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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 

Rendelje meg már most Valentin Napra csokrát 
Kedvesének és mi minden előrendelt csokor

árából 10% kedvezményt adunk!
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Pest megye második legnagyobb lélekszámmal büszkélkedő város dunakeszi rangjához méltó fejlesztéseket való-
sított meg 2015-ben is, melyek jóvoltából igyekszik hozzájárulni a város Polgárainak jó közérzetéhez. intézmények 
újultak meg, utcák, járdák, Parkolók éPültek, s a fejlődés 2016-ban is folytatódik.

költséghatékonysági szemPontból módosul a dunakeszi szakorvosi rendelőintézet és a humán szolgáltató köz-
Pont intézményrendszere.

Közbiztonság

2014-ben Dunakeszi Város 
Önkormányzata rengeteg te-
rületen indította el fejleszté-
seit, melyek ütemezése végig-
vonul a 2014-től 2019-ig tar-
tó ötéves önkormányzati cik-
luson.

Dunakeszi Városának köz-
biztonsága az elmúlt évek ta-
pasztalata alapján határozot-
tan javul és felülkerekedik az 
országos átlagon a rendőrségi 

adatok alapján. Ehhez hozzá-
járul a térfigyelő kamerák há-
lózata is, melyek kihelyezésé-
nek második üteme 2016-ban 
zajlik, valamint a megfelelő és 
korszerű közvilágításra való 
törekvés. Idén megoldódik a 
Klapka utca közvilágítása is, 
az ottani útfelújítások és egyéb 
korszerűsítési munkálatok zá-
róakkordjaként.

Közlekedés

A megnövekedett lakossági 
igények alapján több ponton 
épülnek parkolók a városban, 
illetve a biztonságos gyalogos 
közlekedésért újabb hét járda-
szakasz épül Dunakeszin, töb-
bek között a Pálya utcánál, 
ahol a fejlesztés útfelújítás-
sal és kerékpárút-fejlesztéssel 
egészül ki. 
Egyébként jelenleg több ke-
rékpárút-szakasz tervezése is 
folyik párhuzamosan, melyek 
kivitelezése a jövő évben vár-
ható.

Egészségügy

Természetesen nem csupán 
a közlekedési fejlesztésekre 
koncentrálnak a városban, ha-
nem kiemelt figyelmet fordíta-
nak arra, hogy Dunakeszi lakói 
az országos átlagnál magasabb 
szintű egészségügyi ellátás-
ban részesüljenek. Ezért Du-
nakeszi Város Önkormányza-
ta tervbe vette többek között az 
összes háziorvosi rendelő meg-
újítását a ciklus végéig. 2016-
ban a Fóti út 35. szám alatt ta-
lálható orvosi rendelő régi épü-
letrészének teljes felújítását 
végzik el. A napokban kezdő-
dött el a Toldi utcai orvosi ren-
delő terveztetése, melyben két 
felnőtt- és egy gyermek házior-
vos áll majd a lakosság rendel-
kezésére, ráadásul egy új védő-
női körzet is kialakításra kerül.

Szintén a helyi egészségügy 
fejlesztéseként valósul meg a 
Szakorvosi Rendelőintézet a 
belső tereinek felújítása, amely 
teljes épületgépészeti átalakí-

tást is magába foglal, ráadá-
sul a vizesblokkok is új külsőt 
kapnak. A felújítások végezté-
vel a szakrendelőben kap majd 
helyet a tüdőgondozó is, és re-
mélhetőleg új rendelések indí-
tására is lehetőség lesz.

Kultúra és sport

Ahogy az SZTK-ra, úgy a 
VOKE József Attila Művelődé-
si Központra sem lehet majd rá-
ismerni az év végére. A művelő-
dési központ 2015 márciusában 
került a város tulajdonába, s így 
az épület külső része még tavaly 
meg is újulhatott. A teljes, bel-
ső korszerűsítésre idén kerül sor. 
Folyamatosan zajlanak a felújí-
tások a Magyarság Sporttelepen 
is. 2016-ban a főépület teljes bel-
ső átalakítására kerül sor, illetve 
a futófolyosó mögötti területen a 
“sportok királynője”, az atlétika 
szakosztály számára szeretné-
nek létrehozni egy centrumot a 
Magyar Atlétikai Szövetséggel 
karöltve.

A Képviselő-testület ál-
tal jóváhagyott rende-
let szerint az egészség-

ügyi, szociális, gyermekjóléti 
és köznevelési intézményháló-
zatok két integrált intézmény-
ben történő működtetése való-
sul meg a jövőben: az egyik-
ben a gyermekek ellátásával és 
közművelődéssel kapcsolatos, 
míg a másik intézményben az 
egészségügyi és szociális fel-
adatok ellátása összpontosul.

Az átalakítás első lépéseként 
a Dunakeszi Szakorvosi Ren-
delőintézet nonprofit közhasz-
nú korlátolt felelősségű társasá-
gi formára vált. Az így létrejö-
vő, önkormányzati tulajdonban 
álló nonprofit kft. rugalma-

sabb kereteket ad az egészség-
ügyi szolgáltatások színvona-
lának emelésére, a várakozási 
idők csökkentésére és a gazda-
ságos fenntartás biztosítására. 
Többek között a nonprofit kft., 
mint gazdálkodási forma lehe-
tővé teszi a nyugdíjas munka-
társak foglalkoztatását. Ez ha-
talmas előnyt jelent, mind a be-
tegellátás, mind pedig a szoci-
ális ellátás szempontjából. Az 
átalakítás keretein belül, rövi-
desen a Szakorvosi Rendelőin-
tézet hatáskörébe kerül a pszi-
chiátriai gondozó, az idősek, 
illetve a fogyatékossággal élő 
személyek nappali ellátása is, 
mely szolgáltatásokat jelenleg 
a Humán Szolgáltató Központ 

munkatársai koordinálják. 
A Szakorvosi Rendelőintézet 
átalakulását követően a Hu-

mán Szolgáltató Központ in-
tézményi rendszerének fejlesz-
tésére kerül sor.

Fejlesztések 2016-ban 

Átalakul Dunakeszi egészségügyi, szociális, 
gyermekjóléti és köznevelési rendszere 
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A város déli 
határában 
kétsávosra 
bővül a főút 
és a két 
körforgalmi 
csomópont 
dunai oldala

dunakeszi város önkormányzata nagy hangsúlyt fektet azon lakossági visszajelzések értékelésére, 
melyek a város közlekedésével kaPcsolatban érkeznek, és a megnövekedett forgalmi terhelés szak-
szerű megoldására kérik a városvezetést.

A város Képviselő-testüle-
te még 2013-ban döntött a 
városközpont fejlesztésé-
ről, a Dózsa György tér, a 

Szent Mihály templom előtti tér és a 
hozzá kapcsolódó utcarészek rehabi-
litációjáról. A városközpont fejlesz-
tési tervének részét képezte a Baj-
csy-Zsilinszky utca Fő út és Szent 
István utca közötti szakaszának for-
galom elől történő lezárása is. A be-
ruházást megelőző előzetes felméré-
sek kimutatták, hogy a forgalmi rend 
megváltozása kisebb kellemetlensé-
gekkel járhat együtt, ám a beruhá-
zásból fakadó előnyök messzemenő-
en meghaladták azokat.

A megnövekedett forgalmi terhelés 
megoldására az alábbi terveket ké-
szítette elő 2013-ban az Önkormány-
zat, melyek megvalósítását a Képvi-
selő-testület is támogatta: a város déli 
részén, a Fő út mentén található két 
körforgalom (Lukoil benzinkútnál és 
a Pallag utcánál található csomópon-
tok) átépítése;a Szakorvosi Rendelő-
intézet elérésére szolgáló, a Fő úton és 
a Szent István utcán lévő keresztező-
dések átalakítása; a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca – Szent István utca az Ok-
mányirodánál található csomópontjá-
nak forgalomtechnikai átalakítása és 
M2-es autóút fejlesztése.

A fent ismertetett beruházások 
megvalósításával az új közlekedési 
helyzet nagymértékű javulása várha-
tó, amelynek köszönhetően a korábbi 
években tapasztaltakhoz képest gyor-
sabb, gördülékenyebb lesz Dunakeszi 
Város közlekedése. Az Önkormány-
zat a testületi ülésen a többség ál-
tal támogatott előterjesztés alapján a 
szükséges lépésekkel készíti elő a vá-
rosi forgalmat racionalizáló fenti be-
ruházások megvalósítását.

„Érthetetlen viszont az, hogy a bal-
liberális képviselők a Bajcsy-Zsi-
linszky út egy szakaszának lezárását 
kívánják feloldani a forgalom csök-
kentése érdekében, ám a probléma 
megoldását szolgáló, fent felsorolt, 
szakértő által jóváhagyott koncepció-
ra nemmel szavaztak. Ebből arra le-
het következtetni, hogy nem a problé-
ma megoldása valódi céljuk, hanem a 
folyamatos feszültség fenntartása.” – 
írja az Önkormányzat hivatalos hon-

lapja, a www.dunakeszi.hu. A Város-
háza mellett lévő, a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utat és a Fő utat összekötő szűk és 
rövid utca -, amely funkcióját tekint-
ve szervesen illeszkedik Dunakeszi 
megújult és legkedveltebb közössé-
gi  színteréhez, a város főteréhez - új-
bóli megnyitását kéri az Önkormány-
zattól a Keszi Egyesület, amely cél-
ja elérése érdekében aláírásgyűjtést 
is szervezett. Az Önkormányzat a la-
kossághoz hasonlóan érzékeli a vá-
ros bizonyos szakaszain tapasztalha-
tó közlekedési problémákat, melyek 
megszüntetése érdekében dolgozta 
ki Dunakeszi közlekedési infrastruk-
túra-fejlesztési koncepcióját, aminek 
megvalósítása jelentős hatással lesz a 
város közlekedésére. 

Kétsávos lesz Dunakeszi déli 
határában a 2. számú főút 
Pest felé haladó szárnya

A Képviselő-testület által elfoga-
dott közlekedési infrastruktúra fej-

lesztési koncepció magába foglalja 
pl. az SZTK mellett a Szent István út 
és Temető utca kereszteződésében – 
a Kert utcánál – körforgalmi csomó-
pont kiépítését. 

Ugyancsak a várost terhelő for-
galom csökkentése, a 2. számú főút 
Budapest felé irányuló gépjármű 
forgalom felgyorsítása érdekében 
a két körforgalom között kétsávos-
ra bővítik az úttestet, amely Du-
nakeszi déli határában lévő máso-
dik körforgalmi csomópont után né-
hány száz méterre torkollik majd a 
jelenlegi úttestbe. A fejlesztés ered-
ményeként a Lukoil benzinkútnál 
lévő és a bevásárló központ, a Pal-
lag utca felé leágazást biztosító kör-
forgalmi csomópont dunai oldala az 
úttesthez hasonlóan ugyancsak két-
sávosra bővül.

A fejlesztési koncepció dokumen-
tumai megtekinthető a www.duna-
keszi.hu városi honlapon.

V.I.

Jelentős fejlesztéseket tartalmaz az önkormányzat 
közlekedési infrastruktúra koncepciója  
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Új épületbe költözik a Szent István iskola

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2016. február 2-án össze-
vont szülői értekezletet 
tartottak a dunakeszi 
szent istván általános is-
kolában, ahol eich lászló, 
a dunakeszi tankerület 
igazgatója fontos bejelen-
tést tett az iskola jövőjé-
vel kaPcsolatban.

Az eseményen meg-
jelent 250-300 szü-
lő előtt a tankerüle-
ti igazgató először 

kedves szavakkal szólt az iskola 
elmúlt fél évtized alatt végzett 
szakmai munkájáról, mely-
nek eredményeképpen 260 fő-
ről 416 főre növekedett a tanu-
lólétszám. Az iskola iránti ér-
deklődés továbbra is töretlen, 
hiszen várhatóan a következő 
tanévben is 3 első osztály indí-
tása válik szükségessé.

Ugyanakkor a megnöveke-
dett gyermeklétszám és az is-
kola profilját jelentő emelt szin-
tű nyelvoktatás helyigénye mi-
att az iskola jelenlegi épülete 
már nem alkalmas a megfele-
lő háttér biztosítására. Mind-
ezt súlyosbítja az épület mű-
szaki állapota is, amelyet a köz-
eljövőben orvosolni kell. Fel-
újítást igényel a tetőszerkezet, 
az elektromos hálózat, a fűtés-
rendszer, a nyílászárók és a szi-
getelés, ami nem oldható meg 
egy nyári felújítás alatt, hanem 
teljes tanévet vesz igénybe.

Eich László arról is tájékoz-
tatta a hallgatóságot, hogy bár-
mennyire szeretné is a tanke-

rület és az önkormányzat bő-
víteni a jelenlegi épületet, az a 
jogszabályi előírások miatt nem 
valósítható meg, mert az iskola-
udvar nagysága nem felel meg a 
tanulólétszám által kötelezően 
előírt mérethez. Ezen kívül napi 
működési gondokat okoz az is-
kolában a 15 osztályteremre 
jutó 17 osztály, a szűkös ebédlő 
és a kicsi tornaterem, ami nem 
tudja megteremteni a minden-
napos testnevelés feltételeit.

„Bármennyire fájdalmas, 
ki kell mondani, hogy a Szent 
István iskola kinőtte a jelenle-
gi épületét, és megfelelő megol-
dást kell találni a magas szintű 
szakmai munka folytatására” 
– összegezte véleményét a tan-
kerület vezetője.

Ezek után felsorolta azokat 
az értékeket (kompetenciaala-
pú oktatás, családközpontú 
működés, emelt szintű nyelv-
oktatás), amelynek megőrzé-
sében a fenntartó továbbra is 
segíteni szeretné az iskolát. 
„Ezért azt a javaslatot tesszük, 
hogy az Alagligeten felépülő 
új iskola a Szent István iskola 
épülete legyen, és 2017. szept-
ember 1-jén valamennyi tanu-

lóval és a tantestület valameny-
nyi tagjával ott folytassa tovább 
a szakmai munkát.”

A fontos bejelentés után tan-
kerületi igazgató úr tájékoztat-
ta a szülőket az iskolaépítés je-
lenlegi állapotáról és az épü-
let főbb adottságairól, mely vé-
leménye szerint XXI. századi 
színvonalú infrastruktúrát je-
lent az oktatómunkához. Az el-
készült tervek alapján az épü-
letben 24 tanterem, 6 szaktan-
terem és 14 szertár kap helyet, 
emellett 1096 m2-es sportcsar-
nok, 300 m2-es féltornaterem, 
gyógytestnevelési terem, vala-
mint 200 fős ebédlő szolgálja 
majd a tanulók kényelmét.

Ezek után így folytatta a tan-
kerület vezetője: „Tudom, hogy 
a most bejelentett változás sok 
kérdést felvet, vagy fel fog vet-
ni. Egyik ilyen a közlekedés 
kérdése. A tankerület nevében 
arra kérem Önöket, hogy a fel-
merülő kérdéseiket gyűjtsék 
össze, mert a tanév végén szer-
vezni fogunk egy újabb tájé-
koztatót, ahol részletesen meg-
beszélhetjük azokat, és közös 
megoldást találhatunk a felme-
rülő problémákra. Bízom ben-

ne, hogy 2017 szeptemberéig 
minden felmerülő kérdést si-
kerül közmegelégedésre meg-
oldanunk.”

A tankerületi igazgatónak a 
hallgatóság tapsával záruló tá-
jékoztatója után Laczkovich 
Krisztina, a Szent István isko-
la igazgatónője szólt röviden a 
szülőkhöz. Elmondta, hogy a 
tantestület egy nappal koráb-
ban kapott tájékoztatást a ja-
vaslatról, amit egyhangúlag tá-
mogatott.

„25 éve dolgozom ebben az 
épületben, és ez idő alatt na-
gyon a szívemhez nőtt. Akkor 
még a mostani tornaterem he-
lyett csak egy poros udvar volt” 
– osztotta meg emlékeit az 
igazgatónő. Majd így folytatta: 
„Ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy ebben az épületben már 
nem valósíthatók meg a peda-
gógiai programunkban vállalt 
feladatok. Ez egy óriási lehe-
tőség az iskolának, amivel élni 
kell! Tovább kell lépni.”

A jelenlegi iskolaépület fel-
újítását követően, 2018. szept-
ember 1-től továbbra is közne-
velési célokat fog szolgálni.

szfg

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata ezúton sze-
retné hálás köszöne-

tét kifejezni mindazoknak, akik 
részt vettek a 65 év felettiek ka-
rácsonyi ajándékozásában Du-
nakeszin. 2015-ben közel ötezer 
szépkorú lakosunkhoz jutott el 

az az ajándékcsomag, amellyel 
tiszteletünket és megbecsülé-
sünket szerettük volna kifejezni 
lakótársaink felé.

Köszönjük minden általános- 
és középiskolás diáknak, sport-
egyesületi tagnak, a Diófa Nagy-
családosok Egyesületének, azaz 

minden egyes önkéntesnek, 
hogy idejükkel és energiájuk-
kal hozzájárultak a program si-
keréhez, és segítettek szebbé va-
rázsolni nyugdíjas lakótársaink 
karácsonyát.

Köszönet illeti továbbá a 
résztvevő pedagógusokat, akik-

re minden tekintetben számít-
hattunk a csomagok osztása so-
rán, valamint azon önkormány-
zati munkatársakat, akik meg-
szervezték, koordinálták és időt, 
energiát nem sajnálva szervez-
ték meg a gördülékeny csomag-
osztást.
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A jövőnkért emeljük fel szavunkat
dunakeszin a radnóti miklós gimnázium és a széchenyi istván általános iskola tantestülete csatlakozott a mis-
kolci hermann ottó gimnázium tantestületének felhívásához, melyben – többek között - a túlzott centralizáció 
és bürokrácia enyhítését, a tanárok és diákok leterheltségének csökkentését, a kellő alaPosság és körültekintés 
nélkül megtervezett és kivitelezett reformok korrigálását, a Pedagógusok ellenőrzési és minősítési rendszerének 
átalakítását kérik az emberi erőforrások miniszterének írt nyílt levelükben.   

A felhíváshoz február 2-ig, 
kedd délutánig 553 iskola, 
csoport, szervezet és több 
mint 28 ezer magánsze-

mély csatlakozott.  Szerdán Miskol-
con, Budapesten és több vidéki vá-
rosban tartottak szolidáris demonst-
rációt. 

- Gimnáziumunkban az idei óra-
rend megszületése után az iskolaúj-
ságban nagyon sokan – legtöbben 
olyanok, akik nagyon jó tanulók és 
szorgalmasak – jelezték, hogy elvi-
selhetetlenül magas az óraszámuk. 
Ez azt jelenti, hogy a gimnáziumi 
korosztály nagyobbik részének 35-38 
óra közötti óraszáma van, ami egy 
tizenéves számára rendkívül meg-
terhelő. Emellett figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy házi- és egyéb 
feladatok megoldása további, több 
mint tíz órányi elfoglaltságot jelent a 
diákok számára. Heti szinten ez na-
gyon sok – ismertette a felhíváshoz 
való csatlakozásuk egyik indokát a 
Radnóti Miklós Gimnázium igazga-
tója. Varga Tibor másik fontos ténye-
zőként azt emelte ki, hogy az állami 
szerepvállalás után lényegesen meg-
nőtt a pedagógusok leterheltsége.   

- A tanítási óráik száma jelentő-
sen megnövekedett és mindemellett 
rendszeresen helyettesítési feladato-
kat is el kell látniuk kollégáimnak, 
a korábbi, természetes adódó felada-
taik mellett részt kell venniük to-
vábbképzéseken, minősítési és tan-
felügyeleti eljárásban, melynek része 
lett egy óriási adminisztrációval járó 
belső értékelési rendszer is. A minő-
sítési eljárás során minden pedagó-
gus lényegében pedagógus I. kate-
góriába került, kivételes eljárással le-
hetett pedagógus II, illetve mester-
tanári fokozatba kerülni. Nem egy 
esetben országos elismertségű, kivá-
ló szakmai tudással rendelkezők ke-
rültek alap szintű besorolásba. Im-
már két éve tapasztalom, hogy kol-
légáim nagyon le vannak terhelve. 
Pedagógusaink olvasták a Herman 
Ottó Gimnázium tanárai nyilatko-
zatát és nagyon sokan érezték úgy, 
hogy ők is hasonlóképpen élik meg 
a mindennapok során az adminiszt-
rációs és minősítési terheket. Szá-
mos olyan elem jelent meg munká-
jukban, ami a gyerekekkel való köz-
vetlen foglalkozástól veszi el energi-

ájuk nagy részét egy olyan iskolában, 
ahol a tanulók többsége felsőoktatási 
intézménybe készül. Nálunk nagyon 
fontos, hogy a tanárok elsődlegesen 
a diákok tanítására, oktatására tud-
janak koncentrálni, nem pedig arra, 
hogy a hirtelen rájuk szakadt portfó-
liót írják, vagy teljesen rosszul előké-
szített, elfogadhatatlan elemeket tar-
talmazó tanfelügyeletre készüljenek. 
Nem vitatjuk, hogy ezekre a dol-
gokra is szükség van, de fokozato-
san, alaposan átgondolt szempontok 
alapján kerüljenek bevezetésre. Most 
minden egyszerre borult rá a tantes-
tületre. Többen gondolták úgy, hogy 
a miskolciak kezdeményezéséhez 
csatlakoznak, s a belső szavazáson a 
tantestület döntő többsége úgy ítélte 
meg, hogy valóban olyan a helyzet a 
jelenlegi közoktatásban, melyen vál-
toztatni kell. Jelezni kell a felső veze-
tésnek, hogy a gyerekek leterheltsé-
géhez hasonlóan a pedagógusokra is 
súlyos teherként nehezednek a meg-
növekedett adminisztrációs felada-
tok, és számos egyéb dolgot újra kell 
gondolni a tárgyaló asztal mellett - 
hangsúlyozta Varga Tibor.

Ma még nem tudni milyen ered-
ményt hoznak a majdani tárgyalá-
sok, mellyel kapcsolatban a Radnó-
ti Miklós Gimnázium igazgatója azt 
szeretné -, ha maradna is a közpon-
tosítás -, az járási szintnél feljebb ne 
terjeszkedjen.  – Az a tapasztalata, 
hogy minél feljebb megyünk a rend-
szerben, az egyre személytelenebbé 
és bürokratikussá válik. Úgy érzé-
keli, hogy a jelenlegi helyzet részben 
azért állt elő, mert a struktúra erő-
sen felülről vezérelt, nem lettek bele-
építve azok a szabályozók, amellyel a 
rendszer érzékelné a gyakorlat szint-
jén zajló folyamatokat, és képes len-
ne önkorrekcióra. 

Varga Tibor szólt arról is, hogy ná-
luk más iskoláktól eltérően nincsenek 
„kréta vagy papírvásárlási problé-
mák”, mert Dunakeszi Város Önkor-
mányzata fejkvóta alapján támogat-
ja az intézményt, ám a gimnázium-
ban is érzékelhető a taneszköz hiány. 
– Bár szülői felajánlással sikerült fel-
újítani az egyik informatikai tanter-
met – teszi hozzá elismerően, ugyan-
akkor azt is megfogalmazza, hogy ma 
már nem tudják minden versenyre el-
juttatni a gyerekeket. 

- A jövőt meghatározó kérdés, hogy 
a pedagógus milyen fizikai, szellemi 
és lelki állapotban ül a gyerek mel-
lé. Azt látom, hogy a kollégáim ha-
lálosan kimerültek. A többsége öt-
ven óránál is többet dolgozik, és ez 
nagyon sok.  A jövőt illetően én op-
timista vagyok, mert ha ennyi iskola 
jelzi, hogy nagyon nagy gond van, ak-
kor ezt muszáj meghallani. Rendszer 
szintű, strukturális probléma van az 
oktatásban – jelentette ki Varga Ti-
bor, az országosan is elismert Radnóti 
Miklós Gimnázium igazgatója. 

Vetési Imre

Lapzártakor érkezett legfrissebb 
hír:  február 9-ére hívja össze a 
köznevelési kerekasztalt az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma - je-
lentette be a tárca parlamenti ál-
lamtitkára február 4-én. 

Rétvári Bence elmondta: a hétol-
dalú megbeszélésre várják a közne-
velés szakmai szervezeteit, a mun-
kavállalói érdekképviseletet, a szü-
lők, a diákok, a munkaadók kép-
viselőit. A kerekasztal résztvevői 
között szerepelnek még az állam, 
a fenntartó és a tudományos élet, a 
pedagógusképzés képviselői.

Az államtitkár hangsúlyozta 
nyitottságukat, és kiemelte: a ke-
rekasztal ülésén szeretnék a prob-
lémákat megoldani, a felmerült 
kérdéseket megvitatni. Ugyanak-
kor hozzátette: a rendszer előnye-
it is szeretnék megtartani.

Varga Tibor 
igazgató: 
lényegesen 
megnőtt a diákok 
és a pedagógusok 
leterheltsége
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az újesztendő elején megva-
lósuló munkálatok kezdetén is 
szeretnék köszönetet monda-
ni a választókörzetemben élő 
lakótársaimnak az elmúlt év-
ben nyújtott önzetlen támoga-
tásukért. Bízom benne, hogy 
e nagyszerű, közös céljaink 
megvalósítását segítő együtt-
működés jellemzi majd 2016-
ban is közösségünket. 

Mint közismert a Szent Ist-
ván parkban nemcsak parkoló-
kat építettünk az utóbbi évek-
ben, hanem a rokkant parko-
lók kijelölésére irányuló lakos-
sági kéréseket is igyekeztünk 
teljesíteni. A Barátság út 16. 
számú épület előtt felfestésre 
került két rokkantparkolót je-
lölő ábra, melyekhez hason-
ló kérésekkel fordultak az Ön-
kormányzathoz. Tudomásom 
szerint a Barátság út 26. szá-
mú ház elé újabb két rokkant 
parkolóhelyet jelölnek ki, me-
lyeket a tavasz kezdetén, ami-
kor az időjárási viszonyok lehe-
tővé teszik, a Közüzemi Non-
profit Kft. munkatársai kivite-
leznek.  

A Barátság út 28. számú ház 

lakóközösségéből többen is 
kérték, hogy az épületük mel-
lett lévő játszóteret újítsuk 
fel, hogy gyermekeik tavasz-
szal már a megújult környe-
zetben, biztonságos hintán 
és kiscsúszdán élvezhessék a 
szabadban töltött idő és já-
ték örömét. Ígéretet tettem 
rá, hogy a régi hintát fából ké-
szülttel cseréljük ki, és termé-
szetesen a többi játszóeszközt 
is megújítjuk. 

Ugyancsak a tavaszhoz kap-
csolódik a születésfák ültetése, 

amit megígértem a szülőknek. 
A véghajránál tartunk, ezért a 
védőnők segítségével össze-
gyűjtöm azoknak a gyerekek-
nek az adatait, akiknek a szülei 
szeretnék, hogy nevük felke-
rüljön a születésfa mellett ki-
helyezett emléktáblára. Ezek-
ben a hetekben nyílik lehető-
ség arra, hogy a korábban el-
ültetett fáknál lévő táblákra 
felírjuk az elmúlt öt évben szü-
letett gyermekek neveit.  A ta-
vasszal kiültetésre kerülő fá-
nál pedig a 2015-ben született, a körzetünkben élő gyerekek 

neveit írjuk fel az emléktáblá-
ra a szülők kérésére. Ezúton is 
kérem a szülőket, hogy a kz@
dkrmg.sulinet.hu címre írják 
meg gyermekük adatait és az ő 
elérhetőségüket, vagy a védő-
nőknél adják le. Ezt a szép ha-
gyományt szeretném tovább 
folytatni a Szent István park-
ban, és évről évre gazdagíta-
ni a születésfa emlékparkun-
kat a szülők egyetértő támo-
gatásával. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Kezdőknek a tavaszi felújítások, munkálatok

Tisztelt Lakótársaim!

A Nándorfehérvár utcában lévő 
üveggyűjtő konténer körül vég-
re egyre tisztább, rendezettebb 
a terület. Köszönöm a lakosság-
nak, hogy figyelnek a környezet 
tisztaságára.  

A Toldi utcai járda tervei el-
készültek, az építés a Közüze-
mi Kft. hatáskörébe tartozik. A 
jobb idő beköszöntével várjuk a 
munkálatok megkezdését.

Sokakat érint a Kossuth utca-
Széchenyi utca-Zerkovitz Béla 
utcai kereszteződés problémá-
ja. A gyalogos átkelés rendkí-
vül veszélyes – mint ezt sokan 

jelezték. Én magam is többször 
elmentem a kereszteződésbe, 
s láttam, hogy különösen az is-
kolából hazatérő gyerekek, de 
a felnőttek is sokszor a testi ép-
ségük veszélyeztetésével tud-
nak csak átmenni egyik oldal-
ról a másikra. A csomópont-
ban – mint azt már korábban is 
megírtam - körforgalom kiépí-
tése szükséges. Évek óta figyel-
jük a pályázatokat, az önerő 
mellett feltétlenül szükséges a 
pályázati forrás is. a tervek ké-
szen vannak, hogy nyertes pá-
lyázat esetén a legrövidebb 
időn belül el lehessen kezde-
ni a munkálatokat. Észrevéte-

a 9. számú választókerület hírei leimet és javaslatomat arra vo-
natkozóan, hogy amíg elindul-
hat a körforgalom kiépítése, 
egy-egy zebrát alakítsunk ki, 
írásban beadtam a Lakosság-
szolgálati Osztály vezetőjének, 
de a polgármester urat szóban 
tájékoztattam a lakosság kéré-
séről.

Mint az a lakosság előtt isme-
retes, a csapadékvíz főgyűjtő I. 
üteme (Tisza utca-Liget utca) 
néhány évvel ezelőtt elkészült. 
A II. ütem (Toldi-Dombliget la-
kópark, Tóváros) tervezése el-
kezdődött. 

A gyorshajtókra sokan pa-
naszkodnak, nemcsak a lakó-
parkokban, hanem a Toldi ut-
cában és keresztutcáiban, a 
Széchenyi utcán és keresztut-
cáiban. A kötelező sebességet 

nemhogy nem veszik figye-
lembe az autósok, hanem gya-
korta a megengedett sebes-
ség két-háromszorosával hajta-
nak. Ezen tartósan a rendőrség 
által végzett sebességmérések 
és a fekvőrendőrök sem segíte-
nek. Az emberek fegyelmezett-
ségével, törvénytiszteletével és 
azzal van baj, hogy autóba ülve 
elfelejtik, hogy néha ők is és a 
gyerekeik is gyalogosok

Ezúttal is köszönöm a szóbeli 
és írásbeli jelzéseket, észrevéte-
leket. Kérem, hogy ezután is ke-
ressenek meg minden, közössé-
günket érintő kérdéssel.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője
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Hosszú évek óta várják 
a gyalogosok a járdát

A Zápolya utcára is ráférne 
a rekonstrukció

Tíz tonna felettiek: Behajtani Tilos(?)
- A 2014-es önkormányzati vá-
lasztást követően a már új kép-
viselőkből álló testület készí-
tett és egyben elfogadott egy 
5 éves tervet. A körzeti elkép-
zeléseimet minden új eszten-
dő elején jelzem a város ve-
zetése felé, annak érdekében, 
hogy a már ismert problémák 
megoldódjanak. Annak elle-
nére, hogy a kérelmek több-
sége megvalósul, évente ge-
nerálódnak újabb problémák. 
Alább a kiegészített módosítás 
olvasható. 

1. A Klapka u.-i vasút men-
tén a Görgey u.-tól kezdődően 
járdaépítés, mivel a környéken 
élők nagy számban ezen az 
útvonalon közelítik meg nap, 
mint nap a gyártelepi vasútál-
lomást.   

 2. Óriási probléma, hogy a 
tehergépjárművek nem csak 

a főútvonalakat, hanem a mel-
lékútvonalakat, a kis utcákat 
gyakran használják. Megsza-
porodtak az építkezések pl. a 
Görgey u.-ban, hiszen 2014-
2015-ben közel 10 család köl-
tözhetett be új otthonába. A 
Bajtárs u.-ról kanyarodtak rá 
a 10 t feletti tehergépkocsik, 
amik az aszfaltot, több helyen 
az utcasarkok szegélyeit tették 
tönkre pl. Sződi-Görgey u. sa-
rok.  Számtalan mellékútvona-
lon kellene kihelyezni a 10t-val 
„Behajtani tilos” KRESZ táblát

3. A zajvédő fal kialakítása 
már régi álma a lakóknak, mely 
véleményem szerint továbbra 
is álom marad. Egyes lakók ér-
deklődésemre tudatták, hogy 
nem minden Klapka u.-i lakó 
örülne a zajvédő falnak (ilyen-
kor van az, amikor nem tud-
ja az ember, hogy melyik ujjá-
ba harapjon). De továbbra is 
folytatni kell az „életvédelmi 
fal” építését a Klapka u.-i vas-
út melletti részen

4. Több utcában a 30 km/órás 
sebességkorlátozó tábla kihe-
lyezése pl. Esze Tamás u., Bul-
csú u., József u., Kálmán u., stb.

5. Barázda u.-ban, a Hunya-
di u. és a Bajtárs u. közötti ré-
szen 2 db fekvőrendőr kialakí-
tása végett kerestek meg a la-
kók, melyet szintén jeleztem a 
közlekedési koncepcióban

6. Végül, ami jelentős mér-
tékben segítené a közlekedést 
az SZTK környékén, a Könyves 
Kálmán az István és a Szent Ist-
ván u. találkozására gondolok. 
Itt egy virágágyás található, de 
helyette egy körfogalom épí-
tését javasoltam, ahová úgy-
szintén lehet színesebbnél szí-
nesebb virágokat ültetni 

Előzőleg 12.14-én e-mail-
ben, majd 01.25-én beadvá-
nyomban Manhalder Zoltánné 
osztályvezető és Frankáné cso-
portvezető asszonynak címez-
tem a közlekedési koncepciós 
elképzeléseimet.

- Kátyúk megszüntetését el-
végezték a Közüzemi dolgozói 
a Zápolya u. 43-45. előtt. A Ki-
rályhágó-Kossuth L. u-i rácsos 
víznyelő közelében viszont 
nem lehet, mivel nem aszfalt, 
hanem beton ez a rövid sza-
kasz

- A Tábor u. 45. előtti közvi-
lágítás helyreállítása a beje-
lentést követően 1 héten belül 
megtörtént 

- Ismételt érdeklődés a Király 
u. 24. előtti lámpatest kihelye-
zésének időpontja felől. Előző-
ek során az év végét ígérték, 
de az időpont eltolódik január 
végéig. Mivel 01.24-ig a kihe-
lyezés nem történt meg, ezért 
01.25-én írásban érdeklődtem 
az illetékestől

- 2014 októberében kértem 
első alkalommal a Zápolya u. 
páratlan számozású oldalán – 
Király és József u.-i szakasz – a 
szegélyek melletti aszfalt pót-
lását. Több személyes érdeklő-
dés alkalmával a 2015-ös évet 
kaptam ígéretül, mely ígéret a 
mai napig nem teljesült. 01.26-
án az osztály illetékeseitől ér-
deklődtem, hogy másfél év el-
teltével mely időpontra szá-

míthat a környék lakossága, a 
szegélyezési munkálatok el-
végzésére  

 - Újabb viacolor és szegély 
kérelmet nyújtottam be, mely-
ben a Dr. Kemény F. u. 18. tu-
lajdonosa is igényli a járdaépí-
téshez szükséges építőanyag 
mennyiségét  

 Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

Mennyire ismeri hírforrásainkat? – kérdőív
dunakeszi város önkormányzata kérdőívet indított, melyben elsősorban arra szeretnének választ kaPni, hogy 
dunakeszi lakossága mennyire ismeri a város híreivel foglalkozó online (web), offline (újság, magazin) onair 
(tv) tartalomszolgáltatókat.

A kutatást Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata 
végzi Dunakeszi lakos-

ságának körében, önkéntes ala-
pon. A kérdőívet a Google hi-
vatalos kérdőívkészítő alkal-
mazásával hozták létre, amely 
az email cím megadásával biz-
tosítja az egyszeri kitöltés lehe-
tőségét. A belépéshez használt 

email címhez a készítők nem 
férnek hozzá, azt felhasználni 
nem tudják.

Kérjük, töltse ki Dunakeszi 
város szóvivője, Szabó Katalin  
Facebook oldalán, vagy www.
dunakanyarregio.hu, illetve a 
Dunakeszi Polgár Facebook ol-
dalán megtalálható kérdőívet és 
jelölje be az általunk szerkesz-

tett Dunakeszi Polgár városi 
magazint, a Dunakeszi Polgár 
Facebook oldal, a Dunakanyar 
Régió közéleti újságot és a www.
dunakanyarregio.hu-t a megfe-
lelő kérdéseknél. 

Mi adunk az Ön mérték-
adó véleményére! Köszönjük 
megtisztelő bizalmát és tá-
mogatását.
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körzeti képvi  selőink jelentik

A terveinknek megfelelően át-
tekintettük az új tömegközle-
kedési rendszer éles tesztjé-
nek a tapasztalatait, amelynek 
során több indulási időpontot 
korrigáltunk, ill. két új körjára-
tot is beállítottunk a lakosság 
kérésére, közte a sok utas által 
hiányolt délután 3 és 4 között 
közlekedő járatot is, ezzel sok, a 
Fóti út mentén, vagy a lakópar-
kokban lakó diák jár haza. Ke-
rületünk szempontjából pozi-
tív változás, hogy sikerült meg-
egyezni a Tesco áruházzal az 
első járatuk indulásának elő-
rébb hozataláról, ezáltal hama-
rabb megy be a Repülőtéri útra 
is, és hamarabb ér oda az útvo-
nalába eső iskolákhoz, lehető-
vé téve, hogy a diákok az eset-
leges forgalmi torlódások mi-
att ne késsenek el.  A módosí-
tás alapján reggel 5 és 7 között 
a  Repülőtérről induló járatok 
mindegyikével el lehet érni a 
vasúti csatlakozást Budapest 
felé, a fent említett Tesco járat 
módosítás pedig a 7:46-os vo-
nathoz is igazodik.  A változta-
tások terveink szerint február 
közepén lépnek életbe. 

Alagligeten a Korsós ut-
cai körforgalmi sziget beépí-
tése és a parkoló zóna kijelö-
lése megtörtént. Tervezzük 
a Repülőtéri út – Alagi majo-
ri út kereszteződésében az út-
burkolati jel láthatóbbá téte-
lét. Ez a kereszteződés a lako-
sok szerint veszélyes, a továb-
bi figyelemfelkeltő eszközös 
kihelyezését felvetettem, dön-
tés az egész várost érintő köz-
lekedési és forgalomtechnikai 
koncepció kialakításakor lesz. 
Az erről szóló átfogó tanul-
mány elkészítése folyamatban 
van, még decemberben eljut-
tattam az észrevételeimet ez-
zel kapcsolatban. 

A jellemzően lakóparki tár-
sasházak udvarán felépített fe-
dett gépkocsi beállók ügye na-
pirendre került a Városházán. 
A januári képviselőtestüle-
ti ülésen elfogadtunk egy ha-
tározatot, amely szerint a vá-
ros területén, a már megvaló-
sult, előkertben elhelyezett, 
nyitott gépkocsi beállók fenn-
maradása és továbbiak építése 
érdekében a Helyi Építési Sza-
bályzat keretében megenge-

dő szabályozásra van szükség. 
Ez azt jelenti, hogy a szabályo-
zás elkészültéig a már eljárás 
alá volt létesítmények bontási 
határozatai moratórium alá ke-
rülnek.

Szintén a kerületünket érintő 
beruházás az új alagligeti isko-
la felépítése. A vonatkozó kor-
mányhatározat értelmében a 
Dunakeszi Repülőtéri úton fel-
épülő 24 tantermes általános 
iskola várhatóan 2017. szept-
ember 1-jére fog elkészülni, így 
először a 2017/2018-as tanév-

ben kapcsolódhat be a közne-
velési feladatellátásba. Az isko-
laépület kivitelezésének közbe-
szerzési eljárása már lezárult, 
jelenleg a tervezési-előkészíté-
si szakaszban tart a projekt. A 
kivitelezés várhatóan 430-450 
napot fog kitenni, így egy 2016. 
tavaszán induló építkezéssel az 
iskola átadásának 2017. augusz-
tusi időpontja reálisnak tűnik.

  Thoma Csaba
8. számú választókörzet 

képviselője

új körjáratok a helyi autóbusz közlekedésben

A hozzám eljutott megkeresé-
sek alapján arra következtetek, 
hogy a választókörzet lakossá-
gát leginkább a Klapka utcához 
kapcsolódó utcák forgalma, va-
lamint a járdák állapota foglal-
koztatja. Ezen kérdésekkel ösz-
szefüggésben néhány napja 
megbeszélést folytattam a Pol-
gármesteri Hivatal illetékesei-
vel, amelynek eredményét né-
hány mondatban szeretném az 
Önök számára összefoglalni.

A forgalom növekedéssel leg-
inkább érintett Wass Albert és 
Benedek Elek utcákban az ott 
lakók által kért „fekvőrendőrök” 
megépítéséhez az utca lakosai-
nak teljes egyetértése szüksé-

ges abban a kérdésben, hogy 
a „fekvőrendőr” az utca melyik 
részén, kinek a háza előtt épül-
jön meg. A létrejött megegye-
zést minden lakónak – külö-
nösen abban a házban lakók-
nak, amely előtt a „fekvőrend-
őr” megépítését kérik – alá kell 
írnia annak érdekében, hogy a 
későbbi viták és újabb pana-
szok megelőzhetőek legyenek. 
Szintén az említett két utcához 
kapcsolódó információ, hogy 
amennyiben az ott lakók jár-
dát szeretnének az ingatlanja-
ik előtt, akkor ehhez az Önkor-
mányzat szívesen biztosít épí-
tőanyagot, ugyanakkor a bur-
kolás kivitelezését a lakóknak 

kellene megoldaniuk, illetve 
megszervezniük.

A városrészben található, már 
megépült járdák állapota több 
helyen kifogásolható, így min-
denekelőtt a Fazekas iskola ke-
rítése mellett a Szép Ernő és a 
Fazekas Mihály utcákban, vala-
mint a Hunyadi utcában a Piros 
Óvoda kapuja előtt, ahol rend-
szeres vízelöntés tapasztalha-
tó. Ígéretet kaptam arra, hogy 
a Piros Óvoda előtti járdasza-
kaszon eső idején összegyű-
lő csapadékvízzel kapcsolatos 
problémát Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai kivizsgálják és 
megteszik a szükséges intéz-
kedéseket a hiba megszünteté-

se érdekében. Szintén ígéretet 
kaptam a Fazekas iskola körüli 
járdák mielőbbi javítására, ká-
tyúzására. 

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

Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a körze-
tünket érintő eseményekről.

Januárban sor került az új 
buszmenetrend éles tesztjé-
re. Az első hónap tapasztala-
tai alapján némi korrekció lesz 
a menetrendben, amely során 
a menetrendek néhány perccel 
finomodnak, pontosulnak. A ta-
pasztalatok összegyűjtése után 
valószínűleg a közeljövőben le-
hetőség nyílik arra, hogy egy 
újabb körjárat induljon hétköz-
napokon 11 óra magasságában 
és az a járat a Révdűlőt is érint-
se. Ezzel a további járatbővü-
léssel még inkább bevonnánk a 
körzetet a helyi közlekedés vér-
keringésébe.

A hónap során huzamosabb 
ideig nem volt közvilágítás a 
Kiss Ernő utcában. A problé-
mát egy építkezés során átvá-
gott vezeték okozta. A javítás a 
kelleténél több időt vett igény-
be, amelynek legfőbb oka az 
volt, hogy a kérdéses utca még 
nincs az Önkormányzat kezelé-
sében, mivel az egy ingatlanfej-
lesztő magánútja és a közszol-
gáltatóval is ez a vállalkozó áll 
szerződésben. A hiba azután 

közvetítés segítségével elhá-
rult. Január 28-ai testületi ülé-
sén egyhangúan döntött a tes-
tület az Iskola utcai népkonyhai 
szolgáltatás megindításáról. A 
konyha a kispénzű nyugdíjaso-
kat és a szerény körülmények 
között élőket hivatott segíteni 
napi egy tál meleg étellel hét-
köznaponként 12 és 14 óra kö-
zött. A konyha nem az életvi-
teli problémákkal küzdő, devi-
áns vagy hajléktalan személyek 
számára kíván szolgáltatást vé-
gezni. Az ilyen emberekkel to-
vábbra is a Vöröskereszt foglal-
kozik majd. Korábban több ag-
gódó hang is eljutott az Önkor-
mányzathoz a népkonyhával 
kapcsolatban, ezért a HSZK szi-
gorú házirendet dolgozott ki, 
amelynek megsértése kitiltást 
fog maga után vonni. A konyha 
léte nem zavarhatja a környék 
nyugalmát. Az induló szolgálta-
tás tevékenységét szemmel fo-
gom kísérni.

Szintén a testületi ülésen 
született döntés a Magyar-
ság Sportpálya főépületének 
a belső felújításáról, átalakítá-
sáról. Az Önkormányzat az el-
múlt években jelentős mér-

tékben áldozott a létesítmény-
re, amelyet egyre több körzet-
beli lakos is igénybe vesz. Az 
idei fejlesztéssel a régi lőtér he-
lye is új feladatokat fog kap-
ni. Itt kerül majd kialakításra a 
hármasugró-pálya, távolugró-
pálya, a gerelyhajító-, a disz-
koszvető-, a súlylökő- és a kala-
pácsvető pálya is.

A hónap folyamán átadtam 
az év első babacsomagját is a 
körzetben Bencének, aki körze-
tünk egyik legfiatalabb lakója.

Továbbra is várom bejelen-
téseiket a kátyúkkal kapcsolat-
ban. Ezen kívül már lehetséges 

a bekapcsolódás a tavaszi (ápri-
lis) közterületi faültetési prog-
ramba is. A fát az Önkormány-
zat térítésmentesen adja és az 
önkormányzati cég el is ülte-
ti azt oda, ahová a lakos kíván-
ja. Már elkezdtek érkezni az első 
jelentkezések. Tegyük zöldeb-
bé környezetünket!

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

 
 Csoma Attila

1. sz. választókörzet 
 képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Népkonyha nyílt a városban 
dunakeszi város kéPviselő-testülete még a tavalyi év-
ben döntött a néPkonyha bevezetéséről a városban, 
amely február 1-től fogadja a rászorulókat egy tál 
meleg étellel. 

A szolgáltatás a Humán 
Szolgáltató Központ 
felügyelete alatt mű-

ködik, s telephelye az Isko-
la utca 8. szám alatt találha-
tó épület. Az elmúlt hónapok-
ban megtörtént a helyszínen 
az akadálymentesítés, a szoci-
ális helyiségek kialakítása, va-
lamint új burkolatot kapott az 
ebédlő is.

A Humán Szolgáltató Köz-
pont munkatársai a Polgár-
mesteri Hivatal szociális és 
egészségügyi csoportjával kö-
zösen elkészítették a népkony-
ha szakmai programját és há-
zirendjét, melyet a képviselők 
egyhangúan támogattak, így 
jóváhagyva a szolgáltatás feb-

ruári indítását. A népkonyha 
azoknak az embereknek nyújt 
napi egy tál meleg étel formá-
jában segítséget, akiknek ala-
csony jövedelmük, nehéz élet-
helyeztük miatt szükségük 
van egy ilyen fajta támogatás-
ra. A népkonyha hétköznapo-
kon 12 és 14 óra között fogad-
ja a rászorulókat.

A házirend alapján a nép-

konyhán tilos a rendezetlen, 
hiányos, piszkos ruházatban 
való megjelenés, amely za-
varja az ellátottakat az étke-
zés igénybevételében valamint 
a kiszolgáló munkatársat fel-
adatának ellátásában. A felso-
roltak – és még számos fontos 
szempont figyelmen kívül ha-
gyása - a házirend súlyos meg-
sértésének minősülnek és kö-

vetkezményekkel járnak. A 
Humán Szolgáltató Központ 
felügyelete alatt működő nép-
konyha nem szolgálja ki az 
életviteli problémákkal küz-
dő, vagy hajléktalan szemé-
lyeket, akik számára tovább-
ra is a Vöröskereszt nyújt se-
gítséget. 

A Magyarság sportpályán idén 
folytatódnak a felújítások
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A magyarországi németek kitelepítésére emlékeztek 
Német Kitelepítés Emléknapja

január 19. a magyarországi németek elhurcolásának emléknaPja, amelynek megtartásáról az 
országgyűlés 2012. december 10-én döntött. e naPon arra emlékezünk, hogy 1946-ban ezen a na-
Pon hagyta el magyarországot az első vonatszerelvény, amely az elüldözött német lakosokat 
szállította németországba.

A „Duna Összefűz” Duna-
keszi Nemzetiségek Klubja 
2016. január 21-i klubnap-

ján emlékezett meg a Német Kite-
lepítés 70. évfordulójáról. Éberling 
József szervező, német nemzetisé-
gű tag előadásában szólt az 1700-
as évektől kezdődő német betele-
pítések miértjéről és szükségessé-
géről. Kiemelte, a betelepült néme-
tek kereskedelmet, kézművességet, 
ipart, újszerű földművelést hono-
sítottak meg Magyarországon, mi-
közben szívükben-lelkükben ma-
gyarrá váltak.

 1945-ben még is származásuk mi-
att kényszerültek elhagyni az orszá-
got, amelyet szülőföldjüknek tekin-
tettek. Az akkori kormány minden, 
a háborút követő probléma megoldá-
sára választotta a kitelepítést. 1945-
48 között több mint 200.000 ember 
kényszerült elhagyni hazáját.

1950. augusztus 5-én Stuttgart-
ban kiadták a „Hazájukból elüldö-
zött németek Chartája”-t, amely-
ben kimondták:  „Mi, a hazából el-
üldözöttek, lemondunk a bosszúról 
és megtorlásról. Ez az elhatározás 
komoly és szent. Az emberek ha-
záját Isten jelölte ki. Az embereket 
hazájuktól erőszakkal elszakíta-
ni, egyet jelent szellemiségük meg-
semmisítésével. Felhívunk minden 
népet és embert, hogy azok, akik 
tenni akarnak valamit a jó ügyért, 
lássanak munkához, hogy mind-
nyájunk számára megtaláljuk a ki-
vezető utat egy jobb jövőbe.”

A klubrendezvényen résztvettek 
a bolgár, örmény, lengyel, német 
nemzetiségek képviselői is.

A klubesten megemlékeztek prof. 
dr. Mádl Antalról, aki egész életét 
a magyarországi németség ügyé-
nek szentelte. 2006-ban megala-
pította a Dunakeszi Német (akkor 
még) Kisebbségi Önkormányzatot, 

annak négy évig vezetője volt. Éle-
tével, munkásságával példát muta-
tott mindannyiunk számára.

Kirov Gábor

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Selbstverwaltung der deutschen Nationalität in Dunakeszi 

MEGHÍVÓ
A Dunakeszi  Német  Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel  

meghívja Önt és kedves családját, barátait   

a 2016   február 18.-án csütörtökön  18:00  órakor tartandó 
klubestjére, melynek témája: 

Megemlékezés a német nemzetiségi származásúak 
Magyarországról történő KITELEPÍTÉSÉNEK 

70. évfordulójára. 

Meghívott előadók: Marchut Réka történész, MTA  
Társadalomtudományi Kutató Központ  Kisebbség  Kutató  Intézet  

munkatársa és Ágoston  András történész

Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 
2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.   
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Javaslat a dunakeszi piac-csarnok korszerűsítésére
„a helyi termelői Piac nem csak egyszerűen árucsere színhelye, hanem egy értékes közösségi élmény színtere is, ahol 
jobban megismerhetik egymást a helyben lakók, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom. szí-
nes és helyi sajátosságú Programokkal kiegészítve a Piacot, növelhető a turisztikai vonzerő, továbbörökíthetőek a 
néPi hagyományok is, és minden korosztály magtalálhatja a megfelelő kikaPcsolódást szolgáló élményt a Piac láto-
gatásakor.”  vidékfejlesztési minisztérium: „helyi termelői Piacot minden telePülésre - 2013.”

Előzmények

A Dunakeszi, Barátság úton 
lévő építésvezetőségi területről 
az 1990-es évek elején a lakóte-
lepet építő cég levonult, maradt 
a két Erdért faház-sor, buckák, 
betonkupacok, törmelék.

A terület rendezése után az 
Önkormányzat felhívása alap-
ján 1995-ben létesült a pi-
ac-csarnok, mely  egész heti 
nyitvatartással, és ezen belül 
igen jelentős péntek-szombati 
forgalommal 20 éven keresztül 
üzemelt, melyet később vasár-
napi bolhapiac is kiegészített - 
és igazolta a fenti állításokat.

A gazdasági változások, a 
piac egyes építőanyagainak el-
használódása miatt ma  a csar-
nok tető héjazata hiányzik és a 
piac üzemeltetés szünetel, ám 
a  dunakeszi  lakosok vélemé-
nye alapján a bevált, a rende-
zési tervben is kijelölt  helyen 

továbbra is  nagy szükség len-
ne a korszerűsítés utáni üze-
meltetésre, mert nem meg-
oldás az utcasarkokon törté-
nő árúsítgatás, nem véletlen a 
Napoleon által meghonosított 
piac-vásárcsarnok világméretű 
elterjedése. 

A piac-csarnok üzemeltetést 
nem csak a helyi, a kistermelői, 
a friss élelmiszerek minél egy-
szerűbb módon a lakosok ré-
szére történő értékesítésének 
biztosítása, de aktuálisan a va-
sárnapi bolt bezárás is különö-
sen  indokolttá teszi. 

A korszerűsítési javaslat

A FIDESZ meghirdetett 
családtámogatási, a vállal-
kozásokat segítő programjai 
rendkívűl kedvező lehetőséget 
kínálnak. A ma már közismert 
CSOK program alkalmazásá-
val a piaci telek megvásárlása-

kor érvényes beépítési előírá-
sok alapján a telek dunai részén 
már megépült épülethez ha-
sonló 2 emeletes épületben, az 
emeleti szinteken mintegy 50 
db 60 m2 –es lakás kerülhet-
ne megépítésre a Duna felé nyi-
tott  elrendezéssel, oly módon, 
hogy a középen lévő csarnok 
területe fölé pillér sorra  emelt 
zöldtetős, az udvar felől füve-
sített terület alatt, felülvilágí-
tók alkalmazásával alakítható 
ki a  piaci  csarnok. Ezzel nem 
csak a piac működtetése, egy 
rendkívűl fontos közszolgál-
tatás ujraindítása lenne bizto-
sítható, de 50 dunakeszi fiatal 
család is hozzájuthatna a ked-
vezményes lakásépítési prog-
ramban történő részvételhez.

A piac jelenlegi üz-
let tulajdonosai szabadon 
megválaszhatnák, hogy to-
vábbra is kívánnak-e üzletet 
üzemeltetni a földszinten, vagy 

átadják a részvételi lehetőséget 
új résztvevőknek. A beruházás 
több konsrukcióban is megva-
lósítható egy beruházó bevo-
násával, de új építőközösség 
útján is.

Javasolt ideiglenes 
intézkedések

A korszerűsítés megkezdé-
séig, a piacfejlesztést tervezők, 
a hatályos jogszabályok alap-
ján helyi termelői piac beindí-
tását javasolják 2016. 03.05-től, 
a korábbi piaci rend visszaállí-
tásával, a nyitott területen na-
gyon kedvezményes helydí-
jakkal keddtől-szombat délig. 
Szombat délután és vasárnap a 
korábban már bevezetett ked-
vezményes bolhapiac megren-
dezése javasolt. 

PIG Piac Ingatlan-
fejlesztő Group

Pályázási lehetőség az Erzsébet-program keretében
magyarország kormánya kiemelt feladatának tekinti a szociáli-
san hátrányos helyzetűek megsegítését. 

Idén 7 célcsoport számára 68 pá-
lyázatot írtak ki, amelyek már el-
érhetők a www.erzsebetprogram.

hu oldalon. A pályázatok beadá-
sa lépcsőzetesen történik, hogy kel-
lő idő álljon mindenki rendelkezé-
sére. Először a nyugdíjasok számá-
ra biztosított üdülési- és fürdőpá-
lyázat nyílt meg, az érintetteknek 30 
nap áll rendelkezésére a pályázatok 
beadására. De az Alapítvány a nagy-
családosok, fogyatékossággal élők, 
közlekedési, postai, köznevelési dol-
gozók számára is írt ki pályázatokat. 
A pályázatok kitöltésében és beadá-
sában az összes pályázó számára az 
ország 1500 pontján nyújtanak segít-
séget, adnak tanácsot az Alapítvány-
nyal együttműködő szervezetek. A 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
által meghirdetett pályázatok auto-
matikusak, azaz, aki a feltételeknek 
megfelel, a keretösszeg kimerüléséig 
sikeres pályázóvá válik. 

Feltételek:
Határidő: 2016.02.29.

Nyugdíjasokra vonatkozó informá-
ció: Belföldi illetőségű, öregségi nyug-
ellátásban részesülő, 60. életévét betöl-
tött személy.

Önrész: 5 000 Ft

Kiírás részletei:
• Azon belföldi illetőségű, öregségi 

nyugellátásban részesülő, 60. életévét 
betöltött személy, akinek rendszeres, 
havi teljes összegű ellátása nem halad-
ja meg a 147 000 Ft-ot, valamint továb-
bi adóköteles jövedelemmel nem ren-
delkezik.

• Fontos, hogy az idei évtől kizáró-
lag saját email címmel és a hozzá való 
jelszóval rendelkező pályázó tud részt 
venni a pályázatokon, ezért szeretnénk 
kérni, hogy amikor befáradnak ügy-

félfogadási időben hozzák magukkal a 
fenti adatokat. 

Dunakeszi Város Önkormányzata 
szívesen áll ilyen jó ügy mellé, így sze-
retnénk segítséget nyújtani a pályáza-
tok megírásában. A tájékoztatásban a 
Programiroda munkatársai adnak se-
gítséget. 

Ügyfélfogadás
Hétfő: 13.00 - 17.30
Szerda: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Telefonszám: +36-27-542-815
Email: 
programiroda@dunakeszi.hu  

A tavalyi év sikere után bízom ben-
ne, hogy idén még többen használják 
ki ezt a kikapcsolódási lehetőséget.

Dióssi Csaba polgármester



14 Dunakeszi Polgár14

A CSOK a családközpontú kormányzás 
újabb fontos mérföldköve

a családi otthonteremtési kedvezmény 10+10 millió forintos támogatásával és a kedvezményes hitel 
lehetőségével fontos bizonyítéka a kormány magyar családokkal, illetve a családot tervezőkkel 
szembeni elkötelezettségének, ugyanakkor az elmúlt huszonöt év legjelentősebb Programja. a Prog-
ram lehetőségeiről, a támogatás igénybevételének feltételeiről tuzson bence, a miniszterelnöki ka-
binetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei 5. számú választókerü-
let országgyűlési kéPviselője adott laPunknak tájékoztatást.  

- A CSOK szinte pillanatok alatt a 
mindennapi közbeszéd részévé vált, 
ami egyértelműen azt jelenti, hogy 
szükség volt rá, várták már az em-
berek.

- Valóban így van. Ez a program 
rendkívüli jelentőségű a magyar csa-
ládok számára, és ennek megfelelően 
a kormány is kiemelt figyelmet fordít 
a megvalósítására. Egyértelmű szán-
dékunk az, hogy a lehető legtöbb csa-
ládnak segíthessünk saját otthonhoz 
jutni. A legfontosabb tehát a családok 
boldogulása, de nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül azt sem, hogy a CSOK 
a gyermekvállalás mellett a munka-
helyteremtést is ösztönzi, tehát pozi-
tívan hat a magyar gazdaságra.

- A „család” a Fidesz-KDNP kor-
mány szótárában előkelő helyen sze-
repel, és nem csak a szótárában, ha-
nem döntéseiben is érzékelhető a 
magyar családok iránti érzékenység. 

- Pontosan. Mi a kezdetektől csa-
ládközpontú kormányzásra törek-
szünk, fontos célunk az, hogy meg-
állítsuk a népességcsökkenést. Te-
hát a kormány számára első a gyer-
mek. Nem csak siránkozunk, hogy 
„fogy a magyar”, hanem a megoldá-
son gondolkodunk, konkrét lépése-
ket teszünk, hogy megállítsuk a né-
pességcsökkenést. És úgy látjuk, erre 
nem a bevándorlók jelentik a megol-
dást, sokkal inkább az, hogy minél 
több magyar gyermek születik. Per-
sze, önmagában még nem elegen-
dő az, hogy növekedik a népesség – 
a családoknak kiszámítható, biztos 
lehetőségeket, támogatást kell bizto-
sítani, meg kell teremteni számunk-
ra a jó élet lehetőségét. A CSOK mel-
lett e célt szolgálják többek között 
a családi adórendszer, a gyed-ext-
ra, az adócsökkentések, a béremelé-
sek, az édesanyákért tett intézkedé-
sek is. Ezek kivétel nélkül javítják a 
családok helyzetét, és növelik a gye-
rekvállalási kedvet.

- Beszéljünk a CSOK-ról! Mit kell 
tudni erről a 10+10 millió forintos 
támogatásról? Kik vehetik igénybe?

- A 10 millió forintos támogatás 

három gyermek, illetve három vál-
lalt gyermek után igényelhető. Ebből 
a mondatomból, gondolom, az is vi-
lágosan kitűnik, hogy a gyermekvál-
lalás örökbefogadással is teljesíthe-
tő. Ezt már csak azért is hangsúlyoz-
ni kell, mert gyakorta felmerülő kér-
dés. Ugyanígy fontos kiemelnünk, 
hogy a 10 milliós támogatás csak új 
ingatlanra vehető igénybe – akkor, 
ha a család új lakást vagy házat vá-
sárol, épít, építtet. El kell mondanom 
azt is, hogy vannak „területfeltéte-
lek”: a három gyermek után igénybe 
vett CSOK esetén feltétel az, hogy a 
vásárolt új lakás hasznos alapterülete 
legalább 60 négyzetméter, az újépíté-
sű családi házé legalább 90 négyzet-
méter legyen.

- Ugyancsak gyakran felmerülő 
kérdés az, hogy mi számít új ingat-
lannak?

- Az otthonteremtési kedvezmény-
ről szóló rendelet szerint a 2008. jú-
lius 1-jén vagy később kiadott építé-

si engedéllyel rendelkező összkom-
fortos lakás számít új ingatlannak, 
amely a kérelem benyújtásakor hasz-
nálatbavételi engedéllyel – vagy a 
használatbavétel tudomásul vételét 
igazoló hatósági bizonyítvánnyal – 
rendelkezik.

- Mi a helyzet azokkal a csalá-
dokkal, amelyek már – teszem azt 
– rendelkeznek saját ingatlannal, 
és igénybe szeretnék venni ezt a tá-
mogatást? Megtehetik? Vagy rájuk 
már nem érvényesek ezek a kedvez-
mények?

- Természetesen azok a háromgye-
rekesek, vagy három gyermeket vál-
lalók is igénybe vehetik a támogatást, 
akik már rendelkeznek ingatlan-tu-
lajdonnal. Esetükben feltétel az, 
hogy a család életvitelszerűen a tá-
mogatásból vásárolt új ingatlanban 
tartózkodjon, és ezt lakcímkártyá-
val tudják igazolni. A kormány most 
dolgozik azon, hogy az 1, illetve a 2 
gyermekesek esetén is megszűnjenek 
a tulajdoni korlátok. 



15Dunakeszi Polgár

- Ha már az egy- és kétgyermekes 
családokat említette: ők mekkora 
támogatást vehetnek igénybe új épí-
tésű lakásra, családi házra?

- Köszönöm a kérdését, bizony, ez 
is lényeges információ. Az egy gyer-
mekes családok, illetve egy gyere-
ket vállalók 600 ezer forint, míg a két 
gyermeket vállalók 2,6 millió forint 
támogatást igényelhetnek.

- Bizonyára nem elsőként, nem 
egyedüliként tesszük fel a kérdést: 
mi történik abban az esetben, ha 
családban nem születik meg a vál-
lalt gyerek? Mi a helyzet akkor, ha 
több gyermek születik a vártnál?

- Elképzelhető az az eset is, hogy 
egy családnál a tízedik év leteltével 
nem születik meg a harmadik gye-
rek. Ilyenkor fontos tudni azt, hogy 
az igénylő önhibájából vagy önhi-
báján kívül nem teljesül-e a válla-
lás. Amennyiben az első eset áll fenn, 
az igénylőnek 60 napon belül visz-
sza kell fizetnie a három gyerek után 
járó CSOK összegét  (illetve a meglé-
vő gyermekek száma alapján a külön-
bözetet), a Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvény szerinti kamat ötszö-
rösének megfelelő kamattal terhelten.

Adós vagyok még azzal a válasszal, 
hogy mi történik akkor, ha a vállalt-
nál több gyermek születik. Vegyük 
például azt a lehetőséget, hogy a csa-
lád megigényli a CSOK-ot két gyer-
mek után, emellé pedig hitelt is fel-
vesz, és ezt követően születik még egy 
vagy több gyerekük. Ez esetben a még 
fennálló hiteltartozás gyermekenként 
400 ezer forinttal csökkenthető. Vi-
szont, ha a család három gyerek után 
10 millió forintos támogatást vett fel, 
és születik egy gyerek, akkor már 
nem jár a 400 ezer forintos hitelcsök-
kentési lehetőség. Más a helyzet, ha a 

család a CSOK igénybevétele után is-
mét építkezik vagy új lakást vásárol. 
Ilyenkor, ha harmadikként vállalnak 
még 1 gyereket, akkor igényelhetik a 
CSOK-ot az újabb lakásra is, immár 
a 10 milliós CSOK-ot, de a korábban 
kapott összeget ebből le kell vonni.

- Az elmúlt percekben mindvégig 
új építésű ingatlanokról beszéltünk. 
A használt lakást vásárolni tervező 
családok milyen támogatásra szá-
míthatnak?

- Természetesen a kormány azok-
ra is gondolt, akik nem újépítésű, ha-
nem használt ingatlan vásárlásában 
gondolkodnak. A támogatás összege 
itt egy gyerek vállalása esetén akár 
600 ezer forint is lehet, két gyermek 
esetén 1 millió 430 ezer forint, há-
rom gyermek után 2,2 millió forint, 
négy vagy több gyermek után pedig 
2 millió 750 ezer forint. Ha figyelem-
be vesszük ezeket az összegeket, vi-
lágosan látszik, hogy mi inkább az 
új ingatlanépítések számának növe-
lését tartjuk kívánatosnak, az előbbi-
ekben már említett „grátisz”, a gaz-
daságélénkítő hatás miatt.

- Ha jól tudom, a támogatás 
igényléséhez bizonyos életkori felté-
teleknek is meg kell felelni.

- Így van, és jó, hogy erről is beszé-
lünk, mert módosult az ezzel kap-
csolatos szabályozás. A módosítás-
nak köszönhetően pedig a támogatást 
most már azok a családok is igény-
be vehetik, ahol a házastársak egyi-
ke az igénylés időpontjában már be-
töltötte a negyvenedik életévét. Itt két 
esetet különíthetünk el. Az egyik eset 
az, amikor valaki úgy igényli a támo-
gatást, hogy már megvannak a gyer-
mekek, a másik pedig az, amikor a 
támogatást még a gyermek(ek) meg-
születése előtt szeretnék igénybe ven-
ni. Az első esetben nem feltétel az, 

hogy a szülők házasságban éljenek, és 
a 40 éves korhatár sem előírás. Ezzel 
szemben a második esetben a támo-
gatás igénylése házassághoz kötött. A 
módosítás változást hozott abban is, 
hogy a támogatást most már a szü-
lők a korábbi 16 év helyett az eltartott 
gyerek huszadik életévének betöltésé-
ig vehetik igénybe, s ez a korhatár a 
felsőoktatásban tanulók esetében to-
vábbi öt évvel kitolható, tehát a gyer-
mek 25 éves koráig.

- Beszélgetésünk elején említet-
te, hogy az utóbbi években csökke-
nőben van a válások száma. Ez ör-
vendetes, mégsem zárható ki az a le-
hetőség, hogy a támogatást igénylő 
házastársak a lakásvásárlás után 
szétmennek. Mi történik ilyenkor?  

- Ha a házasságot felbontó jogerős 
bírósági határozat vagy a házassá-
gi vagyonmegosztási szerződés alap-
ján az egyik fél megszerzi a CSOK 
igénybevételével épített vagy vásá-
rolt lakás tulajdonjogát, és gyereke-
ket is nála helyezik el, a volt házas-
társat nem terheli visszatérítési kö-
telezettség. Magyarán két dolognak 
kell teljesülnie ahhoz, hogy a CSOK-
ot ne kelljen visszafizetni: az egyik 
házastárs tulajdonában kell lennie 
az ingatlannak és a bíróság által neki 
megítélt gyerekeknek vele együtt kell 
laknia életvitelszerűen. Kivételt je-
lent ez alól a nagykorú gyermek, aki 
időközben „kirepült”. Ha a gyereke-
ket a bíróság nem annak a szülőnek 
ítéli meg, akinél a lakás marad, ak-
kor a támogatást vissza kell fizetni.

- Nyilván lesznek olyanok is, akik 
igénybe szeretnék venni a CSOK-ot, 
noha korábban már részesültek ha-
sonló támogatásban, például Szoc-
polban. Ők elesnek ettől a lehető-
ségtől?

- Nem. Azok, akik a 3 gyermek 
után járó CSOK-ot igénybe szeretnék 
venni, és előtte már részesültek vissza 
nem térítendő lakáscélú állami támo-
gatásban vagy hitelt vettek fel, a ko-
rábbi támogatás összegével csökken-
tett összegű CSOK-ra jogosultak.

- Végezetül még egy gyakorlati 
kérdés: meddig lehet az új otthon-
teremtési támogatásra jelentkezni?

- A kormányrendeletben nem sze-
repel erre vonatkozó határidő. A 
bankok februártól készen állnak a 
kedvezmények nyújtására.  Sok függ 
attól, hogy az építőipar hogyan tud 
majd bekapcsolódni a programba. 
Bízunk abban, hogy az új otthonte-
remtési program számukra is kedve-
ző feltételeket teremt majd.

Vetési Imre



16 Dunakeszi Polgár

A bűncselekmények száma viszont csökkent 2015-ben

Berki Csilla, Serfőzőné Kozma Ilona, 
Szabó Józsefné hivatalvezető, Varga László

KÖZLEMÉNY
a kerékPárokra és segédmotoros kerékPárokra vonatkozó rendelkezéseket a kresz 54.§-a tag-
lalja. 2010-ben számos kresz módosítás léPett életbe a kerékPáros közlekedéssel kaPcsolatban. 
egyik fontos változás volt a kerékPáros közlekedés lehetővé tétele egyirányú utcában a forga-
lommal szemben.

jelentősen csökkent 2015-ben az elkövetett bűncselekmények száma – számolt be a sajtó kéPviselőinek a dunakeszi 
rendőrkaPitányság bűnügyi osztályának vezetője. berki csilla alezredes szintén sikerként értékelte, hogy három 
ügyben négy betörőt sikerült elfogniuk az elmúlt két hónaPban. 

Egyirányú utcába tilos a for-
galommal ellenkező irány-
ból behajtani kerékpárral 

is, kivéve, ha a fenti kerékpárt jel-
ző kiegészítő tábla ezt megenge-
di. Ez utóbbi esetben szigorúan az 
úttest jobb oldalán kell haladni ke-
rékpárral, ha van felfestett kerék-
pársáv, akkor ott.

A 2010-es KRESZ-módosítás 
csak minimális változást hozott 
az egyirányú utcákra vonatko-
zóan. Továbbra is csak akkor 

szabad szemből behajtani, ha a 
kiegészítő tábla ezt megengedi!

Nagyon fontos, hogy ha nincs 
kiegészítő tábla, ne hajtsunk be 
az egyirányú utcába forgalommal 
szemben! A keresztező utcákban 
közlekedők ugyanis nem szá-
mítanak a rossz oldalról érkező 
kerékpárosokra!

 Dunakeszi 
Rendőrkapitányság 

***
A közlemény előzményeként a 

Dunakeszi Polgár 2016. januári 

lapszámában egy olvasói levél 
jelent meg a Kölcsey utca egyirá-
nyú közlekedésével kapcsolatban, 
mellyel összefüggésben – többek 
között - azt írtam, hogy a „témát 
a rendőrkapitányságon tartott 
decemberi sajtótájékoztatón 
felvetettem, mellyel kapcsolatban 
azt a tájékoztatást kaptam, ha 
KRESZ tábla nem tiltja, hogy a 
kerékpárosok az egyirányú utca 
forgalmával szemben haladva 
közlekedjenek, akkor behajthat-
nak, nem követnek el szabály-

talanságot.” Az idézett mondat 
tartalmának helytállóságát két 
olvasónk is vitatta. Minden bi-
zonnyal az okozta a félreértést, 
hogy arra helyeztem a hangsúlyt; 
ha KRESZ tábla nem tiltja, akkor 
behajthatnak, melyhez hozzá 
kellett volna tennem: Csak akkor 
szabad szemből behajtani, ha a 
kiegészítő tábla ezt megengedi!

A félreérthető fogalmazásért a 
Tisztelt Olvasók elnézését kérem. 

Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő

Két személy csuklóján még 
decemberben kattant a bi-
lincs, akik a Gutai utca 

egyik épülő házába törtek be és vit-
ték el a kazánokat és gázpalackokat. 
Előzetes letartóztatásukat a bíróság 
elrendelte, s jelenleg már több más 
bűncselekménnyel is meggyanú-
sították őket. Januárban Fóton ér-
tek tetten egy betörőt, aki korábban 
gépkocsi feltörés, kerékpár- és tele-
fonlopás miatt került a rendőrség lá-
tókörébe. Szintén Fóton sikerült el-
fogni a Bod Reflex segítségével azt a 
személyt, aki egy ottani hétvégi ház-
ba tört be.

Mint az osztályvezető asszony el-
mondta, a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnügyi Igazgatósága 
az elmúlt év végén kiadott egy in-
tézkedési tervet az idősek sérelmé-
re elkövetett súlyos, erőszakos bűn-
cselekmények megakadályozása és 
megelőzése érdekében. Ezzel össze-
függésben decembertől este 10 órá-
tól hajnali 5 óráig plusz egy járőr pá-
ros lát el közterületi szolgálatot a ka-
pitányság területén, így próbálják 
meg kiszűrni az ilyen jellegű cselek-
ményeket, elkövetőeket. Szerencsé-
re ez a járás területén nem jellem-
ző, azonban gyakran fordul elő az 
úgynevezett „unokázós” elköveté-
si módszer, amikor egyedül élő idő-
sebb személyeket hívnak fel azzal, 

hogy ő az unokájuk és pénzt sze-
retnének kérni, például azért mert 
megzsarolták vagy baleset érte őket 
– mondta el Berki Csilla. Sok idős 
már felismeri, hogy csalásról van 
szó, de sajnos Gödön decemberben, 
két esetben is sikerült pénzt kicsal-
ni ilyen módszerrel. Ezért is szeret-
nék kérni az idős embereket, ha va-
lakihez ilyen telefonhívás érkezett 
vagy ilyenről tud, tegyen bejelentést 
a rendőrkapitányságon.

A tavalyi évben sajnos a balese-
ti statisztikák a korábbiakhoz ké-
pest romló tendenciát mutatnak, 
s ez az idei év első hónapjáról is el-
mondható – fogalmazott a sajtótá-
jékoztatón a közlekedésrendészeti 
osztály vezetője. Serfőzőné Kozma 
Ilona alezredes elmondta, hogy ja-
nuárban halálos kimenetelű közle-
kedési baleset is történt a kapitány-

ság területén az M2-es úton. Ko-
moly problémaként értékelik, hogy 
a kijelölt gyalogátkelőhelyen történt 
balesetek száma is növekedett, ezért 
fokozott rendőri jelenlétet biztosíta-
nak ezeken a helyeken mind a négy 
településen. A gyalogosok figyelmét 
is felhívják arra, hogy körültekintő-
en lépjenek az úttestre, s csak akkor, 
ha meggyőződtek róla, hogy a gép-
kocsivezetők megadták nekik az el-
sőbbséget.

Serfőzőné Kozma Ilonától meg-
tudtuk még, hogy nyolc általános is-
kola jelentkezett a kapitányságnak 
arra a programjára, amelynek ke-
retében a 4. osztályos tanulókat a 
közlekedésrendészeti osztály kollé-
gái a gyalogos- és a kerékpáros köz-
lekedéssel kapcsolatos tudnivalókra 
oktatják majd. A tudásszint felmé-
rése érdekében júniusban egy ver-

senyt is rendeznének a rendőrség te-
rületén, s az első helyezett osztályt 
a Hungaroringre szeretnék elvinni 
egy egész napos programra.

Az osztályvezető asszony arról is 
beszámolt, hogy a sok baleset alap-
vető oka továbbra is a figyelmetlen-
ség, de ezen belül a mobiltelefoná-
lás miatt bekövetkezett ügyek szá-
ma nem jellemző.

Minden körzeti megbízotti stá-
tusz betöltésre került az elmúlt esz-
tendőben – ezt már az őr-járőr al-
osztály vezetőjétől tudták meg a saj-
tó képviselői. Varga László százados 
szerint ennek is köszönhető, hogy 
nagyobb hangsúlyt tudnak fektet-
ni a körözési tevékenységre. Az idei 
év első hónapjában hat körözött sze-
mélyt sikerült így elfogniuk, s ezen 
tevékenységüket továbbra is folytat-
ni fogják.

A körzeti megbízottak folyama-
tos kapcsolatban állnak a területü-
kön élő emberekkel, saját mobilte-
lefonszámmal rendelkeznek, amely 
publikálásra is került. Így az állam-
polgárok gyakran felkeresik őket, 
sok jelzés érkezik a lakosság részé-
ről. De a havonta egy alkalommal 
tartott fogadónapot is szép számmal 
kapnak bejelentéseket, illetve kér-
nek tájékoztatást az itt élő emberek.

(B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Romló tendenciát mutatnak a baleseti statisztikák
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Lőrincz Róbert intézményvezető az értékek megőrzésére helyezi a hangsúlyt

A város fontos és kedvelt színtere 
a Kölcsey Ferenc Könyvtár 
lőrincz róbert az elte informatikus-könyvtáros szakán szerzett diPlomával a zsebében 2007-ben a du-
nakeszi városi könyvtárban helyezkedett el tájékoztató- és helyismereti könyvtárosi munkakörben, 
amely amúgy is a legkedvesebb elfoglaltsága. így mi sem természetesebb számára, hogy nem csak du-
nakeszi történetével foglalkozzon, hanem lakóhelye, újPest múltjával is, melyről több könyve is meg-
jelent. a tavaly ősszel nyugdíjba vonult csonka mária az utóbbi években gyakran megbízta igazgató-
helyettesi feladatokkal is, így amikor felmerült az intézmény irányításának kérdése, lőrincz róbert 
elfogadta fogadta dióssi csaba Polgármester megbízását, s elvállalta a könyvtár vezetését.

- Minden évet új tervekkel, el-
képzelésekkel kezdjük. A Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár 2016-ban 
milyen újdonságokkal "ajándé-
kozza" meg a város polgárait, ol-
vasóközönségét? – kérdeztük az 
intézményvezetőt.

- Nem igazán az újdonságok-
ra, hanem a "megőrizve megújítás-
ra" helyezném a hangsúlyt. Könyv-
tárunk egy jól működő szerveze-
ti struktúrában, rendszeres és nép-
szerű programokkal működik már 
hosszú évek óta, melyeket szeret-
nénk továbbvinni, bővíteni és fel-
frissíteni. A könyvtár tapasz-
talt és kiváló szakmai felkészült-
séggel rendelkező kollektívája ga-
rancia ennek megvalósítására. Az 
idén huszonharmadik születés-
napját ünnepli az Irodalmi Szalon, 
amelyben fellépő művészek ország-
szerte viszik magukkal Dunakeszi 
jó hírét, sokszor emlegetik az it-
teni érdeklődő és értő közönséget. 
A dunakeszi írók, költők számá-
ra rendezett felolvasó esten kívül 
idén néhány alkotó egész estés elő-
adói műsorát, könyvbemutatóját is 
megszervezzük. Megújítjuk, bővít-
jük a Dunakeszi Német Nemzetisé-

gi Önkormányzattal 2015-ben kö-
tött együttműködésünket is, mely-
nek eredményeképpen nemzetisé-
gi klubesteken kívül 2016-ban több 
képzőművészeti kiállítást, sőt ka-
marazenei esteket is rendezünk a 
könyvtárban. A Sellei Zoltán Vá-
rosi Versmondó Versenyen ettől az 
évtől kezdve a korhatár leszállítá-
sával a város ifjúságának is lehe-
tőséget biztosítunk a szereplésre, 
megmérettetésre. Jelentős szakmai, 
szervezési feladatot jelent, hogy fi-
ókkönyvtárunk idén új helyre köl-
tözik a felújított József Attila Mű-
velődési Központban. 

- Milyen válaszokat tudnak adni 
a naponta jelentkező új kihívások-
ra? Egy negyvenkétezres város éle-
tében, a főváros szomszédságában 
milyen szerepet tölthet be a városi 
könyvtár a XXI. század felgyor-
sult világában, amikor az inter-
net jóvoltából az olvasónak szinte 
minden információ "házhoz jön"?

- A könyvtáraknak és a könyvtá-
ros szakmának elsősorban az inter-
net és a digitális kor kihívásainak 
kell megfelelniük.  Általános a vé-
lemény, hogy mivel ma már szám-

talan könyv letölthető az internet-
ről, ezért egyre kevesebben látogat-
ják a könyvtárakat. Nos, ez a du-
nakeszi könyvtár esetében nem 
igaz. Évről évre nő a beiratkozott 
olvasóink és a könyvtárból kiköl-
csönzött dokumentumok száma. 
Könyvtárosaink kiemelkedő di-
gitális, internetes felkészültséggel 
rendelkeznek. 

A mai kor kihívásainak megfe-
lelő internetes oldalunkon keresz-
tül szolgáljuk ki a szintén növekvő 
számú távhasználók igényeit, vala-
mint itt tesszük közkinccsé digita-
lizált dokumentumainkat, helytör-
téneti adatbázisainkat. Könyvtá-
runk e-Magyarország pontként öt 
számítógépen biztosítja látogatói 
számára az internetes hozzáférést. 
Feladataink közé tartozik többek 
között a munkát keresők segíté-
se, de érkeznek hozzánk nyugdíja-
sok is, akik az interneten keresztül 
szeretnének például kedvezményes 
üdülésre jelentkezni, ám ezt ott-
hon, egyedül nem tudják elintézni. 

Ugyancsak az idősebb korosztály, 
valamint látássérült látogatóink kö-
rében keresettek a színészek által 
felolvasott hangos könyvek, melyek 
médiatárunk kiemelkedően legtöb-
bet kölcsönzött dokumentumai. 
Gyermekrészlegünk szinte mindig 
telt házzal működik. Az ingyenes 
wifi szolgáltatásunk beindítása óta 
egyre több gimnazista, főiskolás, 
egyetemista választja egész napos 
munkára a könyvtárunk olvasó-
termét, ahol a laptopjukon keresz-
tül elért internet, valamint a polco-
kon található szakirodalom együt-
tes használatával készülnek vizsgá-
ikra. Tehát a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár meghatározó szerepet tölt 
be Dunakeszi kulturális életében, 
amely – nagy örömünkre - tovább-
ra is fontos és kedvelt színhely vala-
mennyi korosztály számára.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE MIKLóS 
SZOBRÁSZ-, FESTő- ÉS GRAFIKUSMű-
VÉSZ TÁRLATA 2016. FEBRuáR 26-áN, 
PÉNTEKEN 18 ÓRAKoR NyÍLIK A Kő-
RÖSI CSoMA SáNDoR áLTALáNoS 
ISKoLA ISKoLA GALÉRIáJáBAN. A 
RENESZÁNSZ SZÉPSÉGű ÉS HARMóNI-
ÁJÚ KÉPEK SZÜRREÁLIS VILÁGÁT HU-
MOR ÉS IRóNIA HATJA ÁT. A MűVÉSZ 
FESTMÉNyEINEK, GRAFIKÁINAK SZÍN- 
ÉS FORMAGAZDAGSÁGA, ELKÁPRÁZ-
TATJA, ÖRÖMTELI SZEMLÉLőDÉSRE 
KÉSZTETI A FIGyELMES TÁRLATLÁTO-
GATóT. MEGTEKINTHETő: FEBRuáR 
26-MáRCIuS 11-IG, MuNKANAPoKoN 
8-18 ÓRáIG.

megalakulásának 25. évfordulója tiszteletére a Pest megyei érdy jános honismereti egyesület 2016. január 30-án 
tartotta ünnePi közgyűlését a magyar nemzeti múzeum széchenyi ferenc dísztermében. a honismereti szövetség 
elnöke, debreczeni droPPán béla köszöntőjét, és a Pest megyei elnök, mándli gyula beszámolóját követően kitünte-
tések átadására került sor.

Kolozsvári Grandpierre Miklós 
kiállítása a Kőrösiben

Két lábon járó helytörténeti lexikon
Szakáll Lászlóné honismereti munkájának elismerése

Szakáll Lászlóné, városunk díszpol-
gára, a Dunakeszi Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény megala-

pítója életműve elismeréseként a Hon-
ismereti Munkáért Emlékérmet vehette 
át. Halminé dr. Bartó Anna megyei titkár 
méltatásában részletesen szólt e gazdag 
életút állomásairól, legfontosabb ered-
ményeiről. Színes képet festett az önma-
gát gödöllői születése ellenére tősgyöke-
res dunakeszinek valló, mindenki által is-
mert, Dunakeszi kulturális közéletének 
valamennyi színterén aktív közreműkö-
dőként felbukkanó Lujzi néniről, akit  va-
lóságot hűen kifejező, kedves humorral 
két lábon járó városi helytörténeti lexi-
konnak nevezett. 1955-94-ig tartó taná-
ri pályáját a 3. számú Általános Iskolában 
történelem-ének szakos tanárként, majd 
igazgatóként futotta be. Az ő nevéhez fű-
ződik a hangszeres zeneoktatás megszer-

vezése, majd az ének-zene tagozatos kép-
zés elindítása, melynek oktatási-nevelé-
si elveit és gyakorlatát Kodály Zoltán és 
Bárdos Lajos szellemisége határozta meg. 
Emlékeztetett, hogy Szakáll Lászlóné kez-
deményezésére vette fel az iskola Bárdos 
Lajos nevét. Tanári munkája mellett a Jó-
zsef Attila Művelődési Központ nagy ha-
gyományokkal rendelkező férfikarának 
vezetője, illetve karnagya volt. 1967-ben a 
népdalok és népi szövegek hatására kez-
dett érdeklődni a régi paraszti élet iránt, 
s szinte észrevétlenül kötelezte el magát a 
helytörténettel. Anyaggyűjtéssel is ettől 
kezdve foglalkozott. Először csak az is-
kolai szemléltetés érdekében gyűjtötte a 
régi tárgyakat, majd a honismereti szak-
kör keretében, a gyerekekkel együtt foly-
tatták a gyűjtést, az eszközök használa-
tának megismerését, leírását. Idős embe-
rek régmúltról szóló történeteit jegyezte 
le, régi fényképeket, feleslegessé vált ira-
tokat rendszerezett, s egyre sűrűbben járt 
levéltárakba dokumentumok közt kutat-
ni. Az iskolai vitrineket kinövő kiállítási 
anyagnak végül múzeumépületet kellett 
keresni. Többszöri helyszínváltoztatással, 
a városvezetés támogatását élvezve költö-
zött jelenlegi helyére a helytörténeti gyűj-
temény, s vette fel Lujzi néni kezdeménye-
zésére Dunakeszi egykori híres plébáno-
sának, Révész Istvánnak a nevét.

Nyugalomba vonulása óta megsokszo-
rozódott energiával fordult a helytörté-
net ügye felé. Kutatásai eredményeként 
egymás után jelentek meg cikkei, kiad-

ványai, - emlékezett Halminé dr. Bar-
tó Anna. A folyóirat alapítása óta a du-
nakeszi Helytörténeti Szemle rendsze-
res publikálója is. Oroszlánrészt vállalt 
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár hely-
ismereti fényképtárának gyarapításá-
ban és feldolgozásában. Szakáll Lászlóné 
alapítója a Dunakeszi Városvédő és Vá-
rosszépítő Egyesületnek és a Tóth Ma-
riska Hagyományőrző Alapítványnak, 
zsűrielnöke és felkészítője a minden év 
őszén megrendezett Városi Helytörténe-
ti és Lakóhelyismereti Vetélkedőnek, de 
bármikor számítani lehet rá, ha a város 
nevezetességeit, vagy a gyűjteményt kell 
bemutatni diákoknak, érdeklődőknek, a 
városba érkező hivatalos delegációknak. 

Szakáll Lászlóné a település kulturá-
lis életének évtizedek óta meghatározó 
személyisége. Mint pedagógus, karnagy 
és helytörténész számos városi és állami 
kitüntetés birtokosa. Megkapta a Kiváló 
Munkáért, a Szocialista Kultúráért díjat, 
két Pro Urbe díjat, az Eötvös József Élet-
műdíjat, a KóTA Életműdíját, Dunake-
szi Díszpolgára címet, és elsőként vehet-
te át Dunakeszi Város Életműdíját. Éle-
tét a teljességre törekvés, a művészetbe, 
emberségbe, a hagyományok őrzésébe 
vetett hit hatja át. Értékes ismereteit, tu-
dását önzetlenül adja át mindazoknak, 
akik erre fogékonyak - fejezte be mélta-
tását Halmainé dr. Bartó Anna.

Harangozó Katalin              
Fotó: Mándli Gyula
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két digitális mammográf készüléket adtak át januárban a váci jávorszky ödön kórházban csaknem 
félmilliárd forint Pályázati forrásnak köszönhetően. 

Digitális mammográfokat 
adtak át a váci kórházban 
A dunakeszi nők jelentkezését is várják a szűrésre

A korszerű 
eszközt dr. Forrai 
Gábor főorvos 
mutatta be 
Sámoly György 
mb. főigazgató 
társaságában

Sámoly György, a kórház főigaz-
gatója felidézte: tavaly nyáron 
írta ki kormány azt a pályáza-

tot, amelyen a kórház 458 millió fo-
rint uniós forrást kapott, és ebből 
szerezték be azt a két komoly beren-
dezést is, amely nagy előrelépést je-
lent a kórháznak.

A fejlesztés révén a régi filmeket, 
vegyszereket felváltja a korszerű tech-
nika, analóg helyett digitális készü-
lékeket használnak, amivel az euró-
pai mezőny felső kategóriájába tar-
tozik mostantól a kórház - vélekedett 
dr. Forrai Gábor, a kórház mellköz-
pontjának osztályvezető főorvosa, 
aki arról beszélt, hogy a mellrák nép-
betegség, és a statisztikai adatok sze-
rint szűréssel 30-45 százalékkal lehet 
csökkenteni a halálozási arányt, eh-
hez viszont jó gépek kellenek. 

A projekt keretein belül, töb-
bek között két darab digitális 
mammográf készüléket vásárolt az 
intézmény, amelyek a géppark meg-
újulásán túl, nagyon komoly szak-
mai előrelépést is jelent.

A Váci Mellközpont 2001 óta mű-
ködő, az elsők között alakult nép-
egészségügyi szűrőállomás. Az el-
múlt 14 évben közel 160 ezer komp-
lex emlővizsgálatot végzett, több 
mint 1000 emlőrákot és daganatkez-
deményt diagnosztizált. A két új di-
gitális mammográf készülék üzem-

be-helyezésével, csökken a vizs-
gálatok sugárdózisa, javul a képek 
kontrasztfelbontása, a sűrű emlők át-
vizsgálhatósága, egyszerűbb és biz-
tonságosabb a képarchiválás. Külön-
legesség, hogy Vácon kerül üzembe 
az ország negyedik tomoszintézises 
mammográfja, azaz az emlőkről a 
hagyományos mellett vékony réteg-
felvételek is készülnek. Ez az emlő-
daganatok felfedezési arányát jelen-
tősen megnövelő, forradalmian új, 
a fejlett országokban is csak a köz-
elmúltban bevezetett módszer, nem 
jár plusz teherrel a hölgyek számá-
ra. Vácon az emlődiagnosztikát 14 
éve állandó, rendkívül jól képzett or-
vos- és asszisztens csapat végzi, min-
den radiológus Emlő Licencvizsgá-
val rendelkezik. A központ vezetője 
dr. Forrai Gábor, jelenleg az Európai 
Emlődiagnosztikai Társaság elnöke.

A projekt keretein belül továbbá 
megvalósult egy röntgenfelvételi és 
egy tüdőszűrő (ernyőképszűrő) ké-
szülék üzembe helyezése is a Tüdő-
gondozó Intézet épületében.

A tüdőgondozó 2005 óta műkö-
dik a kórház területén, vezető fő-
orvosa dr. Sipos Anikó. A pulmo-
nológiai szakrendelésen, a tüdőbe-
tegségek kivizsgálásán és a betegek 
gondozásán túl, légúti allergia vizs-
gálatot is végeznek bőrpróbával.

A két nagy értékű digitális eszköz 

üzembe helyezése a régi, korszerűt-
len gépek cseréjén túl a betegelége-
dettséget is jelentősen javítja, hiszen 
gyorsabb és pontosabb eredményt 
ad, kevesebb sugárterheléssel. Kör-

nyezetkímélőbb is, és mivel nem 
igényel filmet és előhívó vegyszert, 
így költséghatékonyabb is.

A pályázati összegből két db sebé-
szeti képerősítőt is vásárolt az intéz-
mény a Központi műtőbe.

Az átadó ünnepségen dr. Forrai 
Gábor főorvos kiemelte: a nőknek el 
kell jönniük a szűrésre, mert ha nem 
teszik, akkor nem tudnak nekik se-
gíteni, de sajnos a fele nem megy el 
azoknak, akiket szűrésre hívnak.

Másodközlés. 
Megjelent a Dunakanyar 

Régió 2016. 2. lapszámában

Apróhirdetés
• Intenzív angol Szentendrén. Heti 2 délelőtt, 
felnőtteknek, 8 szinten, 2016. február 8-tól 
június 11-ig. www.englishcenter.hu

• Szőnyegtisztítás 10 m2 felett háztól házig 
1000 FT/m2. Tel.: 06-30-296-1771

Kedveld 
ezt az oldalt!

Dunakeszi Polgár
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A Papp család 
életében 

a zene "játssza" 
a főszerepet

Régebben a zongora, hegedű és 
cselló csodálatos összjátéka hang-
zott fel, újabban csak a 18 éves 

Papp Henrik gyakorol csellón, két évvel 
idősebb testvérbátyja, Papp Károly Ar-
túr a svájci Lausanne-ban készül hege-
dű diplomakoncertjére. Édesanyjuk, Dr. 
Kiszely-Papp Deborah zongoraművész és 
zeneiskolai tanár is gyakran a zongorá-
hoz ül, és, vagy készül fellépésre, vagy ját-
szik csak úgy, kedvtelésből. Az édesapa, 
Papp Károly nem zenél, viszont nagy sze-
retettel hallgatja családja muzsikálását.

Régi video felvételeket nézünk. A fiúk 
még kicsik, zeneiskolások, tanszaki kon-
certen játszanak, együtt és külön-külön, 
többször édesanyjuk zongorakíséretével. 
Henrik tíz éves, bátyja tizenkettő, érezni 
és hallani a tehetséget. Karácsonyi kon-
cert a Homoktövis Általános Iskolában, 
Henrik még elsős, széken ülve is nagyobb 
nála a hangszere. – Már régen láttuk eze-
ket a felvételeket, – mondja Deborah. – 
Mindkét fiamnak igyekeztem a legjobb 
tanárokat szerezni, a legjobb zeneisko-
lát megkeresni. ők kiskorukban is a zene 
bűvöletében éltek.

– Mit jelent a családban a zene? – kér-
dem.

– Nekem a zene nagyon fontos, és ezt 
igyekeztem átadni a gyerekeknek. Ami-
kor kicsik voltak, sokat énekeltem nekik, 
sok jó zenét hallgattunk, s elvittem őket 
koncertekre. Elég korán kiderült mind-
kettőnél a tehetség. 

– Hogyan lett zongoraművész?
– Amerikai vagyok, az USA-ban szü-

lettem és zongorázni először ott tanul-
tam. Édesapám magyar, ő már kint szü-

letett, a nagyapám vándorolt ki annak 
idején. ő évente hazajárt, egyszer elho-
zott magával és volt alkalmam a Zene-
akadémián koncertet hallgatni, és be-
nézni Kadosa Pál tanár úr csodálatos 
óráira a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő-
iskolán. Magával ragadott a zenei élet s 
később, 17 évesen a Magyarok Világ-
szövetsége segítségével kaptam egy ösz-
töndíjat, amiből összesen négy év lett a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép-
iskolában, illetve a főiskolán Hambalkó 
Edit tanárnőnél. Aztán visszamentem 
Amerikába diplomázni. Sándor György 
(Bartók Béla tanítványa, nemzetkö-
zi hírű zongoraművész) volt a meste-
rem a Juilliard iskolán. A doktori disz-
szertációmat Dohnányi Ernő egy ki-
adatlan zongoraversenyéről írtam. Egy 
újabb Fulbright ösztöndíjjal 1993-tól 95-
ig kutattam a kéziratait, írtam a mun-
kásságáról egy könyvet, közben megis-
merkedtem a férjemmel és itt maradtam. 
Ennek már 21 éve. A szülőhazám Ame-
rika, de az otthonom Magyarország, 
ezen belül Dunakeszi-alsó lett. Megszü-
lettek a gyerekek s a koncertezés háttér-
be szorult. Jelenleg a Szabolcsi Bence Ze-
neiskolában tanítok. Tanári koncerteken 
azért fellépek és operaesteken is játszom 
kíséretet.

– Öröm látni, amikor a két fiam itt-
hon van és közösen zenélnek – kapcso-
lódik a beszélgetésbe Károly. – Számítás-
technikával foglalkozom, rendszergaz-
da vagyok, köztisztviselőként dolgozom. 
Már a szüleim is itt éltek, tősgyökeres 
„dunakeszis” vagyok, mindig alsón lak-
tunk. Közös döntés volt, hogy a fiúk ze-

nét tanulnak. S mindketten nagyon jó ta-
nulók.

Az is kiderült, hogy a 15 éves évfor-
dulójuk alkalmából a házasságukat a 
Szent Imre templomban erősítették meg. 
Deborah évekig kántor volt a Szent Mi-
hály templomban, számos alkalommal 
zenéltek együtt búcsúnapi koncerteken, a 
fiai műsort adtak a Szent Erzsébet Katoli-
kus óvodában, majd az Erzsébet szobor 
avatásán, és többször felléptek képzőmű-
vészeti tárlatnyitókon. 

– A Hubay Jenő Zeneiskolában kezd-
tem csellózni – mondja Henrik. A tanár-
nőm Antók Zsuzsanna volt, tőle nagyon 
sokat tanultam, rendkívül maximalis-
ta volt. Később Haraszti Erikánál tanul-
tam, neki is köszönhetem, hogy felvettek 
a zeneművészeti szakközépiskolába, ahol 
most az érettségire készülök. S természe-
tesen szeretnék bekerülni a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemre. A tanszaki 
koncertek és különböző versenyek jelen-
tenek számomra komolyabb megméret-
tetéseket.

Az első kimagasló eredmény 2007-
ben született, amikor a X. Országos Alba 
Regia Kamarazenei Versenyen trió felál-
lásban kiemelt első díjat nyert. Négy év 
múlva az V. Banda Ede Gordonkaverse-
nyen ismét kiemelt első díjban részesült 
duó kategóriában, majd 2014-ben a XII. 
Országos Starker János Gordonkaverseny 
első díját hozta el és lehetőséget kapott 
egy szólóestre is, ami idén novemberben 
Martonvásáron megvalósult.     

– Örülök egy rangos díjnak, de utána 
tovább kell dolgozni. Most kell megala-
poznom a technikámat és ez az év sors-
döntő. Érettségi és felvételi vizsga előtt ál-
lok. A felkészülésben is sokat segít taná-
rom, Kardosné Kemény Krisztina.

Iskolai csereprogram keretében két-
szer szerepelt Németországban, másodjá-
ra egy csellóversenyt játszott zenekari kí-
sérettel. Ezt nagyon szerette. Angliában is 
kétszer volt zenetáborban.

– Most már önállóvá válok a játékom-
ban és a műsorválasztásban, a kötelező 
darabok mellett a saját elképzeléseimet is 
szeretném megvalósítani – fogalmaz ha-
tározottan.  

Aztán még megtudom, hogy hétvégén 
focizni szokott a barátaival és kétszer lett 
már harmadik a váci Mikulás futásokon.

Megleptek egy kis házi muzsikával. A 
prágai születésű Popper Dávid zeneszerző 
Szerenád című művét játszották, és szólt a 
zene, a lélek harmóniája. 

Katona M. István
A szerző felvétele

A lélek harmóniája, avagy a zene otthona
dunakeszi-alsón, a PaPP család otthonában gyakran szól a muzsika. időnként családi zenélés dal-
lamai csendülnek fel, majd a csellójáték sajátos hangzása vibrál, vagy a zongora akkordjai szá-
guldanak szélnél is sebesebben. igen, ez a ház a zene otthona. már több mint két évtizede.  
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Kaszás Géza 
producer 
filmjével beírta 
nevét a magyar 
filmművészet 
jeles alkotóinak 
elismert 
közösségébe

Mindezekről számta-
lan anyag találha-
tó az írott és elektro-
nikus médiában. Kas-

sai Lajos hasonló témával foglalko-
zó könyve már több kiadást megért, 
több nyelvre lefordították. Kínában 
sztárként ünneplik mind a bemuta-
tókon, mind a televízióban - olvas-
ható a port.hu internetes portálon. 
Ha Hollywood olyan szuper produk-
ciót forgat, amiben lovasíjászok sze-
repelnek, akkor őt kérik fel szakértő-
nek és ő tanítja be a sztárokat, mint a 
legutóbb Kínában forgatott filmben, 
Matt Damon-t.

Miért készült film Kassai Lajos-
ról és egyáltalán kicsoda Kassai La-
jos? - erre a kérdésre ad választ Ka-
szás Géza a film rendezője és produ-
cere a film saját honlapján.

"Ez a számomra triviális kérdés saj-
nos jogos, mert ennek az embernek 
az ismertsége idehaza sokkal kisebb, 
mint külföldön. Pedig kitüntették 
a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tiszti Keresztjével, a Szent György 
Lovagrend a tagjai közé választotta, 
az általa újrateremtett lovasíjászat a 
Lovas Szövetség legfiatalabb szak-
ága, tantárgy a Testnevelési Főisko-
lán és a Kassai féle lovasíjász mód-
szer 2013 óta Hungarikum. 

Bemutatóit hívják Európa minden 
országába, Kínába, az Egyesült Álla-
mokba, Kanadába és az arab világba. 
Élő történelem óráin huszonöt éve 

lelkesednek diákok a magyar múl-
tért, az általa szervezett és működ-
tetett Kassai Iskola harmincnégy or-
szággal áll kapcsolatban.

A Völgy, ahol él állataival, mos-
tanra a világ lovasíjászatának köz-
pontja, kultikus helyé vált és, ami 
szintén rendkívül fontos, hogy egy 
egyszemélyes önfenntartó öko gaz-
daság.

Amikor kérdésre válaszolva nem 
rég azt mondtam Kaposmérőre me-
gyek forgatni, azt mondták: "Hát az 
nem a világközepe". Nem tudom, a 
világnak van e közepe, és ha igen, 
akkor hol van, de Kaposmérő - ez a 
nagyon helyes, folyamatosan szépü-
lő falu remek emberekkel és a Völgy-
gyel - bizonyosan az.

A film gondolata akkor vetődött 
fel bennem, bennünk, amikor elő-
ször a "Vágtass velem" számára for-
gattunk Lajosnál. Fura módon nem 
az a fantasztikus teljesítmény sar-
kallta az ötletet, amit nyújtani ké-
pes, hanem amit átéltünk. A szaba-
don bóklászó állatok - lovak, szürke 
marhák, bivalyok, malacok, kutyák, 
macskák és újabban libák, kacsák is.

A Völgy olyan volt első látás-
ra, mint a jehovisták szórólapján a 
kép, ahol a paradicsomot ábrázolták. 
Minden szép, tiszta, egyszerű, ma-
gától értetődő. Minden élőlény füg-
getlenül fogazatától boldogan meg-
fér egymás mellett. Az épületek is 
csak hozzáadnak a tájhoz, nem csú-
fítják el.

Aztán láttuk, hogy mibe kerül ez - 
szakadatlan és kemény munkába. A 
15 hektáron nincs semmi, ami feles-
leges. Minden okkal van, mert szük-
ség van rá és a célszerűséget szolgálja.

A házigazda beszéde is pontos, 
összeszedet, nincs locsi - fecsi. Az 
idő pedig ki van számolva, nincs 
üresjárat, mindig van mit csinálni. 
A Völgy kondiban tart. Nagyok a tá-
volságok és nagyok a színt különbsé-
gek. Sokak számára egyik helyről el-
jutni a másikra már komoly edzés-
nek számít.

Lajos munkásságának egyik fon-
tos elve, hogy az őseink kultúrájá-
nak vannak olyan sarokkövei me-
lyektől nem hajlandó megválni, mint 
a "Tartsd a jószágot természete sze-
rint" vagy a "Keveset egyél, keveset 
beszélj". A Völgyben az élet egy töké-

letes és természetes rendszer, mely-
ben harmónia uralkodik de, hogy ez 
így legyen, kemény szabályokat kell 
betartani. Embernek, állatnak egy-
aránt tisztelni kell a másikat és alkal-
mazkodni kell hozzá. Olyan, mint az 
élet, az - az élet, amit mi városlakók 
nem ismerünk. A Völgy, egy olyan 
tizenöt hektárnyi terület, ahol bárki 
számára átélhető az elfeledett világ. 
Tizenöt hektárnyi példa, hogy így is 
lehet, és ha csak egy kis szeletét át-
éled, rájössz, hogy csak így lehet.

Amikor hazajövök egy több na-
pos forgatásról Kaposmérőről, min-
dig akklimatizálódnom kell, idő kell 
amíg vissza állok a megszokott éle-
temhez."

Ezen csodálatos gondolatok mind-
mind életre keltek, és érezhetően ma-
gával ragadták a nézőket, akik febru-
ár 2-án este Kaszás Géza anekdoták-
kal átszőtt rendkívül érdekes és színes 
előadása révén bepillantást nyerhet-
tek a filmkészítés különleges világá-
ba, egy nagyszerű ember mindennap-
jaiba, aki életét az ősi magyar kultúra 
ápolására, a lovas íjászat újjáélesztésé-
re tette fel.  Kassai Lajos rendíthetetlen 
hite, elhivatottsága, szakmai alázata 
mindannyiunk számára példa – jelen-
tette ki Kaszás Géza, a Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola Találkozások világjá-
ró művészek sorozat vendégeként, aki-
nek méltó beszélgetőpartnere volt Far-
kas Pál, az intézmény igazgatója. 

V. I.
Fotó: lovasijasz.hu 

és KesziPress

A Lovasíjász - Kaszás Géza filmje
január 21-én mutatták be kaszás géza, a dunakeszin élő néPszerű színművész, rendező, Producer, 
közéleti személyiség új filmjét: a lovasíjász-t. a film kassai lajos tevékenységével, az általa újra-
teremtett - csak az elődeinkre jellemző ősi harci kéPességgel - a lovasíjászattal, ennek szellemi 
hátterével, az abból létrejött, a világban futótűzként terjedő sPorttal, kassai lajos kulturális 
életünkben betöltött szerePével foglalkozik.
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– Nevelési tanácsadók már a hat-
vanas évektől működtek az or-
szágban, és az akkoriban kiala-
kuló mentálhigiénés hálózat iga-
zi hungaricumnak is tekinthető. 
Dunakeszin 1985-ben döntött ar-
ról a városvezetés, hogy a város-
ban is létre kell hozni az önálló ta-
nácsadót. Így kezdtük el a műkö-
dést 1986. január elsején a jelen-
legi épületben két helyiséggel. Én 
és kolléganőm, Bálintné Horváth 
Ibolya gyógypedagógus – aki-
nek a nevéhez nagyon sok gyer-
mek fejlesztése, ellátása fűződik 
– az alapítók között voltunk. Ve-
lem együtt két pszichológussal, és 
két gyógypedagógussal indult el 
a működés. Én pályakezdő pszi-
chológusként kerültem ide, majd 
2002-től a pszichológusi munka-
közösség vezetője lettem.   

Az épület 1994-ben bővült ki, ak-
kor sikerült támogatást szerezni. Az 
épületbővítéssel egy időben, hoz-
zánk kerültek a gyógytestnevelők és 
a város nevelési-oktatási intézmé-
nyeiben dolgozó logopédusok is. Ti-
zenöt főre emelkedett a létszámunk, 
ami a 2013-as átszervezésig megma-
radt. A város dinamikus fejlődésé-
vel párhuzamosan megnövekedett 
az ellátandó gyermeklétszám is. 
Érthetően egyre nagyobb nyomás 
nehezedett az intézményre.  

A szakfeladatokról annyit, hogy 
a megalakulástól 1994-ig a nevelési 
tanácsadást láttuk el. Ez azt jelenti, 
hogy kezdetben csak gyógypedagó-
gusok és pszichológusok dolgoztak 
az intézményben. Amikor új fel-
adatot kaptunk a gyógytestnevelők 
és a logopédusok érkezésével, már 
három területen szolgáltattunk. 

Az említett átépítés, korszerűsí-
tés nyomán komoly lendületet ka-
pott a munka, éreztük a város meg-
becsülését. Folyamatos fejlődés, 
megújulás mutatkozott a szakmai 
eszközökben, módszerekben egy-
aránt. Sok továbbképzéshez kap-
tunk támogatást és gyarapodtak 
informatikai eszközeink is, ezekkel 
el tudtuk kezdeni az adatbázis rög-
zítését, karbantartását és a szakmai 
elvárásoknak is megfelelő, igényes 
szakvélemények kialakítását. 

Én 1988-ban szereztem meg a 
pedagógiai szakpszichológusi dip-
lomámat, majd 2006-2008 kö-
zött végeztem el a közoktatási ve-
zetőképzőt, ami egyben feltétele is 
volt annak, hogy 2007-ben felké-
rést kaptam az intézmény vezeté-
sére. Munkatársam, Bálintné Hor-
váth Ibolya vezető helyettesként, és 
a gyógypedagógiai munkaközös-
ség vezetőjeként segítette az intéz-
ményben folyó szakmai munkát.         

A nevelési tanácsadók műkö-
désében, megnevezésében 2013-
ban következett be a nagy fordu-
lat. Létrejöttek a szakszolgálati in-
tézmények. Ez nem csupán névvál-
tozást jelentett, hanem azt is, hogy 
a szakszolgálatok követték a köz-
igazgatási átszervezést, így vidé-
ken a járásközpontokba kerültek a 
tagintézmények, a megyeközpon-
tokba pedig az irányítást ellátó fő-
igazgatóságok. Nálunk a fóti ne-
velési tanácsadóból és a gödi lo-
gopédiai szakszolgálatból, illetve 
a dunakeszi nevelési tanácsadóból 
alakult meg, jött létre a Dunake-
szi Tagintézmény, melynek közel 
ötven munkatársa és kilenc szak-
szolgálati feladata van. A nevelé-
si tanácsadás, logopédia, és gyógy-
testnevelés mellett fontos ellátási 
terület a korai fejlesztés, gyógype-

dagógiai tanácsadás, melyben azok 
az 5 év alatti gyermekek kerülnek 
rehabilitációs ellátásra, akiket elté-
rő fejlődésmenetük miatt nem tud-
nak intézményesen fogadni. Másik 
nagy szelete az ellátásnak a szak-
értői bizottsági tevékenység. Du-
nakeszin működik a Járási Szak-
értői Bizottság, melynek feladata, 
hogy a beutalt gyermekek körében 
elvégezze a beilleszkedési, tanulá-
si, magatartási nehézségek vizsgá-
latát. Szintén a szakértői bizottság 
feladata a beiskolázás előtti vizsgá-
latok bonyolítása, ami éppen ebben 
a januártól beíratásig terjedő idő-
szakban aktuális. Nagy felelősség 
javaslatot tenni, döntést hozni eb-
ben a kérdésben, mert az éretlenül 
beiskolázott gyermek végigcipel-
heti tanulóévein ezt a kezdeti hát-
rányt. 

Ahány család, ahány gyermek, 
annyi féle válfaja és mélysége van 
a problémáknak. Az a tapasztala-
tunk, hogy minden szakszolgála-
ti területen tartósabban vannak 
jelen a gyermekek az ellátórend-
szerben, legyen szó beilleszkedési 
nehézségről, beszédhibáról, vagy 
gerincproblémákról. Az iskolába 
kerülő kisiskolások esetében pedig 
azt észleljük, hogy fejlettségi szint-
jükben akár kétévnyi különbségek 
is mutatkozhatnak. Ez a fejlettség-
beli eltérés, komoly kihívások elé 
állítja a pedagógusokat. A csalá-
dok sérülékenyebbé váltak, egyre 
több az olyan, melyből hiányzik az 
édesapa. 

Munkánk során nem csak a min-
ket megkereső családok támogatá-
sában vannak feladataink, hanem 
megpróbáljuk segíteni a pedagó-
gusok munkáját is. Ebben a szerte-
ágazó tevékenységben törekszünk 
arra, hogy a szülők és a pedagó-
gusok partnereink legyenek, mert 
csak így érhetünk el olyan ered-
ményt, ami a gyermekek egészsé-
ges, harmonikus fejlődését szol-
gálja. 

Elmondta: Tolnai Márta 
Lejegyezte és fotó: 

Katona M. István

harminc éve alakult meg dunakeszin a nevelési tanácsadó, mai hivatalos ne-
vén Pest megyei Pedagógiai szakszolgálat dunakeszi tagintézménye. az elmúlt 
három évtized történetét és jelenkori működését tolnai márta, az intézmény 
vezetője idézte fel.

A GyERMEKEK ÉRDEKÉBEN 

Tolnai Márta 
az alapítás óta 

meghatározó 
egyénisége 

a Nevelési 
Tanácsadó szakmai 

közösségének
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egy évvel ezelőtt az önkormányzattól lehetőséget kaPott egyesületünk, a dunakeszi diófa nagycsaládosok 
EgyEsülEtE, hogy kedvezményesen béreljünk egy kétszobás házikót. egy újPesti óvodától használt játszótéri 
játékokat kaPtunk, melyet a dunakeszi közüzemi kft. biztonságosan telePített számunkra, a belső teret la-
kossági felajánlásokból rendeztük be. az év folyamán tagjainknak egyre több ötlete támadt, melyeknek végre 
teret tud egyesületünk biztosítani.

Mozgalmas év eleje 
a nagycsaládos egyesületben

Így 2016-ban több új kezdemé-
nyezést is tervezünk elindítani 
a családi béke, az esélyegyenlő-
ség, és a felelős életvitel népsze-

rűsítése érdekében. Februárban foly-
tatódik a nemrég indult társasjáték 
klub, és elindul a Zöld klub is, mely a 
hasonló érdeklődésűeknek kíván ta-
lálkozási lehetőséget adni. Február 
vége felé szeretnénk elindítani a be-
szélgetős fórumunkat, melyet min-
dig más probléma köré szervezünk 
majd.

Elindult a szervezési munka 
egy sajátos nevelési igényű gyere-
kek (SNI) szüleinek szóló ingye-
nes klub létrehozására is. Termé-

szetesen folytatjuk a már tavaly el-
indított foglalkozásokat is. Vannak 
makramé-készítős, horgolós dél-
előttjeink, míg az aprónép a játszó-
szobában foglalja el magát, és van, 
hogy „tanulnak” a játszószobában 
az iskola előkészítősök Márti néni-
vel. Folyik az Erőszakmentes Kom-
munikációs Tréning, az angol nyel-
vű beszélgetések, vannak terme-
lői vásárok, és a lakosságtól kapott 
gyermekruhákból is válogathatnak 
tagjaink. 

Egyre többen ajánlanak a környé-
ken lehetőséget kedvezményes kul-
turális eseményeken részvételre a 

nagycsaládoknak, februárban szín-
ház és ásvány-kiállítás látogatás lesz 
a terítéken.

Köszönjük múltbeli és jövőbeli tá-
mogatóinknak, hogy segítik mun-
kánkat, akár kedvezményekkel, 
pénzbeli felajánlásokkal, felesleges 
élelmiszerrel, akár gyermekruhák-
kal, lakásfelszerelési tárgyakkal. 

Idén először az 1%-okat is gyűjt-
jük. Adószámunk: 18276967-1-13, 
részletekről a noe.dunakeszi.hu  
oldalon lehet tájékozódni. 

Dunakeszi Diófa 
Nagycsaládosok Egyesülete

TáJÉKoZTATÓ

TÁJÉKOZTATÁS  A 2000. ÉVBEN SZÜLETETT 
GyERMEKEKRE KÖTÖTT GRouPAMA 
GENERáCIÓ TőKEMEGTAKARÍTáSI 

ÉLETBIZToSÍTáSI SZERZőDÉS 
HOZAMÁNAK VÁLTOZÁSÁRóL SZóLó 

TÁJÉKOZTATó ÁTVÉTELÉRőL

TISZTELT SZÜLőK!
Dunakeszi Város Önkormányzata a 2000. évben 

született, Dunakeszin bejelentett lakóhellyel 
rendelkező gyermekekre Generáció Tőke-

megtakarítási Életbiztosítást kötött. 
Az életbiztosítás hozamának alakulását tartalmazó 
tájékoztató minden évben az Önkormányzat nevére 

kerül kiküldésre.
Kérem a Tisztelt Érintett Szülőket, hogy 
ügyfélfogadási időben szíveskedjenek a 

tájékoztatókat átvenni.
Az átvételhez az alábbi dokumentumokat feltétlenül 

hozzák magukkal:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata

- szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
Az átvétel helye: 

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 13.00-17.30

 Szerda: 8.00-12.00   13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00 

Dr. Molnár György sk.
Dunakeszi Város Jegyzője
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A dunakesziek 
vidám csapata 

a temerini 
borversenyen

A neves rendezvényt – ahol 
5 ország 625 bora vetélke-
dett egymással – megtisz-

telte jelenlétével a szabadkai kon-
zul asszony, a szerb Földművelés-
ügyi Minisztérium magyar ajkú fi-
atal államtitkára, mezőgazdasági 
tanintézmények vezetői, Temerin 
testvértelepüléseinek polgármeste-
rei és az általuk vezetett delegációk 
tagjai.  A köszöntő beszédek után 
elfogyasztottuk a borkóstoláshoz 
jó alapot biztosító, ízletes pörköl-
tet. Ez után lehetőségünk nyíllott 
a helyi és a különböző borvidé-
kekről származó borok ízlelésére. 
Ahogy a bor kitárulkozik az ízlelő-
bimbóknak, és elárulja származá-
sát, fajtáját, nemességét, lelkületét, 
esetleg hibáit, úgy nyíltak meg be-
szélgetőtársaink is előttünk. A bor-
kortyolgatás közben beszédbe ele-
gyedtünk a helyieken kívül Délvi-

dék számos tájáról érkező vendég-
gel is. A beszélgetésekből kiderült, 
hogy mindenhol hasonló problé-
mákkal küszködnek az anyaor-
szág határain kívül élő magyarok. 
A legnagyobb gondot mind közül, 
a fiatalok elvándorlása jelenti.  A 
második probléma a sorban, mely 
a magyarokra úgy általánosság-
ban is jellemző - a széthúzás. Pedig 
most, Szerbia európai uniós csatla-
kozása előtt, nagy szükség lenne a 
közös magyar fellépésre, összefo-
gásra. A kisemberek mind így lát-
ják. Vajon a politikusok mikor ve-
szik ezt észre? De térjünk vissza a 

borokhoz, hisz ezen a napon övék 
volt a főszerep. Pajzán, friss, fehér, 
kései érlelésű, testes, méregvörös, 

rubintos, üdítő rosé, és még sorol-
hatnám a széles kínálatban szerep-
lő, általunk is kóstolt nemes nedűk 
jelzőit, jellemzőit.  

Vendéglátóink egy ünnepi va-
csorával is kedveskedtek nekünk, 
amelyet tamburazene tett felejthe-
tetlenné.  A késő estébe nyúló tar-
talmas beszélgetések, eszmecserék 
után nyugovóra tértünk. 

Másnap meglátogattuk a helyi 
tájházat, mely hála a támogatók-
nak és a lelkes lokálpatriótáknak, 
egy csodálatos alkotóházzal bő-
vült, melyben kiállító terem, fes-
tő- és szobrászműhely is találha-

tó, és az emeleten hamarosan el-
készülnek a vendégszobák is. Itt 
adtuk át személyes ajándékain-
kat, valamint könyvadományun-
kat, amit Ternovácz úr, ígérete sze-
rint a város könyvtárának és a ma-
gyar nyelvű  általános iskolájának 
fog továbbítani. 

Elbúcsúztunk vendéglátóinktól, 
és Szabadka felé vettük az irányt, 
ahol lakásán kerestük fel régi isme-
rősünket, Rencsényi Elvira újság-
írónőt. Az ő kezdeményezésének 
köszönhetően, a  szabadkai Hal-
lássérültek Intézete tanulói számá-
ra alapvető tisztálkodó szereket és 
itthon gyűjtött jó minőségű ruhá-
kat és játékokat vittünk. Meleg fo-
gadtatásban volt részünk, hálás kö-
szönettel vette át tőlünk Elvira asz-
szony a szerény, de a gyerekek szá-
mára nélkülözhetetlen adományt.

Tartalmas hétvégét töltöttünk 
Délvidéken, barátaink és ismerő-
seink körében. Az autó immáron 
„üresen” suhant hazafelé, mi öten 
pedig lelkileg feltöltődve, jóérzés-
sel és élményekkel teli tértünk visz-
sza otthonunkba. 

A beszámolóm végén kötelessé-
gemnek tartom megemlíteni Kollár 
Albin, városunk díszpolgárának ne-
vét, aki sok egyéb nemes tette mel-
lett ezt a kapcsolatot is létrehozta, 
folyamatosan ápolta, de most sajnos 
nem tudott velünk jönni. Köszön-
jük Albin!

Bódai András
a Dunakeszi Rákoczi 

Szövetség tagja

Egy hétvége Temerinben és Szabadkán
örömmel számolok be a rákóczi szövetség dunakeszi szervezete legutóbbi délvidéki útjáról. 2016. 
január 23-án, szombaton kis csaPatunk, ternovácz istván, a kossuth rádió újvidéki tudósítója és 
guszton andrás, volt temerini Polgármester meghívására ellátogatott a XiX. temerini vince-naPi 
borversenyre, amelyet a temerini kertbarátkör szervezett.

Ternovácz István, a Kossuth Rádió Táncsics-díjas újvidéki tudósítója 
és Guszton András, Temerin korábbi polgármestere nagy érdeklődéssel 

övezett előadást tartott a közelmúltban a Kőrösi iskolában
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A versenyen korhatár nincs, 
valamint nincs műfaji meg-
kötés sem, így bárki bár-

mit énekelhet a pop-rock-tól kezd-
ve a népdalon át az operáig, de saját 
szerzeményekkel is lehet indulni!  

Az idei év zsűrije
Lábas Viki - a Margaret Island 

énekesnője
Szolnoki Péter - énekes, dalszer-

ző
Kaszás Géza - színművész 
Farkas Pál - zeneigazgató, kar-

mester
Toldi Tamás - művészeti díjas 

énekes, dalszövegíró
A jelentkezőknek egy dallal kell 

készülni, melynek az alapját min-
denki vigye magával (CD-n vagy 

pendrive-on), de lehet hangszeres 
kísérettel is nevezni a 2016. febru-
ár 13-án, délután 2 órától kezdő-
dő válogatóra. A szervezők kérik, 
hogy a hivatalos regisztráció miatt, 
aki teheti, az érkezzen meg előbb 
a helyszínre! A versenyre előzete-
sen bejelentkezni e-mailben vagy a 
facebook-on kell, de aznap a hely-
színen is lehet nevezni. 

Mint azt a rendezvény ötlet-
gazdájától és egyik szervezőjétől, 
Wernke Ádámtól megtudtuk a Du-
nakanyar Hangja Tehetségkuta-
tó Verseny irányt idén is hatalmas 
az érdeklődés, az ország minden 
pontjáról és határon túlról is jön-
nek a szombati válogatásra. De ez 
nem véletlen, hiszen az előző hat 

megmérettetésen számos tehet-
ségnek innen indult el a karrier-
je, akik közöl nem egy már orszá-
gosan is elismert. Köztük van, vá-
rosunk büszkesége, Kováts Vera is.

A fiatalok körében rendkívül 
népszerű verseny támogatói között 
található – többek között – Duna-
keszi Város Önkormányzata és a 
József Attila Művelődési Központ 
is.

Az érdeklődők bővebb informá-
ciót a verseny honlapján olvashat-
nak: www.dunakanyarhangja.hu

A belépés minden látogató szá-
mára INGyENES!

LEGyÉL TE 2016 DUNAKA-
NyAR HANGJA!!!

(B. Szentmártoni)

Indul a 7. Dunakanyar Hangja! Jelentkezz! 
hétvégén (február 13-án szombaton) immáron 7. alkalommal kerül megrendezésre a dunakanyar 
hangja tehetségkutató énekverseny. a válogató helyszíne idén is a voke-józsef attila művelődési 
közPont dunakeszin (állomás sétány 17). 

Január 16-án a Dunake-
szi Kinizsi – Jászárokszál-

lás megyei női felnőtt kézi-
labda bajnokság (53-28) má-
sodik félidejében Balázsovits 
Mónika dobta a 45. gólt, já-
tékostársai nagy tapssal kö-
szöntötték. Kiderült Móni-
kának ma van a 45. születés-
napja, így lőtte ő a 45. gólt 
az ellenfél hálójában. Együtt 
ünnepeltek, tortával köszön-
tötték. Boldog születésnapot 
Mónika!

Solymosi
Fotó: Semsei Ferenc

szülEtés-
naPi gól
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A rendezvényt 
a kiállítás 

szervezője, 
Harangozó 

Katalin 
nyitotta meg

A tanárnő kedves szavakkal 
méltatta a kiállító művészt, 
a Magyar Művészeti Akadé-

mia tagját, akinek születésnapi tárla-
ta képezi az alapját a Vigadó Galéri-

ában hamarosan megrendezésre ke-
rülő életmű-kiállításnak.

A Dunakeszin élő jeles muze-
ológus, biológus dr. Mészáros Fe-
renc megnyitó beszédében feleleve-
nítette, hogy sok évtizedes ismeret-
ség fűzi a művészhez, a családjához, 
hiszen édesapjának, az Afrika-kuta-
tó Szunyoghy Jánosnak, a neves zo-
ológusnak 1964-től munkatársa volt. 
Mint fogalmazott, a „sokarcú” alko-
tó, a tehetség színes gazdagságával 
megáldott művész itt látható grafikái, 
könyvei, bélyegei mind magukért be-
szélnek. „Egy fantasztikus ember, aki 
a művészet minden ágában csodála-
tos dolgokat készített” – mondta elis-
merően Szunyoghy Andrásról.

Dr. Mészáros Ferenc a kiállító gra-
fikusművész édesapjához fűződő 
szakmai, munkatársi kapcsolata so-
rán megélt közös élményükön ke-
resztül mutatta be Szunyoghy János 
emberi nagyságát, színes egyénisé-
gét. - Csodálatos ember volt, aki na-
gyon jól rajzolt, a társadalmi válto-
zás iránt érzékeny ember csodálatos 
megjelenítői ezek a grafikák, s van 
bennük humor is, ahogyan édesap-
ja kimértségében is ott volt mindig 
a humor. Ízig-vérig úriember, kivá-
ló zoológus, nagyon jó kolléga volt, 
aki jól rajzolt, kiválóan értett az em-
lősökhöz. S ezek mind elmondhatók 
Szunyoghy Andrásról – mondta el-
ismeréssel a hangjában dr. Mészá-
ros Ferenc, aki befejezésül köszöne-

tet mondott azért, hogy 52 év barát-
ság után megnyithatja a grafikusmű-
vész kiállítását.

A Szunyoghy család művészetét, 
alkotói és emberi kiválóságát mél-
tató megnyitón Szunyoghy And-
rás rövid, ám rendkívül színes meg-
szólalásában úgy fogalmazott, hogy 
családjában a nagyapja, az édesap-
ja mellett nem csak ő, de gyermekei 
is művészként alkotnak. Édesanyja 
ugyan őt kiskorában a zongora mellé 
parancsolta, de hamar be kellett lát-
ni, hogy nem ezen a területen fogja 
művészi adottságait kibontakoztat-
ni. „Két év után a tanárnő berendel-
te a szüleimet, mondván, hogy neki a 
kenyere függ tőle, de egyikünk sza-

kítson a zenével.” – mondta nagy de-
rültség közepette.

A megnyitón fellépett a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépis-
kola két növendéke: Papp Henrik, 
aki több országos gordonkaverseny 
győztese, valamint Rónaszéki Sára, 
aki zongoratanárnak készül.

Szunyoghy András grafikusmű-
vész kiállítása február 10-ig tekint-
hető meg munkanapokon 9-20 óráig 
a dunakeszi József Attila Művelődési 
Központban. Ismert és elismert mű-
vészeti tevékenysége mellett Újpest 
kulturális közéletének aktív és meg-
határozó egyénisége. A Magyar Mű-
vészeti Akadémia tagja.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szunyoghy András 1982-ben a 
Képzőművészek Szövetsége meg-
bízásából sokszorosító grafi-
kai műhelyt rendezett be a Ró-
mai Magyar Akadémián. Kiállí-
tott Firenzében, a Medici Palotá-
ban, Assisiben és a Római Magyar 
Akadémián. Róma mérföldkő 
volt az életében. Itt határozta el, 
hogy elkészíti az Állatok Anató-
miáját. Ember- és állatanatómiai 
albumait, Rajziskola című köny-
veit világszerte ismerik és hasz-
nálják. Rézmetszésű bélyegeivel 
1995-ben elnyerte az "Év bélyeg-
tervezője" díjat.

kettős ünneP a mai naP, hiszen ma van a magyar kultúra naPja, s a közeljövőben lesz 70 éves 
szunyoghy andrás grafikusművész, akinek alkotásait tekintheti meg városunk művészetkedvelő 
közönsége – e szavakkal köszöntötte a józsef attila művelődési közPont magyarság galériájában 
január 22-én a megnyitó alkalmából megjelenteket harangozó katalin, a kiállítás rendezője.

Szunyoghy András grafikusművész 
kiállítása Dunakeszin

Dr. Mészáros Ferenc 
és Szunyoghy András
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PRoGRAMAJánLóJA FeBRuáR 8 – MáRCIuS 8-IG

VOKE József Attila Művelődési Központ

Február 10. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Sziklakórház a Budai Várban és a 
Hadtörténeti Múzeum megtekintése.

Február 10. szerda 19 óra
Dunakeszi Dumaszínház

„Ketten az úton”
Aranyosi Péter és 

Dombóvári István estje
Belépő: 2.900.-Ft

Február 12. péntek 15 óra
„Tapintható művészet mindenkinek”

A vándorkiállítás megnyitója

Február 17. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Biztonságunk védelme.
Rendőrségi előadás

Február 18. csütörtök 19 óra
Veres 1 Színház:

Ne most, drágám!
Vígjáték két felvonásban 

Belépők: 2.300.-Ft, 2.600.-Ft, 2.900.-Ft

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

Március 4. péntek 18 óra
Kutas László szobrászművész 

kiállításának megnyitója

Március 5. szombat 9-13 óráig
Bababörze

Március 5. szombat 18 óra
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola 

Gálaműsora

Március 5. szombat 19 óra
Uray György Színház:

Ezredik éjszaka
(tündérmese felnőtteknek)

Belépő: 500.-Ft

Március 8. kedd 10:30 és 14:30 óra
A háromágú tölgyfa tündére

A Cakkumpakli Színház bérletes 
előadása gyerekeknek

VOKE (2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.) 
www.vokejamk.hu
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A Magyarság Sportpálya átvé-
tele óta kiemelt cél, hogy a 
komplexum megújításával az 

eddig is sokrétű sportélet tovább fej-
lődjön. Eddig BMX pálya kialakítá-
sára, egy új műfüves pálya létesíté-
sére, két futballpálya és négy öltöző 
felújítására, a felső és az alsó részen 
meglévő parkoló kapacitás növelésé-
re, illetve a főépület energetikai kor-
szerűsítésére került sor, amelynek 
keretében megtörtént az épület kül-
ső nyílászáróinak cseréje és külső 
hőszigetelése.

Ezen túl elkészültek az épületek 
további korszerűsítésére, és a sza-
badtéri sportpályák bővítésére vo-
natkozó tervek, amelyek maguk-
ba foglalják a főépület belső felújítá-
sát, átalakítását, a régi lőtér helyén új 
atlétikai pályák - gerelyhajító, disz-
kosz, kalapácsvetésre alkalmas pá-
lya, súlylökéshez alkalmas pálya és 
hármasugró, távolugró pálya - ki-

alakítását. A Képviselő-testület tá-
mogató döntése szerint a felsorolt 
fejlesztések nagy része még az idén 
megvalósul.

Fejlesztési koncepció Dunakeszi 
Város honlapján, a www.dunakeszi.
hu-n tekinthető meg.

Fotó: KesziPress

A tervek szerint Alag úgy fog 
kinézni, mint ahogy azt a 
gróf Batthyány Elemér ve-

zette Magyar Lovaregylet az 1880-as 
évek végén megálmodta.

A munkálatok első ütemében a ma-
jorban lévő 41 bokszos „Precíz és Aré-
na istálló együttes” felújítása kezdő-

dött el. A fennmaradó tíz istálló rend-
betétele több ütemben, a tervek sze-
rint még az idei év végén befejeződik. 

A beruházás második szakaszá-
ban a még fennmaradó istállók mel-
lett, az egyéb létesítmények kerül-
nek felújításra és kialakítására – írja a 

kincsempark.hu. A most megkezdett 
és régóta halogatott felújítás, része an-
nak az átfogó fejlesztési programnak, 
melynek keretében tavaly a teljes nyá-
ri pálya talaja megújult.

A Szerk.
Fotó: KesziPress

 dunakeszi város önkormányzatának kiemelt célja, hogy a lakosság számára magas színvonalú, 
változatos szolgáltatásokat nyújtson az egészséges életmód biztosításához. ennek megfelelően 
az elmúlt években számos sPorttal kaPcsolatos fejlesztést hajtottak végre a városban.

a kincsem nemzeti kft. a tavalyi szezon végén megkezdte az alagi versenyistállók felújítását a 
tréningközPont területén. a száz éves éPületegyüttesek komfortosításával és rendbetételével 
az alagi lóversenyközPont újra a régi fényében tündökölhet.

Folytatódik a Magyarság sportpálya fejlesztése 

Elkezdődött az alagi istállók felújítása

Hazafelé 
a reggeli munkából
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- Dunakeszi Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete az Év gazdál-
kodójának jelölte, de Pest Megye Köz-
gyűlése másnak ítélte oda e kitünte-
tést. Hogyan fogadta a hírt, hogyan 
vélekedik erről? – kérdeztük a kiváló 
borászt dunakeszi pincészetében.

- Nekem az a tény, hogy jelöltek már 
önmagában is nagy öröm és kitünte-
tés, amit hálásan köszönök. Szerintem 
bőven jelölhettek volna más gazdálko-
dókat is, de úgy vélem, hogy a kiváló 
boraim és több évtizedes szakmai te-
vékenységem mellett támogatóim ja-
vaslatát az is motiválta, hogy a Duna-
keszi Civilek Baráti Köre rendezvénye-
in rendszeresen mondok verset, hozzá-
járulok a programok sikeréhez, aktív 
szerepet vállalok a helyi közéletben. 
Talán még annyit tennék hozzá, ezút-
tal is igaz a mondás: „Borban az igaz-
ság!”

- Gyakran hallani a rádióban, hogy 
a pincék mélyén idén kiváló minősé-
gű borok érlelődnek. Tudomásom sze-
rint ön Dunakeszi egyetlen borterme-
lője, aki nem vásárolt, hanem saját 
termelésű szőlőkből szűri a finom ne-
dűket és ezek egy része Dunakeszi ha-
tárában terem. Milyen az idei termé-
se, milyen minőségű borok kerülnek 
az asztalokra?

- Az évtized vörösborát sikerült elő-
állítanom, amit nemsokára értékesí-
teni fogok. A 2008-as Zweigelt vörös-
borommal megnyertem a Pest megye 
legjobb vörösbora című kitűntetést. 
Ezt követő évben az Ister Granumon 
Erdőkertesi vörösboromat aranyérem-
mel díjazták. 2013-ban egy orszá-
gos versenyen az új vörösborok kate-
góriájában második helyezést értem 
el aranyérmes minősítéssel. A Váci Íz 
lelő napokon 2014-ban megkaptam 
KASZK Főigazgatójának nagydíját, 
mellyel a többéves aranyérmes szerep-
léseimet is értékelte. Visszaemlékezve 
a régi szép vörösborok íz világára nyu-
godtan állíthatom, hogy az idei évjárat 
ezeket is felülmúlja.

- Mit tett annak érdekébe, hogy ez 
bekövetkezett? Tudjuk, hogy Duna-
keszi határában hat nap híján három 
hónapon át mérhető mennyiségű eső 
nem esett. Gondolom ez katasztrofá-
lisan hatott a szőlőre, mert mindez a 
nyári kánikulába történt. 

- Ez így is van. A termés 33 %-a meg-
fonnyadt, ezeket a fürtöket a kevés-
bé színesekkel és a másodtermések-
kel rajtahagytuk a tőkén. Az ültetvény 
most is úgy fest, mintha nem is szüre-
teltünk volna. Ez nekem óriási vesz-
teség, de a jó minőség érdekében vál-
laltam. A másik ilyen nagy hordere-
jű fontos döntés volt a szüreti időpont 
megválasztása. Már mindenki leszü-
retelt, de én még kivártam vele. Elné-
zést a szakmai kifejezésért, de a kék-
szőlőnek tanninérettnek kell lenni, 
hogy a vörösbor ne legyen húzós, fa-
nyar. Sorrendben a következő fontos 
lépés az irányított erjesztés és az ehhez 
szükséges fajta specifikus fajélesztők 
és segédanyagok megválasztása. So-
kan ezt mellőzik takarékossági okok-
ból. Én a pénzt erre nem sajnáltam, 
de arra sem, hogy elvégezzem a bioló-
giai almasav csökkentést az igen drá-
ga starterkultúrákkal. A bor magzati 
fejlődését, ami az erjedés során játszó-
dik le döntően befolyásolja a fáradtsá-
gos kevertetés, mely szó szerint verej-
tékes munka késő este és kora reggel 
egyaránt. A vörösbor születése a pré-
seléssel veszi kezdetét, ahol kellő ön-
mérsékletre van szükség. A törköly lel-
két nem szabad kipréselni. Nálam sa-
tunként kb. 10 liter megy veszendőbe, 
ami 40-50 sajtolásnál tetemes mennyi-
ség. Már a második szorításból lejövő 
részt is külön kezelem. Ha mindent jól 
csinálok, akkor a bébi korban lévő né-
hány napos letisztult „bozsolé” is igen 
finom. Idén ezt tapasztaltuk.

- Milyen szempontok szerint minő-
síti a borokat? Mitől jó egy bor és mi a 
jellemző az ön boraira?

- Legfontosabb a bor ízérzete, íz vi-
lága az illattal összhangban, amit bu-
kénak is nevezünk. Tényleg nagyon 
sok étvágygerjesztő okos szó, szak-
szerű kifejezés hangzik el a rádióban 
a nálamnál sokkal nagyobb borászok 
részéről, de azt a fontos szót, hogy bár-
sonyos sose hallottam. Pedig ez a jó 
vörösbor alapvető ismérve (ezt még a 
80 éves magyartanárom is tudja). Az 
én erdőkertesi Zweigeltem az illatos 
simulékony bársony maga, melyben a 
bonbon meggyes illatok és ízek domi-
nálnak a kávéra emlékeztető finom il-
lattal együtt, és amelybe jól belesimul 
hozzáadott értékként a fahordós érle-

lésből származó zamat együttes. Több 
fogyasztó „selymes” kifejezést hasz-
nál pincészetemben a bársonyos he-
lyett. Így is jó. A rozé boromnál a fi-
nomság, üdeség párosul a bogyós gyü-
mölcsökben fellelhető ízekkel. A váci 
Zöld Veltelíni illata zöldalmára, birs-
re, mentára emlékeztet finom ízek-
kel kiegészülve. A Királyleányka sző-
lővirág illatú és mézre hajazó ízű. A 
Muskotály (nálam nincs édesítve) 
citrusokra emlékeztet. A Zalagyöngye 
Hungarikum fajta enyhén muskotá-
lyos illatú és ízű, harmonikus egyen-
súlyba van a 12,5 % alkohollal és az 
ideálisnak mondható 6,5 g/l savtarta-
lommal. A magas vonadékanyag ke-
rekké, teltté teszi a bort.

Minden boromra jellemző az ala-
csony kéntartalom. Fontos, hogy a 
vevő fejfájásra és gyomorégésre ez után 
se panaszkodjon. Az itt említett való-
ságnak megfelelő borkészítési techno-
lógia felvázolásával és boraim meg-
ismertetésével szeretném nem csak a 
Dunakeszieknek, hanem a régió fo-
gyasztóinak is bizonyítani és egyúttal 
meghálálni, a címben szereplő jelölte-
tésemet.

Erre és az új esztendőre koccintot-
tunk Guttmann Vilmos jó gazda gon-
dosságával kialakított Toldi utcai pin-
cészetében.

B. Szentmártoni

guttmann vilmos nyugalmazott kertészmérnök csaknem 40 éven át dolgozott a dunakanyar leg-
nagyobb állami gazdaságában, az alagi állami tangazdaságban. nyugdíjba vonulását követően 
intenzíven kezdett foglalkozni a szőlőtermeléssel és a borkészítéssel.

Az év gazdálkodójának jelölt borásznál 
elkészült az évtized bora

Guttmann Vilmos 
szakmai körökben 
Pest megye egyik 
legelismertebb 
borásza



30 Dunakeszi Polgár

Csapat felnőtt tagjai: 
Juhász Éva, Druzsin Zsuzsanna, 

Fogarasi  Andrea, Tárnoki József, Mihalik 
András, Balog Miklós és Bauer Márton

százhalombattán immár harmadik alkalommal rendezték meg szombaton a medencés sárkányhajó orszá-
gos bajnokságot, melyet a dunakeszi sárkány légió magabiztos fölénnyel nyert meg – tájékoztatta laPun-
kat ifj. bauer márton csaPatkaPitány. 

Nemzetközi sikerElőrelépést vár az edző

A Dunakeszi Sárkány Légió nyerte 
az országos medencés sárkányhajó bajnokságot 

A 10 éves Volentics Anna a 
Bárdos Lajos Iskola 4. osz-
tályos tanulója az U 13 éve-
sek kategóriájában az országos 
ranglistán 14. Élete első rangos 
nemzetközi asztalitenisz ver-
senyén, ahol tíz ország fiataljai 
küzdöttek az U 11 és az U 13-
as kategóriában. Anna az U 11 
évesek között 5-8. helyen vég-
zett.  Január 17-én az U 11 éve-
sek közötti országos versenyen 
bronzérmet szerzett. A kislány 
felkészítői a dunakeszi edzői 
team: dr. Fest Ágnes, Lindner 
Ádám, Fazekas Péter.

A megyei bajnokságban sze-
replő csapat tovább „menetel” 
veretlenül, az idei tavaszi két 
fordulóban is győztek:

Dunakeszi-Vác 12-6 (Wag-
ner, Pável 4-4, Kishegyi 3, Kis-
hegyi- Wagner páros)

Dunakeszi – Dabas 18-0 
(Wagner, Kishegyi, Pável, Len-
gyel 4-4-4-4, Kishegyi- Wag-
ner, Pável, Lengyel páros hoz-
ták a győzelmet.

(Solymosi

Dunakeszi Kinizsi USE 
labdarúgó csapa-
ta Pest megye II. osz-

tály Északi csoportban indult 
a 2015-2016. év labdarúgó baj-
nokságban. A 2015-ös őszi 
szezont a 7. helyen zárták. Za-
laegerszegi Tamás edző 2014 
őszétől dolgozik a felnőtt lab-
darúgócsapat mellett, tavaly 
májustól ő irányítja a Bozsik –
programot is, akivel az elmúlt 
időszakot értékeltük. 

- Úgy kezdődött a felké-
szülés, hogy meghatározó já-
tékosok közül Horváth Imre 
külföldre, Czifra Máté Turá-
ra ment játszani. Az első két 
bajnoki mérkőzésen Erdőker-
tes és Kismaros ellen öt sérül-
tet „szedtünk” össze. Így is el-
mondhatom, hogy 2014 őszén 
17, most 25 pontot értünk el. 
Jól hajráztunk, az utolsó négy 
mérkőzésen 12 pontot szerez-
tünk. Góllövésben tovább-
ra is Szabó Gábor vezet Füze-
si előtt.

- A mérkőzések közül me-
lyik a „fájó”?

- Fájó mind, amikor veresé-
get szenvedünk. Első és egyet-
len hazai vereséget Váctól 
szenvedtük el. Zsámbokon az 
utolsó percekben kapott gól-
lal kaptunk ki.  Valkó ellen az 

első félidőben négy gólhely-
zetünk maradt ki, egyenlítés 
után elhúztak 3-1-re, így csak 
szépítni tudtunk. Idegenben 
rosszabbul megy a csapatnak, 
hat mérkőzésen vesztesként 
hagytuk el a pályát.

- Sikeres találkozók közül 
melyiket emelnéd ki?

- A bajnokság utolsó fordu-
lójában Hévízgyörk ellen 1-3 
vezetés után tudtunk fordíta-
ni és nyertünk 4-3-ra. Kiemel-
ném, hogy itthon lejátszott hét 
mérkőzésből hatot megnyer-
tünk, 18 pontot szereztünk.

- Hogyan készültök fel a 
2016 tavaszi folytatásra?

- Visszatért a csapathoz 
Horváth Imre, Suhánszki 
Márk, Juhász Dénes. Edzése-
ket január 12-én kezdtük el, 
heti három alkalommal. A 
bajnokság február hétvégéjén 
kezdődik, addig hét edzőmér-
kőzést játszunk komoly ellen-
felek ellen, továbbra is 4-4-2 
felállásban. Az első négy he-
lyezett elhúzott a mezőnytől. 
A feltételek jók és bízom ab-
ban, hogy a tavaszi szereplé-
sünk sikeres lesz, az edzéslá-
togatással együtt. 

- Sok sikert kívánunk! 
Solymosi László

- Ennek a versenynek az a lényege, hogy a ha-
jósok egymás ellenében eveznek, ami látvány-
ra olyan, mint a kötélhúzás, csak éppen fordí-
tott irányban – újságolta a győztes „hadvezér”, 
aki szerint a 12 és fél méter hosszú sárkányha-
jók különleges látványt nyújtott a százhalom-
battai Kiss László Sportuszodában. 

- Csapatunk, a Dunakeszi Sárkány Légió 
100%-os teljesítménnyel, 5 győzelemmel az 1. 
helyen zárt a szabadidős vegyes csapatok kate-
góriájában, ahol a 9 fős egységből 4 férfi és 2 
nő evez egyszerre a hajóban a futamok alatt – 
árulta el a szakmai részleteket ifj. Bauer Már-
ton.

- Az uszodában rendezett viadalok célja, 

hogy a téli alapozás időszakában enyhítsék a 
felkészülés monotonitását, ami általában si-
kerül is, hiszen nagyon jó hangulatban zajla-
nak az izgalmas párviadalok. Úgy kell elkép-
zelni, hogy hat-hat fő ül egymással szemben, és 
az nyer, aki el tudja tolni a másikat. Nem hiá-
ba zúgott a „Tolakeszi!”, csapatunk remek tel-
jesítményt nyújtva elhódította az országos baj-
noki címet – mondta örömmel a Dunakeszi 
Polgár városi magazinnak nyilatkozó ifj. Bauer 
Márton, akitől azt is megtudhattuk; a meden-
cés bajnokság annyira népszerű, hogy a tava-
lyi túljelentkezés miatt korlátozni kellett a ne-
vezési létszámot. 

(Vetési)

asztalItENIszlabdarúgás
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dunakeszi vasutas atlétái tavaly a 87. bajnoki évüket kezdték meg. maracskó Pál vezetőedző 
1978 óta irányítja az edzéseket, az elmúlt 2015-ös év eredményeiről számol be:

Nehéz évet zártunk – 
kezdte mondókáját. A 

salakospálya felújítása, a futó-
folyosó hőszigetelése, felújítá-
sa, folyamatosan akadályozta 
edzésmunkánkat. A futófo-
lyosó melegebb lett, egyenle-
tes lett a fűtése, a futópálya új 
salakot, locsolórendszert ka-
pott, és így eltűnt a poros sa-
lak. 

- Mik voltak a legsikere-
sebb eredmények az elmúlt 
évben?

- Ki kell emelnem Staicu 
Simona maratoni futónk 
nagyszerű eredményét, az-
zal, hogy teljesítette az olim-
pia kvótát és ott lehet a 2016-
os Riói Olimpián, legutoljá-
ra Tölgyesi Péter szerepelt a 
2004-es olimpián egyesüle-
tünkből. Felnőtt magyar baj-
nokságban Simona fél mara-

tonin 3. Csapatunk: Staicu 
Simona, Kárász Krisztina, 
Drahos Veronika összeállí-
tásban a 2. helyet hozták el. 
Simona a maratoni távon 
(42195 méter) ezüstérmes lett.

Utánpótlásoknál U 23 éve-
seknél Rády Zoltán 110 méte-
res gátfutásban, magyar baj-
noki címet szerzett. 

Junioroknál a 19 éves Szil-
vás Bence diákolimpián első, 
távolugrásban. Magyar baj-
nokságon hármasugrásban 
ezüstérmet szerzett. A 18 éves 
Bíró Norbert 400 méteres gát-
futásban ligabajnok. A liga-
bajnokságot, egész évben el-
ért teljesítmény alapján érté-
kelik.

Ifjúságiaknál Eszes Dániel 
volt a legeredményesebb, 110 
méteres gátfutásban váloga-
tott kerettagságig jutott el, a 
magyar bajnokságon 3.  Több 

csapatsportágban dobogós 
helyet szerzett csapattagként. 
A nyolc próbában csapatunk 
ezüstérmes. Harmadik lett 
110 és 400 méteres gátfutás-
ban, valamint ötös ugrásban 
csapatunk – Lovistyék Bálint, 
Szenderffy Dániel, Eszes Dá-
niel összeállításban.

Serdülőknél a legeredmé-
nyesebb Tóth Keppler Zsófia, 
ő ötös ugrásban 3. és arany-
jelvényes sportolónk. Huller 
Dániel szintén aranyjelvé-
nyes, ő a 300 méteres gátfu-
tásban a ligaversenyen ezüst-
érmet szerezett. 

Csapatunk a Vác, Csepel – 
DVSE közös csapata a DVSE 
irányításával, a csapatbajnok-
ság döntőjébe került, s ott 10. 
lett. Ifjúsági, junior, veterán 
atléták együttese érte el ezt a 
szép eredményt.

Az év folyamán 140-150 a 

versenyzői létszámunk, két 
gyerek csoport mellé három 
új gyerek csoportot alakítot-
tunk ki. Csúcsot értünk ab-
ban is, hogy kilenc edző fog-
lalkozik a fiatalokkal, többsé-
gében társadalmi munkában.

- Mit vársz a 2016-os évtől?
Remélem Staicu Simona 

kijut és jól fog szerepelni az 
olimpián. Önkormányzat és 
a MASZ ígérete alapján elké-
szül a dobópálya, ahol súly-
lökők, diszkoszvetők, kala-
pácsvetők és gerelyhajítók 
edzhetnek. Megépülnek az 
ugrópályák: távolugrás, hár-
masugrás, magasugrás, rúd-
ugrás versenyzőinek.

Sok sikert a 2016-os eszten-
dőben az olimpián és a hazai, 
valamint a nemzetközi verse-
nyeken.                    

  Solymosi László

atlétIka




