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DUNAKESZIN REGGEL KILENC ÓRAKOR AZ ALAGI SZENT IMRE-TEMPLOMBAN TARTOTT SZENTMISÉVEL VETTE KEZDETÉT ÁLLAM-
ALAPÍTÁSUNK TISZTELETÉRE SZERVEZETT ÜNNEPSÉG AUGUSZTUS 20-ÁN. AZ ÜNNEPI MISÉT ECSERI PÁL ATYA CELEBRÁLTA, AKI 
MEGÁLDOTTA A VÁROS ÚJ KENYERÉT. A SZENTMISÉN JELEN VOLT DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER ÉS TÖBB ÖNKORMÁNYZATI KÉPVI-
SELŐI IS. ESTE A VÁROSI ÜNNEPSÉGEN TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ MONDOTT BESZÉDET, MELYET A NAGY SIKERŰ 
GÁLAMŰSOR KÖVETETT.

A közelmúltban Nagykátáról érkezett 
Ecseri Pál atya a Szent Imre-temp-
lomban tartott szentmisén a legfon-
tosabb ünnepi gondolatként fogal-

mazta meg, hogy kősziklára és nem homokra 
érdemes építkezni. Példabeszédében azt emel-
te ki, hogy kellő alappal kell rendelkezzen a há-
zunk, hogy az ne dőljön össze a szélviharban,  
a mindennapokban szilárd hittel kell rendelkez-
ni ahhoz, hogy megfeleljünk a kihívásoknak.

Legnagyobb nemzeti ünnepünkön idén is 
tartalmas és színvonalas kulturális progra-
mokkal, gálaműsorral várták a szervezők az 
ünneplőket.

Az esti ünnepi műsor felvezetéseként dél-
után öt órától a Dunakeszi Koncertfúvósok ní-
vós műsorát élvezhették a település múltjának 
emléket állító, színpompás virágokkal és növé-
nyekkel díszített IV. Béla király főtérre kiláto-
gató ünneplő dunakesziek.   

Az ünnepi fényben pompázó, zsúfolásig 
megtelt főtér nagy színpadán pontban nyolckor 
felcsendültek a Himnusz hangjai a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar előadásában Farkas Pál 
karmester vezényletével. Az ünneplő közönsé-
get, a megjelent önkormányzati vezetőket, kép-
viselőket, a város országgyűlési képviselőjét,  
a fellépő művészeket a rendezvény háziasszo-

nya, Szeredi Helga, a programiroda munkatár-
sa köszöntette kedves szavakkal: „Dunakeszi  
a mi városunk! Dunakeszi a mi otthonunk!” – 
fogalmazott, majd örömét fejezte ki, hogy idén 
ismét méltóképpen ünnepeljük Magyarország 
államalapítását.

Dióssi Csaba polgármester ünnepi köszön-
tőjében örömtelinek nevezte, hogy a város fő-
terén újra együtt ünnepelheti Dunakeszi la-
kossága hazánk legnagyobb nemzeti ünnepét, 
államalapításunkat. Szent István király biz-
tos alapot teremtett, erre épült fel nemzetünk 
erős közössége, amely egy évezreden át ellen 
tudott állni a történelem viharainak – mond-
ta a városvezető, aki szerint erős összefogásra 
volt szükség, hogy megmaradhassunk a Kár-
pát-medencében.  

Az összefogás nemcsak nemzeti, de városi 
szinten is nagyon fontos – tette hozzá Dióssi 
Csaba, aki szerint ez segíti elő azt is, hogy kö-
zösen ünnepeljük nemzeti ünnepeinket, vá-
rosi kulturális és szórakoztató programjainkat, 
melyek megszervezéséért köszönetet mondott 
a városi programiroda munkatársainak, az ün-
nepi műsorban fellépő művészeknek és tánc-
csoportoknak.  

Egy erős közösségnek vannak céljai, amely 
jól szervezett és megfelelő válaszokat tud adni 

az élet kihívásaira, melyben Dunakeszinek 
nagy segítségére van Tuzson Bence államtitkár, 
a város országgyűlési képviselője, akinek meg-
köszönte támogató együttműködését.  

Végre ismét együtt ünnepelhetünk! Együtt 
ünnepelhetjük Magyarország születésnapját. 
Ahogy Jókai fogalmazott: „Szent István kirá-
lyunk törvényt, és vallást adott egy hatalmas 
nemzetnek, és Európát egy oly nagy országgal 
erősítette meg” – kezdte ünnepi beszédét Tu-
zson Bence. Fegyverei adták a hatalmat, alkot-
mánya adta a tartósságot, de keresztyén vallá-
sa tette szükségessé Európában – hangsúlyoz-
ta az államtitkár.

Szent István korában volt egy nagy közös ér-
tékrend, amelyre fel lehetett építeni Európát, és 
fel lehetett építeni Magyarországot is. Erős ala-
pokra, tartós országként! – mondta.

„Sokan, sokszor mondjuk azt, hogy Magyar-
ország történelme tragédiák sorozata. Tatárjá-
rás, törökök, Habsburgok, trianoni békedik-
tátum, a szovjet uralom… Valóban, felfoghat-
juk tragédiák sorozataként is, de nekünk ma-
gyaroknak adatott egy különleges képesség,  
a megmaradás képessége. Ezért én azt mon-
dom, hogy bár voltak Magyarországnak túl-
élésre nehéz pillanatai, de ki gondolta volna 
Trianonban, hogy száz év múlva is itt lesz Ma-

Ünnepi gálaműsor 
a IV. Béla király főtéren 

Tuzson Bence: a magyarok erénye a megmaradás képessége 
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Tuzson Bence Dióssi Csaba

5

gyarország, erősebb lesz, mint az elmúlt száz 
esztendőben bármikor. De mégis, mi magya-
rok itt vagyunk, mert a megmaradás képessé-
ge a miénk, mert nekünk van egy erős közössé-
günk” – jelentette ki az államtitkár.

– Dunakeszi élen jár a közösségteremtés-
ben. Különösen az elmúlt tíz évben forradalmi 
változásokon ment át, amiért gratulálok a vá-
ros vezetőinek, Dunakeszi egész közösségének, 
mert Dunakeszinek most már nem lakossága, 
hanem közössége van! Már létezik olyan, hogy 
Dunakeszi érzés – hangzottak Tuzson Bence 
elismerő szavai.

Nekünk, Szent István örököseinek, dunake-
szieknek most azért kell cselekednünk, hogy 
megőrizzük kulturális, keresztény értékeinket, 
elért eredményeinket, szabadságunkat és a jö-
vőnk biztonságát – folytatta a politikus.  

Városunk egy olyan település, ahol az embe-
rek mindig megdolgoztak a fejlődésért és azért, 
hogy a város, ahol élnek, sikeres, békés és biz-
tonságos legyen. Mára Dunakeszi eljutott oda, 
hogy az egész országot tekintve a leggyorsab-
ban fejlődő városok között említik, és túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy Dunakeszi a föllendü-

lés korszakában van – jelentette ki a város or-
szággyűlési képviselője, aki példák és eredmé-
nyek sokaságán keresztül mutatott rá Duna-
keszi nagy ívű fejlődésére, a település életében 
megvalósított pozitív változásokra, melyekért 
elismerését fejezte ki a város polgármesterének, 
Dunakeszi minden polgárának.  

– Minden küzdelmünk, minden munkánk a 
jövőről kell, hogy szóljon, mellyel egy boldog, 
még erősebb várost és országot teremtünk! Bol-
dog születésnapot Magyarország! – hangzott 
Tuzson Bence jókívánsága.

Az ünnepi beszéd után a művészeké volt a fő-
szerep, akik csodálatos élménnyel ajándékoz-
ták meg a közönséget. A közel kétórás előadás-
ban a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Farkas 
Pál vezényletével Beethoven, Erkel, Liszt, Szö-
rényi-Bródy, Bramhs klasszikus műveit szólal-
tatta meg virtuóz művészi színvonalon, ami-
kor pedig Turpinszky-Gippert Béla előadásá-
ban a Bánk bán operából a Hazám, hazám, te 
mindenem… szívet markoló dalszöveg sorai 
betöltötték a hatalmas főteret, kevés néző sze-
me maradt száraz… A közönség a művészek-
kel együtt énekelte István a király rockoperá-
ból a Szállj fel szabad madár …, de együtt dob-

bant a nézők szíve akkor is, amikor felcsendült 
Dunakeszi dala, amit közösen énekeltek Piros 
Krisztinával.

Az operaénekes, Turpinszky-Gippert Béla, 
Mészáros Árpád Zsolt színművész és Piros 
Krisztina énekesnő, a szimfonikus zenekar, 
Nagy Márta művészeti vezető, az Et Vie Danse 
Táncstúdió növendékei, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola néptáncegyüttese Tóth 
Zoltán igazgatóhelyettes vezetésével, a Farkas 
Ferenc AMI kiskórusa Nemeskéri Emese tanár 
vezetésével létrejött közös előadás maradandó 
szép élménnyel ajándékozták meg az ünneplő 
sok száz dunakeszi polgárt.

Az ünnepi műsor csúcspontjaként, az elő-
adás végén Nyerges Attila Nélküled című dal-
szövegét Hogy történjen bármi, amíg élünk s 
meghalunk/ Mi egy vérből valók vagyunk –  
együtt énekelte a közönség, amely hosszú per-
cekig ünnepelte a nagy sikerű előadás szereplő-
it és szervezőit.

Boldog születésnapot Magyarország!

Vetési Imre
Fotó: Kovács Zsolt 

és Konkoly-Thege György

Farkas Pál
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A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DU-
NAKESZI KORMÁNYABLAKÁT SZEPTEM-
BER ELSEJÉN ADTÁK ÁT. AZ ORSZÁGBAN 
A 307-IK INTÉZMÉNY SZEPTEMBER 6-TÓL 
FOGADJA A MEGÚJULT VASÚTÁLLOMÁS 
MELLETT AZ ÜGYFELEKET.     

Átadták az új kormány-
ablakot Dunakeszin 

Tíz esztendeje határozta el a ma-
gyar kormány, hogy a területi 
közigazgatásban egy teljes átfo-
gó átalakítást hajt végre – mond-

ta az avató ünnepségen György István,  
a Miniszterelnökség területi közigazgatá-
sért felelős államtitkára. A továbbiakban 
arról szólt, hogy új szemléletű közigazga-
tásra került sor azért, hogy minél kevés-
bé érezzék az ügyfelek, hogy egy hatósági 
ügyintézés részesei. Utalt arra, hogy a jár-
ványhelyzet előtt csaknem 15 millió ügy-
fél kereste fel a kormányablakokat, majd  
a világjárvány okozta helyzethez a terü-
leti közigazgatásnak is alkalmazkodni 
kellett. 

Kifejtette az államtitkár, hogy a kor-
mányablakok már sokrétűbb szolgálta-
tást nyújtanak a korábbi okmányirodák-
hoz képest. Minden olyan okmány, ügy-
irat, ami hatósági ügyintézést igényel,  
a kormányablakban leadható, kivéve azo-
kat, amelyek bizonyos jogszabályok alap-
ján különleges eljárást igényelnek.

Kijelentette továbbá, hogy a kormány-
hivatali rendszer Magyarországon az 
egyik legsikeresebb ilyen típusú szol-
gáltatás. Minden megyének megvan  
a kormányablakbusza, melyek Pest megyé-
ben ezidáig 69 településen jártak. (Az át-
adással egy időben Dunakeszin is megjelent  
a kormányablakbusz. A szerk.). A megyé-
ben 32, az országban 307 kormányablak 
működik, ezek közül 15 vasútállomáso-
kon. Az átalakítások végén várhatóan 313 
kormányablak fogadja majd az ügyfeleket.

– Az a munka, amit a közigazgatásban 
dolgozók elvégeztek, nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy mind a második, mind a har-
madik hullámon túl tudott lenni Magyar-
ország – fogalmazott Tuzson Bence, a Mi-
niszterelnöki kabinetiroda kormányzati 
államtitkára, a térség országgyűlési kép-
viselője.

A továbbiakban kiemelte, hogy a du-
nakeszi lakosok már megérdemeltek egy 
ilyen korszerű kormányablakot. Ez a vá-
ros, és a térség az ország legjobban fejlődő  

térsége, nagyon jó az együttműködés 
a polgármesterrel, a képviselő-testület-
tel s ezt számtalan fejlesztés is bizonyítja.  
A megépült kormányablakkal párhuza-
mosan megújult a vasútállomás épülete is. 
A fejlesztések az itt élők érdekeit szolgál-
ják, és egyes felmérések szerint Dunakeszi 
a legélhetőbb város és ez hatással van a tér-
ség többi településére is. 

– A most elkészült kormányablakban,  
a korábbinál jóval korszerűbb körülmé-
nyek között végezhetik munkájukat a dol-
gozók és ez hatással van az ügyfelekre is – 
jelentette ki dr. Tarnai Richárd, Pest me-
gyei kormánymegbízott.

Az ünnepségen jelen volt Dióssi Csaba  
Dunakeszi polgármestere, Bíró Attila,  
a Miniszterelnöki Kabinetiroda szakmai 
koordinációért felelős helyettes állam-
titkár is. 

A beszédeket követően sor került az ün-
nepélyes szalagátvágásra. 

Katona M. István
A szerző felvételei

A Verseny utcában megnyílt új kormányablak szeptember 6-tól kezdődően fogadja az ügyfeleket
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Tuzson Bence 
és családja

BÜSZKE VAGYOK ARRA, HOGY TÉRSÉGÜNKBEN FOLYAMATOSAN ISKOLÁKAT 
ÉS ÓVODÁKAT ÉPÍTETTÜNK ÉS ÚJÍTOTTUNK FEL AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN, 
ÍGY PÉLDÁUL A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUMOT IS KORSZERŰ-
SÍTETTÜK – MONDTA EL A LAPUNKNAK ADOTT NYILATKOZATÁBAN TUZSON 
BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. SZERIN-
TE A HELYBEN ELÉRHETŐ MINŐSÉGI, ÉS MEGBÍZHATÓ SZINTEN KIEMELKE-
DŐ EREDMÉNYEKET ELÉRŐ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK IS MEGERŐSÍTIK AZ 
ITT ÉLŐ CSALÁDOK BIZTONSÁGÁT, ERŐT ADNAK A SZÜLŐKNEK ÉS A GYER-
MEKEIKNEK, HISZEN EZÁLTAL ALAPOZZUK MEG A FIATAL NEMZEDÉKEK JÖ-
VŐJÉT ÉS ELŐREHALADÁSÁT, VAGYIS KÖZÖSSÉGÜNK TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉT.

„Gyermekeink biztonságánál és 
jóléténél semmi sem lehet fontosabb”

Ötgyermekes édesapaként 
a saját tapasztalataim 
alapján is mondhatom, 
hogy szeptember legna-

gyobb élménye minden évben az is-
kolakezdés – fogalmazott a lapunk-
nak adott nyilatkozatában Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5-ös számú vá-
lasztókerület országgyűlési képvi-
selője, aki hangsúlyozta azt is, hogy  
a biztonságban élő erős családok 
tesznek erőssé egy-egy térséget, ez-
zel együtt pedig az egész orszá-
got. Mint mondta, a családok erejét  
a biztonságérzetük alapozhatja meg, 
amiben kiemelten fontos szerepük 
van az oktatási intézményeknek,  
a bölcsődéktől kezdve a gimnáziu-
mokig, hiszen ezek garantálhatják 
azt, hogy a szülők itt helyben bizto-
sítottnak érezhessék gyermekeik jö-
vőjét. Éppen ezért térségünkben az 
elmúlt években megkülönböztetett 
hangsúlyt fektettünk nemcsak az 
óvoda- és iskolafejlesztésekre, de új 
intézmények építésére is – mondta 
lapunknak Tuzson Bence.

Úgy gondolom, hogy mindenki 
egyetért velem abban, hogy a gyer-
mekeink biztonságánál és jóléténél 
semmi sem lehet fontosabb a szá-
munkra – folytatta a képviselő –, 
ennek érdekében pedig folyamato-
san azon dolgozunk, hogy megerő-
sítsük a családokat, mert ők képezik 
minden közösség alapját. Személyes 
találkozások, beszélgetések alkal-
mával – mint például nemrég a Du-
nakeszi Feszten is – városunkban is 
sokan érdeklődnek az szja-visszaté-
rítés iránt, amivel a kabinet ugyan-
csak a gyermekeket nevelő családok 
helyzetét szeretné még tovább javí-

tani. „Ez pedig azt is jelzi számom-
ra, hogy ismét olyan kormányzati 
intézkedéseket dolgoztunk ki, ame-
lyek egybeesnek a lakosság igényei-
vel. Azok a kedvezmények, amelyek-
kel a fiatal házasokat támogatjuk, el-
sősorban a gazdaságunk teljesítmé-
nyéről szólnak, mert ez alapozza 
meg azt is, hogy vissza tudjuk térí-
teni a befizetett személyijövedelem-
adót. Mindennek a legfontosabb ele-
me pedig éppen az, amit itt helyben, 
Dunakeszin is, az elmúlt időszak-
ban közösen elértünk. Gondoljunk 
csak arra, hogy a járvány milyen 
rendkívüli nehézségeket okozott vi-
lágszerte a gazdaságban, és mégis, 
minden nehézség ellenére a jó kor-
mányzati döntéseknek és a magyar 
emberek összefogásának köszönhe-
tően a gazdaságunk stabil és erős” 
– érvelt Tuzson Bence. Ez egy ha-
talmas eredmény, amit mindenképp 
meg kell becsülnünk – tette hozzá  
a képviselő.

„Ez teszi lehetővé azt is, hogy  
a már meglévő támogatásaink mel-
lett újabb jelentős megerősítést, biz-
tonságot adjunk a magyar emberek-
nek. Az ilyen intézkedések sorába il-
leszkedik az szja-visszatérítés is, hi-
szen Európában Magyarországon  
a harmadik legmagasabb a negyed-
éves gazdasági növekedés, hazánk 
az a négy állam közé tartozik az uni-
óban, amelynek a gazdasági teljesít-
ménye elérte a járvány előtti szintet, 
ami egy nagyon fontos eredmény. 
Erre lehet jövőt építeni és biztonsá-
got alapozni. Így például ugyancsak 
a magyar gazdaság teljesítménye  
a nyugdíjprémium kifizetésének az 
alapja is, és örömmel jelenthetem be,  

hogy annyi már most is nyilvánva-
lóan látszik, hogy az idén minden 
eddiginél magasabb nyugdíjprémi-
umra számíthatnak a jogosultak. 
Márpedig mi következetesen több-
generációs családokban gondolko-
dunk, értékrendünkben tehát az 
idősebb nemzedékek, vagyis a nagy-
szülők megbecsülése, jólétének biz-
tosítása ugyancsak a családok meg-
erősítésének részét képezi” – mond-
ta lapunknak térségünk országgyű-
lési képviselője.

Már eddig is milliárdos összegű 
kormányzati támogatásokat sikerült 
Dunakeszire hoznunk az elérhető 
pályázati forrásokból, de képviselő-
ként ezt a munkát továbbra sem te-
kintem lezártnak vagy befejezetnek, 
ezért folyamatosan újabb fejlesz-
tések tervezésén dolgozunk – tette 
hozzá Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence: A már ismert támogatásaink mellett újabb jelentős 
megerősítést, biztonságot adunk a magyar embereknek
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Szinte új gimnáziumban 
nyithatták meg a tanévet 

A POLGÁRMESTER ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
IS RÉSZT VETT A FELÚJÍTOTT RADNÓTI MIKLÓS GIM-
NÁZIUM TANÉVNYITÓJÁN, AMELY 8 ÓRAKOR KEZDŐ-
DÖTT. TÖBB MINT EGY MILLIÁRDOT KÖLTÖTTEK RÁ.

Rendhagyó módon ezúttal nem egy általános 
iskolába, hanem az alapos felújításon átesett 
Radnóti Miklós Gimnáziumba ment el Dióssi 
Csaba polgármester a tanévnyitóra. Beszédet 

mondott Tuzson Bence országgyűlési képviselő is – írja 
a dunakeszipost.hu.

Az iskola mindig meghatározó tényező az emberek 
életében – mondta megnyitójában a Radnóti igazga-
tója. Nyíri István arról is beszélt: új körülmények kö-
zött oktathatnak, utalt itt a felújításra és arra, hogy már 

nem kell online tanítani. Bemutatta az új kollégákat is. 
Tuzson Bence képviselő nagyapja intelmét (beszélj 
mindig röviden, hogy figyeljenek rád) figyelembe véve 
csak egy gondolatról értekezett. Úgy látja, hogy az el-
múlt egy év, ameddig nem volt jelenléti oktatás, meg-
tépázta a közösségeket. Éppen ezért kölcsönös tisztele-
tet kért a tanároknak a diákok, és a diákoknak a taná-
rok felé, de meglátása szerint hasonlóan kell viselked-
niük a szülőknek is. A tisztelet erősödjön meg – kérte  
a hallgatóságát. Fotó: Ligeti Edina

HELYZETJELENTÉS 
AZ ÚJ KÖZÉPISKOLÁKRÓL
• építési engedély megadva
• kiviteli terv elkészült
• beruházási ügynökség jóváhagyta 
 és kiírta a pályázatot a kivitelezésre. 
Leadási határidő szeptember 14.
• a pályázat nyertesének kihirdetése  
 utána a kiviteli költségek pontos is 
 meretével Magyarország Kormánya  
 elé kerül, hogy döntsenek az építke- 
 zés idei elindulásának lehetőségéről

Nyíri István igazgató köszöntötte a tanulókat és a pedagógusokat

Tuzson Bence 
országgyűlési 

képviselő 
mondott 

tanévnyitó 
beszédet
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AZ ISKOLAKEZDÉS MINDEN ÉVBEN – A SZÜLŐKRE HÁRULÓ 
TERHEK MELLETT – ÖRÖM A TANULÓK SZÁMÁRA, AKIK ÚJRA 
TALÁLKOZNAK AZ OSZTÁLYTÁRSAKKAL, A BARÁTOKKAL,  
A TANÁROKKAL. AZ ISKOLA IZGALMAS ÉS KÜLÖNLEGES DOLOG 
AZ EMBER ÉLETÉBEN – MONDTA NYÍRI MÁRTON, DUNAKESZI 
ALPOLGÁRMESTERE AUGUSZTUS 30-ÁN A DUNAKESZI ÓVODAI 
ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR (DOHSZK) 
KÖZPONTJÁBAN, AHOL A RÁSZORULÓ GYERMEKEKNEK ÁTAD-
TÁK AZ ISKOLAKEZDÉSI TANSZERCSOMAGOKAT.

Nyolcvan családnak segítettek 
az iskolakezdési tanszercsomagokkal

- A tanévnyitót megelőző két napon azok a ta-
nulók vették fel az oltást, akiket szüleik regiszt-
ráltak és ők is jelen voltak az oltáskor. Előírás 
volt, hogy az oltást az iskolában kellett beadni. 
Ezért a vakcinagazdálkodási szempontokat fi-
gyelembe véve alakítottuk ki az oltási helyszí-
neket. Dunakeszin például augusztus 30-án, 
hétfőn a Radnóti Miklós Gimnáziumban volt 
oltás és oda a Krisztus Király Római Katolikus 
Általános Iskola diákjai is átmentek. Kedden a 

Bárdos Lajos Általános Iskolában volt oltás és 
ott a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola ta-
nulói is fel tudták venni az oltást, illetve a Szent 
István Általános Iskolában a Széchenyi István 
Általános Iskola tanulóival együtt oltották be 
az önként jelentkezett diákokat.  

Imre Zsolttól megtudtuk, hogy a dunakeszi 
iskolákban tanuló 12-18. éves korosztály tagjai 
közül augusztus 30-án 64, augusztus 31-én 102, 
szeptember 2-án 75, szeptember 3-án 50 tanuló 
vette fel az oltást. Valamennyi diákot a Pfizer-
vakcinával oltották be az iskolaorvosok. 

- Az ismétlő oltások 21 napot követően 
ugyanott kerülnek beadásra, ahol az első ol-
tásokat kapták a diákok – tájékoztatott Imre 
Zsolt, aki hozzátette: ezen alkalommal azok is 
felvehetik az oltást, akik eddig még nem lettek 
beoltva.

A járási hivatal vezetője külön hangsúllyal 
beszélt arról, hogy az oltás nem kötelező, ám 
akik jelentkeztek, azok csak a szülők engedé-
lyével és jelenlétében vehették fel az oltást.  

(Vetési)
Fotó: KesziPress

- Dunakeszi civil közössége, a 
városi önkormányzat vezetői 
mellett nagyon sokan segítik 
magánadományokkal az isko-
lakezdést – mondta a társadal-
mi megbízatású alpolgármes-
ter, aki a civil életben a Fazekas 
iskolában tanít.

Nyíri Márton köszönetet 
mondott a támogatóknak, az 
adománygyűjtő akció szerve-
zőinek, a diákoknak pedig azt 
kívánta, hogy a tanulás mellett 
a közösségi élményekről, a ki-
rándulásokról, a barátságokról 
szóljon az iskola.

Gál Gellért Ákos, a DOSZHK 
szakmai igazgatója elmondta, 
hogy a koronavírus-járvány el-
lenére az idei évhez hasonlóan 

tavaly sem maradt el az iskola-
kezdési tanszeradománygyűjtő 
akció. Mint megtudtuk, a rá-
szoruló gyermekek tanévkez-
dését pénzügyi támogatással 
segítette: Dióssi Csaba polgár-
mester, az alpolgármesterek, 
Erdész Zoltán, Sipos Dávid, 
Nyíri Márton, valamint az 
adománygyűjtő akciót több éve 
életre hívó Szabó József önkor-
mányzati képviselő és Szabó-
né Ónodi Valéria, a DHOSZK 
igazgatója.  

– Az általuk felajánlott 
pénzből harminc gyermek 
számára vásároltunk új tás-
kát és tanszereket. Ezen kí-
vül a lakossági adományokból 
húsz tanuló családjának sike-

rült megkönnyíteni a tanév-
kezdést a tanszerek és a táskák 
adományozásával – tájékozta-
tott Gál Gellért Ákos, aki la-
punk érdeklődésére elmondta: 
akikről tudták, hogy rászorul 
az iskolakezdési tanszerekre, 
illetve mindazok, akik jelez-
ték igényüket, ők valamennyi-
en részesültek az iskolakezdési 
adományokból.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

***
A tanévnyitó előtt néhány nap-
pal tette közé közösségi olda-
lán Szabó József azt az öröm-
teli hírt, melyben arról adott 
tájékoztatást, hogy egy névte-
lenségét kérő dunakeszi pol-
gár 30 db 20 ezer forint érté-
kű Decathlon vásárlási utal-
vánnyal támogatja a dunake-
szi gyerekeket. A kiosztásban 
ismét a DÓHSZK Család- és 
Gyermekjóléti Központ mun-
katársai működtek közre.

A SZEPTEMBER 1-JEI ÚJ TAN-
ÉV BECSÖNGETÉSE ELŐTT 
KÉT NAP, HÉTFŐN ÉS KED-
DEN IS OLTOTTÁK AZ ÁLTA-
LÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS 
KORÚ, 12-18 ÉVES KOROSZ-
TÁLY TAGJAIT, AKIK ÖNKÉNT 
JELENTKEZTEK A SZÜLŐK 
HOZZÁJÁRULÁSÁVAL – TÁ-
JÉKOZTATTA A DUNAKESZI 
POLGÁR SZERKESZTŐSÉGÉT 
IMRE ZSOLT, A DUNAKESZI 
JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐ-
JE, AKI ELMONDTA, HOGY 
A TANÉVKEZDÉS UTÁN, 
SZEPTEMBER 2-3-ÁN A KÖ-
TELEZŐ OLTÁSOK BEADÁ-
SÁNAK RENDJE SZERINT AZ 
ISKOLÁKBAN VAGY AZ OL-
TÓPONTOKON TUDTÁK FEL-
VENNI AZ OLTÁST A DIÁKOK.

Imre Zsolt: közel háromszáz diák vette fel az oltást

Dr. Fekete Olga iskolaorvos
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körzeti képvi  selőink jelentik

Többen is jelezték, hogy a Mondi 
pékség felöl jövő gyalogos vásár-
lók az ott vásárolt élelmiszer ma-
radékát és hulladékát a Brusznyai 
utca sarkán lévő közterületi sze-
metesbe teszik. Azt túlterhelve 
sokszor mellé dobják azokat a mű-
anyag habtálcákat, melyekben az 
ételmaradékot elhozzák. Kértem 
még egy új utcai szemetes edény 
kihelyezését, valamint beszél-
tem az üzlet vezetőjével, hogy te-
gyenek ki nagyobb szemeteseket 
hozzájuk, mert így az ő hulladéku-

kat nem a város szemeteseibe kell 
elhelyezni. De az is tény, ha meg-
telt az egyik utcai szemetes, maxi-
mum 20 méteren belül van másik, 
egy üres. 

Ismét lecsapott egy időjárá-
si szupercella a városra. A körze-
tünkben a legnagyobb károk a 
Gitár utcában voltak, ahol sok fát 
kicsavart a vihar, valamint a nem-
rég felújított korlátokat rongál-
ta meg. Szeretném ismét tiszte-
lettel megköszönni a Fóti Aqua 
Önkéntes Tűzoltók gyors és szak-
szerű segítséget. A város több 
pontján elhárították a viharkáro-
kat. Egy mezőgazdasági munka-
gép a Határ-Fóti-Repülőtéri utak-
nál lévő körforgalomban elhagy-
ta a rakományát, egy szénabálát. 
Szerencsére nem történt baleset, 

de a körzetünk szélén több me-
zőgazdasági terület is van, óva-
tosan közlekedjünk, ha ilyen tí-
pusú gépjármű van mellettünk 
az úton. 

Szeretnék gratulálni Kernács Ist-
ván lakótársunknak, aki megmu-
tatta, hogy egy társasház emeleti 
teraszán is ki lehet alakítani a nyu-
galom szigetét. Ő már a második 
a körzetünkben, aki megkapta a 
Zöld Balkon városi elismerést. 

Most volt nemrég a város egyik 
legnagyobb rendezvénye a Du-
nakeszi Feszt. Szeretném meg kö-
szöni a Dunakeszi Programiroda 
kollégáinak és a szervezőknek a 
színvonalas műsort és a profi ki-
vitelezést. Sikeresen debütált a 
Dunakeszi Kártya. Valamint gra-
tulálok a Dunakeszi Német Nem-

zetiségi Önkormányzatnak, akik  
a várossal együttműködve meg-
hívták és bemutatták nekünk egy 
kiállítói sátorban a németországi 
Deggendorf városát, akit szeret-
nénk, hogy a testvérvárosunk le-
gyen. Eljött hozzánk Kristina List,  
a Duna királynője és megismer-
hettünk egy csodaszép várost,  
a Fekete-erdő kapujában. Remél-
jük, egy sikeres együttműködés 
kezdődik.

Bármilyen kéréssel keressenek 
bátran az alábbi elérhetőségei-
men: 

Telefonon: 06-20-429-1033,
E-mailben: 
dunakeszi.petho@gmail.com 
címen, vagy a Facebookon: 
Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián 
képviselő online fogadóóra cí-
men.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, 
kedves Dunakesziek!

BERUHÁZÁSOK

Gimnázium felújítása
A végéhez közeledik a Rad-
nóti Miklós Gimnázium ener-
getikai felújítási beruházása.  
A kazánok cseréje megtörtént.  
A konyha épületének felújítá-
sa, valamint az épület tetejé-
re tervezett napelemek telepí-
tése is befejeződött. A műsza-
ki próbák megkezdődtek. Ezek  
a munkálatok már nem befo-
lyásolják a tanítás menetét.

Gyártelep 
környezetrendezése
Tervek szerint a lakosság be-
vonásával idén ősszel szeret-
nénk elkezdeni a körzet Gyár-

telepen található részének 
környezetrendezésére vonat-
kozó tervezését, amely régóta 
várat magára. Ennek a mun-
kának a keretein belül kerül-
het sor az elöregedett fák, tu-
ják cseréjére, amely szintén 
időszerűvé vált. A teljes ut-
caképet, a teljes helyi véde-
lem alatt álló területet az ön-
kormányzat egységesen sze-
retné rendezni. Ennek első lé-
pése lesz egy felmérés, és egy 
kezelési terv a meglévő meg-
tartható növényállományról. 
Ezek a felmérési munkák szin-
tén hamarosan elkezdődnek.

Iskolakezdési 
adománydoboz
A rászoruló gyermekek számá-
ra idén is megszerveztük az is-
kolakezdési adománydoboz 
akciót. Fontos, hogy a rászoru-
ló családok ne csak évente egy-
szer, karácsonykor kapjanak 
segítséget, hanem más idő-

szakban is gondoljunk rájuk. 
Nagy örömünkre idén is sokan 
adakoztak az akció folyamán, 
ezzel is nagy örömet szerez-
ve a szülőknek és gyerekeknek 
egyaránt.

Ezúton is szeretném megkö-
szönni a DÓHSZK Család- és 
Gyermekjóléti Központ mun-
katársainak a szervező munká-
ban való részvételt. Az ő közre-
működésükkel juttattuk el az 
adományokat a támogatandó 
családok részére.

Zöld Dunakeszi Program 
a körzetben
A közelgő őszi idő eljövetelé-
vel folytatódik a közterületek 
faültetési programja. Aki jelzi 
számomra faültetési igényét, 
annak az őszi ültetési időszak-
ban biztosítjuk igényét. A fa-
ültetéssel kapcsolatban most 
is arra buzdítom Önöket, hogy 
tegyük szebbé környezetünket 
egy-egy fa ültetésével. Az ül-

tetést az Önkormányzat által 
megbízott szakemberek vég-
zik el. Az Önök feladata csak 
az, hogy a kéréseikkel együtt 
vállalják az ültetett fák gondo-
zását, melyre ezúton is kérem 
Önöket.
Igényeiket az alábbi e-mailben 
jelezzék számomra:

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, 
hogy keressék fel oldalamat  
a Facebookon is, ahol folya-
matos, naprakész informáci-
ókkal igyekszem szolgálni az 
egész várost és a körzetet érin-
tő ügyekről. www.facebook/
szabojozsefkepviselo

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom az alábbi 
elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com

Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Szokásos havi beszámolóm élé-
re kívánkozik körzetünk – és így 
Dunakeszi város – egyik jelen-
tős fejlesztésének átadása: szep-
tember 6-án megnyílt a kor-
mányablak az alagi nagyállo-
másnál. A korábbi okmányiro-
dából minden eddigi ügyintézés 
átköltözött a Kormányablakba, 
ahol számos további ügytípus 
elintézésére is mód nyílik. Ezzel 
több évtizedes „parlagon heve-
rést” követően ismét élet költö-
zött a régi állomásépületbe és a 
mellé épített új szárnyba. A város 

egyik ismert pontja ezen új funk-
ciójával — és a Verseny utca ele-
jén hamarosan elkészülő új járá-
si hivatallal — minden bizonnyal 
Dunakeszi leglátogatottabb ré-
sze lesz. Szépnek már most is 
szép, főként, ha az omladozó 
régi állomásházra gondolunk. 
Dunakeszi 7. számú választókör-
zete ezzel a két beruházással ko-
moly fejlődést ér el. A várhatóan 
megnövekvő gyalogos és gép-
járműforgalom fokozott figyel-
met követel meg az utakon köz-
lekedőktől, emiatt is kezdemé-
nyeztem a gyalogosátkelőhely 
biztonságosabbá tételét, látha-
tóságának javítását. Vigyázzunk 
magunkra és egymásra!

Nyár végén a körzet több 
olyan pontjának – jellemzően 

utcasarkoknak vagy hosszabb 
egybefüggő zöldterületeknek – 
karbantartását kértem Tóth Esz-
ter városi főkertész asszonytól 
részben lakossági jelzések, rész-
ben saját helyszíni bejárásaim 
alkalmával tapasztaltak alapján. 
Több helyen is problémát okoz, 
hogy az utca sarkokon lévő zöld 
növényzet akadályozza a kilá-
tást és így a biztonságos közle-
kedést. Ilyen például Alagon a 
Kincsem utcának a Verseny ut-
cába torkolló végének mindkét 
oldala (az itteni bokrokat vissza-
vágják, hogy ki lehessen látni fe-
lettük), a Karolina és Ibolya ut-
cák, a Muskátli és Ilka utcák, va-
lamint a Hóvirág és Gyöngyvirág 
utcák találkozása. A Rozmaring 
utca Pálya úti vége – különösen 
a kerékpárút miatt – hasonlóan 
veszélyes a lósporttelep starthe-
lyének sarkában lévő fák, bok-
rok miatt: ezen terület karban-
tartását többszöri kérésem után 
a tréningtelep képviselője újfent 
megígérte szeptember első fe-
lében. Ugyancsak zöldterülete-
ket érintő probléma az elgazo-
sodás – itt-ott parlagfű jelenléte 
is –, ilyen típusú jelzést kaptam 
lakóktól a Kincsem utca mellet-
ti erdősáv, a Fóti úti fenyves, va-
lamint a Nándori út keleti oldalá-
val kapcsolatosan.

Augusztus közepén közösségi 
körzeti csoportomban sajnos ar-
ról adhattam tájékoztatást, hogy 
még egy ideig sajnos nehezen 
lesz járható a káposztásmegye-
ri átjáró... A részletektől e helyütt 
megkímélném az olvasót, ösz-
szefoglalva a folyamatokat, any-
nyit érdemes tudni: a tervdoku-
mentáció végleges és megvan 
az építési engedély is, ám a mun-
kálatok megkezdésének feltétele 
még az ideiglenes forgalomtech-
nikai terv is, amely viszont nem áll 
még rendelkezésre. Engedélyes 
terv van, a munkálatokat elkez-
deni mégsem lehet(ett)... A du-

nakeszi önkormányzat minden 
igyekezete ellenére mégsem kez-
dődhettek el a káposztásmegyeri 
átjáró átalakításának munkálatai 
az idei nyári iskolai szünetben... 
Szeptember közepén valameny-
nyi érintett fél képviselőjének 
részvételével szervezünk egyez-
tetést, ahol a kivitelezés megkez-
déséhez szükséges utolsó hoz-
zájárulásokat szeretnénk egyet-
len megbeszélésen megszerezni, 
hogy utána végre megkezdőd-
hessen a beruházás. A lakosság 
jó része – legalábbis a Dunake-
szi alsó Facebook-csoportban 
indított szavazás állása szerint – 
egyetért azzal, hogy akár isko-
lai (csúcs)időszakban is, de mie-
lőbb kezdjék el a csomópont át-
építését.

És a végére egy régóta várt jó 
hír: a korábban kapott áraján-
lat alapján már szerződésköté-
si fázisban van a Tőzegtavi út-
nak a Tőzegtavakhoz vezető vé-
gének, kritikus szakaszának fel-
újítása. A hivatal – polgármester 
úrtól kért és kapott korábbi ígé-
ret alapján – felújíttatja a Tőzeg-
tavakhoz vezető, több mint egy 
éve minősíthetetlen állapot-
ban lévő 100–120 méteres út-
szakaszt. A hivatal illetékes osz-
tályvezetőjétől kapott informá-
cióim alapján a szerződést ha-
marosan aláírja polgármester 
úr és a kivitelező cég, így a szó-
ban forgó útszakasz felújítása 
várhatóan szeptember végéig 
megkezdődik.

Elérhetőségeim: benko.
tamas.dunakeszi@gmail.com; 
+36 20 41 91 533; Facebook: 
https://www.facebook.com/
groups/2063444590570143. Pa-
píralapú küldeményeiket be-
dobhatják a Muskátli utcai kö-
zösségi ház oldalán elhelyezett 
zöld színű postaládába is.

   Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

Tisztelt alagi, alsói, majori 
és tőzegtavi Lakótársaim!

Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, lakatos 
képesítés

- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében 

levő lakhely 

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
- Alapfokú számítógépes ismeretek

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.
Igazgatóság 

és ügyfélszolgálati iroda
Krajcár u. 16.

www.dkkozuzemi.hu

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

MUNKAERŐ FELVÉTEL
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- A Mihály utca 6. előtt megsüly-
lyedt viacolor, a szegélycserék 
munkálatait megrendelték, mely-
nek helyreállítását időközben  
a Penta munkatársai elvégeztek 

- A Hunyadi és Kossuth Lajos 
utca találkozásánál lévő gyalogos 
átkelőhelyet jelző tábla előtti fák 
gallyazásának kérelme. A jó hír, 
hogy város szerte megkezdődtek 
a KRESZ táblák beláthatósága ér-
dekében a bokrok, fák gallyazása. 
Hó elején a vállalkozó által a galy-
lyazás megtörtént

- Kölcsey utca 3. alatt parlagfű 
irtását kérte az egyik lakó. A jogi 
osztály vezetőjétől kértem bead-
ványomban intézkedést a kény-
szervágással kapcsolatban. Tá-
jékoztattak, hogy az ügymenet 
érdekében előbb a tulajdonost 
fogják felszólítani. Sajnos ez a fo-
lyamat lelassítja a parlagfű levá-
gását, melyet a parlagfűre allergi-
ás emberek szenvednek meg. To-
vábbra is a kényszervágást szor-
galmaztam, mely végül pár nap 
múlva megtörtént. Köszönöm  
a gyors intézkedést!  

- A Báthory utca 1. megsüllyedt 
aszfalt feltárása hó végéig meg 
fog történni, majd ezt követően a 
DMRV munkatársa is megvizsgál-
ja a süllyedés okát. A Közigazga-
tási szünet múltával a Penta a fel-

tárást megkezdte, melynek ered-
ményeként kiderült, hogy az ivó-
víz-gerincvezetéke repedt meg, 
melynek helyreállítását a DMRV-
nek kell elvégezni

- Ismét a jogi osztály vezetőjé-
hez fordultam, mivel a több mint 
egy hónappal ezelőtti érdeklő-
désemre a MÁV Szakaszmérnök-
ség illetékese tájékoztatott, hogy 
idén később kezdték a gaz levá-
gását. Vác irányából indultak, 
majd haladnak tovább Dunake-
szi irányába. De valamilyen oknál 
fogva nagyon lassan haladnak, 
mert MÉG MINDIG NEM ÉRTEK 
IDE. Az elmúlt időszakban szám-
talan alkalommal hívtam a MÁV 
illetékesét, de egyetlen-egy eset-
ben sem vette fel a kagylót. Gya-
korlatilag ezért van szükség az 
osztályvezető asszony újabb in-
tézkedésére, írásbeli felszólításá-
ra. A Klapka utca elejétől – zsák-
utca – a Klapka és Zalán utca ta-
lálkozásától, a Klapka és Dobó ut-
cánál található gyalogos aluljáró 
mindkét oldalán szükséges a gaz 
levágása, még a parlagfű virág-
zása előtt. Sajnos utóbbiról már 
lekéstünk, mivel számos helyen 
már virágzik a parlagfű. Tájékoz-
tattak, hogy a váci üzemmérnök-
séghez fordultak és kérték a vá-
gányok melletti területen a gaz 

levágását, majd jelezték felém, 
hogy saját hatáskörben fogják le-
vágni a gazt

- Rákóczi út 20. csapadékvíz el-
vezetésének megoldása felől ér-
deklődtem. Előzőleg egy szikkasz-
tókút kialakítását szorgalmaztam, 
melynek elfogadása megtörtént. 
Sőt értesítettek, hogy a Rákóczi út 
20., 30. és 32. előtt is egy-egy szik-
kasztókút építését megrendelték, 
melyek kivitelezése várhatóan ok-
tóberben fog megvalósulni    

- Kossuth Lajos utca 2. tulaj-
donosa a közterületesek gyako-
ribb ellenőrzését kéri az ingatlan-
ja mellett lévő területen, a Luther 
Márton tér körforgalmánál egy-
egy kamera, illetve a szalagkor-
lát mellett egy hulladékgyűjtő ki-
helyezését. A Kossuth Lajos utcai 
árok kitakarításával kért intézke-
dést, melyet az osztály illetéke-
se időközben meg is rendelt, mi-
vel az ingatlanon patkányok je-
lentek meg. Vác felé vezető olda-
lon megrepedhetett egy sínpár, 
mivel tehervonatok sivító hangja 
hallható. A MÁV Szakaszmérnök-
sége felé jelezték a hibát          

- Továbbra is a Fóti úti aknafe-
delek cseréjének időpontja felől 
érdeklődtem, mivel legutóbb tá-
jékoztattak, hogy ha a Közút a for-
galomtechnikát megoldja, akkor 

rövid időn belül elvégzik a DMRV-
sek a kért munkálatokat

- Nagysándor József tér 11. tu-
lajdonosa kérte az ingatlanja előt-
ti fák gallyazását. Pár évvel ezelőtt 
kérésemre az osztály megrendel-
te a munkát, s mivel a kérelmező 
megkeresésére az ELMŰ elegán-
san kitért, előre várhatóan idén is 
a mi feladatunk lesz rendet rakni 
a jelzett területen. A főkertész asz-
szony beadványomra válaszként 
jelezte, hogy hamarosan szemléz-
ni fogja a területet 

- Az Alkotmány utca 15. tulaj-
donosa jelezte fásítási szándékát, 
melyben 3 db piros virágú gala-
gonya fára tart igényt az idei fásí-
tási programban

- A József utca 23. tulajdonosa 
elszáradt fák kivágása végett ke-
resett meg, aki mindjárt pótolni 
is szeretné 6 db gömbjuhar tele-
pítésével     Üdvözlettel:

Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

A közigazgatási szünet alatt sem állt meg az élet
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2021 TAVASZÁN DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDELETET ALKOTOTT A FÁSSZÁRÚ 
NÖVÉNYEK VÉDELMÉRŐL. DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNY-
ZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2021. (III. 02.) ÖNKOR-
MÁNYZATI RENDELETE SZERINT A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉ-
DELME, MEGŐRZÉSE, FENNTARTÁSA ÉS ÁPOLÁSA AZ INGATLAN 
MINDENKORI HASZNÁLÓJÁNAK KÖTELESSÉGE, MIND AZ INGAT-
LANON BELÜL, MIND KÍVÜL AZ ÚTPADKÁIG, UGYANÚGY, AHOGY 
AZ ÁRKOK TISZTÍTÁSA, GYOM- ÉS HULLADÉKMENTESEN TARTÁ-
SA, ÉS AHOGY A JÁRDÁK SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE IS. AZ INGAT-
LANOK ELŐTTI KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSÁT SZABÁLYOZÓ 
RENDELET AZ ORSZÁG MINDEN VÁROSÁBAN VAN, NEM CSAK 
DUNAKESZIN.

Az utcafronton a la-
kóház előtt elszá-
radt, balesetveszé-
lyes fák kivágása  

a csatlakozó ingatlan tulajdo-
nosának feladata, de fakivágá-
si engedélyhez kötött. A gyü-
mölcsfákra, dióra, mandulá-
ra, cserjékre nem kell enge-
délyt kérni, azok kivágása csak 
bejelentésköteles.

Abban az esetben, ha a la-
kos szociálisan rászoruló, 
egyedül álló édesanya, nyug-
díjas önkormányzatunk se-
gítséget nyújt a fakivágás-
ban, elszállításban, amelyet 
az ügyfélszolgálaton, vagy  
a honlapról leölthető nyom-

tatványon lehet kérvényezni. 
Fakivágási engedélyt a pótlá-
si kötelezettség kiszabása mi-
att ekkor is kell kérni.

Minden fakivágás pótlá-
si kötelezettséggel jár, azaz, 
ha kivágunk egy fát, ültetni 
kell helyette, az ültetendő da-
rabszámot rendelet határozza 
meg. Amennyiben egy lakos-
nak pótlási kötelezettsége van 
az ingatlanja előtt, nem igé-
nyelhet fát az önkormányzat-
tól, hiszen Határozata van ar-
ról, hogy pótlásként el kellene 
ültetnie az adott utcafronton 
az előírt famennyiséget – írja 
szakmai tájékozatójában Tóth 
Eszter, Dunakeszi főkertésze.

Lakossági tájékoztatás 
Fakivágás, fatelepítés
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Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről. 

 Véget ért a nyár és az első tá-
boroztatás is lezajlott a meg-
újult üdülőben, újkeletű ne-
vén evezős központban a Duna- 
parton. A nyolchetes turnus-
ban több ezer gyermek élvez-
te a nyarat, a víz közelségét és 
a megszépült körülményeket.  
A lebonyolítás során figyeltünk 
arra, hogy a szülők a Duna sor 
felől közelítsék meg tábort és ne 
a zsákutca Római utcába hajtsa-
nak be és forgolódjanak. Mivel 
minden héten változott a tábo-
rozók köre, reggelente a nyár vé-
géig a helyszínen voltak a közte-
rületes kollégák.

Augusztus hónapban újrafes-
tésre kerültek a Katonadomb 
padjai és megigazították a tér-
kövekben keletkező egyenetlen-
ségeket is. A rendezvényterület 
egész évben nagy forgalomnak 
van kitéve, ezért a rendszeres 
karbantartása állandó feladatot 
jelent.

Az új Malomárok játszótéren 
a szülők kérésére telepítésre ke-

rült egy napvédő tető a homoko-
zó felé.

A városi strand eszközparkja az 
elmúlt hónapban is bővült, így 
a napozóstég, a telepített gyep, 
a mosdóépület és az infopanel 
után egy zárható értékmegőr-
zőt is telepített a város, ahol két 
méretben, a telefontól a táskáig 
helyezhetőek el az értékek. Min-
den évben szeretnénk valamit 
fejleszteni a szolgáltatások terü-
letén, az idei esztendőben egy si-
keres pályázatnak köszönhetően 
több dolgot is sikerült megvaló-
sítani.

A Kiserdő utcában tovább foly-
tatódtak a felújítási munkálatok. 
A DMRV által megbízott cég az 
ivóvízhálózatot cseréli, munkájá-
val ezekben a napokban végez. 
Ezt követően az önkormányzat 
teljes egészében kicseréli az asz-
faltburkolatot az utcában, vala-
mint a kockakővel kirakott bejá-
ró utak is aszfaltozásra kerülnek 
több helyen. A munkák elvégzé-
séig a lakosság türelmét kérem.

A nyári esőzések komoly káro-
kat okoztak több olyan kis utcá-
ban, ahol még nincs szilárd bur-

kolat. A Rózsakert közben beton-
darabos feltöltéssel, a Hajó utcá-
ban mart aszfalttal tömték be víz 
által vájt kátyúkat. Ezek sajnos 
csak időszakos megoldások, mi-
vel a víz újra megtalálja majd az 
útját, ezért szerencsés lenne, ha 
sorra tudnánk venni ezeknek a 
kisebb utcáknak is a szilárd bur-
kolattal való ellátását.

A nyár folyamán két súlyosabb 
baleset is történt a Felhő utcá-
ban, ami okán több ott élő lakos 
is megkeresett, kérve a forgalmi 
helyzet szabályozását. Az önkor-
mányzat illetékes osztályával és a 
rendőrséggel egyeztetve a szep-
temberi bizottsági ülésre az utca 
30 km/órás sebességkorlátozásá-
ra teszek javaslatot, valamint egy 
közlekedésbiztonsági tükör is el-
helyezésre kerülne a Felhő utca – 
Pihenő utca találkozásánál. Szin-
tén lakossági megkeresés alap-
ján javaslatot tettem, hogy a 
Duna sor Rév út – Kiscsurgó utca 
közötti szakaszán is 10 km/órás 
sebességkorlátozás lépjen ér-
vénybe. Bízom benne, hogy a bi-
zottság mindkét javaslatot támo-
gatni fogja majd.

Szintén közlekedéssel kapcso-
latos téma, hogy a hónap folya-
mán felfestésre került a szagga-
tott vonallal ellátott sárga, ke-
resztcsíkos útburkolati jel a Rév 
út - Római utca sarkára, amely 
első sorban arra hívja fel az au-
tósok figyelmét, hogy a kompra 
való várakozás közben ne állja-
nak be a kereszteződésbe, mivel 
azzal mind a Római utcai lakosok 
közlekedését, mind a buszközle-
kedést zavarják. A felfestést az út 
tulajdonosa, a Magyar Közút vé-
gezte el.

Észrevételeit, javaslatait várom 
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
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Tisztelt Lakótársaim!
A Programiroda vezetője-
ként örömmel tekintek vissza 
a nyárra és szeptember első 
hétvégéjére. A visszajelzések 
alapján sikeres volt idén is a 
Mozdulj, Dunakeszi! rendez-
vénysorozat, a Jam Jazz Fesz-
tivál, a repülős hétvége és a 
X. Dunakeszi Feszt. A Dunake-
szi Kártya regisztrációk is meg-
szaporodtak az elmúlt idő-
szakban, már csaknem 12 ezer 
dunakeszi lakos csatlakozott a 
kedvezményezetti körhöz. Már 
gondolkodunk azon, hogy a 
nem állandó dunakeszi lakcím-
mel rendelkezőket miként tud-
juk bevonni a programba.

Zöldítsük tovább együtt Du-
nakeszit! Szeptember 15-ig 
igényelhetők még az idei ül-
tetési szezonra a facsemeték. 
Az igénylés menetéről és az 

igénylőlap letöltéséről a www.
dunakeszi.hu oldalon olvas-
hatnak részletesebben. Egy in-
gatlan elé legfeljebb 3 fa és 5 
cserje kérhető. A beszerzés és 
az ültetés költségeit az önkor-
mányzat vállalja, de a növé-
nyek életben tartásáról már 
az igénylőnek kell gondoskod-
nia. Kérem, legyenek a gondo-
zásban is partnerek. A faigény-
lés szeptember 15. után is tart, 
egész évben folyamatos, de a 
később rendelt fákat a követ-
kező ültetési időszakban tud-
ják rendelkezésre bocsájtani.

Tóth Eszter, Dunakeszi főker-
tésze és csapata megkezdte a 
közlekedésbiztonsági gallya-

zást városszerte. Körzetünk-
ben a Széchenyi úton és a Kos-
suth Lajos utcán már láthatóvá 
tették a közlekedési táblákat, 
és azokat a világító testeket, 
amelyekről jelzést kaptak az 
Eurovill Kft-től, valamint járda-
szelvényeket tette szabadab-
bá a rálógó növényzettől.

Sajnos sok a gyorshaj-
tó a Tóvárosban és a Toldi-
Dombliget lakóparkban is. Si-
került felhívnunk erre a prob-
lémára a rendőrség figyelmét, 
ezért gyakori sebességellen-
őrzést tapasztalhattak az el-
múlt időszakban, és folytatják 
is a méréseket a közeljövőben 
a körzetben és környékünkön.  

Kérem, hogy mindenki tartsa 
be a lakóparkokra vonatkozó 
20 km/h-s sebességhatárokat. 
 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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Véget értek a nyári szabadsá-
gok és véget ért a vakáció is 
az iskolásoknak. Az iskolák és 
óvodák környékén jelentősen 
megnőtt a gépjármű forgalom. 
Vezessünk óvatosan, a leg-
nagyobb odafigyelés mellett 
is kialakulhat veszélyhelyzet,  
a gyerekek kiszámíthatatlanok.

A körzetben az egyik leg-
veszélyesebb terület ilyenkor  
a Fazekas Mihály Általános Is-
kola körül lévő utcák, különö-
sen a Radnóti Miklós utca, ahol 
az iskola főbejárata van. Itt a 
reggel hét és nyolc óra között 
hatalmas forgalom van, ezért 
megkértem a Közterület Fel-
ügyeletet, hogy ebben az idő-
szakban legyenek a helyszí-
nen és segítsék jelenlétükkel, 
s ha szükséges intézkedésük-
kel a nyugodt és biztonságos 
iskolába érkezést. 

A Tábor utca 48-58. Társas-
ház eljuttatta részemre kérel-
müket írásban - mely kérésük-
ről az augusztusi számban is 
írtam már - és a lakók által alá-
írt aláírásgyűjtő íveket eljut-
tattam Polgármester úrnak tá-
mogatva a társasházban élők 
igényét a köztéri kamerák ki-
helyezésére és a kukatáro-
lók kiépítésére, elhelyezésére. 
Ezen kívül megkértem a Pol-
gárőrséget, hogy az esti órák-
ban sűrűbben járőrözzenek  
a környező utcákban, kiemel-
ten a Dr. Füzi Miklós és Szép 
Ernő utcákban. Erre határozott 
ígéretet kaptam, így addig is, 
amíg a kamerák felszerelésre 
kerülnek, a fokozott ellenőr-
zés következtében várhatóan 
csökkeni fog a rendbontások, 
a lakóközösséget jogosan za-
varó események száma.

A Közüzemi Kft. illetékes 
munkatársától ígéretet kap-
tam, hogy a kisebb utcákban is 
sűrűbben fog dolgozni a sep-
rűs autó, segítve lakókörnyeze-
tünk tisztán tartását.

Mindannyiunk nagy örömé-
re ismét megrendezésre kerül-

hetett a Dunakeszi Feszt, me-
lyet tavaly a pandémia miatt 
nem lehetett megtartani. Szín-
vonalas programokkal várta ki-
kapcsolódni vágyókat, a három 
napos eseményem minden-
ki megtalálhatta a családja és 
saját maga számára a legjobb 
időtöltést és szórakozást. 

Elmúltak a nyári kánikulai na-
pok, hetek s azok az augusztusi 
időszakok, amikor sokakat gyö-
törtek a parlagfű pollenjének 
kellemetlen, kínzó hatásai. Az 
allergiás panaszok még most is 
jelen vannak, ezért kérek min-
denkit, hogy ha parlagfüvet 
lát környezetében, legyen az 
akár kis méretű is, húzza ki tö-
vestől, ne tudjon megerősödni 
és szétszórni sárga porát. Van 
azonban talán remény arra, 
hogy a jövőben csökkenni fog 
Magyarország parlagfű fertő-
zöttsége, mely kiemelkedő Eu-
rópában. A NÉBIH oldalán ol-
vastam a következő lehetséges 
megoldást:

„Bár a parlagfű elleni véde-
kezés hagyományos eszközök-
kel is elvégezhető, a leginkább 
kívánatos módszer mégis csak 

a biológiai védekezés lenne. Is-
mert jelenség a természetben, 
hogy ha egy faj, számára ide-
gen helyre kerül, ahol meg tud 
telepedni, akkor kis idő múlva 
követik őt a természetes ellen-
ségei is. A parlagfű már hosz-
szú évtizedek óta megtele-
pedett Európában, azonban 
a természetes ellenségei ed-
dig nem bukkantak fel. A vilá-
gon sok kutatás folyt már és je-
lenleg is sokakat foglalkoztat  
a parlagfű elleni biológiai vé-
dekezés témaköre. A tudo-
mányos eredmények alapján 
a legígéretesebbnek egy bo-
gár, a parlagfű olajosbogár 
(Ophraella communa) tűnik 
a parlagfű elleni védekezés-
ben. Ez a faj Észak-Amerikából 
származik és már Európában is 
megjelent, stabil populációja 
Észak-Olaszországban, Milánó 
környékén alakult ki.”

Bízom benne, hogy sikeresek 
lesznek a kísérletek és végleg 
megszabadulunk ettől a rend-
kívül allergén növénytől.

Mobil számom: 06 20 336 9294
E-mail címem: 

ferencbilinszky@gmail.com
Bilinszky Ferenc

5. vk. önkormányzati
képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

körzeti képvi  selőink jelentik

Egyik legizgalmasabb hírem az 
Önök számára, hogy körzetünk-
ben él a 25 éves Süki Laura, aki 
Dunakeszit képviseli az idei Nem-
zeti Vágtán. Szurkoljunk neki 
együtt szeptember 18-án, hogy 
sikeresen szerepeljen a hevesi 
előfutamon, hiszen akkor októ-
ber első hétvégéjén Dunakeszi 
zászlaját is felvonultatják Buda-
pesten, a Hősök terén.

Az Alagra ígért sebességel-
lenőrzés is kezd a célegyenes-
be érni. Juhász Ádám, Dunake-
szi Alag városrész alpolgármes-
teri megbízottja a minap ismét 
egyeztetést tartott Ádám Balázs 
rendőralezredessel, hogy tolmá-
csolja a lakossági észrevételeket, 
panaszokat a hatóság felé. A se-
bességmérésre több helyszínen 
is szükség van, de a sok bejelen-

tést figyelembe véve kiemelten 
kezelik majd a Fóti utat és a Rákó-
czi utat.

A Rákóczi közről az elmúlt 
időszakban többször adtunk 
hírt a közvilágítás miatt. Leg-
utóbb zsákutca tábla kihelye-
zése miatt fordultak hozzánk az 
ottélők. Kérésüket továbbítot-
tuk a városüzemeltetési osztály 
kollégáinak, a táblát megren-
delték, és néhány héten belül 
ki is helyezik. Megsüllyedt ak-
nafedél miatt is kaptunk meg-
keresést a minap a Fóti útról, és 
rövid időn belül el is hárították  
a problémát a városüzemelteté-
si osztály munkatársai.

Javában zajlik az évente „1000 
fát ültetünk” program. Ezúton 
bíztatok mindenkit, éljen a fa-
igénylés lehetőségével, amit ha 
szeptember 15-ig megtesz, ak-
kor még az idei ültetési szezon-
ban a háza elé kerül a facsemete. 
A beszerzést és az ültetést az Ön-
kormányzat vállalja, mind a mun-
ka elvégzését, mind annak költsé-
geit, de a növény gondozása már 
az igénylő feladata és felelőssége. 
Az igénylés részleteit megtalálják 
a www.dunakeszi.hu honlapon.

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

Üdvözlettel:
 Erdész Zoltán

alpolgármester
10. sz. választókerület 

képviselője

Juhász Ádám  
Dunakeszi Alag városrész 

alpolgármesteri megbízottja
juhasza@dunakeszi.hu

+36 70 797 9054

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
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körzeti képvi  selőink jelentik
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Mozgalmas időszak a város 
számára a nyár vége, az ősz, 
s ez a körzetünk mindennapi 
életében is megmutatkozott, 
különösen sokan kerestek meg 
észrevételeikkel, problémáik-
kal, ebben a hónapban is!

Az új kutyafuttató hama-
rosan átadásra kerül, kérem  
a gazdikat, hogy csak a meg-
engedett helyeken és módo-
kon sétáltassák kedvenceiket, 
legyenek tekintettel a nem ku-
tyásokra is!

Az elmúlt években nagyon 
sokan kerestek meg az Adven-
ti Vásár ügyében, főleg idő-
sek, hogy miért nem maradt 
a Casalgrande téren? Magam 
is szomorkodtam kissé, hogy 
ez a szép városi program már 
nem itt van a ’Lakótelep Szí-
vében’, de érthető, hogy a vá-
ros új főtere, szebb, nagyobb, 
és több lehetőséget kínált. Az 
idén azonban újra ide tervezik 
a szervezők, s ez reményeim 
szerint ismét ünnepi hangu-

latot és vidámságot hoz majd 
kis közösségünk számára is! Új-
donság lesz, hogy egy kis jég-
pályát is kapunk vele, mely so-
kaknak jelenthet majd örömet!

A közlekedési és parkolási 
problémák visszatérő gondot 
jelentenek! A Barátság 35-45. 
előtti változások hamarosan 
megkezdődnek, a hivatalos 
eljárás utolsó szakasza zajlik, 
az illetékes bizottság döntése  
a szeptemberi ülés idején lesz, 
s utána remélem már a konkrét 
munka is megtörténik! A Ga-
ras utcai forgalom lassítása is 
szükségszerű, ebben is dönt-
hetnek.

Remélem ennek eredmé-
nye lesz majd, a jobb parko-
lási lehetőség, a biztonságo-
sabb közlekedés, és a sza-
bályok betartásának javulá-
sa is! Mindig kapok vagy látok  
a facebookon panaszokat a 
büntetések miatt. A közterület 
felügyelők az éppen hatályos 
szabályok alapján teszik a dol-

gukat, nincs lehetőségük mér-
legelni. A jövőbeni változások 
nem írják felül a szabályokat, 
ezért kérek mindenkit, hogy 
azokat tartsuk tiszteletben, ez 
közös érdekünk!

A lakossági faültetéshez is 
megadta a hivatal illetékese  
a segítséget, sokan éltek is ezzel!

Hamarosan újabb köztiszta-
sági napot is rendezünk! Innen 
sajnos csekély számú jelentke-
ző szokott részt venni, pedig 
ez egy remek alkalom a szebb 
tisztább lakókörnyezet elérése 
mellett a közösség építésre is! 
Kérem, aki teheti jelentkezzen 
és jöjjön majd velünk!

Szomorúan látjuk sokan, 
hogy az új Kőrösi parkra nem 
mindenki vigyáz a megfelelő 
módon, néhány rongáló tönk-
reteszi a közösség egyik ékes-
ségét! Sajnos nem mindenho-
vá lehet kamerát tenni, rend-
fenntartót állítani, de min-
den megoldást megkeresünk, 
hogy ez a folyamat megvál-
tozzon! 

Természetesen továbbra 
is várom a jelzéseiket, olyan 

ügyekben, melyek szebbé-
jobbá tehetik a Lakótelep Szí-
vének életét! E-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, telefonon a 0627 542-805 
számon, levélben a Garas utca 
4. szám alatt, s természetesen 
személyesen is!

Facebookon a Seltenreich 
József képviselői oldalamon 
és a Lakótelep Szíve csoport-
ban is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!

A képviselő-testület augusztus hó-
napban szokásos módon nem tar-
tott ülést, ilyenkor van a „nyári szü-
net”, ahogyan a polgármesteri hi-
vatal is igazgatási szünetet tart az 
augusztus 20-i nemzeti ünnepet 
megelőző két hétben.

Ennek ellenére tennivalók au-
gusztusban is adódtak:

A Toldi utcai bevásárlóközpont 
ugyan nem az én körzetemhez 
tartozik, de a legnagyobb közös-
ségi oldal egyik Dunakeszivel fog-
lalkozó csoportjában lakossági be-
jelentést tettek a parkolóban talál-
ható magas parlagfűvel összefüg-
gésben, melyet azonnal jeleztem  
a Városháza illetékeseinek.

Ugyancsak nem a saját körze-
temhez tartozik, de az Állomás sé-
tány és a Mindszenty sétány sar-
kán található hulladéktárolók 
melletti áldatlan állapotokat is je-
leztem mind a Városháza, mind 
a Közüzemi Kft. munkatársainak, 

kérve annak mielőbbi megoldását.  
Sajnos a városi hulladékhelyzet 
azt mutatja, hogy réges-régen 
túlhaladta a város azt az állapo-
tot, amikor elegendő a heti két-
szeri hulladékszállítás. E tényt már 
évekkel korábban jeleztünk az 
Önkormányzatnak, azonban ér-
demi intézkedés, illetőleg a szállí-
tások gyakoribbá tétele irányába 
semmiféle lépés nem történt. En-
nek (is) a következménye az a sok-
szor valóban vállalhatatlan állapo-
tok a közterületi hulladéktárolók 
mellett.

A Barátság útja 36-38 és 40-42-
es társasházakban lakók keres-
tek meg a házak melletti közterü-
letek karbantartásával kapcsolat-
ban, melynek elkezdtem utánajár-
ni és valamilyen megoldást keresni 
arra, hogy a területet a jövőben is 
rendben lehessen tartani – ennek 
eredményéről a későbbiekben fo-
gok beszámolni.

Fentieken kívül több kisebb ille-
gális hulladéklerakattal, kidőlt út-
irányjelző táblákkal kapcsolatban 
kerestek meg a körzetből, melyek-
kel kapcsolatban a szükséges lé-
péseket megtettem.

Kaptam egy újabb megkeresést 
az elektromos rollerekkel kapcso-
latban is, melyre a válasszal még 
adós vagyok, de az újonnan ki-
alakuló állami szabályozás min-
denképpen fontos előrelépés lesz 
ezeknek az általam egyébként 
kedvelt és rendszeresen használt 
közlekedési eszközöknek a hasz-
nálatával kapcsolatos problémák 
kezelésében. (A felvetésről megkér-
deztük a Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft-t, ahol azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy nem érkezett megke-
resés a szemétszállítás gyakoriságá-
nak növelésére. Többlethulladék el-
szállítása mindenki számára bizto-
sított, csupán jelölt zsákban kell ki-
helyezni. Hulladékgyűjtési napon 

gyűjtőpontról a lomot is elszállítják, 
és a közterületek rendje és tisztasá-
ga érdekében a konténertároló he-
lyek rendszeres takarítását is elvég-
zik. – a szerk.)

Elérhetőségeimen továbbra is 
várom megkereséseiket. Közvet-
len telefonszámom: 06-70-379-
92-11, elektronikus levélcímem: 
zpvarga.dunakeszi@gmail.com 
vagy varga.zoltan@jobbik.hu. El-
érhető vagyok a közösségi médi-
ában, alábbi hivatalos oldalaimon 
is: www.facebook.com/zpvarga, il-
letve www.twitter.com/zpvarga. 
Postai levelet a 2120, Dunakeszi, 
Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánk-
ba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
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AZ IDŐJÁRÁS KEGYES VOLT, A PROGRAMKÍNÁLAT VONZÓ, A DU-
NAKESZI LAKOSOK – ÚGYMOND – „KIÉHEZTEK” MÁR A SZABADTÉ-
RI SZÓRAKOZÁSRA, KIKAPCSOLÓDÁSRA, A KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY-
RE. SEJTHETŐ VOLT TEHÁT, HOGY A SZEPTEMBER 3-5. KÖZÖTT A 
KATONADOMBON MEGRENDEZETT X. DUNAKESZI FESZT A NAGY 
SZÁMBAN KILÁTOGATÓ FIATALOK, IDŐSEK ÉS TERMÉSZETESEN A 
CSALÁDOK KÖRÉBEN TELJES SIKERT ARAT MAJD.   

A Feszt kilencéves si-
kertörténete a múlt 
évben a járványhely-
zet miatt törést szen-

vedett. Idén napközben az ellen-
őrző pontokon, a 18 éven felüli-
ek csak védettségi kártyával lép-
hettek be. A fiatalabbak ez alól 
mentesültek. Az esti koncertek-
re pedig a kártya mellett előre 
megvásárolt jegyekkel, vagy in-
gyenesen a Dunakeszi Kártyával 
lehetett bejutni. Ez utóbbit a vá-
rosban ez idáig mintegy tízezren 
váltották ki.   

Már az első este a népszerű 
Wellhello zenekar bulijára meg-
telt a küzdőtér. Itt mondta el 
fesztiválnyitó beszédét Tuzson 
Bence, a térség országgyűlési 
képviselője. „Idén már bizton-
ságban és reményekkel telve ün-
nepelhetünk és szórakozhatunk.  
Dunakeszinek és vonzáskörzeté-
nek összetartó közössége megér-
demli ezt a színvonalas rendez-
vényt, hiszen van mit ünnepel-
nünk. A város és a térség az or-
szág legjobban fejlődő körzete és 
a jövőben is képes lesz megőriz-
ni és tovább gazdagítani az elért 
eredményeket.”

A további két napon a közön-
séget a „bőség zavara” nyűgöz-
te le. A sátrakban a kiállítók he-
lyi érdekességekkel, tájékozta-
tókkal szolgáltak az érdeklődők-
nek. A teljesség igénye nélkül 
találkozhattak a Veni Vidi Vici 
Alapítvány, a DunArt Galéria, 
a VOKE József Attila Művelődé-
si Központ, a NAV, a Dunakeszi 
Városi Rendőrkapitányság kép-
viselőivel. A Dunakeszi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
sátrában különleges vendégek-
kel találkozhattunk. Az önkor-
mányzat meghívására eljött be-
mutatkozni a leendő testvérvá-
ros, a németországi Deggendorf 
delegációja.        

Közismert, hogy Dunakeszi 
egyebek mellett a sportot sze-
retők városa is. Talán ezért sem 
volt véletlen, hogy a VSD Fesztre 
kitelepült sportválasztója szin-
te mágnesként vonzotta a legkü-
lönbözőbb korosztályokat, első-
sorban a fiatalokat. Az egyesü-
let tizenkilenc szakosztályának 
sportolói mutatták be tudásukat, 
és igyekeztek felkelteni főként  
a fiatalok érdeklődését saját 
sportágaik iránt.         
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Nagy elégedettséggel mond-
ta kérdésünkre Székely István, 
a VSD alelnöke, hogy idén hu-
szonöt sportágban mutatkoz-
hattak be. – „Nagy bizakodás-
sal vagyunk, hogy mindenki 
megtalálhatja azt a sportágat, 
amelyben esetleg el tudja kez-
deni sportolói pályafutását. Ne-
künk is ez a tizedik sportválasz-
tónk, de ez csak leképezése an-
nak, amit egyébként végzünk, az 
óvodai és az iskolai programok-
ban azért, hogy már a gyerme-
kek is találkozhassanak a VSD-
vel és a számukra szimpatikus 
sportággal.”

A sport után tallózzunk az idén 
először a Duna-partra települt kis 
színpadra a két napra tervezett 
kulturális kínálatból. A már jól is-
mert és kedvelt EtvieDanse Tánc-
stúdió most is remekelt különbö-
ző korcsoportjainak produkciói-
val. Sajátos, varázslatos hangula-
tú bábelőadást láthattunk Berta 
Katalin bábművésztől, aki Saint-
Saens Az állatok farsangja című 
szimfonikus költeményére „fűzte 
fel”, előadását. A Duna Összefűz 
Nemzetiségek Klubja és a Du-
nakeszi Bolgár Nemzetiségi Ön-
kormányzat közös szervezésében  
a Gabrieli-trió kemény hangzá-
sával rockabilly életérzést sugallt. 
Színpadi sportbemutatót tartott  
a VSD, a Mustang SE, majd a két-
napos műsorfolyamot a Dunake-
szi Koncertfúvósok egyórás, igé-
nyes koncertje zárta Szilágyi Sza-
bolcs Balázs vezényletével.   

Visszatérve a nagy színpad-
hoz, a nagy attrakció Halász Ju-
dit koncertje volt. Ahogy várhat-
tuk, hatalmas létszámú közön-
ség volt kíváncsi a Kossuth-díjas 
művésznő műsorára. Anyu-
kák, apukák kisgyermekeikkel, 
nagyszülők unokáikkal együtt 
énekelték az örökzöld dalokat.  
A nézők között Jávorszki Róbert 
András nevű fiával és feleségével 
jött el, s amikor megkérdeztem, 
hogyan fér meg Led Zeppelines 
pólójával a Micimackó, annyit 
mondott: „Én is voltam gyerek.”

Koncert után kérdésünkre  
a művésznő elmondta, szívesen 
jön Dunakeszire, többször lé-
pett már fel a városban, amelyről 
sok jót hallott, főleg arról, hogy 
mennyire fejlődik. – „Nagysze-
rű volt a közönség, és meg va-
gyok hatva, hogy ilyen sokan itt 
voltak.”

Hosszasan dicsérhetjük még  
a Fesztet, de a legfontosabb, 
hogy a kilátogatók hogy érezték  

magukat. – Első nap este itt vol-
tunk a Wellhello koncerten, 
most a sportválasztóra jöttünk 
kerékpárral a víztorony közelé-
ből. Nagyon jó a Feszt, az embe-
rek kimozdulhatnak otthonról, 
találkozhatnak ismerősökkel, 
összehozza a családokat a közös 
szórakozás – mondta Nagy Csa-
ba és felesége, Kovács Beatrix, 
akik elhozták gyermekeiket is, 
a nyolcéves Hunort és a tízéves 
Dalmát, akik a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskolában tanulnak. 

– Végignéztük a pavilono-
kat, a sportválasztót, Bence uno-
kánk kipróbálta az ökölvívást 
– mondta Nagy László, aki fe-
leségével együtt a Nyugdíjas 
Kiránduló Klub aktív tagja. – 
Lányunkkal, Nagy Gabriellá-
val és férjével, Csörgő Lászlóval 
együtt könnyen bejutottunk vé-
dettségi igazolvánnyal. Sok ér-
dekes program van, nagyon jók 
a közösségi programok, össze-
hozzák az embereket. 

Vasárnap este került sor Tu-
zson Bence és Dióssi Csaba pol-
gármester zárszavára. A vá-
rosvezető köszönetet mondott  
a Közüzemi Kft.-nek, a prog-
ramirodának, és minden közre-
működőnek a Feszt előkészítésé-
ért és lebonyolításáért. Felidézte 
a 2011-es első Fesztet, és kérdé-
sére, hogy a közönség közül vol-
tak-e már az első rendezvényen, 
sokan emelték fel a kezüket. 
Újabb kérdésére, hogy legyen-e 
jövőre is Feszt, egyhangú igen-
nel zúgott fel a hangorkán. Tu-
zson Bence a kezdeményezéséért 
az ötletgazdának, Dióssi Csabá-
nak mondott köszönetet, és jó 
volt, hogy a múlt évi lemaradást 
idén behoztuk. Hiszen a Feszt az 
egyik legnagyobb városi ünnep.

Ezután következett a nyere-
ményjáték sorsolása. A nyer-
tes szelvényt Kristina List,  
a deggendorfi szépségkirálynő 
húzta ki. A Decathlon által fel-
ajánlott elektromos kerékpárt 
Jánoska Róbert nyerte, a Wink-
ler cég által felajánlott kerékpár 
pedig Pozsgai Istvánné tulaj-
donába került. Mindketten du-
nakeszi lakosok. A többi nyere-
ménytárgyat utólag a program-
irodában sorsolják ki, és a nyer-
teseket értesítik. 

Ezután vette kezdetét a Magna 
Cum Laude koncertje, s ezzel ért 
véget a tizedik Dunakeszi Feszt.  

Katona M István
Fotó: Kovács Zsolt 

és a szerző felvételei



18 Dunakeszi Polgár

Kristina List Renate Wasmeier

Deggendorf küldöttsége és dr. Thoma Csaba (b1)

A DUNA KIRÁLYNŐJE 
is itt volt Deggendorfból

KELLEMES ŐSZI DÉLUTÁNON 
NYÍLT MEG A VÁROS LEGNAGYOBB 
ÉS LEGKEDVELTEBB KULTURÁLIS 
RENDEZVÉNYE, A HÁROMNAPOS 
DUNAKESZI FESZT, MELYEN ITT 
VOLT KÉT TESTVÁROSUNK, AZ 
ERDÉLYI SZÉKELYKERESZTÚR ÉS 
A LENGYEL STARY SACZ ÖNKOR-
MÁNYZATÁNAK DELEGÁCIÓJA IS. 
A HATALMAS SÁTORVÁROSBAN 
A KIÁLLÍTÓK KÖZÖTT MUTAT-
KOZOTT BE A NÉMETORSZÁGI 
DEGGENDORF, MELYNEK ÖNKOR-
MÁNYZATA DUNAKESZIVEL KÉ-
SZÜL KIALAKÍTANI A TESTVÉRVÁ-
ROSI KAPCSOLATOT. 

A 36 ezer lélekszámú, 
Duna-parti városból, 
Renate Wasmeier al-
polgármester asszony 

vezetésével érkezett küldöttség 
tagjai örömmel mutatták be vá-
rosukat az érdeklődőknek. 

Mint megtudtuk: a bajororszá-
gi városnak jó nevű műszaki egye-
teme van, melyen sok külföldi diák 
tanul. Deggendorf vonzó a turisták 
körében, akik közül sokan érkeznek 
hajóval, míg mások a Dunán evezve 
fedezik fel a 800 méter magas hegy 
völgyében elterülő települést. Ked-

velt kirándulóhely, amely télen a sí-
elők „paradicsoma”. Számos borá-
szat kínálja finom, zamatos borféle-
ségeit, melyek kedveltek a borbará-
tok körében.

- Dunakesziben egy nagyon 
kellemes, hangulatos várost is-
mertünk meg, a Duna-partja le-
nyűgöző. Egyébként a két város-
ban nagyon sok a hasonlóság – 
jelentette ki Renate Wasmeier, 
Deggendorf alpolgármestere.

A Fekete-erdő kapujaként is-
mert Deggendorfnak még nincs 
testvérvárosa, az első kapcsolat-
felvétel két éve volt, amikor Du-
nakeszi küldöttsége Dióssi Csa-
ba polgármester vezetésével egy 
bemutatkozó látogatást tett azzal  
a céllal, hogy a városunkban tanu-
ló diákok számára németországi 
partnerrel építsen ki kapcsolatot, 
hogy a dunakeszi fiatalok nyelv-
tudásukat csereprogramok kere-
tében gazdagíthassák. Ezt a láto-
gatást viszonozták a németorszá-
gi küldöttség tagjai, akikkel Du-
nakeszire érkezett Kristina List,  
a Duna királynője is, aki – bár szép 
fiatal hölgy – de ezt a rangos címet 
nem szépségével érdemelte ki, ha-

nem azzal, hogy igazi lokálpatrió-
taként a versengő riválisok közül ő 
ismeri legjobban Deggendorf tör-
ténelmét, kultúráját, szokásait. – 
Én szeretem a legjobban a várost – 
mondta ragyogó tekintettel.

Kristinának is nagyon tetszik 
Dunakeszi. Elmondta: nagyszerű 
embereket ismertek meg, nagyon 
vonzó a város, kellemesek a benyo-
másai, fantasztikus a dunakeszi-
ek vendégszeretete és vendéglátása!  
A bemutatkozásukat segítő Radnó-
tis gimnazistákkal folyamatosan 
társalogtak, mert – mint Kristina 
fogalmazott - kíváncsi arra, hogy 
a dunakeszi fiatalokat mi érdek-
li leginkább napjainkban. – De na-

gyon várom az esti koncerteket is 
– mondta búcsúzásként a Duna 
királynője, aki a Dunakeszi Feszt 
záró estjén, a Magna Cum Laude 
fergetes koncertje előtt a kihúzta  
a szerencsés nyertesek nevét az 
ajándékdobozból. 

- Egy nagy lépést tettünk abban, 
hogy Dunakeszi testvérvárosa le-
gyen a németországi Deggendorf 
– összegezte közösségi oldalán az 
együtt töltött három nap tapaszta-
latait Pethő Krisztián, a városi ön-
kormányzat és a Dunakeszi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselője. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Felemelő érzés 
az összetartozás élményét megélni 
Egy hajóban eveztek a Dunán a székelykeresztúri és a lengyel barátaink
DUNAKESZI VENDÉGEKÉNT ELSŐ ALKALOMMAL VAGYOK ITT AZ ÖNKORMÁNYZAT MEG-
HÍVÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN. EL SEM TUDOM MONDANI, HOGY MENNYIRE BOLDOG VA-
GYOK, ÉS MILYEN JÓ ÉRZÉSEK TÖLTENEK EL, HOGY ITT LEHETEK SZÉKELYKERESZTÚRI 
TÁRSAIMMAL EGYÜTT TESTVÉRVÁROSUNK RANGOS FESZTIVÁLJÁN – MONDTA SEBES-
TYÉN ZSOLT, SZÉKELYKERESZTÚR ALPOLGÁRMESTERE, A DUNAKESZI FESZTRE ÉRKE-
ZETT KÜLDÖTTSÉG VEZETŐJE.

- Bízunk benne - Koncz Hunor-János polgár-
mester úr szavait is idézve –, hogy tovább tud-
juk építeni azt a tartalmas együttműködést, 
amit elődeink kialakítottak Dunakeszi Város 
Önkormányzatával és polgáraival – jelentette 
ki a fiatal politikus.

- A történelmi Magyarország területén szá-
mos településsel ápolnak testvérvárosi együtt-
működést, ezer szállal kötődnek az anyaor-
szághoz is…

- Még annál is többel! Székely- 
keresztúrnak Kárpát-medence-szerte vannak 
testvérvárosai, fontosnak tartjuk az összetar-
tozás erősítését, mert ahogy egy magyar dal 
mondja: „Egyek vagyunk!” Ezt igyekszünk mi 
is megőrizni, és ápolni a hagyományokat, az 
összetartozás felemelő érzését megélni akár itt 
Dunakeszin, akár otthon Erdélyben. 

- Milyen élményekkel utaznak haza, mi az, 
amit otthon is szívesen megvalósítanának az 
itt szerzett kellemes tapasztalatokból? 

- Az egyik legfontosabb és talán legszebb él-
ményt a Szent István Általános Iskolában él-
hettük át, amikor megtekinthettük Magyar-
ország egyik, ha nem a legmodernebb iskoláját 
az igazgató asszony kalauzolásával. A látottak 
és hallottak tovább erősítették bennünk, hogy 
a gyerekeink oktatásába még többet kell befek-
tetni, mert a jövő bennük van. Az iskolaláto-
gatáson kívül több programon vettünk részt. 
Dunakeszi barátainknak köszönhetően a len-
gyel és a német delegáció tagjaival együtt láto-
gatást tehettünk az Országházban, amely szá-
munkra életre szóló élményt jelent. A Kossuth 
téren megnéztük az összetartozás emlékhelyet, 
ahol a történelmi Magyarország valamennyi 
településének neve között megható volt felfe-
dezni Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Ko-
lozsvár… és a többi erdélyi város vagy falu ne-
vét. Igazi kulturális élmény volt a Vörösmarty 

téren az Ünnepi Könyvhét forgatagában elve-
gyülni, mint ahogy itt a városban, a Dunakeszi 
Feszt programjait élvezni, dunakeszi baráta-
inkkal beszélgetni, amit e lap hasábjain keresz-
tül is köszönünk vendéglátóinknak – hangzot-
tak Sebestyén Zsolt szavai. 

A székelykeresztúri önkormányzati küldött-
ség tagja volt az a Simo Béla is, aki a nyáron ve-
hette át Dunakeszi Város Önkormányzata kitün-
tetését a testvérvárosi kapcsolatok gazdagítása 
érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért. 

- A hatfős önkormányzati küldöttség mellett 
30 tagú sportos csapat is ellátogatott Dunake-
szire, akik között vannak labdarúgók és azok, 
akik 25 évvel ezelőtt itt a Dunán megismer-
kedtek az evezéssel Dunakeszi jóvoltából. Egy-
koron 14-16 éves fiatalokat hoztam a városba, 
akik ma már felnőttek. Nosztalgiaevezésre jöt-
tek, akik között van orvos, mérnök, informa-
tikus, geológus és még hosszasan sorolhatnám 
a többiek végzettségét is. A lényeg, ahogy visz-
szaemlékszem a negyedszázada történtekre: az 
első nap a hatalmas vízen csak Gödig tudtak 
felevezni a gyerekek, de másnap a sárkányhajó-
ban már egészen Vácig eljutottunk. Olyannyi-

ra belejöttek a srácok, hogy két nap alatt meg-
kerültük a Szentendrei-szigetet. Most is nosz-
talgiával gondoltam rá, amikor Nagymarosnál 
hajóba szálltunk, hogy leevezzünk Dunakeszi-
ig. A testvérvárosok összefogásának szép pél-
dája volt, hogy egy hajóban eveztünk a lengyel 
Sztary Saczból, az alpolgármester úr vezetésé-
vel érkezett barátainkkal. Külön köszönöm ezt 
a lehetőséget Dióssi Csaba polgármester úr-
nak és Kárpáti Zoltán barátunknak, aki évtize-
dek óta mindenben segít bennünket, minden-
ben mellettünk áll. A labdarúgók pedig Ben-
kő Tamásnak, az MLSZ Pest Megyei Igazgató-
ság igazgatójának a meghívására érkeztek egy 
kispályás minitornára. Nagy öröm volt a szá-
munkra - a vereség ellenére is -, hogy a Pus-
kás Arénában drukkolhattunk a magyar nem-
zeti tizenegynek az angolok elleni találkozón. 
A hangulat felejthetetlen volt! Könnyeinkkel 
küzdöttünk!

- Ilyen óriási élményt, érzelmi feltöltődést 
jelent a testvérvárosi kapcsolat, az évek során 
született barátságok? 

- Nekem feltétlenül! Mindig nagy örömöm-
re szolgált, ha találkozhattam dunakeszi ba-
rátaimmal. Most is, amikor sétáltam a Duna-
parti sétányon, hárman is megszólítottak: Ta-
nár úr! Hogy van? – kérdezték. Jó érzés, lelkiző 
ember vagyok, szeretem, ha tudok az embere-
ken, főleg a gyereken segíteni. Ezt a mentali-
tást, ezt a gondolkodást igyekeztem mindig is 
átadni a felnövekvő generáció tagjainak, hogy 
ők is részesei lehessenek ennek a gyönyörű szép 
kapcsolatnak, amit kifejlesztettünk 25 év alatt 
– mondta a szeptember 1-én nyugdíjba vonult 
földrajztanár, aki töretlen lelkesedését és ra-
gaszkodást egyik barátjától vett idézettel fejez-
te ki: „Másképpen gondolkodunk, de a szívünk 
és a lelkünk olyan, mint egy 12 éves gyereké, 
azok nem hazudnak, azok igazi érzelmek!”

A székelykeresztúri önkormányzati küldött-
ség egyik tagja, Bálint Kinga közösségi olda-
lán így összegezte az itt töltött napok élményeit: 
„Dunakeszi, ahol az ember és a természet békés 
harmóniában él egymással!”

Vetési Imre
Fotó: Kárpáti Zoltán

A bolgár Ravda testvértelepülésünk 
polgármestere, Andon Bakalov tele-
fonon kívánt kellemes szórakozást  
a X. Dunakeszi Feszt programjaihoz, 
melyen a legnagyobb sajnálatukra nem 
tudtak részt venni, mert a falu és térsé-
ge, Burgasz megye piros zónába került a 
koronavírus-járvány miatt, ezért kény-
telenek voltak lemondani Dunakeszi 
kedves meghívását – tudtuk meg Kirov 
Gábortól, a dunakeszi Bolgár Nemzeti-
ségi Önkormányzat vezetőjétől.  
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100 éves a Dunakeszi Református Egyházközség 1921 - 2021

DUNAKESZI A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉIG SZINTE TELJESEN ZÁRT KATOLIKUS KÖZÖSSÉG MARADT, PROTESTÁNSOK ELSŐ NAGYOBB CSO-
PORTJA AZ 1844-BEN INDULÓ VASÚTÉPÍTÉSNÉL JELENT MEG. AZ ALAGI LÓSPORT MEGINDULÁSÁVAL ÖZÖNLÖTTEK A PROTESTÁNS 
LOVÁSZOK, ZSOKÉK, ISTÁLLÓTULAJDONOSOK ALAGRA. 1911-BEN ELKEZDŐDÖTT A DUNAKESZI FŐMŰHELY ÉPÍTÉSE, EZZEL ÚJRA 
NAGYSZÁMÚ HITTESTVÉRÜNK ÉRKEZETT A TELEPÜLÉSRE. A VILÁGHÁBORÚ UTÁN ÚJABB VASUTAS CSALÁDOKBÓL ÉS AZ ELSZAKÍ-
TOTT ORSZÁGRÉSZEKBŐL MENEKÜLŐKBŐL A MŰHELYTELEPEN IS KINŐTT A REFORMÁTUS KÖZÖSSÉG. 

A dunakeszi reformátusok 
elmúlt másfél évszázada

Szórványunk már 1913-ban kérelmez-
te fiókegyházzá válását. A további ön-
állósodási törekvéseket a világháború 
kitörése hátráltatta. 1919-ben Kirner 

A. Bertalan összegyűjtötte a szétszéledt nyá-
jat és újra indította az egyházi életet. 1921-ben 
a presbitérium kérelmezte az egyházmegyénél 
a teljes önállósodást, az „anyaszentegyházzá” 
válást. Mivel a lélekszám meghaladta a 900 főt 
és költségvetés biztosítva volt, 1921. szeptem-
ber 15-én jóváhagyták a kérést. Október 26-án 
a presbitérium meghívta Kirner A. Bertalant  
a lelkészi állásra, majd november 20-án beik-
tatták az önálló Alag-Dunakeszi Református 
Egyházközség első lelkipásztorát.

1922-ben Szemere Kálmán gondnok úr se-
gítségével megvásárolták Szilágyi Vincze  há-
zát a Szent Mihály utcában. Ez a családi ház 
mai templomunk elődje, első imaházunk. 
1923-ban kis torony került az imaház tetejére 
és abba harang. 1926. november 18-án felszen-
telték a Református Kultúrházat a mai Városi 
Könyvtár épületében.

Kirnert Tóth János újpesti hitoktató követ-
te helyettesként Alagon, 1933-as beiktatásáig. Ő 
is törekedett arra, hogy templomot építsen a re-
formátus gyülekezet, de erre a pénzügyi válság 
miatt nem volt lehetőség. 1932. november 13-án 
Ravasz László püspök felszentelte a Műhelyte-
lepi imatermet. Itt 1952-ig tudott a helyi közös-
ség istentiszteletet tartani. A Műhelytelepen volt 
presbiter vitéz Gérecz Ödön, az 56-os mártír, 
Gérecz Attila édesapja.

1943 márciusában két tanácsbíró megállapí-
totta a lelkész „szabálytalan ténykedését”, mi-
vel megfelelő oktatás és szabályszerű anya-
könyveztetés nélkül átvett 79 izraelita egyház-

tagot. Később ez a szám 139-re nőtt. Felfüg-
gesztették a szolgálatból, 64 hónapon át tartott 
meghurcoltatása, míg 1948-ban visszakapta 
lelkészi státuszát.

A háború és az azt követő időszak a helyettes 
lelkészek szolgálatát hozta. Öt év során négyen 
helyettesítettek: Bölcskei Géza – Bölcskei Gusz-
táv püspök édesapja -, Parragh Sándor, Balla Ist-
ván és Mezey Mihály.

1948-ban visszahelyezték állásába Tóth Já-
nost, aki 1953-ig folytatta szolgálatát. Megala-
pozta annak lehetőségét, hogy az őt követő Bal-
la István és a gyülekezet 1957-ben megépíthesse 
az áhított templomot: kész csoda, hogy az enge-
délyeztetések után pár hónap alatt elkészült ma 
is álló templomunk. 1957. szeptember elsején 
szentelte fel az esperes. Ez a nap azóta is a „Hála-
adás napja” gyülekezetünkben.

 Balla Istvánt 1965-ben – a fiatalítás jegyében 
– az akkor 24 éves budapesti segédlelkész, Szal-
kai Lajos követte. Ő fiatalságot, frisseséget, meg-
újulást hozott a gyülekezetbe. Szakemberek se-
gítségével ő rakta össze három Bach-korabeli or-
gona romjaiból ma is szolgáló orgonánkat, fel-
építették a parókiát. Nyugat-európai kapcsolatai 
révén Szalkai Lajos elhozta Dunakeszire a hol-
land „Shirchadasj” kórust, majd ennek mintájá-
ra megalakult a gyülekezet ifjúsági kórusa.

1993-ra, mikor Szalkai Lajost felváltotta 
Debrecenyi Károly István, két testvérgyüleke-
zetünk volt: a holland Lunteren és az erdélyi 
Cserefalva. 

Az új lelkész is felújíttatta a templomot,  
a parókiát, az orgonát és fontos missziói célnak 
tűzte ki, hogy újra legyen műhelytelepi ima-
ház. Nála lett hagyomány a gyülekezeti nap: 
az „Alagi majális”. Kezdeményezte csatlako-

zásunkat az ökumenikus alkalmakhoz. Újabb 
missziói területeken kezdtünk el szolgálni:  
a kárpátaljai Szolyván, Nagydobronyban, vala-
mint az őrségi Szentgyörgyvölgyben.

2000-re gyümölcsöt hozott az imaházért való 
könyörgés: több helyszín után végre a Barátság 
úton egy adventi alkalommal megkezdődhetett 
az igehirdetés a város másik felén is. A városi és 
kormányzati segítséget társadalmi munkával 
hálálta meg a gyülekezet.

A templomépítés 50. évfordulóján, 2007-ben, 
a Hálaadás Napján beköltözött a toronyba má-
sodik harangunk.

Lelkészünk távozása után, 2011-ben Szőke 
Attila Szilárdot választotta a gyülekezet lelki ve-
zetőjének. Beosztott lelkészeinkkel – Szőke Etel-
kával és Kodácsy Tamással - ők is újabb alkal-
makat hoztak a gyülekezet életébe. 

2012-ben pályázati lehetőség adódott gyü-
lekezeti ház építésére. 2014-ben lebontottuk  
a régi épületeket, majd megkezdődött az épít-
kezés. 2016-ban már használatba vehettük az 
elkészült első helyiséget, 2018-ban pedig szép 
ünnepség keretében adtuk át az új gyülekezeti 
házat. 2017-ben ünnepeltük a reformáció 500. 
évfordulóját, ekkor került fel egy emléktábla  
a volt Református Kultúrház falára.

2020 nem csak a coviddal sújtotta gyülekeze-
tünket, de újabb lelkészcsere is történt. Szept-
emberben eltávozott a lelkészházaspár és az 
egyházmegye Sebestyén Győző fóti lelkipász-
tor gondoskodására bízott minket új lelkészünk 
megtalálásáig. A presbitérium ajánlása után  
a Közgyűlés 2021. május 9-én Kodácsy Tamást 
választotta lelkészéül. Az ő vezetésével indulunk 
a következő 100 esztendőbe, Isten országának 
dunakeszi építésébe. Varga István
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Vezényi Elemér Budapesten született, 1879. május  
29-én, nyolcgyermekes családban. Édesapja ál-
lami tisztviselő volt, akinek anyagi lehetősé-

gei nem tették lehetővé, hogy fiát folyamatosan tanít-
tassa. A Budapest Fő- és Székvárosi, IV. Kerületi (Bel-
városi) Községi Nyilvános Főreáliskolába járt, ahonnan  
14 évesen, 1893-ban, a III. osztály elvégzését követően ki-
maradt. Ezután egy évig egy épületszobrász mellett dol-
gozott, majd folytatta tanulmányait, és hamarosan fel-
vették az Iparművészeti Főiskola díszítő-festő tagozatá-
ra. Másfél évvel később – anyagi problémák miatt – abba 
kellett hagynia ezen tanulmányait is. Tehetséges volt, így 
képei eladásából szerényen meg tudott élni, miközben 
esti tanfolyamokra járt. 

1899-ben bátyja, Árpád révén ismerkedett meg Her-
man Ottóval, aki – látván Vezényi Elemér művészi képes-
ségeit és természetszeretetét – képeket rendelt tőle. 1903-
ban Herman A magyar ősfoglalkozások köréből c. művét 
Csörgey Titus és Vezényi Elemér illusztrálta. Csörgey ve-
zette be a madárillusztrációk világába, 1914-ben közösen 
illusztrálták a jeles ornitológus A Madarak Hasznáról és 
Káráról szóló kötetét. 14 évet töltött Herman Ottó mel-
lett. 1911-ben, Lendl Adolf főigazgató (1911‒1929) megbí-
zásából a Fővárosi Állat- és Növénykert részére egy 200 
madárfestményből álló, a Földrajzi Társaság kiadásában 
megjelent levelezőlap-sorozatot készített. 

Az első világháború idején bevonult, öt évet töltött  
a fronton. Hazatérése után Kittenberger Kálmánnal kez-
dett dolgozni. Elkísérte őt afrikai utazására, ahol vadál-
latokat rajzolt. Vezényi elkapta a maláriát, amelyből csak 
nehezen gyógyult fel és kénytelen volt otthagyni Afrikát. 
Ettől kezdve a Nimród c. vadászújságnak lett állandó il-
lusztrátora. Neve hamarosan országosan ismertté vált, 
képei keresettek lettek. Könyveket (pl. Alessandro Man-
zoni: A jegyesek), tankönyveket (közel 200 darabot) il-
lusztrált, folyóiratokban jelentek meg rajzai. Adott le ké-
peket német (Meggendorfer Blätter), francia (Gil Blas), 
angol és japán újságoknak is. A legtöbbet a Madártani 
Intézetnek dolgozott, de az állatkertnek és a Mezőgaz-
dasági Múzeumnak is illusztrált. 1939-ben Éhik Gyula 
megbízta, hogy az akkori Mezőgazdasági Egyetem Állat-
tani Tanszékének megfesse Magyarország ragadozó ma-
darainak képsorozatát, amelyet ma a gödöllői Agrártu-
dományi Egyetem őriz. 

1927-ben Dunakeszire költözött, a Bercsényi Mik-
lós utca 8. sz. alá, és hamarosan a helyi közösség meg-
becsült tagjává vált. 1929-ben a dunakeszi helyszínnel is 
bíró Nemzetközi Falufejlesztési Kiállítás művészeti szak-
csoportjának vezetője lett. 1930-ban, a Szent Imre jubi-
leumi év alkalmából Dunakeszin a róm. katolikus elemi 
iskolában felszentelték Szent Imre zászlaját, amelyet a Jó 
Pásztor Nővérek Kongregációja készített el. Szent Imre 
és Patrona Hungariae alakját Vezényi Elemér rajzolta. 
1936-ban az elhunyt dr. Cseresnyés Ernő községi orvos-
ról életnagyságú képet festett. 1938. január 23-án megvá-
lasztották a Légoltalmi Liga alagi csoportja vezetőjének. 
1948-ban az ő tervei alapján és hathatós támogatásának 
köszönhetően állították fel a Március 15-e parkban –  
a ma is álló és a városi ünnepségek helyszínéül szolgá-
ló – az 1848-as zászlórudat. Az egykori Petőfi Kultúrház 
(Fő út 24.) számára egy nagyméretű Rákóczi-képet fes-
tett (ennek sorsa ismeretlen). 

1956-tól látása romlani kezdett, 1965-ben hályogmű-
tétre került sor, utána már nem tudott dolgozni. Géza fi-
ához költözött, Felsőgödre, ahol 1967. március 1-jén el-
hunyt. Dunakeszin, a Kegyeleti parkban helyezték örök 
nyugalomra. Képeiből kiállítást csak halála után rendez-
tek országszerte, Dunakeszin több alkalommal is.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Vezényi Elemér dunakeszi festőművész 
és illusztrátor
38 ÉVET, ÉLETE MAJDNEM FELÉT DUNAKESZIN TÖL-
TÖTTE, ITT ÉLT, ALKOTOTT, A KÖZÖSSÉG MEGBE-
CSÜLT ÉS TEVÉKENY TAGJA VOLT VEZÉNYI ELEMÉR, 
AKIT MADÁR- ÉS ÁLLATILLUSZTRÁCIÓI A 20. SZÁ-
ZAD EGYIK LEGNAGYOBB MAGYAR TERMÉSZET-
FESTŐJÉVÉ AVATTAK. 

Vezényi Elemér: Cinkepár (tulajdonos: RIHGY)

Vezényi Elemér
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Szabóné Ónodi Valéria, a DOHSZK vezetője

Dunakeszi szemmel

IGAZI MÉLYVÍZ VOLT RÁKOS NIKOLETTA TÁBORVEZETŐNEK AZ IDEI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR, DE PEDAGÓGIAI 
RUTINJA, A KOLLEKTÍVA ÉS A VEZETÉS TÁMOGATÁSA NÉHÁNY NAP ALATT ELOSZLATOTT MINDEN FÉLELMET. 
GYORSAN ORVOSOLTÁK A TÚLJELENTKEZÉS PROBLÉMÁJÁT IS ÉS AZ IDEI TAPASZTALATOKAT BEÉPÍTVE ÁLLNAK 
ELÉBE A KÖVETKEZŐ ÉVEKNEK.

Élménydús nyár 
a dunakeszi Duna-parton

Roska Péter nevét szinte 
minden 18 év alatti gyer-
mek és családja isme-
ri, rengeteg élményt adott  

a táborozó diákoknak az elmúlt 
években. Hirtelen halála váratlan 
feladat elé állította a tábor szerve-
zőit. Hogy érzi, miként sikerült ven-
ni az akadályokat? – kérdeztem Sza-
bóné Ónodi Valériától, a Dunakeszi 
Óvodai és Humán Szolgáltató Köz-
pont és Könyvtár vezetőjétől

- Tudtunk Péter betegségéről, és 
felkészített bennünket arra, hogy 
szervezőként már nem tud részt ven-
ni a táborban. Halálára nem számí-
tottunk, azt gondoltuk, hogy lesz 
ideje átadni a tapasztalatait és segí-
teni fogja Nikit, Rákos Nikolettát és 
mindnyájunkat a tudásával. Ez saj-
nos nem így történt, ebben az új 
helyzetben kellett helytállni. Továb-
bá meg kellett birkózni azzal is, hogy 
régi helyszín ugyan a Duna-parti tá-
bor, de teljesen új adottságokkal ren-
delkezik a felújítás óta. De több év-
tizedes pályafutásomból eredő ta-
pasztalatom alapján kijelenthetem, 
mindenki nagyon-nagyon jól helyt 
állt ebben a kihívásban. Akár a köz-
vetlen, saját kollégáim a Család- és 
Gyermekjóléti Központban, akár  
a pedagógusi gárda, akik nagyon ha-
mar összeálltak, hogy részt vegyenek 
a munkában, biztosítsák a gördülé-
keny munkát. Eleve jó érzés volt és 
biztonságot adott, hogy polgármes-
ter úrnak a nyári napközis tábor a 
szívügye, és ez minden kételyen, fé-
lelmen, szorongáson átlendített min-
denkit. Tényleg mindenki segített 
bennünket. Szuper volt a szervezés 

és a lebonyolítás is. 90-95%-ban tud-
tuk biztosítani a korábban már meg-
szokott programokat, foglalkozáso-
kat a már bevált fellépőkkel, embe-
rekkel. Mindent összevetve, nem volt 
egyszerű, de jól indult.

- Már elindult a tábor, amikor 
közleményt adtak ki arról, hogy 
a magas túljelentkezés miatt nem 
tudják sok jelentkező magas számú 
turnusigényét teljesíteni. Hogy fo-
gadták a szülők a korlátozást?

- A szervezés során derült ki, 
hogy jóval nagyobb a jelentkezés, 
mint a korábbi években, ezért kény-
telenek voltunk egy picit „behúzni 
féket”. Mert akár a hely adottsága-
it nézem, akár azt, hogy egyébként 
minőségi élményt biztosító módon 
hogyan bonyolítható le egy ilyen tá-

bor, és valóban jó helyen is legyenek 
a gyerekek, ilyen esetben azért van-
nak számkorlátok. A korábbi évek 
tapasztalata mutatta, hogy ez leg-
inkább 180 fő, de vettünk egy nagy 
levegőt, és 200 gyermeknél húztuk 
meg a felső határt. Ám végül vissza-
mondások miatt 180 fő körül ala-
kultak a gyermeklétszámok és ez jól 
kezelhető volt. Reméljük, hogy ezt  
a jövőben is tudjuk tartani.

Hogy hogyan fogadták a korláto-
zást? Először nehezen. Sokan biz-
tonsági okokból kértek minden tur-
nust, de aztán belátták, hogy min-
denkinek szüksége van arra, hogy 
1-2-3 hetet itt tölthessen a gyerme-
ke. A pandémia miatt – különösen 
idén nyáron – szinte mindenkinek 
probléma volt megoldani, hogy mi-
nőségi, tartalmas szünideje legyen 
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Dióssi Csaba polgármester 

- válaszol a polgármester

a csemetéjének, és ne csak egy 
gyermekmegőrzőben vagy 
akár egyedül töltse el a szün-
időt. Minden érintettnek fel-
ajánlottuk, hogy ők válasz-
szák ki, melyek azok a hetek, 
amelyekre leginkább szüksé-
gük van, így a kezdeti felhábo-
rodás után sikerült is hamar 
megnyugtatni a szülőket. Szá-
munkra is tapasztalattal szol-
gált ez a nehézség, hiszen már 
látjuk, hogy a jövőben maxi-
malizálnunk kell az igényel-
hető turnusok számát.

- A mai Nyíltvízi Edzőköz-
pont volt a nyári tábor hely-
színe évtizedeken át. Régi 
helyszín, de mégis új, rá sem 
lehet ismerni a területre. Mi-
ben volt más az idei szezon?

- Talán a legfontosabb a szo-
kás- és szabályrendszer, amit 
ehhez az új helyszínhez kellett 
kialakítani. A gyermekek biz-
tonsága érdekében Nikiék so-
kat dolgoztak ezen. A Duna-
keszi Városi Sport Kft. számá-
ra is egészen új volt a feladat, 
pl. a gyermekétkeztetésben és 
a tábor működésének bizto-
sításában kellett helyt állni-
uk. Hamar belerázódtak ők 
is, a jövőbeni sikeres együtt-
működés garantált. Ugyanígy 
a gyermekétkeztetési szolgál-
tatást biztosító Hungast Vital 
Kft.-nek is szokatlan körül-
ményekhez kellett alkalmaz-
kodni, és biztosítani a szolgál-
tatást, de abszolút rugalmasan 
és gördülékenyen álltak hoz-
zá, és mindenre találtak meg-
oldást. Sokat segített az előké-
születekben Tóth Eszter, Du-
nakeszi főkertésze és a Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft. csapata. Igyekeztek rend-
be tenni a területet, biztosítot-
ták és szállították a tárgyi esz-
közöket. Van még olyan része 
a Nyíltvízi Edzőközpont terü-
letének – az udvar alsó része 
–, amelynek a jól és biztonsá-
gosan használható kialakítása 

még hátra van, de ígéretet kap-
tunk polgármester úrtól, hogy 
a következő szezonra a közös 
tervek alapján építik ki.

- A szabályok között akadt 
olyan, amit nem tudtak be-
tartatni?

- A Duna sor felöl vártuk 
azokat a gyerekeket, akik 
szüleikkel érkeztek, ezt min-
den turnus előtt kommuni-
káltuk is a szülők felé. A ko-
rábbi években is jól bevált 
már a Duna felöli megközelí-
tés. Idén azonban többen úgy 
gondolták, hogy egyszerűbb 
a Római út felöl érkezni, be-
hajtani a létesítmény parkoló-
jába és ott kirakni a gyereket. 
Erre azonban sem az utca, 
sem a létesítmény parkoló-
ja nem alkalmas. Így a közte-
rület-felügyelet segítségét kel-
lett kérnünk, a Rév utca - Ró-
mai utca találkozásánál vára-
koztak minden reggel, hogy 
ne hajtsanak be a szűk zsák-
utcába az autókkal. Erre sé-
táltak ugyanis azok a gyere-
kek, akik szervezetten a vá-
rosi busszal érkeztek. Az ő 
biztonságukért meg kell hoz-
nunk ezt a szabályt, és ehhez 
a jövőben is ragaszkodni fo-
gunk. A Duna sor felöl egyéb-
ként a legegyszerűbb az autó-
val érkezőknek megközelíteni 
a létesítményt, ráadásul egy 
pedagógus ott is mindig fo-
gadta a gyerekeket. 

- A tábor megnyitóján el-
hangzott, hogy a tanárokat, 
pedagógusokat középiskolás 
diákok is segítik. Közösségi 
szolgálat teljesítésére kiváló 
helyszín és lehetőség. Miként 
tudtak részt venni a munká-
ban?

- Nagyon sok olyan közép-
iskolás jelentkezik közösségi 
szolgálatra kifejezetten azért, 
hogy a táborban teljesíthes-
sen, aki maga is korábban tá-
borozó volt. Egyrészt nagyon 

jó érzés, mert egyértelmű jel-
zés, hogy ők is jól érezték ma-
gukat annak idején. Másrészt 
azért nagyon jó dolog, mert 
ők már ismerik azokat a szo-
kásokat, programokat, amik 
ott zajlanak, és sokkal köny-
nyebben felveszik a fonalat, 
hogy miben tudnak segíteni, 
mibe tudnak bekapcsolódni. 
A tábor szervezői nagy öröm-
mel fogadják őket, és a részt-
vevők között is kialakítják az 
együttműködést. Az ott folyó 
pedagógiai munka során ki-
emelten kezelik, hogy a szoci-
ális képességek minél jobban 
fejlődjenek. Ennek egyik esz-
köze, hogy a nagyobbak segí-
tik a kicsiket, ügyeleti rend-
szert alakítanak ki (pl. étke-
zésnél felelősök, tisztasági 
őrjárat, stb…), a programok 
során irányítják, támogatják 
a kicsiket. A szociális képes-
ség fejlesztéséhez nagymér-
tékben hozzájárul az is, hogy 
a tábor integrálható SNI-s 
gyerekeket és tartós betegség-
gel küzdő diákokat is fogad. 
Az ottlétükben saját orvosa-
ik útmutatása segíti a szerve-
zőket. Beilleszkedésben, elfo-
gadásban is segíti a gyereke-
ket. Idén is voltak ilyen részt-
vevők és gond nélkül vette az 
akadályokat mind gyermek, 
mind felnőtt

Dióssi Csaba polgármestert 
kérdezzük, várható-e még  
a Nyíltvízi Edzőközpont te-
rületének további fejlesztése?

- A város tulajdonában álló 
legszebb ingatlan a gyö-
nyörű környezetben felépí-
tett Nyíltvízi Edzőközpont, 
amely amellett, hogy rendez-
vényhelyszín és szálláshely is 
egyben, a nyári napközis tá-
bor otthona. 

Úgy alakítottuk ki a tábori 
feltételeket, hogy az elsőéves 
tapasztalatok alapján folytat-
juk a fejlesztését. Napokon 
belül meg is tartjuk a hely-
színbejárást a tábort szerve-
ző DÓHSZK vezetőivel, a tá-
boroztatásban résztvevő ta-
nárok képviselőjével, a csa-
ládügyi tanácsnokkal, Tóth 
Eszter főkertésszel, a város-
üzemeltetési osztály vezetőjé-
vel, hogy átbeszéljük és össze-
hangoljuk a jövőbeni fejlesz-
tési célokat. 

Tereprendezésre, teraszos 
kialakításra és játszóvár épí-
tésére készülünk elsősorban, 
és ezekhez várhatóan már 
idén hozzá is kezdünk. Főker-
tészünk már kész tervekkel 
érkezik az egyeztetésre.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt
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Országos kitüntetést kapott 
a dunakeszi polgárőrök doyenje

Előttünk álló 
környezetvédelmi 

feladatok
Október 9-én önkéntes köztisztasági nap

AZ AUGUSZTUS 14-ÉN MÓRAHALMON RENDEZETT ORSZÁGOS POL-
GÁRŐR NAPON LENGYEL PÉTER, A DUNAKESZI POLGÁRŐRÖK TISZTE-
LETBELI ELNÖKE A POLGÁRŐRSÉG MEGALAKULÁSÁNAK 30. ÉVFOR-
DULÓJA ALKALMÁBÓL DR. TÚRÓS ANDRÁS ELNÖKTŐL A POLGÁRŐR 
ÉRDEMKERESZT ARANY FOKOZATÁT VEHETTE ÁT.

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN BESZÁMOLTAM ARRÓL, HOGY A BA-
RÁTSÁG U. 1-3. ELŐTT ELKÉSZÜLT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 
TÁMOGATOTT ZÁRHATÓ TÁRSASHÁZI KUKATÁROLÓ. KÜLÖN 
KÖSZÖNÖM PASSA GÁBOR FŐÉPÍTÉSZ ÚR MUNKÁJÁT A TERVE-
ZÉSBEN, AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS JOGI OSZTÁLY MUNKÁJÁT A 
SZERZŐDÉSEK TEKINTETÉBEN, A VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 
MUNKATÁRSAINAK AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁT ÉS A KÖZÖS KÉP-
VISELŐKKEL VALÓ EGYEZTETÉST, VALAMINT A DUNAKESZI KÖZ-
ÜZEMI NONPROFIT KFT. MUNKATÁRSAINAK A KIVITELEZÉSBEN 
ÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSBEN VÉGZETT MUNKÁJÁT, KÁRPÁTI 
ZOLTÁN KÉPVISELŐ ÚRNAK AZ ÉPÍTŐ JELLEGŰ ÉSZREVÉTELEIT, 
ÉS HOGY AZT A KIS HIBÁT IS ÉSZREVETTE, AMIT VÉGÜL SIKERE-
SEN JAVÍTOTT KI A KIVITELEZŐ. 
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Lengyel Péter Dunake-
szi közmegbecsülésnek 
örvendő személyisége, 

aki évtizedeken át irányította  
a városi polgárőrséget, szol-
gálta Dunakeszi közbiztonsá-
gát. Életének kilencedik évtize-
dét is megkezdő, ám rendkívül 
aktív polgárként napjainkban 
is tiszteletbeli elnökként segíti  
a városi szervezet tevékenysé-
gét. Megalapozott, széles körű 
szakmai tanácsaival és helyis-
meretével támogatja a játszó-
térőrség civil aktivistáinak ön-
zetlen munkáját, irányítja  
a strandfelügyelet tevékenységét.

Lengyel Péter önzet-
len közösségi tevékenységé-
vel igyekszik példát mutatni  
a felnövekvő generáció tagja-
inak is, hogy a városunkért,  
a közösségért érdemes és kell 

is dolgozni, hogy mindannyi-
an jól érezzük magunkat Du-
nakeszin.

A dunakeszi polgárőrök do-
yenje elmondta, hogy nagyon 
örül az országos kitüntetésnek, 
de szerényen azt is hozzátette, 
hogy ez az évek óta együtt dol-
gozó közösség, a város közbiz-
tonságáért tenni akaró csapat 
elismerése is. 

(Vetési)

Mindezt csak azért 
foglaltam ösz-
sze, hogy lássák 
a tisztelt lakosok, 

hogy bár nem egy nagy épít-
kezésről van szó, mégis ennyi 
munkatársam munkáját, oda-
figyelését igényli a feladat.

A munka folytatódik a to-
vábbiakban is: az igények be-
érkezési sorrendjében történik  
a kivitelezés, így egyeztettünk 
az érintett közös képviselő-
vel, hamarosan megkezdődik 
a Barátság u. 5-7. esetében az 
újabb zárható tároló megépí-
tése, szintén 50%-os önkor-
mányzati támogatással. 

Szintén jelentős előrelépés 
várható a hulladékgazdálko-
dás tekintetében: műszaki-
lag készen áll az ÖKO-udvar, 
megérkeztek a szelektív kon-
ténerek, a szigetelt veszélyes-
hulladék-gyűjtő, telepítésre ke-
rült a portásfülke, bevezetés-
re került az áram és internet  
(a hulladék nyilvántartásához), 
elektromosan zárható-nyitha-
tó kapu, biztonsági kamera. 
A közüzemis kollégákkal ki-
dolgoztuk az udvar működési 
rendjét, jelenleg a tájékoztató 
táblák legyártása folyik. A nyi-
tást október 9-e után tervez-
zük, egy-két hét próbaüzem-
mel. Kérjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy figyeljék a városi 
információs felületeket, ahol 
hamarosan közöljük a tudni-
valókat!

A végéhez közeledik a Barát-
ság úti kutyafuttató építése is: 
bevezetésre került a víz, kiépí-
tették az itatócsapot. Telepítés-
re került a kerítés, javában fo-
lyik a kutyajátékok gyártása, 
telepítése. Itt is meg szeretném 
köszönni Seltenreich József 
képviselő úrnak az ösztönzést 
és támogatást, Tóth Eszter fő-
kertésznek a tervezést, Turá-
nyi Balázs osztályvezető úrnak  
a műszaki ellenőrzést, a Köz-
üzemi Kft. munkatársainak  
a kivitelezést. 

A Dunakeszi Polgár elő-
ző számában véletlenül téve-
sen közöltem egy informáci-
ót, ezt szeretném most javítani:  
a Dunakeszi Önkéntes Köz-
tisztasági Nap őszi akciója OK-
TÓBER 9-ÉN, SZOMBATON, 
10 ÓRÁTÓL kezdődik, úgy, 
ahogy a mellékelt plakáton is 
szerepel. Örömmel számolha-
tok be arról, hogy eddig már 
több mint 50 önkéntes jelent-
kezett az akcióra, és több áru-
ház jelezte támogatását. Kérem 
mindazokat, akik szívesen ál-
doznának néhány órát a sza-
badidejükből Dunakeszi szeb-
bé, zöldebbé, egészségesebbé 
tétele érdekében, a plakáton 
látható módon jelentkezzenek 
az akcióra, hogy minél többen 
legyünk!

Köszönettel és tisztelettel: 
Nyíri Márton 

alpolgármester
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A DUNAKESZI CIVILEK BARÁTI KÖRE KULTURÁLIS MŰSORRAL 
EGYBEKÖTÖTT RENDEZVÉNYT SZERVEZ „HOVÁ TART A VILÁG ÉS 
BENNE MAGYARORSZÁG” CÍMMEL.

Díszvendég előadó: 
Kozma Imre atya, 
a Máltai Szeretet 
Szolgálat elnöke. 

A rendezvény fővédnökei: 
Dióssi Csaba polgármester és 
Dunakeszi díszpolgárai, vala-
mint ismert személyiségei: Be-
reczné Csillag Mária, Csákó 
József, Dallos Gyula, Dr. Far-
kas László, Dr. Kisida Elek, 
Kollár Albin, Dr. Molnár Ilona, 
Dr. Szentléleky Károly, Szakáll 

Lászlóné, Terbe Józséfné, Var-
ga Tibor, Zupka Sándor.

Időpont: 2021. szeptember 
25. (szombat) 16.00 óra. 

Helyszín: Dunakeszi, Szent 
Imre templom

Minden érdeklődőt tisztelet-
tel várnak a szervezők!

Skripeczky István 
06 30 36 145 15

skripiistvan@vipmail.hu 

Érettségi után a gyöngyösi mező-
gazdasági főiskolán üzemszerve-
ző üzemmérnöki oklevelet szer-
zett. Színészi pályáját a Színház- és 
Filmművészeti Főiskola elvégzé-
se után 1986-ban a Szegedi Nem-
zeti Színházban kezdte. 1989-től a 
Független Színpad tagja. 2014-től a 
Turay Ida Színház, majd az Újszín-
ház tagja.[2] Karakterszínész, aki 
sikerrel alakít romantikus hősöket.

1999-től 2008-ig a Receptklub 
műsorvezetőjeként dolgozott az 
RTL Klubon. 2018 őszétől a LiChi 
TV-n futó "Lázár és Géza, a retró 

konyhasó" című műsor egyik há-
zigazdája Kovács Lázár mellett – 
írja a wikipédia.

A Dunakeszin élő művész szá-
mos színházi szerep mellett játék 
– és tévéfilmekben nyújtott ma-
radandó alkotást.

Rendezőként is megcsillantot-
ta tehetségét, a 2016-ban forga-
tott Lovasíjász című dokumen-
tumfilm a magyar filmgyártás 
egyik legsikeresebb alkotása.

Kaszás Géza 2020-ban a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt kitün-
tetésben részesült. 

Hová tart a világ és 
benne Magyarország

Kaszás Géza

VOKE József Attila Művelődési Központ
2021. szeptemberi programjai

Szeptember 15. szerda
A Vasutas Nyugdíjas Klubok 

Országos Szövetsége rendezvénye

Szeptember 16. csütörtök 
18 óra

„Szülőföldem szép határa”
Kaszás Géza színművész Trianon 

estje

Szeptember 21. kedd 18 óra
Dunakeszi Dumaszínház:

„Légy férfi!”
Hadházi László önálló estje

Szeptember 24. péntek 
10-18 óráig
Városi véradás

Szeptember 24. péntek 
-26. vasárnap

„Kultúrházak éjjel-nappal” 
programban:

Szeptember 24. péntek
Ress Hajnalka és az Et Vie Danse 

előadása
Jegyár: 2.500.-

Diák/nyugdíjas: 1.500.-

Szeptember 25. szombat 
19 óra
+„3 Fé”

(Ignéczi István, Mangol Tamás 
és Vörös István fotókiállításának 

megnyitója)

Szeptember 26. vasárnap 
11 óra

„Mátyás Király bolondos bolondja”
A Maszk Bábszínház előadása

Az előadás a „Köszönjük 
Magyarország” program 
keretében valósul meg.

(Ingyenesen tekinthető meg, 
de regisztrációhoz kötött!)

VOKE  (2120 Dunakeszi,  Állomás sétány 17.)  
www.vokejamk.hu
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AZ 1975-BEN MEGALAKULT MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET 
BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORTJÁT, KÁLLAY GYÖRGY BÁBÁSKO-
DÁSÁVAL, KIRÁLYRÉTI ERDÉSZEK HÍVTÁK ÉLETRE: IFJ. HOMO-
KI NAGY ISTVÁN ELNÖK, BRELLOS TAMÁS TITKÁR ÉS NYÍRŐ 
SÁNDOR TITKÁR HELYETTES VEZETÉSÉVEL. A MADÁRVÉDELMI 
MUNKA MELLETT 1978-BAN MÁR FELMERÜLT AZ IGÉNY EGY MA-
DARÁSZ GYEREKTÁBORRA, AHOGY FOGALMAZTAK: “CSAK EGÉ-
SZEN KICSI, NEM ELSŐSORBAN GYŰRŰZŐ, HANEM MÁS, ÚJSZE-
RŰ PROGRAMMAL”. 1981-BEN EL IS INDÍTOTTÁK A BÖRZSÖNYI 
TERMÉSZETVÉDELMI TÁBORT (BTT), MELYET MEGLEHETŐSEN 
PURITÁN KÖRÜLMÉNYEK JELLEMEZTEK, DE A SZAKMAISÁG ÉS 
A JÓKEDV AZ ERDÉSZEK RÉVÉN GARANTÁLT VOLT.

A sátortábor helyszíne  
a börzsönyi Szokolya-
Királyrét, a festői 

Bajdázó-tó mellett. Hamar ki-
derült azonban, hogy a gyere-
kek nyelvén a pedagógusok ér-
tenek igazán, ezért az erdészek 
hívó szavára 1983-ban, két du-
nakeszi pedagógus Terbe Jó-
zsefné és Szentléleki Katalin 
is bekapcsolódott a táborozta-
tásba. A tábor ezután már fo-
lyamatosan fejlődött, 1994-
ben a már “kiöregedett” tábo-
rosok javaslatára elindult még 
egy turnus, a Börzsönyi Orni-
tológiai és Természetvédelmi 
Tábor (BOTT), Tarján Amb-
rus vezetésével. A táborokban 
40 év alatt mintegy 3000 gyer-
mek szívta magába a természet 
szeretetét, sokuk választott eh-
hez kapcsolódó hivatást: ter-
mészetvédelmi őr, erdész, ál-
latorvos, kutató, biológiatanár. 
Ahogy az egyik táboroztató 
felnőtt fogalmazott: “ha meg-
értik azt, hogy miért ne dobják 
el a szemetet az erdőben és erre 
szüleiket is figyelmeztetik, már 
megérte”.

Az idén volt 40 éve, hogy 
megrendezésre került a ki-
rályréti madarász tábor. En-
nek apropóján a Börzsönyi He-

lyi Csoport egy megemlékezést 
tartott a tábor helyszínén, a két 
turnus között. Az ünnepség, 
ahogy minden tábor is a kez-
detek óta, Áprily Lajos Koncert 
című versével indult, Kemenes 
Anna tolmácsolásában. Terbe 
Józsefné, a sokak által Csöpi 
néniként ismert volt táborve-
zető, aki több mint három évti-
zeden át volt a BTT irányítója, 
történelmi áttekintést tartott. 
Sok minden történt és válto-
zott ennyi idő alatt, de az ala-
pítók szellemisége, a természet 
szeretete, tisztelete, a táboroz-
tatók lelkes önkéntes munkája 
azóta is töretlen.

Az ünnepségen jelképes 
tisztújítások is történtek, hiszen 
Dénes György Terbe Erikától 
vette át a tábor vezetését, Terbe 
Józsefné pedig Horváth Tibor-
nak adta át a Börzsönyi Helyi 
Csoport elnöki tisztét. Terbe 
Józsefné (képünkön) több év-
tizedes, a természet megóvásá-
ért végzett munkájáért Halmos 
Gergőtől, az MME ügyvezető 
igazgatójától, “az MME Örö-
kös Tagja” kitüntetést vehette 
át. A táborhoz kapcsolódó el-
hunytak emlékére, az ünnepsé-
get koszorúzás zárta.

Varga Péter

40 év Királyréten  
Ünnepeltek a dunakeszi madarászok
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Sportválasztó 
a Dunakeszi Feszten

A X. DUNAKESZI FESZT EGYIK LEGNÉPSZERŰBB PROGRAMKÍNÁLATA A VS 
DUNAKESZI ÁLTAL SZERVEZETT SPORTVÁLASZTÓ VOLT. PEST MEGYE EGYIK, 
HA NEM A LEGNAGYOBB UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ EGYESÜLETE 19 SZAKOSZ-
TÁLYA 25 SPORTÁG BEMUTATÓIVAL VÁRTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET. TÚLZÁS 
NÉLKÜL MONDHATJUK, HOGY AZ ESTI ZENEI PROGRAMOK MELLETT A VSD 
ATTRAKCIÓJA VOLT A LEGVONZÓBB. A LÁTVÁNYOS SPORTÁGI BEMUTATÓ-
KAT ÓRIÁSI ÉRDEKLŐDÉS ÖVEZTE, KICSIK ÉS NAGYOK EGYARÁNT PRÓBÁRA 
TEHETTÉK ÜGYESSÉGÜKET, „BELEKÓSTOLHATTAK” EGY-EGY SPORTÁG VA-
RÁZSLATOS VILÁGÁBA. ÖRÖM VOLT LÁTNI, HOGY A VSD SZAKOSZTÁLYA-
IBAN MILYEN NAGYSZERŰ EDZŐK IRÁNYÍTJÁK A FIATAL SPORTOLÓK FEL-
KÉSZÜLÉSÉT, AKIK TELJESÍTMÉNYÜKKEL NAGYON SOK TÁRSUK SZÁMÁRA 
MUTATNAK KÖVETENDŐ SZÉP PÉLDÁT. 

A VSD 19 szakosztálya 
25 sportággal várta az érdeklődőket

Székely István, a VSD újdon-
sült alelnöke a Dunakeszi 
Polgárnak adott nagyobb lé-
legzetű interjúban elmondta: 

az egyesület számára a legfontosabb, 
hogy a fiatalok részére magas színvo-
nalon biztosítsák a sportolás feltét-
eleit, a legfelkészültebb szakemberek 
a legoptimálisabb környezetben ké-
szíthessék fel tanítványaikat a verse-
nyekre, a bajnoki mérkőzésekre. 

- A VSD számára – sok szem-
pontból – nagyon fontosak a pont-
szerző olimpiai sportágak, melyek 
eredményessége alapján mérik le 
egy nemzet, egy klub sikerességét, 
melynek széles körű bázisát, alap-
ját a jól felépített, jól menedzselt 
utánpótlás-nevelés adja. Ezt szol-
gálja – többek között – a sportvá-
lasztó is, hiszen azt szeretnénk, ha 
minél több fiatal sportolással tölte-
né a szabadidejét. 

A tudatos szakmai munkának kö-
szönhetően a VSD atlétái világver-
senyeken is bizonyítják tehetségü-
ket, de hasonló teljesítménnyel büsz-
kélkedhet az asztalitenisz- és a tol-

laslabda szakosztályunk is. Nagyon 
népszerűek és sikeresek a látvány-
sportágak, melyek egyébként ko-
moly versenyrendszerben működ-
nek. Ide tartozik a röplabda, a kézi-
labda, a labdarúgás, a jégkorong és 
a szeptemberben induló kosárlabda-
szakosztályunk. Azt azonban szeret-
ném hangsúlyozni, hogy a VSD-ben 
a látványsportágakat az utánpótlás 
korú fiatalok eredményes versenyez-
tetésére koncentrálva működtetjük – 
mondta Székely István.

A VSD alelnöke örömét fejezte, 
hogy a sportválasztó iránt óriási ér-
deklődés mutatkozott a fiatalok és az 
idősebb korosztályok tagjai részéről, 
akik reményeik szerint hamarosan 
az egyesület ajtaján kopogtatnak.

Székely István köszönetet mondott 
a szakosztályok tagjainak, az edzők-
nek, a sportvezetőknek és a sportvá-
lasztó szervezőinek a magas színvo-
nalú programért. 

Vetési Imre
Fotó: Kovács Zsolt 

és Katona M. István
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Süki Laura a korábbi években a galoppversenyeken is eredményesen versenyzett

Dióssi Csaba 
polgármester 
megbízásából  
Juhász Ádám, 

Dunakeszi 
Alag városrész 

alpolgármesteri 
megbízottja adta át  
az együttműködési 

megállapodást

A Dunakeszi Polgár 

korábbi 
lapszámait 
megtekintheti a 

dunakanyarregio.hu 

internetes portálon
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A 25 ÉVES SÜKI LAURA FÉL ÉLETÉT A LOVAGLÁSNAK ÁLDOZTA, ÉVEK ÓTA TRÉNINGEZ LOVAKAT AZ ALAGI VERSENY-
ISTÁLLÓBAN ÉS IDÉN ELŐSZÖR ÚGY GONDOLTA, MEGPRÓBÁLNA ELINDULNI A NEMZETI VÁGTÁN. SZÉPLAK CSILLAG 
NEVŰ LOVÁVAL MAGABIZTOSAN, NAGY REMÉNYEKKEL UTAZIK A SZEPTEMBER 18-I HEVESI VÁGTÁRA. DUNAKESZI 
EGY EMBERKÉNT SZURKOLHAT NEKI, HOGY OKTÓBER ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN DUNAKESZI ZÁSZLAJA ISMÉT FELVONUL-
HASSON A LÓVERSENYPÁLYÁN.

„8-9 évvel ezelőtt indultam utoljára 
galopp versenyen, nyertem is a lo-
vammal. Azóta inkább csak lovak 
edzését végzem, Molnár Orsolya 
tréner istállójában lovagolok. Idén 
váltottam ki újra a versenyenge-
délyen és egyszer már nyertem is.”  
– mesélt az előzményekről lapunk-
nak Laura. Hogy Dunakeszi színei-
ben induljon, saját ötlete volt. Alag 
városrész lakosaként Juhász Ádám, 
Dunakeszi Alag városrész alpol-

gármesteri megbízottját kereste 
meg, hogy támogatásért forduljon 
az önkormányzathoz.

Jövő héttől az alagi lóverseny-
pálya kerítése mellől is figyelem-
mel kísérheti bárki Süki Laura és 
Széplak Csillag felkészülését. Szur-
koljunk neki egy emberként szept-
ember 18-án és október 2-án is az 
előfutamokon!

Szeredi Helga

A Kishuszár Vágtán is indul 
dunakeszi versenyző. Csörgő 
Lilien (12 éves) Vezér Berkenye 
nevű pónijával nevezett a fu-
tamra.

Dunakesziről is indul versenyző 
az idei Nemzeti Vágta előfutamán

Dunakeszi Polgár 
a Facebook is!
facebook.com/

dunakeszi.polgar
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DUNAKESZIN A NYÁRI IDŐSZAK EGYIK, HANEM A LEG-
VONZÓBB SZABADIDŐS RENDEZVÉNYSOROZAT A MOZ-
DULJ DUNAKESZI! GYÖNYÖRŰ TERMÉSZETI KÖRNYE-
ZETBEN, A DUNA-PARTI KATONADOMBON HETI HÁROM 
ALKALOMMAL – HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK – EGY-EGY 
EDZÉSEN TÖBB SZÁZ SPORTOLNI VÁGYÓT MOZGATTAK 
MEG A HELYI EDZŐK MELLETT OLYAN ORSZÁGOS HÍRŰ 
KIVÁLÓSÁGOK, SZTÁREDZŐK, MINT BÉRES ALEXAND-
RA, RUBINT RÉKA ÉS TATAREK REZSŐ. 

Az idei szezon utolsó edzése augusztus 30-
án, hétfő este volt, melyen Kutasi Kelly, 
Bánóczi Zsolt és Nagy Márta tornáztatta 
meg a több száz sportoló dunakeszi hölgyet 
és a mozgásra voksoló néhány urat.  

- Ötödik éve tartok edzést a Mozdulj Dunakeszin. Az el-
múlt egy évben az egyik edzőm, Halmi Viktória képvi-
selt, mert megszületett a kislányom. Azonban az anyai 
örömök mellett sem feledkeztem meg a lelkes sportolók-
ról, akik számára havonta egy alkalommal én vezényel-
tem az edzést – tájékoztatott Kutasi Kelly, a Kellys Fit-
nesz Club Dunakeszi vezetője, akit arra kértünk, hogy 
értékelje a nyári időszakot.

- Ön szerint az elmúlt évekhez képest mennyiben vál-
tozott Dunakeszi sportoló közönsége?

- Nekem rendkívül pozitív a tapasztalatom. Nagyon jó 
hatással volt rájuk a Mozdulj Dunakeszi! mozgalom is. 
Évről évre látjuk a vendégeken a fejlődést, akik közül az 
őszi, téli időszakban is egyre többen folytatják az edzé-
seket a fitneszteremben is. Sokak számára nem ér véget 
három-négy hónap után az edzésmunka, hanem utána 
edzőt választanak maguknak és mennek tovább és foly-
tatják. Azt hiszem, hogy mi edzők azért vagyunk itt, 
hogy ezt elérjük, az emberekkel megszerettessük a moz-
gást és utána pedig a teremben találkozzunk. Egy életen 
át edzünk! 

- Sikerül…
- A többséggel igen, a visszajelzések ezt igazolják. Ter-

mészetesen azt szeretném, ha tovább tudnánk növel-
ni azok számát, akik a hideg, zordabb hónapokban is 
megtalálnának bennünket és a termekben is folytatnák 
az edzéseket. Ötödik éve dolgozunk ezért, az emberek 
egészségéért. Azt szeretnénk, ha minél többen felismer-
nék a rendszeres sportolás jótékony hatását. 

- Mi az oka, hogy a téli időszakban kevesebb ember 
sportol, nem mennek az edzőtermekbe, míg nyáron, 

akár kánikulai melegben is itt vannak és lelkesen csi-
nálják a gyakorlatokat. 

- Szerintem az, hogy ősztől kezdődően egyre több ru-
hát veszünk fel. Felöltözünk, a ruha sok mindent elta-
kar. Nyáron pedig kénytelenek vagyunk „levetkőzni” és 
akkor szembesülünk többnyire a valósággal. De szerin-
tem ez is kezd átalakulni, hiszen egyre többen mozog-
nak, sportolnak a téli időszakban is. Talán eljutunk odá-
ig is, hogy lesz téli Mozdulj Dunakeszi is! Mi itt vagyunk, 
erre is készen állunk – zárta nyilatkozatát Kutasi Kelly, 
aki perceken belül elindította a Mozdulj Dunakeszi! idei 
utolsó edzését. 

Kellyt Bánóczi Zsolt váltotta a színpadon, aki előtte 
lapunk érdeklődésére elmondta, hogy ő azt tapasztalta, 
hogy minden korosztály tagjai jelen voltak az edzéseken. 

- Számotokra ez igen nagy kihívás lehet, hiszen – gon-
dolom – nem mindegy, hogy milyen az edzés ritmusa, 
dinamikája, mivel különböző korosztály tagjai tornáz-
nak itt, akiknek eltérő az edzettségi állapota. 

- Ez valóban így van, de ezért jó, hogy hat edző tar-
tott edzést. Így mindenki ki tudta választani magának a 
legszimpatikusabb mozgásformát, ami neki jó volt. Ná-
lam egy picit erősebbek voltak az edzések. Ezért inkább 
az a réteg jött, amelyiknek van egy minimális edzettsé-
gi szintje. 

Bánóczi Zsolt érdeklődésünkre elmondta, hogy világ-
életében sportolt. 

- A sport számomra örökké tartó hobbi, ezért úgy ala-
kítom az életemet, hogy a munka és a családom mellett 
legyen szabadidőm az edzésre. Mindenkinek ezt tanácso-
lom. Szerintem, akik idejártak az edzéseinkre, azok több-
sége elindult ezen az úton. Ezért tartom, szinte egyedül-
álló kiváló kezdeményezésnek a Mozdulj Dunakeszi! sza-
badidős rendezvényt! – hangzott Bánóczi Zsolt elisme-
rése, aki edzőtársaival együtt megtartották az idei nyár 
utolsó edzését a Katonadombom, ahová jövőre is vissza-
várják a sportoló dunakeszieket.  (Vetési)

Fotó: KesziPress

Az idei nyáron is ezreket mozgatott meg 
a Mozdulj Dunakeszi!

Béres Alexandra 
és Nagy Amarilla

Halmi Viktória, 
Kutasi Kelly, 
Bánóczi Zsolt, 
Nagy Márta
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APRÓHIRDETÉS
• Tetődoktor régi hajlott tetők javí-
tása, cseréje, beázás elhárítás, bádo-
gozás, Lindab tető, új tető cserepe-
zése, kisebb javítások, SOS munkák: 
30/622-5805, 20/492-4619

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

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLETVIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, F2120 Dunakeszi, Főő út 40. út 40.
Tel.: 30/664-3331Tel.: 30/664-3331

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása él• Lakás és iroda dekorálása élőő- és - és 
minminőőségi mségi műűvirágokkalvirágokkal

• Terracotta és m• Terracotta és műűanyag termékekanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00

www.pawww.passsziom.hu sziom.hu 

48 000

7 000

Defekt javítás soron kívül!

Olvassa a város legfrissebb és 
legfontosabb híreit 
a 25 éve alapított 

Dunakeszi Polgár 
városi magazin 

Facebook oldalán!
facebook.com/dunakeszi.polgar



Petra példaképe klubtársa, 
Kapás Boglárka
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TOKIÓBAN A 32. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKON ÉS A 16. 
PARALIMPIÁN A MAGYAR ÚSZOK NAGYSZERŰ SIKERSOROZATOT 
ÉRTEK EL. ÉLSPORTOLÓINK SIKEREI NAGYON SOK FIATALT CSÁ-
BÍTANAK LE AZ USZODÁBA. EGYIKÜK BORSOS PETRA. 

Borsos Petra, a Dunakeszi 
Fazekas Mihály Német 
Nyelvoktató Nemzeti-

ségi Általános Iskola 7. osztá-
lyos kitűnő tanulóját kerestem 
fel, aki már 7 éve versenyszerű-
en úszik. Májusban kapta meg 
Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója-2020 kitüntető elis-
merést az emberi erőforrások 
miniszterétől.

- Sportéleted életelemeddé 
vált. Honnan ered ez az el-
szántság, kitartás?

-  Édesanyám is sportolt, at-
letizált és kézilabdázott. Szüle-
im minden áldozatot meghoz-
nak, hogy sikeres sportoló le-
hessek.  Vácon babauszodá-
ban kezdtem, majd az olimpiai 
bajnok Kovács Áginál úsztam. 
Következett a Vasas és most 
hat éve az újpesti csapat tagja 
vagyok. A mellúszást szeretem 
a legjobban.

- Fárasztó lehet a sok edzés 
és verseny. Ezt halljuk az él-
sportolóktól is.

- A jó eredményért meg kell 
dolgozni. 4:50-kor felkelek, 
edzésre megyek a Duna Aré-
nába, majd iskolába és dél-
után 15:15 – 18:15 között újra 
edzés minden nap. Edzéseimet 
Magyarovits Zoltán és Szántó 
István irányítja.

- Milyen eredményeket értél 
az idén?

- Júliusban a gyermek orszá-
gos Magyar bajnokságon mell-
úszásban 200 méteren 3. lettem. 

Augusztus 7-én a Tisza-tó át-
úszására mentem (egybe esett  
a Balatonéval, azon már vol-
tam), ahol közel ezren indultak. 
Első alkalommal 3,5 kilométe-
res távon 2. lettem a 10-14 éve-
sek korcsoportjában. Szeptem-
bertől készülök az előttem álló 
versenyekre. A célom, hogy mi-
nél több külföldi versenyre ki-
juthassak. Többek között a kö-
vetkező olimpiára, példaképem, 
klubtársam Kapás Boglárka.  
Örülök, hogy a két öcsém is az 
úszást választotta.

Sok sikert kívánunk Petra!                       

(Solymosi)

Borsos Petra tanulásban 
és sportban is kitünő

MINDIG NAGYSZERŰ ÉRZÉS, HA AZ 
EMBER ÁLTALÁNOS ISKOLAI KED-
VES RÉGI TANÍTVÁNYOKRÓL ÍR-
HAT. EZ FUTOTT ÁT RAJTAM, AMI-
KOR BREVÁK JANCSIRÓL ÍRTAM A 
CIKKET, MESÉLT ÉS ELŐTTEM VOLT 
A „KIS” JÁNOS, AMINT A TECHNIKA 
TEREMBEN DOLGOZOTT AZ ÓRÁ-
MON. ÜGYES VOLT ÉS SZORGAL-
MAS. MEGLEPETT MILYEN SZERE-
TETTEL BESZÉLT A FUTÁSRÓL.

- Brevák János 60 évesen is heti há-
romszor fut?

- Igen, ez így van. Heti három-
szori futás, télen és nyáron is meg-
van a heti 40 km körüli táv. Sokan 
azt mondják, hogy csak maximum 
40 éves korig érdemes, vagy szabad 
futni. Ez igaz lehet az élsportra, de a 
szabadidős mozgásra nem minden 
esetben. Leállnak, eltunyulnak, el-
híznak az emberek, azután jönnek a 
betegségek.  Nem kell ennek így tör-
ténnie! Akinek nincs mozgást  hát-
ráltató betegsége, csak jót tesz bár-
milyen rendszeres mozgás.

- Honnan eredd a vonzódásod a 
futáshoz?

- Már gyermekkoromban is ál-
landóan mozgásban voltam. Álta-
lános iskolás koromban a Dunake-
szi Vasutas Atlétikai Szakosztályá-
ban sportoltam, de sajnos nem so-
káig. Nem jöttek a várt eredmények 
és sikerek, így elvette a kedvem.

- Csoda történt, hogy 2010-
ben…?

- Ismerőseim hatására elkezd-
tem kocogni. Jó szerencse össze-
hozott egy gyerekkori barátnőm-
mel, Kiss Edittel. Az ő tanácsá-
ra csatlakoztam a Budapest Sport-
iroda (BSI) dunakeszi Bakos Gábor 
(futónagykövete) által összetar-
tott futóközösséghez. Kocogást fel-
váltotta a rendszeres futás. A kö-
zösségben elhűlten hallgattam, 
hogy félmaratonokat (21,1 km) 
maratonokat (42200 km), ultra tá-
vokat hogyan teljesítették futótár-
saim, akik rendszeresen jártak fu-
tóversenyekre.

- Életed fontos éve a 2016-os év?
- Ebben az évben futottam le éle-

temben először a maratoni távot. A 
futóközösségen belül én is szerve-
zek közös futásokat. Minden csü-
törtökön a gyártelepi vasútállomás 
mellett 18.18-kor gyülekeztünk és 
közösen teljesítettünk 7-10 km-es 
távokat.  A „kispénteki” futások 
mindig jó hangulatúak voltak. Be-
szélgetve könnyed tempóban telje-
sítettük a távokat. Minden kezdő, 

haladó futót biztatnék, hogy csatla-
kozzon hozzánk. 

- Jöttek a versenyek, a sikerek?
- Igen. Benevezek egy-egy ver-

senyre, ami rögtön egy pluszösz-
tönzést ad. A családi háttér is segít 
a felkészülésben. Edit az óta a fe-
leségem, majdnem mindig elkísér 
az edzésekre, ellát frissítőkkel, víz-
zel, zenével és biztatással. A verse-
nyeimen úgy szurkol, mint senki 
más, de szurkol a futótársaimnak 
is.  Több száz fotó készül egy-egy 
ilyen eseményen.  Édesapja nem 
régen elhunyt Kiss György (1935-
2020) „Gyuri bácsi” Dunakeszin és 
országosan is ismert futópéldakép 
volt. Korosztályos félmaratoni tá-
von kétszer második és harmadik 
helyezést értem el.

- Mi volt a legutóbbi versenyed? 
- A Sprint Futóklub által szerve-

zett hegyen-völgyön, a Tardos futó-
versenyen 12 km-es távot teljesítet-
tem. Ez volt az első olyan esemény, 
amin 60-64 évesek kategóriájában 
versenyeztem. A párás melegben 
150 méter szintemelkedéssel nehe-
zített pályát kellett teljesíteni. Si-
került, a kategóriámban harmadik 
lettem, aminek nagyon örültem. 
Ha maradtam volna az 55-59 éves 
korosztályban, akkor ezzel az idő-
vel első lettem volna.

- A további terveid?
- Ebben az évben szinte minden 

BSI által szervezett versenyre be-
neveztem. Ez segít a fő „bakancs-
listás” tervem megvalósításához, 
ami egy külföldi versenyen lefutott 
maraton.

- Hogyan ünnepeltétek a 60. szü-
letésnapod?

- Dunakeszi és hatvani futótár-
sakkal futottunk Hatvanban hat-
van percet. A legfontosabb a moz-
gás és a jó egészség! 

Solymosi László

A futás és a sport nem 
csak a fiataloknak való!

Brevák János




