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Tuzson Bence és Bálint Antónia az alsói lecsófesztiválon

DUNAKESZI, MINT VÁROS ÉS MINT KÖZÖSSÉG EREJÉT, EGY-
SÉGÉT IS JELZIK AZ OLYAN ESEMÉNYEK, MINT A LECSÓ-
FESZTIVÁL, HISZEN A TELEPÜLÉS ÉS RÉGIÓNK FOLYAMATOS 
FEJLŐDÉSÉNEK EGYIK LEGFONTOSABB PILLÉRE ÉPPEN AZ 
AZ ÖSSZEFOGÁS, AMI AZ ILYEN RENDEZVÉNYEKEN IS MEG-
NYILVÁNUL – MONDTA EL A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN 
TUZSON BENCE, VÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE, AKI HANGSÚLYOZTA AZT IS, HOGY NYOLCVAN-
EZER FORINTOT FIZETNEK KI MINDEN JOGOSULTNAK NYUG-
DÍJPRÉMIUMKÉNT, EGYSÉGESEN, ÉS EZT AZ ÖSSZEGET MÁR 
A JÖVŐ HÓNAPBAN, ITT HELYBEN, DUNAKESZIN IS MINDEN 
ÉRINTETT MEGKAPJA. MINT MONDTA, A GYERMEKET NEVELŐ 
CSALÁDOK SZJA-VISSZATÉRÍTÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN CSAK-
NEM KÉTMILLIÓ MAGYAR SZÜLŐNEK FIZETI VISSZA AZ ADÓ-
HATÓSÁG FEBRUÁR 15-IG AZ IDÉN BEFIZETETT ADÓJÁT.

– Milyen tapasztalatokat gyűjtött, hogy 
érzete magát a dunakeszi lecsófesztivá-
lon?
Ez a fesztivál is megmutatta az itt élő kö-
zösség erejét. Kimondhatjuk, hogy egy-egy 
ilyen rendezvény sohasem csak öncélúan 
önmagáról vagy önmagáért szól. Itt Duna-
keszin valódi érveket és értékeket láttam, 
dinamikus fejlődést, összetartást. Mindig 
azt tapasztalom, hogy a rendezvényeink 
mögött – mint amilyen nemrég a Dunake-
szi Feszt vagy a Futakeszi is volt – nemcsak 
komoly munka, hanem példa értékű ösz-
szefogás és egység áll. Ezúton is gratulálok 
a szervezőknek és egyben nagyon köszö-
nöm azt a sok bíztatást és elismerő szava-
kat, amiket most legutóbb a rendezvényen 
kaptam a dunakesziektől. A munkámmal 
kapcsolatos minden egyes visszajelzés ter-
mészetesen jól esik, de ennél sokkal fonto-
sabb, hogy megerősít abban: jó irányba ha-
ladunk. Az emberekben megvan az igény 
arra, hogy együtt tovább folytassuk ezt a 
munkát, tovább haladjunk ezen az úton, és 
megőrizzük az országos szinten is kiemelt 
pozíciónkat. 

– Milyen hatással vannak a város és a 
térség fejlődésére az országos kormányza-
ti intézkedések?

– Kiemelt hangsúllyal van jelen mun-
kánkban a családok megerősítése, a zöld 
környezet megóvása, éppen ezért nemrég 
zöld párbeszédet is indítottunk a környe-
zetünk védelméről. Arra kérek mindenkit 
ezúton is, hogy töltse ki a zöld konzultá-
ció internetes kérdőívét – amelyik a zold.
kormany.hu címen érhető el –, hogy együtt 
dönthessük el, melyek legyenek a zöld  

Magyarország megteremtésének prioritá-
sai. Ezzel együtt pedig továbbra is mindent 
megteszünk azért, hogy Dunakeszin még 
több lehetőséget kínálhassunk fel mind-
azoknak, akik sportolni szeretnének. Ré-
giónkban folyamatos a fejlődés, adott a 
biztonság és a tervezhető jövő. Az országos 
intézkedések közül pedig nagyon fontos 
kiemelnünk, hogy a jövő év elején a gyer-
meket nevelő családokban mindkét szü-
lő az átlagjövedelem szintjéig visszakapja 
a 2021-ben befizetett személyi jövedelem-
adóját. Ez minden érintett dunakeszi csa-
ládnak is jelentős megerősítést jelenthet, 
hiszen akár egymillió forint közelében is 
járhat az összeg, amit az állam visszatérít 
a családi kasszába.

– Egy olyan járványidőszak után, mint 
amit a koronavírus jelentett az elmúlt hó-
napokban, hogyan van lehetőség erre a 
költségvetésben?

– Elsősorban onnan, hogy a koronaví-
rus-járvány okozta válság után Európában 
az elsők közözött indítottuk be a gazdasá-
gunkat. Ennek köszönhető, hogy az idei 
gazdasági növekedés már biztosan meg-
haladja az öt és fél százalékot, így min-
den akadály elhárul a családi szja-vissza-
térítés elől. A magyar adóvisszatérítés pe-
dig az Európai Unióban a legszélesebb 
körű, családoknak járó adóügyi intézke-
dés. Egyedülálló eredményt értünk el eb-
ben is. Összesen hatszázmilliárd forin-
tot fordít a kormányzat a februárban ese-
dékes szja-visszatérítésre. Ugyanakkor a 
minimálbér bejelentett emelésével párhu-
zamosan pedig a kismamák jövedelme is 
nőni fog, ugyanis ez azt jelenti, hogy auto-

matikusan emelkedik a gyermekgondozá-
si díj, a hallgatói gyed és a gyermekek ott-
hongondozási díja, vagyis a gyod összege 
is. Mindez összességében több százezer fo-
rintos pluszjövedelmet jelent a családok-
nak. Ezek a kedvezmények mind hozzájá-
rulnak majd ahhoz, hogy minden duna-
keszi család megerősödve és biztonságban 
tervezhesse jövőjét.

– A magyar gazdaság kiváló teljesítmé-
nyének hatásait érezhetik majd a pénz-
tárcájukon a nyugdíjasok is?

– Természetesen, hiszen amikor a csa-
ládról beszélünk, mindig beleértjük a 
nagyszülőket is, márpedig az ő felkarolá-
suk és támogatásuk is az elsődleges célja-
ink között szerepel. Többször is hangsú-
lyoztuk már, hogy a nyugdíjasok továbbra 
is számíthatnak a magyar kormányra, és 
az intézkedéseink is ezt igazolják. A tizen-
harmadik havi nyugdíj visszaépítését már 
korábban elkezdtük, most pedig örömmel 
tájékoztathatok mindenkit, hogy egysége-
sen nyolcvanezer forint lesz a nyugdíjpré-
mium, amelyet novemberben kifizetünk 
az érintetteknek. Gazdaságunk teljesítmé-
nyének köszönhetően a magyar kormány 
mindenkinek ki tudja fizetni egységesen 
a nyolcvanezer forintos összeget. Azt hi-
szem, ez egy olyan jó hír, ami minden jo-
gosult számára kedvező. Sokan lesznek a 
nyugdíjasok közt, akik a nyolcvanezer fo-
rintos nyugdíjprémiumon felül az inflá-
ciós korrekcióval együtt akár százezer fo-
rintnyi egyszeri kiegészítést is kaphatnak. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

„Dunakeszin valódi érveket 
és értékeket láttam”

Tuzson Bence: A tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítését már korábban megkezdtük, 
most pedig egységesen nyolcvanezer forint nyugdíjprémiumot fizetünk ki a jogosultaknak
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Tuzson Bence országgyűlési képviselő köszöntötte az időseket

5

AZ ENSZ KÖZGYŰLÉS 1991-
BEN NYILVÁNÍTOTTA OK-
TÓBER 1-JÉT AZ IDŐSEK VI-
LÁGNAPJÁVÁ. DUNAKESZI 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÉVEK ÓTA KÖSZÖNTI EB-
BŐL AZ ALKALOMBÓL A 65 
ÉVEN FELÜLI POLGÁROKAT. 
MOST SEM VOLT MÁSKÉNT, 
ÜNNEPI KONCERTRE INVI-
TÁLTÁK ŐKET.

A VOKE József Atti-
la Művelődési Köz-
pont színháztermé-
ben helyet foglaló 

közönséget Tuzson Bence ál-
lamtitkár, a térség országgyű-
lési képviselője köszöntötte.

– Szeretettel és tisztelettel 
köszöntöm Önöket abból az 
alkalomból, hogy ez a koncert 
Önöknek szól. Túl vagyunk 
egy Covidon, és újra együtt le-
hetünk. Várható a negyedik 
hullám, de csak vége lesz egy-

szer. Sajnos mindannyiunknak 
voltak fájdalmas veszteségei is 
– mondta az államtitkár, majd 
így folytatta: – Magyarország 
egyik legaktívabb, legerősebb 
nyugdíjas közössége a Dunake-
szi Nyugdíjas Kiránduló Klub. 
Büszkék lehetnek rá, mint 
ahogy én is, és büszke lehet rá a 
város közössége is. Dióssi Csa-
ba polgármester úrral közösen 
sokat dolgoztunk azért, hogy 
segítsük azt a munkát, amelyet 
Önök végeznek. 

A továbbiakban az elmúlt 
időszak fejlesztéseiről, köztük 
az egészségügyi intézmények 
korszerűsítéséről beszélt. Meg-
említette azt a felmérést, mely 

szerint Dunakeszi az egyik leg-
élhetőbb város Magyarorszá-
gon. Hozzátette, hogy még sok 
feladatot kell megoldani. Majd 
így folytatta: 

– Soha nem szabad elfelej-
teni, hogy 1945 és 1956 után a 
szüleink, nagyszüleink építet-
ték fel a romokból az országot. 
Ezt meg kell becsülni, és ha az 
ország gazdasága erősödik, és 
úgy érezzük, hogy egy közös-
ségnek jobban megy, akkor ne 
csak azoknak menjen jobban, 
akik ennek közvetlenül a ha-
szonélvezői. Gondoljunk azok-
ra is, akik újjáépítették az or-
szágot. Lépésről lépésre ha-
ladva meg kell tenni mindent 
ahhoz, hogy a megbecsülés erő-
södjön. Erről szól a nyolcvan-
ezer forintos nyugdíjprémium, 
amit a magyar kormány még 
az idén kifizet. Még számos fel-

adatunk van. Át kell gondolni, 
hogy ki tudjuk-e fizetni a teljes 
tizenharmadik havi nyugdíjat. 
Azt látjuk, hogy a Covid okoz-
ta válság után nagyon gyorsan 
visszaerősödik a magyar gaz-
daság. Azon is gondolkodunk 
most, hogy mit kezdjünk a leg-
kevesebb nyugdíjjal rendelke-
zőkkel. Ezeket a nyugdíjakat 
valamilyen formában fel kell 
emelni. E tekintetben ígére-
tet tenni még nem lehet, de ko-
moly gondolkodás van abban, 
hogy húzzunk egy erős, jól lát-
ható határt, ami alatt magyar 
nyugdíjas nem kaphat ellátást. 
Ezek mind a következő időszak 
lépései lesznek és egy titkot is 
elárulhatok Önöknek. Ezek ha-
tározott és jól átgondolt tervek, 
melyeket határozott cselekvés 
fog követni.

A továbbiakban az időseket 
megillető tiszteletről beszélt, 

hangsúlyozva, hogy a fiatalok-
nak a tiszteletet ki kell érde-
melni, az idősebbek ezt már ki-
érdemelték.  

Végezetül egy csokor virágot 
nyújtott át Almásy Saroltának, 
aki a Dunakeszi Nyugdíjas Ki-
ránduló Klub vezetőségi tag-
jaként kirándulások és egyéb 
programok szervezésével gaz-
dagítja a klubéletet. 

Ezt követően Somogyi Ág-
nes zenekari titkár konfe-
rálta fel a műsort, melyben a 
Dunakeszi Szimfonikus Ze-
nekar Farkas Pál vezényleté-
vel népszerű operett, musical 
és filmzene válogatást adott 
elő. A műsorban fellépett Vö-
rös Edit énekesnő és Csenge-
ri Attila operett- és musical 
énekes. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Koncert az időskorúaknak 
Vörös Edit 
és a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar

Csengeri Attila
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JELENTŐS FELÚJÍTÁSOK TANÚI LEHETÜNK DUNAKESZIN A 2. SZÁMÚ FŐUTAT A TÁRSASHÁZAKKAL, A KERTVÁROS-
SAL ÉS A LIGETES DUNA-PARTI KATONADOMBBAL ÖSSZEKÖTŐ KISERDŐ UTCÁBAN ÉS A HOZZÁCSATLAKOZÓ UTCÁK 
TALÁLKOZÁSI PONTJAINÁL.  

Jelentős felújítások a Kiserdő utcában 
és a hozzácsatlakozó szakaszokon

A közel 500 méter hosszú út teljes hosszában 
újra cserélte ki a régi ivóvízvezetéket a DMRV 
Zrt., amely átadta a munkaterületet az újabb 
kivitelezőnek, amely – többek között - a be-

csatlakozó utak, szegélyek javítását végzi el – tájékoztatta 
lapunkat a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osz-
tályvezetője. Hozzátette: napjainkban ezt a munkát vég-
zik a Penta Kft. munkatársai.

Somodi István elmondta: a kivitelező megoldja a terü-
let vízelvezetési problémáját, elvégzi a fedlapok cseréjét, 
javítását, szintbe helyezését. 

– A felújítások mellett a kivitelező legfontosabb felada-
ta lesz a garázssor előtti, különböző lejtésviszonyokból 
adódó műszaki problémák megoldása. A teljes körű javí-
tási feladatok elvégzésére három hónapja van a kivitele-
zőnek – tette hozzá Somodi István. 

- A Kiserdő utca felújítása - a műszaki hibák kijavítá-
sa után - az új aszfaltréteg kivitelezésével zárul le, amely 
előtt elengedhetetlen a fentebb jelzett műszaki javítások 
elvégzése.

Somodi István azt is elmondta: jelentős esőzésekkor 
nem ritkán visszatérő probléma, hogy a szennyvízcsa-
torna nem tudja elszállítani a nagy mennyiségű vizet, 
amit az idéz elő, hogy sokan – a törvényi tiltás ellenére – 
az ingatlanuk területén összegyűlt esővizet a szennyvíz-
csatornába vezetik be. 

- A probléma megoldása nem az önkormányzat hatás-
körébe tartozik, de számtalanszor jeleztük a közműszol-
gáltató DMRV Zrt.-nek, amely kereste a megoldást. Ám 
lássuk be, bármilyen átmérőjű vezetéket is építene ki a 
szolgáltató, akkor is fennáll a probléma, ha az ingatlan-
tulajdonosok közül sokan továbbra is az illegális megol-
dást választják – tárta fel a valós helyzetet az osztályve-
zető, aki szerint, ha az állampolgárok hozzáállása nem 
változik, akkor mindig lesz egy szűk keresztmetszet, ami 
nem tudja kezelni a helyzetet. 

- Legutóbb két éve tartott egy nagyobb horderejű ellen-
őrzést a DMRV Zrt., a törvénytelenül eljárókkal szemben 
fellépett, pénzbüntetéssel sújtotta őket, de láthatóan nem 
oldódott meg a probléma.  

Az osztályvezetőtől megtudhattuk, hogy a közműszol-
gáltatókat minden esetben jó előre tájékoztatják arról, ha 
egy utcát fel akarnak újítani, hogy ne az aszfaltozás után 
„szabdalják” fel az utat egy-egy vezeték vagy infrastruk-
turális hálózat javítása miatt.  

- Ez így volt legutóbb is a Határ út és a Rákóczi út felújí-
tásakor, újraaszfaltozása előtt is. Az önkormányzat min-
den pályázati lehetőséget megragad, hogy a régebbi, el-
használódott városi utakat felújítsa, melyekhez biztosítja 
az önrészt – hallhattuk Somodi Istvántól.

 Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A díjazottak és az átadók: Sükösd Klára, Dióssi Csaba,  
Bojtár Noémi, Nyíri Márton, Pongrácz Péter, Pass Dezső

LEZÁRTUK A 2021-ES LAKOSSÁGI FAIGÉNYLÉSEKET, 355 DB 
FÁT ÉS 600 DB CSERJÉT ÜLTETÜNK EL VÁRHATÓAN NOVEM-
BER 15. ÉS MÁRCIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN. A NÖVÉNYEK 
FÖLDLABDÁVAL VAGY KONTÉNERESEN, AZAZ EGY NAGY CSE-
RÉPBEN ÉRKEZNEK, EKKOR MÁR NYUGALMI ÁLLAPOTBAN 
VANNAK, AZAZ BÁRMIKOR ELÜLTETHETŐEK.

Ősz Dunakeszi 
zöldfelületein

Városszerte új faso-
rok kerülnek kiala-
kításra, többek kö-
zött a Fő út men-

tén, a Brunszvik Teréz úton, a 
Malomárokban, a Szent István 
parkban, a Barackos úton és a 
Kárpát utcában is. Ennek ke-
retében 650 db fát ültetünk ki, 
főként juharokat, hársat, töl-
gyet, ősszel színesre színeződő 
kőriseket, díszcseresznyét, és 
nagy lombkoronát növelő pla-
tánokat. 

Természetesen cseréljük azo-
kat az egyedeket, amelyek a 
tavaly vagy tavalyelőtt ülte-
tett fasorainkban nem eredtek 
meg. Idén is kerül pár külön-
leges egyed a parkokba, gazda-
gítva a növényállomány fajta-
gazdagságát.

A Gyöngyharmat Óvodába 
kihelyezésre kerül a héten egy 
mezítláb használandó játszó-
eszköz. Itt különböző felületű 
anyagok jelennek meg egy ös-
vényen, amely a gyerekek ér-
zékelését, a világ megismeré-
sét segítik. Az odavezető utat 
úgy alakítottuk ki, hogy a tipe-
gő elemei geometriai alakzato-
kat formáznak, háromszöget, 
négyszöget, téglalapot, sokszö-
get és kört.

Az árvácskákból, díszká-
posztából, krizantémból álló 
növénycsoportok kiültetését 
október közepén kezdjük el. 
Ekkor kerülnek a hagymás nö-

vények is a föld alá, hogy ta-
vasszal mosolyt csaljanak az 
arcunkra.

Lassan elkezdődnek színe-
ződni a fák, lehullajtják a le-
veleiket, felkészülnek a tél-
re. Sok zöldhulladék keletke-
zik, de a városban továbbra is 
tilos az avarégetés, a zöldhul-
ladék elszállítása folyamatos 
lesz, addig, amíg a lombhullás 
tart. Kertjeink végében aján-
lott egy kis kupac levelet ott-
hagyni, menedéket nyújthat 
télre az állatoknak. A levelet 
mulcsolásra, fagyérzékenyebb 
növények takarására is hasz-
nálhatjuk. 

Október végén a nyáron vi-
rágzó cserjéket, évelőket már 
visszametszhetjük, a díszfü-
veket még ne! Azokat fonjuk, 
vagy kössük össze, ugyanis  
a szárának üreges szerkezeté-
be a víz könnyen belefagy, ká-
rosítva a növényt, ráérünk áp-
rilisban visszavágni, amikor a 
friss hajtások már megjelentek.

Fogadóórám kétheten-
te szerdán 10-12 óra kö-
zött a polgármesteri hivatal-
ban van, időpontot foglalni a 
ratkai.bernadett@dunakeszi.
hu e-mail címen, vagy a +36 27 
542 800 telefonszámon lehet, 
következő időpontok október 
13. és október 27.

Tóth Eszter
Dunakeszi főkertésze

SIKERES ÉS EREDMÉNYES VOLT DUNAKESZIN A FÖLD NAPJA 
(ÁPRILIS 22.) ALKALMÁBÓL MEGHIRDETETT FOTÓPÁLYÁZAT. A 
DÍJAZOTT ALKOTÓK SZEPTEMBER 29-ÉN VEHETTÉK ÁT ELISME-
RÉSEIKET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN.  

– Második éve írjuk ki a vá-
rosban a Föld napja mottó-
jú fotópályázatot Dunakeszin 
élők számára – mondta Nyí-
ri Márton társadalmi megbí-
zatású alpolgármester a pályá-
zat díjkiosztóján Dióssi Csaba 
polgármester dolgozószobájá-
ban.

– Most is, 
mint az el-
múlt év-
ben, közel 
hatvan 
pályázat 
érkezett, 
ama-
tőr ter-
mészet-
fotósok 
munkái-
ból. A ké-
pek színvona-
la azonban nem 
amatőrizmust sugall, 
a pályamunkák értékelésére 
szakembereket kértünk fel. 
A felhívásban az szerepelt, 
hogy a pályázók a tavaszodó 
Dunakeszit, a zöldülő termé-
szetet mutassák meg felvé-
teleiken. A zsűri – Kovácsné 
Szabó Erika, Kovács Zsolt és 
Dusza Tibor professzionális 

fotóművészek – gondos érté-
kelése alapján született meg a 
végeredmény. 

Első díjat kapott Pass De-
zső cím nélküli felvétele, má-
sodik lett Pongrácz Péter „Élet 
földön, vízen, levegőben” című 
képe, harmadik díjas lett Boj-

tor Noémi „Játszótér” 
című munkájával. 

A közönség-
díjat Sükösd 

Klára vehet-
te át „Lét-
ra az erdő-
ben” című 
fotójáér t . 
Az okleve-
leket Nyí-

ri Márton, a 
díjakat Dióssi 
Csaba adta át. 

Kérdésü n k re 
elmondta az alpol-

gármester, hogy a pálya-
munkák készítésének feltéte-
le volt, hogy kizárólag Duna-
keszin készüljenek és többsé-
gük nagyon színvonalas volt. 
Azt tervezik, hogy jövőre is-
mét meghirdetik a pályázatot a 
Föld napja alkalmából. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Átadták a Föld napja 
fotópályázat díjait 
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AZ IDEI SZENT MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ OKTÓBER 3-ÁN DÉLELŐTT A VÉDŐSZENTRŐL ELNEVEZETT KATOLIKUS NAGYTEMPLOMBAN TAR-
TOTT SZENTMISÉVEL VETTE KEZDETÉT. A KELLEMES ŐSZI NAPON MEGTELT AZ ISTEN HÁZA A HÍVEKKEL, AKIK A SZENTMISE UTÁN  
A IV. BÉLA KIRÁLY FŐTÉR VÁSÁRI FORGATAGÁNAK GAZDAG VÁLASZTÉKÁT ÉLVEZHETTÉK CSALÁDTAGJAIKKAL. 

Noha idén egynapos volt a búcsú, ám 
a sokadalom annál nagyobb, hi-
szen hatalmas érdeklődés övezte – 
főleg a gyerekek részéről – a hagyo-

mányos népi játékokat és eszközöket, a ládavas-
út és a kosárhinta egész nap telt házzal üzemelt. 
A népi játszótér fajátékait is mindig próbálgat-
ta valaki, de a színpadi programok is szép szám-
mal vonzották az érdeklődőket.

A gyerekek rácsodálkozással figyelték a Bartha  
Tóni Bábszínház Paprika Jancsi című, vásári  
bábjáték, harsány, vidám hangulatú előadását, 
melyben a nagyérdemű megismerhette a hír-
hedt bakonyi betyár, Sisa Pista és egy titkos 
helyre rejtett kincs történet.

Folyamatosan kígyózott az érdeklődők sora 
a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény épü-
letében, akik kíváncsiak voltak településünk 
múltját tükröző értékes és különleges relikviái-
ra, melyeket dr. Kerekes Dóra gyűjteményveze-
tő színes ismertetőjéből ismerhettek meg.  

Némi „áthallással” azt is írhatjuk, hogy jó 
ebédhez szólt a zene a déli órákban a Dunakeszi 
Koncertfúvósok nagyszerű műsorában. A város 
egyik – méltán népszerű – művészeti együtte-
se Szilágyi Szabolcs Balázs karmester vezényle-
tével, briliáns produkcióval szórakoztatta a kö-
zönséget, akiknek művészi sikereit a program 
házigazdája, Pethő Krisztián önkormányzati 
képviselő nagy szeretettel mutatta be.  

A városi helytörténet egyik különleges ese-
ménye 14 órakor kezdődött a Márton Áron utca 
3. számú háznál. Ennek története sokak számá-
ra most vált ismert kinccsé, melynek egykoron  

a 20. század egyik legnevesebb zsokéja, Sajdik 
Sándor élt családjával. Az ezernél is több ver-
senyt nyerő, európai-hírű zsokéfenomén felesé-
gével, az Operaház balerinájával, Visnyei Sárá-
val, fiaikkal, a Kossuth-díjas karikaturista gra-
fikusművész, Sajdik Ferenccel és ifjú Sajdik 
Sándorral élt a jeles épületben 1943-tól. 

Az emléktábla-avatón beszédet mondott Sza-
káll Lászlóné, Dunakeszi díszpolgára, aki anek-
doták közreadásával mutatta be Sajdik Sándor 
rendkívül gazdag sportkarrierjét, színes életút-
ját. Lujzi néni köszönetet mondott az emléktáb-
la avatása érdekében kifejtett tevékenységéért 
Horváthné Szentléleki Katalinnak, Harangozó 
Katalinnak, Lengyel Istvánnak és a városi ön-
kormányzatnak!

A rendezvény háziasszonya Horváthné 
Szentléleki Katalin volt, aki tartalmas gondola-
taival gazdagította az ünnepség rangját. Az em-
léktábla-avatón Romhányi József verseit szaval-
ta nagy sikerrel Lengyel Anna és Lengyel And-
rás.

A város helytörténetében kiemelt helyet el-
foglaló eseményen Sajdik Ferenc mellett felesé-
ge, a család több tagja és számos ismert karika-
turista is jelen volt.

Az emléktáblát a Sajdik-ház jelenlegi tulaj-
donosai, Gozsin András és Kónya Ágnes avat-
ták fel.

Az emléktáblát a Tóth Mariska Hagyomány-
őrző Alapítvány és a Dunakeszi Városvédő és 
Szépítő Egyesület állította.

Minden bizonnyal Dunakeszi történeté-
ben jelentős kulturális attrakcióként számon 

tartott eseményként őrzi meg a helytörténet-
írás Sajdik Ferenc Gyerekkorom Dunakeszije 
című állandó kiállítását, amely óriási érdeklő-
dés mellett 16 órakor nyílt meg a polgármes-
teri hivatal épületében. Köszöntőt Dióssi Csa-
ba polgármester mondott, az ügyfélszolgálaton 
megtekinthető állandó kiállítást Nyíri Márton 
alpolgármester nyitotta meg. (Az eseményről e 
lap hasábjain és a Dunakanyar Régió című új-
ságban külön cikkben számolunk be. A szerk.)

Az idei búcsút szervező Dunakeszi Prog-
ramiroda munkatársai bemutatkozási lehető-
séget biztosítottak a tehetséges dunakeszi fi-
ataloknak is, így Arany Évinek is, aki gimna-
zista évei alatt együtt énekelt, táncolt a Radnóti 
gimnáziumban működő tánccsoport tagjaival. 
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem másod-
éves angol - és énektanárszakos hallgatója. Ze-
nei érdeklődését kiskorától formálta, hegedülni 
és néptáncolni tanult. A legtöbb zenei műfajra 
nyitott, de igazán a népzene és a rockzene sze-
relmese. 2017 óta saját dalokat ír. Évi egy gitár-
ral a kezében és a hangjával meghódította a bú-
csú közönségét. 

A Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola tánccsoport-produkciója is sokaknak tet-
szett, volt egy különleges légtornász bemutató 
is a fiatal dunakeszi Szabó Kira Viviennek kö-
szönhetően. 

Az idei Szent Mihály-napi búcsút a Cim-
baliband és a Talamba Ütőegyüttes fergetes kö-
zös koncertje zárta. 

Vetési Imre
Fotó: Kovács Zsolt

A hagyományőrzés jegyében 
telt a Szent Mihály-napi búcsú



AZ IDŐ IS ELSZOMORODOTT, ESŐS NAPRA ÉBREDTÜNK. OKTÓBER 6., AZ ARADI VÉR-
TANÚK EMLÉKNAPJA. A FOLYAMATOS ESŐZÉS MIATT CSENDES ÜNNEPLÉST, KOSZORÚ-
ZÁST TARTOTTUNK MA AZ ARADI VÉRTANÚK TERÉN, AZ EMLÉKMŰNÉL. 

A meghitt megemlékezésre Sipos 
Dávid - Dunakeszi alpolgár-
mestere, Nyíri Márton alpolgár-
mester, Juhász Ádám - Dunake-

szi Alag városrész alpolgármesteri megbí-
zottja és Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián 
képviselőtársammal vittünk nemzeti szí-
nű szalaggal átkötött koszorút a ledöntött 
harangot ábrázoló, a szabadságharc elvesz-
tését szimbolizáló szoborhoz - írta közös-
ségi bejegyzésében Dióssi Csaba polgár-
mester.

A megemlékezésen a Dunakeszi Kőrö-
si Csoma Sándor Általános Iskola diákjai, 

a Bárdos Lajos Általános Iskola vezetői is 
részt vettek.

Az Aradon kivégzett 13 hős utolsói mon-
datai közül Kiss Ernő szavainak felidézé-
sével tisztelgünk bátor küzdelmük és máig 
ható cselekedetünk, emberi nagyságuk 
előtt: ”Istenem, az új kor ifjúsága egész em-
ber lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasz-
szatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisz-
tusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”  

A kormány 2001-ben nyilvánítot-
ta a magyar nemzet gyásznapjává ok-
tóber 6-át, amikor az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc leverése után 

Aradon kivégzett 13 vértanúra, vala-
mint az aznap Pesten kivégzett gróf  
Batthyány Lajosra, Magyarország első 
független, felelős kormányának vezetőjé-
re emlékezünk.

(Vetési) 
Fotó: Kovács Zsolt

Az égiek is megsiratták őket
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LÁNYI FERENC MÁV FŐTANÁCSOS, AZ EGYHÁZTANÁCS ELSŐ ELNÖKE HALÁLÁNAK 60. ÉVFORDULÓ-
JA ALKALMÁBÓL A GYÁRTELEPI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM ÉPÍTŐI ÉS PLÉBÁNOSAI NEVEIT MEGÖRÖ-
KÍTŐ EMLÉKTÁBLÁT OKTÓBER 2-ÁN LEPLEZTÉK LE ÉS SZENTELTÉK MEG.

A megjelenteket – 
köztük a Lányi csa-
lád tagjait, Dióssi 
Csaba polgármes-

tert, Szabó József egyházügyi 
tanácsnokot, és a híveket – 
Szepes Béla, az Egyháztanács 
elnöke köszöntötte. Jelen volt 
Juhász Róbert, a Dunakeszi 
Járműjavító Kft. vezetésének 
képviselője, valamint dr. And-
rew Káldos Angliából, Lá-
nyi Ferenc főenergetikusának, 
Káldos Endrének a fia, az 

Óbudai Egyetem tiszteletbe-
li professzora, valamint a test-
véregyházak képviselői.

Az orgona sípcseréinek 
utolsó hangolásával ért véget 
a templom teljes, kilenc évig 
tartó felújítása, korszerűsítése, 
jelentette be Szepes Béla. Mél-
tóképen emlékezhetünk meg 
a Gyártelep és a templom épí-
tői, valamint plébánosai emlé-
ke előtt. 

A bejáratnál elhelyezett 
emléktáblánál Altsach Ger-
gely előadóművész mondta el 
Reményik Sándor Templom 
és iskola című versét, majd Lá-
nyi Attila, Lányi Ferenc déd-
unokája leleplezte az emlék-
táblát, melyet ezt követően 
Szádoczky Károly esperes, plé-
bános megáldott és felszentelt. 
Az emléktáblánál virágot he-
lyezett el dr. Lányi Cecília, Lá-
nyi Ferenc unokája.

Az emléktáblán olvasható 
személyek életútját ismertette 
és méltatta beszédében dr. Ne-
mes András, az Egyháztanács 
tagja. Szólt Lányi Ferenc főta-
nácsosról, a Dunakeszi MÁV 
Főnökség vezetőjéről (1883-
1961), akiről szakmai pálya-
futása felvázolását követően 

megjegyezte: „Gondját viselte 
annak a mindmáig ’építésze-
ti ékszerdobozként’ emlege-
tett 160 lakást magába foglaló 
lakótelepnek, amelynek ékes-
sége a templom is”. Temetésé-
ről, a templom jubileumi kiad-
ványában is megemlékeztek, 
melyet Altsach Gergely olva-
sott fel.

Delia István címzetes espe-
res (1905-1971) 1943-tól 1956-
ig a Műhelytelep hitoktató lel-
késze volt. Fehér Zoltán atya 

Emléktábla leleplezés 
és megszentelés Gyártelepen  

(1918-1975) 1956-ban került 
a templomba s az ő ideje alatt 
vált önállóvá a plébánia. Dr. 
Oláh Antal (1920-2018) a Du-
nakeszi-szerte ismert és sze-
retett Antal atya több mint 
negyven évig szolgált a temp-
lomban és 2000-ben meg-
kapta a Dunakeszi díszpol-
gára címet is. Végezetül mél-
tatta a jelenlegi plébánost, 
Szádoczky Károlyt (1942), aki 
2006 óta szolgál a Gyártele-
pi templomban, és 1997-től a 
Váci püspökségi káptalan ti-
zenkét tagú kanonoki testüle-
tének a tagja mesterkanonok-
ként.

Az ünnepséget követő-
en szentmisét mutatott be 
Szádoczky Károly az emlék-
táblán megörökítettek lelki 
üdvéért. Közreműködött or-
gonán dr. Tasi László orgona-
művész.     

Katona M. István
A szerző felvételei Dr. Nemes András Altsach Gergely



10 Dunakeszi Polgár10 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Sűrű volt a szeptember hónap a 
körzetünkben, és a város életében 
is. Sajnos szeptember elején ismét 
egy szupercella csapott le a város-
unkra, a körzetünkben csak a Gi-
tár utcában okozott problémát, de 
szerencsére ott sem a magántulaj-
donban keletkezett anyagi kár. A 
közterületi esővíz csatorna oldalá-
ban lévő fák fordultak ki a földből. 
Szeretném megköszönni a Fóti 
Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let tagjainak a gyors beavatkozást 
és a kármentést. Külön köszönöm 
Tóth Eszternek, a város főkerté-
szének, és a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. kollégáinak, hogy a 

vihar után szinte azonnal elvégez-
ték a zöldhulladékok elszállítását, 
valamint, hogy a körzetünkben 
folyamatosan végzik a közterületi 
zöld munkákat. 

A kedvenc körforgalmunkban 
egy mezőgazdasági munkagép 
elhagyta a rakományát, de szeren-
csére baleset nem történt.

Gratulálok Kernács István lakó-
társunknak, aki a körzetünkben 
másodikként kiérdemelte a városi 
Zöld Balkon elismerését.

Szeptember elején volt a városi 
Dunakeszi Feszt, ahol ismét siker-
rel használtuk a Dunakeszi Kártyát, 
valamint a város és a Dunakeszi 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat meghívására bemutatkozott 
a németországi Deggendorf vá-
rosa egy külön sátorban. Egy 
nagy lépést tettünk abba az irány-
ba, hogy a két város között létre 

jöjjön a testvérvárosi kapcsolat.  
A Dunakeszi Feszt után a körze-
tünkben lévő repülőtér területén 
rendezték meg a 7.  Futakeszi fu-
tóverseny.

Elkezdődött a város kezelésé-
ben lévő utak felmérése és a ká-
tyúk javítása. Nagy tisztelettel kö-
szönöm S. Ádám lakótársunknak, 
hogy egyedül és önszorgalomból 
a közösség érdekében kitakarítot-
ta a Babicz Béla 14. szám előtti kör-
forgalmat. Valamint tisztelettel kö-
szönöm minden érintett lakótár-
samnak, akik az esetleges parkolási 
anomáliák megoldásában konst-
ruktívan a helyi közösség érdekeit 
figyelembe véve segítették az eset-
leges problémák megoldását.

Az új Aranyalma óvoda melletti 
focipálya új hálót fog kapni, vala-
mint a közelében két új padot is ki 
fogunk helyezni. Köszönöm min-

den lakótársamnak, akik a lakos-
sági veszélyeshulladék-gyűjtés al-
kalmával elhozták a körzetünkben 
a három helyszín valamelyikére a 
hulladékokat. Így a saját teherau-
tómmal ismét hatékonyan be tud-
tam gyűjteni a hulladékokat. 

Tisztelettel köszönöm a Prog-
ramiroda felkérését a Szent Mi-
hály-napi rendezvény színpa-
di konferálására, egy csodálatos, 
programokkal gazdagon teli nap 
volt.
Bármilyen kéréssel keressenek 
bátran az alábbi elérhetőségei-
men: 06-20-429-1033,
dunakeszi.petho@gmail.com 
címen, vagy a Facebookon: 
Dunakeszi 8. vk. Pethő Krisztián 
képviselő online fogadóóra címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Magam és lakótársaim is ta-
pasztalhatják, hogy Alagon a 
Sport utca nyugati oldalán, az 
Ordass Lajos park végén rend-
szeresen gondot okoz az össze-
gyűlő csapadékvíz. A probléma 
megoldása érdekében szep-
tember végén a polgármeste-
ri hivatal illetékes osztályveze-
tőjével és munkatársával meg-
néztük a helyszínt, és első kör-
ben az ott lévő szikkasztóárok 
tisztítását és bővítését határoz-
tuk el. Alsón a Gizella utca egy 

jelentős hosszúságúnak mond-
ható – a Muskátli utca és a Vio-
la utca közötti – szakaszán lévő 
mélypontnál lévő két ingat-
lanon is komoly problémákat 
szokott okozni a felgyülemlő 
esővíz. Az itteni gondok eny-
hítése céljából több ponton is 
újabb szikkasztóárkok helyét 
jelöltük ki – erről aztán tájékoz-
tattam is az érintett ingatlantu-
lajdonosokat –, illetve korábbi-
ak bővítését, mélyítését hatá-
roztuk el. A munkálatokat vár-
hatóan október közepén végzik 
el.

Három év után a „Dunakeszi 
alsó” Facebook-csoportban bú-
csúzott el ügyfeleitől, vagyis az 
Alsón élőktől Nagy Edina, aki 

2018 augusztusától idén nyár 
végéig látta el az egyesített 
kézbesítői munkakört a Magyar 
Posta Dunakeszi kirendeltségé-
nél. 2021. augusztus 31-én, ked-
den volt az utolsó munkanapja 
– nem csupán Alsótól és az ott 
élőktől, hanem munkaadójától 
is elköszönt. Búcsúposztja alatt 
temérdek komment árulkodik 
arról, hogy milyen sok lakónak 
kivívta elismerését és szerete-
tét munkájával és közvetlen-
ségével, segítőkészségével. A 
Zöld Alsó című körzeti lap szep-
temberi számában ennek kap-
csán egy vele készített interjút 
jelentettem meg.

A Tőzegtavakon október ele-
jén megkezdődött a belső út-
hálózat immár szokásosnak 
mondható féléves, őszi karban-
tartása. A csapadékos időjá-
rás során az átázott földutakon 
közlekedő járművek jelentő-
sen rontják azok járhatóságát, 
így rendszeresen szükséges 
ezen utak feljavítása, rekon-
strukciója, szakkifejezéssel élve 
a gréderezése, vagyis a föld „le-
gyalulása”. A folyamat elvégzé-
séhez megfelelő útkarbantar-
tó gép – ezt és magát a munka 
teljesítését a Dunakeszi Tőzeg-
tó Sporthorgász Egyesület biz-
tosítja saját költségvetése ter-

hére –, valamint a lukak, útsüly-
lyedések feltöltésére szolgáló 
zúzott kő szükséges. Ez utóbbi-
nak jelentős részét – ezúttal 60-
70 köbméternyi mennyiségben 
– kezdeményezésemre minden 
alkalommal az önkormányzat 
finanszírozza, ezzel hozzájárul-
va a tőzegtavi területen lévő út-
hálózat rendszeres felújításá-
hoz. Az évente két ízben törté-
nő felújítás eredményeképpen 
a rendkívül göröngyös, lukak-
kal tarkított földutak többé-ke-
vésbé elfogadható minőségűvé 
válnak, amelyek természetesen 
az idő előrehaladtával, azok ter-
helésével és a lehulló csapadék 
mennyiségével egyenes ará-
nyosságban romlik.

Városunk déli és délkeleti, ke-
leti oldalán lakók közül többen 
is panaszkodnak arra, hogy az 
M0-s és M2-s autóutak felől az 
utóbbi időben megnőtt a zaj. 
Szeptemberben Dunakeszi fő-
kertészével, Tóth Eszterrel és il-
letékes osztályvezetőjével, So-
modi Istvánnal bejártuk a kör-
zet délkeleti, a Mogyoródi-pa-
takon túli, az M0 és az M2 által 
„bezárt sarkát”, ahol a közel-
múltban a terület tulajdonosa 
kitisztította az elmúlt húsz év-
ben beerdősödött mezőgaz-
dasági területét és ezzel jelen-
tősen növelte a zajhatást Alsón: 
lakossági igény alapján felmér-
tük, hova tudna az önkormány-
zat még az ősszel erdősávokat 
kialakítani. 

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

Defekt javítás soron kívül!
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- Kossuth L. utca 2. közelébe kért 
hulladékgyűjtő kihelyezése meg-
történt

- A Kossuth L. utcai és Fóti úti 
aknafedelek cseréjét két hét alatt 
elvégezte a DMRV fővállalkozója

- A Báthory utca 1. előtt megsüly-
lyedt aszfalt helyreállítását követő-
en kiderült, hogy nem a pár mé-
terre lévő tűzcsap körül, hanem a 
szemben lévő oldalon keletkezett 
a hiba. Hamarosan megkezdik a 
helyreállítási munkálatokat 

- A Kálmán utca 42. előtti fel-
bontás helyreállítása elhúzódott, 
mivel a szakemberek két héten 
keresztül keresték a megoldást, 
mely remélhetően végül sikerült. 
09.15-én a végleges helyreállítás 
megtörtént

- Továbbra is a jogi osztály in-
tézkedését kértem a MÁV felé a 
Klapka utcai sínek melletti terület 
kaszálásával kapcsolatban. Értesí-
tettek, hogy a budapesti panasz-
bejelentő irodával beszéltek, és 
kérték a nagyállomástól a gyárte-
lepi megállóig a kaszálást. A meg-
keresésre az illetékes hölgy intéz-
kedését ígérte. Két héttel később 
ismét a MÁV szakaszmérnöksé-
ge felé kértem intézkedést az osz-
tályvezető asszonytól, aki tájékoz-
tatott, hogy a MÁV-val egyelőre 
nem jutottak előrébb. Folyama-

tosan keresik őket és mindig azt 
jelzik vissza, hogy tudnak a prob-
lémáról, de sajnos erőforrás hiá-
nyában vannak, de igyekeznek a 
területre kimenni és elvégezni a 
kaszálást 

- Barázda utca 10. előtti csapa-
dékvíz elvezetés megoldása ér-
dekében a már előzőleg ígért 
szikkasztókút kialakításának idő-
pontja felől érdeklődtem bead-
ványomban. Tájékoztattak, hogy 
októberben a munkálatokat el-
végzik. Végül 09.23-án az ott la-
kók örömére a kivitelező elkezdte 
a munkálatokat

- Immár kilenc címen szükséges 
az utca névtáblák pótlása, melyek 
kihelyezése érdekében sokad-
szorra nyújtottam be érdeklődé-
semet

- Szintén sokadik alkalom-
mal kértem írásban a kör-
zet négy pontján szükséges 
térfigyelőkamerák kihelyezését

- Az Óvoda köz közlekedé-
si anomália megszüntetése felőli 
írásbeli érdeklődésre tájékoztat-
tak, hogy továbbra sem tudnak 
közelebbi információt adni 

- Mondhatni utolsó befutóként 
még hét körzeti lakó jelezte fásí-
tási szándékát, mely kérelmek vé-
gett a főkertész asszonyhoz for-
dultam

- A Báthory utca 11 tulajdono-
sa az ingatlanja előtti KRESZ táb-
lák eredeti helyére való visszahe-
lyezése miatt kért intézkedést. Az 
ingatlanja előtti balesetveszélyes 
útkereszteződésre figyelmezte-
tő – Rákóczi-Báthory – és a 40 
km/órás sebességkorlátozó táb-
lák alatt lévő megállni tilos és ki-
egészítő táblák kihelyezése nem a 
megfelelő helyre történt. A jelen-
legi állapot egyaránt tiltja a parko-
lást a saját, és szomszédjának ga-
rázsának bejárata előtt. A helyszín 
vizsgálatát kértem, melynek ered-
ményéről tájékoztattak. A tábla 
jelenlegi helyét megfelelőnek ta-
lálják, mivel az ott parkoló gépko-
csi a kereszteződés beláthatósá-
gát akadályozná

- Az Alkotmány utca 20. ingat-
lan rendbetételére hívta fel a fi-
gyelmet közvetlen szomszédja. A 
szemle igazolta a bejelentő állítá-
sát, ezért az ingatlanon belüli és 
kívüli állapot megszüntetése ér-
dekében a jogi osztály vezetőjé-
nek címeztem a kérelmet, fotók-
kal mellékelve. Másnap értesítet-
tek, hogy az ingatlan intézését 
megkezdik.

- Rákóczi út 20. előtt a szikkasz-
tókút kiépítését a Penta dolgozói 
elvégezték

- A Királyhágó-Brassói utca, il-

letve fentebb a Királyhágó-Rákó-
czi út sarkon lévő árkok beveze-
tőjéhez a surrantók kialakítása a 
Pentásoknak köszönhető, mely a 
hatékonyabb csapadékvíz elveze-
tés, az árkok funkciójának betölté-
se érdekében történt 

- A Nagysándor József téri hely-
színi szemle eredményéről érdek-
lődtem a főkertész asszonytól 
írásban. Az ott lakó a fák gallyazá-
sa végett keresett meg. Többszö-
ri érdeklődésemre tájékoztattak, 
hogy végül az ELMŰ-nek kell elvé-
geznie a gallyazást, mivel szigete-
letlen a középfeszültség, a keresz-
tező hálózat, illetve minden fajta 
vezeték, ami ott található   

- A Rákóczi út 30. előtt a Penta 
dolgozói a szikkasztókút kiépíté-
sének munkálatait megkezdték.

  Üdvözlettel:

Hircz Tamás
6. sz. választókörzet 

önkormányzati
képviselője

Szeptemberi munkálatok

Tisztelt Lakótársaim!
Körzetünkkel ismét csatlakoz-
tunk az önkéntes köztisztasági 
naphoz, már bejáratott helyszí-
neink vannak. A tóvárosi játszó-
teret, a környékbeli utcákat és a 
Toldi lakópark közterületeit jár-
tuk végig. A tó tisztasága és tisz-
tán tartása kiemelten fontos, a 
halak, teknősök és kacsák után, 
már hattyút is láttunk a vízen. A 
kacsaetető automata is igen nép-
szerű, örömmel tapasztalom, 
hogy egyre több, a játszótérre ér-
kező szülő, nagyszülő és gyerek 
is használja.

Még tart az esős évszak, a 
nemrég elkészült Tóváros és 
Toldi-Dombliget lakópark csa-
padék vízelvezető - csatorná-
ja beváltotta a hozzá fűzött re-

ményeket, megszűntek a felhal-
mozódott víztömegek a koráb-
ban  kritikus pontokon. A Kassa 
utcában azonban még mindig 
problémát okoznak a nagyobb 
esőzések. A Városüzemelteté-
si Osztály vezetőjével, geodé-
tával és a Penta Kft. munkatár-
saival felmértük az érintett sza-
kaszt, és tervezzük az ott felgyü-
lemlő csapadékvíz bevezetését 
a közeli tóba. Ez nemcsak a lakók 
helyzetét oldaná meg, hanem a 
tó víz utánpótlását is.

Szeptember 15-ig tartott az 
idei „1000 fát ültetünk Dunake-

szire” programban a fák, cser-
jék igénylése. A Kárpát utca és 
a Cseresznyés utca is kap egy-
egy fasort az őszi-téli ülteté-
si időszakban. A lakossági fa-
igénylés ugyan nem érte el az 
1000-es darabszámot, de azért 
az Önkormányzat minden év-
ben kiegészíti és megrendeli 
az 1000 fát a városnak, és Tóth 
Eszter főkertész csapatával el is 
ülteti. A faigénylési lehetőség 
egyébként egész évben folya-
matos, de az összesítés és a ren-
delések leadása mindig szept-
emberben történik. 

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

 Sipos Dávid
alpolgármester

9. sz. választó- 
kerület képviselője



körzeti képvi  selőink jelentik

VISSZATÉRŐ PROBLÉMA 
ALAGON, HOGY GYORSHAJ-
TÓKRÓL PANASZKODIK A 
LAKOSSÁG. SOK ESETBEN 
EGYENESEN JUHÁSZ ÁDÁM, 
DUNAKESZI ALAG VÁROSRÉSZ 
ALPOLGÁRMESTERI MEG-
BÍZOTTJÁHOZ ÉRKEZNEK A 
BEJELENTÉSEK. KÜLÖNÖSEN 
MEGSZAPORODTAK AZ UTÓB-
BI IDŐBEN A PANASZOS HÍ-
VÁSOK, EMAILEK KÜLÖNÖSEN 
A FÓTI ÉS A RÁKÓCZI ÚTRÓL. 
AZ ÜGY MEGOLDÁSA ÉRDEKÉ-
BEN JUHÁSZ ÁDÁM NEMRÉG 
SZEMÉLYESEN EGYEZTETETT 
ÁDÁM BALÁZZSAL, DUNAKE-
SZI HELYETTES RENDŐRKA-
PITÁNYÁVAL, HOGY GYAKO-
RIBBÁ TEGYÉK A RENDŐRI 
JELENLÉTET, ELLENŐRZÉSE-
KET ALAGON.

„Fiatalok, gyerekes csalá-
dok, nyugdíjasok fordulnak 
hozzám azzal a problémával, 
hogy egyre több a városrész-
ben a szabálytalankodó autós, 
ami főleg gyorshajtást jelent, 
de sokszor a súlykorlátozást 
megszegő tehergépjárművek is 
megjelennek” - írja Facebook 
oldalán Juhász Ádám. 

Arra a kérdésre, hogy az el-
lenőrzések mikorra várhatók 
jelezte, hogy a rendfenntar-
tó hatóság már dolgozik azon, 
hogy megszervezzék a jelenlé-
tet. Így a jövőben többször is 
találkozhatnak a lakosok, au-
tósok ellenőrző rendőrökkel 
Alagon.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt

Rendőri ellenőrzés várható Alagon

13Dunakeszi Polgár

Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről. 

Szeptember hónapban egy 
szörnyű tragédia rázta meg a 
közösségünket. A Kisfaludy ut-
cában hármas gyilkosság tör-
tént, az áldozatok a környéken 
ismert és megbecsült emberek 
voltak, szinte teljes életüket a 
Révdűlőhöz kötve élték. A tra-
gédia utáni napokban nagyon 
sokan kifejezték részvétüket vi-
rágokkal és mécsesekkel a hely-
színen.

Szeptember első hétvégéjén 
megrendezésre került a tizedik 
Dunakeszi Feszt a Katonadom-
bon. A rendezvény városunk leg-
nagyobb tömegeket megmoz-
gató eseménye, ezzel óhatatla-
nul terhelést jelent a környékre 
nézve. Az esemény kétségkívül 
kinőtte a rendezvényterületet, 
ezért az önkormányzat elkezdte 
vizsgálni annak a lehetőségét, 

hogy más helyszínen valósítsa 
meg azt a jövőben.

Javában zajlik a Kiserdő utca 
felújítása. A DMRV vállalkozó-
ja már végzett az ivóvízhálózat 
cseréjével, jelenleg a Penta mun-
kásai cserélik a rossz szegélykö-
veket és szedik föl a macskakö-
vet a kétemeletes házak közötti 
bekötőutaknál. Utóbbiak cseré-
je régi kívánsága volt a lakókö-
zösségnek. A 7-es szám előtt jár-
dát is építünk, mivel ez az a hely, 
ahol komolyabb átmenő gyalo-
gosforgalom van a Révdűlő és 
a lakótelep között. A csapadék-
víz elvezetés nagyobb esőzések 
esetén komoly gondokat okoz 
a területen, különösen a 11-es 
szám alatti garázsoknál. Az elké-
szülő útfelületek lejtése ennek 
figyelembevételével történik 
majd. Annak érdekében, hogy 
a szomszédos utcákból se ke-
rüljön több csapadék a Kiserdő 
utca aszfaltjára, az utcák találko-

zásánál szikkasztórácsokat épí-
tenek ki. A munkálatok elvégzé-
séig az ott lakók türelmét kérem.

A hónap folyamán mart asz-
falttal töltötték fel az Alsógödi 
utcában az útszegély mellett a 
víz által kimosott részt. Szintén 
mart aszfalttal kátyúztak a Fő 
út szervízútjának aszfaltozatlan 
részén a Boszorkánykonyhánál, 
de sajnos a legrosszabb része-
ket nem csinálták meg, így újra 
kellett kérjem a munkát a 188-as 
szám előtt is.

Sok panaszt kaptam a Rév út 
minőségével kapcsolatban. Azt 
tudni kell, hogy egy állami út-
ról van szó, amelynek karban-
tartása is állami feladat. Az ön-
kormányzat évek óta sürgeti az 
út felújítását, sőt saját költségén 
el is készítette a felújítási tervet, 
hogy ezzel is haladjon előre a fo-
lyamat. A Magyar Közút forráshi-
ányra hivatkozva elutasította az 
eddigi megkereséseket.

Szeptember 15-ig lehetett 
igényelni facsemetét az önkor-
mányzattól az „1000 fát ültetünk” 
program keretében. Az idén is 
sok igény érkezett be a körzet-
ből, kérek mindenkit, hogy lel-
kiismeretesen gondozza az elül-
tetett fáját. Az önkormányzat az 
őszi ültetés során a Katonadom-
bon, a Malomárokban és a Rév 
úton fog fasort telepíteni. 

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

Kiemelten a Fóti és a Rákóczi úton
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Kedves ünnepség keretében 
szeptember 24-én megtörtént 
az új szabadtéri tornapálya át-
adása a Fazekas Mihály Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskola udvarán. Papné 
Szalai Csilla igazgató asszony 
rövid megnyitó beszéde után 
az iskola tanulói Bajkán Katalin 
vezetésével gyakorlatokat mu-
tattak be a sokoldalúan hasz-
nálható tornaeszközökön. A 
szabadtéri tornapálya létrejöt-
tét lehetővé tévőknek ezúton 
is szeretném megköszönni ál-
dozatos tevékenységét, akik 
nélkül ez a tornapályát most 
nem használhatnák a tanulók. 
Köszönet a Zöld Iskola Ala-
pítványnak, a Szülői Munka-
közösségnek, Dunakeszi Vá-

ros Önkormányzatának, a Diák 
Sportkör vezetőinek – Baj-
kán Katalinnak, Bársony Anitá-
nak és Csomai Renátának, va-
lamint Kovács Gábornénak az 
Alapítvány elnökhelyettesé-
nek, az iskola volt igazgatójá-
nak a tanulók egészséges fi-
zikai fejlődése érdekében tett 
erőfeszítéséért.

Szeretném Önöket tájékoz-
tatni, hogy a szeptemberi kép-
viselő-testületi ülésen kértem 
a Tompa Mihály utcai játszótér 
kerítésének teljes kiépítését, 
amelyből a keleti oldalon húsz 
méter hiányzik, fejezzük be. A 
játszóteret a jelenlegi állapot-
ban nem csak a kapun keresz-
tül, hanem a növényzetben ki-
taposott ösvényen is el lehet 
hagyni és volt már rá példa, 
hogy élt is a lehetőséggel egy 
kisgyerek. Szerencsére nem 
jutott messzire, hamar meg-
találták szülei. Szintén kértem, 
hogy a játszótéren elhelyezett 
mobil WC helyett egy olyan il-

lemhely kerüljön elhelyezésre, 
amely megfelel a kor és a ját-
szótéren játszó gyermekek és 
szüleik elvárt igényeinek. Ígé-
retet kaptam Polgármester úr-
tól, hogy ha a tervbe vett, ki-
próbálásra kerülő modern, 
vandálbiztos, öntisztító vizes-
blokk használatának tapaszta-
lata pozitív lesz, akkor játszó-
terünkre is el fognak egyet he-
lyezni. Azt tapasztaltam, hogy 
a játszótér bejárata előtti lej-
tős járdán a gyerekek bicik-
lijükkel, nyuszimopedjükkel 
meg tudnak úgy indulni, hogy 
egy pillanat alatt kijuthatnak 
az úttestre. Elkerülendő egy 
esetleges későbbi balesetet, 
kértem, hogy vizsgálják meg 
a szakemberek egy forgalom-
lassító küszöb elhelyezésének 
lehetőségét, melynek építé-
se természetesen a környéken 
élők belegyezése esetén tör-
ténhet meg.

A Tábor utca 50. szám előtt 
tavaly ki kellett vágni egy nagy 

fát, mely balesetveszélyes volt 
már, elöregedett és korhadt 
volt a törzse. Megkérdeztem 
Tóth Eszter főkertész asszonyt, 
hogy mikor lehetséges pótlása. 
Válaszában azt mondta, hogy 
a tuskót jelenlegi állapotában 
sem gépi, sem kézi erővel nem 
lehet kivenni a környező parko-
lóhelyek komoly rongálása, új-
jáépítése nélkül, ezért meg kell 
várni míg a tuskó korhadásnak 
indul, mely után, várhatóan két-
három év múlva lehetséges egy 
új fa ültetése.

 Örömmel tájékoztatom Önö-
ket, hogy a Fazekas Mihály Álta-
lános Iskolában a jelenléti ok-
tatás lehetőséget ad arra, hogy 
novembertől termet béreljek, 
hogy képviselői fogadóórái-
mat ismét meg tudjam tartani 
az iskolában. Az első fogadóóra 
november 5-én, 17 órakor lesz, 
melyre várom szeretettel az ér-
deklődőket.

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

Két nappal ezelőtt tartottuk vá-
rosszerte az őszi köztisztasági 
napot. Idén már második alka-
lommal tisztítottuk meg a kör-
nyékbeliek segítségével a Sza-
badság teret, ahol a gyakran 
gyülekező társaságok csikkeket, 
üvegeket, papírzsebkendőt, 
üditős és sörös dobozokat, mű-
anyag flakonokat, csoki, csipsz 
és társai csomagolását hagy-

ják maguk után. Van, amit a szél 
visz szét, de sok szemét eleve 
nem a kukába kerül. Természe-
tesen egész évben tisztán tart-
juk a közterületeinket, a Duna-
keszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
munkatársai járják az utcákat, 
parkokat, és ahol kell, takaríta-
nak. Ezúton is kérek mindenkit, 
használják a köztéri szemetese-
ket, városképünk rendezett ma-
radjon.

Már hagyomány városunk-
ban, hogy a VSD ajándékcso-
maggal kedveskedik minden 
általános iskolai első osztályos 
diáknak. A múlt héten járt Ju-
hász Ádám, Dunakeszi Alag vá-

rosrész alpolgármesteri megbí-
zottja a Széchenyi István Általá-
nos Iskolában, ahol a Posta ut-
cai épület elsőseinek adott át 
pólókból és tornazsákból álló 
csomagot.

Az előző lapszámban már 
említettem, hogy a Rákóczi köz 
elejére a lakók szerettek volna 
zsákutca táblát kihelyeztetni. Ez 
az elmúlt napokban meg is tör-
tént, így vélhetően már tény-
leg csak az kanyarodik be oda, 
akinek ott van dolga. Valamint 
a Városüzemeltetési Osztály 
munkatársai felemeltették a 
megsüllyedt aknafedelet a Fóti 
úton, és kijavíttatták a Keleti ut-

cában balesetveszélyessé vált 
megsüllyedt járdát. Az érintett 
szakaszon a DMRV Zrt. vezeté-
ke megy, ezért üreges ott a talaj.

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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A hónapban többször újra a hul-
ladéktárolók melletti állapotok 
miatt kaptam megkereséseket. 
Egyre inkább az a meglátásom, 
melyet a lakosság is visszaiga-
zol, hogy a közterületi térfigye-
lő kamerák rendszere és a zárha-
tó kukatárolók – amellett, hogy 
nagyon is szükségesek – önma-
gukban nem fogják megoldani. 
Ennek oka pedig az, hogy nem ki-
zárólag a település más területe-
iről a hulladékot ide szállítóktól 
telik meg minden hulladékgyűj-
tő sziget, hanem egészen egysze-
rűen önmagában nem elegendő 
a szállítások száma ahhoz sem, 
hogy a helyben lakók által „ter-
melt” hulladék elszállítható le-
gyen. (Erre persze pluszként ra-
kódik rá a máshonnan ide szállí-
tott hulladék.) Magyarán szólva a 
hulladékszállítások számának nö-

velése lenne a feladat mely meg-
oldaná a problémát – annak gyö-
kerét kezelve –, mellyel kapcso-
latban a városvezetés megke-
resésére és konkrét javaslataim 
megtételére most fogalmazom a 
levelemet, melyről a rendelkezé-
semre álló felületeken természe-
tesen be fogok számolni. Fontos 
és létező probléma természete-
sen az is, hogy egyes lakók a tele-
pülés más területeiről is ide hord-
ják a hulladékot, de ezt a zárható 
kukatárolók, kamerák és később a 
hulladékudvar megvalósítása ké-
pes jelentős részben visszaszorí-
tani – ha a kamerák által nyújtott 
lehetőségeket kihasználja az ön-
kormányzat és adott esetben re-
torzió éri a szabálysértőket –, mi-
közben a probléma végleges 
megoldása meglátásom szerint 
mindenképpen a hulladékszállí-

tások gyakoriságának növelésé-
ben keresendő.

A hónapban egyébként szemé-
lyes megkereséseket teljesítet-
tem, próbáltam mindenki rendel-
kezésére állni, aki bármely apróbb 
témában felhívott. Akinek esetleg 
nem veszem fel a telefont – ilyen-
kor általában a kórházban beteg 
mellett dolgozom – ha hívószám-
kijelzéssel keres, mindenképpen 
megpróbálom visszahívni. Nagy 
segítség ilyen esetben, ha az ille-
tő küld egy szöveges üzenetet is, 
de enélkül is mindenkit megpró-
bálok visszahívni.

Megkeresést kaptam az egyik 
lakótelepi közös képviselőtől 
egy akadálymentesítés ügyé-
ben, valamint több kisebb illegá-
lis hulladéklerakatra is felhívták a 
hónapban a figyelmemet, melyek 
elszállításáról gondoskodtam.

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, 
illetve www.twitter.com/zpvarga. 
Postai levelet a 2120, Dunake-
szi, Kolozsvár utca 33/B. alatti iro-
dánkba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Megpróbálom a legfontosabb, s a 
legtöbb lakossági megkeresést ki-
váltó témákat ismertetni a körze-
tünkben, de először néhány fon-
tos közös programról röviden:

A hétvégén volt az Önkéntes 
Köztisztasági Nap, s ilyenkor csa-
patokba összeállva megtisztít-
juk a várost, az utcákat, tereket, 
parkokat. Az idei lelkes csapa-
tot Kundlya Zsófi vezette, akihez 
– szokás szerint a – családommal 
mi is csatlakoztunk. Jó lenne, ha 
jövőre már egy önálló Lakótelep 
Szíve csapat jönne velünk, ezért 
várom azon önkéntesek jelentke-
zését, akik szívesen részt venné-
nek ebben a programban velünk.

Az új kutyafuttató átadása már 
csak napok kérdése, ehhez kap-
csolódik egy névadó is, hogy a 
már meglévővel együtt, egy ked-
ves közismert kutyus neve is le-
gyen, erről a Dunakeszi Poston 
lehetett szavazni. A Mancs lett a 
befutó. Jónéhány fontos ötlet is 
érkezett hozzám, az egyik a pa-
dok kihelyezése a gazdik számá-
ra, a másik egy zsilipes megoldá-
sú bejárat, hogy a kutyusok ne 

tudjanak kiszökni, amikor kinyí-
lik. Már a szakemberek előtt van-
nak ezek is.

A Barátság út 35-45. előtti for-
galmi rend változás új fordulatot 
vett, amikor a közlekedési szak-
emberekkel, rendőrökkel együtt 
kerestük a jó megoldást. Sajnos az 
egyirányúsítás, és táblával jelölt 
megállási lehetőség, csak a felújí-
tás után lesz megoldható, mert je-
lenleg a betartatása sem lenne ki-
vitelezhető, s ráadásul nagy for-
galmat generálna a most viszony-
lag nyugalmas szerviz utakon. 
Fura, hogy a jelenlegi KRESZ ilyen 
esetekre nem gondol. A szakem-
berek, kérésemre, hogy minden-
képp keressünk addig is valami-
lyen megoldást arra, hogy beteg-
gel, nagy teherrel lehetőség le-
gyen a bejárathoz közel megállni 
legalább addig, amíg feljut velük 
az ott lakó. Az a javaslat született, 
hogy minden bejárattal szemben, 
a Duna felőli parkolóban kijelölés-
re kerül egy 15 perces megállási 
időre használható parkoló, táblá-
val jelezve. Utána át kell állni egy 
másik helyre. Nem ez az általam 

várt ideális megoldás, de jelenleg 
ez a biztonsággal megoldható.

A Nap utcából is kaptam jelzé-
seket ismét, többek közt az óvo-
dai forgalom miatt, ezeket a hi-
vatal szakemberével a helyszínen 
vizsgáljuk meg.

Az Iskola utcai Művészetek 
Háza projekttel kapcsolatban kér-
tem tájékoztatást, az illetékesek 
szerint a folyamat a tervek sze-
rint zajlik, így remélem hamaro-
san már konkrét lépésekről is be-
számolhatok.

A Tallér utcában az iskola felőli 
zöld rész rendbetételéről beszél-
tem a közös képviselővel és ott la-
kókkal. Tavaszra sor kerülhet a rit-
kításra is, hogy élhetőbb, szebb 
legyen az a terület is.

Egy másik vonalon is megkezd-
tem a Garas utcai parkolás bőví-
tés lehetőségének megvalósítá-
sát, többek közt azt szeretném 
elérni, hogy a régi járdaszigetek, 
amik már nem funkcionálnak, be-
vonásra kerüljenek, mint parkoló 
hely. Ez is legalább négy-öt plusz 
helyet jelentene, és a felhajtás le-
hetőségét is megadná a két ház-
sor közti részen a parkolórészre. 

A Gyöngyharmat óvodában, 
pályázat segítségével sikerült ki-

alakítani egy „Mezítlábas Játszó-
teret”, remélem sok gyermek örö-
mére!

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

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

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!
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KÜLÖNLEGES KONCERTTEL ÜNNEPELTE OKTÓBER 1-JÉN A ZENE 
VILÁGNAPJÁT A DUNAKESZI SZIMFONIKUS ZENEKAR. A JÚNIUS 
16-18. KÖZÖTT, A FARKAS FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKO-
LA ÁLTAL SZERVEZETT IX. FARKAS FERENC ZONGORAVERSENY 
GYŐZTESEI LÉPTEK SZÍNPADRA. A ZENEKAR KÍSÉRETE MEL-
LETT, FARKAS PÁL VEZÉNYLETÉVEL BEMUTATTÁK TEHETSÉGÜ-
KET, FELKÉSZÜLTSÉGÜKET. 

A bevezetőben Somo-
gyi Ágnes, zeneka-
ri titkár elmondta, 
hogy az UNESCO 

Nemzetközi Tanácsa Yehudi 
Menuhin hegedűművész kez-
deményezésére emelte október 
1-jét a Zene világnapja rangjá-
ra. A koncert méltó tisztelet-
adása volt e jeles ünnepnek.  

A néhai Kállay Gyula, Du-
nakeszi díszpolgára és felesé-
ge által a VOKE József Attila 
Művelődési Központnak ado-
mányozott koncertzongorán 
az ifjú tehetségek bámulatos 
produkciókat adtak elő. Az égi 
koncertteremben Gyula bácsi 
és párja bizonyára nagy bol-
dogsággal figyelte a fiatalokat, 
hiszen adományukkal többek 
között a zenei nevelést szol-
gálták.      

Tudjuk, hogy a zongoraver-
senyen részt vett 45 zeneiskola 
110 növendéke közül a fellépő 
győztesek a jéghegy csúcsát je-
lentik. A zenei fejlődésük jelen 
állapotának elérését tehetsé-
gük mellett döntően tanáraik-
nak köszönhetik, akik növen-
dékeik zongoratanítása közben 
felismerték a különleges képes-
ségeket.

A koncerten fellépő legfia-
talabb növendék 10, a „legidő-
sebb” 16 éves volt. Előadása-
ikban Bach, Haydn, Mozart, 
Chopin zongoraverseny részle-
teket, Sugár Rezső és Liszt Fe-

renc műveket hallhattunk. Vá-
rosunk művészeti iskoláját a 15 
éves, számos verseny díjazott-
ja, a Duna Televízió Virtuó-
zok című komolyzenei tehet-
ségkutató verseny középdön-
tőse, Kováts-Szőcs Benedek, 
dr. Domoszlai Erzsébet tanít-
ványa képviselte. Liszt Ferenc: 
Magyar fantázia című művét 
elképesztő drámaisággal, fan-
tasztikus virtuozitással, mély 
átéléssel szólaltatta meg. Fel-
merül a kérdés, hogy Benedek 
és fellépő növendéktársai még 
hová fejlődhetnek, hogy maj-
dan felnőtt művészekként is-
merhesse meg őket ország-vi-
lág? A válasz a jövőben rejlik. 

A koncerten a zenekar a 
megszokott magas színvonalú 
játékával járult hozzá az est si-
keréhez. 

– Mindig fantasztikus él-
mény, amikor különleges te-
hetségű fiatalokkal együtt ze-
nélhetünk – fogalmazott Far-
kas Pál karnagy, a művészeti 
iskola igazgatója. –  Különleges 
élmény, hogy a próbaidőszak-
ban is még mennyit fejlődtek 
ők, akik már megnyertek egy 
zongoraversenyt. Nekünk az a 
feladatunk – hiszen nem csu-
pán zenészek vagyunk, hanem 
pedagógusok is – hogy a jövő 
zenész ifjúságát felneveljük. 

Katona M. István
A szerző felvétele 

Verseny győztesekkel 
Hangverseny 

OKTÓBER 6-ÁN VETTÜNK VÉGSŐ BÚCSÚT MOLNÁR SÁNDORNÉ-
TÓL, AKIT LEGTÖBBEN VÖRÖSKERESZTES ERZSIKEKÉNT ISMER-
TÜNK. HALÁLÁVAL VÁROSUNK EGYIK LEGÖNZETLENEBB EMBE-
RÉT VESZÍTETTÜK EL.

Szinte egész életében rá-
szorulók megsegítésén 
dolgozott. 1984-től volt 
tagja a Magyar Vörös-

kereszt Pest megyei vezetősé-
gének, majd megalapította a 
Magyar Vöröskereszt Duna-
keszi Szervezetét. Több mint 
30 éven át, még nyugdíjba vo-
nulása után is mások megse-
gítésén dolgozott. Nagy hang-
súlyt fektetett véradások meg-
szervezésére, hogy minél több 
beteg juthasson véradomány-
hoz. Harcolt az idősek megbe-
csüléséért, tárgyi, élelmiszer 

és pénzadomány-gyűjtéseket 
szervezett nehéz helyzetben élő 
családok megsegítésére, koor-
dinálta a hajléktalanok ellátá-
sát, gondozását. Jótékony tevé-
kenységéért 2010-ben Dunake-
szi Városért kitüntető címmel 
is díjazta a képviselőtestület.

Erzsikét sokan kísérték utol-
só útjára a Fóti úti köztemető-
ben. Ezúton is őszinte részvéte-
met küldöm családjának, sze-
retteinek!

Dióssi Csaba
 polgármester

Molnár Sándorné 
emlékére



17Dunakeszi Polgár

2021. augusztus 05. Szalai Károly és Szarka Tünde
2021. augusztus 28. Kuti Zoltán Bertalan és Kerekes Fruzsina Ilona
 Csákvári Zoltán és Ivanics Viktória Kitti
2021. szeptember 02. Tóth Lajos és Mayer Mónika
 Talpai Ádám és Fábián Andrea
 Golyán Gábor és Nagy Krisztina
 Burik Gábor László és Kádár Júlia
 Bencsik Miklós és Nagy Melinda
2021. szeptember 11. Deézsi Tamás és Magyar Nóra
2021. szeptember 25. Dr. Szabadvári Balázs és Lavocsán Luca

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek

„PALETTA” CÍMMEL NYÍLT MEG SZEPTEMBER 30-ÁN A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN VINCZE JÓZSEF KÉPZŐMŰVÉSZ, KÖLTŐ, DALSZERZŐ KIÁLLÍTÁSA. A TÁRLAT ALKAL-
MÁBÓL MUTATTA BE AZ ALKOTÓ „PALETTA” CÍMŰ ÖTÖDIK VERSESKÖTETÉT IS.  

Rendhagyó módon Vincze 
József a következő szavak-

kal fordult a közönség felé:
– Mielőtt megnyitja a kiál-

lításomat Nyíri Márton társa-
dalmi megbízatású alpolgár-
mester úr, szeretném felhív-
ni a figyelmet a Magyar Líra 
nevű szobromra. Ez az alko-
tás hangszer is, a Magyar Szív 
hangszere. Külseje tulipán 
motívumokból áll, hét vezér-
húrja megpendítve oda-vissza 
himnuszunk kezdő, – „Isten 
áldd meg a magyart” – dalla-
mát szólaltatja meg. 

És „Nemzeti imádságunk” 
kezdő dallamát meg is hallgat-
hattuk.

– A művészet, az alkotás a 
szabadság kifejezéséről szól, és 
különösen igaz ez Vincze József 
művészetére – kezdte tárlatnyi-
tóját az alpolgármester, törté-
nelemtanár. A továbbiakban a 
művész rövid életrajzát ismer-
tette, melyből megtudtuk, hogy 
1952-ben Héhalmon, Nógrád 
megyében született, 1966 óta él 
Dunakeszin, és fiatal kora óta 
érdeklődött a művészetek iránt. 
Rajzszakkörre járt, elkezdett 
foglalkozni a képzőművészettel, 
zenével, költészettel. 

– Akik régóta ismerik, tud-
ják, hogy nagyon kellemes 
ember, jó vele beszélgetni, szé-
les látókörű, valódi reneszánsz 
polihisztor. Olyan alkotó, aki 
többféle módon gazdagítja 
nemzeti kultúránkat a lakóhe-
lyén és azon túl is. 

– Nehezen indult a pályán, 
karosszéria lakatosnak ta-
nult. Old timer autókat újított 
fel Németországban, Lenin-
grádban (ma Szentpétervár, a 
szerk.). Utóbbi városban egy-
szer egy baleset után kellett 
egy autót újjáépíteni, és né-
hány nap múlva már egész 
listát kapott megbízásokra. 
Megismerte a fémek szerke-
zetét és egyre színvonalasab-
ban alkotott fémből készült 
szobrokat. Az a könnyedség, 
légiesség, amely a munkáiból 
árad, azt is jelzi, hogy ő szüle-
tett tehetség. 

Pályája eddigi csúcsa, hogy 
több alkotása köztérre ke-
rült. Lengyel István szobrász-
művésszel közösen készítet-
ték el az 1956-os  Gólya em-
lékművet. A csörögi Magyar 
Hősök emlékműve, és a szin-
tén városunkban  látható At-
tila király emlékhely főalakja, 

a portrészobor is az ő nevé-
hez köthető. Most itt látható 
két domborműve is, melyek-
ből kiderül, hogy mesterien 
ábrázolja térhatásban is képei 
témáját.   

Sikeres a költészete, hiszen 
az ötödik kötetének a bemu-
tatója is rendezvényünk része. 
Könyvében vidám, életörömöt 
sugárzó versek is olvashatók.

Közélet iránti érdeklődését 
jelzi, hogy a férfi és nő kap-
csolatát jeleníti meg a Jin Jang 
témájú alkotásában, a Kuka-
cos alma című műve pedig 
az internet világának ad egy 
„fricskát”. 

Összegezve, munkássága 
széleskörű, színes és vonzó. 
Dunakeszi művészeti életének 
pozitív szereplője. 

Az est második részét Bé-
res Magdolna könyvtáros 
konferálta fel.  Babják Anna-
mária és Vincze József által 
a most bemutatott kötet ver-
seiből készült zenés összeál-
lítás vette kezdetét. Ezt köve-
tően Oroszki Tamás 12 éves, 
rendkívül tehetséges zongo-

rista (Vincze József unoká-
ja) Chopin Cisz-moll etűdjét, 
Liszt Ferenc a Forrásnál című, 
és Csajkovszkij a Virágok tán-
ca című műveit játszotta el ki-
fogástalan tudással.

Végezetül Lőrincz Róbert 
könyvtárigazgató mondott 
köszönetet az est szereplőinek 
és a közönséget az intézmény 
közeljövőben megrendezen-
dő két könyvbemutatójára in-
vitálta. 

Katona M. István
A szerző felvételei  

Szobrok, versek, dalok

Nyíri Márton alpolgármester és Vincze József 
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Dunakeszi szemmel

GONDOS ELŐKÉSZÜLETEK UTÁN 
VÉGRE MEGNYÍLT A POLGÁR-
MESTERI HIVATAL ÜGYFÉLSZOL-
GÁLATÁN A GYEREKKOROM 
DUNAKESZIJE CÍMŰ, SAJDIK 
FERENC KOSSUTH- ÉS PRIMA 
PRIMISSIMA-DÍJAS GRAFIKUS-
MŰVÉSZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA. 
A MEGNYITÓN MAGA A MŰVÉSZ 
IS RÉSZT VETT, SŐT ÓRÁKON 
ÁT DEDIKÁLTA A KIÁLLÍTÁS AP-
ROPÓJÁN MEGJELENT AZONOS 
CÍMŰ KÖTETET. 2021. OKTÓBER 
3. TARTALMAS NAP VOLT SAJDIK 
FERENC SZÁMÁRA, HISZEN CSA-
LÁDJUK TISZTELETÉRE AZNAP 
EMLÉKTÁBLÁT IS AVATTAK RÉGI 
HÁZUKNÁL, A MÁRTON ÁRON 
UTCA 2. ALATT. LAPUNK EMLÉ-
KEIRŐL ÉS A HÍRES RAJZFILMEK 
KÉSZÍTÉSÉRŐL, ÍGY TERMÉSZE-
TESEN CSUKÁS ISTVÁNRÓL IS 
KÉRDEZTE.

- 30 helyszín, 30 személyes 
emlék Dunakesziről Duna-
keszi lakosainak. Hogyan ké-
szült a kiállításra?

- Örömmel fogadtam el a Vá-
rosvédő és Városszépítő Egye-
sület, és azon belül is Harango-
zó Katalin elnökségi tagtól ér-
kező felkérést, hogy felelevenít-
hessem fiatalkori emlékeimet. 
A megrajzolt pillanatokat, épü-
leteket és helyszíneket igyekez-
tem pontosan visszaidézni az 
elmém hátsó zugából, és tavasz-
szal láttam neki a rajzolásnak.

- A képek hangulatos, csalá-
dias kisvárost sejtetnek a tár-
lat látogatóinak. Milyen gyak-
ran jár Ön Dunakeszire és mi-
lyennek találja ma a várost?

- Sajnos ritkulnak a roko-
nok, így egyre ritkábban jutok 
ki Dunakeszire. A sógornőm 
itt él a városban, a Révdülőben, 
és az ő segítségével abszolút 
naprakész vagyok, minden he-
lyi érdekeltségű újságot – Du-

nakeszi Polgár, Helytörténe-
ti szemle, Dunakanyar Régió 
– elküld a feleségemnek és ne-
kem. Az emléktábla avatás és a 
kiállításmegnyitó kapcsán volt 
alkalmunk és időnk kicsit kö-
rülnézni Dunakeszin, és tel-
jesen lenyűgözött. Nagyon 
megváltozott, gyönyörű há-
zak épültek mindenfelé, sok-
kal több a fa és szép rendezett 
előkerteket láttam. Pedig, meg-
mondom őszintén, már vár-
tam, hogy a mi utcánkban a 
régi porban fogok caplatni.

- Nyíri Márton társadalmi 
megbízatású alpolgármester 
megható és kedves emlékeket 
idézett vissza a kiállítás meg-
nyitón Önről és a családjá-
ról. Egykori szomszédként, il-
letve a szülei szomszédjaként 
Ön hogyan emlékszik vissza 
az akkor még kisgyermekre? 

Meglepetés volt viszont látni 
egy régi ismerőst?

- Harangozó Katalin előre 
beavatott, hogy mi lesz a táb-
laavatás és a kiállításmegnyitó 
menete, így ebből a szempont-
ból nem volt meglepetés szá-
momra a fiatalember. De mivel 
édesanyámék szomszédjai vol-
tak az ő nagyszülei, azt hittem, 
a háznál fog beszédet mondani. 
Nagyon jól esett, amiket mon-
dott, felidézett a szüleimről, 
és valóban az az igazság, hogy 
tényleg nagyon jóban voltunk 
velük. A Márton Áron utcában 
egy „L” alakú házban laktak a 
mamáék, és amikor a bátyá-
mék elköltöztek Kecskemét-
re, kiürült az első rész. Ezután 
költöztek oda a Nyíriék. Még a 
dédnagymamáját és dédnagy-
papáját, nagymamáját, nagy-
papáját is ismertem. A szüle-
immel voltak egy generáció. Az 

akkor ötéves kisfiúra is emlék-
szem. Édesanyáméknak nagy 
segítség voltak a Nyíriék, bár-
mikor bármivel tudtak hoz-
zájuk fordulni, majdhogynem 
együtt laktak.

- Néhány gondolatot meg-
osztana velünk a kiállításról? 
Sikerült megnézni?

- Hatalmas volt a tömeg, nem 
volt alkalmam megnézni a tár-

Gombóc Artúr a kedvencem

Dióssi Csaba polgármester mondott köszönetet Sajdik Ferencnek 
a régi Dunakeszit bemutató 30 alkotásáért, melyeket a városnak ajándékozott 

Sajdik Ferenc Gyerekko-
rom Dunakeszije című kö-
tet megvásárolható nyit-
vatartási időben a Pol-
gármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán és a Révész 
István Helytörténeti Gyűj-
teményben.

Ára:  3990,-
Dunakeszi kártyával  2990,-
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Nyíri Márton alpolgármester 
nyitotta meg a Gyerekkorom 
Dunakeszije címú kiállítást

A Kossuth-díjas művész órákon át dedikált

- válaszol a polgármester

latot, de annak nagyon örü-
lök, hogy ilyen sokan látták a 
képeket. Szinte azonnal bele-
kezdtem a dedikálásba, azt a 
2-3 képet tudtam csak futólag 
megnézni, ami srégen előttem 
a falra volt felfüggesztve. De 
igazából kényes dolog egy mű-
vésznek a saját képeit nézeget-
ni. Pedig én is szívesen meg-
nézném a műveimet egy-egy 
kiállításon. Két órán át csak 
dedikáltam, kérdezte is a fele-
ségem, hogy hány könyvet ír-
tam alá. Nem számoltam, arra 
összpontosítottam, hogy jól ír-
jam le mindenkinek a nevét. 
Ahol pedig kisgyermekről is 
szó volt, még rajzoltam is.

- Mint ahogy a kiállítás-
megnyitón is előkerült A nagy 
ho-ho-horgász és a Pom-pom 
meséi című mesék visszaidé-
zése, ez most sem maradhat 
el, hiszen Önt szinte mindenki 
ezeknek a műveknek az ikoni-
kus figuráival azonosítja. De 
magának a művésznek milyen 
a viszonya velük és melyik a 
kedvenc karaktere?

- Mondhatnám, hogy meg 
kellett csinálni. Csukás István 
megírta a meséket, és ügyes 
volt, rögtön elsütötte rajzfilm-
nek is. A Móra Könyvkiadó-
nál még meg sem jelent, a te-
levízió máris megrendelte tőle. 
De ezek a rajzolások nemcsak 
a munkát jelentették, öröm-
mel rajzoltam, mert nem min-
dennapi dolgokat kellett csi-

nálni. A kedvencem mind kö-
zül Gombóc Artúr, én is szere-
tem a csokit. És egy érdekesség 
az is, biztosan sokan emlékez-
nek is rá, hogy Gombóc Ar-
túr klubok alakultak szerte az 
országban. Az egyik a Zrínyi 
Nyomdában volt, ahová több-
ször hívtak is, hogy csatlakoz-
zak, de sajnos nem jutott rá idő. 
Pedig lehet, hogy én is nyakig 
ülhettem volna a csokoládé-
ban. Sajnálom, hogy elmulasz-
tottam.

- Örülök, hogy említette 
Csukás Istvánt, mert minden-
képpen szerettem volna róla is 
kérdezni Önt. Milyen kapcso-
latban állt Ön a Nemzet Mű-
vésze címmel is kitüntetett 
költővel, meseíróval?

- Nagyon jó barátságban vol-
tunk, nagyon hiányzik. Néha 
még most is várom a telefon-
hívását, mert minden más-
nap este beszéltünk. Hirtelen 
érintett a halála, nem tudom, 
hogy miben halt meg, egy hét-
tel előtte olyan vidáman be-
szélgettünk. Fájdalmas be-
tegsége nem lehetett, azt ész-
revette volna az ember. Nem 
nagyon jártunk össze, mégis 
nagyon szoros kapcsolat ala-
kult ki közöttünk. A meséket 
postán küldte, hogy rajzoljam 
meg, és adjam le a Móránál, 
vagy adjam le a forgatóköny-
vet. Nagyon régóta, 1955 óta 
ismertem. Ő ugyanúgy járt a 
kis verseivel a szerkesztőségbe, 
mint én a rajzaimmal. Sokszor 
találkoztunk így össze, aztán 
jóban lettünk. Vigyorogtunk 
egymásra, majd összebarát-
koztunk. Nagyon jól írt, hu-
manista volt a szó legszebb ér-
telmében.

- Egy személyes, kedves em-
léket megosztana velünk a hí-
res meseíróról?

- Balatonfüreden nyílt egy-
szer kiállításom, és megkértem 
a Csukást, hogy ő nyissa meg. 
Ott is nekifogtunk dedikálni.  

Egy régi moziteremben vol-
tunk, egész az ajtóig álltak sor-
ban, és akkor én mindenkinek 
rajzoltam. Rossz rajzokat, rossz 
madarakat, amit ott az ember 
sebtében ki tud hozni a tollá-
ból. Egyszer csak meglökött és 
odasúgta: „Meg vagy bolon-
dulva?! Hát sose fogunk haza-
menni, minek rajzolsz te min-
denkinek?” „Most már nem 
tudom abba hagyni, hát kinél 
hagyjam abba?” – válaszoltam. 
Erre negyed óra múlva megint 
megbök: „Akkor legalább a 
keresztnevedet ne írd oda!” 
„Mondtam, máskor nem hoz-
lak el, ha így viselkedsz”.

Dióssi Csabát, Dunakeszi Vá-
ros polgármesterét kérdezzük 
Sajdik Ferencről, Sajdik Sán-
dorról és a kiállításról:

- Nem mindennapi dolog egy 
városban, hogy világhírű zso-
két és Kossuth-díjas művészt is 
egykori lakosának tudhat, rá-
adásul mindkettő ugyanazon 
családból került ki. Sajdik Fe-
renc és édesapja, Sajdik Sán-
dor mit jelent Önnek és a vá-
rosnak?

A Gyerekkorom Dunakeszije 
című, Sajdik Ferenc rajzait be-
mutató kötet előszavával tud-
nám leginkább visszaadni, mit 
jelent nekem a művész és híres 
lovas édesapja. Megtisztelte-
tés és büszkeség városunknak, 
hogy mindketten messzire, 

kontinenseken át vitték Duna-
keszi hírét. Sok város tele van 
műemlékekkel, azért vonzza a 
turistákat. Dunakeszin ezek-
ből az építményekből, történel-
mi emlékekből keveset talál-
ni, éppen ezért nagyon fonto-
sak számunkra az emberi ered-
mények, teljesítmények. Mint 
ahogy a kiállítás és a könyv 
címe is adja, az idén 91 éves 
művész a gyermekkori emlé-
keiben élő Dunakeszit képesíti 
meg. Ez csakúgy, mint a több-
ségnek, nekem is ismeretlen 
időszak, legfeljebb csak fény-
képről, képeslapokról láttam, 
de a hangulatát egy szívből ké-
szített grafika szinte olyan jól 
adja vissza, mint egy film. Egy 
képet én is kaptam Sajdik Fe-
renctől, ez nem került ki a töb-
bi közé az ügyfélszolgálatra. 
Dunakeszi IV. Béla király fő-
terét ábrázolja, a városházával, 
a Szent Mihály templommal és 
piaci, lóvásári forgataggal. Ak-
koriban a piac volt – mai kifeje-
zéssel – a legnépszerűbb közös-
ségi tér. Dunakeszi főterén még 
mindig igyekszünk életben tar-
tani a hagyományt, ezért szer-
vezünk itt színes programokat 
időről időre. A Szent Mihály-
napi sokadalom is ezt a célt 
szolgálja, amelynek kiemelt ré-
sze volt idén a Sajdik Ferenc ki-
állítás megnyitója.

Szeredi Helga
Fotó: KesziPress
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2021. SZEPTEMBER 18-ÁN, SZOM-
BATON RENDEZTE MEG A DUNA-
KESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZ-
SÉG ÖNÁLLÓSODÁSÁNAK 100. 
ÉVFORDULÓJÁN EGÉSZ NAPOS 
ÜNNEPSÉGÉT. 1921. SZEPTEM-
BER 15-ÉN HAGYTA JÓVÁ A PES-
TI EGYHÁZMEGYE KÖZGYŰLÉSE 
ANYÁSÍTÁSI KÉRELMÜNKET, ERRE 
EMLÉKEZTÜNK E NAPON.

Az ünnepség előkészületei már 
hetekkel ez előtt elkezdőd-
tek, szombaton reggel 7-re 

pedig tele volt a templomkert szolgá-
lókkal. Pál Lajos testvérünk időben 
feltette főni a marhapörköltet, hogy 
délben ebédelhessen a gyülekezet.

10 órakor lelkipásztorunk, Kodácsy 
Tamás szavaival megkezdődött az 
ünnepi istentisztelet, melyen Prof 
Bölcskei Gusztáv prédikált. Már nem 
először járt nálunk: édesapja, Bölcs-
kei Géza helyettes lelkészként szolgált 
Alagon 1943-45 között. Főtisztele-
tű úr ünnepségünk vezérfonalát hoz-
ta a gyülekezet elé, a Jelenések Köny-
ve 3,8-at. Ajándékot is hozott Duna-
keszire: édesapja egy 1878-as kiadású, 
1938-ban vásárolt könyvét adta ne-
künk az ünnep emlékére, mely a Jele-
nések Könyvét magyarázza.

Az istentisztelet keretében felszó-
laltak vendégeink is: Tuzson Bence 
államtitkár úr, Nyilas Zoltán espe-
res úr. Volt lelkészünk, Debrecenyi 
Károly István levelét Kiss Paszkál ol-
vasta fel, míg Kurgyisné Balla Zsuzsa 
– Balla István lelkész leánya – üzene-
tét Kaszás Zsuzsa tolmácsolta. Jelen 
volt még városunk részéről dr. Mol-
nár György jegyző és Erdész Zoltán 
alpolgármester is. Az ünnepre ki-
adott képeslapot, bélyeget és a tör-
ténetünket röviden bemutató füze-
tet lelkészünk ajánlotta a vendégek 
figyelmébe. Balog Miklós gondnok 
úrral pedig gyülekezeti termünk-
ben újra felállított kereszt történeté-
ről, jelentőségéről beszéltek. A Him-
nusz eléneklésével ért véget az isten-
tisztelet. Ezt követően a vendégek 

megtekintették kiállításunkat, me-
lyen bemutattuk 100 éves dokumen-
tumainkat, korabeli használati tár-
gyakat, valamint első lelkészünk – 
Kirner Adalbert Bertalan – íróaszta-
lát, 1804-es Bibliáját is.

E napon sok rendezvény volt az 
egyházkerületben, a környéken, így 
sok meghívott nem tudott eljönni, 
de az időnként eleredő eső ellenére 
is megteltek a templomkertben fel-
állított székek, padok. Kora délután 
tiszteletét tette Dióssi Csaba polgár-
mester is, aki feleségével együtt meg-
tekintette a kiállításunkat.

A kiváló ebéd után Varga István 
presbiter tartott előadást a Kirner te-
remben a gyülekezet 100 évéről. Elő-
ször, egy régi tévéfelvételről szólt 
hozzánk Kiss Ilona tanítónő, első 

lelkészünk felesége. Majd képek-
kel illusztrált beszámoló követke-
zett Alag-Dunakeszi hitéletéről, a re-
formátus szórvány, fiúegyház és az 
önállósodott anyaszentegyház min-
dennapjairól.

16 órától komolyzenei koncer-
tet hallgathatott meg a közönség 
a templomban Deli Gábor, Lász-
ló Laura, Rátkay Áron, Ana Sofia 
Rodrigues és Szöllősi Kata közremű-
ködésével.

Köszönjük elődeinknek, atyánkfi-
ainak, hogy minden nehézség ellené-
re is megmaradt a református közös-
ség Alag-Dunakeszin és köszönjük 
az Úrnak, hogy mind máig megtar-
tott minket! Soli Deo Gloria!

Varga István presbiter

AZ ELSŐ SZÁZ ÉV

Kodácsy Tamás lelkész és Balog Miklós gondnok

Az ünnepségen 
jelen volt 

Erdész Zoltán 
alpolgármester, 

Tuzson Bence 
országgyűlési 

képviselő és 
dr. Molnár György 

városi jegyző
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A pest-váci vasútvonal megnyitása

A „Pest”, az első magyarországi 
gőzmozdony

Meghívó a pest-váci 
vasútvonal megnyitójára

A városunkat is érintő vasútvo-
nal kiépítésének jogi alapjait 
az 1836. évi XXV. tc. biztosí-

totta, amely lehetővé tette, hogy ma-
gánvállalkozók fektessék a síneket 
az országban. Az nem volt kérdéses, 
hogy Bécs és Pest-Buda között vasúti 
összeköttetést kell teremteni, de ko-
moly és hosszú ideig elhúzódó vita 
indult, hogy a Duna jobb vagy a bal 
partján épüljön-e a vaspálya. A bécsi 
kormányzat (és Sina György) a jobb, 
a magyarok a bal oldalit választot-
ták volna. Végül 1840-ben Ullmann 
Móric Magyar Középponti Vasút el-
nevezésű társasága kapott megbí-
zást a balparti nyomvonal megépíté-
sére, aki gőz vontatta vasutat terve-
zett nyitni.
1844. május 18-án a társaság kül-
döttei – vármegyei támogatással – 
megjelentek Dunakeszin, ahol a falu 
plébánosa, Holló Mihály fogadta 
őket, és örömét fejezte ki a vasútépí-
tés kapcsán, amely „a szeretett hont 
édenné varázsolandja”. Még 1844 
nyarán megkezdődött a tervezett 
nyomvonal menti földterületek fel-
mérése és megindult a kisajátítás is. 
A dunakesziek nem voltak annyi-
ra lelkesek, mint plébánosuk. Pa-
naszt intéztek a vármegyéhez, hogy 
a nyomvonal kijelölése során a társa-

ság kárt okozott a szántóföldekben és 
legelőkben, sőt, kisajátításra kijelölt 
földjeik után még mindig adót kell fi-
zetniük. További nehézséget okozott, 
hogy – a településen egyébként is ál-
lomásozó katonaság mellé – mintegy 
5-600 fő napszámos érkezett Szeged-
ről, Hatvanból, Gömörből és Hont-
ból. A falu elöljárósága kérte a várme-
gyét, hogy a katonaságot költöztessék 
el, a helyi közbiztonság fenntartására 
pedig fogadjanak fel 1-2 hajdút, a tár-
saság pénzén. Kéréseiket a vármegye 
megtagadta, és megjegyezte: a nap-
számosok megjelenéséből a falunak 
haszna lesz és nem kára. Nyertek vi-
szont a földbirtokosok a kavicsbá-
nyák ügyében. A vasúttársaság azo-
kat is ki kívánta sajátítani, a várme-
gyei tisztviselők azonban ehhez nem 
járultak hozzá.
1844 decemberében a vasútvonal út-
jába eső erdők, vetések és szántóföl-
dek becslése megtörtént, a Közép-
ponti Vasút megállapodást kötött a 
földbirtokosokkal. Egész télen folyt 
az építkezés, mert rendkívül eny-
he idő volt. Holló Mihály meg is je-
gyezte: „a lányok egy ingben, min-
den melegebb ruha nélkül jöttek a 
templomba”. A lakosság – a hirte-
len jött konjunktúra következtében 
– tollasodni kezdett. Sok család ek-

kor alapozta meg saját és a követke-
ző generációk anyagi jólétét. A vas-
útnál dolgozó dunakesziek közül so-
kan gazdaságuk fejlesztésére fordí-
tották többletbevételüket. 
A vasútépítés szépen haladt. 
1845 decemberében már így írt 
a Honderü: „A vasút Dunakeszi-
ig múlt napokban nyittatott meg. 
Jövő tavasz’ elején már mindeneset-
re Váczig gőzkocsizandunk.” Hama-
rosan elkészült a mai nagyállomás 
elődje, az indóház, amely kb. a mai 
Verseny utca‒Apor Vilmos tér ke-
reszteződésében állhatott. Épült még 
három őrház és ugyanennyi őrbódé 
is, amelyek mind munkalehetőséget 
biztosítottak. 
A vasútvonalat teljes hosszában, ün-
nepélyes körülmények között 1846. 
július 15-én, 175 évvel ezelőtt nyi-
tották meg. A vasút megváltoztatta a 
település képét, a felépített tereptár-
gyak és töltések új átkelési lehetősé-
geket nyitottak. Dunakeszi és Alag 
között immár egy vaspálya húzó-
dott. Ettől kezdve településünk fejlő-
désének egyik mozgatórugója a vas-
út lett.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

175 éve jár a vonat Dunakeszin 
„Vasúton bámulatosan halad az ember…”

„… SZERETNÉM RÁÜLTETNI AZ EGÉSZ MAGYAR HAZÁT;” – ÍRTA PE-
TŐFI SÁNDOR, AKI AZ ELSŐ, PEST ÉS VÁC KÖZÖTTI SZERELVÉNY UTA-
SA VOLT, 1846. JÚLIUS 15-ÉN. DUNAKESZIN A PEST‒VÁCI VASÚTVO-
NAL, AZ ORSZÁG ELSŐ VASÚTVONALÁNAK MEGNYITÁSA HATALMAS 
VÁLTOZÁSOKAT HOZOTT.
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Bálint Antónia és Tuzson Bence is a magyaros lecsót imádja
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HUSZONHÁROM CSAPAT KÜLÖNLEGES ÉS ÍZLETES LECSÓVAL IGYEKEZETT MEGHÓDÍTANI A ZSŰRI TAGJAIT ÉS  
A 8. DUNAKESZI ALCSÓFESZTIVÁL TÖBB SZÁZ FŐS KÖZÖNSÉGÉT. EGY ÉV KÉNYSZERŰ SZÜNET UTÁN ISMÉT – A 
KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN – ÓRIÁSI ÉRDEKLŐDÉS MELLETT RENDEZTÉK MEG A LECSÓFESZTIVÁLT. MÁR  
A DÉLI ÓRÁKBAN HÖMPÖLYGÖTT AZ ÉRDEKLŐDŐK SOKASÁGA A KORONA KÁVÉZÓ ÉS SÖRÖZŐ ELŐTT KIALAKÍTOTT 
FESZTIVÁLUTCÁBAN. 

A bográcsokban a sokféle 
alapanyagból és egyedi íze-
sítéssel összeállított rotyo-
gó lecsó csábító illata be-

töltötte a hatalmas teret. A vidám, jó 
hangulatban szorgoskodó csapatok 
tagjai nagy figyelmet fordítottak kör-
nyezetük kialakítására és az étel tála-
lására is.

Szinte minden csapat más receptre 
esküdött, volt, amelyik legalább hétfé-
le kolbász és szalonna sütésével kezdte, 
majd, amikor már ropogósra sültek a 
finomságok, félretették és a kisült zsír-
ban az apróra szeletelt, héjából megsza-
badított paradicsomot kezdték párol-
ni…, következett a paprika és az egye-
di fűszerezés, és így tovább, amíg elké-
szült az ellenállhatatlanul finom lecsó. 
Míg mások a babos lecsóval igyekez-
tek elnyeri a zsűri és a közönség elisme-
rését, de még hosszasan lehetne sorol-
ni a különböző receptúra szerint készí-
tett lecsót.

Az idei zsűri tagja volt Bálint An-
tónia, Miss Hungary győztes, Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő (a zsű-
ri elnöke), Ádám Balázs, városi rend-
őrkapitány-helyettes, Kárpáti Zoltán, 
a Radnóti gimnázium igazgató-helyet-

tese, Huszár Linda, a GYEP Alapítvány 
elnöke, az ALcSÓfesztivál egyik főtá-
mogatója, Székely Norbert, a magyar 
női kosárlabda-válogatott szövetségi 
kapitánya.

Férfiasan be kell vallani, hogy nem 
voltak könnyű helyzetben a zsűri tag-
jai, hiszen bármennyire is kedvelik a 
lecsót, ezúttal 23 csapat készítményét 
kóstolták végig, hogy kiválasszák a leg-
finomabbakat.

Elsőként a zsűri elnökét, Tuzson 
Bencét kérdeztük, aki elmondta, hogy 
nagyon szereti a lecsót és Dunakeszit, 
ezért örömmel fogadta el a felkérést.

– Nagyon barátságos, igazi családi-
as fesztivál, melyen láthatóan minden-
ki jól érzi magát – mondta a zsűri „kör-
út” egyik állomásánál. – A rendezvény 
csúcspontja a lecsókóstolás. Jó párat 
már megkóstoltunk, mondhatom, hogy 
igazán finomak, nagyon nehéz lesz el-
dönteni, hogy melyik a legízletesebb. 
Az értékelésnél három szempontot ve-
szünk figyelembe: a csapat megjelené-
sét, a csapat nevét, a lecsó kinézetét, és 
a legfontosabbat, a lecsó ízét – ismertet-
te a zsűri elnöke.

Tuzson Bence kérdésünkre elárul-
ta, hogy családjukban a felesége készí-

ti a lecsót, ami mindig nagyon finom. – 
Szeretjük a lecsót – mondta.

- Hogy ízlik a lecsó a szépségkirály-
nőnek? – kérdeztük Bálint Antóniát, a 
Miss Hungary egykori győztesét.

- Nagyon! Mindegyik finom volt, ne-
héz döntés előtt állunk – mondta.

– Önnek milyen ízesítésű a kedvence?
– A hagyományos. Szeretem, ha egy 

kicsit csípős és van benne kolbász, sza-
lonna és tojás.

- A közvélekedésben a szépségki-
rálynő ideális alakja és szépsége nem 
igazán azt közvetíti, hogy lecsókedve-
lő. Vagy mégis, hogyan tudja megőriz-
ni az egykori győztes külsejét és von-
zerejét?

- Ó, köszönöm! Pedig én min-
dent eszem. Kedvelem a lecsót, de na-
gyon szeretem a pacalt, a csülköt, de a 
körömpörköltöt is. Imádok enni! A lé-
nyeg a mértékletesség, a sportolás és az 
is sokat jelent, hogy az esti órákban már 
nem eszem ilyen magyaros ételeket.    

- Hogy érzi magát a fesztiválon?
- Nagyon jól! Szeretem Dunakeszit, 

itt lakunk a városban.

A fesztiváli forgatagban ott volt Dióssi 
Csaba polgármester is, akit a versengő 

A Visegrádi4 Lecsócsálom 
lecsója nyerte a fődíjat 
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csapatok közül többen is megvendégel-
tek finom főztjükkel.

- Nagyon jól érzem itt magam, iga-
zán baráti, családias hangulatú a rendez-
vény. Jól érzékelhető, hogy az alsói közös-
ség összeszokott, évek óta együtt vesznek 
részt a lecsófesztiválokon. Dicséretes a 
lelkesedésük, különösen az, hogy 23 csa-
pat közössége nevezett be a lecsófesztivál-
ra. Gratulálok nekik és a szervezőknek is, 
akiknek köszönhetően nagyon sok em-
ber érzi itt jól magát. Alsón egy nagyon jó 
mikroközösség él – hangzottak a polgár-
mester elismerő szavai, aki elárulta, hogy 
neki legjobban a kolbászos lecsó ízlett, de 
kedveli a tojásost is.

A Visegrádi4 Lecsócsálom csapat 
sátra és környezete már messziről hí-
vogatóan kiemelkedett a többiek közül. 
Nagyon vidám, jó hangulatú csapat fo-
gadott, melyet az Alsón élő Dénes Zol-
tán mutatott be.

- Nekem cseh a feleségem, pár utcá-
val tőlünk egy cseh-brazil család, illet-
ve egy szlovák-magyar család lakik, és 
van egy lengyel jégkorongozó barátunk 
is. Így alkotjuk a V4 csapatot. Mind a 
négy nemzet gasztronómiáját, kultúrá-
ját, sör- és pálinkakülönlegességeit fel-
vonultatjuk.

- A csapat nemzetközi, a lecsó is az 
lesz?

- Jó kérdés. Felvetődött, hogy mind-
annyian bemutatjuk a saját kultúránk-
ban kedvelt lecsót, de megvallom, vé-
gül úgy döntöttünk, hogy a hazai „pá-
lyán”, a hazai zsűri ízlésének legin-
kább megfelelő, igazi magyaros lecsót 
készítünk. De az italban és egyéb fi-
nomságokban „multikultik” vagyunk. 
Nagyon tetszik a rendezvény, nyolc éve 
lakunk Alsón, mindig itt voltunk, a lá-
nyaim most táncolnak. Sőt, az egyik 
csapattársunk édesapja Prágából jött 
el a fesztiválra, aki velünk együtt ké-
szíti a lecsót.

De hogy mennyire finomat, azt – 
mint utólag kiderült – a zsűri első díj-
jal ismerte el.   

De még előtte feltétlenül le kell írni, 
hogy a rendezvény három főszervező-
je – Benkő Tamás önkormányzati kép-
viselő, és két kiváló partnere, Szabolcs 
Csilla és Kiss-Magyary Ilona – idén is 
fantasztikus munkát végzett, hogy a 
több száz fesztiválozó remekül érezze 
magát. A támogatók, az önkéntes segí-
tők és a kulturális műsorban fellépők, 
mindannyian hozzájárultak, hogy a 8. 
Dunakeszi ALcSÓfesztivál maradandó 

szép élménnyel ajándékozott meg ben-
nünket. Köszönjük! 

Az idei közönségdíjas csapat a Tő-
zeg-tavi Hohó lett, a zsűri döntése alap-
ján a képzeletbeli dobogó harmadik fo-
kára a Szomszédok közössége állha-
tott fel, a második legízletesebb lecsót 
a Szaporáék lecsodája készítette. A 8. 
Dunakeszi ALcSÓfesztivál győztese a 
Visegrádi4 Lecsócsálom csapata lett, 
amelyben lengyel, cseh, szlovák kötő-
désű, ám Dunakeszin élő „mestersza-
kácsok” készítették a magyarokkal ösz-
szefogva a legfinomabb lecsót.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Facebookon is kövesse és olvassa 
a Dunakeszi Polgár városi magazin 
napi aktualitásokról beszámoló cikkeit!

VOKE József Attila Művelődési Központ
2021. októberi programjai

Október 11. hétfő-17. vasárnap 
10-18 óráig

Érzékszervek világa: interaktív 
kiállítás

Október 14. csütörtök 19 óra
Dumaszínház: Felméri Péter és a 
Szomszédnéni Produkciós Iroda 

bemutatja: „Ajándék ló”

Október 16. szombat 19 óra
Musical gálaest

Október 20. szerda 14 óra
Nyugdíjas Klub szüreti bálja

Október 22. péntek 19 óra
Farkas Ferenc zenei bérlet 

2021/2022-es évad I. előadása:
 Liszt Ferenc, a zenei polihisztor

Km. Dunakeszi Szimfonikus Zenekar

Október 29. péntek 18 óra
A DunArt Képzőművészeti Egyesület 

kiállításának megnyitója

VOKE  (2120 Dunakeszi,  Állomás sétány 17.)  
www.vokejamk.hu
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Solymosi László

TAVASSZAL DUNAKESZIN, A NEXON DUNAKESZI TENISZKLUB SZERVEZÉSÉ-
BEN RENDEZTÉK MEG A CHAMPIONS BOWL NEMZETKÖZI TENISZ VERSENY-
SOROZAT MAGYARORSZÁGI KVALIFIKÁCIÓS VERSENYÉT. A HAZAI ESEMÉNY 
CSUPÁN ÍZELÍTŐJE VOLT A SZEPTEMBER ELEJÉN LEZAJLOTT HORVÁTORSZÁ-
GI VILÁGDÖNTŐNEK. 

A verseny döntője remek le-
hetőséget biztosított a fi-
atal magyar versenyzők-
nek és edzőiknek, hogy 

nemzetközi meccseken, 21 ország-
ból érkező 200 gyermekkel mérjék 
össze tudásukat a 8-16 éves korosz-
tályban. 

A magyar 8 fős csapatot Bogyó 
Tamás, a Nexon Dunakeszi Tenisz-
klub elnöke, vezetőedzője kísérte a 
Champions Bowl döntőjének varázs-
latos helyszínére, az Umag Tenisz 
Akadémiára. Különösen nagy volt 
az izgalom, hiszen a tavalyi covid 
helyzet folytán a 2020-as vereny el-
maradt. 

A színvonalas, olimpiai hangula-
tot idéző szervezésnek és lebonyolí-
tásnak köszönhetően a gyerekeknek 
óriási élmény volt a részvétel. Való-
di csapatként összekovácsolódva tel-
jesítették a versenyt. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy Magyarország az idei évben 
megnyerte a versenyt és vehette át 
a győzteseknek járó kupát a 2019-es 

esztendőben legjobban teljesítő Né-
metországtól. 

Egyéni és páros versenyszámok-
ban is fantasztikus eredményeket 
tudhatunk magunkénak.  5 egyéni 
számban első helyezést és 1 egyéni 
számban második helyezést ért el a 
csapat. Valamint két páros  győzel-
met szereztünk.

Bogyó Tamás elmondta, hogy na-
gyon büszke a csapatra és egészen 
biztos benne, hogy ez a hét sokáig 
emlékezetes marad a számukra, hi-
szen rengeteg tapasztalatot szereztek 
pályán és azon kívül egyaránt.

Egyéni első helyezések: 
Farkaslaki-Hints Flóra (2006 és 
2007), Benke-Giosanu Izabella 
(2008), Takács Bercel (2008), Savgira 
Iván (2009)

Egyéni második helyezés:   Tóth 
Ákos János (2008)

Páros győzelmek: Tóth Ákos 
János-Takács Bercel (U14),  Benke-
Giosanu Izabella – Farkaslaki-Hints 
Flóra (U14)

 Szabó Ildikó

Magyar ifjúsági tenisz siker Umagban,  
avagy egy nemzetközi teniszverseny hazai szemmel…

„A KEREK ÉVFORDULÓK MINDIG SZÁMADÁSRA KÉSZTETNEK. EGY SAK-
KOZÓ ÉLETÉBEN RÁADÁSUL A SZÁMOLÁS, A RENDSZER ÁTLÁTÁSA, A 
STRATÉGIAI ODAFIGYELÉS ALAPKÖVETELMÉNY. NEM CSODA TEHÁT, 
HA A PEST MEGYEI SAKKSZÖVETSÉG ILYEN PONTOSAN SZÁMON TART-
JA, HOGY IDÉN MÁRCIUSBAN, AZ ALAPÍTÁS ÓTA ELTELT 30 ESZTENDŐ 
ÉPPEN 600. SAKKVERSENYÉRE KERÜL SOR.

Örömmel értesültem ró- 
la, hogy a megyei sak-
kozók e két kerek 

szám méltó megünneplésére  
készülnek. Szeretném kife-
jezni önnek az elismerésemet  

azért az elkötelezettségért, 
mellyel ezt a népes közösséget 
mindvégig szervezte és össze-
tartotta. Mert bármilyen jó is 
egy gondolat, bármilyen von-
zó is egy tartalmas együtt-
lét, mindig nagy szükség van 
azokra, akik a szervezés szol-
gáló feladatait odaadással ma-
gukra veszik. Ön ráadásul az 
utánpótlásra is mindig gon-
dolt, nemzedékeknek sikerült 
továbbörökítenie a lelkesedést 
– könyvvel, tanítással. Bizony 
nem kevesen lehetnek, akik ép-
pen az írásai nyomán éreznek 

Négy évtizede irányítja 
a megyei sakkszövetséget

rá, milyen jó ’irányítónak len-
ni’ azon bűvös, 64 osztatú táb-
lán” – írta Schmitt Pál, Ma-
gyarország köztársasági elnöke 
Solymosi Lászlónak 2012. már-
cius 23-ai keltezésű levelében. 

A 80 éves Solymosi László  
azóta is fiatalos lendülettel és 
példaértékű elkötelezettséggel 
szolgálja a megyei sakkozók né-
pes táborát. A tanítás mellett ra-
jong a sportért, több ezer cikk-
ben számolt be a kiváló sport-
emberek és szakosztályok, csa-
patok eredményeiről. Számos 
könyvet írt a sakkozás alapjairól 
és szépségéről. Erről lapunknak 
egy korábbi nyilatkozatában így 
vallott: „Az emberből egyetlen 
sportág sem hoz ki annyi érté-
kes tulajdonságot, mint a sakk. 
Egyik sportágnak sincs évszá-
zadokra visszanyúló alaposan 
dokumentált története. A sak-
kozásnak jelentős a képességfej-
lesztő hatása, a siker és kudarc 
elviselését segítő egyéniség-for-
máló szerepe. Növekszik a kon-

centrációképesség. Önfegyelem, 
emlékezet, képzeleterő, térlátás, 
tanulásképesség, kreativitás, 
élénk fantázia, mind-mind nél-
külözhetetlen a sikerhez.”

No és az a hallatlan elszánt-
ság, akaraterő, a sporttársak 
iránti szeretet, ami Solymo-
si László egyéniségét jellem-
zi, akinek szívből gratulálunk 
a 40. évfordulóhoz és további jó 
egészséget kívánunk!

Vetési Imre
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Temesvári István, 
a VS Dunakeszi 

elnöke

PEST MEGYE LEGNAGYOBB LÉTSZÁMÚ SPORTEGYESÜLETE A VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI, AMELYBEN KÖZEL HÁROM-
EZREN SPORTOLNAK, 20 SZAKOSZTÁLLYAL SZEREPELNEK A NEMZETI BAJNOKSÁGOK KÜLÖNBÖZŐ OSZTÁLYAIBAN. NOHA AZ 
UTÓBBI IDŐSZAKBAN ÉPÜLT EGY KÉZILABDACSARNOK, DE HAMAROSAN MEGNYITJÁK A MAGYARSÁG SPORTTELEPEN AZ ÁTADÁS 
ELŐTT ÁLLÓ IMPOZÁNS, MULTIFUNKCIÓS CSARNOKOT IS. JÓ MINŐSÉGŰ SZABADTÉRI PÁLYÁIK VANNAK, HOGY CSAK A LEGJELEN-
TŐSEBBEKET EMLÍTSEM, DE A KÉRDÉS MÉGIS FELVETŐDIK, MEG TUDNAK FELELNI A KIHÍVÁSOKNAK, HOGYAN TUDNAK KISZOL-
GÁLNI TÖBB EZER SPORTOLÓT – KÉRDEZEM TEMESVÁRI ISTVÁN ELNÖKTŐL, AKI 8 ÉVE IRÁNYÍTJA AZ EGYESÜLETET.

- 2013-ban, amikor a Kinizsi Utánpótlás Sportegyesü-
let elnökének választottak meg, 5 szakosztállyal működ-
tünk. 2016-ban megalakult a Városi Sportegyesület Du-
nakeszi, amely gyors fejlődésnek indult. A cél az volt, 
hogy egy átlátható koncepció mentén tudjuk kiszolgálni 
egyrészt a tömegsportigényeket, másrészt viszont folya-
matosan fejlesszük a versenysport lehetőségeit is. Ehhez 
megfelelő infrastruktúrára és megfelelően felépített szer-
vezetre van szükség.

Módosítottuk az egyesület alapszabályát, vezetését. Et-
től az időponttól kezdve kiemelten foglalkoztunk azzal, 
hogy a szakosztályaink vezetői megfelelő sportszakem-

berek legyenek, valamint átalakítottuk a központi irá-
nyítást is. A modell szerint a központi irányítás segíti 
a szakosztályok önálló gazdálkodását. A szakosztályok 
mindegyike külön pénzügyi gazdálkodást folytat, külön 
bankszámlával. 

Ezzel a szervezeti felépítéssel biztosítjuk a hátteret a 
modern sport kihívásainak, és tudunk kiszolgálni több 
ezer sportolót. 

- Az is tény, hogy népszerű az egyesület a városban, 
sokan a VSD-ben látják az eredményes működésük fel-
tételeinek biztosítását. Ön szerint valahol meg kell húz-
ni a felső határt, meddig növekedhet az egyesület?

- Nem gondolom, hogy meg kellene állítani a fejlődést 
bármilyen szinten is. Mi abban gondolkodunk, hogy 
biztosítani szeretnénk minden fiatal és régebb óta fia-
tal, sportot kedvelő számára a tömegsporthoz vagy akár 
a versenysporthoz szükséges feltételeket, és szívesen vá-
runk bárkit, aki ebben részt szeretne venni.

- Munkájukban milyen hangsúlyt helyeznek az után-
pótlás-nevelésre és a versenysportra? Mit tartanak op-
timális aránynak, igazából melyikre van nagyobb igény 
a városban?

- A VSD egy utánpótlást nevelő egyesület. Edzőink 
számára folyamatosan biztosítjuk a lehetőséget képzé-
sekre, melyek a modern, a szakszövetségek által is előírt 
utánpótlás-nevelésnek felelnek meg. Egyesületünk célja 
az utánpótláskorosztályok nevelése és felkészítése a ver-
senysportra, ezzel biztosítva a későbbi felnőtt korosztá-
lyok sikeres működését.

- Egykoron NBI/B-s férfi kézilabdacsapattal büszkél-
kedett Dunakeszi, de a labdarúgók is NB/II–ben szere-
peltek. Napjainkban nincsenek ilyen nagyratörő terve-
ik?

- Az elmúlt időszakban a sport működése és finanszí-
rozása nagymértékben megváltozott. Ahhoz, hogy ma-
gasabb osztályú csapatokat tudjunk működtetni, lénye-
gesen nagyobb támogatásokra és bevételekre lenne szük-
ség. Nem zárkózunk el attól a lehetőségtől sem, hogy a 
saját utánpótláscsapataink, illetve versenyzőink maga-
sabb szintű versenyrendszerekben tudjanak részt venni. 

- A fejlődés, az eredményesség egyik meghatározó fel-
tétele – a létesítmények mellett – az edzők és a szakve-
zetők felkészültsége. Elégedett a szakmai stábok mun-
kájával?

- Sohasem lehetünk elégedettek, mindig van fejlődé-
si lehetőség a sportoktatás területén. Igyekszünk min-
den olyan lehetőséget megragadni és kihasználni, amely-

Öt éve alakult meg a VS Dunakeszi
Interjú Temesvári István elnökkel, aki jó döntésnek 
tartja az egyesületek városi integrációját
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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

lyel tudjuk segíteni a szakmai veze-
tőink munkáját.

Pályázatainkban lehetőséget ka-
punk ezeknek a finanszírozására.

- Közismert, hogy az elmúlt évek-
ben elért sikerek egyik záloga az 
eredményes pályázati munka volt. 
Milyen az együttműködésük a vá-
rosi önkormányzattal, a gazdasá-
gi társaságokkal, milyen mérték-
ben támogatják a VSD működését? 
Mennyire tud önfinanszírozó len-
ni az egyesület, stabil a gazdasági 
helyzetük?

- Egy egyesület működése és fenn-
tartása mindig nagy kihívás a ve-
zetői számára. Egy sportegyesü-
let sem tud gazdaságosan működni, 
ha nincs mögötte egy erős támogató 
vagy önkormányzat. Ezúton is sze-
retném megköszönni Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzatának az elmúlt 5 
éves időszakot, nélkülük nem tud-
tuk volna pályázatainkat megvalósí-
tani, ugyanis minden pályázat része 
az önerő felmutatása. Dunakeszi vá-
ros tette lehetővé az egyesület infra-
strukturális fejlődéséhez szükséges 
önrész biztosítását. Stabil együttmű-
ködésre van szükség Dunakeszi vá-
rosában működő gazdasági társasá-
gok tekintetében is, az ő támogatá-

sukra ugyanúgy számíthatunk célja-
ink megvalósításához. 

Szeretnék köszönetet monda-
ni sportolóink szüleinek és a felnőtt 
sportolóinknak, hogy tagdíj-hozzá-
járulásukkal segítik és stabilizálják 
az egyesület biztonságos működését. 

- Ön szerint – öt-tízéves távlatban 
– milyen fejlődési és fejlesztési lehe-
tőségek kínálkozhatnak a VSD szá-
mára, melyekkel élni szeretnének?

- A XXI. században a sport fo-
lyamatosan fejlődik, ezért nem-
csak sportszakmai, hanem mentális 
és prevenciós fejlesztésre is szükség 
van. Egyesületünk céljai között sze-
repel egy jelentős rehabilitációs köz-
pont kialakítása, mellyel támogatni 
tudjuk sportolóink mielőbbi felépü-
lését.

Sportolóinknak és a sportolók szü-
leinek biztosítani szeretnénk men-
tális támogatást, mellyel a sport-
tal kapcsolatos problémákat köny-
nyebben meg tudják oldani. Vé-
leményünk szerint, a megfelelő 
táplálkozás, az egészséges életmód 
kialakítása - és támogatása is a pre-
venció fontos része.

Kiemelten szeretnénk foglalkozni 
azzal, hogy a szakosztályokban lévő 
vezetők folyamatos képzést kapjanak 

a sportágak fejlődéséhez, és alkalma-
sak legyenek ezt a tudást továbbadni 
egyesületünk tagjainak. 

- Öt éve, 2016 tavaszán jött létre a 
VSD azzal a nem titkolt céllal, hogy 
egy egyesületbe koncentrálják a vá-
rosi forrásokat, melyek révén minő-
ségi feltételeket tudnak biztosítani a 
sportolóknak, a szabadidősport hó-
dolóinak. Az élet visszaigazolta a 
döntésük helyességét?

- Az elmúlt 5 év azt mutatja, hogy 
a VSD csapata a Dunakeszin műkö-
dő egyesületek számára egy megfele-
lő keretet és fejlődést biztosít minden 
sportágnak. A város támogatásával 
és az infrastrukturális fejlesztések-
kel a VSD megfelelően tudja bizto-
sítani a sportolók és sportágak di-
namikus fejlődését. Azt gondoljuk, 
hogy a jövő összefogással, együtt-
működéssel, és a sport szeretetével 
tud megvalósulni. Az egyesület mot-
tója is ezt mondja: Velünk Sportol 
Dunakeszi! 

Ezúton is várjuk a csatlakozni kí-
vánó egyesületek jelentkezését. Egy 
nagy egyesület részeként mindig 
könnyebb elérni és megvalósítani a 
sportágak céljait.

Vetési Imre
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EGYKORI MAGYAR BAJNOK, FIEDLER FERENC SZORGALMAZTA DUNAKESZIN A VÍVÁS OKTATÁSÁT. A VSD SZAKOSZ-
TÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL ORSZÁGOS NAPILAPBAN SZÁMOLTAK BE.

„A Dunakanyarban egyáltalán nem 
volt vívás, és mivel gödi vagyok, hi-
ányzott a közelemben – idézi fel a 
startot a szakember. – Szépen el-
kezdtem szervezgetni, és mára na-
gyon jó hangulatú szakosztály mű-
ködik Dunakeszin kard és párbajtőr 
fegyvernemben. A szakember arról 

beszélt a nso.hu-n, hogy „a sikeres 
olimpia után pedig igen népszerűek 
is lettek”.

“Szeretnénk, ha a gyerekek előbb-
utóbb a korosztályos versenyeken a 
döntő közelébe kerülnének, hosz-
szabb távon pedig majd meglátjuk, 
hogy meddig juthatunk” – adott kö-
zéptávú prognózist a szakosztályve-
zető – írja a dunakeszipost.hu.

Fiedler Ferenc mellett másik két 
tapasztalt szakedző, a tízéves szin-
gapúri munka után visszatérő 
Kolczonay Gábor és a tanítványait 
világ-, valamint Európa-bajnoki cí-
mig is eljuttató Fehér Gábor neve a 
garancia a minőségi képzésre.

„A közelbe, Fótra költöztem, és 
a terveim között már régóta szere-
pelt, hogy csináljunk vívást a régió-
ban, így örömmel éltem a lehetőség-
gel” – mondja Fehér Gábor. „Bízunk 
benne, hogy egyszer Dunakeszi is el-
mondhatja magáról, hogy innen is 

kinevelődött egy világ- vagy olimpi-
ai bajnok vívó.”

A szakosztály folyamatos előrelé-
péséhez a helyi sportegyesület veze-
tősége is próbál a lehető legnagyobb 
mértékben hozzájárulni. Ezt Székely 
István, a VSD alelnöke is megerősíti: 
„Egyesületünkben kiemelt figyelmet 
fordítunk az olimpiai sikersport-
ágainkra. Ide tartozik a vívószak-
osztályunk is, amely a megalakulá-
sa óta dinamikusan fejlődik. Sport-
egyesületi oldalról igyekszünk min-
den olyan feltételt megadni, amit a 
szakosztály vezetősége kér tőlünk 
az eredményes munkához. Egy fia-
tal szakosztály esetében elsősorban 
arra figyelünk, hogy a szakmai stáb 
felkészültsége és a teremellátottság is 
megfelelő legyen. Nagy örömmel tölt 
el minket, hogy sok gyerek kezdi el 
nálunk a vívást.”

Fotó: Deák Bálint/VSD

MAGYAR BAJNOKTÓL TANULHAT 
a gyermeke, ha a VSD-ben szeretne vívni

A VSD várja 
a vívás iránt 

érdeklődő 
fiatalokat
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A SAKKNAK A GYEREKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉRE GYAKO-
ROLT POZITÍV HATÁSA KÖZTUDOTT: 

• fejleszti a memóriát és az 
összpontosító képességet, 

• elősegíti a kreativitást és a lo-
gikus gondolkodást, 

• türelemre, önfegyelemre és 
szabálykövetésre szoktat, 

• megtanít tisztelni az ellenfe-
let, szerényen megélni a győ-
zelmet, sportszerűen elvisel-
ni a vereséget.

Az ideális az lenne, ha minden 
gyerek megtanu(hat)na sak-
kozni. Na de ki tanítsa meg 
őket?

Képzett sakkedzőkben, ok-
tatókban mindenütt hiány van. 
Maradnak tehát a szülők és a 
nagyszülők!

Az alapismeretek elsajátítá-
sára ők is kiválóan alkalma-
sak lehetnek, feltéve, hogy ma-
guk is rendelkeznek ezekkel az 
alapismeretekkel, illetve némi 
módszertani gyakorlattal.

A Városi Sportegyesület 
Dunakeszi Sakk szakosztálya 
felnőtt sakkoktatást hirdet. 

Az oktatás időtartama 10 hét 
(heti 1x1.5 óra). 
Helyszíne a VSD Fóti úti sport-
telepe.

Jelentkezni lehet 
az alábbi email címen:
sakk@varosise.hu

SAKKOKTATÁS 
felnőtteknek!

TÁBLA Sor Sír Név Temetés 
dátuma

III. 1. 28. Valent Sámuel 1930.07.03
III. 1. 29. Polonyi Gyuláné 1930.09.22
III. 1. 30. Oláh Gáborné 1930.11.25
III. 1. 31. Freigang Ernőné 1931.11.09
III. 1. 32. István István 1932.07.17

III. 1. 33. Kopriva Alajos 1932.08.31

III. 1. 34. Ismeretlen (sírfelirat: "Édesanyám") Ismeretlen
III. 1. 35. Ismeretlen Ismeretlen

III. 1. 36. Ismeretlen 
(sírfelirat: "Nekem az élet Krisztus") Ismeretlen

III. 2. 29. Szabó Imre 1930.04.24
III. 2. 30. Makulenczky Andrásné 1930.11.02
III. 2. 31. Kovácsik Istvánné 1931.03.28
III. 2. 32. Baranyai Ferenc (1871-1931) 1931.05.13

III. 2. 33. özv. Hradczky Béláné (1849-1932), 
özv. Heffler Tamásné (1847-1932) 1932.

III. 2. 34. Papes István (1858-1933), 
Papes Istvánné (1868-1958) 1932, 1958

III. 3. 26. Szarvasi Sándor (1921-1938), Szarvasi 
József (élt 78 évet) 1938.10.31

III. 3. 27. Binder Lajosné 1941.01.27
III. 3. 28. Hüber Miklós 1941.02.03
III. 3. 29. özv. Csizmarek Mihályné 1941.03.14
III. 3. 30. Ellenbacher János ismeretlen

III. 4. 25. Szabó Rozália (1905-1941) 1941.01.15
III. 4. 26. özv. Gombás Józsefné 1941.03.25

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata 
infrastruktúra-fejlesztés keretében az alagligeti elkerülő út épí-
tését tervezi, melynek csatlakozó körforgalmi szakasza érinti a 
Dunakeszi Városi Temető (2120 Dunakeszi, Fóti út 99. sz.) régi 
Alagi Temető részét, ahol 22 db sírhely felszámolása válik szük-
ségessé. A kijelölt sírhelyek azonosítási adatait az alábbi listá-
ban közöljük. 

A megszűnő sírok felszámolásának tervezett időpontja: 
2022. első negyedéve.

Kérjük, a teendők és lehetőségek további egyeztetése 
érdekében keressék fel a temetői ügyfélszolgálati 

irodánkat 
(2120 Dunakeszi, Fóti út 99. sz.), 

vagy érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeinken:
telefon: +36 30 9818 618

e-mail: dunakeszi.temeto@gmail.com

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelt Hozzátartozók!

Vízteres betétekkel is!
Már 40 éve Gödön, 
igény szerinti 
kivitelben is!
Molnár Zoltán
06 27 636 595
06 20 591 0768

CSERÉPKÁLYHA-
ÉPÍTÉS,- TISZTÍTÁS,- ÁTRAKÁS
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Maracskó Pál (b1), Bottyán Tibor (b3) és a három Dániel

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

TAKARÍTÓT KERESÜNK 

06 27 547 135

www.dunakeszifazekas.hu

PEST MEGYÉBEN, DE SOKAK SZERINT ORSZÁGOSAN IS KIEMELKEDŐ 
ÉS SIKERES A VS DUNAKESZI ATLÉTIKAI SZAKOSZTÁLY SZAKEMBEREI 
ÁLTAL IRÁNYÍTOTT UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ TEVÉKENYSÉG. A TUDATO-
SAN FELÉPÍTETT SZAKMAI MŰHELYMUNKÁNAK KÖSZÖNHETŐEN JÓ 
NÉHÁNY TEHETSÉGES FIATAL ATLÉTA „ROBBANT” BE A HONI ÉS NEM-
ZETKÖZI ATLÉTIKA ÉLVONALÁBA. A VSD IFJÚ KIVÁLÓSÁGAI IFJÚSÁGI 
OLIMPIÁN ÉS EURÓPA-BAJNOKSÁGON REMEKELTEK AZ ELMÚLT ÉVEK-
BEN. MILYEN ÉVET ZÁRNAK IDÉN A VSD ATLÉTÁI – KÉRDEZTÜK BOTY-
TYÁN TIBOR SZAKOSZTÁLYVEZETŐTŐL.

- Napjainkban kik a legered-
ményesebb és legsikeresebb 
versenyzőik?
- A DANIK! Eszes Dániel, 
Huller Dániel és Szenderffy 
Dániel. Ifjúsági Európa-baj-
noki címek, Ifjúsági Olimpiai 
ezüstérem, felnőtt Európa-baj-
nokságon való szereplés, válo-
gatottságok, korosztályos csú-
csok, bajnoki címek jelzik ed-
digi útjukat. Mindenképpen 
meg kell említenem még Tóth 
Dorkát és Mika Botondot, akik 
az ifjúsági válogatottban kép-
viselték Dunakeszit, de az idei 
évben korosztályos bajnoki do-
bogón állt még Bodrogi Leven-
te és Szűcs Botond is.

Az egyéni eredményeken túl 
csapatként is jól működünk, 
ebben az évben is bejutottunk 
az Atlétikai Magyar Csapat-
bajnokság 12 csapatos döntő-
jébe, ez egy rendkívül jó ered-
mény fiataljainktól a felnőttek 
között.

A felkészítő edzők For-
gács Judit, Maracskó Pál, Elek 
György és Orosz Ákos, akik 
mindent megtesznek, hogy 
versenyzőink a lehető legjobb 
teljesítményt nyújtsák a verse-
nyeken.

- Az eddigi eredmények azt 
bizonyítják, hogy kiváló edzők 

segítik a fiatal tehetségek fel-
készülését és versenyeztetését. 
Az edzők mellett ilyen optimá-
lis az infrastrukturális háttér 
is? 

- Megbecsüljük, amink van, 
a futófolyosónk nagy kincs, 
ami folyamatos megújuláson 
megy keresztül. A Magyarság 
pályán Ifj. Patkós János gond-
noknak hála a már ritkaság 
számba menő salakos futópá-
lyánk mindig tökéletes állapot-
ban van, igaz az időjárás sok-
szor akadályozza az edzéseket, 
nagy esőzés vagy havazás után 
nem használható a pálya. 

Nagyon várjuk a dobóketrec 
felállítását, hogy több év után 
dobó atlétáink biztonságban 
tudhassák magukat és környe-
zetüket az edzések alatt.

- Milyen középtávú terve-
ket, célokat tűzött ki maga elé 
az atlétikai szakosztály? 

- A városi egyesületben Te-
mesvári István elnök úr és 
stábja olyan hátteret bizto-
sít, amire bátran építhetünk. 
A feltételek megteremtésével, 
eszközök beszerzésével több 
most még kicsit mostoha szak-
águnk, a dobó, a távfutó és a 
sprint szakág megerősödését 
tűztük ki célul. 

Európai színvonalú munkát végeznek 
a VSD atlétikai szakosztályában

A további fejlődéshez elen-
gedhetetlen a 400 méteres fu-
tópálya salakját rekortán fe-
lületre cserélni, ami ugrássze-
rű változást eredményez majd. 
Elnök úrral azon munkálko-
dunk, hogy ez mihamarabb 
bekövetkezzen, és akkor már 
a nemzetközi szint elérése sem 
lesz álom atlétáink számára.

- Közismert, hogy a jó szak-
mai stáb és az infrastrukturá-
lis feltételek biztosítása mel-
lett a siker kulcsa lehet a „me-
rítési” lehetőség is. Magyarán 
sok fiatal kopogtat a szakosz-
tály ajtaján, hogy atletizálni 
szeretne?

- Az atlétika alapsportág, na-
gyon sokszínű, a több mint 29 
versenyszámból mindenki ta-
lálhat magának kedvencet.

Szerencsére sokan megke-
resnek minket, sokszor volt at-
létáink hozzák gyermeküket 
hozzánk, ez egy nagyon jó visz-
szajelzés számunkra, hogy elis-
merik munkánkat.

A Szent István Általános Is-
kolában az alsósokat ismer-
tetjük meg az atlétika alapjai-
val heti rendszerességgel, a fel-
sősöket és a többi iskolából je-
lentkezőket szeretettel várjuk a 
Magyarság pályán.

(Vetési)






