az ün-
nepséget, melyen fellépnek az iskolá-
sok, akik természetesen a műsorban 
megemlítik Petőfit is. 

„Mivel Petőfi egy emblematikus fi-
gurája volt az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcnak, ebből kifolyó-
lag nem is igazán mehetünk el mel-
lette. Sajnos utolsó útján a segesvári 
csatába innen indult, majd ő Fehér-
egyházán veszítette életét, bár a mai 
napig nincsenek leírások. Van olyan 
legenda, ami szerint ténylegesen visz-
szakerült Székelykeresztúrra, talán 
itt is halt meg, de mivel annak ide-
jén a Magyar Tudományos Akadé-
mia érdektelennek nyilvánította azt 
a témát, azokat a csontokat, amelye-
ket beküldtek a lelkes keresztúriak, 
így sajnos már soha nem tudjuk meg, 
hogy lehettek-e azok esetleg akár a 
nagy nemzeti költőknek a csontjai. 
De minden egyes március 15-én a 
programok után azzal zárjuk az em-
lékezést, hogy a város főterén fölállí-
tott - sőt, mondhatom azt, hogy azért 
is fontos az a szobor, mert az 1970-es 
években a kommunizmus dübörgé-
se alatt Székelykeresztúron egy Pető-
fi szobrot állítottak -, a szobrot koszo-
rúzzuk” – mondja a polgármester.

A kérdésre, hogy Székelykeresztúr 
számára mit üzenhet Petőfinek az 

életútja, szabadságharca, költészete, 
illetve 1848-49 – a polgármester így 
válaszolt:

„Szabadság, szerelem! E kettő kell 
nekem.” – Petőfi versének ez a két 
sora a legfontosabb, kifejezi azt, aho-
gyan ő élt. Petőfi Sándor egy akkora 
nagy, mondhatom így, hogy magyar 
és hazafias költő volt talán, mint 
még senki más. És mi azért itt, a le-
választott, lecsatolt Erdélyben érez-
zük, hogy mit jelent, hogyha kisebb-
ségben vagy. Ebből kifolyólag is szá-
munkra valószínűleg, hogy egy ki-
csit erősebbek a sorai. Számunkra 
nem is nagyon kell azt megmagya-
rázni, nem is kell a keresztúri em-
berrel azt éreztetni, hogy mit jelent 
magyarnak lenni. Petőfi sorai erre 
mindig csak ráerősítenek, hogy igen-
is helyt kell állni, és ami a legfonto-
sabb az, hogy magyarként helytállni 
abban a Romániában, ahol nem fel-
tétlenül - nem mondom, hogy sze-
retnek -, kedvelnek minket. De pont 
erre egy jó példa Petőfi. Az ember 
az állát felszegi, megy előre és tesz 
azért, hogy igenis magyar szó legyen 
itt. Ez az egyik legfontosabb, és hogy 
az a kulturális örökség, amelyet mi 
itt hordozunk, azt az elkövetkezen-
dő generációnak tovább tudjuk örö-
kíteni” – mondta befejezésül Koncz 
Hunor-János.

Fischer Erzsébet

„Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem”  
– A PETŐFI LEGENDA NYOMÁBAN

A hazafiasság megélése a székelykeresztúri ember számára erősebb



A TAVALYI ÉVBEN BESZÁMOLTAM RÓLA, HOGY ELKEZDŐDÖTT A KESZI SÉTÁNY 
KIALAKÍTÁSA, AMELY CÉLJA EGYRÉSZT, HOGY A LAKÓTELEP ÉS A SZAKORVOSI 
RENDELŐINTÉZET KÖZÖTT EGY GYALOGOSSÉTÁNYT ALAKÍTSUNK KI, MÁSRÉSZT 
HOGY EZT A MÉLTATLANUL ELFELEDETT ÉS A KORÁBBI ÉVEKBEN ELVADULT 
ZÖLDTERÜLETET BEKAPCSOLJUK A VÁROS ZÖLDFELÜLETI RENDSZERÉBE. 
CÉLUNK, HOGY A TÖRTÉNETI TEMETŐBEN SÉTÁLVA A VÁROS KORÁBBI 
TÖRTÉNETÉVEL IS MEGISMERKEDHESSEN A LAKOSSÁG.

FEBRUÁR 27-ÉN DÉLELŐTT A LAKÓTELEP ÖRÖMTELI ZSIBONGÁSRA FIGYELT FÖL, 
AMIKOR EGYSZERRE LEGALÁBB 100 KÜLÖNBÖZŐ KORÚ, MOZGÁSRA KIÉHEZETT ISKOLÁS 
ROHANTA MEG A SPORTUDVARON FELÁLLÍTOTT JÁTSZÓSZEREKET. A GYEREKEK KITÖRŐ 
ÖRÖMMEL, ÉRTHETŐ KÍVÁNCSISÁGGAL ÉS LÁTHATÓ ÉLVEZETTEL ISMERKEDTEK 
AZ ÚJFAJTA JÁTÉKOKKAL, MINDENT KI AKARTAK PRÓBÁLNI AZONNAL, AHOGY AZ 
ÉLETREVALÓ GYEREKEKTŐL EL IS VÁRHATÓ. 

KESZI SÉTÁNY 

Megújult a Kőrösi iskola sportudvaraŐsszel a sétány bur-
koltfelületeinek tükrét 
készítettük el, a mun-

kafolyamat során nem várt ré-
tege került elő a temetőnek. A 
Hadtörténeti Intézet és Múze-
um Munkatársainak bekap-
csolódásával egy egykori I. vi-
lágháborús nemzetközi teme-
tő helyét keressük a Kegyeleti 
Park határain belül. 

A tavaly ősszel megtalált 
és restaurált sírok közül ket-
tő - jelenleg nemzeti színű 
szalaggal átkötött síremlék - 
a Hadügyminisztérium vesz-
teséglistáján szereplő hős sír-
ja. A múlt héten pedig Bellók 
János, tüzér síremléke ke-
rült elő a föld alól, a benzin-

kút mögötti temetőrészen.  
Az ő nyughelyét sem ismertük 
korábban. 

A megtalált sírokat termé-
szetesen megtisztítjuk, restau-
ráljuk, és az épülő sétány mel-
lett felállítjuk. A temető egyes 
történelmi rétegeihez bemu-
tató táblákat tervezünk kihe-
lyezni. A burkolási munkála-
tok még 3 hétig tartanak, utá-
na kerül sor a kertészeti mun-
kákra - faültetésekre, meglévő 
növényzet metszésére, a rózsa-
kert, és az évelőágyak kialakí-
tására, majd legvégül a gyepe-
sítés következik majd várható-
an április folyamán. Köszönjük 
a türelmet!

Tóth Eszter 
városi főkertész

- Mi is történik itt valójában?- 
kérdeztük Tóth Zoltán igazga-
tóhelyettes úrtól.

- Még tavaly ősszel adtunk be 
pályázatot a sportudvarunk já-
tékainak, és sporteszközeinek 
cseréjére valamint iskolánk tá-
rolási lehetőségeinek bővítésé-
re a Pest Megyei Önkormány-
zathoz. A pályázatunk sikeres 
lett, iskolánk a korszerűsítés-
re 17,8 millió forint támogatást 
kapott. 

A mai napon Dióssi Csa-
ba polgármester úr, Kárpá-
ti Zoltánné igazgató asszony 
és Seltenreich József megyei 
közgyűlési képviselő nyitották 
meg a megújult létesítményt és 
adták át az iskola tanulóinak. 
Ebből az összegből vadonatúj 
mászóvár, hinta, egyensúlyozó 
pálya, mókuskerék, mérleghin-
ta, nyújtó és több más sport-
eszköz szakszerű beépítése tör-
tént meg. Örömünkre ezekhez 
a játszóeszközökhöz hozzátar-
tozik a szükséges ütéscsillapító 
gumiburkolat is.

A beruházás során lecserél-
tük a korábbi rozoga faépítmé-
nyű kerékpártárolót, aminek a 
helyén most beton alapon fém-
tető és kengyeles kerékpár be-

állók találhatók, valamint a 
tornatermi bejárathoz is kiala-
kítottunk egy kerékpártárolót, 
amely a délutáni edzésre érke-
zők számára hasznos. A pályá-
zati összegből ezen kívül épült 
még egy 30 m2-es tároló, aho-
vá a kültéri sporteszközöket 
tudják elzárni. 

Jókor történt ez a felújítás, 
hiszen a korábbi, közel 30 éves 
udvari játszóeszközök elbontá-
sakor nem kellett erőlködnie 
a gépnek, egyes elemek szinte 
érintésre dőltek, a faanyaguk 
korhadt volt.

Köszönetet mondunk a Pest 
Megyei Önkormányzat támo-
gatásáért és a pályázat összeál-
lításában részt vevőknek. A pá-
lyázatírásban és annak előké-
szítésében nagy segítségünkre 
volt Seltenreich József sport-
ban jártas szakértelme, aki-
vel folyamatosan egyeztettünk, 
továbbá bevontunk az előké-
szítésbe kivitelező vállalkozá-
sokat is, hogy szakmailag ki-
fogástalan pályázatot nyújt-
hassunk be. Így értük el, hogy 
„nem volt rés a pajzson”, min-
den egyes forint szükségessé-
gét alá tudtuk támasztani.

Windhager Károly
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körzeti 
képviselőink jelentik

Az előző lapszámban jeleztük 
Önöknek, hogy bejelentést kap-
tunk a Báthory utca-Rákóczi út 
sarkánál tátongó mély gödörről. 
A balesetveszélyt elhárítottuk, 
a lyukat betemettük, de tervez-
zük a területet szilárd burko-
lattal is befedni, hogy hasonló 
probléma ne adódhasson. Bár-
milyen közterületi hibát, köz-
világítási problémát észlelnek, 
jelezhetik elérhetőségeinken 
is, de a DunakesziApp mobilal-
kalmazásban is tehető azonnali 
helyszíni bejelentés. Ezzel se-
gíthetik, hogy a probléma, ba- 
lesetveszély mielőbb elháruljon.

Sajnos még mindig nem 
akadt a rendőrség a buszmeg-
álló rongáló(k) nyomára, így a 
100.000,- forint nyomravezetői díj 
továbbra is aktuális. Ha valaki ér-

demi információval tudja segíteni 
a nyomozást, kérjük, jelentkezzen 
a  polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán az ugyfelszolgalat@
dunakeszi.hu e-mail címen.

Március 25-én újra az időseké 
a Dunakeszi Szakorvosi Rende-
lőintézet. A metodika ugyanaz, 
mint tavaly, az alapszűrések (vér-
nyomás-, vércukor-, véroxigén- és 
koleszterinszint mérések) mellett 
további egy választható szakor-
vosi vizsgálatra tudnak jelent-
kezni a 65 év feletti dunakesziek. 
Így foglalhatnak időpontot EKG-
szűrés-re, csontsűrűség mérésre, 
hallásvizsgálatra, gégészeti- és 
gégerák szűrésre, nőgyógyászati 
szűrésre, szemészeti látásvizsgá-
latra, Carotis Doppler vizsgálatra, 
urológiai és ortopédiai szakren-
delésre, dietetikai tanácsadás-
ra, frissítő masszázsra, szenior 
egyensúly- és gerinc tréningre és 
szenior örömtáncra. Vannak még 
szabad helyek, a regisztrációt a 
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálata végzi a 06 27 
542 800-as telefonszámon, ahol 
az ügyintéző kapcsolása után (0-s 

gomb) rögzítik a bejelentést.
Több mint 10 éve szervezi már 

meg Nyíri Márton környezet-
védelemért felelős társadalmi 
megbízatású alpolgármester az 
önkéntes köztisztasági napot, 
amelyhez igen sok segítő kéz 
csatlakozik már, ezért alig néhány 
óra alatt meg is tisztulnak a kez-
deményezésbe vont területek. 
Az idei alkalom április 29., amely-
re már elindult a jelentkezés a 
rendezettvarosert@freemail.hu 
e-mail címen. Minél többen va-
gyunk, annál több területet tehe-
tünk rendbe Dunakeszin.

Idén is lesz Dunakeszi Viadal. 
Március 12-én 10.45 órától vár-
juk az érdeklődőket a Katona-
dombon, ahol dáma lovassági 
bemutatóval, huszárokkal, csata-
jelenettel elevenítjük fel a már-
cius 15-i történéseket. Ezúttal is 
várjuk a 10 év feletti gyerekeket, 
akik szeretnének részt venni akár 
magyar akár császári gyalogsági 
katonaként a rendezvényen. A 
Dunakeszi Programiroda kollégá-
ja és a hagyományőrző lovasok a 
viadal hetén felkeresik az általá-

nos iskolákat, hogy felkeltsék a 
gyerekek érdeklődését. 

A viadal napján (március 12.)  
tartjuk a városi nőnapi gálamű-
sorokat is. Délután 16 és 19 órai 
kezdettel Gájer Bálint és zenekara 
ad koncertet a dunakeszieknek. 
A www.dunakeszi.hu honlapon 
részletes tájékoztatást kapnak 
arról, hogyan lehet jelentkezni az 
idei műsorra. Mivel a VOKE József 
Attila Művelődési Központ szín-
háztermében az ülőhelyek száma 
korlátozott, előzetes regisztrá-
ció szükséges, de két előadást 
tartunk aznap, hogy minden ér-
deklődő részt vehessen a progra-
mon. Engedjék meg, hogy előre 
kívánjak a hölgyeknek boldog 
nőnapot!

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!

 A februári hónap is gyorsan 
elszaladt. Az Alagligeti játszó-
téren a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. kollégái a régi 
kültéri fitnesz gépek helyére 
egy új libikókát készítettek a 
legkisebbeknek, köszönjük ne-
kik és vigyázzunk rá. A városi 
főkertész asszony felügyelete 

mellett pótolták a Repülőtéri 
úton a tavaly ültetett fák közül 
a kiszáradtakat. Egy kedves la-
kótársunk jelezte, hogy a Határ 
úton, a ķörforgalom közelében 
a 2. számnál a DMRV csatorna 
fedlapja hangosan csattog. A 
bejelentést követően kértem 
ennek a soron kívüli javítását. 
Nagy tisztelettel köszönöm a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Alosztá-
lyának, hogy a körzetünkben fo-
lyamatos a sebesség mérés. 

A DMRV felhívta a figyelmün-
ket, hogy a nevükben csalók 
próbálnak bejutni a magánla-
kásokba. Legyünk óvatosak és 
figyeljünk egymásra!

Elméletileg már március hó-
napban elkészül az Dr. Ocsovay 
utca útburkolatának a javítása. 
Elkezdődtek az Alagligeti elke-
rülő út földmunkái is. Idén már 
nem az önkormányzat szedi be 
a gépjárműadót, így nem az ön-
kormányzat küld postai levelet, 
csekket. 

Bármilyen kéréssel, kérdés-
sel keressenek bátran az alábbi 
elérhetőségeimen. Telefonon 
a 06 20 429 10 33-as számon, 
emailben a Dunakeszi.petho@
gmail.com címen. Vagy a közös-
ségi médiában a Pethő Krisztián 
képviselő 8.vk online fogadóóra 
címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati 
képviselője

TISZTELT VÁLASZTÓKERÜLETEK, KEDVES DUNAKESZIEK!
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körzeti 
képviselőink jelentik

Megkeresést kaptam, miszerint 
a Katonadomb rendezvényterü-
leten több helyen hiány keletke-
zett a viacolor felületén, ami na-
gyon balesetveszélyes, hiszen na-
gyon sokan sportolnak a pályán. 
Szintén lakossági megkeresés ér-
kezett, hogy a Liget utca végén a 
lejárónál letört egy poller, amely-
nek csonkjában el lehet bukni. A 
Schweidel utcában az elmúlt he-
tekben tapasztalható heves szél 
elmozdította a közlekedésbizton-
sági tükröt. A fenti esetekben kér-
tem a Városüzemeltetési Osztály 
intézkedését.

Ideje szót ejtenünk arról, hogy 
az idei évben a fejlesztési terve-
inkből miket tudunk megvalósí-

tani. Mindig több cél lebeg a sze-
münk előtt és a körülményekhez 
alkalmazkodva, minél több pályá-
zati forrás bevonásával haladunk 
előre, hogy a lehető legoptimá-
lisabban végezzük a munkánkat. 
Az önkormányzat február 22-én 
elfogadta a város 2023. évi költ-
ségvetését, amelyben több városi 
és révdűlői célt teljesíteni tudunk 
ebben az évben. Céljaink között 
szerepelt a Kagyló és a Stromfeld 
utcák felújítása, amelyekhez fo-
lyamatosan kerestük a pályáza-
ti forrásokat. Az utóbbi években 
azonban csak ún. gyűjtőutakra ír-
tak ki pályázatokat és a paraméte-
reknek nem felelt meg a két utca. 
A költségvetésben úgy döntöt-
tünk, hogy saját forrásból idén 
elvégezzük a felújítást a Kagy-
ló utcában. A munkálatokat sze-
retnénk minél hamarabb, remé-
nyeink szerint már tavasszal meg-
kezdeni. A Stromfeld utca tekin-
tetében tovább várunk egy jó 

pályázati lehetőségre, vagy arra, 
hogy saját forrásból megoldhas-
suk a fejújítást.

Minden évben igyekszünk ja-
vítani a parkolási lehetőségeket a 
körzetben. Különösen nagy kihí-
vásokat jelent a nyári szezonban 
a parkolás a Duna-parton, ezért a 
Kiscsurgó utca melletti magasfe-
szültség alatti területen, valamint 
a Duna sor Kiscsurgó utca felet-
ti szakaszán parkolóhelyeket fo-
gunk építeni. A beruházásoktól az 
érintett közterületek külső megje-
lenésének a javulását és a parkolá-
si rend növelését várjuk.

Fontos célunk a közvilágítás tel-
jes kiépítése a közterületeinken. 
Az év elején az Evező köz kapott 
közvilágítási lámpákat, és a folya-
matot az Uszály utcával fogjuk 
folytatni.

Lakossági összefogással idén 
szeretnénk felújítani a Kiserdő ut-
cai lakásszövetkezetek járdaháló-
zatát. A közel ötven éves járdák 

már megértek a cserére esztétikai 
és biztonsági szempontok szerint 
is. A témában több körben egyez-
tettem a lakásszövetkezet vezeté-
sével és az illetékes osztállyal. Ez a 
fejlesztés is szerepel a költségve-
tésben.

A város az idei évben is fejlesz-
ti a térfigyelő kamera hálózatát és 
az azt kiszolgáló szervereket. Tér-
figyelő kamera fog települni a Kis-
erdő utca - Ifjúság utca sarkára, 
valamint a Katonadombra is.

Az idei tervek között szerepel 
az Aradi vértanúk terének a fel-
újítása is. A frekventált helyen el-
terülő, nagy forgalmú park a Rév-
dűlő terület egyik kapuja, ezért 
megújítása fontos célunk és ter-
vünk. A felújítás a Diáknegyed 
távhővezetékének a lefektetése 
után, ősszel indulhat majd meg.

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

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Mint a Dunakeszi Programiroda 
vezetője, örömmel tapasztaltam, 
hogy hatalmas érdeklődést von-
zott az I. Dunakeszi Mindmegeszi 
toroskáposzta- és böllérverseny 
február közepén. Sok tapasztala-
tot gyűjtöttünk az első, ilyen jel-
legű rendezvényünkön, hogy a 
jövő évit még jobban, több prog-
ramelemmel tudjuk megszervez-
ni. Ehhez egy online kitölthető, 
rövid elégedettségi kérdőívet is 
készítettünk, amely a https://bit.
ly/3J34cfg linkről elérhető. Minél 
többen kitöltik és segítik a mun-
kánkat, annál inkább a dunake-
sziek igényeire tudjuk formálni a 

rendezvényt. Köszönöm, ha Önök 
is megosztják velünk észrevétele-
iket.

Több, az itt élők kényelmét is 
biztonságát szolgáló fejlesztésről, 
tervről, munkáról számolhatok be 
Önöknek. Egyik fontos eredmény, 
hogy a gyalogosok közlekedés-
biztonságának növelése érdeké-
ben a második okos zebra tele-
pítését készítjük elő Dunakeszin, 
méghozzá a Kossuth Lajos utcá-
ban, a Toldi-Dombliget és a Tóvá-
ros lakópark között. A zebra két ol-
dala kap egy-egy érzékelőt, ame-
lyek észlelik, ha egy gyalogos át 
akar menni az úton. Az útra tele-
pített kis lámpák pedig villogással 
figyelmeztetik a közeledő autóso-
kat. A Fő úton, az Önkormányzat 
és  a Penny Market között nagy 
forgalmú gyalogos átkelőnél is a 
minap cserélték a jelzőfényeket, 
hogy az autósokat erősebb fény 
figyelmeztesse.

Mintegy két hete kezdődtek 

meg a Toldi utcában a régóta 
tervezett víztorony építési mun-
kálatai, amellyel 2000 háztar-
tás vízellátási szolgáltatása javul 
majd, amint elkészül és a DMRV 
Zrt. üzembe helyezi. Hangsúlyo-
san kértem a DMRV Zrt.-t, hogy 
az esetleges szolgáltatás szüne-
telésről időben adjanak tájékoz-
tatást az érintetteknek és nekünk 
is jelezzék, hogy minden fóru-
mon megoszthassuk Önökkel. Ez-
zel összefüggésben előfordulhat, 
hogy a helyi busz megállóit ide-
iglenesen áthelyezik a kivitele-
zők, de megbeszélésünk alapján 
ezeket legalább 24 órával hama-
rabb jelzik, hogy tájékoztathas-
suk Önöket. A helyszíni bejárás 
során egyeztettem a kivitelező-
vel, aki jelezte, hogy március 15-
ig terveznek végezni a Toldi ut-
cai munkálatokkal, ezt követően 
pedig a Kossuth Lajos utca érin-
tett szakasza következik. Mivel itt 
jelentős a reggeli és délutáni for-

galom, ezért váltott sávos, jelző-
lámpás forgalomirányítás lesz. A 
víztorony alapozási munkálatai is 
zajlanak, így várhatóan nyár vé-
gére, ősz elejére elkészül a teljes 
beruházás, ami több ezer ingat-
lan víznyomás problémáját fog-
ja megnyugtatóan kezelni. Köszö-
nöm a kivitelezési munkálatokkal 
érintett ingatlantulajdonosok tü-
relmét és támogató hozzáállását.

Korábban volt szó arról, hogy 
az M2-es autóút zajcsökken-
tése érdekében zajvédő fal te-
lepítését tervezzük. Szebb és 
természetbarátabb megoldás 
merült fel. Mintegy három hektá-
ros véderdőt tervezünk telepíteni 
a körzet északi határánál. 

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

alpolgármester
9. sz. választó- 

kerület képviselője
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körzeti 
képviselőink jelentik

Az önkormányzat több fórumon is 
tájékoztatta a lakosságot, hogy újabb 
ütemben kezdi ellenőrizni a szabály-
talan csapadékvíz-kivezetéseket, 
segítséget nyújtva azok megszünte-
téséhez. Magam is több csatornán 
igyekeztem erről értesíteni a kör-
zetben élőket, hiszen a túlnyomó-
részt kertesházas övezetnek számító 
környezetünkben bizony sokakat 
érint ez a téma. Szeretném ezeken a 
hasábokon is megnyugtatni lakótár-
saimat, hogy az intézkedésnek nem 
a büntetés a célja, hanem az, hogy 
megszűnjenek azok a szabálytalan 
megoldások, amelyek miatt az esőzé-
sek idején amúgy is nagy mennyiségű 
csapadékvizet kapó közterületeket 
ezek miatt további jelentős mennyi-
séggel terhelnek. 

Ilyen megoldások például, amikor 
az ingatlan tulajdonosa az épületről 
közvetlenül az utcára vezeti ki a vizet, 
vagy amikor az épületről közvetett 
módon (például burkolaton keresz-
tül) folyik ki a víz az utcára (jellemző-
en úgy, hogy az esővízcsatorna a ga-
rázs elé vezeti a vizet, ahonnan a kife-
lé lejtő udvarról máris az utcára kerül 
a víz), de ilyennek számít az is, amikor 
engedély nélkül történtek árokbete-
metések, zöldfelület-megszünteté-
sek, térkőburkolások az utcán, ame-
lyek tovább súlyosbítják a burkolt fe-
lületek miatt kialakult – egyre kisebb 
– szikkasztófelületeket. De ilyen pél-
da az is, amikor szabálytalan módon 
kötötték rá a meglévő szennyvízveze-
tékre a tetőfelületeken keletkező csa-
padékvíz-elvezetést, ezáltal az eső-
vízzel vegyült szennyvíz a mélyebb 
területeken fekvő lakásokba, illetve 
utcákra folyik. (Ennek köszönhetően 
van olyan ház – sajnos körzetünkben 
is, de városszerte is akad sok ilyen –, 
ahonnan a szennyvizet esőzések ide-

jén a zuhanyzóból szivattyúzza ki a 
lakó...) Kérem lakótársaimat, hogy ha 
ebben a témában felszólítást kapnak, 
ne essenek kétségbe: a cél tehát nem 
a büntetés, hanem a közterületekre 
jutó víz csökkentésének elősegítése, 
amely önkormányzat és lakosság kö-
zös érdeke. Ha levelet kapnak ezzel 
kapcsolatban, bátran keressék a hiva-
tal munkatársait vagy engem.

Lakossági kérésre hamarosan újabb 
módosítás lép életbe a 4-es busz me-
netrendjében, amely ugyebár az alagi 
nagyállomás és a Budapest, Megyeri 
út (káposztásmegyeri villamos-vég-
állomás) között közlekedő ingyenes 
körjárata városunknak. A hozzám és 
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
latához is eljutott lakossági kérések 
alapján hamarosan újabb finomhan-
golást hajtunk végre, amelynek lé-
nyege, hogy ezen járat menetrendjét 
bővítjük egy új, 14:45-kor induló já-
rattal. Ezzel egyidőben a 8:15-ös já-
rat – annak kihasználatlansága miatt 
– megszűnik. A menetrend-változás 
tényleges időpontjáról a polgármes-
teri hivatal is tájékoztatja majd az uta-
zóközönséget.

Visszatérő problémát jelent a Tő-
zegtavaknál a lakossági szennyvíz el-
szállítása. Mint ismert, városunk ezen 
– külterületi, nyaralóövezeti – részén 
nincs vezetékes szennyvíz-elvezetés 
(csatornahálózat) és a közeljövőben 
nem is lesz. A területről a szennyvizet 
tehergépjárművekkel szállítják el, rá-
adásul elég messzire, vagy az újpes-
ti, vagy a budai szennyvízüzembe. A 
tőzegtavi lakók is megkeresték levél-
ben a DMRV-t azzal a kéréssel, hogy 
a helyi szennyvíztisztítóban létesítse-
nek ürítési lehetőséget a szippantós 
autóknak, de elutasító választ kaptak, 
lévén sajnos a dunakeszi szennyvíz-
telepen a kapacitás szűkössége mi-
att nincs lehetőség az ürítésre. Tudni 
kell, hogy a dunakeszi szennyvíztisz-

tító-telep regionális feladatokat lát 
el, Dunakeszi, Göd, Fót, Mogyoród 
és Csomád települések szennyvizeit 
fogadja és tisztítja. A telep a kiépített 
hidraulikai, illetve biológiai tisztító-
kapacitását figyelembe véve évek 
óta túlterhelten üzemel. Ráadásul a 
házi szennyvíztárolókból (emésztő 
medencékből) származó szippantott 
szennyvizek minősége nagyon vál-
tozó, de jellemzően jóval magasabb 
szennyezőanyag koncentrációval 
rendelkeznek, mint a közcsatornán 
érkező szennyvizek, ezért előkezelést 
igényelnek. A dunakeszi tisztítótele-
pen nincs kiépítve előkezelési lehe-
tőség, ezért nem fogad, illetve nem 
fogadhat nemcsak a dunakeszi Tő-
zegtavak területéről, de más telepü-
lésekről, területekről sem szippantott 
szennyvizet a tisztítótelep. És noha 
a dunakeszi szennyvíztisztító-telep 
kapacitásbővítő fejlesztésére koncep-
cióterv készült, tovább rossz hír az itt 
élőknek, hogy a szippantott szenny-
vizek fogadását a szennyvíztisztító 
telep több év múlva megvalósuló ka-
pacitásbővítése esetén sem tervezi a 
DMRV.

A fenti probléma rövid távú meg-
oldása érdekében – amely olyan szol-
gáltatóval való szerződéskötést jelen-
tene, aki több autóval, megbízhatóan 
képes az ingatlanoknál összegyűjtött 
szennyvíz rendszeres elszállítására 
– kértem polgármester úr és a város-
üzemeltetési osztály segítségét.

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!
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körzeti 
képviselőink jelentik

Az Önkormányzat előterjesztésében a kép-
viselő testület elfogadta a 2023. évi költ-
ségvetést. Ennek birtokában megkezdőd-
hetnek a tervezett beruházások előkészíté-
sei. Az önkormányzat célja, hogy városunk 
fejlesztése, szépítése töretlenül szolgálja az 
itt élő lakótársainkat. Ezen szempontok fi-
gyelembe vételével körzetünkben is szá-
mos beruházás és esemény várható, ami-
ről természetesen folyamatosan beszámo-
lok önöknek.

BERUHÁZÁSOK
Az épülő Diáknegyed energia ellátását a 
városi távhőszolgáltató fogja biztosítani. 

Ehhez a szolgáltatáshoz távvezeték kiépí-
tése megkezdődött, amely a Tallér utcától 
a Klapka utca végén épülő Diáknegyedig 
tart. Első ütemben a Magyarság sporttele-
pen kezdődtek meg a munkálatok. A követ-
kező ütem a Béke úttól a Magyarság pályá-
ig a Fő úti járdát, a zöldsávot és a Bárdos Is-
kola udvarát fogja érinti. A beruházás ho-
zadéka, hogy a Magyarság pálya felé tartó 
betonkockás járda is megújul. A beruházás 
ezen szakaszában az ottani gyalogos forga-
lom korlátozására kerül sor. Kérjük az arra 
járók figyelmesen közlekedjenek. 

BABACSOMAG
Nagy örömömre szolgál, hogy ismét ba-
baköszöntő csomagot vihettem el két csa-
ládhoz. Isten hozta Réka Boglárka és Niara 
nevű lakótársainkat városunkban.

ÚTFELÚJÍTÁS, KÁTYÚK
Az útburkolatok, kátyúk javításai üteme-

zetten haladnak. Számos úthiba keletke-
zett a Bem utcában, melynek felmérése 
megtörtént, a kivitelező elkezdte a hibák ja-
vítását. Mivel az úthibák javítása a bejelen-
tést követően folyamatosan történik, ezért 
arra kérem kedves lakótársakat, hogy jelez-
zék számomra a lenti elérhetőségemen.

MEGTALÁLNAK AZ INTERNETEN IS
Arra bíztatom Önöket, hogy keressék fel 
oldalamat a Facebookon is, ahol folya-
matos, naprakész információkkal igyek-
szem szolgálni az egész várost és a kör-
zetet érintő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo Észrevételeiket, ja-
vaslataikat továbbra is várom az alábbi elér-
hetőségeken: Email: joszabo61@gmail.com 
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

TISZTELT LAKÓTÁRSAIM!

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
A költségvetés elfogadása előtt egyeztet-
tem a város vezetőivel és a hivatal munka-
társaival, hogy melyek azok a feladatok a 
körzetünkben és környékén, amelyek po-
zitívan befolyásolhatják életünket, itt a 
Lakótelep Szívében:

A Barátság út 35-45. melletti szerviz 
utak megújítása, közlekedési rendjének 
aktualizálása is tervben van. A napokban 
megyek ki a hivatal illetékes kollégáival a 
helyszíni egyeztetésre és utána, ha a ve-
zetők is rábólintanak, indulhat a projekt. 
Ugyanekkor a Nap utcai részt is megnéz-
zük és az ott megoldandó feladatokat is 
megtervezzük.

Az Iskola utcában sajnos csúszik a Mű-
vészetek Háza projektünk, mert a koro-
navírus átírta az országos pályázatokat is, 
de természetesen nem mondtunk le róla. 
Addig is a játszótér további szépítését, fej-

lesztését egyeztettük a főkertész asszony-
nyal.

A Fillér utcai, még régi járdákat is meg-
nézzük, és ha a szakemberek is indokolt-
nak tartják, ez a munka is bekerül a ter-
vek közé, akárcsak a kis köz rendbetétele, 
mely a Fő út felé visz át.

Mire e cikk megjelenik, már át is adtuk 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
megújult játszóterét, mely sok gyermek-
nek szerezhet majd örömet, de a Kőrö-
si park melletti játszótér és a Garas utcai 
is bekerülhet a munkák közé, ahol szük-
séges. A Garas utcai országos pályázat 
csúszása miatt, javasoltam, hogy a me-
gyei pályázaton is indítsuk el a felújítás tá-
mogatását, mert ez sok új parkolóhelyet, 
és biztonságosabb közlekedést eredmé-
nyezhet hosszútávon.

Téma volt még kamerák kihelyezése 
ezen a részen több helyre is. Erre is ígé-
retet kaptam a következő ütemben, il-
letve a piac, kispiac is fontos része volt az 
egyeztetésnek. Érint még minket a Szent 
István Park megújulása, illetve a Katona-
domb felénk eső részének pályázati úton 
történő fejlesztése is, ahol új kerékpáros 
pálya jöhet létre, s ez akár a fiatalok nyá-

ri hangoskodásait kezelheti, ha innen tá-
volabbi, nem közvetlenül lakott hely mel-
lé kerül.  A további részletekről a követke-
ző beszámolómban is tájékoztatást adok.

A kátyúkat, ahol meglátom, azonnal 
küldöm be a Dunakeszi Applikáción, de 
ebben az Önök segítségét is kérem, több 
szem többet lát. Közeledik a tavasz, egyre 
több gyerek lesz a szabadban is, vigyáz-
zunk rájuk, figyelmesen közlekedjünk!

Tiszteljenek meg továbbra is bizalmuk-
kal, véleményükkel, s tegyük közösen 
még élhetőbbé szebbé e városrészt! Ter-
mészetesen továbbra is várom a jelzései-
ket, olyan ügyekben, melyek szebbé-job-
bá 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 ter-
mészetesen személyesen is!

Facebookon a Seltenreich József képvi-
selői oldalamon és a Lakótelep Szíve cso-
portban is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

TISZTELT LAKÓTELEP SZÍVÉBEN ÉLŐK!
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Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu

A múlt héten tárgyalta a képviselő-tes-
tület a város 2023. évi költségvetését, 
melyhez összesen 10 módosító javas-
latot nyújtottam be. Módosító javasla-
taim összege együttesen nem érte el a 
200 millió forintot, mely a közel 13 mil-
liárd forintos költségvetés alig 1,5 szá-
zaléka. Javaslataim a 24 órás orvosi 
ügyelet kialakítására, a gyermekorvo-
si és a fogorvosi ügyelet létrehozására, 
önkormányzati tűzoltóság létesítésé-
nek megkezdésére, a korábban általam 
többször javasolt és végre megindult 
városi bérlakás program kibővítésére, 
az iskolai alapítványok finanszírozásá-
nak emelésére, városi bérbicikli prog-
ramra, az SZTK várólisták csökkenté-
sére, a körzetben zöldfelület-fejleszté-
sekre és az okosváros-fejlesztések tá-
mogatására irányultak. 

A képviselő-testületet vezető több-
ség mind a tíz javaslatomat leszavaz-
ta. Javaslataim egyenként 6 millió és 
40 millió forint körüli összeg átcso-
portosítását célozták volna, a fenti fel-
adatokat ennyiből meg lehetett vol-
na kezdeni legalább – összehasonlítá-
sul a polgármester és az alpolgármes-
ter menetrend szerint minden évben 

a többség által megszavazott hathavi 
jutalma meghaladja a 21 millió forin-
tot, a Dunakeszi Városi Sportegyesü-
let 120 millió forint támogatást kap 
a várostól, a Közüzemi Kft. törzstőke 
emelésére pedig 300 millió forintot, 
kiemelt állami és önkormányzati ren-
dezvényekre pedig 121 millió forintot 
tervezett a városvezetés. Nem vitatva 
e kiadások többségének fontosságát, 
én úgy véltem, hogy az egészségügyi 
ellátás biztonsága, vagy a tűzoltóság, 
de akár az iskolai alapítványoknak a 
városvezetés által tervezett 600-800 
ezer forintos összeget meghaladó tá-
mogatása megért volna valamekkora 
minimális átcsoportosítást, azonban a 
várost vezető többség (Dióssi Csaba, 
Erdész Zoltán, Hircz Tamás, Benkő Ta-
más, Seltenreich József, Csoma Attila, 
Szabó József, Pethő Krisztián, Kárpáti 
Zoltán és Lukácsi Bálint) ezt egyértel-
műen másképp gondolta.

Előző beszámolómban a gödi akku-
mulátorgyár kapcsán felhívtam a fi-
gyelmet arra, hogy a közpénzből fi-
nanszírozott városi sajtó nem tartotta 
érdemesnek a Dunakeszit és a körzet 
lakóit is közvetlenül érintő fejlemé-
nyekről beszámolni. Beszámolóm e 
részébe a Dunakeszi Polgár főszer-
kesztője az alábbi mondatot toldotta 
be: „Javaslom a képviselő úrnak, hogy 
mielőtt nyilvánosan megfedi a helyi 

sajtót, tájékozódjon, ugyanis a Duna-
keszi Polgár nem kapott meghívást 
a gödi közmeghallgatásra, melynek 
tényéről utólag értesültünk. a szerk.” 
Ezzel összefüggésben szeretném rög-
zíteni, hogy amennyiben ez rajtam 
múlik, olyan városi sajtó létrehozásán 
fogok dolgozni, aki egyrészt nem ír 
bele a képviselői beszámolókba kom-
mentárt – ahogy számomra sem biz-
tosítja senki, hogy megkommentál-
hassam más képviselőtársam beszá-
molóját, vagy akár a szerkesztett vá-
rosi propagandacikkeket –, másrészt 
fontosnak tartja, hogy a várost közvet-
lenül érintő eseményekről magától tá-
jékozódjon ahelyett, hogy meghívás-
ra várjon, valamint harmadrészt újság-
íróként le tudja helyesen írni a „meg-
fedd” szót.

Elérhetőségeimen továbbra is várom 
megkereséseiket. Közvetlen telefon-
számom: 06-70-379-92-11, elektroni-
kus levélcímem: zpvarga.dunakeszi@
gmail.com vagy varga.zoltan@jobbik.
hu. Elérhető vagyok a közösségi mé-
diában, alábbi hivatalos 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!

A Dunakeszi Polgár 

korábbi lapszámait 
megtekintheti 

a dunakanyarregio.hu 

internetes portálon

körzeti 
képviselőink jelentik
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Márciusban ünnepel az ország. 
Feltűzzük a kokárdát és ünnepel-
jük március 15-én az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc 
175. évfordulóját, melynek vá-
rosi ünnepségére szeretettel 
meghívom Önöket. Ünnepel-
jük és köszöntöm a hölgyeket a 
Nemzetközi Nőnapon. Minden 
férfitársam nevében és természe-
tesen a saját nevemben is köszö-
nöm minden lánynak, asszony-
nak, a hölgyeknek, kivétel nélkül 
mindenkinek, hogy itt vannak 
nekünk, nélkülük semmi nem 
működhetne, életünk nem érne 

semmit és nem létezhetnénk. En-
gedjék meg, hogy tiszteletemet 
és nagyrabecsülésemet fejezzem 
ki Önök felé!

Most közvetlen környezetünk-
ről néhány szót. A Fazekas Mihály 
Német Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskolánál bevezetett 
forgalmi rend már többször ke-
rült átalakításra, melyről általá-
nosságban elmondható, hogy 
sokat javult a helyzet az iskola 
előtt a reggeli órákban. A torló-
dás csökkent az iskola két oldal-
ról történő megközelíthetősége 
miatt és a Szép Ernő utca átme-
nő forgalmának megszünteté-
se következtében. Azonban az 
autók között az utcán átszaladó 
gyerekek továbbra is veszélyes 
körülmények között kelhetnek át 
a Radnóti Miklós – Móricz Zsig-
mond utca kereszteződésében. 
Több lakossági bejelentést is kap-
tam, és én személyesen is tapasz-

taltam a reggelente kialakuló 
veszélyes közlekedési helyzetet, 
ezért további erőfeszítéseket kell 
tennünk, hogy biztonságosabbá 
tegyük gyermekeink iskolába ér-
kezését. Ismételten kérni fogom 
a közterület felügyelet vezetőjét, 
ha szükséges lesz, akkor a rend-
őrséget is, hogy fokozottan ellen-
őrizzék a közlekedési szabályok 
betartását a Radnóti Miklós utcá-
ban a reggeli órákban, 7 és 8 óra 
között. Felmerült már régebben 
is és most újra, hogy egy újabb 
gyalogátkelő helyet alakítsunk ki 
az iskola főbejárata előtt, de talán 
ez kevés lesz, mert a „zebra” nem 
biztosíthat kellő védelmet a fi-
gyelmetlenség ellen. Lehetséges, 
hogy forgalom elől elzárt terület 
kialakítására lenne szükség, de 
ezt még közlekedési szakembe-
rek bevonásával vizsgálni kell. Eb-
ben szeretném kérni az Önök vé-
leményét is. Egy azonban biztos: 

csak az számít, hogy a gyerekek 
testi épségét minden lehetséges 
eszközzel biztosítsuk. Vigyázzunk 
egymásra!

Láthatjuk, hogy megkezdődtek 
a téli időszakban kialakult kátyúk 
jelölése útjainkon. Remélem mi-
nél hamarabb megtörténik szak-
szerű javításuk, melyre ősszel már 
láthattunk példákat.

A közvilágítás lámpáinak javí-
tásáról már elmondható, hogy 
működik az az információs csa-
torna, melyen, ha bejelentem a 
hibát, akkor rövid határidőn belül 
a szakcég elhárítja a hibát.

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!

Lakossági megkeresés érkezett, 
melyben az egyik Klapka utcai 
hölgy kérte intézkedésemet a vá-
rosvezetés felé, több érintett csa-
lád véleményét képviselve. A mé-
diából értesültek, hogy a Klapka 
utcai gyártelepi állomástól északi 
irányban vasúti rakodó kialakítá-
sát tervezik (egyelőre a megvaló-
sítás tervezési fázisban). Aggodal-
mukat fejezték ki, mivel attól tarta-
nak, hogy a megnövekvő vasúti te-
herforgalommal együtt jár majd a 
zaj és rezgésterhelés is. Nem csak 
a pihenésüket zavarja, hanem az 
egészségre is ártalmas, egyben 
az ingatlanjaik értékcsökkenését 
okozza. Jelenleg Magyarország 
egyik legnagyobb forgalmú vas-
útvonala a Budapest Nyugati Pá-
lyaudvar és Vác közötti vasútvonal. 
Megbizonyosodtak, mivel az uniós 
közlönyben olvashatók alátámasz-
tották, hogy a pályázati benyújtás 
határideje 2023.02.09-e. Javasol-
ták, hogy a pályázat tervezési stá-

diumában a min. 3 méter magas 
zajvédő fal kialakítását a tervezési 
folyamatban a költségekbe illesz-
szék bele. Problémájuk megoldása 
érdekében kérték, hogy tájékoz-
tassam a lakosságot elképzelésük-
ről, törekvésükről, melyek érdeké-
ben egy aláírásgyűjtés kezdemé-
nyezését ígértem.  

- Az Óvoda köz parkolójának be-
fejezésének időpontja felől érdek-
lődtem a Megyeri-Kovács Kft. ügy-
vezetőjétől. Decemberi ígérete 
szerint a tavasz folyamán folytatják 
a munkálatokat. Megyeri István je-
lezte, hogy a parkolóban a viacolor 
lerakását március végén fogják el-
kezdeni

- A roller parkoló felfestését a 
Lime alvállalkozója elvégezte

- Újabb hiányzó utca névtáb-
lák kihelyezését jeleztem, egy-
ben az osztály részéről már meg-
rendelt névtáblák kihelyezése 
felől érdeklődtem. A következő 
címeken szükséges a táblák pót-
lása: 1. Kossuth L. és Kossuth köz 
1-8. tábla, 2. Klapka u. 1-4. tábla, 
mely a Klapka-Zalán-Bródy utca-
sarkon hiányzik, 3. Barázda–Baj-
társ 27-29. (vastagon olvashatók 
a hiányzó névtáblák)

- A körzetben jelzett kátyúk 

megszüntetése végett – 17 címen 
– ismét az osztály illetékeséhez 
fordultam. Tájékoztatott, hogy ké-
résemre a Penta Kft. munkatársai 
a napokban hideg aszfaltozással 
vagy március folyamán meleg asz-
faltozással elvégzik a helyreállítá-
si munkálatokat. A hideg aszfalto-
zás ideiglenes megoldás, ezért rö-
vid időn belül szükség van a me-
leg aszfaltozásra. Az előzők végett, 
egyben a költségek visszaszorí-
tása érdekében az utóbbi mellett 
maradtam. A kátyúk körbe jelölé-
sére két esetben volt szükség va-
lamennyi címen, az időjárás miatt. 

- Az Óvoda közben a par-
koló melletti lakók kérésére 
belátásgátló háló kihelyezése vár-
hatóan április végéig megtörténik

- Az utcák rekonstrukciója, a jár-
daépítések folytatása és a térfigye-
lő kamerák kihelyezésének kérel-
me felől érdeklődtem ismételten. 
Tájékoztattak, hogy 2023-ban utak 
felújítása nem várható, a járdaépí-
tések több ütemben indulnak el, 
míg a kamerák kihelyezése jelen-
leg a P+R parkolókban a Katona-
domb kameráinak fejlesztésével 
együtt történik. A további igénye-
ket most veszik sorra például lakó-
telep, a Luther Márton téri körfor-

galom, Hunyadi-Tábor-Mátyás ki-
rály kereszteződés, stb.  

- Emlékeztetőt nyújtottam be a 
Zalán-Bródy utca kereszteződés és 
a Kálmán utca 88. előtti aknafedél 
körül megsüllyedt aszfalt helyre-
állítása érdekében. Jelezték, hogy 
a márciusi karbantartási listába 
mindkét címet felvették

- A Mihály utca 6. előtti csapa-
dékvíz elvezetés probléma meg-
oldása érdekében beadványom-
ra nem érkezett válasz. A szemle 
eredményéről és a csapadékvíz el-
vezetés megoldása felől érdeklőd-
tem újra írásban az illetékestől

- Fák gallyazása végett fordult 
hozzám a Tábor utca 55. tulajdo-
nosa. A sarokingatlan Bajtárs ut-
cai oldalán 5 db gömbakác lett te-
lepítve. A Tábor és Bajtárs sarok 
közelében lévő akác gyökerei fel-
nyomták a járdát, mely hatással 
van a kerítésére, de a KRESZ táblák 
is takarásban vannak. A helyszínen 
készített fotók igazolták a kérelme-
ző állítását, levelét fotókkal mellé-
kelve továbbítottam Tóth Eszter 
városi főkertész asszony felé.

 Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS ZAJVÉDELMI FAL KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
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Nyíri Márton alpolgármester

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A „ZÖLD DUNAKESZI PROGRAM” KERETÉBEN IDÉN IS MEGHIRDETI A „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ”, ILLETVE  
A „ZÖLD BALKON” PÁLYÁZATOKAT. ELISMERŐ TÁBLÁVAL SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI MINDAZON LAKÓTÁRSAINK FÁRADOZÁSÁT, AKIK KERTJÜK, 
ERKÉLYÜK RENDBEN TARTÁSÁVAL, ZÖLDÍTÉSÉVEL, VIRÁGOSÍTÁSÁVAL HOZZÁJÁRULNAK A TISZTA, RENDEZETT, ZÖLD VÁROSKÉPHEZ – TÁJÉKOZTATTA  
A DUNAKESZI POLGÁR SZERKESZTŐSÉGÉT NYÍRI MÁRTON ALPOLGÁRMESTER, AKI ISMERTETTE A JELENTKEZÉSI FELTÉTELEKET IS. 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:

- Pályázati adatlap kitöltése és 
visszaküldése (2120 Dunakeszi, Fő 
út 25. A borítékra írják rá: „Zöld bal-
kon” vagy „Tiszta udvar, rendes ház”, 
vagy e-mailben: a zolddunakeszi@
freemail.hu címre)

- 4-5 fotóból álló melléklet a virá-
gos, ápolt, gondozott kertről, utca-
frontról, erkélyről, balkonról

- Az elismerő táblát a kert utca-
fronti részén, vagy az erkély, balkon 
jól látható részén kérjük kihelyezni

Pályázati adatlap és részletes le-
írás a www.dunakeszi.hu oldalon, az 
oldal keresőjébe írják be: „zöld bal-
kon”.

VÍZ VILÁGNAPJA 
GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT 

(Március 22.)

Dunakeszi Város Önkormányzata 
a „Zöld Dunakeszi Program” kereté-
ben gyermekrajz-pályázatot hirdet. 

A rajzpályázat választható témái:

1. Az éltető víz – élet a vizekben
2. Kedvenc vízparti élményem
3. Az én Dunám
4. Hogyan védjük vizeinket? - Kör-

nyezetvédelem a vízpartok mentén

A pályázaton részt vehetnek du-
nakeszi óvodás és általános iskolás 
gyermekek. (A pályamunkákat szak-
mai zsűri értékeli, természetesen kü-
lön-külön korosztályok szerint, azaz 
óvodás, alsó tagozatos és felső tago-
zatos kategóriákban.)

Minden kategóriában az I. helye-
zettek 15.000 Ft-os, a II. helyezettek 
10.000 Ft-os, a III. helyezettek 5000 
Ft-os ajándékot kapnak. A szokásos 
módon lesz közönségdíj is. A legjobb 
munkákat városszerte óriásplakáto-
kon fogjuk bemutatni!

A munkák A/4-es méretben ké-
szülhetnek, szabadon választott kép-
zőművészeti technikával, vagyis ce-
ruza, zsírkréta, festés, papírkollázs, 
stb. felhasználásával.

A munkákat zárt borítékban, 
ELÉRHETŐSÉGEKKEL együtt (tel-
jes név, levelezési cím, e-mail cím, te-
lefonszám) kérjük eljuttatni az aláb-
bi címre:

Dunakeszi Város Önkormányzata, 
Nyíri Márton alpolgármester

2120 Dunakeszi, Fő u. 25.
A borítékra írják rá: „Víz Világ-

napja rajzpályázat”

Beérkezési határidő: 2023. Márci-
us 24. 

TERMÉSZETFOTÓ PÁLYÁZAT 
A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL 

(Április 22.) 

Dunakeszi Város Önkormányzata 
a „Zöld Dunakeszi Program” kereté-
ben, a „Föld Napja” alkalmából ter-
mészetfotó pályázatot hirdet minden 
korosztály számára.  Várjuk min-
den olyan dunakeszi lakos munká-
ját, aki érdeklődik a természet szép-
ségei iránt, és szereti a fotózást, ter-
mészetjárást.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

I. Az ébredő természet Dunake-
szin

II. Élet a Dunán – folyónk termé-
szeti kincsei

III. Élet a talajszinten – rovarok, 
bogarak, egyéb soklábúak 

IV. Azok a csodálatos madarak! - 
Dunakeszi madárvilága

V. „Az illatok képei” - virágok, vi-
rágok, virágok

A fotókat szakmai zsűri értékeli. 
Az I. helyezett 20.000 Ft-os, a II. he-
lyezett 15.000 Ft-os, a III. helyezett 
10.000 Ft-os ajándékban részesül. A 
legjobb képeket a városi majálison, a 
színpadi kivetítőn is bemutatjuk. 

Feltételek: A képek legalább 300 
dpi-s felbontásban készüljenek, Du-
nakeszi helyszínen.

A képeket digitális formátumban 
kérjük elküldeni a zolddunakeszi@
freemail.hu e-mail címre.

Beadási határidő: 2023. április 22. 

Április 29.  
DUNAKESZI ÖNKÉNTES 

KÖZTISZTASÁGI NAP

MADARAK ÉS FÁK NAPJA – 
DUNAKESZI FECSKEVÁRÓ 

Dunakeszi Város Önkormányza-
ta a „Zöld Dunakeszi Program” ke-
retében évek óta tavaszi fecskevédel-
mi programot hirdet. Ezért fészek-
építéshez szükséges sarazóhelyeket 
létesítünk, illetve mesterséges fecs-
kefészkek kihelyezésével segítjük a 
fecskék fészkelését. 

Idén – az előzőekhez hasonlóan – 
a lakosságot is be szeretnénk vonni 
a városi fecskevédelmi programba, 
ezért azok számára, akik vállalják, 
hogy kertjükben, vagy ingatlanju-
kon elhelyeznének mesterséges fész-
keket, ezeket ingyenesen rendelke-
zésre bocsátjuk, amíg a készlet tart. 
Feltétel, hogy a fészkeket legkésőbb 
április végéig ki kell helyezni! 

A fecskevédelmi programba beje-
lentkezni, mesterséges fészket igé-
nyelni az alábbi e-mail címen lehet: 
zolddunakeszi@freemail.hu

Jelentkezési határidő: 2023. ápri-
lis 25.

Március 1-jén indult a „Tiszta udvar, 
rendes ház” és a „Zöld balkon” pályázat
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DUNAKESZI A MÚLT SZÁZAD ELEJÉN MÉG EGY MEZŐGAZDASÁGI KIS FALU VOLT, AHOL NAGY HAGYOMÁNYA VOLT A DISZNÓVÁGÁSNAK, 
AMELY A CSALÁDOK ÉLETÉBEN KITÜNTETETT HELYET FOGLALT EL. EZT A SZÉP HAGYOMÁNYT SZERETNÉNK FELELEVENÍTENI A DUNAKE-
SZI MINDMEGESZI TOROSKÁPOSZTA- ÉS BÖLLÉRVERSENNYEL – MONDTA A VÁROS POLGÁRMESTERE A SZOMBAT REGGEL HÉT ÓRAKOR 
TARTOTT ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓN A KATONADOMBON, AHOL MÁR A HAJNALI ÓRÁKBAN ELFOGLALTÁK HELYÜKET A JÓL ELŐKÉSZÍTETT 
SÁTRAKBAN A 13 VERSENGŐ CSAPAT TAGJAI.

Dióssi Csaba kedves nosztalgiával 
idézte fel gyermekkora élményét, 
amikor négyévesen kíváncsi érdek-

lődéssel csodálkozott rá egy falusi disznó-
tor máig emlékezetes élménygazdag han-
gulatára. A 21. század Dunakeszijét a nagy 
léptékű fejlődés jellemzi, ám ez korántsem 
jelenti azt, hogy ne vonzódnánk a régmúlt 
értékei, a gasztronómia különleges ízvilága 
iránt, melyet mindannyian élvezhetünk az 
önkormányzat hagyományteremtő szándé-
kával életre hívott Dunakeszi Mindmegeszi 
toroskáposzta- és böllérversenyen. 

Tizenhárom csapat 
versengett a díjakért

A polgármester elmondta, hogy a város 
első gasztronómiai versenyét igen rövid idő 
alatt szervezték meg, melyért köszönet il-
leti a Dunakeszi Programiroda munkatár-
sait, a versengő csapatokat, melyek között 
itt üdvözölhetjük erdélyi testvérvárosunk, 
Székelykeresztúr küldöttségét, a szomszé-
dos Fót csapatát is a dunakeszi hivatali, 
munkahelyi közösségek „kuktái” mellett. 

Dióssi Csaba már a megnyitón bejelentet-
te – amennyiben jól sikerül az első böllér-
verseny, és jelentős lesz a lakossági érdek-
lődés – akkor jövőre jóval több csapat ver-
senghet majd a különböző díjakért és a kö-

zösség elismeréséért.  – Jövőre a város lakói, 
baráti társaságok által szervezett csapatok 
is indulhatnak a versenyen, melyen minden 
bizonnyal nem fél – mint idén -, hanem egy 
egész sertést dolgozhatnának fel a jelentke-
zők, hogy a finom ízek kedvelőit maradék-
talanul ki tudjuk szolgálni – hangsúlyozta 
Dióssi Csaba polgármester, aki ezt követő-
en köszöntötte és bemutatta a 13 csapatot, 
de róluk majd később.

Külön köszöntötte a zsűri elnökét, Tóth 
Csaba rendőr ezredest, rendelkezési állo-
mányban lévő korábbi városi rendőrkapi-
tányt, a válogatott zsűri tagjait, akik szakte-
rületükön valamennyien kiválót alkotnak: 
Kun Miklóst, akinek és testvérének kö-
szönhetjük a töretlen népszerűségnek ör-
vendő Dunakeszi tortáját, Pollermann Ju-
ditot, egykori válogatott vitorlázó műrepü-
lőt, a Dunakeszi repülőtér vezetőjét, a MA-
LÉV Repülőklub elnökét, a városunkban 
méltán népszerű Radvánszki Editet, a Re-
dit Örömtáncklub vezetőjét, Bőgér Zoltánt, 
a Bőgér hentesüzlet és a Bőgér Bisztró tu-
lajdonosát, Zsezserán Antal hentes és mé-
szárost, Somfai Pétert, Európa-bajnok, vi-
lágbajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzér-
mes párbajtőrvívót, edzőt, Tóth Györgyöt, 
a Frakk Bt. tulajdonosát és Bajkó Zsoltot, a 
Hungast Vital képviselőjét.

A bemutatás után a disznóvágások elma-
radhatatlan gasztronómiai aktusaként pá-

linkával koccintottak a balesetmentes, jó 
hangulatú verseny résztvevőinek egészsé-
gére.

A kora reggeli dunai szellő az idő 
előrehaladtával a friss hús és a fűszerek íny-
csiklandozó egyvelegének illatával töltöt-
te meg a Katonadombon a gasztró sátorvá-
rost. Mind a tizenhárom csapat háza táján 
nagy volt a sürgés-forgás, a böllérek irányí-
tásával a hölgyek és az urak serénykedésé-
nek köszönhetően készült a kolbász, a má-
jas hurka, az ízletes pecsenye, az egyedi íze-
sítésű toroskáposzta, a gazdag alapanyag-
ból összeállított orjaleves, sült a színével 
és illatával méterekről is csábító tepertő… 
Ez a semmi mással össze nem hasonlítha-
tó illat és látvány fogadta a kóstolójegyekért 
sorban várakozó dunakeszieket, akik mi-
előbb élvezni szerették volna a különleges 
gasztróélményt.

Székelykeresztúrról és Fótról is 
érkezett csapat

A székely ember igényességével díszített 
sátor fogadta a vendégeket Székelykeresztúr 
standjánál, ahol Koncz Hunor-János pol-
gármester elmondta, hogy nagy örömmel 
fogadták el Dunakeszi meghívását. – Ná-
lunk nagy hagyománya van a disznótorok-
nak. Ezen a nemes versenyen is igyekszünk 

AHOGYAN ÍGÉRTÉK, MIND MEGETTÉK  

Minden várakozást felülmúló érdeklődés kísérte 
a Dunakeszi Mindmegeszi toroskáposzta- és böllérversenyt

Bögöziék csapata több díjat is nyert
Dióssi Csaba polgármester és Tóth Eszter városi főkertész 

a gasztronómiában is kiváló
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helytállni, és dunakeszi barátainknak be-
mutatni a mi étkeink ízvilágát, amely leg-
inkább a toroskáposzta ízésítésében és alap-
anyagában lesz más, mint az anyaország-
beli ízesítésű. Közismert, hogy az uniós 
előírások miatt a sertéstartás szabályai át-
alakultak, de azt mégis örömmel mondha-
tom, hogy a mi tízezer fős kisvárosunk la-
kossága ragaszkodik a hagyományaihoz, és 
ezért „jó kis székely furfanggal” megszer-
vezzük a városi disznóvágást, amely igazi 
népünnepély Székelykeresztúron – mond-
ta Dunakeszi erdélyi testvérvárosának pol-
gármestere.

Igen széles körben ismert Temesvári Ist-
vánról, a VSD elnökéről, hogy egyik vég-
zettsége hentes és mészáros, amit – ha 
csak teheti – napjainkban is művel, imád-
ja feldolgozni a friss húst, nagy kedvencei a 
gasztróételek. Kollégáival Malacplacc né-
ven neveztek be a toroskáposzta- és böllér-
versenyre, melyen a verseny kiírása szerint 
magyar fűszerekkel ízesítve házias ételek-
kel készültek. – Minden ételt egy kicsit pi-
kánsabban, különlegesebben, egy kis köret-
tel készítünk el, melyek sorában ilyen lesz 
például a lapcsánka is. Nagy figyelmet for-
dítunk az ételek díszítésére, a dinsztelt ká-
poszta felhasználására.   

Temesvári István – miközben éppen a 
kolbászt sütötte – érdeklődésemre elmond-
ta, hogy gyakran hívják házhoz disznóvá-
gásra, mert sokan szeretik a hazai ízeket, és 
gazdasági szempontból is előnyösebb a csa-
ládok számára. Már csak ezért is, és a nap-
közben folyamatosan érkező vendégek lát-
tán határozottan jelentette ki, hogy a most 
életre hívott Dunakeszi Mindmegeszi to-
roskáposzta- és böllérverseny a város leg-
újabb sikertörténete lesz.

A dunakesziek megkedvelték a 
böllérversenyt

Jó pár óra telt el a reggeli megnyitó óta, 
ezért arról kérdeztem a város polgármes-
terét – aki érkezésemkor a Malacplacc csa-
pat tagjaként társaival a kolbászt töltötték 
–, hogy milyenek a benyomásai a rendez-

vényről. Dióssi Csaba megerősítette – amit 
a megnyitón is kiemelt –, hogy a régi idők-
ben a falusi családok élelmiszer-ellátásá-
ban nagy jelentősége volt a disznóvágásnak, 
amit nagyon vártak az emberek. Mai vilá-
gunkban már inkább gasztronómiai prog-
ram, családi, közösségi rendezvény, ame-
lyen házi ízesítésű ételeket fogyaszthatnak 
a vendégek. – Nagyon bízom benne, hogy 
nálunk is népszerű és egy remek közössé-
gi esemény lesz a böllérverseny, amely jó al-
kalmat kínál arra, hogy felelevenítsük és be-
mutassuk hagyományainkat, hiszen az or-
szág különböző tájegységeiről érkezve lel-
tünk otthonra Dunakeszin.  

A város polgármestere azt is elmondta, 
hogy a jelentős érdeklődés láttán jövőre jó-
val több csapat részvételével szeretnék meg-
rendezni a versenyt. 

Bőgér Zoltán is nagyon jó kezdeménye-
zésnek tartja a Dunakeszi Mindmegeszi 
rendezvényt, bár őszintén megvallotta, egy 
kicsit félt attól, hogy a csapatok hogyan tud-
nak megfelelni a nem kis szakmai kihívá-
soknak. – A látottak alapján nagyon elége-
dett vagyok, szép, szakszerű a hús feldol-
gozása, a kolbász és a hurka fűszerezése. 
Arról, hogy vannak-e különleges ízesíté-
sű ételek, elmondta, hogy igen, de nem len-
ne etikus megnevezni őket, de annyit még-
is csak elárult, hogy a székelykeresztúriak 
perzselt és 6-8 hétig sóban tartott szalonná-
ja „mindent visz”. 

- Nagyon jónak tartom a dunakeszi böl-
lérverseny megrendezését – jelentette ki 
dr. Vass György, Fót polgármestere, aki, 
mint egykori alföldi ember, a szomszéd 
városban megszervezte az évente ismétlő-
dő Fóti Kolbi Fesztivált.  – Gratulálok Du-
nakeszinek a rendezvény megszervezésé-
hez, és ahhoz, hogy egy-egy csapat félser-
tést dolgozhat fel. Bő a választék, a kóstolás 
lehetősége, és ráadásul még tepertőt is süt-
nek. Nálunk a csapatok csak 10 kiló hús-
ból készítik a kolbászt. Ezek a rendezvé-
nyek ékesen bizonyítják, hogy az emberek 
kíváncsiak a házi ízekre és a régmúlt érté-
kes hagyományaira – fogalmazott Fót pol-
gármestere.

A Kis kupac kavics kupec 
nyerte a vándordíjat

Délután három órakor hatalmas taps kö-
szöntötte a nagyszínpadnál felsorakozó 13 
csapat tagjait és a színpadon a zsűri tagjait 
az óriási érdeklődéssel várt eredményhirde-
tés kezdetén. A díjakat Dióssi Csaba polgár-
mester és Sipos Dávid alpolgármester adták 
át a kategória győzteseinek. 

A zsűri döntését ismertetve egymás után 
szólította a színpadra a boldog nyerteseket 
Kundlya Zsófia műsorközlő:

Legjobb pálinka – Testi sertés, különdí-
jas: Bögöziék csapata

Legjobb pogácsa és sós sütemény – Hor-
váth kert

Legjobb pecsenye – Húslincák, különdí-
jas: Kis kupac kavics kupec

Legjobb toroskáposzta – Székelykeresztúr
Legjobb orjaleves – Bögöciék csapata
Legjobb hurka – Vagány Sertés Darabo-

lók
Legjobb kolbász – Fóti kolbi
Legjobb tepertő – DDN Röfi Team
Legjobb tálalás – Kis kupac kavics kupec
Legtakarosabb sátor – Barátok a jó dol-

gokban is felelős társaság
Legjobb csapatnév – Hasutasok
Legjobb hangulatú csapat – Malacplacc
Leggyorsabban dolgozó – Malacszecská-

zók
Legjobb böllér – Csoma István
A vándordíjat a legtöbb kóstolójegyet 

gyűjtő csapat, a Kis kupac kavics kupec 
kapta.

Csoma István lett 
a legjobb böllér

Az eredményhirdetés után boldogan nyi-
latkozott lapunknak Csoma István, a Leg-
jobb böllér díj nyertese.

- Nagyon boldog vagyok. A siker titka, 
hogy egy rendkívül jó csapatot kaptam. Re-
mélem, a társaim is úgy gondolják, hogy 
személyemben egy nagyon jó csapatkapi-
tányuk van. Teljes mellszélességgel támo-
gattam a rendezvény létrejöttét és a meg-
valósítását. Úgy érzem, jól sikerült, a lakos-
ság körében már most népszerű, de ez nem 
jelenti azt, hogy nincs javítanivaló. Jövőre 
például több csapatot kell indítani, amelyek 
akár egy egész sertést dolgozzanak fel, mert 
jól látható, hogy óriási igény van a disznó-
toros ételekre. Hagyományaink iránt jelen-
tős az érdeklődés, én mindig azt mondom: 
hogy a múltunkból tudunk építkezni, ami 
nagy hatással lehet a jövőnkre – mondta 
szinte egy szuszra Csoma István, aki a hazai 
ízekre esküszik, ami nem véletlen, hiszen ő 
maga is tart és rendszeresen vág sertést, bir-
kát és marhát is.

Vetési Imre
Fotó: Tóta Krisztián

A legtöbb kóstolójegyet 
Bondár Viktor és csapata értékesítette

Csoma Istvánt választották meg a legjobb böllérnek
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Dunakeszi szemmel

- Dunakeszi sok egyéb mel-
lett országszerte arról ismert, 
hogy rendkívül gazdag kulturális 
programokkal várja minden esz-
tendőben és minden évszakban a 
polgárokat. Az idén mire számít-
hatnak a közönség?

- Kiemelt célunk az önkormány-
zatnál, hogy a városi rendezvények 
minőségi kulturális élményt, szó-
rakozást nyújtsanak az itt élők-
nek. Ebben most sem lesz hiány. 
Új eseményekkel is készülünk, 
míg a már ismert, hagyománnyá 
vált rendezvényeken igyekszünk 
kisebb “ráncfelvarrást” elvégez-
ni. Az évet egy újdonsággal, az I. 
Dunakeszi Mindmegeszi toroská-
poszta- és böllérversennyel nyi-
tottuk meg. Nagy érdeklődés mel-
lett zajlott az esemény, ki lehet je-
lenteni, hogy az előzetesen remélt-
nél is nagyobb sikert aratott. Így 
minden adott ahhoz, hogy a böl-

lérversenyből is hagyományt te-
remtsünk. Jövőre a terveink sze-
rint tovább bővítjük a rendez-
vényt, melynek elnevezését ráadá-
sul a város lakossága szavazta meg 
a Dunakeszi Poszt honlapján.

-  Idén is készülhetünk a „nagy 
tavaszi hadjáratra”? A Dunake-
szi Viadal csaknem tízéves múlt-
ra tekinthet vissza.

- Igen, ez az esztendő sem mú-
lik el a viadal nélkül. Tavaly volt 
az első alkalom, hogy ezt nem hét-
köznapra szerveztük meg az isko-
láknak, hanem egésznapos csa-
ládi rendezvénnyé bővítettük, já-
tékokkal, foglalkozásokkal, szín-
padi előadásokkal. Hatalmas 
érdeklődés kísérte a Dunakeszi 
Viadalt, nagyon pozitív visszhan-
got kapott tavaly a rendezvény. Az 
idén is meghívjuk az egész várost 
a bemutatókra. Már most mond-
hatom, hogy március 12-én, va-
sárnap délelőtt várunk minden-
kit szeretettel a Katonadombra. A 
többi között hagyományőrző lovas 
bemutatóval, hölgylovas bemuta-
tóval, sólyomröptetéssel és termé-
szetesen a gyerekek nagy kedven-
cével, az 1848-as csatajelenettel 
készülünk. Ehhez minden évben 
a huszárokkal közösen toboroz-
zuk a gyerekeket a dunakeszi álta-
lános iskolákban. Mindezek mel-
lett hagyományőrző tábor várja az 
érdeklődőket.

- Milyen újdonsággal készül még 
az önkormányzat, mit lehet már 
most elárulni?

- Mielőtt a kérdésre válaszolnék, 
hadd említsem meg a majálist és a 
városi gyermeknapot, a két kedvelt 
programunkat. Ezekre is várunk 
nagy szeretettel mindenkit. Nem 
kívánok előre „lelőni” minden att-
rakciót, de az Ismerős Arcok lesz a 
majális fő fellépője. Újdonságként 
pedig júniusban kétnapos borsé-
tány nyílik a Duna-parton. Igaz, 
hogy Dunakeszi nem igazi borvi-
déken fekszik, de a kiépített parti 
szakasz adott az esemény megren-
dezésére, igazi minőségi kikapcso-
lódásra lesz lehetőség a nyár nyitá-
nyaként. Lesznek kiállítók, borá-
szokat hívunk meg és különböző 
kulturális programokkal készü-
lünk. Valójában mindig keressük a 
lehetőségeket, hogy újdonságokkal 
lepjük meg a helyieket, akár hely-
szín, akár tartalom tekintetében.

- Egy rendezvény akkor lehet si-
keres és eredményes, ha a közön-
ség ízlésével, igényeivel találko-
zik. Végeznek valamifajta felmé-
rést, amikor egy programot össze-
állítanak?

- Több irányban is igyekszünk 
feltérképezni a lakossági igényeket. 
Egyrészt a rendezvényeken is tar-
tunk felméréseket, kutatásokat, kér-
dőívek segítségével megkérdezzük 
az emberek véleményét. Másrészt 

Borsétány és gigantikus
 augusztus 20. várható Dunakeszin

EGÉSZ ÉVBEN MEG SEM ÁLL A DUNAKESZI PROGRAMIRODA, SZINTE EGYMÁST ÉRIK A RENDEZ-
VÉNYEK A VÁROSBAN. HOZZÁJUK TARTOZIK A NEMZETI ÜNNEPEKRŐL VALÓ MEGEMLÉKEZÉSTŐL 
A DUNAKESZI FESZTIG SZINTE MINDEN, AMI A VÁROSBAN ÉLŐKNEK SZÓL. SIPOS DÁVID ALPOL-
GÁRMESTER, A DUNAKESZI PROGRAMIRODA VEZETŐJE FELVÁZOLTA NEKÜNK, MIRE SZÁMÍTHA-
TUNK 2023-BAN.
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- válaszol a polgármester

Dióssi Csaba 
polgármester

követjük a helyi sajtót és a közösségi 
médiát, és látjuk, hogy milyen ész-
revételek érkeznek. Ezekre is igyek-
szünk reagálni.

- Mi a tapasztalat? Találkozik a 
kereslet a kínálattal?

- Igen, ezt meg tudom erősíteni. 
Olyannyira, hogy gyakorlatilag a 
városi rendezvények már regioná-
lissá nőtték ki magukat. Példaként 
akár a város legnagyobb rendezvé-
nyét, a Dunakeszi Fesztet említhe-
tem, de mondhatom a majálist és 
a gyereknapot is. Egyre több tele-
pülésről látogatnak ide. Kedvcsiná-
lónak elárulom, hogy a feszt egyik 
főzenekara a Halott Pénz lesz.

- A város egyik legnagyobb, leg-
színvonalasabb nyári rendezvé-
nye az augusztus 20-i ünnepség. 
Hogyan készülnek az idei Szent 
István napra?

- Egyelőre köt bennünket a ti-
toktartás, de annyit talán elárul-
hatok, hogy az elmúlt tizenkét év 
legnagyszabásúbb rendezvényével 
készülünk augusztus 20-ra.

- Arra mennyire figyelnek tuda-
tosan, hogy a fiatalabb és az idő-
sebb korosztály is megtalálja a 
neki tetsző attrakciókat?

- A programok összeállításánál 
igyekszünk figyelemmel lenni min-
den korosztályra. Vannak olyan 
rendezvények, amelyek kifejezet-
ten az idősebbeknek szólnak, ilyen 
az idősek világnapja, és olyanok is, 
amelyek a fiatalabbaknak. Ugyan-
akkor, ha példaként a Dunakeszi 
Fesztet veszem, akkor ott a péntek 
jellemzően a fiatalabbakat célozza 
meg, míg a szombati nap a közép-, 
illetve az idősebb korúakat. Tehát 
egy rendezvényen belül is megtalál-
hatja mindenki azt, amit szeret.

- Mi alapján választják ki a fel-
lépőket?

- Egy zenekar felkérésénél pél-
dául fontos szempont, hogy köz-
kedvelt legyen. A rendezvények le-
hetőséget adnak arra, hogy a vá-
ros lakossága élőben is láthassa, 
hallhassa a népszerű énekeseket, 
együtteseket. Helybe hozzuk a szó-
rakozást.

***

Értesüléseink szerint Dióssi Csa-
ba polgármester is hetente egyez-
tet a Dunakeszi Programirodával, 
hogy beszámoljanak neki, hol tar-
tanak a szervezésekkel. Sok jó öt-
let magától a polgármestertől ér-
kezik. A lakosság mellett a kör-
nyék településein élők is számí-
tanak a dunakeszi programokra. 
Hogyan tudja a város költségvetése 
kigazdálkodni ezeket az eseménye-
ket, rendezvényeket?

- Mindig állítunk egy sorren-
det, hogy mire van a városnak for-
rása. Nyilván a beruházások, illet-
ve a lakosságot kielégítő különböző 
szolgáltatások állnak az előtérben. 

Ugyanakkor a minőségi szórako-
zásnak, kikapcsolódásnak is meg-
van a létjogosultsága Dunakeszin. 
A Dunakeszi Programiroda 2010-
es megalapításának a célja is az 
volt, amit alpolgármester kollégám 
is hangsúlyoz, hogy helybe hozzuk 
a szórakozást. A rendezvényeken 
alapszik a közösségépítő törekvé-
sünk is, és úgy érzem, igazi, össze-
tartó közösséggé kovácsolódtunk. 
Évről-évre feladat és kihívás szá-
munkra, hogy újítsunk a rendezvé-
nyeken és/vagy akár újakat is „meg-
honosítsunk” és olyan minőséget 
kínáljunk a számukra, amelyért ko-
rábban utazniuk kellett. Legyen az 
egy nagykoncert az éppen sláger 
együttesekkel, egy igen széles prog-
ramskálán mozgó gyereknap vagy 
akár egy komoly augusztus 20-i ün-
nepély. Igyekszünk olyan lehetősé-
geket teremteni a dunakeszieknek a 
fejlesztésekkel, programokkal, ame-
lyek erősítik büszkeségüket a város-
unk iránt, jól érzik magukat benne 
és otthonukként gondolnak rá.

Szeredi Helga
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA MEGJELENT „DUNÁN INNEN…” CÍMŰ ANTOLÓGIA KAPCSÁN FOLYTATOM A KÖTET ÍRÓINAK BEMUTATÁSÁT. A 
KÖVETKEZŐKBEN BAKÓCZY SÁRA (DR. FANCSALI JUDIT) ÉS BERÉNYI LÁSZLÓ SZERZŐKET KÉRDEZTEM IRODALMI MUNKÁSSÁGUKKAL KAPCSO-
LATBAN. MINDKETTEN VALÓS IHLETÉSŰ TÖRTÉNETEKET ÍRTAK A KÖNYVBE, DE MÁS MŰFAJBAN, MÁS IRODALMI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁVAL. 

Béres Magdi: - Elsőnek Bakóczy Sá-
rát kérdezem. Hogyan kerültél Du-
nakeszire? Jogász végzettségű vagy, 
miért épp történelmi regényeket 
kezdtél el írni? Miket írtál eddig?

Bakóczy Sára: - Debrecenben 
születtem. A jogi szakvizsga után 
Budapesten kezdtem dolgozni, és 
2009-ben költöztem Dunakeszire. Jó 
döntésnek bizonyult, nagyon szere-
tek itt élni. A könyvek és a történelem 
szeretetét a családomból hoztam. Az 
első két könyv (A város és a rózsa, Li-
liom és kehely) a XVI. századi Debre-
cenben játszódó, kalandos történelmi 
regény. Harmadik könyvem témájá-
ul teljesen új korszakot kerestem. A 
Crescence című regény Széchenyi Ist-
ván feleségének a fiatalságát, s a há-
zasságukig tartó időszakot meséli el. 

B.M.: - Honnan jött az ötlet, hogy 
egy Dunakeszin élt valós alakot vá-
lasztottál novellád főszereplőjének 
a kötetlen tematikájú antológiába? 
Milyen érzés volt, amikor a kötetet a 
kezedbe vetted? 

B.S.: - Nagyon örültem, mikor le-
hetőséget kaptam arra, hogy a duna-
keszi antológiába írjak, és nem is volt 
kérdés, hogy helyi vonatkozású témát 
fogok keresni. A Dunakeszi Hely-
történeti Szemlében találtam egy 
Zubovits Fedor nevű, kalandos életű 

illetőről szóló, nagyon érdekes írást. 
Az ő élettörténetéből választottam 
ki és gondoltam tovább egy rövidke 
epizódot.

Mindig leírhatatlanul jó érzés kéz-
be venni az újonnan megjelent köny-
veimet, ezt a kötetet pedig a gyönyö-
rű színes képek még különlegesebbé 
teszik. 

B.M.: - Milyen további terveid 
vannak? Szeretnél-e a 2024-es válo-
gatásban is jelen lenni?

B.S.: - Várhatóan nyáron fog megje-
lenni az új regényem, amelynek fősze-
replői Andrássy Gyula és Ferenczy Ida 
lesznek. Megtiszteltetésnek venném, 
ha a jövő évi antológiába is írhatnék. 

B.M.: - Berényi László húsz évig élt 
Dunakeszin és neki is három köny-
ve (Nánai vadvirágok, Tisza menti 
vadvirágok, Nánai dekameron) je-
lent meg eddig. Mesélj arról, hogyan 
jött az írás az életedbe, hogyan szü-
lettek meg a könyveid? 

Berényi László.: - A szülőfalum, 
Tiszanána Facebook csoportjába 
feltett régi képek juttattak eszembe 
hajdani történeteket. Az emlékezés 
során szinte hallottam a korabeli ízes, 
színes beszédet, ezért a történeteket is 
úgy írtam le. Sikere volt, ezért folytat-
tam. Többen jelezték, hogy jó lenne 
könyv alakban is látni. Kezdetben 
nem gondoltam könyvre, ám ahogy 
az elsőt összeállítottam, kiderült, 
hogy az írásaim nem férnek bele egy 
kötetbe. Végül három lett belőle, me-
lyekhez találtam kiadót is. Nagyon jó 
visszajelzéseket kaptam, mely erőt ad 
a folytatásra. A könyveimet a szülőfa-
lum felvette az értéktárába, és beke-
rült az egri Dobó István Vármúzeum 
könyvtárába is. 

B.M.: - Az antológiába négy törté-
netet választottál. Miért pont ezeket? 
Milyen érzés volt, amikor a könyvet 
kézbe vetted, és benne voltak az írá-
said?

B.L.: - Úgy gondoltam, hogy volt 
dunakeszi lakosként az ott történ-
tekről kell írnom. Visszaadni vala-
mit a városnak, szerettem ott lakni. 
Nagy öröm volt számomra, hogy 
ismét nyomtatásban láttam néhány 
írásomat.

B.M.: - Milyen további terveid 
vannak? Szeretnél-e a 2024-es válo-
gatásban is jelen lenni?

B.L.: - Igyekszem összegyűjteni 
a Dunakeszin, Újpesten átélt vagy 
hallott élményeket. Persze a szülő-
falum sem maradhat ki. Most ép-
pen az egyik közelmúltban elhunyt 
barátom jó stílusban megírt írásait 
gyűjtöm, rendezem össze könyvbe, 
melyekhez újabb nánai történetek 
is bekerülnek. Amelyek nemcsak 
nánaiak, hisz azonos élethelyzetek 
az ország bármely részében meg-
történhettek. Arattak, házasodtak, 
éltek. Igen, szeretnék részese lenni a 
következő antológiának is. 

A történetek az antológiában ol-
vashatóak, melyet a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtárban és a VOKE Mű-
velődési Központban lehet megvásá-
rolni. 

Béres Magdi

EGYSZER VOLT…
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A Magyarság sportolói a Főműhely bejárata előtt (1931, 
a birkózók a jobb oldalon állnak) Lányi Ferenc főműhelyfőnök, a Magyarság Sportegyesület elnöke (1906)

A 
MAgyArság sportegyesület Birkózó szAkosztá-
lyA 1926-ban alakult, elsősorban a Dunakeszire 
költöző, korábban a MÁV Északi Főműhelyében 
dolgozókból. Utóbbi helyen nagy hagyománya 

volt a sportágnak, ezt igyekeztek új lakóhelyükön is meg-
honosítani. A szakosztály alapítója és első vezetője Szöl-
lősi János művezető volt, aki 1929. október 31-ig állt an-
nak élén. Helyét Fulár (Csetényi) Ferenc vette át. Az edző 
id. Nagy Sándor volt, aki a Ganz Gyári Tornaegyesület-
től érkezett. Az edzéseket és a versenyeket a munkásott-
hon színháztermében tartották (ma a VOKE József Atti-
la Művelődési Központ díszterme), eleinte elég méltatlan 
körülmények között. 1927 és 1931 között több versenyen 
is részt vettek, kisebb sikereket értek el.

A IV. Országos Vasutas Birkózóverseny színhe-
lye is a munkásotthon tágas díszterme volt, amelyet a 
főműhelyfőnökség a verseny céljaira átengedett a ligá-
nak és szépen fel is díszített az alkalomra. A január 25-én 
érkező atléták a legényotthonban (Állomás sétány 12.) 
kaptak szállást, élelmezésüket a klub vendéglőse vállalta 
magára, az árak pedig, ahogyan azt a korabeli források 
többsége igyekezett leszögezni: mérsékeltek voltak. 

A liga versenyére 108 sportoló nevezett, úgy, hogy a 
klubok minden súlycsoportban csak egy-egy birkózót 
indíthattak. Az első versenynapon, szombaton este hat 
órakor a lég-, pehely- és a könnyűsúlycsoportok mér-
kőzéseit bonyolították le. Másnap nyolc órakor pedig a 
többi súlycsoportra került a sor. 

A vasárnap délelőtti versenyre prominens résztve-
vők is érkeztek: eljött az Országos Testnevelési Tanács 
elnöke, Karafiáth Jenő; Láner Kornél, a MÁV gépészeti 
osztály igazgatóhelyettese, és Gyenes Kálmán, az MÁV 
igazgatóság műhelyi szakosztályának osztályvezetője. A 

német Reichsbahn kebelében működő Turn und Sport 
Verband is delegálta elnökét (Hans Baumeister) és he-
lyettesét (Johann Hieronymus). Ezt a magyar sportdip-
lomácia szép sikernek könyvelte el.

A Vasutas Sportegyesületek Ligája, az egyéni verseny-
zők mellett, az egyesületeket is díjazta. A Ligavándordíjat 
a legjobb eredményt elérő budapesti, a Vidéki Vándordí-
jat a legjobb eredményt elérő vidéki egyesület nyerhette 
el. 1930-ban a Ligavándordíjat a Testvériségtől a Törek-
vés, a Vidéki Vándordíját a Dunakeszi Magyarságtól a 
Debreceni Vasutasok Sport Clubja hódította el. Az egyé-
ni versenyzőket súlycsoportonként díjazták. Minden 
súlycsoport győztese a „Legjobb vasutasbirkózó” címet, 
tiszteletdíjat és a liga szalagján nagy ezüst-, minden má-
sodik helyezett ezüst-, minden harmadik helyezett pe-
dig bronzérmet nyert. A hét súlycsoport bajnokai négy 
egyesület között oszlottak meg: kettőt-kettőt nyertek a 
Budapesti Vasutasok Sport Egylete, a Testvériség és a 
Törekvés birkózói, egyet pedig a Debreceni Vasutasok 
Sport Clubja. 

A rendezvény jól sikerült: a dunakeszi Magyarság 
Sportegyesület vezetőségét, különösen Lányi Ferenc 
elnököt, Szedmák Sándor főtitkárt és Szöllősi János 
szakosztályvezetőt, dicséretben részesítették szervező-
munkájukért, kiemelten azért, mert tették ezt az 1929. 
évi világgazdasági válság hatásai idején. Egyetlen baleset 
volt csak a tornán: a Testvériség sportolója, Stuller bor-
datörést szenvedett.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István Helytörténeti Gyűjtemény

RÉGI IDŐK VERSENYE: 
Országos vasutas birkózóverseny Dunakeszin

1930. JANUÁR 25–26-ÁN BIRKÓZÓK LEPTÉK EL A DUNAKESZI 
MŰHELYTELEPET (MA: GYÁRTELEP). HÉT SPORTEGYESÜLET  
(A DEBRECENI, A MISKOLCI, A NYÍREGYHÁZI, A BUDAPESTI 

VASUTASOK, A TÖREKVÉS, A TESTVÉRISÉG, VALAMINT  
A DUNAKESZI MAGYARSÁG) LEGJOBBJAI KÉPVISELTETTÉK 

MAGUKAT A MEGMÉRETTETÉSEN. A VASUTAS SPORTEGYLETEK 
LIGÁJA DUNAKESZIN RENDEZTE MEG A IV. ORSZÁGOS VASUTAS 

BIRKÓZÓVERSENYT, AMELYNEK HÁZIGAZDÁJA  
A MAGYARSÁG SE VOLT.
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Balról jobbra:  
Kárpáti Zoltán, 

Mészárosné Dávid Tímea, 
Temesvári István,  

Szeredi Helga,  
Sipos Dávid, Lévai Tímea, 

Pálinkás Krisztina,  
Vetési Imre

AKTÍV ÉS GYÜMÖLCSÖZŐ 
a keresztúri testvérvárosi kapcsolat

DUNAKESZI CSAPATA KÉSZÍTETTE  
A LEGFINOMABB KOLBÁSZT A KERESZTÚRI 

KOLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁLON. 

Székelykeresztúr polgármesteré-
vel beszélgettünk, mégpedig ab-
ból az apropóból, hogy a Duna-

keszi Mindmegeszi toroskáposzta- és 
böllérverseny után egy héttel rendezték 
meg a Keresztúri Kolbásztöltő versenyt. 
Nagyon sokan voltak ezen a rendezvé-
nyen, és az anyaországból is több test-
vérvárosi delegáció érkezett, többek kö-
zött Dunakeszi. Számotokra mennyi-
re fontos egy ilyen rendezvény, illetve a 
testvérvárosi együttműködés?

- Bár kolbásztöltőnek hívjuk, gya-
korlatilag egy gasztronómiai verseny-
ről van szó, ahol mindenki a maga 
ízvilágát hozza el az adott régióból. Szá-
momra kifejezetten fontos a testvérvá-
rosi kapcsolatok ápolása, meghívtuk 
Kalocsát, Ajkát és Dunakeszit, és külön 
öröm, hogy ketten csapatként is indul-
tak. Meg kell ragadni a kulturális prog-
ramok adta lehetőségeket is, hogy meg-
ismerhessük egymás hagyományait.

- Ahogy én érzékelem, mind a két te-
lepülés vezetői nagyon nyitottak a vi-
lágra és egymás iránt is. Különösen 
fontos, hogy megismerjük egymás gon-
dolatait, főleg a mai rohanó és sokszor 
gondokkal terhelt világban...

- Ezek a találkozások lehetőséget biz-
tosítanak arra, hogy az elmúlt évek alatt 
köttetett barátságok fennmaradjanak és 
újak szülessenek. Mert Székelykeresztúr 
és Dunakeszi között 1996-ra nyú-
lik vissza a kapcsolat, amit lelkiisme-
retesen ápol is mindkét fél. Számunk-
ra kifejezetten fontos, mert ifjúsági ta-
lálkozókat, cserediák programokat 
rejt magában. Kárpáti Zoltán dunake-
szi önkormányzati képviselő közremű-
ködésével kajak táborba mehettek a ke-
resztúri gyerekek, a dunakeszi iskoláso-
kat meghívtuk néptánc előadásra. A di-
áságon kívül a középkorosztály, vagy az 
idősebb korosztály szintjén is működik 
a kapcsolat. A testvérvárosi kapcsola-
tok esetében nagyon hangsúlyos a test-
vér szó.

- Akkor ezt bátran kijelenthetjük, 
hogy nemcsak múltja jelenne, de jövő-
je is van ennek az együttműködésnek.

- A múltról, jelenről egyértelmű-
en beszéltünk, és a jövőhöz úgy állunk 
hozzá, hogy tényleg virágzó jövője le-
gyen ennek a testvérvárosi kapcsolat-
nak.

Sipos Dávid, Dunakeszi alpolgármes-
tere és további 7 fős delegáció képviselte 
magát a Keresztúri Kolbásztöltő feszti-
válon, ahol a titkos összetevővel és sok-
sok szeretettel készített piros dunake-
szi kolbász nyerte a legjobb kolbász dí-
ját. Temesvári István, a VSD elnöke, 

Kárpáti Zoltán önkormányzati képvi-
selő, Pálinkás Józsefné gazdasági osz-
tályvezető, Szeredi Helga és Mészáros-
né Dávid Tímea, a Dunakeszi Program-
iroda munkatársai, Lévai Tímea kistér-
ségi és polgármesteri referens és Vetési 
Imre, a Dunakeszi Polgár főszerkesztő-
je vett részt a megmérettetésben. Láza-
san dolgozó csapatok, élő zene, jó han-
gulat és finom erdélyi kürtőskalács jel-
lemezte a testvérvárosi rendezvényt, de 
a munka mellett Petőfi Sándor körtefá-
jánál is tiszteletünket tettük a Gyárfás 
Kertben. „A COVID-19 járvány okoz-
ta szünet után aktívan kezdtünk neki 
újra a székelykeresztúri testvérvárosi 
kapcsolatok ápolásához. A Dunakeszi 
Mindmegeszi- toroskáposzta és böllér-
versenyen láttuk vendégül keresztúri 
önkormányzat csapatát. A rendezvény 
ötlete is részben testvérvárosunktól ér-
kezett, hiszen náluk évek óta hagyo-
mány. Egy héttel később pedig Duna-
keszi mérette meg magát Erdélyben.

Április elején az iskolák következnek, 
mintegy 40 dunakeszi diák juthat el az 
évek óta szervezésre kerülő erdélyi ju-
talomút kapcsán Székelykeresztúrra, 
hogy megismerjék testvérvárosunk és a 
környék történelmi és kulturális látni-
valóit” – mondta Sipos Dávid alpolgár-
mester.

Szeredi Helga – Vetési Imre
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A WHB és a LATEREX alkotta konzorcium kivitelezésében készülő Dunakeszi 
Diáknegyed gimnáziumi épületén elkezdődtek az ács-, bádogos szakipari munkák

JÓ ÜTEMBEN HALAD 
a Dunakeszi Diáknegyed építése

A hét épületből álló 
komplexumban helyet kap  
a IV. Béla Gimnázium  
20 tanteremmel és a VSZC 
Lányi Ferenc Technikum  
és Szakképző Iskola  
26 tanteremmel

JÓL HALAD A DUNAKESZI DIÁKNEGYED KIVITELEZÉSE – TÁJÉKOZTATOTT A KIVITELEZŐ A WEST HUNGÁRIA BAU KFT. ÉS A LATEREX ÉPÍTŐ ZRT. KONZORCIUMA. 
A BERUHÁZÁS ALAPKÖVÉT 2022 MÁRCIUSÁBAN TETTÉK LE, AZ ÉPÜLETEGYÜTTES 2022 OKTÓBERÉBEN ÉRTE EL LEGMAGASABB PONTJÁT. 

A 123 ezer négyzetméter alapterületű 
beruházás 13 hektárnyi területen va-
lósul meg. A hét épületből álló komp-

lexumban helyet kap a IV. Béla Gimnázium 
20 tanteremmel és a VSZC Lányi Ferenc Tech-
nikum és Szakképző Iskola 26 tanteremmel, 
amelyeket korszerű gépészeti rendszerekkel és 
digitális eszközökkel szerelnek fel.

A WHB Facebook bejegyzése szerint a 
munkafolyamatok közül jelenleg a majdani 
gimnázium szerkezetkész épületén elkezdőd-
tek az ács-, bádogos szakipari munkák és elké-
szült a külső állványzat. A majdani gimnáziu-
mi sportcsarnok szerkezetépítése hamarosan 
befejeződik, a tető acélszerkezete elkészült, az 
épületre felkerültek a szendvicspanelek és fo-
lyamatosan halad a külső állványok építése.

A szakgimnázium épülete szintén szerke-
zetkész és elkészült a kitöltőfalazat is. Folya-
matosan zajlanak a szárazépítészeti munkák, 
épülnek a gipszkarton vázak és elkészült a 
vázszerkezet. Folyamatban van a belső nyílás-
zárók tokjainak elhelyezése, ezek körül a stan-
dard tokok már a helyükre kerültek, az egye-

di tokok beépítése pedig zajlik – derült ki a be-
jegyzésből.

Az épület beállványozása megtörtént, a 
homlokzati nyílászárók a helyükre kerültek, 
és folyamatosan készül az elektromos nyom-
vonalak kiépítése, valamint a gépészeti alap-
szerelések.

A komplexumban számos sportolási lehe-
tőség mellett uszoda is helyet kap.

A gimnáziumi és technikumi szárnyak-
hoz szervesen kapcsolódó összesen 2500 
négyzetméter alapterületű tornacsarnokok 
a diákok mozgási, sportolási lehetőségét 
biztosítják, ugyanakkor a közösségi ren-
dezvények, tanévnyitók, illetve iskolai ün-
nepségek színterei is lesznek.

A tájékoztatás szerint szakképző sport-
csarnok épületek szerkezetkészek, a tetőn 
lévő acélszerkezet kivitelezése befejeződött, a 
szendvicspanelek felkerültek az épületre, je-
lenleg zajlik a falazás. A szakoktatási szárny 
épülete is szerkezetkész, elkészült a tető, befe-
jeződtek a bádogozási-, és ácsmunkák és elké-
szültek a kitöltő falazatok is.

Elkészült a gipszkarton falak zárása, az 
erős-és gyengeáramú nyomvonalak kiépítése 
és a gépészeti alapszerelések. Jól halad az alj-
zatok készítése, emellett elhelyezésre kerül-
tek a belső ajtók tokjai és a külső nyílászárók 
(ablakok). Az épületnél elkezdődött a hom-
lokzati téglaburkolati rendszer kivitelezése. 
A majdani konyha és étterem épületénél is 
befejeződött a szerkezetépítés, a vakolás és a 
lejtbetonozás pedig folyamatban van.

A telek nyugati részén, a Klapka utca mel-
lett épül fel a közel 5000 négyzetméteres uszo-
daépület, amely alkalmas egyaránt úszóver-
senyek, illetve vízilabda mérkőzések megren-
dezésére. A leendő uszoda épületénél a pince-
szint és a földszint szerkezetkész, a tető acél-
szerkezete elkészült, és folyamatosan zajlik a 
kitöltő falazat építése. Folyamatban vannak a 
trapézlemez munkálatok, valamint a gépésze-
ti tér előkészítése az elektromos-, és gépészet 
szakág részére.

Forrás: Magyar Építők/
Kolinek Nóra
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A multifokális lencsék esetében a dioptriák egy lát-
hatatlan, homokóra alakú csatornában helyez-
kednek el oly módon, hogy a lencsék felső részén 

a távoli, kicsit lejjebb a köztes távolsághoz való (példá-
ul monitor- vagy ügyféltávolság, autó műszerfala), míg 
legalul az olvasáshoz szükséges dioptriák található-
ak. Mindezt természetes hatású, észrevétlen átmenet-
tel kapjuk, zavaró képugrás nélkül, így lesz minden tá-
volságra éles látásunk. 

A különböző progresszív lencsék komfortja eltérő: a 
csatorna szélessége befolyásolja a kényelmes hordható-
ságot. Minél szélesebb, annál kisebb a széli „dioptria-
mentes” terület, és ezáltal kevesebb kompromisszumot 
igényel a viselet, mivel jóval kevesebb horizontális fej-
mozdítás szükséges ahhoz, hogy élesen lássunk. Meg-
szokásához, használatának megtanulásához motiváció, 
kitartás és türelem kell. Ha ezekkel rendelkezünk a min-

dennapokban, akkor ez a lencsetípus tökéletes megoldást 
nyújthat – mondja a Bazsant Vince utcai Libertine Op-
tika vezetője. 

Motiváló lehet például az, ha megelégeljük a szemüve-
gek csere-beréjét. Ha fárasztó, hogy mindig figyelnünk 
kell arra, hogy állandóan két-három különböző szem-
üveg legyen nálunk, akárhová megyünk, vagy ha a mun-
kakörülményeink nem engedik, hogy folyton folyvást 
cserélgessük a szemüvegeket. Gondoljunk csak a fogorvo-
sokra vagy a könyvelőkre: egyik pillanatban 30-40 cm tá-
volságra dolgoznak, a következőben már 60-70 cm-re kell 
tekinteniük, de ezen kívül élesen kell látniuk autóvezetés 
közben is. Rengeteg energiát megspórolhatunk magunk-
nak egy jól beállított, minőségi multifokális szemüveggel, 
amivel csak annyi dolgunk van, hogy reggel belebújunk, 
este pedig levesszük és tokba tesszük. A kettő között pe-
dig élesen látunk minden percben, minden távolságra.

AMIKOR KÜLÖNBÖZŐ TÁVOLSÁGOKRA ELTÉ-
RŐ DIOPTRIÁKAT KELL VISELNÜNK A TÖKÉ-
LETES LÁTÁSHOZ, AKKOR TÖBB MEGOLDÁS 
IS LÉTEZIK: VAGY KÜLÖNBÖZŐ ERŐSSÉGŰ 
SZEMÜVEGEKET CSERÉLGETÜNK ATTÓL FÜG-
GŐEN, HOGY KÖZELRE, MUNKATÁVOLSÁGRA 
VAGY TÁVOLRA SZERETNÉNK ÉLESEN LÁTNI, 
VAGY MULTIFOKÁLIS - MÁS NÉVEN PROG-
RESSZÍV - LENCSÉKRE VÁLTUNK – ISMERTETI 
NIKLNÉ SZABADOS KINGA, A LIBERTINE OP-
TIKA VEZETŐJE. 

MI SZÜKSÉGES A TÖKÉLETES LÁTÁSHOZ? – 
ELMONDJA A SZAKEMBER

VOKE József Attila Művelődési Központ

MÁRCIUSI PROGRAMJAINK:

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

tavaszi tárlata

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

Gájer Bálint előadása 

Március 17. péntek 19:00 óra
Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium

Farkas Ferenc zenei bérlet IV.ea.
Romantikus remekművek

Március 19. vasárnap 11:00 óra
Bing Nyuszi Show

Március 24. péntek 9:00-18:00 óráig
Városi Véradás

Március 25. szombat 18:00 óra
Dumaszínház:

Mogács Dániel önálló estje:
„Akasztott ember”

 
ÁPRILISI ELŐZETES:

Április 13. csütörtök 19:00 óra
Nyitott Akadémia: Pál Feri előadása

Április 14. péntek és 18. kedd 19:00 óra
Bödőcs Tibor Barbárglamour című estje

Április 15. szombat 16:00 óra
Mazsola és Tádé bábelőadás

2120 DUNAKESZI, ÁLLOMÁS SÉTÁNY 17.   •  WWW.VOKEJAMK.HU

2022. OKTÓBER 6. 
Elek Ányos Tamás és Oberczián Kinga 

2022. DECEMBER 1.  
Simon Mihály és Szeghalmi Ildikó

Házasságot 
kötöttek
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Az atlétika a sportágak királynője. 
A 93 éves Zarándi Lászlót kerestem fel, 
aki 70 éve a helsinki olimpián a 4x100 

méteres váltóval bronzérmes lett, azon az 
olimpián, ahol eddig a legeredményesebben 
szerepeltek a magyar sportolók. Az egykori 
kiváló sportember június 10-én tölti be a 94. 
születésnapját, akit arra kértem, hogy mesél-
jen a gazdag pályafutásáról.

- Hogyan indult a pályafutásod?
- Kiskunfélegyházán születtem, szüle-

im pedagógusok voltak, anyám tanítónő, 
apám a Szent László Gimnázium földrajz-
történelem szakos tanára, majd később 
igazgatója. Általános iskoláimat otthon vé-
geztem el, akkor elhatároztam, hogy taní-
tani fogok. A sporttal hamar kapcsolatba 
kerültem, így egy időben lovagoltam, spor-
toltam is. A kiskunfélegyházi gimnázium-
ba kerültem, itt Zubek Mihály testnevelő 
tanárom fedezett fel, ő készített fel a TF- 
felvételire. Szerepeltem a gimnázium lab-
darúgócsapatában centerként, a gyorsasá-
gomat kihasználva gólerős voltam.

- Életed fordulópontja 1948?
- Igen, 1948-ban a Testnevelési Főisko-

lára a jelentkező 300-ból 50-et vettek fel, 
köztük másodiknak nyertem felvéteIt. 
Itt találkoztam olyan kiváló tanárokkal, 
mint dr. Bácsalmási Péterrel és Koltai Je-
nővel, Csanádi Árpáddal, akik segítet-
tek a sportpályafutásomban. A TF-en ját-
szottam a labdarúgócsapatban. Kirándu-
lásként vívásban Kecskeméten aranyér-
mes lettem. Akkoriban 60 méteren 7.2-őt 
futottam. A TF-et 1952-ben fejeztem be. 
Főiskolatanársegédi állást kaptam, 40 évig 
ott dolgoztam, onnan mentem nyugdíjba 
docensként 1992-ben.    

- Hogyan lettél atléta?
- Képességeim alapján a gyorsaságom-

mal hamar felhívtam magamra a figyel-
met, és szakemberek segítettek a tovább-
haladásban. Megállapították, hogy az atlé-
tikában hamarább lehetek válogatott, mint 
a labdarúgásban, s ezzel eldőlt végleg, hogy 
az atlétika mellett folytattam komoly szin-
ten a sportpályafutásomat.

- Az első sikereket követte a „csúcs”, az 
olimpiai siker?

- 1949 és 1956 között nagyon sok sikert 
értem el, felsorolni is hosszú lenne. Az első 
siker 1949-ben, az Országos Főiskolai Baj-
nokságon volt, 100 méteren aranyérmes 
lettem, bekerültem az UNIVERZIÁDÉ-
keretbe. Emlékszem, 100 méteren simán 
megvertem azokat a magyar sprintereket, 
akik az 1948-as olimpián szerepeltek. Egy 
évre rá bekerültem a magyar válogatottba 
és 1956-ig ott szerepeltem, több mint öt-
venszer voltam válogatott. Ekkor alakult 
ki a váltó, amelynek alap- és kezdőembere 
lettem, köszönhetően a jó rajtjaimnak és a 
jó kanyartechnikámnak.

- Melyik volt életed legnagyobb sikere?
- Az első válogatottságom 1950-ben volt, 

a Csehország - Magyarország atlétikai vi-
adalon a 4x100 váltónk aranyérmes lett, 
a későbbi „villámikrek” váltónak akkor 
tagja volt Varasdi Géza, Csányi György, 
Goldoványi Béla. Magasugrásban is in-
dultam, összesen ötször szerepeltem válo-
gatottként. Eljutottunk az 1952-es helsin-
ki olimpiára, (és) itt a váltónk, a Zarándi- 
Varasdi- Csányi- Goldoványi összeállítású 
csapatunk Amerika, Szovjetunió váltója 
mögött bronzérmes lett. Az 1953-as Világ-
ifjúsági Találkozón (VIT) a 4x100 méteres 
váltóban aranyérmet nyertünk. Az 1954-
es évben Bernben, az Európa-bajnokságon 
szintén aranyérmet szereztünk. 1956-ban 
kora tavasszal a főiskolai világbajnoksá-
gon is a mi váltónk nyerte meg az aranyér-
met, ez volt az utolsó versenyem. Sajnos az 
1956-os olimpiára nem kerültem ki a sérü-
lésem miatt, s ezután be is fejeztem a ver-

senyzői pályafutásomat. Elmondhatom, 
hogy a sporttal bejártam a világot, nagyon 
sok szép élményt adott. Találkoztunk II. 
Erzsébet angol királynővel. Kubában atlé-
tikai előadást tartottam, és Fidel Castróval 
is találkoztam. 

- Hogyan alakult az életutad?
- Bácsalmási Péter és Koltai Jenő a TF-n 

átirányítottak, és az ugrószámok vezető-
je lettem éveken át. Majd egy időben a női 
ugróknak is szakvezetője lettem. A verseny 
befejezése után edző lettem. Itt is nagy si-
kereket értem el a tanítványaimmal, ki-
emelkedik Szalma László távolugró Euró-
pa-bajnok, aki ma a Magyar Atlétikai Szö-
vetség alelnöke. „Villámikrek” családi ba-
rátságban voltunk, az atlétika szeretete 
révén példás egységet alkottunk. Varas-
di Géza Ausztráliában élt, évtizedeken át 
tartottuk a kapcsolatot, halálig. Rendsze-
resen jelentek meg írásaim a sportágamról, 
továbbá könyvem is jelent meg. Megnősül-
tem 1963-ban, egyetlen gyermekem, Lász-
ló 1967-ben született, ő is testnevelői diplo-
mát szerzett, s ma már öt unokám van, ve-
lük élek együtt. A nyugdíjba vonulás után, 
1992 óta visszavonultan élek. Nem keres-
tek meg, nem volt igényük, hogy a tudá-
somat átadjam. Az atlétikai tanszék örökös 
tagja lettem. 2022-ben megkaptam a rubin 
diplomámat 70 éves pedagóguspályámért. 
Ma már csak én élek egyedül a váltó tag-
jai közül. Jól eső érzés, hogy a családom 
mindig mellettem állt, ők teszik a napjai-
mat szebbé.

 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. 

ZARÁNDI LÁSZLÓ 
olimpiai bronzérmes futóDLS

 DUNAKESZI LEGENDÁS 
SPORTOLÓJA
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TÖBB SZÁZ FIATAL INDULT A MEGYEI SAKKVERSENYEN

A 43. PEST VÁRMEGYEI DIÁK SAKKVERSENY 
5. FORDULÓJÁT A FÓTI SZENT ÁGOSTON 
ISKOLÁBAN RENDEZTÉK MEG. A MEGJELENT 
104 SAKKOZÓT ÉS A KÍSÉRŐKET SOLYMOSI 
LÁSZLÓ ELNÖK KÖSZÖNTÖTTE. A 
SAKKVERSENYEN MEGJELENT SZABÓ LÁSZLÓ, 
A MAGYAR SAKKSZÖVEGSÉG ELNÖKE ÉS Ő 
ADTA ÁT A DÍJAKAT.

Az öt forduló alatt 305 érem, 347 oklevél és 25 kupa 
talált gazdára, ilyen szintű sakkversenyt Magyaror-

szágon nem rendeznek!
VÉGEREDMÉNYEK:      
I. korcsoport
Fiú: 5. forduló (21): 1. Rabóczki Vendel Richárd (Körö-

si), 3. Gajdóczy Dániel (Dunakeszi)
1-5 összesített: 1. Rabóczki Vendel Richárd
Csapat: 1. Orxok (Rabóczki Vendel Rihárd, Virág Sza-

bolcs tagja)
II. korcsoport
Fiú 5. forduló: 3. Hogyinszki Marcell (Dunakeszi)
1-5 összesített: 2. Hogyinszki Marcell
Csapat: 3. Dunakeszi (Virág L, Rabóczki) 12.5   
III. korcsoport
5. forduló: 3. Rabóczki Gellért Mátyás.

1–5 forduló összesített: 1. Rabóczki 23.5 ponttal
Az öt versenynapon a legtöbb sakkozót Perbál hozta, 

így ők vitték haza a kupát, 2. Veresegyház, 3. Óbuda, 4. 
Bajnok iskola, 5. Dunakeszi.

(Solymosi)                                    

***

Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke a verseny 
után ezt írta Facebook-bejegyzésében: „Az ötfordulós 
Pest megyei ifjúsági sakk körverseny utolsó eseménye.

Ma 104, összesen 434 versenyző. László Solymosi, a 
megyei elnök a magyar sakk egyik nagy pillére, ez volt a 
848., általa szervezett verseny.

Telki nevezte a legtöbb sportolót, övék a különdíj.
Sakk. Színesebb, mint gondolnád.” 
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JÁTÉKOS SAKKISKOLA KICSIKNEK
KEDVES GYEREKEK!

A márciusi szám korábbi lapzártája miatt a helyes megfejtők név-
sorát most nem tudjuk közölni, de megígérem, hogy a következő 
számban pótolni fogjuk ezt.

Addig is kérlek benneteket, hogy minél nagyobb számban küld-
jétek be a mostani feladatok megoldásait is a sakk@vsdunakeszi.hu 
email címre, legkésőbb április 10-ig. 

3. rész: ÜTÉS, TÁMADÁS, SAKK, MATT
Sorozatunk első két részében megismerkedhettetek a sakktáblával, 
valamint a figurák (vezér, bástya, futó, huszár, gyalog, király) me-
netmódjával.

A mostani részben olyan új fogalmakkal találkozhattok, amelyek 
ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy egy tartalmas sakkjátszmát 
le tudjatok játszani.

Amikor egy sakkfigura olyan helyre lép, amelyen ellenséges figu-
ra tartózkodik, akkor azt le kell venni a tábláról: ezt hívjuk ütésnek.

1. feladat (8 pont)

Az alábbi állásban világos kö-
vetkezik lépésen. Sorold fel az 
összes lehetséges lépést, amely-
lyel világos leüthet egy sötét fi-
gurát!

Ahhoz, hogy egy ellensé-
ges figurát leüthessünk, előtte 
egy olyan helyre kell lépnünk, 
ahonnan ezt megtehetjük. Ezt 
az „előkészítő” lépést támadás-
nak nevezzük.

2. feladat (6 pont)

Az alábbi állásban világos 
vezérnek melyik az a lépése, 
amellyel a legtöbb sötét figurát 
tudja egyszerre támadni?

Bár a sakk szabályai szerint 
az ellenséges királyt leütni nem 
lehet, de megtámadni nagyon 
is lehet. A király megtámadását 
nevezzük sakknak.

3. feladat (8 pont)

Sötét hány különböző lépésé-
vel tud sakkot adni a meglehe-
tősen védtelenül álló világos ki-

rálynak? (Legyél figyelmes, so-
rold fel az összes lehetőséget!)

Szigorú szabály a sakkban: a 
sakkot kapó fél a sakkot köteles 
azonnal (vagyis a rákövetkező 
lépésével) elhárítani!

A sakk elhárításának 3 mód-
ja lehetséges:

- a király kilép a sakkból
- leütjük a sakkot adó figurát
- közbelépéssel hárítjuk el a 

sakkot (huszárral adott sakkot 
ilyen módon nem lehet elhárí-
tani)

4. feladat (8 pont)

A világos futó sakkot adott a 
sötét királynak. Sorold fel sötét 
összes lehetséges lépését, amely-
lyel el tudja hárítani a sakkot.

 
A sakkot kapó fél tehát köte-

les a sakkot a soron következő 
lépésével elhárítani.

De mi a helyzet ebben az ál-
lásban?

Világos vezér sakkot ad (pi-
ros nyíl), de az semmilyen mó-
don sem hárítható:

- A király nem tud olyan 
helyre kilépni, ahol ne lenne to-
vábbra is sakkban (kék nyilak).

- A sakkot adó figura nem üt-
hető.

- Közbelépés sem lehetséges.
Ezt a helyzetet nevezzük 

mattnak. Ekkor a játszma véget 
ér, világos nyert!

A mattal a következő részben 
foglalkozunk majd részletesen

Rovatszerkesztő: 
Molnár Péter

APRÓHIRDETÉS

• Dunakeszire, a Groupama Bizto-
sító irodájába biztosítási és/vagy hi-
telközvetítői tapasztalattal rendel-
kező kollégát keresünk. Ha szeretnél 
egy támogató, lendületes, jó hangu-
latú csapatban dolgozni, ha igényed 
van arra, hogy biztos egzisztenciát 
teremts magadnak, küldd el fényké-
pes önéletrajzod Mag Ildikó részére, 
az ildiko.mag@groupama.hu e-mail 
címre. Szeretettel várunk a csapa-
tunkban!
• Tetődoktor Régi hajlított tetők 
javítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab, új tető cserepe-
zése, kisebb javítások, SOS munkák: 
0670/599-9210, 0620/4662-774

A Dunakeszi Polgár 

korábbi 
lapszámait 
megtekintheti a 

dunakanyarregio.hu 

internetes portálon
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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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VIDRAI SZABOLCS A FÉRFI MŰKORCSO-
LYÁZÁS EGYKORI EMBLEMATIKUS ALAKJA, 
TÖBBSZÖRÖS MAGYAR BAJNOK, EURÓPA- ÉS 
VILÁGBAJNOKI 10. HELLYEL, AZ 1998-AS 
NAGANOI TÉLI OLIMPIA LEGEREDMÉNYESEBB 
MAGYAR SPORTOLÓJA NAPJAINKBAN VÁLO-
GATOTT EDZŐKÉNT DOLGOZIK. TEHETSÉGÉT ÉS 
SZORGALMÁT KISLÁNYA, A TÍZÉVES VIDRAI- 
SOLTÉSZ ZOÉ ÖRÖKÖLTE, AKI SZINTÉN KIEMEL-
KEDŐ MŰKORCSOLYÁZÓ, A JANUÁRI ORSZÁGOS 
BAJNOKSÁGON NEGYEDIK ALKALOMMAL VÉDTE 
MEG A BAJNOKI CÍMÉT, ÉS RANGOS NEMZETKÖ-
ZI VERSENYEKEN IS EREDMÉNYESEN SZEREPEL. 
AZ ÉLSPORTOLÓ ZOÉ DUNAKESZI BÜSZKESÉGE 
IS, HISZEN 10 ÉVE, HOGY A CSALÁD DUNAKE-
SZIN TALÁLT OTTHONRA.

A családunkban hagyomány a 
műkorcsolya szeretete, Zoé 
született tehetség, de a ki-

emelkedő teljesítménye mögött ren-
geteg munka van” – mondta élspor-
toló gyermekéről Vidrai Szabolcs vá-
logatott edző.

A Dunakeszi Szent István Általá-
nos Iskola tanulója, aki nem az át-
lagos diákok hétköznapjait éli. Reg-
gelente 6 órakor már a Vasas jégpá-
lyán kezdi edzését, amit a Magyar 
Országos Korcsolyázó Szövetség 
biztosít, s csak ezután ül be az is-
kolapadba. Suli után a családi so-
főrszolgálat, azaz a logisztikát meg-
szervező szülők ismét a jégpályá-
ra viszik Zoét. Itt a jeges edzést két 
száraz edzés váltja fel, s csak ezután 
indulnak haza Dunakeszire. Heten-
te kétszer késő estig is edzéseken 
vesz részt a többszörös magyar baj-
nok, ami még plusz terheléssel jár. 
Nyaranta másfél hónapig különbö-
ző edzőtáborokban fejleszti tehet-
ségét, amelyek jelentős része külföl-
dön van. Zoé a feszített munkatem-
pót kihívásnak tekinti, ami számára 
sok örömet jelent, mivel élvezettel 
uralja a jeget. A Héraklész program 

tagja, vagyis kiemelt sportoló. Egye-
sülete a KSI. Sporteredményei ma-
gukért beszélnek.

KIEMELKEDŐ UGRÓ TEHETSÉG

Magyarországon ő az első és jelen-
leg az egyetlen, aki 9 évesen a dupla 
Axelt a tripla Salchow-ot, és a trip-
la Toe Loopot is megugrotta. Jelenleg 
pedig a többi tripla ugrást tanulja, ami 
ebben az életkorban még nemzetközi 
viszonylatban is ritka. Ezt mutatja az 
is, hogy a saját korosztályában tripla, 
azaz három fordulatos ugrást a szabá-
lyok szerint versenyeken nem is pró-
bálhat. 21 arany-, 8 ezüst-, 5 bronzér-
met tudhat magáénak. A 2022/2023-
as szezonban a Tirnavia Ice Cup és a 
Santa Claus Cup nemzetközi verse-
nyek első díját is hazahozta, február 
8-án pedig a nagy múltú szlovén Dra-
gon Thropy versenyen vett részt, ahol 
kategóriájában az első helyet szerezte 
meg kényelmes fölénnyel. Itt is bemu-
tatta azt a különleges dupla Axel-ug-
rást, amit Magyarországon a korosz-
tályában rajta kívül más nem tud.

„Zoé hamar elsajátította a korosz-
tályának megfelelő ugrásokat, ezért 

számára időszerűek lettek a maga-
sabb kihívások. Ebben a sportág-
ban az orosz versenyzők a legdomi-
nánsabbak. Jelenlegi tudása alapján 
mondhatni, hogy partiban van ve-
lük. Célja, hogy a továbbiakban is 
tudja tartani velük a lépést” – mond-
ta portálunknak a büszke apuka. El-
árulta, hogy az egyik legnehezebb 
feladat Zoé logisztikájának a meg-
szervezése, hiszen a sportszerető 
szülők még két lánygyermeket ne-
velnek. A versenysport komoly anya-
gi terheket is mér a családi büdzsére, 
mivel a műkorcsolya egyéni sportág, 
és egy külföldi versenynek csak a ne-
vezési díja kerül 70-80 euróba.

Zoé célja, hogy kijusson az olimpi-
ára, és ott a dobogó legfelső csúcsán 
állhasson. Itthon legközelebb márci-
us elején a Vasas Kupán mutathatja 
meg a közönségnek csodálatos ug-
rásait és a produkcióját, amelyet a 
flamenco ritmusára koreografáltak 
meg számára kiváló edzői:  Akopyan 
Gayane és Sepa Tünde. Valószínű, 
hogy a jövőben sokat fogunk még 
hallani a magyar műkorcsolya du-
nakeszi kiválóságáról.

Forrás: dunakeszipost.hu

VIDRAI-SOLTÉSZ ZOÉ, 
a dunakeszi műkorcsolya-tehetség



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


