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ön mit vár 2016-tól?

megújult a művelődési központ és a rendelőintézet
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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu 

Januárban minden zöld szobanövényre 
10% kedvezményt adunk 

a hirdetés bemutatójának!



3Dunakeszi Polgár

VÁROSI MAGAZIN  XVII. évfolyam, 1. szám, 2016. január

• Megjelenik havonta 16.000 példányban • Kiadja: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. • Kiadó-főszerkesztő: Vetési Imre
• Szerkesztőség: 2133 Sződliget, Pf 5. • Tel./Fax: 06-27-353-520 • Mobil: +36-30-342-8032  • E-mail: vetesi.imre@gmail.com,  
   keszipress@gmail.com • Internetes elérhetőségünk: www.dunakanyarregio.hu • A lapot támogatja: Dunakeszi  
   Város Polgármesteri Hivatala • Tördelés: BB Tanpress Bt. • Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, 

Kétegyházi út 18. • Hirdetésfelvétel a Szerkesztőségben: a 06-27-353-520 és a +36-30-342-8032-es telefonszámokon  • Uno Reklám: Kisbán Renáta +36-20-319-5213 

• A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat ‒ a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül ‒ szerkesztett formában közölje.  Kéziratot nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza. • A sajtónyilvánosság szellemében azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a szerkesztőség. • Minden névvel aláírt írásért a 
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!  
• A Dunakeszi Polgár terjesztésével kapcsolatos észrevételeit, például: ha nem kapja rendszeresen, ha egy példánynál többet kap, ha bárhol halomban lerakva látja, 
kérjük jelezze szerkesztőségünknek! Telefon: +36-30-342-8032

4-5  Ön mit vár 2016-tól?

6  Átadták a Dunakeszi 

	 Rendőrkapitányság	felújított	épületét	

6		 Jelentősen	bővült	

	 a	helyi	autóbuszjáratok	területe

7		 Változás	az	építményadó	mértékében

7		 Megérkezett	a	város	600	millió	forint

	 értékű	Quaestor	államkötvénye

8-11		 Körzeti	képviselőink	jelentik

12		 Új	színben	pompázik	a	felújított	

	 Szakorvosi	Rendelőintézet	épülete	

13		 Megújult	külsőleg	a	József	Attila	

	 Művelődési	Központ	

14		 Döntött	a	Kormány:	

	 önálló	régió	lesz	Pest	megye

14		 Hulladékszállítás	rendje	Dunakeszin

15		 Melegséget	és	szeretetet	vittek	

	 karácsonyra

16		 Bekerült	a	Pest	Megyei	Értéktárba	

	 a	dunakeszi	sportreptér

17		 Boldogságot	adni	a	legszebb	ünnepen

18			 Közösségformáló	és	erősítő	ünnepeink

19		 A	farsang	hagyománya	-	Báli	szezon

20		 Startol	a	Dunakeszi	Teátrum

20-21		 A	József	Attila	Művelődési	Központ	

	 programajánlója

22		 Magyar	Kultúra	Napja

23		 Nagy	sikerű	Újévi	Koncert

25		 Házasság	hete	2016	–	Dunakeszi

26		 Indul	a	7.	Dunakanyar	Hangja	verseny

28-31		 Sport

városi magazin

13
19

25
7

16 22



4 Dunakeszi Polgár

Ön mit vár 2016-tól?

Varga Tibor, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója

Dr. Guba Ágnes, Dunakeszi-Alsó háziorvosa

- Szakmai szempontból külö-
nösebb változást, újítást nem 
tervezünk erre az évre, leszá-
mítva a nyelvi képzést érin-
tő, pici átalakítást. A legfonto-
sabb célkitűzés éppen a hagyo-
mányok megőrzése; az, hogy az 
idén is a megszokott színvona-
lon és menetrendben működ-
jenek a dolgok, a diákok, a pe-
dagógusok és a szülők szoros 
együttműködésében. Termé-
szetesen az idén is várhatók na-
gyobb tanulmányi versenyek és 
rendezvények, de ez szintén az 
iskolai tradíciókhoz tartozik.

- Magánemberként viszont 
az idei tanév kiemelkedő je-
lentőséggel bír számomra, mi-

vel – a tervek szerint – jövő év 
elején nyugdíjba vonulok, így 
ez az utolsó évem a gimnázium 
falai közt. Az idei év ráadásul 
egy jeles jubileum a számom-
ra, hiszen éppen 25 éve vagyok 
az intézmény igazgatója. Ma-
tematika-fizika szakos tanár-
ként kezdtem a pályámat, az-
tán az igazgatói megbízás alatt 
matematikát oktattam. Na-
gyon szép és meghatározó éve-
ket töltöttem a Radnóti Mik-
lós Gimnáziumban tanárként, 
majd igazgatóként, és most, 
a nyugdíjazásom előtt azt hi-
szem, nem kívánhatnék mást, 
mint hogy még egyszer átél-
hessem mindazt, amiért ez idá-

ig dolgoztam. A mi szakmánk 
legnagyobb eredménye és egy-
úttal elismerése, ha láthatjuk, 
hogy olyan fiatalokat sikerült 
„kinevelnünk”, akik az élet kü-
lönböző területein megállják a 
helyüket. Most, hogy „számot 
vetek” a pályám végén, nagy 
öröm tudni, hogy az évek so-
rán hozzájárulhattam több ge-
neráció, és sikeres ember elin-
dításához. 

Ami a 2016-os évet nagy és 
örömteli várakozással tölti el, 
hogy májusban megszületik 
az első unokánk. Ennél szebb 
ajándékot – azt hiszem – nem 
is kívánhatnék magunknak 
erre az évre. 

- Ami a hivatásomat illeti: 
szeretném, ha folytatódna az a 
pozitív tendencia, ami 2015 má-
sodik felétől kezdődött, és azóta 
is „töretlenül folytatódik”. 2014 
augusztusában pályázat útján 
nyertem el Dunakeszi-Alsó há-
ziorvosi praxisát, amit új pra-
xisként indítottunk be. Tahi-
tótfalun élek a családommal, és 
korábban szinte egyáltalán nem 
ismertem Dunakeszit, de na-
gyon rövid idő alatt megszeret-
tem ezt a várost, ami – úgy lá-
tom – nagyon sok lehetőséget 
rejt magában. 

Az első hónapokban ke-
vés betegünk volt, a helyi la-
kosok valamiért nehezen ta-
láltak rá az új szolgáltatásra, 
így még az is félő volt, hogy az 

első, türelmi év végére a beteg-
szám tekintetében alulteljesí-
tünk. Ezért az önkormányza-
ti képviselőnk, Benkő Tamás 
kezdeményezésére, Dióssi Csa-
ba polgármester úr elindított 
egy kampányt, a lakosságnak 
név szerint kiküldött, 3000 le-
vél formájában. Ez olyan sike-
res volt, hogy év végére a be-
teglétszám egyharmaddal nö-
vekedett, mostanra pedig – né-
hány fő híján – elértük az ezer 
főt. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy minél több figyelmet for-
dítsunk az egészségnevelésre, 
a lakosság tájékoztatására, így 
ennek érdekében elindítottam 
egy egészségnevelési cikksoro-
zatot a helyi, Zöld Alsó c. lap-
ban. Szintén újítás, hogy sze-

rettem volna új, extra szolgál-
tatásokat is bevezetni az alap-
ellátás mellett, ezért a lakosság 
körében különböző szűrővizs-
gálatokat hirdettünk. Időköz-
ben – szintén a polgármester 
úr támogatásának köszönhető-
en – a Kincsem közben műkö-
dő idősotthon intézményi- és 
háziorvosa lettem. 

Az idei év első új kihívása-
ként, január 1-től heti néhány 
órában üzemorvosi feladatokat 
látok el, egyelőre rezidensként, 
de hamarosan itt is leteszem a 
szakvizsgát. Január végén pe-
dig egy személyi edzővel és egy 
életmódtanácsadóval közösen 
beindítjuk a „Fogyi klubot”, 
aminek helye a rendelőintézet-
ben lesz. 

- Magánéletileg is tarto-
gat új kihívásokat számomra, 
ill. a családom számára az év, 
ugyanis szeptembertől a kiseb-
bik gyerekünk is elkezdi az is-
kolát, szóval – úgy tűnik – „a 
második műszakban” sem fo-
gok unatkozni.

„Mit vár Ön 2016-tól – szakMailag és MagáneMberként?” Erről kérdEztük dunakEszi négy, mEg-
határozó közélEti szEmélyiségét. akik más-más tErülEtEn ugyan, dE fontos szErEpEt játszanak 
a város élEtébEn, és munkájuk nagyban hozzájárul a dunakEszi polgárok élEtszínvonalához és 
közérzEtéhEz.
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Növényi Norbert, olimpiai bajnok birkózó, színművész

Tóthné Czimmermann Judit, 
a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója

- A Sors útjai kifürkészhetet-
lenek, de jelen pillanatban úgy 
látom, hogy az idén a sport fog-
ja a főszerepet játszani az éle-
temben, és ezért csak kisebb, 
azaz hosszabb felkészülést nem 
igénylő filmszerepeket és szín-
házi fellépéseket tervezek. Mi-
óta a versenysporttól visszavo-
nultam, nagyon fontossá vált 
számomra az utánpótlás neve-
lés, az, hogy minél több gye-
reknek adhassam tovább a sa-
ját tapasztalataimat és a meg-
szerzett tudást. Az országban 
jelenleg három Növényi Sport-
akadémia működik: Dunake-
szin, Budapesten és Sopron-
ban. A célunk az, hogy minél 
több gyereket bevonjunk. Nyil-

ván nem lesz mindegyikükből 
Európa Bajnok, de nem is ez 
a fő szempont, hiszen a sport 
mindenképp hozzájárul a gye-
rekek egészséges (személyiség) 
fejlődéséhez, kitartásra neve-
li őket. Dunakeszin 2009-ben 
alakult meg az akadémia, az-
óta a nálunk sportoló gyere-
kek/fiatalok rengeteg nagy 
eredményt értek el. Jelenleg öt 
sportágat oktatunk: birkózást, 
cselgáncsot/judot, grapplinget, 
MMA-t (kevert harcművészet) 
és ökölvívást. Én is tartok edzé-
seket, de sikerült remek és el-
kötelezett edzőtársakat gyűj-
tenem magam mellé, mind a 
dunakeszi, mind a másik két 
csapatban; az ő munkájuk ter-

mészetesen sokban hozzájárult 
az eddigi sikereinkhez. A tech-
nikai feltételeket illetően, kicsit 
rosszabbul állunk, ugyanis a 
megalakulás óta jelenleg a har-
madik helyen vagyunk. Az ide-
ális edzőterem megtalálását a 
sportágaink nagy helyigénye is 
nehezíti, de remélem, hogy az 
idén rátalálunk a végleges hely-
színre. Pillanatnyilag saját erő-
ből működik az egyesületünk, 
de szeretnék bevonni támoga-
tókat, akik segítségével a gye-
rekek több versenyre juthatná-
nak el, ill. bevonhatnánk nehe-
zebb körülmények között élő 
gyerekeket is. 

- Végezetül egy más jellegű 
tevékenységről. Negyedik éve 

látom el a Dél-Békés Mentő-
csoport szóvivői feladatait, ez 
nagyon fontos, karitatív tevé-
kenység számomra, hiszen az 
önkéntes csapat, fennállása 
óta számtalan emberélet meg-
mentéséhez járul hozzá. Ezt a 
tevékenységet az idén is „teljes 
erőbedobással” kívánom foly-
tatni. 

- Az elkövetkezendő évtől, 
ill. másfél évtől mindenekelőtt 
az új dunakeszi oktatási intéz-
mény átadását várjuk, és azt, 
hogy ez által ideálisabb körül-
mények között folytathatjuk 
munkánkat a Dunakeszi Szé-
chenyi István Általános Isko-
lában. Jelenleg komoly gondot 
jelent az iskolánk túlterheltsé-
ge, a drasztikusan megnöve-
kedett tanulói létszám, amely 
az elmúlt 6-7 év alatt duplá-
zódott meg, és mostanra több 
mint 700 főre duzzadt. A be-
iskolázási körzetünk növeke-
désével és az új lakóparkok ki-
épülésével párhuzamosan egy-
re több gyermek iratkozott be 
intézményünkbe, idén már 5 
első osztállyal és 4-4 máso-
dik, illetve harmadik osztály-
lyal működünk. Természete-

sen ez egyrészt öröm, mind-
amellett viszont ez a helyzet 
számos, a mindennapi mun-
ka során nehezen kezelhető ki-
hívás elé állította a kollégákat. 
Közeledik az idei beiskolázá-
si időszak, várhatóan a tava-
lyihoz hasonlóan idén is magas 
lesz a jelentkezők száma. Na-
gyon várjuk tehát az új iskola – 
akár több ütemben megvalósu-
ló – átadását. Ami szintén na-
gyon időszerű lenne: az elavult 
és hiányos eszköztárunk bőví-
tése és korszerűsítése. Köztu-
dott, hogy a Közép-Magyaror-
szági Régióban kevés pályázati 
lehetőséget írnak ki erre a cél-
ra, így már-már nyomasztó az 
eszköztelenség terhe. Nagyon 
sok segítséget kapunk Duna-
keszi Város Önkormányzatá-
tól, és bízunk benne, hogy a 

KLIK részéről is elindul az esz-
közbeszerzés folyamata. Isko-
lánk idén kezdi Tehetségpont-
ként tevékenységét, második 
ciklusban ÖKO iskola. Szeret-
ném, ha kollégáim eredményes 
munkájának idén is meglenne 
a gyümölcse tanulói verseny-
eredmények, sikerek formájá-
ban. Nyolcadikosaink most in-
dulnak neki a felvételi eljárás 
folyamatának, nagyon szurko-
lok nekik, hogy elérhessék cél-
jaikat.

- Magánéletemben a legfon-
tosabb számomra, hogy a gye-
rekeim megtalálják boldogsá-
gukat és számításukat az élet-
ben. Élsportoló lányom az idén 
érettségizik a Dunakeszi Rad-
nóti Miklós Gimnáziumban, 
ill. felvételizik, ez az egész csa-
ládnak tartogat majd „izgalma-

kat”. A fiam szintén pályakez-
dés előtt áll, és nagyon drukko-
lok neki, hogy megtalálja azt a 
munkahelyet, ahol a leginkább 
kiteljesedhet. 

Az összeállítást írta: 
Maczkay Zsaklin
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Közel félmilliárd forintból újult meg a városi rendőrkapitányság 

Átadták a Dunakeszi Rendőrkapitányság felújított épületét

Jelentősen bővült a helyi autóbuszjáratok területe
Új menetrend januártól a helyi buszközlekedésben

a környEzEt és EnErgia opEratív program (kEop) kErEtébEn 488 millió 578 EzEr forintból újult mEg a dunakEszi városi 
rEndőrkapitányság öt EmElEtEs épülEtE, mElyEt a 458 milliós uniós támogatás mEllEtt az országos rEndőr-főkapi-
tányság és a mEgyEi rEndőr-főkapitányság finanszírozott.

2016-ban Egy új, bővítEtt buszközlEkEdés lépEtt érvénybE dunakEszin. januárban 
tEszt-üzEmmódban, fEbruártól pEdig véglEgEs mEnEtrEnd szErint közlEkEdnEk a hE-
lyi autóbuszok.

A decemberi avató ün-
nepségen Tuzson Ben-
ce, a város országgyű-
lési képviselője, a Mi-

niszterelnöki Kabinetiroda kom-
munikációért felelős államtitkára 
kormány és a magyar emberek ne-
vében mondott köszönetet a ma-
gyar, közöttük a dunakeszi rend-
őröknek az ország déli határán és 
a hétköznapok során tanúsított 
helytállásukért. 

"Magyarországnak a magyar 
embereket meg kell védenie, s eb-
ben a feladatban rendkívül nagy 
szerep hárul a magyar rendőr-
ségre, a magyar rendőrökre. Fő-
leg ebben a mostani időszakban, 
amikor országunk határai mellett 
tíz- és százezrek, milliók mennek 

el, s nincs messze az az idő, ami-
kor ez az embertömeg az országon 
keresztül haladt át.” - mondta Tu-
zson Bence.

Az államtitkár kiemelte: az el-
ismeréshez hozzátartozik az is, 
hogy infrastrukturális fejleszté-
sekkel jobb, kényelmesebb mun-
kakörülményeket teremtsenek a 
rendőröknek. Úgy, ahogy az Du-
nakeszin is történt. Mint mond-
ta: a rendőrség elismeréséhez tar-
tozik az új életpályamodell beve-
zetése, valamint a küszöbön álló 
béremelés is. Ez utóbbi azt jelen-
ti, hogy először 30 százalékkal, 
majd évente 5 százalékkal emelik a 
rendőrök bérét, egészen az 50 szá-
zalékos mértékig.

Dióssi Csaba polgármester az 

ünnepségen megköszönte a felújí-
tást végzők munkáját, és a folyama-
tosan üzemelő rendőrségi épület-
ben szolgálatot teljesítők türelmét 
is. Kijelentette; most már büszkén 
tekinthetnek az épületre, melynek 
felújítása nagyon is aktuális volt, 
mert a dinamikusan fejlődő város 
arculatához nem illett a nyolcva-
nas években emelt épület. Az Ön-
kormányzat szándéka és támogatá-
sa révén hamarosan a belső felújítás 
is megtörténhet – mondta Dióssi 
Csaba, aki megköszönte a rendőrök 
mindennapi helytállását.  

Mihály István dandártábor-
nok, Pest megye rendőrfőkapitá-
nya egyebek mellett arról beszélt, 
hogy a felújításnak köszönhetően 
a dunakeszi kapitányságon most 

már nemcsak hatékony és eredmé-
nyes, hanem gazdaságos is a mun-
ka. Kitért arra, hogy a megyében 
működő tizenhárom rendőrkapi-
tányság közül hatnak az épülete 
esett át energetikai korszerűsíté-
sen, amelyre összesen 1,3 milliárd 
forintot költöttek uniós és rendőr-
ségi forrásból.

A dunakeszi rendőrség épületé-
nek rekonstrukciója során – töb-
bek között – elvégezték a homlok-
zat, a lábazat és a födémek hőszige-
telését, kicserélték a radiátorokat, 
fényforrásokat és a nyílászárókat, 
napkollektorokat telepítettek. Tel-
jesen megújult az ötemeletes épü-
let külső arculata. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az eddigiekhez képest 60%-
kal bővült a helyi busz-
közlekedés, így egy sok-

kal szélesebb körű közlekedési le-
fedettséget biztosítunk a lakosság 
részére. Az eddigiekkel ellentét-
ben, a két Tesco áruházat külön 
kiszolgáló buszjárat helyett egy 
összekötő ingajáratot alakítottak 
ki, így az összekötő buszjárat a vo-
nalhálózat részévé válik, a Bajcsy-
Zsilinszky utca és a Vasútállomás 
érintésével. Meghosszabbításra is 
kerültek a vonalak, hiszen nem 
csupán a két Tesco között működ-

nek majd, hanem a Dunakeszi-Fót 
Tesco áruház felől a reggeli és a 
délutáni csúcsban a  Repülőtér felé 
is kimennek, érintve Alagligetet. 
A járatok minden esetben beka-
nyarodnak a Dunakeszi vasútál-
lomás felé is – mondta dr. Thoma 
Csaba önkormányzati tanácsnok. 

Erősítést kapott a reggeli köz-
lekedés, plusz egy körjárat indul 
hat és hét óra között, ami a mun-
kába és iskolába indulóknak nyújt 
segítséget, de elérhetővé teszi a 
SZTK-t is, továbbá egy újabb já-
rat indul az alagligeti lakóparktól 

is. A körjáratok közül öt a Rév ál-
lomáshoz is lemegy, eddig a helyi 
járatok nem érintették ezt a város-
részt.

Jelentős újdonság, hogy va-
sárnapi tömegközlekedésre ed-
dig nem volt lehetőség, január-
tól azonban délelőtt és délután is 
két- két járat közlekedik a Rév és 
a Temető állomások között, érint-
ve a Táncsics utcai megállót és 
Alagligetet is. 

A Dunakeszi Város Önkor-
mányzata által létrehozott együtt-
működéseknek köszönhetően így 

az Auchan, a Tesco és a városi tu-
lajdonú buszok együttesen és ösz-
szehangoltan szolgálják ki a városi 
buszközlekedést a lakossági igé-
nyeknek megfelelően.

Mint korábban is jeleztük, az új, 
bővített menetrend január végé-
ig teszt-üzemmódban működik, 
melynek tapasztalatait figyelembe 
vesszük – ha szükséges – a menet-
rend véglegesítésénél - nyilatkozta 
lapunknak dr. Thoma Csaba ön-
kormányzati tanácsnok. 
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A lakás célú ingatlanok 
esetében – a bejelen-
tett személyek számá-

tól függetlenül – egységesen 
240 Ft/m2 az adó mértéke. Az 
új rendelet értelmében, az élet-
vitel szerűen lakott ingatlanra 
vonatkozóan kedvezményben 
részesülnek a gyermekes csalá-
dok és a nyugdíjasok.

Amennyiben Ön gyermek- 
illetve nyugdíjas kedvezmé-
nyek igénybevételére jogosult, 
a kedvezményekre vonatkozó 
Nyilatkozatát 2016. január 31-
ig benyújthatja levélben, vagy 

személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban.

A tájékoztató levelek címe-
zetlen küldeményként kerül-
nek kézbesítésre Dunakeszi va-
lamennyi háztartásába. A vá-
laszleveleket a lakosság 2016. 
január 31-ig bérmentesítés nél-
kül feladhatja.

Amennyiben január 31-ét 
követően kerül sor a nyilat-
kozat benyújtására, abban az 
esetben a március hónapban 
kiküldésre kerülő határozat a 
240 Ft/m2 adómértékkel szá-
mított építményadó összegét 
kedvezmény nélkül tartalmaz-
za, azonban az utólag benyúj-
tott nyilatkozatok alapján az 
építményadó összege később 
kerül módosításra.

A kedvezmények igénylésé-
hez szükséges dokumentumok 
Dunakeszi Város Önkormány-
zata honlapján (www.dunake-
szi.hu) tölthetők le. 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az Együtt-
Egymásért Fót-Dunakeszi Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete újra megalakult. Szeretettel várunk és 

fogadunk Egyesületünkbe minden kedves régi tagot és új 
érdeklődőt. Célunk; tagjainkat segíteni az élet minden te-
rületén. 

Érdeklődési és belépési lehetőség 
az alábbi elérhetőségeken:
- telefonszám: 06-30-665-35-19
- e-mail cím: fdegyesulet@gmail.com
- facebook: 
Fót-Dunakeszi Mozgáskorlátozottak Csoportja

VÁLTOZÁS 
az építményadó 

mértékében

FELHÍVÁS!

Megérkezett a város 
600 millió forint értékű 

Quaestor államkötvénye

2016. január 1-jétől mEgváltozott az ingatlanok után fizE-
tEndő építményadó mértékE és kiszámításának módja. 

a QuaEstor bEdőlésE után a dunakEszi EllEnzék EgyEs tag-
jai az Elmúlt hónapokban azt hírEsztElték, hogy a város 
államkötvényEkbE fEktEtEtt pénzE Elúszott, nEm EgyszEr 
nyilvános fórumon kérdőjElEzték mEg a hivatal pénzügyi 
szakmai fElkészültségét, a tájékoztatókban Elhangzot-
tak hitElEsségét. 

„Tették ezt annak ellenére, 
hogy az Önkormányzat mind-
végig biztosította a lakosságot 
afelől, hogy a kötvény megér-
kezik a Város Magyar Állam-
kincstárnál vezetett számlá-
jára, amely kamattal együtt 
megjelent a Város számláján” 
– írta 2015. december 10-én ki-
adott közleményében Dunake-
szi Város Önkormányzata. 

„Dunakeszi Város Önkor-
mányzata 2014. június 17-én és 
2014. november 28-án, az egy 
éven túlra tervezett megtaka-
rításaiból, képviselő-testüle-
ti felhatalmazás alapján a Ma-
gyar Állam által kibocsátott, 
az Állam által garantált állam-
kötvényeket vásárolt az állam-
papírok forgalmazására felha-
talmazott Quaestor Értékpapír 
Zrt.-től.

A Quaestor Értékpapír Zrt. 
kereskedési jogának felfüg-
gesztését követően merült fel 
néhányakban a kérdés, hogy 
visszakapja-e Dunakeszi a be-
fektetett pénzt, illetve a köt-
vény kamatát. A kirendelt fel-
ügyeleti biztos akkor írásbe-
li megkeresésre tájékoztatást 
adott arról, hogy az összes ál-
lamkötvény az Önkormány-
zat nevesített alszámláján hi-
ánytalanul rendelkezésre áll, 
transzferálása idő kérdése.

Az Önkormányzat többször, 
több fórumon is tájékoztatást 
adott az ügy állásáról, közzété-

ve valamennyi ezzel kapcsola-
tos dokumentációt, így mind-
végig egyértelmű volt, hogy a 
kötvények nem vesztek el, biz-
tonságban, az Önkormányzat 
tulajdonában vannak. Ennek 
ellenére az ellenzék folyamato-
san azt próbálta elhitetni a la-
kossággal, hogy a város állam-
kötvényekbe fektetett pénze el-
úszott…

Az Önkormányzat ezúton 
kér mindenkit, legyen szó ma-
gánszemélyről, politikai sze-
replőről vagy bármely sajtó-
termékről, hogy rosszindulat-
ból, vagy politikai haszonszer-
zést remélve ne vezesse félre a 
lakosságot, sem az államköt-
vényekkel, sem más városi 
ügyekkel kapcsolatban.

A tisztánlátás kedvéért az 
Önkormányzat még egyszer 
nyomatékosítja honlapján is, 
hogy Dunakeszi Város Ön-
kormányzata nem kockáztatta 
a Város pénzét. Az állam által 
garantált kötvényekbe való be-
fektetésnek köszönhetően kap-
tuk vissza a kötvényeket, va-
lamint a kötvénnyel járó ka-
matot, amely maradéktalanul 
az Önkormányzat Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett szám-
láján rendelkezésre áll” - ol-
vasható Dunakeszi Város Ön-
kormányzata hivatalos web ol-
dalán, a www.dunakeszi.hu-n 
2015. december 10-én megje-
lent közleményben.

Kedveld 
ezt az oldalt!

Dunakeszi Polgár
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 

Engedjék meg, hogy rendha-
gyó módon, most ne a szokásos 
beszámolóval kezdjek!

Egészségben és Boldogságban 
Gazdag Új Esztendőt kívánok a 
„Lakótelep Szívében” élő minden 
polgártársamnak! Remélem ez az 
esztendő sok olyan önkormány-
zati intézkedést, fejlesztést tarto-
gat, amely az Önök megelégedé-
sére szolgál majd!

Szeretnék egy saját kis kíván-
ság listát leírni itt, mit szeretnék 
elérni ebben az esztendőben 
körzeti képviselőként:

A legfontosabb az egészség, 
biztonság, szeretném, ha nem 
történne baleset, ha minden itt 
élő és itt közlekedő, vigyázna az 
idősekre, gyermekekre, gyalogo-
sokra! Ha semmilyen bűncselek-
mény, rendzavarás nem történne 

az egész városban! Ha a parkolá-
si problémák megoldódnának, s 
mindenki szabályosan venné azt 
igénybe! Ha a kutyatartók és nem 
kutyások közt teljes béke ural-
kodna, mert mindenki odafigyel 
a másik nyugalmára, igényeire!

Ha további fejlesztésekkel, fel-
újításokkal, épülne, szépülne a 
körzet! Ha az itt található intéz-
ményeinkben minden fontos el-
képzelés, javítás megvalósulna!

Ha egy tiszta, szép, virágos, la-
kótelepen, biztonságos és gyer-
mekbarát játszótereken, vidám 
gyermekek, szülők és nagyszülők 
beszélgetnének egymással!

Ha a közösségi élet, a sport és 
kulturális élet minden itt élő szá-
mára tudna nyújtani olyat, ami az 
ő igényeinek megfelelő!

Tudom, hogy még nagyon so-
kat kell dolgoznunk ezért, de 
minden eddig és ezután végzett 

munkám ezt a célt szolgálja! Kö-
szönöm szépen annak a nagyon 
sok lakótelepi polgárnak a segít-
ségét, bizalmát, támogatását, 
amivel ebben mellém álltak, áll-
nak! Remélem a jövőben még 
többen leszünk, s akkor az ered-
mények is hamarabb láthatóak 
lesznek!

Jó egészséget, türelmet, nyu-
galmat, és boldogságot kívánok!  

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!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve

Az elmúlt év második felében 
számos fejlesztés valósult meg 
városrészünkben és ez a folya-
mat várhatóan az idei évben is 
folytatódni fog. A tervek sze-
rint a tél végéig megvalósul a 
közvilágítás kiépítése a Klap-
ka utcában, amely az eddigiek-
nél biztonságosabbá fogja ten-
ni az utca gyalogos és kerékpá-
ros forgalmát. 

A Klapka utca új szakaszát a 
város útjaival összekötő útsza-
kaszok tavaly novemberben 
történt megépítése számos la-
kossági észrevételt generált el-
sősorban a megnövekedett 
forgalommal és a járművek se-
bességével összefüggésben. 
Ezen lakossági panaszokra re-
agálva sebességkorlátozás be-
vezetésére került sor az érin-
tett útszakaszokon, továbbá a 
Kosztolányi Dezső utcai csatla-
kozásnál a forgalomlassítás és 
a tehergépjárművek áthaladá-
sának megakadályozása céljá-

ból útszűkület kialakítása tör-
tént meg. Ezzel kapcsolatban 
az első tapasztalatok kedve-
zőek, csökkent az itt áthaladó 
gépjárművek száma és sebes-
sége is. A többi érintett útsza-
kaszon szintén szükséges len-
ne forgalomlassító műtárgyak 
(fekvőrendőr) építése, valamint 
járda kialakítása a Wass Albert 
és a Benedek Elek utcában. Eb-
ben az évben kiemelt képvise-
lői feladatomnak tartom, hogy 
a választókörzetünkön áthala-
dó, megnövekedett forgalom-
mal kapcsolatos lakossági meg-
kereséseknek az önkormányza-
ti munkám során érvényt sze-
rezzek.

A téliesre fordult időjárás 
igénybe veszi a város útháló-
zatát, ezért ilyenkor gyakori je-
lenség az úthibák, kátyúk kiala-
kulása. Annak érdekében, hogy 
az úthibák kijavítása idejében 
megtörténhessen, kérem, hogy 

az Önök által észlelt úthibákról 
értesítsék a Polgármesteri Hi-
vatal Lakosságszolgálati Osztá-
lyát, vagy engem.

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom a következő 
elérhetőségeken:

E-mail: drkovats.kepviselo@
gmail.com

Levélcím: 2120 Dunakeszi, 
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt választókörzeti lakosok!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Beköszöntött az új év, mely új 
terveket, álmokat, és megvaló-
sításukhoz új lendületet is ma-
gával hozott. 

2015-ben számos tervünk ke-
rült megvalósításra, remél-
jük 2016-ban is hasonló sikere-
ket könyvelhetünk el. Engedjék 
meg, hogy röviden beszámol-
jak az elmúlt hónap körzetün-
ket érintő eseményeiről, vala-
mint ismertessem az idei évre 
tervezett újításokat.

Babaköszöntő csomag
2015 áprilisában indította el 

Dunakeszi Város Önkormány-
zata a babaköszöntő-progra-
mot. Nagy örömünkre a prog-
rammal kapcsolatban csupa 
pozitív visszajelzést kapunk, 
egyre több a jelentkező is. Csu-
pán a tavalyi évben 199 duna-
keszi újszülött kapta meg a 
névre szólóan összeállított cso-

magot. Körzetünkben 17 gyer-
meket köszönthettünk közös-
ségünkben, név szerint: Vilmos, 
Dániel, Luca, Hanna, Zsolt Mi-
lán, Kristóf Zoltán, Amira, Ben-
ce, Regina Nóra, Olivér, Márton, 
Molli, Ádám, Zsófia Ilona, Réka 
Zsanett, Virginia Jázmin, Bence.

Bízom benne, hogy 2016 is 
gyermekáldásban gazdag év 
lesz Dunakeszin, s még több 
családnak okozhatunk örömet 
a babaköszöntő csomaggal!

Buszmegállók
Folyamatosan zajlanak a 

műszaki felújítások a város-
ban, melynek részeként pon-
tos program van a városi busz-
megállók cseréjére, illetve tele-
pítésére is. Körzetünk 2016-ban 
három új váróval gazdagodik, 
méghozzá két cserére kerül sor 
a Kossuth utca, Szent Imre tér - 
Széchenyi István Általános Is-

kola megállóinál, valamint egy 
új váró kerül a Fóti út Karinthy 
utca - Jósika utcai keresztező-
déséhez is.

Útfelújítások
Közbenjárásunknak hála, 2015 

decemberében a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. teljes szélesség-
ben felújította a Fóti utat, a Ha-
tár út és a Tesco áruház közöt-
ti szakaszon. Ezzel a fejlesztés-
sel régi kérésünket teljesítették.

Ám nem csupán az utak és 
utcák burkolatának épségé-
re és jó állapotára tekintünk ki-
emelt figyelemmel, de fontos 
számunkra a gyalogosok biz-
tonságos közlekedése is. Ezért 
újabb járdaszakasz épül a Kos-
suth utca mentén, összesen 1,2 
kilométeren.

Játszóterek
Ígéretemhez híven, a legki-

sebbeknek is igyekszünk fej-
lesztésekkel kedveskedni. A Kis-
marton utcai és Szabadság téri 
játszóterek két-két új elemmel 

gazdagodnak, amint az időjá-
rás megengedi a már megren-
delt, új játékok kihelyezését.

Szeretném ezúton is kérni a 
tisztelt lakosokat, hogy ameny-
nyiben körzetünkben valahol 
igény van egy újabb pad, sze-
metes edény kihelyezésére, 
vagy ötletük van a körzet to-
vábbi fejlesztésére, kérem, ke-
ressenek fel elérhetőségemen: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu. 

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt dunakesziek!

A lakó is elégedettségét fejezte 
ki, mivel a már megszokott kor-
rekt és precíz munkát végzett 

a vállalkozó

12.16-án a Szakorvosival szembe-
ni oldalon hárman serénykedtek 

az utasváró összeállításában. 
Összhangban dolgoztak a fiúk

A 2016-os esztendőben is a VÁROSÉRT dolgozunk!  
Engedjék meg, hogy Ered-

ményekben Gazdag Boldog Új 
Esztendőt és nagyon Jó Egész-
séget kívánjak városunk min-
den lakójának! 

- November utolsó nap-
ja nem kedvezett a Krúdy Gy. 
u. 12. lakóinak,  mivel csőtörés 
volt az ingatlan előtt. A bekötő 
csőnél keletkezett problémát a 
DMRV dolgozói még aznap el-
hárították. Mivel a zöld öve-
zetben keletkezett a hiba, így 
nincs szükség az aszfaltozásra 

- A Barázda u 11. előtti ke-
resztrácsos víznyelő helyreállí-
tását a vállalkozó befejezte

- Egy hónap után ismét je-
lentkezett a Tábor 19-21. előt-
ti csatornafedél probléma. Ele-
kes Sándor a Csatornázási Üzem 
vezetőjének intézkedése meg-
tette hatását. A hiba kijavítása, 
a fedélcsere körüli, valamint a 
szűkítőnél való betonozás nov-
ember első hetében, míg a vég-
ső helyreállítást az aszfaltozást, 

2 héttel később elvégezték. Ez-
úton továbbítom az ott lakók 
köszönet nyilvánítását Elekes 
úrnak   

- A díszfák telepítését az A&Z 
Green-Team Kft. dolgozói elvé-
gezték. A körzetben 9 címen 
kért fák ültetése mindegyik he-
lyen megtörtént

- Szikkasztó kutak kialakítá-
sát, valamint a szegélyezést a 
József u. 9. előtt Bóka Péter és 
csapata pár nap alatt elvégez-
te.  

- A Király u. 24. előtti lámpa-
test kihelyezése felől érdeklőd-
tem, melynek megvalósítása 
január hónapra tolódik. A lakót 
tájékoztattam, aki toleránsan 
fogadta a kevésbé jó hírt 

- Fák kivágása és gallyazása 
pár címen: 1-2. Vasvári Pál u. 7. 
és 9. előtti akácfák 3. Rákóczi út 
32. előtti ostorfa gallyazása 4. 
Varsói u. 13. sz. ingatlannál 2 db 
diófa kivágása (utóbbinál 2 db 
díszfa telepítése)

- Folyamatosan végzik az 
utasvárók cseréjét, ill. az újabb 
címeken – SZTK közelében 
– a pályázat útján a munká-
latokat elnyert UNO Kft. dol-
gozói. A Szakorvosi előtt és 
a szembeni oldalon a fedett 
utasvárók megvalósítását még 
2013.02.01-jén kértem első al-
kalommal, melyre az egyik Thö-
köly u.-i hölgy hívta fel a figyel-
met. 

- A jelzett KRESZ táblák oszlo-
painak helyreállítását és az utca 

névtáblák pótlását folyamato-
san végezték, s végzik a Köz-
üzemi Kft. munkatársai. A mun-
kálatok tervszerűen haladnak, 
körzetenként mennek végig a 
városban

 Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 



10 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztas-
sam Önöket a körzetünket érintő esemé-
nyekről.

A körzetben komoly problémát jelent 
az autósforgalom és a gyorshajtás. A Ki-
kelet utcából több panasz is érkezett, mi-
szerint a reggeli és az esti órákban ki-
mondottan sokan használják az utcáju-
kat és sokan átlépik a sebességhatárt. A 
sebesség korlátozására a december 10-ei  
jogi és pénzügyi bizottsági ülésen javas-
latot tettem arra, hogy a Kikelet utcában 
30km/órás sebességkorlátozó táblákat 
helyezzünk ki. A javaslatot a bizottság tá-
mogatta, így remélhetőleg a táblák ha-
marosan kikerülnek. A város közlekedési 
problémáinak javítása érdekében egyéb-
ként egy átfogó közlekedési koncepció 
kidolgozása indult el közlekedési szak-
emberek bevonásával. Az új koncepció 
alapján átgondolásra kerülne a város tel-
jes közlekedési rendje is.

Decemberben a Lakosságszolgá-
lati Osztály munkatársával a Kiser-
dő utcai lakóközösség lakószövetkeze-
ti elnökénél jártunk. A társasház kör-
nyékének járdai nagyon leromlott 
állapotban vannak, a fejlesztések lehe-

tőségeiről beszéltünk, amely alapján egy 
részletes felújítási terv készül az osztályon. 
Januártól új helyi buszmenetrend lépett 
életbe. Számunka nagy öröm, hogy a rév-
hez sokkal több járat jut majd el, mint ed-
dig.  Jelentős újdonság, hogy vasárnapi 
tömegközlekedésre eddig nem volt lehe-
tőség, a jövőben azonban délelőtt és dél-
után is két-két járat fog közlekedni a Rév 
és a Temető állomások között. Üröm az 
örömben, hogy az Tesco-s busz viszont 
már nem jár ki a révhez és a cég egyelő-
re nem akar változtatni ezen a gyakorla-
tán, pedig sok ott élőnek nagy segítségé-
re volt az a járat.

Az ünnepek alatt részt vettem a kör-
zetünkben a 65 év felettiek ajándékcso-
magjainak a kézbesítésében. Többen je-
lezték felém, hogy szomszédhoz, isme-
rősnek nem jutott el a csomag. Ennek 
számos oka lehet, mivel több, mint 300 
önkéntes segít a kézbesítésnél, így be-
tegségtől kezdve a rossz időpontban ke-
resésig sok minden előfordulhatott. Aki 
nem kapta meg a csomagját az jelentkez-
het érte a Polgármesteri Hivatalban janu-
ár végéig a Programirodán ügyfélfogadá-
si időben. 

A körzetben több helyen bővítésre ke-
rül majd a közvilágítás. A kivitelezés vár-
hatóan február végén fog majd megin-
dulni.

December hónapban kátyúzást végez-
tünk a Kisfaludy u – Rév út találkozásánál, 
ahol több kátyú is eltüntetésre került. Ké-
rem, amennyiben új kátyút vesznek észre 
a körzetben jelezzék felém.

Az idei év egyik nagy fejlesztése lesz a 
Fő út megújítása lesz. Ennek során meg-
újítjuk a Fő út melletti járdákat úgy, hogy 
mindkét oldalon viacoloros járda kerül 
kialakításra. A járda és az úttest közöt-
ti részt is felújítjuk. A cél az, hogy minél 
több parkolóhely kialakítsa mellett in-
tenzív, azaz öntözött zöld felületek jöjje-
nek létre. A kivitelezési munkálatok vár-
hatóan több ütemben fognak zajlani, de 
a munkát még az idei évben szeretnénk 
elkezdeni.

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

2015. január elején hatályba lépett a vá-
ros új menetrendje. Ahogyan az koráb-
ban több fórumon is megjelent, a változ-
tatások következtében lényegesen bő-
vült a szolgáltatás, nagyobb kapacitás-
sal működik a város tömegközlekedése. 
A január hónap az új rendszer éles teszt-
jének az időszaka, a gyakorlati tapaszta-
latok alapján kerül véglegesítésre a me-
netrend, amelyet minden háztartásba el 
fogunk juttatni, illetve a buszmegállók-
ban is elhelyezésre kerülnek. A teszt idő-
szak folyamán normál útviszonyokra van 
szükség, reményeim szerint a januári erős 
havazás, az ónos eső, és a szokásosnál na-
gyobb hideg ellenére ezt a feladatot idő-
ben el tudjuk végezni. 

Januárban Alagligeten az áramszolgál-
tatással volt probléma, ami a téli időszak-
ban a szokásosnál is nagyobb gondot je-
lent. A Városháza kiemelt figyelmet for-
dít a helyzet hosszú távú megoldására, és 

ebből a célból folyamatos kapcsolatban 
áll az ELMŰ-vel. A legutóbbi információk 
szerint új trafó házat tervez a szolgáltató, 
így majd más irányból is táplálni tudják a 
hálózatot, ami által a terhelés eloszlik, és 
nagyobb biztonsággal tudnak szolgálta-
tást nyújtani. A megvalósítás néhány hó-
napot vesz igénybe. A beruházás jóváha-
gyása az ütemezéssel együtt folyamat-
ban van. 

Abban az esetben, ha a rendszer javí-
tása érdekében rövid ideig tartó áram-
szünetre lesz szükség, a lakókat értesíte-
ni fogják.

Decemberben a Polgármesteri Hivatal 
megbízott egy közlekedésmérnöki irodát 
Dunakeszi Város közlekedési koncepció-
tervének a kidolgozásával. A lakosság ja-
vaslatait is figyelembe véve összeállítot-
tam a javaslataimat és eljuttattam a La-
kosságszolgálati Osztályra. Ezek között 
szerepelnek az alábbi kiemelt témák:

- a Repülőtéri út - Alagi majori út sarkán 
egy STOP tábla kihelyezése, mivel a most 
kint lévő elsőbbségadás kötelező táblá-
nak nincs kellő visszatartó ereje, a Repü-
lőtér felől rendszeresen nem adják meg 
az elsőbbséget.

- az M2 Dunakeszi/Fót lehatójánál rend-
szeres a délutáni csúcsforgalomban a jár-
művek torlódásának megakadályozása,

- a Brusznyai utca bejáratának éjszakai 
viszonyok közötti beláthatósága, kieme-
lése

- a Szántó utca és Rákóczi út kereszte-
ződésénél az egyenrangú útkeresztező-
désre való figyelemfelhívás

- a Blaha, Jászai, Déryné utcák és a rájuk 
merőleges utcák elsőbbségadási rendjé-
nek a rendezése.

  Thoma Csaba
8. számú választókörzet képviselője

kEdvEs dunakEsziEk!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!

Minden kedves lakótársamnak 
boldog, egészségben, sikerek-
ben gazdag új esztendőt kívá-
nok.

Az új év első hónapja ese-
ménytelenül telt, ha csak a ha-
vazást, az ónos esőt, majd az 
azt követő  nagy mennyiségű 
esőt nem tekintjük annak. A 
Toldi-dombliget lakóparkban 
a Huszka Jenő utcai buszmeg-
állónál a Kossuth utcán össze-
gyűlt az esővíz, mert az ónos 
esőtől lefagytak a vízelvezető 
nyílások. Amikor szabaddá tet-

ték a nyílásokat, a víz gyorsan 
eltűnt.

A lakosságot váratlanul érte, 
hogy a zsákokban gyűjtött sze-
lektív hulladékot a Közüzemi 
Kft. nem szállította el az első 
héten. A zavart az okozta, hogy 
a szállítás minden páros héten 
történik, de az év utolsó hete 
(53.) és az első hete is páratlan 
volt. A 2. héttől (január 11-től) 
helyreáll a szokásos rendszer. 

A Nándorfehérvár utcában 
lévő üveggyűjtő konténer kö-
rül még mindig rendszere-
sen leraknak az emberek min-
den egyéb hulladékot, sok-

a 9. számú választókerület hírei

Az előző hírlevelemben leírtak-
kal kapcsolatban örömmel szá-
molok be Önöknek a körzetben 
megkezdett beruházásokról, 
melyekkel körzetünk és város-
unk fejlődését, lakókörnyeze-
tünk szebbé tételét szolgálják.

A József Attila Művelődési Köz-
pont felújításának I. üteme elké-
szült, melynek során az energe-
tikai szempontok figyelembe 
vételével az ablakok cseréjére, 
a tetőfelújításra és a homlokzat-
szigetelésre került sor. A Szakor-
vosi Rendelő felújításának I. üte-
me is befejeződött. Az épület 
homlokzata látványosan meg-
újult. A homlokzat szigetelé-
sén kívül sor került a nyílászá-
rók cseréjére, a tető cseréjére, a 
tetőtér beépítésre, valamint az 
épület körüli járdák és lépcsők 
felújítására. Mindkét épület bel-
ső felújítása még ebben az év-
ben megkezdődik. A részletek-
ről tájékoztatom Önöket.

A választási ciklus elején a 
képviselő-testület döntést ho-
zott a városi oktatási- és ne-
velési intézmények udvarai-
nak ütemezett felújításáról. Ez 
alapján megújult a Bárdos La-
jos Általános Iskola udvara. Du-

nakeszi Város Önkormányza-
ta multifunkciós sportpályával 
látta el a Dunakeszi Bárdos La-
jos Általános Iskolát. Egy szab-
ványos, 42 méter hosszú és 
22 méter széles multifunkciós 
EPDM gumiborítású sport-
pálya került kivitelezésre. AZ 
EPDM burkolat magasan hőál-
ló és légáteresztő, és alkalmas 
arra, hogy az iskolások bárme-
lyik labdasportot kedvükre űz-
hessenek rajta, legyen az ké-
zilabda, kosárlabda, labdarú-
gás, röplabda, vagy tenisz. A 
multifunkciós sportpályát egy 
méter magas palánkkal, illetve 
egy öt méter magas labdafogó 
hálóval vették körbe a bizton-
ság jegyében. A pályát négy 
lámpatesttel világítják meg, így 
az esténként, naplemente után 
is gondtalanul használható, hi-
szen saját fényforrással van el-
látva. A sportpálya építése, ez-
zel együtt a speciális vízelve-
zetés, illetve a világítás is el-
készült. A pálya kiépítése után 
megérkeznek a sporteszközök 
és kiegészítők is, melyek ösz-
szeszerelése után teljes értékű-
en használhatóvá válik a Duna-
keszi Bárdos Lajos Általános Is-

kola átlaghoz képest rendkívüli 
módon felszerelt sportpályája.

A napokban készül el az 
Eszterlánc Óvoda új játszóud-
vara is, melynek keretében új 
udvari játszóeszközök lettek te-
lepítve. A kerti babaházak a na-
pokban fognak a helyükre ke-
rülni.

Elkészült a gyártelepi Jé-
zus Szíve Templom felújítása 
is. A templomi közösség szer-
vezésében és finanszírozásá-
val részben az Önkormányzat 
anyagi támogatásával meg-
újult a templom külső homlok-
zata, a harangtorony fémborí-
tása, valamint a tetőszerkezet. 
A felújítási munkák közben sok 
olyan, előre nem látható prob-
léma is felmerült, melyet nem 
lehet egy későbbi időpontban 

elvégezni, csak most. A felújítás 
közben felmerült többlet költ-
ségekhez az Önkormányzat to-
vábbi anyagi támogatás nyúj-
tásával járult hozzá. 

Az elmúlt időszakban Zsig-
mond, Noel, Máté, Kristóf, Ta-
más, Adél, Letícia és Elizabet 
legújabb lakótársainknak vi-
hettem ki a babaköszöntő cso-
magot. Isten hozta őket Duna-
keszin, és a körzetünkben!

Észrevételeiket az alábbi cím-
re küldjék!
E-mail: joszabo@digikabel.hu
Levelezési cím:  
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

 Szabó József 
3. számú választókörzet 
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kEdvEs lakótársaim!

szor még háztartási szemetet 
is. Gyakran van tele a környék a 
széttépett zsákokból kiszedett 
és szétszórt szeméttel.  

Melyek a legfontosabb ter-
vek a 2016-os esztendőre?

A legfontosabb a gyalogos 
közlekedés biztonságossá téte-
le. Ennek első lépése a Toldi ut-
cai járda megépítése. A Széche-
nyi utcán feltétlenül szükséges 
egy gyalogos átkelő a Kárpát 
utcai kereszteződésben. 

Nagyon fontos lenne a Kos-
suth utca-Széchenyi utca-
Zerkovitz Béla utca csomó-
pontban körforgalom kiépí-
tése. Évek óta figyeljük a pá-
lyázatokat, az önerő mellett 
feltétlenül szükséges a pályá-
zati forrás is.

Sok gondot okoznak a gyors-
hajtók, különösen a lakópar-
kokban. Hiába helyezte ki a vá-
ros a kötelező sebességet elő-
író táblákat, sokan nem veszik 
figyelembe, s gyakorta az elő-
írt sebesség két-háromszoro-
sával hajtanak. 

A város közlekedési helyze-
tének felülvizsgálata megtör-
tént, várjuk a szakemberek ja-
vaslatait.

Ezúttal is köszönöm a szóbe-
li és írásbeli jelzéseket, észre-
vételeket. Kérem, hogy ezután 
is keressenek meg minden, kö-
zösségünket érintő kérdéssel.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője
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Polgármesteri látogatás az új 
háziorvosi körzetben

Új színben pompázik 
a felújított Szakorvosi 

Rendelőintézet épülete

Már egy éve gyógyítja betegeit Kohári doktor úr

hosszú évEk óta tErvEzEtt ElképzElés vált valóra azzal, 
hogy sor kErülhEtEtt a dunakEszi szakorvosi rEndElő-
intézEt épülEténEk fElújítására – hangsúlyozta dr. pál 
Miklós ünnEpi mEgnyitójában. 

dunakEszi dinamikus fEjlődésévEl párhuzamosan az utóbbi évEkbEn jElEntősEn mEgnőtt a város lakosságának a lét-
száma is, akiknEk kiszolgálása, a bEtEgEk várakozási idEjénEk csökkEntésE érdEkébEn dunakEszi város önkormány-
zata tavaly létrE hozta a 15. háziorvosi körzEtEt. a tábor úti háziorvosi rEndElőbEn immár Egy évE dr. kohári györgy 
gyógyítja a körzEtbEn élő bEtEgEkEt, akit az EltElt időszak tapasztalatairól kérdEztünk. 

Az intézmény igazgatója sze-
rint elérkezett az a nap, ami-
kor ennek a folyamatnak az 

első állomását ünnepelhetik. Úgy 
vélte, a megkezdett munka eredmé-
nyeként a régió legkorszerűbb egész-
ségügyi intézménye alakul ki Duna-
keszin, s reményei szerint az évek elő-
re haladtával elérhetik a XXI. század 
színvonalát is az egészségügyben.

Hosszú évek óta gondolkodunk 
azon, hogyan lehetne a város egész-
ségügyi ellátását korszerűbbé tenni 
– mondta Dióssi Csaba a január 14-
én tartott avató ünnepségen. En-
nek egyik lépése volt, hogy két év-
vel ezelőtt ultrahang készülékeket 

vásárolt az önkormányzat a Szak-
rendelőnek, hangsúlyozta a vá-
ros polgármestere. Fontosnak tar-
totta kiemelni, hogy a jövőben is 
cél a modern felszerelések bizto-
sítása, s az óraszámbővítés eléré-
se, amivel elkerülhetőek lesznek a 
sorban állások. Az épületet szeret-
né az önkormányzat egyre korsze-
rűbbé tenni, így először a külső fel-
újításra volt szükség, amelyre al-
kalmat adott egy váratlan pályáza-
ti lehetőség. A Szakorvosi Rendelő 
felújításának I. ütemében látványo-
san megújult az épület homlokzata. 
A homlokzat szigetelésén kívül sor 
került a nyílászárók- és a tető héja-

zatának cseréjére, a tetőtér beépí-
tésre, valamint az épület körüli jár-
dák és lépcsők felújítására.

De itt nem állnak meg a mun-
kálatokkal, hiszen az idei évben 
folytatják a belső felújítással. En-
nek eredményeként felújítják a tel-
jes gépészetet és a vizes blokkokat, 
a ciklus végére pedig teljes mérték-

ben megújul az épület. A Szakren-
delőben kap majd helyet hamaro-
san a tüdőgondozó is, s remélhető-
leg új rendelések indítására is lehe-
tőség lesz. Dióssi Csaba köszönetét 
fejezte ki az orvosok és a betegek 
türelméért, s kiemelte a kivitelezők 
professzionalista munkáját is. Mint 
fogalmazott, az egészségügy fontos 
terület, ezért mind az alap és szak-
ellátásban az országos átlag feletti 
ellátást szeretnének biztosítani az 
itt élő embereknek, ennek köszön-
hetően minden háziorvosi rendelő 
is felújításra kerül a közeljövőben.

(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

- Egy év még igazán rövid idő egy 
háziorvosi rendelő működésében, 
ezért továbbra is várjuk a bete-
gek jelentkezését, hogy teljes ki-
használtsággal tudjunk működni 
– summázta az eltelt idő tapasz-
talatait Kohári doktor úr, aki na-
gyon korrekten hozzátette: - Ter-
mészetesen minden dunakeszi la-
kos előtt nyitva áll a rendelő ajtaja, 
de elsősorban az újonnan érkezet-
teket, a körzetben élőket várjuk, 
akiknek még nincs háziorvosuk a 
városban.

A visszajelzések azt mutatják, 
hogy a betegek elégedettek a 15. 
háziorvosi körzet szolgáltatásai-
val, hiszen kellemes környezet és 
rövid várakozási idő várja őket, 
ráadásul egyre több szolgáltatás 
érhető el helyben. Ilyen a vérvé-
tel (akár két-három napon belül), 
illetve a különböző érszűkületi és 
légzőszervi szűrések.

A felszereltség mellett fontos a 
kellemes légkör, az orvos szemé-
lyisége, aki iránt bizalommal van-

nak a páciensek. „A Pécsi Orvostu-
dományi Egyetemen diplomáztam, 
ahol az egyetemi klinika balese-
ti sebészetén is dolgoztam később. 
Első szakképesítésem a traumato-
lógia területén szereztem, majd a 
gyógyszeriparban helyezkedtem 
el. Már munka mellett mélyedtem 
el a pszichoterápia világában, ami-
ből megszereztem a második szak-
képesítésem, és annak megszerzése 
óta Zuglóban praktizálok.

Háziorvosi gyakorlatomat 
ugyancsak Zuglóban szereztem. 
Ezt a szakképesítést tartom egyéb-
ként mindenek alapjának, hiszen 
közvetlen kapcsolatban állunk a 
betegekkel, első körben hozzánk 
fordulnak segítségért. Ráadásul az 
emberek nem csupán a betegségek 
tekintetében fogadnak el tőlünk ta-
nácsot, hanem a mindennapi élet 
terén is – legyen szó akár egészsé-
ges életmódról, tudatosságról, do-
hányzásról való leszokásról is. Em-
lékezetes minden pillanat, mikor 
realizálom, hogy akár egy apró vál-

toztatás, egy új szokás, vagy épp 
egy régi, rossz szokás elvetése is 
mekkora jelentőségű lehet valaki 
életében, milyen pozitív fordulatot 
hozhat.”- ismertette szakmai pá-
lyáját dr. Kohári György. 

A Tábor úti körzet háziorvosa 
arról is szívesen beszélt, hogy mi-
ért választotta hivatásának az or-
vosi pályát: „Nagyon kötődöm az 
emberekhez; nem csupán az élő 
szervezet működése érdekel, ha-
nem a lelkivilág és a mentális sík 
is. Tudatosan készültem az orvo-
si hivatásra már hatodikos-hetedi-

kes koromban is, ezért egyértelmű 
volt, hogy ezt a pályát választom. 
Az orvosi egyetemre is első pró-
bálkozásra sikerült bekerülnöm, s 
így elvégezni.”

Dr. Kohári György a 15. házior-
vosi körzetben és a városban szer-
zett tapasztalatai alapján igen ak-
tívnak látja Dunakeszi közösségét. 
„Az a tapasztalat, hogy az itteni-
ek átlagon felüli mértékben töre-
kednek a jó minőségű életre, így a 
hozzám forduló betegek többségén 
is érezhető a tudatos életmód és 
az egészségtudatosság hatása. A jó 
minőségű, fejlett orvosi szolgálat-
ra is igény van, ezért is kezdte meg 
működését a Tábor úton a 15. szá-
mú háziorvosi körzet, ahol szere-
tettel várunk mindenkit.” – mond-
ta a doktor, aki hozzátette: bárki bi-
zalommal fordulhat hozzá kérdé-
seivel személyesen a Tábor u. 56. 
szám alatt lévő rendelőben vagy a 
27/391-487-es telefonszámon, de ír-
hatnak is a haziorvosdunakeszi@
freemail.hu – címre.

2016-ban belül is megújul a rendelőintézet
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A külső után következik a belső felújítás 

Dióssi Csaba polgármester és Csoma Attila igazgató avatta fel a megújult József Attila Művelődési Központ évszázados épületét  

Megújult a József Attila Művelődési Központ

kEvés olyan kulturális intézmény van a mEgyébEn, dE talán az országban is, amElyrE Egy év alatt Eny-
nyit áldozott volna az önkormányzat – hangsúlyozta csoma attila abból az alkalomból, hogy négy 
hónapos fElújítási munka ErEdményEként tEljEsEn új külsőt kapott a józsEf attila művElődési központ, 
mElynEk van olyan részE, amEly már száz évEs. 

Az intézmény igazgató-
ja az átadó ünnepségen 
annak a reményének 

adott hangot, hogy a beruhá-
zás eredményeként a jövőben 
még magasabb színvonalon vé-
gezhetik munkájukat, hiszen 
az épület korából adódó hibák 
akadályozták a színvonalas 
működést, a lakosság kiszol-
gálásának minőségét. Ez óriási 
előrelépés, nagy lehetőség szá-
munkra, melynek köszönhe-
tően a jövőben még emeltebb 
színvonalon végezhetjük mun-
kánkat – fogalmazott a kultu-
rális intézmény igazgatója.

Dióssi Csaba az ünnepség 
keretében köszönetét fejezte ki 
mindenkinek, aki részt vett a 
beruházásban. A város polgár-
mestere szerint szükséges volt 
a beruházás, melyet az önkor-
mányzat saját forrásból finan-
szírozott. Azonban a munká-
latok itt még nem fejeződnek 
be, hiszen a belső felújítás még 
idén nyáron elkezdődik, kor-
szerűbb, szebb környezet várja 
majd a dunakeszieket. Vélemé-
nye szerint a művelődési köz-
pont és a Dunakeszi Program-
iroda több olyan rendezvényt 
szervez, amelyre egyre na-

gyobb az érdeklődés, s az intéz-
mény egyre színvonalasabban 
működik, fontos szerepet tölt 
be a város életében. Ezért is in-
dokolt volt a beruházás, mely-
nek aktualitását felerősítette a 
lakosság kultúra iránti érdek-
lődése is. Megemlítette még, 
hogy a művelődési központ fő-
hadiszállása a Nyugdíjas Klub-
nak is, melynek több száz fős 
tagsága is méltóbb helyen foly-
tathatja majd közösségi tevé-
kenységét az idei évtől kezdő-
dően. A polgármester vélemé-
nye szerint a városban élők a 
felújítást követően büszkék le-

hetnek a József Attila Művelő-
dési Központra, melynek belső 
felújításának időszakára a la-
kosság türelmét kérte.

Lapunk kérdésére, Mihály 
Gyula a felújítást végző Trend 
Építő Zrt. vezetője elmondta a 
kivitelezési munkák nettó költ-
sége 105 millió Ft volt, amely 
magában foglalta a teljes ener-
getikai felújítást: a homlokzat- és 
tetőszigetelést, a tető-hőszigete-
lést, a nyílászárók cseréjét és az 
épület akadálymentesítését is.

(Vetési)
Fotó: KesziPress 

és Vörös István

Az Alagliget lakóparkban nem a vezetékben volt a feszültség
aki már átéltE az áramszünEt okozta kEllEmEtlEnségEkEt az El tudja képzElni, hogy a zimankós januári napokban mit 
érEzhEttEk az alagligEt lakóparkban élők, akiknEk a lakásaiban az év Első napjaiban már két alkalommal szünEtElt 
hosszabb-rövidEbb idEig a szolgáltatás. 

A közösségi oldalakon olvasható be-
jegyzések arról árulkodtak, hogy az 
áramszünettel sújtott területen élők 

nagyon fel voltak háborodva január 3-án. 
Az esztendő első vasárnapjának délután-
ja amúgy is kisebb fajta drukkal telt a csalá-
dokban, hiszen másnap kezdődött a karácso-
nyi szünet utáni első tanítási nap az iskolá-
soknak, míg a felnőtteknek a munkanap. Így 
nincs mit csodálkozni azon, hogy a követke-
ző, január 8-án bekövetkezett újabb áram-
szünet tovább borzolta a kedélyeket.

Az Önkormányzat a probléma feltárása és 
megoldása, a lakók tájékoztatása érdekében 
azonnal kapcsolatba lépett a szolgáltató kép-
viselőivel.

A kialakult helyzetről a Dunakeszi Pol-
gár az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. kommunikáci-
ós igazgatójától kért tájékoztatást, aki vála-

szában azt írta, hogy: „A tavalyi nyár végén 
a nevezett alagi településrészt ellátó transz-
formátor állomás ismeretlen okból leégett. A 
teljes csere több napot vett volna igénybe. A 
több napos áramszünet helyett a „részletek-
ben” történő javítás mellett döntöttünk, azaz 
az ügyfeleinket aggregátorról ellátva több lé-
pésben javítjuk az állomást. Így ugyan több 
alkalommal (az időszakot megfelelően szét-
húzva, nem csúcs időben) áll elő rövid áram-
szünet a szolgáltatás azonban folyamatos 
marad, hosszabb kieséssel nem kell számol-
ni. Az esetleges generátoros üzemre történő 
átkapcsolás idején lehet rövid kimaradás.”

Arra a kérdésünkre, hogy mikor-
ra várható a „részletekben” végzett mun-
ka befejezése, kifejtette: „A munka befe-
jezésének időpontja időjárás függő (fagy-
ban pl. alapozás nem végezhető), várha-

tóan a következő hónapban befejeződik.  
 Dr. Boross Norbert, a Dunakeszi Polgár kér-
désére aláhúzta, hogy az ELMŰ üzletsza-
bályzata alapján a villamosenergia-ellátás 
tervezett szüneteltetéséről a 200 kVA rendel-
kezésre álló teljesítmény alatti rendszerhasz-
nálókat a munkavégzés megkezdése előtt 15 
nappal értesíteni kell. Mint megtudtuk az 
Alagliget lakóparkban élő fogyasztókra e 
szabály érvényes.

„Bízunk benne, hogy a hamarosan befe-
jeződő munkát az ott lakók megértéssel fo-
gadják, türelmüket köszönjük.” – írta vála-
szában az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. kommuni-
kációs igazgatója.

Mi pedig abban bízunk, hogy a felújítá-
si munkák feszültségmentesen, a fogyasztók 
megelégedésére, mielőbb befejeződnek.  

Vetési Imre
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Döntött a Kormány: önálló régió lesz Pest megye

Hulladékszállítás rendje Dunakeszin

a kormány döntött: támogatja pEst mEgyE és budapEst közigazgatási határai mEntén történő kEttévá-
lasztását önálló nuts2-Es régiókká. 

az év Első hEtébEn több háztartásban is fEnnakadást okozott a hElyi, központi hulladékszállítás 
munkarEndjE - tudtuk mEg dunakEszi város önkormányzatától. 

A Magyar Közlöny 2015.dec-
ember 29-i számában meg-
jelent kormányhatározat ér-

telmében a nemzetgazdasági mi-
niszter - a Központi Statisztikai 
Hivatal elnökével együttműködés-
ben - 2016. február 1-ig kidolgoz-
za a Közép-magyarországi régió 
NUTS-besorolásának módosításá-
ra irányuló kérelmet, és azt a brüsz-
szeli magyar Állandó Képviselet út-
ján benyújtja az Európai Bizott-
ság Főtitkársága, valamint az Eu-
rópai Unió Statisztikai Hivatala 
(EUROSTAT) részére.

A Kormány döntése eredménye-
ként - figyelembe véve a vonatko-
zó uniós szabályokat - 2018-tól Pest 
megye önálló NUTS2-es régióvá vá-
lik, így a magyarországi régiók szá-
ma - az eddigi hétről - nyolcra bő-
vül.

Mivel Pest megye önálló régióvá 
válása az Európai Bizottság döntésé-
től számított második évben léphet 
hatályba, első ízben csak a követke-
ző, 2021-től induló uniós fejleszté-
si ciklusban jelenthet a megyének 
- mint kevésbé fejlett régiónak járó 
- többletforrást. Annak érdekében, 
hogy Pest megye gazdasági-társa-
dalmi mutatóinak negatív tendenci-
ái már ebben a fejlesztési ciklusban 
mérséklődjenek, a Kormány arról 

is döntött, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter - a feladatkörükben érin-
tett miniszterek bevonásával - meg-
vizsgálja a Pest megyei önkormány-
zatok és a Pest megye területén mű-
ködő vállalkozások számára célzott 
fejlesztési források biztosításának 
lehetőségét - már a mostani fejlesz-
tési ciklusra.

Az uniós támogatáspolitikai sza-
bályozás a támogatás szintjét és 
a nemzeti hozzájárulás mértékét 
(társfinanszírozási arány) hozzáiga-
zítja az egyes régiók fejlettségi szint-
jéhez. A Pest megye és Budapest ál-
tal alkotott Közép-magyarországi 
régió speciális helyzetét az okozza, 
hogy az egy főre jutó GDP tekin-
tetében – Budapest hatása miatt – 
a közösségi átlag fölött áll, ezért – 
eltérően a többi hat magyar régió-
tól – 2014-2020 között nem jogosult 
olyan mértékű és feltételrendszerű 
európai uniós támogatásokra, mint 
a közösségi átlag 75 százaléka alat-
ti legfejletlenebb régiók. A régióban 
elérhető források csökkenése első-
sorban Pest megyét érinti hátrányo-
san, mivel Pest megye Budapest nél-
kül a kevésbé fejlett régiók jogosult-
sági szabályai szerint lenne támo-
gatható - írja a pestmegye.hu.

 
Pest Megye Önkormányzata a 

döntés megalapozásához egy meg-

alapozó tanulmányt is készített, 
amely gazdasági-társadalmi muta-
tókkal igazolta: Pest megye leszaka-
dásának oka részben arra vezethető 
vissza, hogy nem jutott hozzá azok-
hoz a forrásokhoz, amelyek tényle-
ges fejlettségének megfelelően meg-
illették volna.   

A 187 Pest megyei települési ön-
kormányzatból 182 testületi hatá-
rozattal erősítette meg támogatá-
sát Pest megye önálló régióvá válása 
iránt. A Fővárosi Közgyűlés szintén 
egyhangú határozattal támogatta a 
kezdeményezést.

A Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. a város Önkor-
mányzatával együttműköd-

ve kiemelt figyelmet fordít a hul-
ladékszállítással kapcsolatos fel-
adatokra, így fenntartva a tiszta, 
otthonos városképet.

A szállítás 2015-ben városrésztől 
függően mindig páros vagy párat-
lan héten történt, ezt a hagyományt 
2016-ban sem szeretnék megszakíta-
ni. Mivel az év utolsó, illetve az év első 
hete is páratlan számú volt (51. és 1.), 
ezért maradt el a város egyes részein a 
rendszeres hulladékszállítás.

A lenti linkeken megtalálhatóak a 
2016-os év zöld- és szelektív hulla-
dék elszállításának rendjei.

Amennyiben kérdése van, a Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
hulladékszállítással kapcsolatos 

ügyfélfogadása a Szent István utca 
1. szám alatt zajlik, az alábbi rend-
ben:

Hétfő: 7:30 - 19:30-ig
Szerda: 8:00 - 12:00 
és 13:00 - 15:30-ig
Péntek: 8:00 - 11:30-ig.

Telefonos ügyfélszolgálat elérhe-
tő a +36 27 342 885-es telefonszá-
mon. További részletes informáci-
ók a http://www.dkkozuzemi.hu/
index.php/hulladekszallitas honla-
pon találhatók. Jelenleg a társaság 
körülbelül tizenegyezer háztartás-
nál végez hulladékszállítást a város-
ban. A háztartási hulladékon kívül 
a szelektív- és zöld hulladék elszál-
lítása is ide tartozik, valamint 2013 
óta a házhoz menő lomtalanítás is a 
Kft. feladatai közé tartozik.
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Szabóné Ónodi Valéria vette át az újpesti tűzoltók adományát ifj. Bauer Márton századostól

Január végéig még átvehető a város karácsonyi ajándéka
az Elmúlt évEk hagyománya alapján dunakEszi város önkormányzata 2015-bEn is folytatta azt az Elis-
mErésrE méltó gEsztust, hogy mEgajándékozta a város szépkorú lakosait. 

Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának vezetői tiszte-
letük és megbecsülésük je-

leként a 65 év feletti lakótársaink-
nak karácsonyi ajándékcsomaggal 
igyekeztek örömöt szerezni advent 
idején.

Az ajándékcsomagok házhozszál-
lításában a helyi sportegyesületek 
önkéntesei, a Diófa Nagycsaládo-
sok Egyesülete, valamint a Radnóti 
Miklós Gimnázium diákjai segéd-
keztek.

A kézbesítés feladatát önzetle-

nül vállaló aktivistáknak köszön-
hetően az Önkormányzat nyilván-
tartásában szereplő 6500 szépkorú 
dunakeszi polgár több mint há-
romnegyede még az ünnepek előtt 
kézhez kapta a város karácsonyi 
ajándékát.

Azon lakótársaink, akik vala-
milyen ok miatt nem kapták meg 
az őket megillető ajándékcsoma-
got, azok január végéig átvehetik 
a Polgármesteri Hivatalban mű-
ködő Programirodában, ügy-
félfogadási időben, azaz hétfőn 

13:00-17:30, szerdán 8:00-12:00 
és 13:00-16:00, valamint pénte-
ken 8:00 és 12:00 között.

Melegséget és szeretetet vittek karácsonyra
az összEtartozás és az önzEtlEn sEgítségnyújtás szép mEgnyilvánulásainak lEhEttünk hírnökEi, ami-
kor a karácsonyi ünnEpEk Előtti napokban a fővárosi iv. kErülEti hivatásos tűzoltóparancsnokság és 
a város humán szolgáltató központ hat köbmétEr tűzifával és tartós élElmiszErcsomagokkal kopog-
tatott bE jó néhány rászoruló dunakEszi családhoz. 

- Dunakeszi Város Önkormányzata és 
a IV. Kerületi Tűzoltóparancsnokság 
között -, melynek Dunakeszi, Fót, a 
főváros IV. és a XV. kerület a vonu-
lási körzete - hosszú évek óta rendkí-
vül korrekt a kapcsolat – mondta ifj. 
Bauer Márton tűzoltó százados, Du-
nakeszi szülötte, egykori világbajnok 
kajakozó. – Dunakeszi segítő támo-
gatását szerettük volna viszonozni 
az általunk is fontosnak tartott tár-
sadalmi felelősségvállalás jegyében. 
Parancsnokságunk adományát jel-
képesen bázisunkon adtuk át Sza-
bóné Ónodi Valériának, a Humán 
Szolgáltató Központ (HSZK) önkor-
mányzati megbízottjának. A viharok 
és egyéb okok miatt kidőlt fákat egy 
favágási gyakorlat keretében tűzi-
fa méretűre vágtuk. A hat köbméter 
fát a Dunakeszi Közüzemi Nonpro-
fit Kft. szállította el Újpestről Duna-
keszire, ahol mi is segítettünk édes-
apáméknak, id. Bauer Márton szál-
lításvezetőnek és munkatársainak a 

Toldi és a Mihály utcában élő csa-
ládoknál lerakni a tüzelőt. Megható 
volt az adomány fogadtatása, a kör-
nyezet és a kimondott hálás szavak 
is arról árulkodtak, hogy a HSZK ja-
vaslata alapján igazán rászoruló csa-
ládokhoz vittük el nem csak a szere-
tetünk melegét – hallhattuk a fiatal 
tűzoltó tiszttől. 

Ifj. Bauer Mártonék a tűzifa mel-
lett tartós élelmiszerekkel is igyekez-
tek segíteni a nehézsorsú dunakeszi 
családokon. – A tűzoltóságnál rend-
szeresített riadócsomagokat is vit-
tünk karácsonyi ajándékként Duna-
keszire, melyek szavatossági ideje fél 
éven belül lejár. A konzerveket, lisz-
tet, olajat is tartalmazó csomagokat 
Szabóné Ónodi Valériáék juttatták el 
a rászorulóknak, akiknek reménye-
ink szerint enyhítettünk gondjaikon, 
hogy mi kerüljön a karácsonyi ünne-
pi asztalra. 

Az Önkormányzat az ünnepek 
utáni napokban is igyekezett segí-

tő jobbot nyújtani a nehéz körülmé-
nyek között élő, anyagi gondokkal 
küzdő embereknek. Dunakeszi fő-
terén először magasodó óriási kará-
csonyfát a régi hagyományok szerint 
feldarabolták, és elvitték a rászoruló 
családoknak, melyek a tűzhely mele-
génél érezhették a város szeretetét is. 

(Vetési)
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Levél egy képviselői javaslat apropóján

Kincsem, 
a veretlen 

"csodakanca". 
54 verseny, 

54 győzelem

A dunakeszi sportreptér, Kincsem, Zsengellér Gyula 
és Gál József a Pest Megyei Értéktárban

négy sportértékkEl gazdagodott a pEst mEgyEi értéktár, a közgyűlés illEtékEs bizottsága Egyhangú 
döntéssEl vEttE fEl zsEngEllér gyula labdarúgó (cEgléd) és gál józsEf birkózó pályafutását (cEgléd); a 
dunakEszi rEpülőtErEt és a kincsEm-kultuszt (tápiószEntmárton, göd).

A megyei értéktárba a tele-
pülésekről érkezett pályá-
zatok alapján kerülhetnek 

be az értékek, a legkiemelkedőb-
beket pedig a megyei értéktár bi-
zottság továbbítja a Magyar Érték-
tár felé, ahonnan kikerülhetnek a 
hungarikumok.

A Pest megyei értéktár bizottság 
a Kincsem-kultuszt felterjesztet-
te a Magyar Értéktár bizottságnak. 
Az indoklás szerint Kincsem, a le-

győzhetetlen "csodakanca" 1874-
ben látta meg a napvilágot Tápió-
szentmártonban. Pályafutása so-
rán 54 versenyen indult, és vala-
mennyit megnyerte. Teljesítménye, 
amit azóta sem ért el a világ egyet-
len versenylova sem, nemcsak tu-
lajdonosának, hanem az egész ma-
gyar állattenyésztésnek hírnevet 
szerzett.

Az értéktárba több kategóriában 
- például épített örökség vagy kul-
turális örökség - lehet értékeket be-
terjeszteni; érdekes módon sport 
kategóriában kevés pályázat érke-
zett, annak ellenére, hogy az utóbbi 
évtizedek számos sportsikert hoz-
tak az országnak - mondta Amb-
rus András, a Pest megyei önkor-
mányzat sajtófőnöke az MTI-nek. 
A hungarikumok között is csak 
egyetlen sport kategóriájú találha-
tó: Puskás Ferenc életműve.

Pest megye az értékekből ván-
dorkiállítást állított össze, ahol 
száz fotón, kisfilmeken és tárgya-
kon keresztül ismerhetik meg az 
értékeket az érdeklődők. A me-
gyei értéktárba jelenleg is folya-
matosan érkeznek anyagok, így a 
tárlat anyaga később még bővül-
het.

A LAKÓK MÁSKÉPPEN LÁTJÁK

„Mint a Kölcsey utca lakója és az ut-
cában levő több lakó, valamint az itt 
naponta biciklivel közlekedő anyu-
kák, gyerekek, felnőttek, idősek ne-
vében szeretnénk kifejteni vélemé-
nyünket a Dunakeszi Polgár 2015. 
novemberi lapszámában, a 6. szá-
mú választókörzet önkormányza-
ti képviselő tollából megjelent ja-
vaslattal kapcsolatban” – írja szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott leve-
lében Bartinai Péter, aki kijelenti: 
„Akikkel itt beszéltünk, senki nem 
tud arról, hogy megkérdezte volna-e 
a képviselő úr, ki kell-e a tenni a ke-
rékpárosokat kitiltó Behajtani tilos 
táblát. Ugyanis ezen az úton bonyo-
lódik le az iskolába, munkába, bolt-
ba, stb. felé vezető biztonságos köz-
lekedés. Amennyiben ez áttevődne a 
nagyon forgalmas Hunyadi útra, az 
a kerékpárosokra, babakocsisokra, 
elektromos rokkant kocsisokra ko-
moly veszélyt jelentene. Eddig a Köl-

csey utcában nem történt komolyabb 
baleset abból adódóan, hogy a bicik-
lisek szembe mentek a forgalommal, 
viszont egy fekvő rendőr telepítése és 
a forgalom korlátozása megoldaná 
ezt a gondot. Ami viszont tényleges 
veszélyt jelent, az az, hogy minden 
reggel kb. 8 óráig sok autó nagy se-
bességgel, szembe megy a forgalom-
mal, hogy kikerülje a reggeli torló-
dást a Hunyadi úton, ami becsatla-
kozik a Kossuth utcába. Ez az igazi 
BALESETVESZÉLY!” – zárja levelét 
Bartinai Péter, Kölcsey utcai lakos, 
aki arról is tájékoztatta szerkesztő-
ségünket, hogy eljuttatták levelüket 
a Kerékpáros Egyesületnek is. 

…
A témát a rendőrkapitányságon 

tartott decemberi sajtótájékozta-
tón felvetettem, mellyel kapcsolat-
ban azt a tájékoztatást kaptam, ha 
KRESZ tábla nem tiltja, hogy a ke-
rékpárosok az egyirányú utca for-

galmával szemben haladva közle-
kedjenek, akkor behajthatnak, nem 
követnek el szabálytalanságot. A le-
vélíró felvetéséről és észrevételeiről 
tájékoztattam a körzet önkormány-
zati képviselőjét, aki köszönettel fo-
gadta a válaszadás lehetőségét, de 
ezúttal nem kívánt élni vele.

A szerk.

Nem tiltja KRESZ tábla, hogy a 
kerékpárosok szembe haladjanak az 

egyirányú utcában közlekedő autókkal 

Dunakeszi egyik legnagyobb 
"kincse", a repülőtér is bekerült 

a Pest Megyei Értéktárba
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Kállay Gyula önzetlensége példaértékű

Boldogságot adni a legszebb ünnepen

KISISKOLÁS BETLEHEM

városunk jElEs polgára, a „dunakEszi városért” címmEl kitüntEtEtt kállay gyula, akit nEmrégibEn köszöntöttEk a far-
kas fErEnc alapfokú művészEtoktatási intézménybEn 90. szülEtésnapja alkalmából, a múlt évbEn több oktatási és 
kulturális intézmény számára vásárolt koncErtzongorákat és pianínókat. nEmEs lElkű tEvékEnységE EzzEl nEm ért 
végEt, karácsony Előtt újabb fElajánlással adta bizonyítékát annak, hogy a sEgítségnyújtás számára az önzEtlEnsé-
gEt, jóakaratot jElEnti.

régi hagyományt ElEvEnítEttEk fEl a kőrösi csoma sándor általános iskola 3/a. osztályos diákjai. tizEnöt kisgyErmEk 
(napközis tanáruk, takácsné dévényi zsuzsa vEzEtésévEl) bEtlEhEmEs játékot tanult bE és adott Elő a karácsonyi idő-
szakban. a szErvEzésbEn és a kivitElEzésbEn osztályfőnökük (törökné baráth andrEa) is közrEműködött.

Szülővárosa iránti szeretete mit sem 
veszített erejéből, ötvenöt évig csa-
ládjával Kanadában élt. Feleségével 

együtt a visszaköltözés számára hazaér-
kezést jelentett, újra otthonra és barátokra 
lelt Dunakeszin. A 65 éven át szeretett pár-
ja két éve elhunyt, ám ő fájdalmával együtt 
talpon maradt, s egyedül is talált hasznos 
és értékes tevékenységet. Élénken érdeklő-
dik a város kulturális élete iránt, koncer-
tek, tárlatok állandó látogatója, mint egy-
kor hangszeren is játszó művészetbarát, 
nagyra értékeli a település megélénkült ze-
nei életét.

Decemberben, a Nyugdíjas Kirándu-
ló Klub évzáró rendezvényén a jelenlévő 
Dióssi Csaba polgármesternek és Szabó-
né Ónodi Valériának, a Humán Szolgálta-
tó Központ önkormányzati biztosának je-
lentette be, hogy felajánl egymillió forintot 
nehéz körülmények között élő családok-
nak, akik számára az ünnep, ezáltal boldo-
gabb lehet.

– Tudom, hogy élnek városunkban nehéz 
sorsú családok, az ő karácsonyukat akar-
tam szebbé tenni – mondta Gyula bácsi. 
– A városvezetés nagy segítségemre volt a 
szervezésben, végül is ötven családra esett 
a választás, akiket meghívtak Advent utol-
só hetében az átadási ünnepségre. Az ön-
kormányzat ajándékcsomagokkal is ked-
veskedett, én pedig átadtam a családoknak 

a húsz-húszezer forintot tartalmazó borí-
tékokat. Voltak korábban, akik úgy vélték, 
inkább élelmiszerre lenne szükségük, mint 
pénzre. De én arra gondoltam, hogy ebből 
az összegből vásárolhatnak például a gyere-
keknek játékokat, vagy más hasznos és tar-
tós dologra költhetik a pénzt.

– A saját életemből is tudom, milyen élet-
helyzet szegénynek lenni és nagyon jó ér-
zés volt látni a családok e váratlan ajándék 
nyomán érzett meghatottságát, és örömét. 
Az előző karácsonykor is hasonló adomá-
nyom volt, s most második alkalommal is 
úgy gondoltam, hozzájárulhatok a szép ka-
rácsonyi ünnephez. S mivel az élet úgy hoz-
ta, hogy megtehetem ezt a felajánlást, szí-
vesen és szeretettel élek ezzel a lehetőség-
gel. Mert nem az a legfontosabb, hogy jó ér-
zés számomra a segítségnyújtás, hanem az, 
hogy kicsit boldogabbá tehetem mások szá-
mára a legszebb családi ünnepet.

Katona M. István
A szerző felvétele

A betlehemezésnek az volt 
a különlegessége, hogy 
nem egy egyszeri elő-

adásként került megtartásra, 
hanem a kisgyermekek az ér-
deklődő szülők és nagyszülők 
meghívásainak tettek eleget, 
műsorukat a vendéglátó csalá-
dok otthonaiban adták elő. Va-
lódi betlehemezés volt tehát ez, 
olyan, mint régen, szüleink, 
nagyszüleink idejében. A gyer-
mekek házról házra jártak, ko-
pogtattak és magukkal hozták a 
karácsony hangulatát. A szülők, 
testvérek és a nagyszülők érdek-
lődéssel és néha bizony köny-
nyes szemmel követették végig 
a színvonalas produkciót. József 
szálláskeresését, Mária gyer-
mekien tiszta és őszinte énekét, 
a három király és a pásztorok 
tisztelet tételét, az angyalok tör-
ténetvezetését. Egyszóval: Jézus 
születését. 

A betlehemes játékot követő-
en a vendéglátó családok süte-
ménnyel, teával és üdítővel kí-
nálták meg a szereplőket, akik 
nagy lelkesedéssel fogyasztot-
ták a finomságokat. Mindezek 
után a fellépő gyermekek ját-
szottak és beszélgettek még a 
helyszíneken, majd összecso-
magolták korhű jelmezeiket és 
a sokszor általuk hozott vagy 
készített kellékeket és tovább-
indultak. Mindösszesen 10 
családot kerestek fel a két nap 
alatt. Nemcsak Dunakeszin, de 
Gödön is. A rövid idő és a nagy 
távolságok miatt a gyermekek 
nem gyalogosan közlekedtek, 
hanem, szülői és tanári közre-
működéssel, autóval jutottak el 
egyik vendéglátótól a másikig. 

Jó volt látni azt, hogy ezek a 
gyermekek tudnak koncent-
rálni, tudnak fegyelmezetten 
feladatot teljesíteni. És tud-

nak elevenek lenni, vásott kis-
gyermekként viselkedni. So-
kat kell még tanulniuk, de jó 
kezekben vannak, hiszen nem 
csak a mostani kor kihívása-
ira készülnek fel, de az elmúlt 

idők szép és követendő hagyo-
mányaival is megismerked-
nek. Megváltó ugyan egyikük-
ből sem lesz, de EMBER bizto-
san… 

- barpet -

Régmúlt időket idézve, 
házról házra jártak a gyerekek
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az advEnti várakozás hEtEibEn - különösEn szombaton és vasárnap - zsúfolásig 
mEgtElt az EsztEndő lEgszEbb ünnEpérE készülő családokkal dunakEszi főtErE, 
amEly idén Először volt színtErE a városi advEnti vásárnak és az újév köszöntő 
szilvEsztEri rEndEzvénynEk. 

Közösségformáló 
és erősítő ünnepeink

Az adventi vásár rendkívül 
gazdag és igényes kultu-
rális programjai, az ün-
nepi várakozás meghitt 

hangulata eddig még soha nem ta-
pasztalt közösségi élménnyel aján-
dékozta meg a Dózsa György térre 
kilátogató helyi polgárokat.

Testben és lélekben együtt készült 
a város apraja-nagyja, Jézus szüle-
tésének lélekemelő pillanatára. Ez a 
meghitt hangulat lengte körbe a fő-
teret Advent mind a négy vasárnap-
ján, amikor a Városháza előtt elhe-
lyezett hatalmas koszorún az ünnep-
re készülő gyermekek és felnőttek 
sokaságának jelenlétében a Dunake-
szi Programiroda munkatársai a vá-
rosi óvodásokkal közösen meggyúj-
tották az adventi gyertyát. A negye-
diket, a szeretetet szimbolizáló ad-
venti gyertyát Szabó József, a terület 
önkormányzati képviselője gyújtot-
ta meg a Betlehemből érkező Béke-
lánggal.

Az adventi vásárt szervező Du-
nakeszi Programiroda a novem-
ber 28-i nyitó rendezvénytől kezd-
ve egészen az ugyancsak óriási si-
kert arató szilveszteri buliig bezáró-
lag országosan ismert és közkedvelt, 
szinte minden korosztály igényét 
kielégítő előadóművészeket „va-
rázsolt” a főtéri színpadra. Hétről 
hétre nagy tetszés övezte óvodása-
ink kedves hangulatú produkcióit, 
az élő nagyságú Betlehem igénye-
sen kialakított jelenlétét. Kitünte-
tett érdeklődés kísérte a városunk-
ban működő egyházak vezetőinek 
ünnepi gondolatait, a Dunakeszire 
látogató Böjte Csaba ferences szer-
zetes lelki eligazodást segítő irány-
mutató szeretetteljes mondatait. 

Magával ragadó varázslatos han-
gulata volt a főtérnek, melyen ott 
magasodott mindannyiunk feldíszí-
tett karácsonyfája. Egymás mellett 
sorakoztak a szépen díszített faházi-
kók, melyek gasztronómiai finomsá-
gokkal, sajt különlegességekkel, ízle-
tes forralt borral, a több méterről is 
csábító illatot árasztó fenséges kür-
töskaláccsal várták a vendégeket. 

Az újjászületett főtér lámpái és az 

ünnepi fényben pompázó Polgár-
mesteri Hivatal patinás épületének 
díszvilágítása idilli környezetet köl-
csönzött a szabadtéri asztalok mel-
lett beszélgető társaságoknak, a mű-
jégpályán korcsolyázó kicsiknek és 
nagyoknak, akik vidáman „rajzol-
tak” újabb és újabb jeleket az idén 
első alkalommal megnyíló, óriási si-
kernek örvendő jégpályán. 

Az Önkormányzat az ünnepi ké-
szülődés időszakában sem feled-
kezett meg a rászoruló családok-
ról, melyeknek a Humán Szolgálta-
tó Központtal karöltve, és az önzet-
lenül segítő civileknek köszönhetően 
jelentős mennyiségű tartós élelmi-
szert adományozott karácsonyra. A 
Szabó József tanácsnok által indított 
Adománydoboz akciónak köszönhe-
tően több száz adomány érkezett a 
vásár területén található faházba. A 
szépkorú, 65 évnél idősebb lakótár-
sainknak idén is kézbesíttette meg-
becsülése jeleként a karácsonyi aján-
dékcsomagot. Dióssi Csaba polgár-
mester advent időszakában a mű-
velődési központban köszöntötte a 
Nyugdíjas Kiránduló Klub több száz 
fős tagságát, de nem feledkezett meg 
az óvodásokról sem, akikhez a Mi-
kulás segítőjeként látogatott el, sok-
sok ajándékkal. A város polgármes-
tere és a Humán Szolgáltató Központ 
a nehéz körülmények között élő csa-
ládok gyermekei számára a József 
Attila Művelődési Központban ren-
dezett karácsonyi ünnepséggel és 
ajándékozással igyekezett örömteli-
vé tenni az év legszebb ünnepét. 

S még hosszasan lehet sorol-
ni, hogy milyen sok kedves, embe-
ri gesztusnak lehettünk krónikásai 
az adventi időszakban, melyek élmé-
nyei, közösségerősítő nagyszerű pil-
lanatai, az újesztendőt köszöntő fő-
téri szilveszteri együttlét önfeledt 
„egymásba kapaszkodása” sok-sok 
erőt és optimizmust ad mindany-
nyiunk számára, hogy 2016-ban az 
egyén és a város előtt álló feladato-
kat sikeresen oldjuk meg. Ehhez kí-
vánok mindannyiunknak sok sikert!

Vetési Imre
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a farsang hagyománya szép példája annak, ahogy a különböző történElmi korok Eltérő kultúráinak szokásai összE-
olvadnak az idők folyamán. a télbúcsúztatás és a tavaszvárás ókori ünnEpEinEk késEi változatai töltik ki ilyEnkor 
az Egyházi évkEzdEtEt, a karácsonyi ünnEpkört húsvéttól Elválasztó időszakot.

A FARSANG HAGYOMÁNYA – Báli szezon

A farsangi szokások, hagyományok 
visszavezethetők a tavaszváró ró-
mai szaturnáliákig, de felfedezhe-
tő bennük germán és szláv ünne-

pek továbbélése is. 
A farsang vízkereszt napján, január 6-án 

kezdődik, de hogy meddig tart, az a Hold já-
rásától függ. Húsvét a tavaszi napéjegyenlősé-
get (március 21-ét) követő első holdtölte utá-
ni vasárnapra esik (legkorábban tehát már-
cius 22-ére, legkésőbb április 25-ére), ame-
lyet negyven napos böjtnek kell megelőznie. 
A böjt kezdete hamvazószerda, az előző nap, 
pedig húshagyókedd, a farsang utolsó napja.

Azért nem árt egy kis magyarázatot fűzni 
ehhez az ünnepi matematikához. A megfej-
tést jól ismerik a vallási szokásokban, szabá-
lyokban jártasabbak: miután az egyház min-
den vasárnapot Krisztus feltámadásának em-
lékünnepeként ül meg, a böjti időszak vasár-
napjai sem számítanak bele a negyven napba! 
Az igazság tehát az, hogy "világi" számítás 
szerint hamvazószerda a húsvét előtti 46., és 
nem a 40. napra esik. 

A farsang vidámságot, mulatságot, örö-
möt hozó események időszaka. Hagyomá-
nyos szezonja volt ez a menyegzőknek annál 
is inkább, mert hamvazószerdától húsvét el-
múltáig nem volt erre lehetőség. De egyéb al-
kalmat is találtak arra, hogy mulatságokat, 
vidám összejöveteleket tartsanak ilyenkor. 
Mai leképeződése ennek a január végi, febru-
ári báli szezon. 

A farsang csúcspontja a végéhez közeled-
ve, az utolsó hét végén esedékes karnevál. (A 
farsangi időszak befejező három napját em-
legetik "farsangfarkaként" is, az utolsó vasár-

napot mondják farsangvasár-
napnak.) Rendes szokás szerint 
ilyenkor rendezik évről évre a 
híres, nagy karneválokat Velen-
cében, Rióban, és persze - ha-
zánkban - Mohácson is a busó-
járást. Mohácson manapság már egész prog-
ramsorozattal várják a busó karneválra érke-
zőket.

A karneválok fontos jellegzetessége az ala-
koskodás: a jelmezek, álarcok mögé bújva 
még felhőtlenebb a szórakozás, de azért ne fe-
ledkezzünk meg a rosszat, a telet megriaszta-
ni, elűzni hivatott maszkok eredeti funkció-
járól sem. 

A farsang elnevezése német eredetű. Az 
utolsó farsangi nap, húshagyókedd német 
neve Fastnacht (böjtelőéj). Osztrák nyelvjá-
rásban Vaschanck - ként ("fasank" - nak ejt-
ve) használták a magyarok innen vették át 
kezdetben "fassang", majd később, a ma is 
használatos "farsang" formájában.

Ide kívánkozik még egy kis pontosítás te-
kintettel a fogyasztói társadalom gerjesztette 
legeslegújabb kori "népszokásaink" egyikére, 
a torkos csütörtökre, ami eredeti formájában 

ugyancsak régi hagyomány. Mint nálunk is, 
és számos országban ma is az "eredeti helyén" 
- a farsangfarkát -, a karnevált megelőző csü-
törtökön tartják. Amiben van logika! Ilyen-
kor még lehet torkoskodni, ha úgy tetszik, a 
karneváli nagy duhajkodást ezzel elindítani. 

Valamikor a há-
ziasszonyok ham-
vazószerdán ala-
posan kisúrolták 
az edényeket, hogy 
a böjti étel még vé-
letlenül se keve-
redjen valami oda 
nem illő maradék-
kal.

Hogyan is fér-
ne ezzel össze a hamvazószerda utáni torkos 
csütörtök intézménye... 

Az a mostanában terjedő verzió, hogy a 
torkos csütörtök hagyománya mégiscsak 
a hamvazószerdát követő nap - mert ak-
kor még el kell pusztítani a farsangi dínom-
dánom maradékát -, minden komoly alapot 
nélkülöz, hiszen erre kiváló alkalom kínálko-
zik két nappal korábban, húshagyó kedden...

A mai magyar torkos csütörtöknek nincs 
köze semmiféle hagyományhoz. Annál több 
köze van a turisztikai marketinghez és a ven-
déglátóipar fogyasztásösztönző technikái-
hoz: hosszabbítsuk még meg pár nappal a far-
sangi időszakot! - olvasható számos interne-
tes forrásból. Az persze nem baj, ha jóízűen 
fogyasztjuk a kedvezményes éttermi kínálat 
finom falatjait - már ha az illetőt vallási elkö-
telezettsége nem készteti ilyenkor némi ön-
megtartóztatásra. 
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FEBRuÁRi PROGRAMAJÁNlÓJA

VOKE József Attila Művelődési Központ

Február 1. hétfő 19:30 óra
Nyitott Akadémia:

Pál Ferenc (Feri atya) előadása:
„A szorongástól az önbecsülésig”

Belépő: Minden jegy elkelt!

Február 3. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Farsang a klubban.
Műsor, álarcosok felvonulása, vacsora, 

tánc, tombola

Február 10. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Sziklakórház a Budai Várban és a 
Hadtörténeti Múzeum megtekintése.

Február 12. péntek 15 óra
„Tapintható művészet mindenkinek”

A vándorkiállítás megnyitója

Február 12. péntek 18 óra
Blues est II.

Muddy Waters Chicagóban.
Élőzenés blues történet Gier Gabriel 

előadásában

Február 13. szombat 18 óra
VII. Dunakanyar Hangja 

Tehetségkutató énekverseny, elődöntő

Február 17. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Biztonságunk védelme.
Rendőrségi előadás

Február 20. szombat 18 óra 
VII. Dunakanyar Hangja

Tehetségkutató énekverseny, 
középdöntő

Február 21. vasárnap 15 óra
Uray György Színház:

Hoppláda
(gyermekelőadás 6-14 évesek számára)

Belépő: 1.000.-Ft

Február 24. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

A Dréher Sörgyár Budapesten – 
Sörutazás, majd Cinkota Szlovák Tájház,

katolikus templom látogatása

Február 26. péntek 19 óra
Farkas Ferenc bérlet:

Komolyzenei koncert a romantika 
jegyében

Február 27. szombat 18 óra
VII. Dunakanyar Hangja

Tehetségkutató énekverseny, döntő

VOKE (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) 

www.vokejamk.hu

Igényesen szórakoztató műsor-
ban gondolkodik, melynek a 
fókuszában egyetlen tényező 

állhat: a NÉZŐ. Régi – kimondott 
vagy kimondatlan - igény ez a vá-
ros lakossága részéről, melynek va-
lóságtartamáról a szervezők, akkor 
bizonyosodtak meg, amikor a ka-
rácsonyi első jelentkezésüket kö-
vető két hét alatt interneten az első 
előadás jegyeinek egynegyede gaz-
dára talált. 

Az első, csonka évadot egyféle 
„tesztüzemnek” szánják a létreho-
zók, hogy aztán a következő szín-
házi szezonban már bérletrend-
szerben várják a színház szerelme-
seit az 514 férőhelyes nézőtéren.

A VOKE József Attila Művelő-
dési Központ a Veresegyházon si-

kertörténetet író Veres 1 Színház-
zal – amely az elmúlt 18 hónapban 
a 18 ezres kisvárosban 18 ezer né-
zőt csábítottak be előadásaikra – 
közösen olyan országosan ismert 
sztárokkal várják a dunakeszi szín-
házbarátokat, mint Pindroch Csa-
ba, Xantus Barbara, Hujber Ferenc, 
Székhelyi József, Aradi Tibor, Dósa 
Mátyás, Fésűs Nelly, Nádas György 
vagy Mészáros Árpád Zsolt.

A tervezett repertoár is ígére-
tes: Agatha Christie: Az egérfogó, 
Woody Allen: Semmi pánik, Neil 
Simon: Női furcsa pár, Heltai Jenő: 
Naftalin vagy az utóbbi évtized 
egyik legnagyobb magyar színhá-
zi sikere, az Anconai szerelmesek.

Kíváncsian várjuk a premiert. 
Egy biztos: mi ott leszünk!

Startol a Dunakeszi Teátrum
fEbruár 18-án, csütörtökön indul útjára városunk új 
kulturális kEzdEményEzésE, a színház ray coonEy és 
john chapman: nE most, drágám! című vígjátékával. 
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Szereposztás:

Gilbert Bodley – HUJBER FERENC
Arnold Crouch – PINDROCH CSABA

Sue Lawson – XANTUS BARBARA
Miss Tipdale – STEINKOHL ERIKA

Janie McMichael – MIKLÓS KRISZTA
Harry McMichael – PÁL TAMÁS

Mrs. Frencham – BUZOGÁNY MÁRTA
Frencham fregattkapitány – VENYIGE SÁNDOR

Maude Bodley – ZORGEL ENIKŐ
Mr. Lawson – GERNER CSABA

Miss Whittington – VERES ANDREA

Díszlet-jelmez: MOLNÁR SZILVIA
Rendező: VENYIGE SÁNDOR

Szeretők, nercek, hiányosan öltözött hölgyek szekrénybe rejtve 
- mindez London legelegánsabb szőrmeszalonjában, ahol külö-
nös adás-vétel zajlik. 

Színházi előadás Dunakeszin
Ray Cooney és John Chapman

NE MOST, DRÁGÁM! 
vígjáték két felvonásban

A nercbunda a női szí-
vek és vágyak régóta is-
mert tartozéka. Gilbert 

(Hujber Ferenc), az élvhajhász 
üzletember és felfújt hólyag a 
hódítás reményében cselhez 
folyamodik - nercbundát ké-
szül ajándékozni Janie-nek, a 
gyönyörű sztriptíztáncosnő-
nek. Az akció akadálya egye-
dül Janie férje, aki gyanakod-
na felesége tízezer fontos, va-
donatúj bundájának láttán. Az 
események felpörögnek. A nő-
ügyekben páratlanul találé-
kony Gilbert beindítja a meg-
oldás gépezetét, sőt igyekszik 
rávenni Janie férjét, hogy ő vá-
sárolja meg a páratlan ruhada-
rabot az ár tizedéért. Gilbert-
nek semmi sem drága nyélbe 
ütni az üzletet. Ám, hogy a lu-
xusnerc ára a csalások és lebu-
kások okozta félelmek miatt a 
végén már csupán századába 
kerül, arra még a sokat látott 
üzlettárs, Arnold (Pindroch 
Csaba) sincs fölkészülve. Gil-

bert és Arnold a téboly szélén 
állnak, és tanácstalanul nézik, 
amint Janie megválik minden 
ruhájától és ragaszkodik hoz-
zá, hogy nerc nélkül nem hagy-
ja el az elegáns szőrmeszalont. 

Sűrűsödő időközökben je-
lennek meg házasságtörő fér-
jek és feleségek, megsokszoro-
zódnak a hölgyekről le és felke-
rülő különböző ruhadarabok. 
A negyedik emeleti szőrme-
szalon ablakából a legváltoza-
tosabb öltözékek és használati 
tárgyak röpködnek. Szállnak a 
bundák…

A szerzőpárosból Ray 
Cooney régi ismerősünk. A 
miniszter félrelép című víg-
játéka nagy sikert aratott úgy 
a színházakban, mint a film-
vásznon.

A Dunakeszi Teátrumban a 
Veres 1 Színház előadásában 
először játszik együtt színpa-
don a filmen – Valami Ameri-
ka 1-2. - partnerként egymást 
már jól ismerő Hujber Ferenc 
és Pindroch Csaba. A darab vi-
déki színházi ősbemutató. Ma-
gyarországon eddig csak a Ma-
dách Színházban játszották.

Az előadás időtartama 110 
perc.

Jegyek az előadás helyszínén 
(VOKE József Attila Művelő-
dési Központ, Állomás stny. 
17.) és a jegy.hu internetes jegy-
pénztárban válthatók.
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Talán nem gondolt arra a köl-
tő, hogy remekmívű alko-
tása egykor mindenki által 

tisztelt és örökérvényűvé nemese-
dett alkotássá magasodik, ám amit 
megfogalmazott a költeményben, 
mindmáig érvényes. Annál is in-
kább, mert az ugyancsak zseniá-
lis zeneköltő, Erkel Ferenc egy pá-
lyázat nyomán megzenésítette Köl-
csey művét, melyet azóta is a haza 
iránt érzett tisztelettől áthatva kü-
lönleges alkalmakkor éneklünk. 
Mert ez a törvényes Himnuszunk.  

Okkal s joggal hozott döntést 
1989-ben az Országgyűlés, hogy e 
jeles dátum legyen a Magyar Kul-
túra Napja. Ünnepeljük, legalább 
egyszer egy évben nemzeti kultú-
ránk évezredes értékeit ugyanúgy, 
mint jelenkorunk, vélhetően egy-
kor klasszikussá nemesedő, az al-
kotók által létrehozott szellemi 
produktumait. 

Ami fontos, az az, hogy ki-ki íz-

lésének, érdeklődésének  megfele-
lően tisztelje, értse, befogadja kul-
túránk értékeit. Lett légyen az iro-
dalmi és drámai alkotás, zenemű, 
képzőművészet, tánc, a szó legtá-
gabb értelmében vett alkotás. Per-
sze, manapság, amikor számos te-
levíziós csatornán, színházakban, 
előadótermekben, szabadtéren, 
könyvesboltokban s nem utolsó 
sorban az interneten szinte „öm-
lik” ránk ezerféle újdonság, nehéz 
választani a talmi és a valódi érték 
között. És ne feledjük, hogy az esz-
közök tárháza ma már kibővült a 
tabletekkel, okostelefonokkal. Tu-
lajdonképpen szociológiailag fel-
mérhetetlen, kikutathatatlan, kit 
mi érdekel. És milyen módon fo-
gadja be, amire kíváncsi. Sokan 
már tableteken olvasnak regé-
nyeket, mások azért ellátogatnak 
könyvtárakba, vagy, ha pénztár-
cájuk megengedi, megvásárolnak 
egy-egy könyvet, jegyet vesznek 
színházi előadásra, beülnek mo-
ziba. Mert tegyük hozzá őszintén, 
ma már sajnos költséges szórako-
zás a kultúra. 

De ne keseregjünk, hanem gon-
doljunk arra, hogy a magyar kul-
túra azért már túlnő határainkon. 
Van már Nobel-díjas írónk, Kertész 
Imre, aki hírét vitte a világba a ma-
gyar irodalomnak. S műfajt vált-
va, most éppen a Saul fia freneti-
kus világsikere filmművészetünk-
re irányítja a figyelmet. Ezek azért 
örvendetes dolgok.

Írásunk vége felé nézzünk szét 
szűkebb pátriánkban. Az utóbbi 
években városunkban szinte ug-
rásszerűen megnőtt a művészeti-
kulturális programok mennyisé-
gi-minőségi választéka (többnyire 

ingyenesek). Már bizonyára min-
den háztartásba megérkezett az 
első negyedév programjait tartal-
mazó, a Dunakeszi Programiro-
da rendkívül hasznos és informa-
tív Kultúrnegyed című kiadványa. 
Ebben az év első három hónapja 
számos zenei, színházi, képzőmű-
vészeti programját kínálja a meg-
szokott helyszíneken, így a VOKE 
József Attila Művelődési Központ-
ban, a Farkas Ferenc Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményben, a 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár-
ban s nem utolsósorban a tanintéz-
ményekben. Van tehát miről elgon-
dolkodnunk a jeles napon, hiszen 
a kultúránk örök, gazdag és egyre 
gazdagabb.

Katona M. István

szép ünnEp közElEdik, bár hiába kErEssük a naptárban, sEm piros bEtűvEl jElölvE, sEm bEjEgyEzvE 
nEm találjuk. mégis, január 22-én a magyar kultúra napját ünnEpEljük, s hogy miért? E napon, 
1823. január 22-én fEjEztE bE szatmárcsEkEi birtokán kölcsEy fErEnc nEmzEti imádságunkat, – ko-
rabEli hElyEsírással írva – a hymnust. 

A Magyar Kultúra Napja

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját 2016. január 21-én, csütörtök 18 órára 
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére szervezett
IRODALMI ZENÉS ESTJÉRE
Fellépnek: Babják Annamária, Varjas János és Vincze József, valamint a Babják 
Színjátszó Stúdió növendékei
A rendezvény helyszíne: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár – 
Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 6. 
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A műsorvezető, 
Kaszás Géza, és 
a rendezvény 
ötletgazdája, 
Farkas Pál 
karmester

Az énekesek 
a közel három 
órás koncerten 
a gyönyörű 
dalok sokaságát 
szólaltatták meg 
magas színvonalon 

Ress Hajnalka és művésztársai

A főszerep ezúttal is a művelő-
dési központ fő partnerének 
számító Váci Szimfonikus 

Zenekaré volt, Farkas Pál vezény-
letével. Elöljáróban elmondhatjuk, 
hogy nagyszerű zenei élményben 
volt részünk. A zenekar olyan ki-
magasló énekművészeket kísérhe-
tett, mint Ress Hajnalka és Egyházi 
Géza, mindketten a Madách Színház 
tagjai, Békefi Viktória a Szigetszent-
miklósi Sziget Színház és a Nemze-
ti Lovas Színház művésze, valamint 
Pintér Tibor, az előbbi két intézmény 
igazgatója.

Az estet Csoma Attila, a művelődé-
si központ igazgatója, önkormányza-
ti képviselő nyitotta meg. Hangsú-
lyozta, hogy ez a zenei esemény mos-
tanra elfoglalta helyét városunk köz-
művelődési és kulturális életében. 
„Értéket teremtsünk, értéket nyújt-
sunk. Ez intézményünk tevékeny-
égének legfontosabb célja”, hangsú-
lyozta. Kiemelte a négy előadásból 
álló sikeres Farkas Ferenc bérletet, 
melynek záró, romantikus komoly-
zenei koncertjére február 26-án ke-
rül sor. Útnak indítanak egy színhá-
zi programot is Dunakeszi Teátrum 
néven, a tervük ezzel, hogy a város-
ban ismét beinduljon a színházi élet. 
Utalt arra is, hogy az év végére be-
fejeződött az intézmény külső felújí-
tása, idén a teljes belső rekonstruk-
cióra kerül sor. A megújulásnak az 
önkormányzat a fő mecénása, s az a 
közös cél, hogy Dunakeszi város kö-
zönsége megkapja azt a színvonalas 
kulturális szolgáltatást, amely mél-
tó a negyven ezres város rangjához.

Felcsendült Carl Orff Carmi-
na Burana című kantátájának nyi-

tó grandiózus műve, az „Ó Fortuna”. 
A fantasztikus zeneműre rendkí-
vül látványos koreográfiát készített a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola égi-
sze alatt működő Et Vie Danse Tánc-
együttes művészeti vezetője, Nagyné 
Szöllősi Márta. A táncosok az est fo-
lyamán még számos alkalommal 
léptek színre igényes, az egyes da-
lok hangulatát még gazdagabbá tevő 
produkcióikkal. 

És hát persze a dalok. A már em-
lített művészek remekeltek a szebb-
nél szebb musicalrészletek, világ-
slágerek, operett melódiák, filmda-
lok megszólaltatásával. Csak néhány 
cím: Jézus Krisztus Szupersztár, 
Vámpírok Bálja, Operaház Fantom-
ja, Chicago, az operettek közül a 
Csárdáskirálynő, Csókos asszony, 
Víg özvegy, Leányvásár, és nem utol-
só sorban filmzenék a Keresztapá-
ból, a Kabaréból valamint a Rómeó 
és Júliából. Fellépett a Dunakanyar 
Hangja múlt évi győztese, Fehér Lili 
Leonard Cohen „Hallelujah” című 
világslágerének nagyszerű előadásá-
val. Ő egyébiránt jelenleg a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem klasz-
szikus zongora szakán tanul. 

Különleges ősbemutatóra is sor 
került. Viczián Gábor „A lélek tán-
ca” – Cross Over című kortárs zene-
kari műve a Nemzeti Kulturális Alap 
2014-15-ös zeneszerzői pályázatának 
nyertes alkotása a szerző jelenlété-
ben nagy sikerrel hangzott el.

Az est házigazdája, Kaszás Géza 
színművész volt, aki színesen, nem-
egyszer humoros formában konfe-
rálta a műsorszámokat. Riporteri 
feladatot is vállalt, meginterjúvolva 
Farkas Pált a zenekar művészi

tevékenységéről. Megtudhattuk a 
kiváló karmestertől, a Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény igazgatójától, hogy nemrég tér-
tek haza németországi és dániai tur-
néról, melyen Johann Strauss gálamű-
sorral szerepeltek. Elmondta, hogy a 
mostani előadással együtt januárban 
már 14 koncertet adtak. Ezek részben 
a téli tanítási szünetre, részben szabad-
sága terhére estek, így igazgatói mun-
kájában nem volt fennakadás. Elisme-

réssel szólt Nagyné Szöllősi Márta ki-
váló koreográfusi tevékenységéről, hi-
szen ők hosszú ideig készültek erre az 
estére. Elmondta még, hogy a táncos 
növendékeket igyekeznek megismer-
tetni a profizmus világával. Azt vallja, 
hogy lehet rosszul is tanítani, meg jól 
is. Ők az utóbbi utat járják a művészeti 
iskolában, s a növendékeknek akkor is 

a maximumot kell nyújtani a tanítás-
ban, ha nem a művészi életpályát vá-
lasztják. Végezetül megemlítette, hogy 
műsorukat kifejezetten erre az estére 
állították össze s köszönetet mondott 
Szőnyi Lajos zenésztársának, aki a ze-
neszámokat igen rövid idő alatt hang-
szerelte.

A közel három órás koncert stílusos 
záró számát, Andrea Bocelli „Time to 
Say Good Bye” című világslágerét va-
lamennyi szereplő közösen adta elő. 
Köszönet nekik és a zenekarnak a so-
káig emlékezetes estéért.                    

Katona M. István
A szerző felvételei

fElfokozott várakozás ElőztE mEg a január 15-rE mEghirdEtEtt harmadik újévi koncErtEt, mElyrE 
mi sEm jEllEmzőbb, mint hogy kEzdésrE zsúfolásig mEgtElt a vokE józsEf attila művElődési köz-
pont színháztErmE. a közönség soraiban hElyEt foglalt dióssi csaba polgármEstEr, az önkor-
mányzati tEstülEt több tagja.      

Musical- és operett részletek, világslágerek, ősbemutató 

Nagy sikerű Újévi Koncert   
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Az önkormányzat az elő-
ző ciklusban jelentős 
pénzügyi támogatás-

ban részesítette a HPV elle-
ni védőoltás beadási program-
ját, mely során több száz leány-
gyermek kaphatta meg a védő-
oltást Dunakeszin. Jelenleg a 
méhnyakrák elleni védőoltás 
beadása már nem városi szin-
tű, hanem állami programként 
működik. A helyi önkormány-
zat azonban továbbra is szeret-
né a gyermek-egészségügy te-
rületén tudni azt az összeget, 
melyet korábban a HPV prog-
ramra fordított.

Az új rendelet alapján a ke-
retösszeg erejéig akár több ol-
tás beadásához is igényelhető 
a pénzbeli támogatás, akár kü-
lönböző időpontokban benyúj-
tott kérelmek útján. A gyer-
mek törvényes képviselője a sa-
ját belátása szerint kiválasztott 
védőoltásra vonatkozó kérel-
met az arra rendszeresített for-
manyomtatványon nyújthat-
ja be, amelyhez mellékelni kell 
a házi gyermekorvos igazolá-
sát az oltás beadásáról és a vé-
dőoltás megvásárlásáról szóló 
gyógyszertári bizonylatot.

A házi gyermekorvosok 
szakvéleménye alapján az aláb-

bi fertőző betegségek elleni 
nem kötelező védőoltásokat 
támogatja az önkormányzat: 
a rota vírus, a bárányhimlő, 
a gennyes agyhártyagyulla-
dás, valamint a kullancscsípés 
okozta agyvelőgyulladás. 

Az oltási támogatás iránti 
kérelmet Dunakeszi Város Ön-
kormányzata honlapján (www.
dunakeszi.hu) található forma-
nyomtatványon, a védőoltás 
beadása után, 30 napon belül 
lehet benyújtani a Polgármes-
teri Hivatal szociális és egész-
ségügyi csoportjához. 

A kérelemhez mellékelni kell 
a beadott védőoltásról szóló 
helyi házi gyermekorvos igazo-
lását és az oltóanyag megvásár-
lását igazoló gyógyszertári bi-
zonylatot. A házi gyermekor-
vos igazolása az oltási könyv 
bemutatásával is helyettesíthe-
tő.

Az Önkormányzat ki-
emelt célja, hogy a vá-
ros polgárai számára 

minél magasabb színvonalon 
biztosítsa az intézmény-háló-
zatok működését, a szerethe-
tő lakókörnyezet feltételrend-
szerének megteremtését. E tö-
rekvés középpontjában áll a 
közösségi kapcsolatok erősí-
tése, a lokálpatrióta szellemi-
ség térnyerésének támogatása 
is, melynek jegyében 2015. ja-
nuár 1-jei visszamenőleges ha-
tállyal vezette be a születési tá-
mogatást a városban tavaly áp-
rilisban.

A baba csomag tartalmaz 
pelenkát, „kincses dobozt” és 
Dunakeszi, a Mi városunk lo-
góval ellátott body-t is kapnak 
a kicsik.

A Születési támogatásban 
részesülhet minden Dunake-
szi állandó lakcímmel rendel-
kező újszülött. A születési tá-
mogatás egy alkalommal, ter-
mészetben nyújtott települé-

si támogatás, amelynek értéke 
legfeljebb 5.000,-Ft. A születé-
si támogatás lebonyolításáról 
a Programiroda gondoskodik. 
Születési támogatásra jogosul-
tak a 2015. január 1. napját kö-
vetően született gyermekek.

A születési támogatás iránti 
kérelmeket a Polgármesteri Hi-
vatalnál vagy a védőnőkön ke-
resztül az arra rendszeresített 
kérelem nyomtatványon lehet 
benyújtania Dunakeszi, Fő út 
25. szám alatt, a 9–es irodá-
ban személyesen, ügyfélfoga-
dási időben (hétfő 13:00-17:30, 
szerda 8:00-12:00 és 13:00-
16:00, péntek 8:00-12:00). Te-
lefonon információ kérhető a 
06/27-542-800/160,141-es mel-
lékeken.

A kérelemhez csatolni kell a 
gyermek születési anyaköny-
vi kivonatának, valamint a 
szülő(k) és a gyermek lakcím-
kártyájának másolatát. Az 
ajándékcsomag átadásáról a 
Programiroda gondoskodik.

Újabb támogatás 
a gyermek-egészségügyben

Önkormányzati juttatás az újszülött 
gyermekeknek és szüleiknek

dunakEszi város képvisElő-tEstülEtE által jóváhagyott 
lEgújabb rEndElEt szErint a város önkormányzata 
15.000 ft kErEtösszEgEt biztosít mindEn dunakEszin élő 
gyErmEk nEm kötElEző védőoltásának támogatásához.

dunakEszi élEtébEn az utóbbi évEkbEn mEgannyi vál-
tozásnak lEhEttünk tanúi és élvEzői a fEjlEsztésEk, 
bEruházások, az új otthontErEmtés, az újdonságként 
jElEntkEző közösségi programok jóvoltából. 

A Szent Imre Egyházközség 
lakossági fórumot szervez

időpont: 2016. fEbruár 9. kEdd 18.00 óra
hElyszín: szEnt imrE tEmplom, 

dunakEszi szEnt imrE tér
téma: Egyházközségünk szEnt ErzsébEt 
katolikus óvodájába való jElEntkEzés.
kisgyErmEkEs, óvodaválasztás Előtt 

álló házaspárokat, illEtvE gyErmEkvál-
lalás Előtt álló házaspárokat is szErE-

tEttEl hívunk a tájékoztatóra.
 kEcskés attila plébános
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közEl két évtizEdE angliából indult El a házasság hEtE-kEzdEményEzés, amEly valEntin-nap környé-
kén mindEn évbEn Egy hétig a házasság fontosságára kívánja irányítani a figyElmEt. Előadások, 
filmvEtítés, fotópályázat és bEszélgEtésEk sorozata szErEpEl a dunakEszi  programok között. 

Házasság hete 2016 
- Dunakeszi

Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 
óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil 
szervezetek széles körű összefogásával, számta-

lan nagyváros, település, közösség részvételével. 
„A házasság hete olyan széles körű összefogásra tö-

rekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos 
kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel tá-
masztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít min-
den olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az 
adott közösség környezetében élő házaspárok és csalá-
dok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan 
beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és 
feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsok-
kal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a 
teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akik-
nek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok 
miatt megszakadt." - olvasható a szervezők hitvallásá-
ban.

2016-ban a rendezvény témája a "Szeretet: szenvedély 

és döntés" gondolata, mely köré Dunakeszin nem csu-
pán előadások sorozata, hanem filmvetítés és pódium-
beszélgetés is épül 2016. február 7. és 15. között 16 óra-
kor. 

FOTÓPÁLYÁZAT
A rendezvény alkalmából Dunakeszi Város Önkor-

mányzata fotópályázatot is hirdetett „Tudsz jobbat? 
Család." téma feldolgozására A/4-es vagy A/3-as méret-
ben. A pályázatban bármely korosztály részt vehet, de 
pályázónként csak egy pályamunka nyújtható be.

A pályamunkákat 2016. január 31-ig a József Attila 
Művelődési Központban kell leadni, zárt borítékban, a 
fotó hátoldalán feltüntetett adatokkal: név, életkor.

Az értékelés és díjazás korosztályonként történik.  
A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

A beküldött pályamunkákból készült kiállítás meg-
nyitása és a díjátadás 2016. február 7-én, vasárnap lesz.

DUNAKESZI PROGRAMOK
Február  7., vasárnap 16 óra       
Megnyitó. 
Köszöntőt mond: 
Tuzson Bence államtitkár                            
A kiállítást megnyitja Peti Sándor a 
DunArt elnöke, fotóművész
Díjátadás
Közreműködnek a Farkas  Ferenc  
Alapfokú  Művészeti Iskola növen-
dékei
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor  
Általános  Iskola, Garas u. 26.

Február  8., hétfő 18  óra             
Házasság és szexualitás
Előadók: Krúdy Tamás újságíró és 
Krúdy Zsófia a párkatt.hu vezetője

Helyszín: VOKE József Atti-
la Művelődési Központ, Állomás 
sétány 17.

Február 11., csütörtök 18 óra        
Szenvedélyes házasság
Előadók: Szőke Attila és Szőke Etel-
ka református lelkészek
Helyszín: VOKE József Atti-
la Művelődési Központ, Állomás 
sétány 17.

Február 12., péntek 18 óra         
„A szenvedély sorsokat teremt” -  
filmklub
A beszélgetést vezetik: Dr. Visz-
ket Mónika és Dr. Urbán Szabolcs  
pszichológusok

Helyszín: Evangélikus templom, 
Verseny u. 2.

Február 14., vasárnap 16 óra     
Beszélgetés Némethy Zoltán gé-
pészmérnökkel és feleségével, Uzo-
ni Hanna kertészmérnökkel, az 
Országos Nagycsaládos Egyesület 
alapító tagjaival
Helyszín: VOKE József Atti-
la Művelődési Központ, Állomás 
sétány 17.
 
Minden alkalommal meglepetés-
sel kedveskedünk a résztvevőknek.
Várjuk szeretettel! 
A programokra a belépés ingyenes.

A rendezvény támogatói:
Dunakeszi Város Önkormány-
zata, dunakeszi egyházközségek, 
Dunakeszi Diófa Nagycsaládo-
sok Egyesülete, VOKE József At-
tila Művelődési Központ, ELTE-
PPK Pszichológia Intézet, PPKE 
Pszichológia Intézet, Harmat 
Könyvkiadó, Képmás családma-
gazin, Csokiház, Guttmann Bor-
ház, Borháló Borkereskedés, Bo-
rostyán virágszalon, Chilli Cuk-
rászda, Econen Bt., Pléh Csárda 
Étterem

2016. február 7-14.
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Balról-jobbra: 
Farkas Pál, zeneigazgató, karmester

Toldi Tamás, művészeti díjas énekes, dalszövegíró
lábas Viki, a Margaret island énekesnője

Szolnoki Péter, énekes, dalszerző
Kaszás Géza, színművész

INDUL A 7. DUNAKANYAR 
HANGJA VERSENY! 

Bemutatkoztak az idei zsűri tagjai
mint mindEn évbEn, a szErvEzők Ezúttal is sajtótájékoztató kErEtébEn mutatták bE a dunakanyar 
hangja tEhEtségkutató énEkvErsEny zsűritagjait. az EsEménynEk - szokás szErint – január 14-én a 
dunakEszi part cafE éttErEm adott hElyEt. 

A megjelenteket Wernke Ádám, 
a Dunakanyar Hangja ver-
seny ötletgazdája és főszer-

vezője köszöntötte, majd a városve-
zetés képviseletében Csoma Attila 
fejezte ki örömét, hogy idén is Du-
nakeszin, a Művelődési központban 
tartják meg az országos hírű, nagyon 
színvonalas rendezvényt. Ezt köve-
tően a szervezők bemutatták az idei 
zsűri tagjait. 

Az elismert szakemberek elmond-
ták, hogy minden versenyzőt építő 
kritikával fognak illetni, és úgy vé-
leményezni a produkciókat, hogy az 
segítség legyen a további karrier épí-
tésében. Mindenkinek azt ajánlják, 
hogy ha éreznek magukban tehetsé-
get az énekléshez, ne féljenek, min-
denképpen jelentkezzenek és mutas-
sák meg magukat bátran! 

Loksa Levente szervező elmondta: 
idén is egy nagyon színvonalas ver-
senyre várják a jelentkezőket. A Du-
nakanyar Hangjára a válogatás nap-
jáig, egészen február 13-ig lehet je-
lentkezni, akár e-mailben, facebook-
on, vagy akár aznap, ott személyesen 
is a helyszínen. 

A jelentkezés ezúttal sincs korha-

tárhoz kötve, bárki jelentkezhet, bár-
milyen zenei műfajban, sőt akár saját 
szerzeménnyel is! 

Két kategóriában hirdetnek majd 
győztest: gyermek és felnőtt kategó-
riában. Az értékes nyeremények kö-
zött stúdiófelvétel, videoklip forga-
tás, wellness hétvége, vacsorameg-
hívás és számos tárgynyeremény is 
szerepel. 

Érdemes jelentkezni, hiszen a Du-
nakanyar Hangja eddigi felfedezett-

jei között szerepel például Kováts 
Vera és Benji is, akiknek szintén ez 
a verseny adott először erőt és lehe-
tőséget a további fejlődéshez. Benji 
például tavaly 3. lett az X-Faktorban, 
idén pedig bekerült a Dal legjobb 30 
előadója közé. 

Bővebb információ a versenyről: 
www.dunakanyarhangja.hu 

Wernke Ádám
Fotó: Endrész Zita
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SIKERSZTORI 
A MŰJÉGPÁLYA MEGNYITÁSA

már az óvodások számára szErvEzEtt ingyEnEs korcsolyaoktatás iránti óriási érdEklődés is Elő-
rEvEtítEttE, hogy sikErsztori lEsz a műjégpálya mEgnyitása a város főtErén. telitalálat volt az 
önkormányzat ElképzésE, hogy idén Első alkalommal a dózsa györgy térEn rEndEztE mEg a városi 
advEnti vásárt, ahol az igényEs kulturális programok mEllEtt Egy másik újdonsággal, műjégpá-
lyával lEptE mEg a dunakEsziEkEt. 

A város legújabb kori történe-
tében november 28-án dél-
előtt nyitotta meg először ka-

puját a Dózsa György téren épített 
műjégpálya, melyet kitörő lelkese-
déssel vettek birtokba a korcsolyázás 
szerelmesei. 

Kicsik és nagyok élvezték a kor-
csolyázás örömét, az együtt töltött 
órák élményét. Délelőttönként az 
óvodások és a tanulók hódolhattak e 
nagyszerű sportág szépségének, akik 
az Önkormányzatnak köszönhető-
en mindezt ingyen tehették. Az esti 
órákban – különösen a hétvégéken – 
a dunakeszi családok sokasága kere-
kedett fel, hogy részese legyen az ad-
venti vásár csodálatos hangulatát él-
vező közösségnek. 

Különleges hangulat lengte kör-
be a műjégpályát, melyen a szágul-
dás élményétől és a csípős hidegtől 
pirosló arcú korcsolyázók sokasága 
élvezte a siklás örömét, a jeget hasí-
tó korcsolya hangját. A 15x30 méte-
res korcsolyapálya az ünnepek utáni 
időszakban sem veszített vonzerejé-
ből. Legutóbb, amikor ott jártunk, a 
Bárdos iskola nyolcadik B osztályá-
nak tanulói hódoltak e nagyszerű 
sportágnak. 

- Nagyon szuper, igazán tetszik a 
műjégpálya, csak azt sajnálom, hogy 
a januári napfény egy kicsit megol-
vasztotta a jeget, de így is öröm kor-
csolyázni rajta. A nyitás óta gyakran 
eljöttem osztálytársaimmal, baráta-
immal, mert közel van, ráadásul a 
diákoknak ingyenes – mondta Forró 
Őszike, aki két osztálytársával kar-
öltve csúszott a palánkhoz. 

Kaposvári Petra is örül, hogy a vá-

rosi pályának köszönhetően nem 
kell Újpestre vagy a városligeti mű-
jégpályára menniük, hogy élvezhes-
sék a tél örömét, mert itt helyben is 
részük lehet ebben az élményben. 
– Én azért is örülök a műjégpályá-
nak, mert a városi tavakon nem le-
het korcsolyázni, főleg, ha ilyen kel-
lemesen enyhe idő van, mint most – 
tette hozzá kipirult arccal. – A szü-
lők is jobban elengednek bennünket, 
mert tudják, hogy itthon vagyunk a 
városban. Így többen korizhatunk 
együtt. A hétvégék mellett többször 
eljövünk az iskola után is, hogy ne 
csak a tornaóra keretében használ-
juk ki ezt a remek lehetőséget. Itt sok 
a barát, az ismerős arc, ami bizton-
ságot is jelent számunkra – fogalma-
zott Petra, aki osztálytársaihoz ha-
sonlóan nagy lelkesedéssel fogadta a 
pálya megnyitását. 

- Én azt is jónak tartom, hogy aki-
nek szüksége van rá, az ingyen kap 
korcsolyát a jégpálya működtető-
jétől. Nekem is kölcsön korim van, 
ami kiváló minőségű, élvezet vele 
hasítani a jeget – számolt be tapasz-
talatairól Palcsik Tamara. 

A három osztálytárs (képünkön) 
elmondta, hogy remélik a következő 
télen is itt korcsolyázhatnak majd, 
nem kell Pestre utazniuk. 

Kertészné Hídvégi Zsuzsanna osz-
tályfőnök szerint a műjégpálya fel-
építése újabb jelentős előrelépés Du-
nakeszi sportéletében. – Sok szü-

lő nem tudja megengedni anyagilag, 
hogy gyermekét Pestre vigye kor-
csolyázni. Egy nívós pályáról már 
nem is beszélve. Itt pedig lehetőség 
van arra, hogy tanítási időben in-
gyen jöhessünk a gyerekekkel, akik 
még korcsolyát is kapnak, ha igény-
lik. Többszörösen jó ötlet volt a pá-
lya megnyitása, hiszen az Önkor-
mányzat így „áttételesen” anyagilag 
is segít a szülőkön, a fiatalok pedig 
kipróbálhatják ezt a sportot. Arról 
már nem is beszélve, hogy a korcso-
lyázás nagyon jó közösségformáló 
sportág. Gyakorlása közben összeko-
vácsolódnak a gyerekek, segítik, ta-
nítják egymást. Szorosabb kapcsolat 
alakul ki köztük – mondta elismerő-
en az osztályfőnök.

Kertészné Hídvégi Zsuzsannán és 
diákjain kívül bárkivel is beszéltünk, 
mindenki a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozott az Önkormányzat leg-
újabb fejlesztéséről, a város főtéren 
megnyílt műjégpályáról, amely Du-
nakeszi felnőtt és ifjú sportkedvelő 
lakói számára különleges karácsonyi 
ajándékot és élményt jelentett.

Nem is kívánhatunk mást, mint-
hogy január 31-ig még minél többen 
látogassanak el a Dózsa György tér-
re, és élvezzék a korcsolyázás csodá-
latos élményét, akik bizonyára úgy 
köszönnek majd el egymástól: Jövő-
re veled ugyanitt!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A diákokhoz 
hasonlóan 
a felnőttek 
is örömmel 
fogadták 
a műjégpálya 
megnyitását
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Dióssi Csaba és Seltenreich 
József is megtekintette 

a bemutatót

korfball már hat évE a népszErű sportágak közé tartozik dunakEszin – jElEntEttE ki nagy bandor, a dunakEszi 
kinizsi korfball szakosztályvEzEtőjE a radnóti gimnáziumban tartott városi korfball napon.

Korfball nap a Radnóti Sportcsarnokban

- Örömmel mondhatom, hogy 
e sportág egyre több fiatalt moz-
gat meg, és vonz. Tavaly ősszel az 
Önkormányzat mellett, a Dózsa 
György főtéren kialakított pályán 
első alkalommal találkozhattak 
az iskolás gyerekek a sportág ve-
zetőivel és az edzőkkel, amikor a 
sportág versenyzői bemutatót tar-
tottak az érdeklődőknek. Most ja-
nuár 14-én, csütörtökön 11-13 óra 
között ismét a gyerekek zsivajától 
volt hangos a Radnóti Sportcsar-
nok, ahol a Bárdos, Kőrösi, Szé-
chenyi Iskola tanulói korfballt 
játszottak önfeledten. A rendez-

vényen megjelent Dióssi Csaba 
polgármester, Seltenreich József, 
városi sportigazgató és Eich Lász-
ló, KLIKKK vezetője, Temesvári 
István, a Dunakeszi Kinizsi USE 
elnöke. Öröm volt nézni a lelátó-
ról a küzdőtéren lelkesen játszó 
fiatalokat.  

Budapesten rendezik a korfball 
Európa Kupa döntőt, amelyen ti-
zenkét csapat szerepel, köztük a 
Holland PKC/swk grup. A fiatal 
játékosok, két lány és három fiú, 
valamint az edzőjük eljöttek Du-
nakeszire a sportág bemutatójá-

ra, ahol az érdeklődők kérdései-
re szívesen válaszoltak és tanácso-
kat adtak. Majd a gyerekek kérésé-
re autogramot adtak. A bemutató 
helyszínén tizenkét palánk állt 
rendelkezésre, a küzdelmekre és 
az edzések bemutatására. A ren-
dezvény alatt zúgott a: „Hajrá 
Dunakeszi”.  

Kinizsi USE-ben U 13, 16, 19 éve-
sek mellet a következő évi bajnok-
ságban a felnőtt csapatot is sze-
retnénk indítani a másodosztály-
ban. Ezért is nagy szeretettel vár-
juk az újabb jelentkezőket, hogy 
megismerjék ezt a szép sportágat. 
Az edzést a Fazekas Iskolában tart-
juk szombaton 16 órától. Érdeklőd-
ni lehet nálam a 06-30-9922005 tele-
fonszámon – tájékoztatott a korfball 
dunakeszi atyja, Nagy Bandor.

- Nagyon örültem a bemutatónak, 
öröm volt látni a dunakeszi gyereke-
ket, hogy milyen lelkesen kapcsolód-
tak be a játékba és külön öröm volt 
számomra, hogy a sportág világhí-
rű holland együttes tagjai is eljöttek 
– mondta Dióssi Csaba polgármester. 

Seltenreich József városi sport-
igazgató arról beszélt, hogy a 
mindennapos testnevelés kereté-
ben az általános iskolák első év-
folyamában bevezetésre került a 
tenisz, a második évfolyamban 
2015-től az úszás, a korcsolya, 
judo oktatása, melyhez hasonlóan 
idén februártól beépül a korfball 
oktatása is. Folytatásként, márci-
usban dzsúdó napjára kerül sor 
a Sportcsarnokban. Az Önkor-
mányzat, KLIKK, Sportegyesü-
let, biztosítja a szakembereket, 
míg oktatók anyagi elismerését a 
szponzorok vállalták magukra – 
mondta a sportigazgató.  

Öröm nézni, hogy jó úton ha-
lad dunakeszi sportja, most már 
csak élni kell a lehetőségekkel!   

(Solymosi)
Fotó: Vörös István

A korfball (hollandul a 
korfbal szó kosárlabdát jelent) 
csapatban játszott labdajáték.

Legtöbben Hollandiában és 
Belgiumban űzik, de egyre in-
kább terjed a világ más orszá-
gaiban is. A korfball a többi csa-
patjátéktól abban különbözik, 
hogy mindenképpen koedukált, 
vagyis fiúk és lányok együtt 
játsszák, ennek megfelelően egy 
csapat négy lányból és négy fiú-
ból áll.

A korfballt mind szabadté-
ren, mind teremben szokták ját-
szani két térfélre osztott pályán. 
Mindkét térfélen található egy-
egy állvány (felnőtteknél 3,5 m 
magas, fiatalabb korosztályok-
nál alacsonyabb is lehet), tete-
jén egy kosárral. Ez az állvány 
a pálya végétől a térfél harma-
dánál van felállítva. A játékhoz 
használt labda speciálisan erre 
a sportra lett kifejlesztve. Egy-
szerre két nyolcfős csapat ját-
szik, melyek célja, hogy az ellen-
fél kosarába juttassák a labdát. A 
két csapat a két térfélen (támadó 
és védekező térfél) el van oszt-
va, így csapatonként egy térfé-
len két lány és két fiú található.

Pontot a labdának a kosáron 
fentről-lefelé történő átjuttatá-
sával lehet szerezni. Fontos sza-
bály, hogy a labdával sem futni, 
sem azt pattogtatva vezetni nem 
szabad, valamint, hogy a fiúk 
csak a fiúk, a lányok pedig csak 
a lányok ellen védekezhetnek. 
A védekezés főként úgy törté-
nik, hogy a védekező egyik ke-
zét a másik feje fölé teszi, ha a tá-
madó így is megpróbálja bedob-
ni a labdát a korfba, akkor az el-
lenfél jön mivel ez szabálytalan. 
Minden második gól után a já-
tékosok térfelet váltanak, így a 
korábbi védők támadók lesznek, 
a támadók pedig védők. Félidő-
ben – sok más sporthoz hason-
lóan – a korfballban is a szere-
pek helyett a térfelek cserélőd-
nek.

Forrás: Wikipédia
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A Kinizsi ifjú futsal játékosai kiváló teljesítményükkel öregbítették Dunakeszi jó hírét a bécsi tornákon

a mögöttünk hagyott év utolsó, valamint az újév Első hétvégéjén korosztályos csapataink bécsbEn jártak, 
ahol Egy nEmzEtközi torna-sorozat kErEtEin bElül szErEzhEttEk növEndékEink igEn hasznos tapasztalato-
kat! a stella rossa által szervezett tornákon összEsEn négy korosztályban, öt csapattal indultunk.

nagyszErű ErEdménnyEl zárta a mögöttünk hagyott Esz-
tEndőt karakó roland, a kőrösi iskola tanulója, aki az 
sks karatE országos bajnokságon három aranyérmEt 
nyErt dEcEmbErbEn az EgErbEn rEndEzEtt viadalon. 

Kinizsi sikerek a bécsi nemzetközi torna-sorozatokon

Újabb országos bajnok 
Dunakesziről

A sógoroknál tett látogatá-
sok igazán hasznosnak bi-
zonyultak. Amellett, hogy 

csapataink szép eredményeket ér-
tek el, rengeteg értékes tapaszta-
latot gyűjtöttünk. Ami a csapa-
tok teljesítményét illeti, Lámpi Ti-
bor korosztályai dobogós helyeken 
végeztek: az U11-es korosztályban 
első, az U10-ben második, az U12-
ben harmadik és negyedik helyen 
végeztünk, míg Burzi Attila U15-

ös brigádja egy szoros csoportkört 
követően sajnos egy góllal lema-
radt a csoportból való továbbjutás-
ról. Játékosaink számtalan egyéni 
díjat gyűjtöttek be, többen beke-
rültek a különböző korosztályok 
All Star csapataiba. Két korosz-
tályban a Kinizsi hálóőrei bizo-
nyultak a legjobbnak Csikós Erik 
(U12) és Kósa Nátán (U11) szemé-
lyében. Ugyancsak két ízben a gól-
királyi címet is Dunakeszi-játé-

kos nyerte el Bán Gergőnek (U10) 
és Barkóczi Benedeknek (U11) kö-
szönhetően. Az U11-es korosz-
tályban Kovács Patrik került be a 
torna álomcsapatába. Külön ér-
demes megemlíteni Tóth Alexet, 
aki 10 éves kora ellenére az U11-
es és az U12-es mezőnyben is ki-
emelkedően teljesített, mindkét 
korosztályban a torna legjobb já-
tékosának választották! A sike-
rek eléréséhez a díjazottakon kí-

vül csapataink minden egyes tag-
ja hozzátette a magáét. 

A fiúk bíztató, tetszetős játékot 
nyújtottak, nagyon büszkék va-
gyunk minden növendékünkre! A 
sikerek mellett rengeteg hasznos 
tapasztalatot gyűjtöttünk, ame-
lyek elősegíthetik gyermekeink to-
vábbi fejlődését! Hajrá Dunakeszi, 
csak a Kinizsi!

Végh Zoltán

Az országos seregszemlén 
23 egyesület 218 verseny-
zője indult, melyen reme-

kül szerepeltek ifj. Karakó Sándor 
tanítványai, akik közül ezúttal fia, 
Roland volt a legeredményesebb. 
Mint azt az edző-édesapa elmond-
ta; fia immár öt országos bajnoki 
címmel büszkélkedhet, aki Eger-
ben is nagyon precízen Katázott, 
bátor és erős volt a küzdelemben. 
Karakó Roland a 10-11 évesek kö-
zött Kumite (küzdelem) I. helyen, 
Kata (formagyakorlat) II. helyen 
és csapat Kumite I. helyen, vala-
mint a csapat Kata I. helyen vég-
zett. – Roland mellett több tanít-
ványom is érmes helyezést ért el – 

mondta a fiatal szakember, aki be-
számolt arról is, hogy már január 
elején elkezdik az idei felkészülést, 
mert Rolandot és három társát be-
válogatták a karate válogatott ke-
retbe, ami még intenzívebb gya-
korlást igényel, hiszen rendszere-
sen részt vesznek nemzetközi ver-
senyeken. 

- Japánból idén is ellátogat né-
hány karatés klubunkba, akik 
pár napig velünk edzenek. Ez az 
Életforrás-Do Karate klubunk va-
lamennyi versenyzője számára 
óriási fejlődési lehetőségét kínál – 
mondta ifj. Karakó Sándor edző.

(Vetési)
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Álló sor balról jobbra:
Szanyi Evelin, Hrachovina Virág, Kovácsné Birkás Anikó, Bónis Zsófia, illés Barbara, 

Selmeczi Katalin, Bedő Tamara, Dézsi Tünde. 
Guggolnak: Varga Adrienn, Cserven Gréta, Balázsovits Mónika, Juhos leila, Balázsovits Zsanett. 

Kapus: Semsei Mercedes, Bosnyák lili (nincs a képen)

Apróhirdetés
• Szőnyegtisztítás 1000 Ft/ m2, háztól házig. Tel.: 06-30-296-
1771

dunakEszin két női kézilabdacsapat működik a dunakEszi kinizsi usE és kántor anikó sE. a kinizsinél a juni-
orok és fElnőttEk EdzőjE nyári józsEf, akitől azt kérdEztEm; minEk köszönhEtő, hogy mindkét EgyüttEs tré-
ningjét ő irányítja.

Harmadik helyen kezdték a tavaszi rajtot

- Mindkét csapatnak kedden és csütörtökön 
van edzése. A két csapat között átjárás van, hi-
szen a juniorokból többen szerepelnek a felnőtt 
csapatban. Ez előnyt is jelent, a fiatalok tanul-
hatnak a felnőttektől és több játéklehetőséget is 
kapnak. Heti két edzésnél több azért is nehéz, 
mert dolgoznak és az iskolai elfoglaltságuk sem 
engedi.

- Hogyan értékeled a 2015-ös őszi szerep-
lést?

- A junioroknál kevesen vannak, szeretném, 
ha bővebb kerettel rendelkeznénk.  Juhos Lei-
la és Bedő Tamara a húzó ember a csapatban. 
A bajnokságban csak a két listavezetőtől kap-
tunk ki, két ponttal vagyunk az első helytől. A 
két listavezető után, mi lőttük a legtöbb gólt és 
Vecsés után, mi kaptuk a legkevesebbet. Var-
ga Adrienn több mint száz góllal az első. Fon-
tos mérkőzésen a szalagavató miatt hiányoztak 
a legjobbak, sérülés is közrejátszott egyes talál-
kozókon. Az U13 évesektől jönnek fel játéko-
sok, ezt a csapatot Jakab Krisztián edzi, több 
ígéretes játékos lehet a jövő csapatának alap-
embere. Szeretettel várjuk a junior korú lányok 
jelentkezését.

- Mi mondható el a felnőtt csapatról?
- Jobb is lehetett volna, ha többet tudnánk 

edzeni, de a játékosok egyetemi és munkahelyi 
elfoglaltsága itt sem teszi ezt lehetővé. Az idei 
bajnokságban erősebb a mezőny. Mindkét csa-
pathoz hoztam játékosokat, hogy erősebb le-
gyen a keret. A listavezető Csömörtől négy, a 
második helyen álló Dabastól két góllal kap-
tunk ki. Kapusposzton kellene erősíteni, mert 
hálóőreink túl fiatalok, kevés még a tapaszta-
latuk. Gólkirályunk Birkás Anikó az idén is jó 
teljesítménnyel rukkolt elő, több mint száz gól-
jával áll az élen.  A bajnokságban mi kaptuk a 
legkevesebb gólt, négy pontra vagyunk az első 
helytől.

- Mik a 2016-os tervek?
- Szeretnénk, ha a bajnokság végén mind-

két csapatunk megtartaná a dobogós helyét, ott 
lennénk az első négyben, a rájátszásban. Az el-
múl évi bajnokságban sok sérülés akadályozta 
meg a feljebbjutást. Bízom abban, hogy mind-
két csapatunk jó eredményeivel sok örömet fog 
okozni 2016 tavaszán. Tavasszal a juniorok-
nál a két listavezetőt otthonunkban fogadjuk, 
jó lenne elcsípni tőlük a pontot, vagy pontokat. 
A második helyen álló Dabas felnőtt csapa-
tát szeretnénk itthon „elkapni”, amire biztató 
jel, hogy január 9-én a tavaszi első fordulóban 
Százhalombattán jó játékkal 39-28-ra nyer-
tünk. A csapat jól játszott és kapusunk Semsei 
Mercédesz is remekelt a kapuban. 

Semsei Ferenc a csapat kísérője örömmel tá-
jékoztatott: Keddenként a Kőrösi Iskolában, a 
budapesti székhelyű kapusakadémia, szakirá-
nyú edzést tart, az egyesület jóvoltából, min-
den korosztályból szívesen látogatják a csapa-
tok kapusai. 

Sok sikert kívánunk minkét csapatnak a ta-
vaszi szerepléshez, bízva a feljutásban!

 Solymosi László
Fotó: Semsei Ferenc

női kézilabda

Akar-e KEDVEZŐ ÁRON MINŐSÉGI BORT INNI 
2016-ban IS?

Amennyiben igen, 
keresse fel a GUTTMANN BORHÁZAT!

Cím: Dunakeszi, Toldi utca 3.
Részletes információ a Guttmann Borház 

Facebook oldalán.
Tel.:  06-30-5415 159 
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2015 augusztusa óta gébEr zsolt tEstnEvElő tanár irányítja a dunakEszi kinizsi férfi kézilabda 
csapatat EdzésEit, amEly 4. hElyEn zárta az őszi szEzont.  

Dobogó közelből várják a tavaszi rajtot 

- Dunakeszi csapatát ismertem, hi-
szen az NB II-ben Budakalász edző-
jeként már találkoztunk. Povázsay 
György tanár és edző kolléga segítsé-
gével kerültem a csapathoz – mond-
ta bemutatkozásként Géber Zsolt. – 
Fontosnak tartottam, hogy csak a 
csapat alapos megismerése után vál-
toztassak bármiben is. Fiataloké a 
jövő, de örömmel mondhatom, hogy 
egyre több idősebb és fiatal játékos 
jár edzésre, ami azt is mutatja, hogy 
motivált a társaság. Jól együtt tudunk 
dolgozni a közös siker érdekében. 

- Hogyan látod a bajnokságot?
- Az NB II-ből visszakerülő Soly-

már kiemelkedik, a további öt-hat 
csapat a mi szintünkön áll, a töb-
bi gyengébb kategóriába tartozik. 
Az első mérkőzésen Újhartyán ellen 
döntetlennel rajtoltunk. Tanulság, 
hogy a hétmétereseket sokkal jobban 
kell értékesíteni és dolgozni kell a 

helyzetek jobb kihasználása érdeké-
ben is. A Domony elleni vereségünk 
okát védekezésbeli problémákban lá-
tom. Veresegyház ellen szerencsénk 
volt… A csapat lassan összeállt, én 
is jobban megismertem őket, amit 
visszaigazolt egy ötös nyerő sorozat. 
Így érkeztünk el a hajrához, melyet 
három győzelemmel és három vere-
séggel zártuk. Így a 4. helyen várjuk 
a tavaszi folytatást, melyhez a felké-
szülést január közepén kezdjük el. 

- Mit vársz a tavaszi szerepléstől?
- Nagyobb koncentrációt a mérkő-

zéseken, szeretném, ha hazai pályán 
legyőznénk Solymárt. Mindenkép-
pen az első négyben szeretnénk vé-
gezni, mert a rájátszásban a B cso-
port első négy csapatának küzdel-
méből az első kettő kerül fel az NB 
II-be. Védekezésben, jobb helyzet ki-
használásban kell előre lépnünk, to-
vábbra is heti két edzéssel készülünk 

fel, bízom a csapatban és persze nem 
árt a szerencse sem. Örömteli, hogy 
az ifjúsági csapatunk is jól szerepel, 
Povázsay György edző vezetésével. 

Szöveg, fotó: 
Solymosi László

dE régEn volt, amikor 1964-bEn a kinizsi férfi és női asztalitEnisz csapata mEgnyErtE a pEst mE-
gyEi csapatbajnokságot! a férfi csapat az nb iii-ban szErEpElt, dE 1972 őszén mEgszűnt. „élEtrE 
kEltésE” után 2014-2015-bEn indult újra a férfi csapat a pEst mEgyEi bajnokság b csoportjában, 
mElyEt mEgnyErtEk, majd fEljutottak a pEst mEgyE a csoportjába. a 2015-2016-os  bajnokság 
sikErEs őszi idényéről nyilatkozott lindnEr ádám Edző.

Az élről várják a folytatást

- Azzal a céllal vágtunk bele a baj-
nokságba, hogy azt megnyerjük 
és felkerüljünk az NB II-be. Cél-
jaink valóra váltása érdekében le-
igazoltuk az NBI-es Wagner Vik-
tort, aki a várakozásnak megfelelő-
en minden mérkőzését megnyerte 
– mondta elégedettem az edző. - A 
12 fős csapatbajnokság őszi küzdel-
meiben jól rajtoltunk, Vác ellen 18-
0-ás kezdéssel.  Az igazi megméret-
tetés október 3-án Kakucs csapata 
ellen volt. Ők szerezték meg a ve-
zetést, és fej-fej mellett haladtunk. 
A hajrában 9-7-re vezettek, de Kis-
hegyi és Lengyel győzelmével ala-
kult ki a 9-9-es végeredmény. In-
nen a többi mérkőzésünkön nagy-
arányú győzelmeket arattunk. Az 
őszi szezonban 19 ponttal elsők let-
tünk, kilenc győzelem egy döntet-

len mellet, de a jobb szett aránnyal 
előztük meg Kakucs csapatát. A si-
kercsapat tagjai: Wágner Viktor, 
Kishegyi Ákos, Pável Attila és Len-
gyel Ádám. A bajnokság január kö-
zepén folytatódik, a cél továbbra is 
a bajnokság megnyerése, a nagy ri-
válist tavasszal Dunakeszin fogad-
juk. A bajnokság befejezése után, 
az első kettő kerül fel az NB II-be.

A beszélgetés közben a nagy te-
remben hat asztalon játszanak a fi-
atalok, akik szemmel láthatóan él-
vezettel edzenek. 

- Az iskolai szünet alatt minden 
nap volt edzésük a gyerekeknek, 
sőt december 28-31. között napi két 
edzést is tartottunk az A csoport-
ban szereplő haladó fiataloknak. 
Január 4-től heti öt edzést tartunk, 
melyen közel ötven kezdő játékos 

gyakorol a B és C csoportban este 
fél hat és hét óra között – számolt 
Lindner Ádám edző. 

A mai fiatalok nem is tudják, 
hogy milyen nagyszerű dolguk 
van, hiszen rendelkezésükre áll a 
nagy terem, kitűnő edzőkkel. Em-
lékszem 1971. november 28-án ír-
tam a Pest megyei Hírlapban: „A 
legnagyobb kérdés: lesz-e terem? 
Ugyanis elsősorban a helyiség hi-
ánya a gond. A terem függvénye: 
fennmarad-e az asztalitenisz szak-
osztály…, amely a megye egyik fel-
legvára volt (1958-1972 között) 
Rung György edző vezetésével”.

Nem maradt fent, de szerencsére 
ma újra jó úton halad az asztali te-
nisz élet Dunakeszin.

Solymosi László

asztalitenisz

kézilabda




