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éltető és pusztító varázslat,
melyben a férfi mindig új,

ismeretlen csodára találhat…„

(részlet)
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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 

Folyamatosan érkeznek üzletünkbe szebbnél 
szebb tavaszi kiültetési anyagok! 

Jöjjön el és tekintse meg személyesen is!
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Pállné Kovács Mária osztályvezető

A rAcionális és megfontolt gAzdálkodásnAk köszönhetően dunAkeszi városA 2015-ben újAbb sikeres évet zárt A pénzügyek te-
kintetében is. A tAvAlyi 5,3 milliárd forintos költségvetéssel szemben A város idén 6,5 milliárdból gAzdálkodhAt, Amely Az ön-
kormányzAt működéséhez szükséges bevételeken és kiAdásokon kívül A már korábbAn jóváhAgyott pályázAtok önrészét és A 
különböző támogAtásokból megvAlósuló fejlesztések kiAdásAit is tArtAlmAzzA. Az idei évre ütemezett fejlesztések között Az 
oktAtás-, Az egészségügy és A sportélet területén kívül jelentős összegeket fordít A város A helyi közutAk, közterek és pArkok 
fejlesztéseire is. A költségvetésről pállné kovács máriát, A polgármesteri hivAtAl pénzügyi osztályvezetőjét kérdeztük.

Dunakeszi Város Képviselő-testü-
lete a 2016. február 25-i ülésén el-
fogadta Dióssi Csaba polgármes-
ter által benyújtott költségvetési 

tervezetet, amely úgy került kialakításra, hogy 
az összhangban álljon a dunakeszi lakosság 
igényeivel, valamint biztosított legyen a város 
közterületeinek és közintézményeinek magas 
színvonalon történő működtetése és fejlesztése.

Dunakeszi, az előző évek felelős gazdálkodá-
sának eredményeképpen stabil, kiszámítható 
pénzügyi lábakon áll, a kiadásokat az idei évi 
bevételekből, valamint a lekötött betétek és for-
gatási célú értékpapírok felhasználásával tel-
jes mértékben fedezni tudja, hitel felvételére to-
vábbra sincs szüksége a városnak.

2016. évi költségvetése 6.4 milliárd forint, 
amelyben a működési bevétel 4,9 milliárd forint. 

A működési bevételeknél a legnagyobb 
arányt a helyi adók képviselik 2,78 milliárd fo-
rinttal. Ebből az építményadó bevétel lakossá-
gi része várhatóan 50-60 millió forinttal lesz 
idén kevesebb. Január 1-jétől módosult az épít-
ményadóról szóló rendelet, amelynek folytán a 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész és üdü-
lő esetén, az adó évi mértéke, az építmény teljes 
hasznos alapterülete után 800 Ft/m2-ről 240 
Ft/m2-re csökkent, továbbá jelentős kedvezmé-
nyeket biztosít városunk gyermekes családjai 
és nyugdíjasai számára. Az adóbevételek ter-
vezésénél figyelembevételre kerültek az adó-
csoport azon kiemelt tevékenységei is, mint az 
adó hátralékok beszedése, valamint az önkor-
mányzati adóhatósághoz benyújtott helyi ipar-
űzési adó bevallások ellenőrzése is.  Az épít-
ményadó módosításával az Önkormányzat cél-
ja az volt, hogy összességében véve több pénz 
maradjon a dunakeszi családoknál.

A bevételek másik nagyobb része az állami 
támogatásokból származik, amelyek   költség-
vetésünk működési bevételeinek 27%-át teszik 
ki, 1.3 milliárd Ft összegben. A központi költ-
ségvetési támogatás 2016. évben is a feladatala-
pú támogatási rendszerben történik, amely-
nek során az ellátandó kötelező feladatokon és 
az ellátotti létszámon túl, korrekcióként figye-
lembevételre kerül a város adóerő-képességé-
nek mértéke is. 

A kiterjesztett ingyenesen étkezők számá-
nak emelkedése folytán kevesebb bevétellel 
számoltunk az intézményeinknél, amely rész-
ben állami támogatásból, illetve más önkor-
mányzati bevételből kerül pótlásra. 

A költségvetés működési kiadási összege – 
mely közel 4,1 milliárd Ft - az előző évhez ké-
pest minimális összegben növekedett, mely 
az ellátotti létszám folyamatos növekedéséből 
adódik.   

Önkormányzatunk tényleges állományi lét-
száma 2016. január 1-én 426 fő volt, melyből 
407 fő teljes munkaidős és 19 fő részmunkaidős 
foglalkoztatott. Önkormányzatunknál a meg-
növekedett ellátandó feladatok miatt a szociá-
lis területen és óvodáinkban jelenleg is vannak 
betöltetlen üres álláshelyeink, ahova várjuk a 
jelentkezéseket. 

Az idei évben is, az állami pályázati lehetősé-
geket maximálisan kihasználva kívánjuk fog-
lalkoztatni azon lakosainkat, akik valamilyen 
oknál fogva elveszítették munkahelyüket és a 
vonatkozó jogszabály alapján jogosultak a köz-
foglalkoztatási programban való részvételre.

A dologi kiadásoknál az intézmény működ-
tetési költségeken kívül a város üzemeltetésé-
vel kapcsolatosan felmerülő kiadások is jelent-
keznek, pl. a közvilágítás biztosítása és karban-
tartása a város teljes területére vonatkozóan, 
út és a csatornahálózat fenntartása, tisztítása, 
a helyi közlekedés biztosítása, a zöld területek 
fenntartása, virágosítás stb.

Bizonyos feladatok, szolgáltatások a lakos-
ság magasabb szintű kiszolgálása érdekében 
bővültek, például a helyi közlekedés járatainak 

száma, és a közvilágítás hálózata is növekedett, 
ennek megfelelően ezen feladatokra nagyobb 
összegek kerültek tervezésre.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
az Önkormányzat 2016. évben is fontos felada-
tának tartja azon társadalmi szervezetekkel, 
egyesületekkel való együttműködést, amelyek 
tevékenysége a város kulturális, sport és köz-
rendvédelmi területeire terjednek ki, továbbá 
azon szervezetek támogatását, melyek a köte-
lező önkormányzati feladatok ellátásában az 
önkormányzattal kötött megállapodás szerint 
vesznek részt. Ezen támogatásokra összességé-
ben közel 210 millió forint került elkülönítésre. 
A közoktatási, közművelődési intézmények, ci-
vil egyesületek támogatására 41 millió forint, 
az egyházak támogatására 10 millió forint, a 
sportegyesületek támogatására 34 millió forin-
tot szavazott meg a képviselő-testület.  

A város kulturális életének és a lakosság sza-
badidős tevékenységének színesítése, gazdagí-
tása érdekében az idei évben is gondoskodik 
az Önkormányzat a Programiroda szervezésé-
ben több nagyszabású városi rendezvény meg-
valósításáról. (pl. Majális, Gyereknap, Dunake-
szi Feszt, Augusztus 20-i rendezvény, Lakótele-
pi Mulatság, Szent Mihály-napi búcsú, Adven-
ti ünnepség sorozat stb.). Ezeken kívül több új 
rendezvénnyel is készül a Programiroda, pél-
dául Foci EB Terasz vagy Jazz Fesztivál. 

Az idei évi költségvetésben is kiemelt szem-
pont a város infrastruktúrájának és intézmé-
nyeinek fejlesztése, felújítása, a már folyamat-
ban lévő beruházások befejezése, valamint új 
beruházások megvalósítása. Beruházási kiadá-
sokra 432 millió Ft, felújítási kiadásokra 290 
millió Ft került tervezésre. A képviselő-testü-
let számos jelentős fejlesztési célt megfogalma-
zott, amelyek egy részét saját forrásból, más ré-
szét pedig pályázati támogatások útján kívánja 
megvalósítani. A különböző fejlesztések előké-
szítése folyamatos, a tervezési munkákhoz, va-
lamint az esetlegesen felmerülő önrész biztosí-
tásához jelentős összegű tartalék elkülönítésé-
re került sor, 810 millió Ft összegben. 

Dunakeszi Város Önkormányzata továbbra 
is a tervszerű, kiegyensúlyozott és gazdaságos 
működésének köszönhetően megfelelő vagyo-
ni és jövedelmi helyzetben van, amelynek ré-
vén biztosítani tudja a rá háruló kötelező fel-
adatok ellátásán kívül a város lakosságának 
igényéihez igazodó önként vállalt feladatok és 
fejlesztések kiadásainak finanszírozását is.    

Stabil költségvetés biztosítja 
idén is a város fejlődését
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A NŐK TISZTELETÉRE
  „Az élet zenéjét A nők Adják, Akik őszintén minden feltétel nélkül fogAdják mAgukbA A dolgokAt, 
hogy érzéseiken át szebbé AlAkítsák át AzokAt.” (richArd WAgner) 

A mindennapok során ebből 
az őszinte szeretetből és oda-
adásból sarjadó gondosko-

dó figyelmességgel, szerelmes ölelés-
sel, a családösszetartó szelídséggel, a 
munkahelyen tanúsított helytállás-
sal ajándékoz meg bennünket, férfi-
akat, az általunk rajongott és nagyra 
becsült NŐ. 

A NŐ, aki nélkül üresen kongana 

életünk minden órája. A NŐ, akire a 
Nőnapon megkülönböztetett szere-
tettel tekintünk, akit virággal, kedves 
szavakkal köszöntünk. Szép hagyo-
mány, hogy a város vezetői e jeles na-
pon köszöntik az Önkormányzat va-
lamennyi hölgy munkatársát, és álta-
luk a Dunakeszin élő valamennyi nőt.

Dióssi Csaba polgármester és  
dr. Molnár György jegyző a hiva-

talban dolgozó két munkatársukat,  
Boruzs Anitát és dr. Nagy-Lendvai 
Adriennt kedves szavakkal és virág-
gal köszöntötték tiszteletük jeleként, 
s elismerésüket fejezték ki az ün-
nepelt NŐknek a munkahelyükön, 
a családban betöltött példamutató 
helytállásukért. 

(Vetési)
Fotó: Vörös István

2016. 07. 25. Brevák János - Kiss Edit
2016. 02. 11. Uribe-Alvial Eduardo Viktor 
 – Jarabin Kinga
2016. 02. 13. Balázs Csaba 
 – Horváth Tímea Sarolta
2016. 02. 13. Tóth Norbert – Nagy Emese
2016. 02. 27. Dr. Bakos Marcell – Gerber Luca
2016. 02. 27. Borbély Gergely – Dr. Varga Edina

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek
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Új, korszerű épületben folytatja
a Szent István iskola

életünk során számtAlAnszor megtApAsztAlhAttuk, átélhettük, hogy A változás, Az új megismerése, 
elfogAdásA időt vesz igénybe, hiszen érzelmileg még erősebb A kötődésünk A régi, A számunkrA sok-
sok élményt jelentő tárgyhoz, épülethez, vAgy Akár egy iskolához. de ez természetes, hiszen életünk 
meghAtározó részeként emlékezünk rá visszA, még Akkor is, hA rAcionálisAn gondolkodvA tudjuk, 
hogy Az új is értünk született, Amely jobb, kényelmesebb, korszerűbb, mint A régi. 

E gondolat fogalmazódott meg 
bennem, amikor ismertté vált, 
hogy Dunakeszi első iskolá-
ja, amely 1897 óta a jelenlegi 

épületben – 1997-től Szent István isko-
la néven – működik, jövőre egy új, kor-
szerű épületben folytatja oktató-neve-
lő tevékenységét. A közel 120 éves isko-
la falai között egykoron a település di-
ákjaival olyan kiválóságok ismertették 
meg a betűvetés, az olvasás, a számo-
lás  emberformáló és gazdagító szépsé-
gét és hasznosságát, mint Bajnok Géza, 
Tóth Mária, akik szellemi örökségét ma 
is ápolják a jeles utókor kiváló pedagó-
gusai, diáksága, a hagyományőrző civil 
közösségek. E csodálatos szellemi örök-
ség az iskoláé, mindannyiunké, me-
lyet méltó büszkeséggel és felelősséggel 
megőrzünk. 

Ezért is állunk értetlenül olyan közös-
ség és értékromboló megnyilatkozások 
előtt, melyek – a természetes és éssze-
rű féltésen túl – azt sugallják, hogy meg-
szűnik Dunakeszi első iskolája. Mond-
ják, írják ezt annak ellenére, hogy az ön-
kormányzat, a KLIKK területi igazgatója 
hivatalos fórumok sokaságán számta-
lanszor kijelentette, hogy az iskola nem 
szűnik meg, hanem egy új, modern épü-
letben folytatja oktató-nevelő munkáját. 
A változást az élet racionalitása diktálja, 
hiszen Dunakeszin örvendetesen meg-
nőtt az iskoláskorú gyerekek létszáma, 
akik számára a XXI. század igényeinek 
és elvárásainak megfelelő tanítási felté-
teleket igyekszik biztosítani az állam és 
az önkormányzat.  

A Szent István Iskola tantestülete és 
diáksága várhatóan 2017 szeptemberé-
ben már a több férőhelyet, korszerű fel-
tételeket biztosító új, 24 tantermes in-
tézménybe költözik, kezdi meg az új 
tanévet. Az iskola életében mérföldkő-
nek számító változást támogatja a szü-
lők közössége, az intézményi tanács, a 
diákönkormányzat, és az alkalmazot-
ti közösség. 

Az elmúlt években megnövekedett 
gyermeklétszám miatt egyértelműen ki-
rajzolódott, hogy szükség van egy új is-
kola felépítésére, melyre a kormány biz-
tosítja a forrást. 

Nem szűnik meg az iskola, s nagyon is 
egyetértek laptársunk, a dunakeszipost.

hu érvelésével, amikor azt írja: „…hiszen 
az iskola nem egy épülettől az, ami. Az 
iskola lényegét a tanári kar és az oda járó 
gyermekek jelentik. Az ottani közös-
ség tölti meg élettel az intézmény épüle-
tét, nem pedig fordítva. A Radnóti Mik-
lós Gimnázium sem szűnt meg, amikor 
épületből épületbe, végül jelenlegi helyé-
re költözött. Sőt, ekkor kapott igazi len-
dületet az intézmény, amely azóta rend-
kívüli eredményeket tud felmutatni or-
szágos viszonylatban is. Akkor eszébe 
sem jutott senkinek leírni, hogy megszű-
nik a gimnázium, hiszen nem zárt be, 
csak elköltözött. Nincs ez másként a je-
lenlegi helyzetben sem.”

A tankerületi igazgató, és Laczkovich 
Krisztina igazgatónő elmondása szerint 
az iskola kinőtte a jelenlegi épületet, a te-
lek mérete pedig nem teszi lehetővé a bő-
vítést. Régóta probléma az iskola életé-
ben a férőhelyhiány és egy megfelelő mé-
retű tornaterem hiánya.

Mindazoknak, akik azt híresztelik, 
hogy bezárják a Szent István iskolát, 
nagy valószínűséggel a lakosság szán-
dékos félrevezetése lehet a célja, hiszen a 
megszűnésről szó sincs.

„25 éve dolgozom ebben az épületben, 
és ez idő alatt nagyon a szívemhez nőtt. 
Ugyanakkor el kell ismerni, hogy ebben 
az épületben már nem valósíthatók meg 
a pedagógiai programunkban vállalt fel-
adatok. Ez egy óriási lehetőség az isko-
lának, amivel élni kell! Tovább kell lép-
ni.”– mondta a februári összevont szülői 
értekezleten Laczkovich Krisztina igaz-
gatónő a rendezvényről tudósító Duna-
keszi Polgárnak. 

Mittli Adrienne, a szülői munkakö-
zösség vezetője így nyilatkozott: „A szü-
lői közösség örömmel fogadta a hírt, 
hogy egy új, korszerű iskolában tanul-
hatnak majd gyermekeink.  Természete-
sen felmerülnek különböző kérdések: pl: 
milyen lesz majd a közlekedés, hogyan 
lehet majd parkolni. Ezekről a későbbi-
ekben majd egyeztetés történik, és biz-
tosak vagyunk abban, hogy a város ve-
zetése megtalálja majd a megfelelő meg-
oldást.” 

Ez a felelős, az együttműködést segí-
tő konstruktív gondolkodás viszi elő-
re közös ügyünket, hiszen ki ha nem a 
szülői munkaközösség vezetője „kiabál-

hatna”, hogyan oldja meg a közlekedést 
a város. De nem teszi, mert tudja; az ön-
kormányzat mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a gyerekek biztonságos és 
kulturált körülmények között juthassa-
nak majd el az iskola új épületébe. 

Sokan vehetnének példát Mittli 
Adriennetől, aki az indulatok felkorbá-
csolása helyett józanságra int: „Örül-
nénk viszont annak, ha megszűnnének 
az iskolával kapcsolatosan megjelenő 
negatív jellegű cikkek, amelyek többsége 
sajnálatos módon olyan ember tollából 
származnak, (egyébként soha meg nem 
keresett érintett szülőként) akinek gyer-
mekei iskolánk tanulói.”

Erre a józanságra van szükség egy-
egy feladat megoldásánál, mert azt senki 
el nem vitatja, hogy az előrevivő, konst-
ruktív vélemények hozzájárulhatnak a 
kérdések ésszerű megválaszolásához. Ez 
a megállapítás igaz a mindenkori ellen-
zéki pártok esetében is, ha szavazatma-
ximalizálásuk érdekében megnyilatko-
zásaikkal, törekvéseikkel nem lépik át a 
mindannyiunk által elvárt politikai „jó 
ízlés” határát.  

Reményeink szerint az alagligeti új 
iskola megoldja a városi szintű, főként 
azon a városrészen fennálló iskolai férő-
hely hiányt, másrészt méltó helyet biz-
tosít Dunakeszi legrégebbi általános is-
kolájának. Az épületben 24 tanterem, 
6 szaktanterem és 14 szertár kap he-
lyet, emellett 1096 m2-es sportcsarnok, 
sportpálya, 300 m2-es féltornaterem, 
gyógytestnevelési terem, valamint 200 
fős ebédlő szolgálja majd a tanulók ké-
nyelmét.

Eich László tankerületi igazgató arról 
is tájékoztatta a szülőket a február 2-i fó-
rumon, hogy a felmerülő kérdésekről – 
iskolába jutás, teendők, határidők – jú-
niusban egy újabb, részletes tájékoztatót 
fognak tartani, amelyre minden érintet-
tet várnak.

A jelenlegi iskolaépület felújítását kö-
vetően, továbbra is köznevelési célokat 
fog szolgálni az Önkormányzat tájékoz-
tatása szerint.

Ki vitatná el, hogy a változás sok izga-
lommal és megannyi kérdéssel is társul, 
melyeket azonban elhalványít az új szü-
letésének öröme. 

Vetési Imre
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Módosul Dunakeszi városi számlaszáma

Megváltoztak az önkormányzat bankszámlaszámai

A polgármesteri hivAtAl munkAtársAi rendszeresen felülvizsgálják A város áltAl igénybevett szol-
gáltAtások díjAit ArrA vonAtkozóAn, hogy mennyiben felelnek meg Az Aktuális piAci viszonyoknAk. 
ezért került sor A dunAkeszi városA áltAl igénybe vett bAnki szolgáltAtásokról szóló megállApodás 
felülvizsgálAtárA. 

ezúton tájékoztAtjuk A tisztelt lAkosságot, hogy dunAkeszi város önkormányzAtánAk és intézménye-
inek bAnkszámlAszámA 2016. március 1-től megváltozott. 

A piacfelmérést követően a 
kalkulációk azt mutatták, 
hogy a jelenleginél sok-

kal kedvezőbb áron is igénybe le-
het venni a szolgáltatást, ezért egy 

új beszerzési eljárás került kiírás-
ra. A beszerzési eljáráson a duna-
keszi fiókkal is rendelkező OTP 
Bank Nyrt. nyújtotta a legkedve-
zőbb ajánlatot, így a Képviselő-tes-

tület döntése alapján a város veze-
tése szerződést is kötött a szolgál-
tatóval. Ezen oknál fogva módosul 
a város bankszámlaszáma is 2016. 
március 1 – jétől.

Az új bankszámlaszámok:

• Dunakeszi Város Önkormányzat pénzforgalmi számla
 11784009-15731247
• Építményadó beszedési számla
 11784009-15731247-02440000
• Telekadó beszedési számla
 11784009-15731247-02510000
• Iparűzési adó beszedési számla
 11784009-15731247-03540000
• Gépjárműadó fizetési számla
 11784009-15731247-08970000
• Talajterhelési díj beszedési számla
 11784009-15731247-03920000
• Adóbírság beszedési számla
 11784009-15731247-03610000
• Pótlék beszedési számla
 11784009-15731247-03780000
• Útépítési hozzájárulás számla
 11784009-15731247-10030008
• Mezőőri járulék beszedési számla
 11784009-15731247-10050006
• Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó beszedési számla
 11784009-15731247-10060005

• Humán Szolgáltató Központ étkezési díj beszedési számla
 11784009-15799751-02130000
• Eszterlánc Óvoda  étkezési díj beszedési számla
 11784009-16789841-02130000
• Játszóház Óvoda étkezési díj beszedési számla
 11784009-16789865-02130000
• Piros Óvoda étkezési díj beszedési számla
 11784009-16789872-02130000

Amennyiben személyes ügyintézés keretében kívánják 
rendezni befizetéseiket, 2016. március elsejétől a hivatali 
pénztáron túl az OTP Bank dunakeszi fiókja is rendelke-
zésre áll a lakosság számára.

Kérjük, hogy elektronikus ügyintézés esetén különö-
sen figyelmesen járjanak el és 2016. március elsejét kö-
vetően már az új bankszámlaszámokra indítsák el uta-
lásaikat.

Kérjük, a régi számlaszámokkal kibocsátott csekkek 
befizetését már ne indítsák el, csak az új bankszámlaszá-
mokat tartalmazó csekkeket fizessék be!

Együttműködésüket köszönjük!

  Dióssi Csaba polgármester
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körzeti képvi  selőink jelentik

A kellemes, tavaszias időjárás 
közeledtével mind több lakó-
társam tölti idejét a szabadban, 
akikkel gyakran találkozom, és 
cseréljük ki véleményünket vá-
lasztókörzetem mindennapja-
iról, lakókörnyezetünk fejlődé-
séről. Számosan érdeklődtek - 
az elmúlt időszakban már több 
alkalommal e lap hasábjain ál-
talam ismertetett – Fő út kör-
nyezetének megújulását, kultu-
rált arculatának kialakítását elő-
segítő tervekről.     

Mint arról már tájékoztat-
tam a 2. számú választókörzet-
ben élőket, egy nagy volume-
nű fejlesztésnek köszönhető-
en teljesen megújul a Dunake-
szit észak-dél irányban átszelő 
2. számú főút mindkét oldala 
az Önkormányzat jóvoltából. 
Meggyőződésem, hogy a fej-
lesztés révén nemcsak kényel-

mesebben, kulturáltabban par-
kolhatunk a Fő út mentén, de a 
jó minőségi új járda kiépítésé-
nek, a zöldszigeteknek- és sá-
voknak köszönhetően, a vil-
lanykábelek földfelszín alá he-
lyezésével egy szép, szerethe-
tő városkép születik. Ez utóbbi 
terv megvalósításának hatósá-
gi engedélyeztetése azonban 
jelentős időt vesz igénybe, 
ezért az idei esztendőre terve-
zett fejlesztés jövőre, 2017-ben 
valósul meg. 

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületé-
nek február 25-ei ülésen kép-
viselőtársaimmal egyhangúan 
elfogadtuk, hogy a Fő út men-
tén – a fentiekben ismertetett 
tervet – a Szent István úti cso-
móponttól a város északi hatá-
rában, a Magyarság Sporttelep 
mellett lévő Sólyom utcáig ter-

jedő szakaszon megvalósítsuk. 
Ugyancsak a tavaszhoz kap-

csolódik a születésfák ültetése, 
melyről a Dunakeszi Polgár feb-
ruári lapszámában már írtam a 
képviselői rovatban. Az ott is-
mertetett felhívásomat ezút-
tal is szeretném a szülők meg-
tisztelő figyelmébe ajánlani. A 
márciusi tavaszi napok mind-
jobban sürgetnek bennünket, 
hogy elültessük a születésfát, 
amely mellé ünnepélyesen el-
helyezzük majd azt az emlék-
táblát, amin feltüntetjük a kör-
zetünkben 2015-ben szüle-
tett gyermekek neveit, akiknek 
a szülei ezt kérik. A szervező-
munkába továbbra is a segítsé-
gemre vannak a védőnők, akik 
önzetlenségét ezúton is köszö-
nöm. Kérem a szülőket, hogy 
a kz@dkrmg.sulinet.hu cím-
re írják meg gyermekük adata-

it és az ő elérhetőségüket, vagy 
a védőnőknél adják le. Bízom 
benne, hogy lakókörzetünk-
ben mind több gyermek szü-
letik, akik szülei támogatják ezt 
az immár szép hagyományként 
elismert közösségerősítő, lakó-
környezet szépítő összefogást. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Születésfa és emléktábla az újszülöttek tiszteletére

Tisztelt Lakótársaim!

Jelenleg a választókerület leg-
több embert érintő problémája 
a Toldi utcai járdaépítés. A  ter-
vek elkészültek. A terveket át-
tanulmányoztam, s az ezekben 
foglaltaknak megfelelően sze-
retném a lakosságot tájékoztat-
ni a kiépítésre kerülő járda pa-
ramétereiről, valamint az eset-
leg szükséges átalakításokról. A 
tervezett járda a  IV. Béla utcáig 
vezet . A jobb oldalon, a játszó-
tér előtt mintegy 95 m hosszon 
szintén épül járda, ide gyalog-
átkelőhely is fog épülni. A járda 
a meglévő kerítések mellett ve-
zet, minimum 1.5 m méter szé-
lességben, mint ahogyan azt ta-
valy a lakókkal történt szemé-
lyes beszélgetés és tájékoztatás 
során elmondtam. A járda tér-
kő (viakolor) burkolatú lesz. Azo-
kon a helyeken, ahol az ingatlan-
tulajdonosok a kapubejáróval 

együtt a járdát is kiépítették tér-
kő burkolatból, és a járda széles-
sége eléri a 1,5 métert, a meglé-
vő járda megmarad. A gépkocsi-
bejárókat – amennyiben térkő 
borításúak – változatlanul hagy-
ják, ha viszont betonból készült, 
egyeztetni fog a kivitelező a tu-
lajdonossal a kivitelezés módjá-
ról. A bontásból származó föl-
det, illetve bontási anyagot, va-
lamint az építés során keletkező 
hulladékot, felesleges anyagot a 
kivitelező köteles elszállítani, fel-
takarítani.

Azokon a szakaszokon, ahol 
az út és a telek természetes 
szintkülönbsége miatt kialakult 
dőlésszög nagyobb a szabvá-
nyos, akadálymentesnek tekint-
hető járda dőlésszögénél, ott a 
meglévő autóbeállókat akár újra 
is rakja a kivitelező, hogy ne ala-
kulhasson ki az autókat és gyalo-
gosokat veszélyeztető lépcső.

Azon mélygarázsok esetében, 

A 9. számú választókerület hírei ahol a beálló lejtése már a keríté-
sen kívül indul, ott a járda el fog 
térni a tervben meghatározott 
nyomvonaltól, és a kerítéstől tá-
volabb kikerüli a problémás te-
rületet.

Az építés megkezdése előtt 
a kivitelező köteles lesz lakos-
sági fórumot tartani a lakosság 
tájékoztatása és az egyezteté-
sek céljából. A fórum időpont-
járól és helyéről időben fogjuk 
értesíteni a Toldi utca lakóit. Aki 
nem tud elmenni a fórumra, ja-
vasoljuk, hogy kérését beazo-
nosítható módon (név, pontos 
házszám) írásban juttassa el a 
fórumra.

Még néhány kisebb munká-
latról is szeretném tájékoztatni a 
lakótársaimat. 

• A Kiss József utcában a Köz-
üzemi Kft. dolgozói a napokban 
kitisztítják a szikkasztókat és a 
rácsokat.

• A Huszka utcai buszmegál-
lókba kihelyezik a várakozó fül-
kéket, a menetrendtartó táblá-
kat már elhelyezték.

• A Toldi utcai játszóteret is-

mét bővítik néhány új játszóesz-
közzel.

• A Huszt utcában a Közüze-
mi Kft. kertészei megvizsgálják 
a fűzfákat, a veszélyeseket szük-
ség szerint metszik vagy kivág-
ják, s ősszel új fákat ültetnek a 
helyükre. 

• Az elmúlt időszakban 6 he-
lyen végeztek kátyúzást a Köz-
üzemi Kft. dolgozói: 

IV. Béla-Huszka Jenő u. sar-
kán 2 kátyút, Farkas Ferenc u. 
12., Zerkovitz Béla u. 5., 7. és a 
Zerkovitz Béla-Bárdos Lajos u. 
sarkon 1-1 kátyút javítottak meg.

Végül újabb kerékpárút terve-
zéséről számolhatok be. Az észa-
ki kerékpáros körút a Sólyom ut-
cától a Pipa utcán, a Zerkovitz 
Béla utcán, a Határ utcán, a Re-
pülőtéri úton fog vezetni.

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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körzeti képvi  selőink jelentik

Nézhetjük ezt jobbról is 
meg balról is, de egy biztos, 

ez a kereszteződés 
felújításra szorul

Februárban történtekről
- Csőtörés volt a Hunyadi u. 43. sz. 
előtt, melyet még aznap helyreál-
lítottak a DMRV dolgozói.

- A tavalyi esztendőben a 6-os 
sz. körzetben jelzett fák gallyazá-
sát, kivágását a legtöbb címen el-
végezte városunkban az ELMŰ, 
és a favágási munkálatokat el-
nyert vállalkozó. Utóbbit illetően 
megjegyzem, hogy csak azokat 
a munkálatokat tudta elvégez-
ni, ahol a kért munkákat megren-
delte az osztály. 2016-ban jelen-
leg gallyazásra 3, csonkolásra 1 
és fakivágásra 2 címen van szük-
ség. Remélhetően továbbra is az 
A+Z Kft. fogja elvégezni a favá-
gási munkálatokat városunkban, 
mely számtalan esetben bizonyí-
totta hozzáértését.   

- 2010 novembere óta évente 
kérem a Kossuth L. u. rekonstruk-
ciójával kapcsolatos intézkedést. 
Ezt a jó szokásomat az új eszten-
dőben is folytatom. 2015-ben a 
geodéziai méréseket követően a 
felújítási terv is elkészült, melyet 
a Magyar Közút Zrt. felé elpos-
táztak. A továbbiakban kíváncsi-
an várom a Közút érdemi válaszát.

- Ismételten benyújtottam  
bizottsági előterjesztésemet, 
melyben az aljegyző asszony-
tól kértem, terjessze be a 02.25-i  
Pénzügyi és Jogi Bizottság ülé-
sére az új temető mellékútvona-
lainak aszfaltozás kérelmét. So-
kan örülnénk, ha szilárdburkolat 
fedné a temető mellékútvonala-

it, gondolok főként azokra, akik 
rendszeresen kijárnak elhunyt 
szeretteikhez 

- Sokadszorra futottam neki a 
Báthory u. elején lévő buszmegál-
ló helyreállítási kérelmének. Köz-
vetlen mellette és fentebb a meg-
süllyedt úttest kijavítása szintén 
helyreállításra szorul. Anno 2014 
nyarán jeleztem első alkalommal 
és az eltelt idő alatt számtalan 
esetben érdeklődtem a munká-
latok elvégzésének időpontjáról. 
2014 végén a 2015-ös esztendőt, 
majd utóbb 2015. novemberében 
a 2016-os évet kaptam ígéretül, 
mely munkálat kizárólag félpályás 
útlezárással végezhető el. 02.15-
én az ígért munkálatok elvégzé-
sére emlékeztettem az illetékest, 
és egyben a kivitelezés várható 
időpontjáról érdeklődtem. Bízom 
benne, hogy a 2016-ból nem 2017 
vagy netán egy még távolabbi 
időpont lesz

- A Rákóczi út és a Báthory u. 
kereszteződésének teljes felújí-
tásának kérelmét nyújtottam be. 
Több repedés, úthiba, megsüly-
lyedt szegély és rendszeresen ja-
vításra szoruló kátyú található. A 
balesetveszély megszüntetése 
végett kértem intézkedést, me-
lyet a környéken élők és a forgal-
mas csomóponton naponta át-
haladó gépjárművezetők érdeké-
ben történt

- Az egyik anyuka e-mailben 
kérte intézkedésemet több gyer-

mekét féltő édesanya nevében. 
A Gyártelepen kialakított játszó-
tér mellett található a már rég-
óta nem üzemelő szökőkút, mely 
balesetveszélyes a gyermekek-
re nézve. A szemle során két kis-
gyermekes szülő személyesen is 
jelezte a problémát. Másnap az il-
letékestől – Közüzemi Kft. – írás-
ban kértem a szökőkút befedésé-
vel, akár megszüntetésével kap-
csolatos intézkedését /fotókat 
mellékeltem/

- A Király u. 24. sz. előtt a lám-
patest kihelyezését elvégezte az 
ELMŰ

- A Bajtárs u. és a Mányoki Ádám 
térnél megsüllyedt rácsos víznye-
lő helyreállítását kértem ismétel-
ten beadványomban. Utóbb 2016 

tavaszát kaptam ígéretül a helyre-
állításra

- A Bródy S. u. 15. előtti szegé-
lyek cseréjét újból jeleztem, me-
lyet 2014 nyarán kértem első alka-
lommal az ingatlan csapadékvíz 
megoldásának érdekében

- Az ősszel tartott helyszíni be-
járás alkalmával a csoportvezető 
asszonnyal közösen tapasztaltuk, 
hogy a Rákóczi út 21. előtti besza-
kadt úttest helyreállítását a vállal-
kozó elvégezte. Annak eredmé-
nye viszont indokolja a garanciális 
munkálatok kérelmét, melyet már 
több esetben jeleztem. Most is-
mét az osztályhoz fordultam

- KRESZ táblák helyreállítása és 
utca névtáblák pótlása szükséges 
több címen. Ez ügyben kértem in-
tézkedésüket az illetékesektől

- Újabb kátyúk megszüntetése 
végett fordultam a Közüzemihez. 
A szemle alkalmával 9 utcában 
kell a kátyúzást elvégezni

- Jelenleg 9 lakó várja az idei év-
ben a járdaépítéshez kellő meny-
nyiségű viacolor és szegélyek ki-
szállítását. A kérelmek kronológi-
ai sorrendben vannak feltűntet-
ve: - Görgey u. 39/B/1 - Görgey u. 
39/B/2 - Sződi u. 7. - József u. 11. 
- Görgey u. 17/1 - Dr. Kemény Fe-
renc u. 18. - Vasvári Pál u. 20. és 23. 
sz. - Királyhágó u. 4.

 Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

Kedves Szülők! Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a 2016/2017-
es nevelési évre történő böl-

csődei beiratkozás 2016. március 1. 
és április 30-a között lesz. Az ehhez 
kapcsolódó ügyintézés helye a Kin-
csem utcai Bölcsőde (2120 Dunake-
szi Kincsem u. 12), ideje hétfői na-
pokon 8-17 óráig. Jelentkezési lap 
átvehető a Kincsem utcai Bölcső-
dében.  

A jelentkezési laphoz csatolandó 
dokumentumok: • gyermek lakcím-
kártyája és együtt élő szülők eseté-
ben mindkét szülő lakcímkártyája, 
vagy egyedülálló szülő esetében az ö 

lakcímkártyája, • gyermek születési 
anyakönyvi kivonata • társadalom-
biztosítási azonosító jelet tartalmazó 
igazolvány másolata, • a munkáltató 
igazolása a munkába állás időpontjá-

ról és a munka napi időtartamáról (4, 
6, 8 órás munkavégzés) • egyedülálló 
szülő esetében a válásról hozott bíró-
sági végzés másolata és / vagy a gyer-
mekelhelyezést rögzítő gyámhivatali 
határozat, egyéb esetekben a gyám-
hatóság által kibocsátott gyám-, il-
letve gondnokkirendelő határozat, • 
egyetemi, főiskolai hallgató esetén 
hallgatói jogviszony igazolás és az 
ösztöndíj összegéről az oktatási in-
tézmény igazolása, • igazolás a csa-

ládi pótlék, a GYES, GYED, illetve 
a GYET, árvaellátás, stb. összegöről, 
• egyéb rendszeres pénzbeli ellátás-
ról szóló igazolás, • a gyermek házi 
gyermekorvosa igazolása arra vonat-
kozóan, hogy a gyermek egészségi ál-
lapota alapján bölcsődében gondoz-
ható. Érdeklődni a Humán Szolgál-
tató Központ munkatársánál, Kiss 
Józsefnénél lehet az alábbi elérhető-
ségeken
Tel.: 06/70/331 5881
e-mail: 
hszk.felveteliiroda@gmail.com

 Humán Szolgáltató 
Központ

Bölcsődei beiratkozás
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim! A végle-
ges városi menetrend életbe 
lépését követően, azok – tar-
tós megoldással kifüggesztés-
re kerültek a város buszmegál-
lóiban. A menetrend legköze-
lebb várhatóan az új alagligeti 
általános iskola felépítését kö-
vetően kerül felülvizsgálatra és 
kiegészítésre.

Alagligeten a már korábban 
kiépített körforgalmi szigete-
ken a parkolás megkönnyítése 
céljából a parkolósávok felfes-
tése várható. Az útburkolati je-
leket a Repülőtéri út – Alagi ma-
jori út sarkán megerősítettét, 
felhívva a figyelmet a főútvo-
nalra. Szintén Alagligetet érin-
tő fejlesztés, hogy a Czédli és 
Gérecz utca találkozásánál lévő 
zsákutcában megerősíteni ter-
vezzük a közvilágítást, továbbá 
az itt korábban elhelyezett kül-

téri pad mellé egy másik padot 
is kiteszünk. 

A Korsós utcai beszakadt víz-
nyelő rendbetétele is napiren-
den van, a város kiadta a meg-
bízást. A rendbehozatal mel-
lett, annak érdekében, hogy 
ide ne álljanak parkoló autók, 
a terület elhatárolásra fog ke-
rülni.

A Pejachevich utca elején – 
az itt működő élelmiszerbolt és 
bowling klub látogatása miatt – 
rendszeresen sokan parkolnak. 
A parkolási körülmények azon-
ban – különösen esős időben 
– nem kedvezőek, ezért parko-
ló kiépítését kezdeményeztem. 
A bowling klub vezetője is ha-
sonló véleményen van, a mű-
szaki megoldás és a finanszí-
rozás kérdésében a Polgármes-
teri Hivatal Lakosságszolgálati 
Osztályának bevonásával foly-

tatunk hamarosan egyeztetést. 
A klub vezetőjével egy másik 
témát is megbeszéltünk, esze-
rint a Pejachevich utca Fóti út-
hoz közeli szakaszán, különö-
sen a parkolónak használt terü-
leten és a járdán a szokásosnál 
több elszórt szemét található. 
Az itt lakók rendszeresen elta-
karítják a szemetet, de kértem 
a Közüzemi Kft-t is, hogy foko-
zottabban figyeljenek erre a te-
rületre, illetve a klub vezetője is 
jelezte, hogy bár a szemét nagy 
része valószínűleg nem tőlük 
származik, részt fognak venni 
annak eltakarításában.

A Rákóczi út végéről is kap-
tam fejlesztési kérést, amely a 
csapadék elvezetésének meg-
oldására vonatkozik. A Szán-
tó utca magasságában a Rákó-
czi út profilja úgy lett kialakítva, 
hogy esős időben a víz egy sza-

kaszon befolyik az itt található 
magánkézben lévő telek terü-
letére. A megoldás a már sza-
kaszosan meglévő útszegély 
kiépítése az utca teljes hosszá-
ban. A kérést leadtam a Lakos-
ságszolgálati Osztály felé.  

  Thoma Csaba
8. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Közeledik a tavasz, s ezzel együtt jelentkez-
nek a tél „munkájának” eredményei is az 
utakon, ezért már kértem a műszaki kollé-
gákat, hogy mérjék fel a körzetben hol, mi-
lyen kátyú és egyéb javítandó feladat kelet-
kezett, s minél előbb intézkedjenek is ezek 
megszüntetéséről!

Sokan jeleztek a lakóhelyük közeléből 
vízelvezetési problémákat, ezek megoldá-
sára is kerestem, keresem az illetékeseket, 
s igyekszem minél gyorsabb megoldáso-
kat elérni.

Olyan gonddal is megkerestek a Barátság 
út mellett lakók, hogy a parkolás, amúgy is 
nehéz problémáját, a felfestések hiánya, 
néhány helyen még tovább fokozza, hiszen 
így még kevesebb hely áll rendelkezésre. A 
kérést továbbítottam a megfelelő helyre, 
és figyelemmel kísérem a megvalósulást is!

A Fő út teljes járda és zöldfelületi re-
konstrukciója, melynek terveit polgármes-
ter úrral és érintett képviselőtársaimmal, 
már többször is véleményeztünk, s helyszí-
ni bejárás során a tervezővel közvetlenül is 

egyeztettem, egy kicsit kitolódik.  Ennek 
egyetlen oka, hogy az áramvezetékeket a 
föld alá szeretnénk vinni, s ez bizony egy 
hosszabb engedélyezési folyamatot ered-
ményez. Remélem, a látvány majd kárpó-
tol bennünket!

Ismét komoly sportrendezvényre ke-
rül sor a „Lakótelep Szívében”, hiszen itt /a 
Kőrösi Iskolában/, rendezik meg a Kitartás 

Csatáját, mely a város legnagyobb és leg-
színvonalasabb judo bemutatója és verse-
nye lesz az idei évben! Ingyenesen megte-
kinthető.

Persze a hagyományoknak megfelelő-
en a Dunakeszi Viadal is itt a közelünkben 
a Katonadomb, gyönyörűen megszépí-
tett területén lesz megtekinthető! Érdemes 
megnézni, minden korosztály számára em-
lékezetes élményt nyújt!

A költségvetés elfogadása után, megkez-
dődik a fejlesztési feladatok előkészítése, 
remélem az idei esztendőben is sikerül az 
itt élők számára fontos problémákon, gon-
dokon enyhíteni ezekkel!

Természetesen továbbra is várom a jel-
zéseiket, olyan ügyekben, melyek szebbé-
jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! 
E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, telefonon a 0627-542-805 számon, le-
vélben a Garas utca 4. szám alatt, s termé-
szetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet képviselője

kihelyezésre kerültek a menetrend táblák a város buszmegállóiban

A lAkótelep szíve
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körzeti képvi  selőink jelentik

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

A hónap folyamán több köz-
világítás-fejlesztés is megva-
lósult a körzetben, némelyiket 
több mint egy év munka előz-
te meg. Közvilágítási lámpát ka-
pott a Kiserdő u. vége – Katona-
dombsor eleje szakasz, a Kiser-
dő u. – Fillér u. sarok, a Kiserdő 
u. – Nyárfa köz sarok, a Hársfa 
u. 3-5, a Csurgó köz és Pihenő u. 
közötti útszakasz, a Kiscsurgó u. 
– Pihenő u. sarok és rövidesen 
kikerül a lámpa a Fészek bekö-
tő útnál lévő buszmegállóhoz is. 
A fejlesztések a továbbiakban is 
napirenden maradnak.

A hónap folyamán több kör-
zeti helyszínről is jeleztem a ká-
tyút az illetékesek felé: 

Eper u. – Buszforduló, Északi 
u.37., Stromfeld u. - Elemér u. sa-
rok, Kagyló u. 40., Rév út a Kato-
na József u. közelében. Az utak 
helyreállítása folyamatban van. 
Továbbra is várom bejelentése-
iket a kátyúkkal kapcsolatban.

Több helyen kicserélésre ke-
rültek utcajelző tábláink a Liget 

utcában és a Rév úton. Ennek 
ellenére a következő helyeken 
kellett hiányt vagy rongálódást 
bejelentenem: Kisdobos-Liget 
u. jelzőtábla elgörbült, Liget-
Iskola u. sarok, Iskola u. tábla hi-
ányzik, Liget u.-Diófa u. sarok, 
Liget u. tábla hajlott, Liget u.-
Katonadombsor, Katonadomb-
sor tábla hiányzik, Felhő u.-Csur-
gó köz sarok, Csurgó köz tábla 
hiányzik.

Szinte állandó problémát 
okoz a Csurgó völgyének tisztán 
tartása, amit többen szemétle-
rakónak tekintenek. Az elmúlt 
hetekben a Közüzemi Kft. mun-
katársai kitakarították a terüle-

tet, remélhetőleg sokáig tisztán 
tud maradni. Az idei évben má-
jus 7-én kerül megrendezésre 
a Dunakeszi Köztisztasági Nap, 
amelyen lakossági erővel szed-
jük össze az illegálisan eldobált 
szemetet. Kérem, jelentkezzünk 
minél többen. Csatlakozzon a 
Révdűlő is nagy csapattal a kez-
deményezéshez, csakúgy, mint 
tavaly. Az Önkormányzat sze-
meteszsákkal, és kesztyűvel tá-
mogatja a munkát. A közelmúlt-
ban a körzet több helyszínén is 
kihelyezésre kerültek kutyapi-
szok gyűjtő edények. Remélhe-
tőleg ezzel fokozni tudjuk a te-
rületünk általános tisztaságát.

A február 25-ei testületi ülé-
sen ismét foglalkozott az Önkor-
mányzat a Fő út korszerűsítésé-
vel. A testület egyhangúlag el-
fogadta, hogy a Szent István úti 
csomóponttól a Sólyom utcá-
ig egységes térburkolattal lás-
suk el a járdát, ahol lehet új par-
kolókat alakítsunk ki és inten-
zív zöldsáv kerüljön kialakítá-
sa a járda és a parkolók között. 
Mindez kiegészül a közvilágítás 
korszerűsítésével és a vezetékek 

föld alá helyezésével is. Utób-
bi fejlesztés miatt az eredetileg 
tervezett 2016-os megvalósítás 
a jövő évre került át.

Még mindig lehetséges je-
lentkezni a tavaszi (április) köz-
területi faültetési programba 
is. A fát az Önkormányzat térí-
tésmentesen adja és az önkor-
mányzati cég el is ülteti azt oda, 
ahová a lakos kívánja. Már töb-
ben jelezték igényüket. Tegyük 
zöldebbé 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

Megérkeztek a tavasz első jelei, 
így lassan végéhez közelít a ter-
vezésekben bővelkedő téli idő-
szak. A jó időnek köszönhetően 
elkezdődtek a tervek kivitelezé-
sei körzetünk több pontján is.

Buszmenetrend
Dunakeszin 2016. január 1-jétől 

érvénybe lépett az új helyi busz-
menetrend, melynek útvona-
la körzetünket is érinti. A januári 
teszt-üzemmód alapján, a lakos-
sági igényekre és visszajelzések-
re való tekintettel megalkották a 
végleges menetrendet, melye-
ket ki is helyeztek minden egyes 
buszmegállóban. Az aktuális já-
ratokkal kapcsolatban kérem, 

keressék kihelyezett tájékozta-
tóinkat, melyek online is elérhe-
tők Dunakeszi Városának hivata-
los weboldalán (www.dunake-
szi.hu)!

Kihelyeztük 
az új játszóeszközöket

Legutolsó beszámolómban a 
fagyoknak köszönhetően még 
csak azzal számolhattam be, 
hogy megérkeztek az új játszó-
elemek, azóta viszont ki is he-
lyeztük őket. A szabadtéri, beto-
nozási munkákkal kénytelenek 
voltunk megvárni az enyhébb 
időjárást, mely szerencsére be is 
köszöntött, így a Kismarton utcai 
és Szabadság téri játszóterek két-

két új elemmel gazdagodtak. Bí-
zom benne, hogy sok örömte-
li pillanatot okoznak majd város-
unk legifjabb lakóinak!
Vízelvezető árkok takarítása
A Dunakeszi Közüzemi Non-

profit Kft. kérésünknek eleget 
téve elvégezte a vízelvezető ár-
kok tisztítását és tavaszi karban-
tartását, így szerencsére nem 
okozott számunkra meglepe-
tést a korai tavasz és az enyhe 
időjárás. Bizton állíthatom, hogy 
körzetünk felkészült a belvizek 
megemelkedett szintjére épp-
úgy, mint az érkező tavaszi eső-
zésekre is. Az esetlegesen felme-
rülő problémákkal kapcsolatban 
továbbra is forduljanak hozzám 
bizalommal!

Valamint szeretném ezúton is 
kérni a tisztelt lakosokat, hogy 

amennyiben körzetünkben va-
lahol igény van egy újabb pad, 
szemetes edény kihelyezésé-
re, vagy ötletük van a körzet to-
vábbi fejlesztésére, kérem, ke-
ressenek fel elérhetőségemen: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu. 

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet

képviselője

tisztelt dunakesziek!
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Dunakeszi Város Képviselő-testü-
lete decemberi ülésén hagyta jóvá 
azt a rendeletet, mely szerint a vá-

ros önkormányzata 15.000 Ft keretössze-
get biztosít minden Dunakeszin élő gyer-
mek nem kötelező védőoltásának támoga-
tásához.

A támogatás létjogosultságát bizonyítja, 
hogy januári életbelépése óta már körül-
belül hetvenen nyújtották be a kérelmet. 
A Polgármesteri Hivatal szociális csoport-
jához folyamatosan érkeznek a szülők ál-
tal benyújtott igénylések, átlagosan heti ti-
zenkettő.

A rendelet alapján a keretösszeg erejé-
ig több oltás beadásához is igényelhető a 
pénzbeli támogatás, akár különböző idő-
pontokban benyújtott kérelmek útján. A 

gyermek törvényes képviselője a saját be-
látása szerint kiválasztott védőoltásra vo-
natkozó kérelmet az arra rendszeresí-
tett formanyomtatványon nyújthatja be, 
amelyhez mellékelni kell a házi gyermek-
orvos igazolását az oltás beadásáról és a 
védőoltás megvásárlásáról szóló gyógy-
szertári bizonylatot.

A házi gyermekorvosok szakvéleménye 
alapján az alábbi fertőző betegségek elle-
ni nem kötelező védőoltásokat támogatja 
az önkormányzat: rota vírus, bárányhim-
lő, gennyes agyhártyagyulladás, valamint 
a kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás.

Az oltási támogatás igényléséről bőveb-
ben az önkormányzat hivatalos webolda-
lán, a  www.dunakeszi.hu-n tájékozódhat-
nak az érdeklődők.

NAGY SIKERNEK ÖRVEND AZ ÚJ OLTÁSI RENDELET 

körzeti 
képviselőink jelentik

Fő út menti zöldsávok, 
parkolók rekonstrukciója

Korábban már jeleztem, 
hogy tervben van a Fő út 
mentén egy egységes zöld-
sáv kialakítása. A Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt.-vel folytatott 
egyeztetések eredményeként 
az Önkormányzat engedélyt 
kapott a Fő úton kívüli köz-
területek (járdák, parkolók, 
zöldsáv) felújítására, így el 
is készültek a rekonstrukciós 
tervek.

A projekt keretein belül új jár-
daburkolat kerül kialakításra 
a Fő út két oldalán a Szent Ist-
ván úti csomóponttól egészen 
a Sólyom utcáig; az új járda és 
az úttest közötti részen - ahol a 
hely engedi – párhuzamos par-
kolók kapnak helyet, továbbá a 
két burkolat között zöldfelüle-
tet is kialakítanak.

Úgy vélem, már ez is sokat 
szépítene a teljes városon vé-
gighúzódó útvonalunkon, de 
azt gondoltuk, ha már rendbe 
tesszük ezt a városrészt, akkor 
történjék az maximálisan. Az 
Önkormányzat stabil gazdálko-
dása lehetővé teszi a Fő út köz-
világításának korszerűsítését is, 

vagyis sor kerül a jelenlegi lég-
vezetékes hálózat kábelei föld-
be fektetésére.

Az országszerte is mintaérté-
kű beruházást eredetileg 2016-
ra ütemeztük, ám a közvilágítás 
korszerűsítésével kiegészülve a 
megvalósításhoz már jóval ösz-
szetettebb előkészületek szük-
ségesek, ezért 2017-ben fog 
megvalósulni.

Hatalmas lépés lesz ez a vá-
ros életében, hiszen a Fő út te-
kintetében nem volt ilyen teljes 
körű felújítás az elmúlt időben.

Elkészültek a buszvárók
A mi körzetünket érinti szin-

tén, hogy a Fő úton befejeződ-
tek az egységes, fedett busz-
várók telepítései, padkák javí-
tásai. A napokban helyezik ki a 
menetrend táblákat is, így azt 
gondolom, a menetrend kibő-
vítésével és az említett fejlesz-
tésekkel egy színvonalas helyi 
buszközlekedést sikerült kiala-
kítani.

Faültetés
A tavasz beköszöntével ismét 

van lehetőség fák ültetésére. 
Kérem, akinek van ötlete, igé-

nye, hogy körzetünk valamely 
pontjára facsemetét ültessünk, 
mihamarabb jelezze nekem az 
alábbi elérhetőségemen, hogy 
még a tavaszi ütemezésbe be 
tudjuk venni az újabb helyszín-
ötleteket is.

Babacsomag
Ebben a hónapban Bence és 

Patrik nevű kisbabák szüleinek 
adhattam át a babaköszöntő 
csomagot. Isten hozta őket is 
körzetünkben!

Fogadó óra
Következő fogadó órám idő-

pontja március 31. csütörtök 18 
óra, amelyet a Szent István Álta-
lános Iskolában tartok. Ameny-
nyiben kérdésük, ötletük, ész-
revételük van, várom Önöket!

Új helyre költözik 2017-ben 
a Szent István Általános Is-

kola
Bár az újság külön cikkben 

foglakozik a témával, mivel kör-
zetünk iskolájáról van szó, en-
gedjék meg, hogy nagyon rövi-
den állást foglaljak jómagam is.

Városunk legrégebbi iskolá-
járól van szó, én magam is ide 

jártam, az iskola közösségi ese-
ményein rendszeresen részt ve-
szek, az igazgatónővel, és a szü-
lői munkaközösség vezetőjével 
egyaránt jó kapcsolatot ápolok 
– így talán nem teljesen kívül-
állóként mondok véleményt. A 
tanári kar, a szülők, a gyerekek 
egyöntetűen támogatják, sőt, 
örülnek annak, hogy a Szent 
István Iskola kap helyet az újon-
nan épülő, 2017-ben elkészülő 
iskolaépületben. Ahogy ők ma-
guk is hangot adtak ennek, et-
től az iskola nem zár be, nem 
szűnik meg, csupán egy új hely-
színen folytatja tovább eddigi, 
véleményem szerint színvona-
las munkáját.

Mivel néhány helyen - sajnos 
rossz szokás szerint – rémhírek 
keltek szárnyra, (például hogy 
bezárják az iskolát) ajánlom fi-
gyelmükbe a 6. oldalon meg-
jelent írást, ahol a témával kap-
csolatban a tényleges érintet-
tek szólalnak meg, és világos 
áttekintést kaphatunk arról, 
hogy az iskola nem szűnik meg.

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

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lAkótársAim!
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Megújulhat az ’56-os Kegyeleti Park

FELÚJÍTJÁK 
a Fő út környezetét

Idén is lesz Önkéntes Köztisztasági Nap
Az elmúlt időszAkbAn A környezetvédelmi tAnácsAdó testület összetétele részben megválto-
zott, két új munkAtárs, vincze nikolett és budAi jános kezdte meg tevékenységét testületünk-
ben. folytAtódott A kutyAszemetesek felmAtricázásA, figyelemfelkeltő táblák kihelyezése. 
(ezúton is kérünk minden kutyAgAzdát, hogy hAsználjA A kutyAürülék-gyűjtő edényeket, ebből 
A célból tArtson mAgánál nejlonzAcskót.) 

Az önkormányzAt számárA nAgyon fontos A 
városkép pozitív megítélése, ezért kiemelt 
projektjei között jelenik meg dunAkeszi 
zöldterületeinek növelése, A helyi közutAk, 
közterek és pArkok fejlesztése.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel folytatott 
egyeztetések eredményeként az Önkormány-
zat a Képviselő-testület egyhangú támogatásá-

val felújíthatja a burkolt út felületén kívüli közterüle-
teket (járdák, parkolók, zöldsáv), így el is készültek a 
Fő út rekonstrukciós tervei.

A projekt keretein belül új járdaburkolat kerül ki-
alakításra a Fő út két oldalán a Szent István úti csomó-
ponttól egészen a Sólyom utcáig; az új járda és az út-
test közötti részen - ahol a hely engedi – párhuzamos 
parkolók kapnak helyet, továbbá a két burkolat között 
zöldfelületet is kialakítanak.

Ráadásul az Önkormányzat stabil gazdálkodása le-
hetővé teszi a Fő út közvilágításának korszerűsítését 
is, vagyis sor kerül a jelenlegi légvezetékes hálózat ká-
belei földbe fektetésére.

Az országszerte is mintaértékű beruházást eredeti-
leg 2016-ra ütemeztük, ám a közvilágítás korszerűsí-
tésével kiegészülve a megvalósításhoz már jóval össze-
tettebb előkészületek szükségesek, ezért 2017-ben fog 
megvalósulni – írja a város honlapja.

Hatalmas lépés lesz ez a város életében, hiszen a Fő 
út tekintetében nem volt ilyen teljes körű felújítás az 
elmúlt időben.

A tavalyi évben szembesültem 
az ’56-os Kegyeleti Park Gó-
lya emlékművének rossz ál-

lapotával. A szobor felső harmada 
több helyen korhad, sem statikai-
lag, sem esztétikailag nem megfele-
lő az állapota. Az októberi képvise-
lő-testületi ülésen felvetettem, hogy 
az alkotás  sürgős restaurálásra szo-
rul. Ezek után felvettem a kapcsola-
tot az emlékmű alkotójával Lengyel 
István szobrászművésszel, aki elké-
szítette az emlékmű és az emlékpark 
restaurációs tervét. A februári képvi-
selő-testületi ülésre előterjesztettem 
a dokumentációt, melyek megkapták 
a szükséges támogatást, így a testület 
1.500.000 Ft-ot rendelt elkülöníte-
ni az emlékpark megújítására. Ebből 

restaurálásra kerül a gólya szobor, az 
emlékmű talapzata, fém alkotórészei 
új felületvédelmet kapnak, valamint 
a park bejárata, és az emlékműhöz 
vezető út burkolata is megújul.

V. Dunakeszi Önkéntes 
Köztisztasági Nap május 7-én

Testületünk immár ötödik alka-
lommal szervezi meg a Dunake-
szi Önkéntes Köztisztasági Napot, 
melynek célja a városunkban talál-
ható illegális hulladéklerakások fel-
számolása. Az előző években össze-
sen 47 helyen számoltunk fel lakos-
sági összefogással hulladéklerakáso-
kat, több tonna szeméttől szabadítva 

meg zöldterületeinket. Idén folytat-
juk ezt a hagyományt, bízunk ben-
ne, hogy minél többen jelentkeznek, 
és a tavalyihoz hasonló jó hangulat-
ban tehetünk városunk, környeze-
tünk tisztaságáért. Várjuk minden 
dunakeszi polgártársunk, csopor-
tok, baráti körök, egyesületek, val-
lási- és egyéb közösségek jelentkezé-
sét, akiknek nem közömbös környe-
zetünk állapota. 

Elérhetőségeink a régiek: 
06-70-424-3587, 
koztisztasaginap@dunakeszi.hu

Tisztelettel: 
Nyíri Márton, 

környezetvédelmi tanácsnok
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CSOK: Új rendeletek 
– még több lehetőség

Az otthonteremtési progrAm egységes keretét teremti meg Az A két új, februárbAn elfogAdott kor-
mányrendelet, Amelyek egyike A hAsznált lAkásokrA, A másik Az új lAkásokrA vonAtkozó építési, tá-
mogAtási, jogosultsági szAbályokAt tArtAlmAzzA. tuzson bencével, A miniszterelnöki kAbinetirodA 
kormányzAti kommunikációért felelős állAmtitkárávAl, A pest megyei 5. számú válAsztókerület or-
szággyűlési képviselőjével Az áfA-visszAtérítési támogAtásról, A csok új lehetőségeiről, és A lAkosság 
körében gyAkrAn felmerülő kérdésekről beszélgettünk.

- Egy hónappal ezelőtt volt szerencsénk Önnel inter-
jút készíteni, akkor a Családi Otthonteremtési Ked-
vezménnyel kapcsolatos alapismereteket osztotta meg 
velünk. Azóta sok minden történt – a legfontosabb ta-
lán az, hogy február 10-én kijött két új rendelet.

- Bizony, sok minden történt, és az elmúlt időszak fe-
szített munkája reményeim szerint meghozza a gyü-
mölcsét. Fontos változások történtek, amelyekről be-
szélni kell. Ilyen fontos intézkedés, hogy az országgyű-
lés döntése értelmében a legfeljebb 150 négyzetméter 
hasznos alapterületű lakások és a legfeljebb 300 négy-
zetméter hasznos alapterületű lakóházak bekerülési 
költségének megfizetéséhez, valamint az építési telek 
vételárának kifizetéséhez adó-visszatérítési támogatás 
igényelhető. Ez a lehetőség a 2015. január 1-je után kiál-
lított számlákra vonatkozik, és az adó-visszaigénylők a 
hitelintézethez nyújthatják be a kérelmeiket.

- Mekkora összeg igényelhető vissza ezáltal?
- Az építkezés számlával igazolt költségeinek általá-

nos forgalmi adójából maximum 5 millió forintot igé-
nyelhet vissza az az otthonteremtő, aki önerőből épít új 
lakóingatlant. Ez a kedvezmény a már folyamatban lévő 
építkezésekre is jár, amennyiben az igénylők megfelel-
nek az egyéb követelményeknek is. Ha viszont a lakás 
felépítésére az építtető magánszemély olyan kivitele-
zőnek ad megbízást, aki az ingatlant használatbavétel-
re és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas álla-
potban adja át a megrendelőnek, az ingatlanértékesítés-
nek minősül – az áfa-törvény értelmében –, így ez eset-
ben nem igényelhető az adó-visszatérítési támogatás. 
De fontos, hogy alkalmazható a kedvezményes, 5 szá-
zalékos adókulcs.

- Jó is, hogy szóba került az év elejétől hatályban 
lévő 5 százalékos lakás-áfa, hiszen többeket érdekel 
az, hogy hogyan érvényesíthetik az 5 százalékos áfa 
kulcsot azok, akik már fizettek előleget 27 százalékos 
áfával, de a végszámlát csak idén kapják meg?

- Esetükben a kifizetés teljesítésének időpontja irány-
adó az áfa mértékének meghatározásánál. Ha a teljesí-
tés 2015. december 31-ig megtörtént, az előlegről szóló 
számlának 27%-os áfát kell tartalmaznia, a 2016. január 
1-jét követően kifizetett (előleggel csökkentett) összeg 
kifizetésekor pedig már az 5%-os áfát kell felszámítani.

- Azoknak mit tanácsol, akik bruttó árral szerződ-
tek/szerződnek? Elképzelhető olyan eset, hogy a meg-
kötött szerződés nem tartalmazza a nettó árat, csak az 
ún. teljes vételárat. Ezek a vevők hogyan tudják érvé-
nyesíteni az áfa-csökkentést?

- Először is azt tanácsolnám, hogy lehetőleg ne kös-
senek olyan szerződést, amelyen csak bruttó ár szere-
pel! És figyeljenek oda arra, hogy az újonnan megkötött 
szerződéseken az 5%-os áfának kell szerepelnie. A la-
kás áfa csökkentésének az a célja, hogy a 27 (ennyi volt 
korábban a lakás áfa) és 5 százalék közötti különbözet 
az otthonteremtők zsebében maradjon. Ha a szerző-
dés még tavaly köttetett, de a teljesítés 2016. január 1-je 
után történik, a fizetendő összeg megállapítása a vevő 
és eladó közötti megállapodás eredményétől függ. Min-
den reményünk szerint a korábbi bruttó összegben kö-
tött megállapodások összegét az eladó csökkenti az ál-
talános forgalmi adó mértékével arányosan.

- Ha jól értesültem, egyszerűsödött a korábbi ener-
giahatékonysági követelményrendszer is.

- Olyannyira egyszerűsödött, hogy teljesen kikerült 
az otthonteremtési koncepcióból. Lényeges azonban, 
hogy az új lakások esetében a támogatás használatba 
vételi engedélyhez kötött, amelynek kiadásakor a ható-
ság az építésügyi eljárás keretében vizsgálja, hogy az in-
gatlan megfelel-e az előírt energetikai jellemzőknek.
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- Gyakran felmerült az elmúlt időszakban a bővítés, 
emeletráépítés, tetőtér-beépítés kérdésköre. E tekin-
tetben is történtek változások?

- Az új lakások építési szabályait tartalmazó rende-
let szabályozásának megfelelően most már tetőtér-be-
építésre is igénybe vehető a 10 millió forintos támoga-
tás. Ezzel a lehetőséggel azok élhetnek, akik például a 
megvásárolt padlástérre szeretnének emeletet építeni, 
illetőleg a tetőtérben 2 új engedélyköteles lakást ala-
kítanak ki, melyből az egyiknek kell csak megfelelni 
a CSOK feltételeinek. Hangsúlyozom, új lakások lét-
rehozásáról van szó! Ha valaki épít két szobát a tető-
térben, azt még nem nevezhetjük lakásépítésnek, csak 
bővítésnek.

- Bővítésre ezek szerint nem igényelhető támogatás?
- Dehogynem! CSOK természetesen bővítésre is kap-

ható a használt lakásokra igényelhető támogatással 
megegyező összegben. Ez esetben az építési tevékeny-
ségnek köszönhetően a lakás hasznos alapterülete leg-
alább egy lakószobával (8 m2) kell, hogy bővüljön. Ez 
pedig teljesíthető tetőtér-beépítéssel vagy emeletráépí-
téssel is.

- Erről jut eszembe, sokan sérelmezik azt, hogy a 
CSOK nem támogatja a zártkerti ingatlanépítést. Mi 
ennek az oka?

- A jelenlegi építkezési szabályozás nem teszi lehető-
vé a zárt kertben történő építkezést. Ha egy épület a vo-
natkozó szabályzás értelmében nem épülhet meg, arra 
nem lehet támogatást adni.

- Milyen tulajdoni feltételeknek kell megfelelnie az 
igénylőnek?

- Az új és a használt ingatlan vásárlása esetén egy-
aránt feltétel az, hogy a CSOK-kal érintett ingatlanban 
kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulaj-
dont és mindkét félnek bejegyzett tulajdonjoggal kell 
rendelkeznie. Nem minősül kizáró oknak, ha az igény-
lők már rendelkeznek ingatlan-tulajdonnal, ám feltétel 
az, hogy az Otthonteremtési Kedvezmény felhasználá-
sával vásárolt lakásban tartózkodjanak életvitelszerű-

en, és ezt lakcímkártya-másolattal tudják igazolni. A 
használt lakások vásárlására igényelt támogatások ese-
tén az igénylőnek csak 50 százalékos tulajdonjoga lehet 
más ingatlanban, ennél nagyobb csak akkor lehet, ha az 
ingatlan haszonélvezettel terhelt. A használt lakásokra 
vonatkozó rendelet arra is kitér, hogy amennyiben az 
igénylő a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül 
értékesítette az ingatlanát, annak összegét be kell for-
gatnia a CSOK igénybevételével vásárolt lakásba.

- Beszéljünk még erről a kamattámogatott hitelről! 
Milyen feltételekkel vehetik igénybe az otthonterem-
tők?

- A 10 millió forintos CSOK mellé felvehető szigorú-
an forintalapú 10 millió forint kamattámogatott hitelt 
a hitelintézet a saját forrásai terhére adhatja. Az állam 
pedig úgy tudja segíteni az otthonteremtő magyar csa-
ládokat, hogy annyi százalékpontos támogatást nyújt 
a hitelintézet részére, hogy a hitel kamata ne haladja 
meg a 3 százalékot. A kamattámogatást az állam a köl-
csön futamidejének első 25 évére nyújtja. A lakásépíté-
si támogatásról szóló rendelet szerint a háromgyereke-
sek, vagy három gyermeket vállalók akkor igényelhe-
tik a 10 millió forintos kamattámogatott hitelt, ha az 
igénylés időpontjában nincs nyilvántartva tartozásuk 
a központi hitelinformációs rendszerben (KHR), vagy 
a KHR-ben szereplő tartozásukat már legalább egy éve 
teljesítették. A kamattámogatott hitel nem igényelhe-
tő lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított 
kölcsönre, áthidaló kölcsönre, meglévő kölcsöntartozás 
kiegyenlítésére, és lejárt tőketartozás esetén.

A szerk.

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő CSOK 
témában az alábbi időpontokban tart lakossági fó-
rumot Dunakeszin:
• 2016. március 10. 18:30 óra – Kőrösi Csoma Sán-
dor Ált. Iskola (Garas u. 26.)
• 2016. március 29. 18:30 óra – Széchenyi István Ált. 
Iskola (Posta u. 5.)
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 Időskorúak sérelmére elkövetett 
bűncselekmények és azok megelőzése
Az időskorúAk sérelmére elkövetett bűncselekmények 
áltAlános jellemzőjének mondhAtó, hogy Az elkövetők 
kihAsználják A sértettek bizAlmát, jóhiszeműségét, óvAt-
lAnságát, illetve Az esetleges rossz egészségügyi, véde-
kezésre képtelen állApotot. 

A rendőrség tájékoztAtásA szerint Az utóbbi időben 
megyénk egyes városAibAn elszAporodtAk A gépjármű 
feltörések. A megtörtént eseteket értékelve kijelent-
hető, hogy sAjnálAtos módon Az ilyen típusú bűncselek-
mények kiváltó okAit A gépjárművek tulAjdonosAinAk 
gondAtlAnságábAn kell keresni! Az esetek döntő több-
ségében vAlAmilyen értéktárgy, táskA, ruhAnemű, tor-
nAzsák, lAp-top, fényképezőgép, irAttárcA, gps, mArAdt 
láthAtó helyen Az utAstérben.A Dunakeszi Rendőrkapi-

tányság ezzel kapcsolatban 
néhány dologra szeretné 

felhívni a lakosság figyelmét, me-
lyek ismerete hozzájárulhat, hogy 
ne váljanak bűncselekmény áldo-
zatává. 

- Amennyiben idegen személy 
hívja fel telefonon, hogy pl. az uno-
ka bajban van és készpénzre len-
ne szükséges, amiért elküld a sér-
tetthez valakit, legyen körültekin-
tő! Kérjük, hogy először győződjön 
meg arról, hogy valóban a hivatko-
zott rokon kereste fel és neki van 
szüksége segítségre. 

- Idegen személynek semmilyen 
körülmények között ne adjon át 
készpénzt!

- Szeretnénk felhívni a figyel-
met arra is, hogy az önkormányzat 
nem küld házhoz élelmiszert vagy 
egyéb más „adományt”. 

- Amennyiben a hatóság tagja-
ként tünteti fel magát valaki, kér-
je el tőle a hivatalos minőséget iga-
zoló igazolványt, illetve kérdezze 
meg, hogy melyik hatóságtól ér-
kezett. Ha kétségei vannak az ille-
tővel szemben, akkor az ingatlan-
ba ne engedje be és ellenőrizze le az 
illetékes hatóságnál, hogy valóban 
tőlük érkezett-e a személy.

- Kérjük, hogy amennyiben na-
gyobb összegű készpénzzel rendel-
kezik, azt ne tartsa otthonában és 
főleg ne olyan helyen, amelyet egy 
ismeretlen személy hosszadalmas 
kutatás nélkül is megtalálhat!

- A szolgáltatókkal kapcsolat-
ban szükséges felhívni a figyelmet, 
hogy egyik sem küld házhoz kész-
pénzt. Bármilyen túlfizetés után 
visszajáró összeget bankszámlára 
történő utalással vagy postai kéz-
besítés útján fizetik vissza. Ameny-
nyiben pénzvisszafizetés indoká-
val keresik fel ismeretlen szemé-
lyek, ne engedje be őket az ingat-
lanba!

- A háznál eladásra kínált áruk 
minősége kétséges, így ez a vásár-
lási mód nem ajánlott! Amennyi-
ben azonban mégis megvásárolná 
az így felkínált terméket, akkor az 
otthonában tartott készpénzt, érté-
keket ne tegye mások által is látha-
tóvá, illetve az értékeit tartsa min-
dig szem előtt és ne hagyja maguk-
ra az ismeretlen személyeket. 

- Ahhoz, hogy a bűncselekmény 
elkövetői engedély nélkül se tud-
janak bejutni a lakásába, a nyílás-
zárókat zárja be, még akkor is, ha 
otthon tartózkodik, hiszen vannak 
olyanok, akiket az sem tart vissza a 
lopás elkövetésétől, hogy nem üres 
az ingatlan.

Abban az esetben, ha szeretne 
ezzel a témával kapcsolatban to-
vábbi információt kapni vagy se-
gítséget kérni, keressen fel ben-
nünket és bűnmegelőzéssel foglal-
kozó kollégánk válaszol kérdéseire, 
tanácsokkal látja el az áldozattá vá-
lás elkerülése érdekében – olvasha-
tó Dunakeszi Rendőrkapitányság 
sajtóközleményében.

A MEGELŐZÉS 
LEHETŐSÉGEI:

• Személyes irataikat, pénzt, 
bankkártyát és a gépjármű ok-
mányait, lakáskulcsokat soha 
ne hagyják a gépkocsiban! 
Amennyiben a személyes ira-
tokat és a lakáskulcsokat is el-
tulajdonították, sürgősen ki 
kell cseréltetni a lakóház, lakás 
minden zárját, hiszen az elkö-
vető tudja hová kell menni és 
nála vannak a kulcsok is!

• Ne hagyjanak értékes cso-
magot, mobiltelefont és egyéb 
műszaki cikket az utastérben!

• A csomagtartó sem érték-
megőrző, de legalább nem lát-
ható mi van benne. Amennyi-
ben tárgyaikat a csomagtartó-
ban helyezik el, azt ne akkor 
tegyék, amikor megérkeznek, 
hanem induláskor, hiszen ezt 

a mozzanatot is kifigyelhetik a 
gépkocsi feltörők!

• Kombi gépkocsiknál – 
amennyiben a csomagtartóban 
nincs érték – inkább húzzák el 
a takaró rolót: lássa a lehetsé-
ges elkövető, hogy nem érde-
mes feltörni a gépkocsit.

• Mindig zárják be az ajtókat, 
az ablakokat húzzák fel, vegyék 
ki az indítókulcsot, kapcsolják 
be a riasztót akkor is, ha csak 
pár percre szállnak ki!

• Kiszállás után ellenőrizzék 
a gépkocsi lezárt állapotát, il-
letve a riasztó „élességét”!

Önök is tehetnek az ilyen tí-
pusú bűncselekmények meg-
előzése érdekében! 

Fogadják meg tanácsainkat, 
mi segítünk! – olvasható a Du-
nakeszi Rendőrkapitányság 
felhívásában.

Dunakeszi Város Önkormányzata közfoglalkoztatás keretén belül 
segédmunkás illetve szakmunkás munkakörbe, könnyű fizikai 

munkavégzésre dolgozni vágyó, jelenleg munkanélküli személyek je-
lentkezését várja.

A napi 8 órás munkára a Polgármesteri Hivatal 20-as irodájában, 
ügyfélfogadási időben lehet jelentkezni.

Az állásra való jelentkezés feltétele legalább 1 hónap regisztrált ál-
láskeresői státusz, amit a területileg illetékes Munkaügyi Központok-
nál lehet intézni.

Segédmunkás és szakmunkás 
közfoglalkoztatott álláslehetőség

Ne váljon áldozattá! Megelőzhetőek 
a gépjármű feltörések!

2016-ben is tisztelje meg hirdetéseivel 
a régió legnagyobb példányszámú és 
legolvasottabb színes közéleti lapját, 

a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente, 

31 000 példányban.
www.dunakanyarregio.hu
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A keresztény értelmiségiek szövetsége helyi csoportjánAk meghívásárA február 17-én dunAkeszire érkezett A „mAgyArország 
megoldásAi európA problémáirA” című fórum. Az esemény moderátorA dr. lAnczendorfer erzsébet korábbi pArlAmenti képvise-
lő, A győri kész tiszteletbeli elnöke volt, beszélgetőtársA pedig mráz ágoston, A nézőpont intézet igAzgAtójA.

A KÉSZ 1997 januárjától 2014 
októberéig összesen 226 ke-
rekasztal beszélgetést szer-

vezett, tavaly októberétől pedig új 
formában végzi a közéleti munkát, 
a mostanihoz hasonló közéleti fóru-
mok megtartásával. A dunakeszi fó-
rum az ötödik volt ebben a sorban, 
a rendezvény kezdetére szépen meg-
telt a Városi Házasságkötő Terem. 

Dr. Lanczendorfer Erzsébet nyi-
tóbeszédében elmondta: a KÉSZ 
azért döntött ilyen rendezvények 
megtartása mellett, mert a keresz-
tény embereknek nemcsak joga, 
hanem kötelessége is részt ven-
ni a közéletben a közjó előmozdí-
tása érdekében, ahogy ezt Szent II. 
János Pál pápa is megfogalmazta 
Christifideles Laici című encikliká-
jában. A keresztény ember az igaz-
ságot képviseli, világosan és egyér-
telműen fogalmaz. Mai világunk-
ban az értékek viszonylagossá vál-
nak, hagyományainkat, szavainkat 
– pl. család, házasság, nemi szere-
pek - új tartalommal igyekeznek 
megtölteni. Az erkölcsi mérce azon-
ban nem mozoghat, szilárd alapok-
ra van szüksége az embereknek. A 

keresztény ember szerencsés ebben 
a helyzetben, mert ilyen fix pont az 
életében Jézus és az ő tanítása. Eu-
rópa szellemi válságát az is mutatja, 
hogy megtagadta évezredes keresz-
tény hagyományát, sőt Szent II. Já-
nos Pál pápa kezdeményezését neg-
ligálva a keresztény gyökerekre való 
utalást sem engedte beemelni.

Mráz Ágoston, a Nézőpont Inté-
zet igazgatója rövid áttekintést adott 
azoknak a főbb kérdéseknek a hátte-
réről, melyek Európa jelenkori tör-
ténelmét alapvetően meghatároz-
zák. Kiemelte, hogy az európai ke-
resztény értelmiségnek meg kell ér-
tenie, hogy ez a kontinens ma már 
nem beszéli a kereszténység nyelvét. 
Ebben az új helyzetben olyan kom-
munikációra van szükség, amely-
lyel el lehet érni azokat az embere-
ket, akik szívük mélyén a keresz-
tény értékeket tisztelik. Mráz Ágos-
ton három kihívást említett, melyre 
az európai keresztény értelmiségnek 
válaszolnia kell. Első a demográfiai 
krízis, hiszen kontinensünk öreg-
szik és rohamosan fogy a népessége. 
Számos országban társadalmi vál-
ság van kialakulóban a munkaerő 

hiánya, illetve elvándorlása miatt. 
Az azonban nem felelős gondolko-
dás, hogy a hiányzó embereket, a fo-
gyasztókat, a munkásokat bárhon-
nan, bármi áron beszerezze. Ezzel 
olyan kulturális konfliktusokat im-
portálunk, amelyeknek hosszútávú 
hatását még nem látjuk, ugyanak-
kor a jelenlegi jelek nem túl bízta-
tóak – utalt Mráz Ágoston a napja-
inkban játszódó illegális migráció-
ra. Másodikként említett kihívás a 
modern kor nyelvezete, hiszen a ke-
resztény kultúra értékeit a ma stílu-
sában kell eljuttatni a fiatalokhoz. 
Harmadik helyre a közösségi szem-
léletet állította, vagyis közösségein-
ket meg kell erősíteni.

Európai téren az látszik, hogy a 
jövő meghatározása érdekében két 
nagy tábor próbálja megvalósíta-
ni elképzelését. Az ún. liberális el-
képzelést képviselők Európai Egye-
sült Államokban gondolkoznak, 
ahol a nemzetállamok feladják szu-
verenitásukat. A másik elképzelés 
a nemzetek Európájáról szól, ahol 
az önálló nemzetállamok alakíta-
nak ki egymás között minél szoro-
sabb együttműködést. Magyaror-

szág nemzetek Európájában gon-
dolkozik, erről szól a V4-ek elneve-
zésű közép-európai együttműködés 
megerősítése. Az elemző vélemé-
nye szerint a Brüsszellel kapcsola-
tos konfliktusokat is ezen a szem-
üvegen keresztül kell nézni és nem 
kell megijedni azoktól. Ki kell áll-
ni érdekeinkért, a konfliktusokat, a 
konfliktusokat fel kell vállalni, mert 
azt helyettünk senki sem teszi meg.

A vendégek előadásait követő-
en a résztvevőkön volt a sor, bárki, 
bármilyen – akár kényes – kérdést 
feltehetett, felvethetett az előadók-
nak. Sokan éltek a lehetőséggel, szá-
mos kérdés érkezett a keresztényde-
mokrácia jövőjét firtatva, Németor-
szág és Angela Merkel politikájával 
kapcsolatban, valamint a magyar 
oktatásban tapasztalható tendenci-
ák hátteréről érdeklődve. A végig jó 
hangulatú fórum zárásaként a helyi 
KÉSZ csoport köszönetét fejezte az 
előadóknak, hogy sikerült megmu-
tatniuk az események okát, hátterét, 
lényegét, melyek befolyásolják éle-
tünket, mindennapjainkat.

Lakatos István

KÉSZ Fórum Dunakeszin
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A győztesnek 
Wernke Ádám, 

a rendezvény 
főszervezője 

adta át a díjat

Ancsányi Ivett, Dióssi Csaba, Szabados Alexandra

A telt házas rendezvényt Dunake-
szi polgármestere, Dióssi Csaba 
nyitotta meg, aki beszédében - a 

szervezők mellett - külön köszönetét fe-
jezte ki azoknak a versenyzőknek, akik 
több száz kilométerről érkeztek a város-
ba, hogy részt vegyenek a Dunakanyar 
Hangja versenyen. Az Önkormányzat 
támogatásának köszönhetően a rendez-
vényre a belépés idén is ingyenes volt 
mindenki számára.

A tehetségkutató főtámogatója az ALL 
DOOR Kft. volt, melynek ügyvezető-
igazgatója, Szabó Sándor elmondta; a 
rendezvénysorozat bebizonyította szá-
mára, hogy nagyon is van létjogosult-
sága a Dunakanyar Hangja versenynek. 
Nagyon boldog, hogy segíthette a ma-
gyarországi tehetségek felkutatását, és 
fantasztikusan érezte magát végig a ver-
seny ideje alatt. 

A döntő-finálé szokás szerint 
táncshow-val vette kezdetét. Ezúttal 
a Kalmár Eleonóra vezette dunakeszi 
KreaDance tánciskola növendékei léptek 
színpadra, akik hatalmas sikert arattak. 
Ezt követően kilenc énekes produkcióját 
hallgathatta meg a közönség, majd egy 
rövid szünet után ismét egy dunakeszi 
tánciskola, a Selyem Fruzsina által veze-
tett Dream Factory Fitness tanítványai-
nak fellépésével folytatódott a műsor. 

A több mint 4 órás gálaesten az elő-

ző évek nyertesei is felléptek, így Polgár 
László, Kováts Vera, Kádár-Szabó Ben-
ce, Huy Le Benji, Nagy Nóri, Fehér Lili, 
valamint az előző évi gyermek kategória 
győztese Molnár Alíz is énekeltek! 

Az idei 5 tagú zsűriben helyet foglalt Lá-
bas Viki, a népszerű Margaret Island zene-
kar énekesnője, Szolnoki Péter, a Bon Bon 
zenekar énekese, Kaszás Géza színművész, 
Farkas Pál zeneigazgató, karmester, vala-
mint Toldi Tamás énekes, dalszövegíró. 

A zsűri döntése alapján 2016-ban, a 
7. Dunakanyar Hangja verseny győzte-
se ANCSÁNYI IVETT lett. Második he-
lyen Horváth Krisztián, harmadik he-
lyen pedig Fábián Nikolett végzett. Kü-
löndíjas énekes lett Sárközi Edina és 
Nárai Zoltán. A gyermek kategóriát eb-
ben az évben a váci Magos Anna nyer-
te meg. Dunakeszi különdíjasa idén Sza-
bados Alexandra lett, akinek Dióssi Csa-
ba polgármester személyesen gratulált és 
nyújtott át egy ajándékcsomagot, amely 
a Dunakeszi a Mi városunk ajándéktár-
gyak mellett egy 50.000 forint értékű 
kultúra utalványt is tartalmazott. 

A Dunakanyar Hangja verseny idei 
fődíját, amely egy két személyes külföldi 
utazás Olaszországba, Velencébe, a váci 
TDM Travel Utazási Iroda ajánlotta fel. 
A nyertes továbbá profi hangstúdióban 
énekelhet fel egy dalt, amelyről videokli-
pet is forgatnak majd a Z Hang-és Fény 
stúdió jóvoltából, de számos más értékes 
nyereményben is részesült a rendezvény 
támogatóinak köszönhetően.  

Fotó: Dunakeszi Post
és Mózes Bernadett

idén Ancsányi ivett, 17 éves hódmezővásárhelyi lány lett A dunA-
kAnyAr hAngjA tehetségkutAtó énekverseny győztese! Az ország 
legrAngosAbb térségi tehetségkutAtójánAk döntőjét ezúttAl is 
dunAkeszin, A voke józsef AttilA művelődési központ színházter-
mében rendezték meg. A versenyre ebben Az évben is több mint 
száz énekes jelentkezett, Akik közül Az öttAgú szAkmAi zsűri vé-
leményezése AlApján ivett bizonyult A legjobbnAk. 

ANCSÁNYI IVETT LETT 2016 DUNAKANYAR HANGJA 
Szabados Alexandra vehette át Dunakeszi díját
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Bocsák Istvánné

Farkas Fanni, a megosztott első hely egyik boldog nyertese 

A második helyezett Molnár-Jancsik Beáta és családja

ötödik AlkAlommAl rendezték meg február 7-14. között városunkbAn A házAsság hete progrAmsoro-
zAtot „A szeretet: szenvedély és döntés” mottóvAl, melyet A vAlentin nApon záródó események során 
A témához kApcsolódó előAdások s Az ezekhez tArtozó kötetlen beszélgetések gAzdAgítottAk. 

Házasság hete 2016

Az ünnepélyes megnyi-
tóra február 7-én ke-
rült sor a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Isko-

lában, melyen megjelent családjá-
val együtt Tuzson Bence államtit-
kár, a város országgyűlési képvise-
lője, valamint Szőke Attila és Szőke 
Etelka református lelkész házaspár, 
akik a városban elindítói és évek 
óta előadói is a rendezvényeknek. 

Ünnepi köszöntőjét az államtit-
kár azzal a megállapítással kezd-
te, hogy a család a társadalom 
alapegysége. A továbbiakban ar-
ról szólt, hogy „ha valamire fel le-
het építeni egy nemzetet, az a kis 
egység, ami házassággal kezdődik, 
és amelyet családnak nevezünk. 
Alapértékei a szeretet, a hit és a hű-
ség. A házasság célja, hogy gyer-
mekek legyenek és az ő számuk-
ra a szeretetet képesek legyünk át-
adni. Hiszen akkor lesznek boldo-
gok a gyerekeink, akkor lesz boldog 
a jövő nemzedéke, ha képesek va-
gyunk őket szeretetben nevelni”. 
Elmondta, hogy 2015 volt az az 
év, amikor jelentősen, 17 százalék-
kal megnőtt a házasságok száma az 
előző évhez viszonyítva. Majd szólt 
a kormány által bevezetett családi 
otthonteremtési kedvezmény beve-
zetéséről.

A megnyitón került sor a Du-
nakeszi Város Önkormányzata ál-
tal korábban meghirdetett „Tudsz 
jobbat? Család” mottójú sikeres fo-
tópályázat eredményhirdetésére. A 
beérkezett színvonalas pályamun-
kákat Peti Sándor fotóművész, a 
DunArt Képzőművészeti Egyesü-
let elnöke értékelte, majd sor került 
a díjak átadására. A megnyitó han-
gulatát gazdagította a Farkas Fe-

renc Művészeti Iskola két tehetsé-
ges növendékének, Badruddin Pan-
nának (Szkubán Judit növendéke) 
és Ungár Cecíliának (dr. Domoszlai 
Erzsébet növendéke) bravúros zon-
gorajátéka.

Az egy hetes rendezvénysorozat 
értékelésére Bocsák Istvánné ön-
kormányzati képviselőt, család-
ügyi főtanácsnokot kértük. 

– Öt évvel ezelőtt a reformá-
tus lelkész házaspár kezdeménye-
zéséhez csatlakozva, hagyomány-
teremtő szándékkal indítottuk út-
jára a Házasság hetét – kezdte a 
képviselő asszony. – Európa szerte 
nagyon sok országban, így hazánk-
ban is számos településen kerül sor 
hasonló programokra. A szellemi-
ségére jellemző, hogy a házasság-
ra, mint alapintézményre fordít-
sunk fokozott figyelmet. Beszél-
jünk arról, hogy mit lehet tenni 
annak érdekében, hogy a házasság-
ban élők talán kicsit megszürkült, 
megszokott kapcsolata felélénkül-

jön, új, friss tartalmakkal telítőd-
jön, elkerülve a válást, hiszen ez a 
drámai fordulat nem csupán a fel-
nőtteknek okoz „sebeket”, hanem 
legnagyobb vesztesei a gyermekek. 
Sok bajnak a forrása, ha a házastár-
sak között nincs meg az egyetértés, 
erősödik a türelmetlenség egymás 
iránt s mindennek következménye 
lehet a „kifelé nézegetés”, új kap-
csolat keresése.       

Elmondta, hogy idén országo-
san a Házasság hete „arca” Hege-
dűs Endre és felesége, Hegedűs Ka-
talin zongoraművész házaspár volt s 

a jelmondat is tőlük származik. Ki-
emelte, hogy a városi rendezvények 
szervezésének támogatója kezdettől 
a Diófa Nagycsaládosok Egyesülete. 

Fontos téma volt a házasság és 
szexualitás, melynek előadói Krúdy 
Tamás a Nők Lapja vezető szerkesz-
tője és felesége, Krúdy Zsófia -, aki 

egy katolikus párkereső interne-
tes oldal vezetője - voltak. Nyíltan, 
kendőzetlenül beszéltek a témáról 
az eltérő életkorú résztvevőknek. A 
református lelkész házaspár a szen-
vedélyes házasság mindennapjai-
ról tartott eszmecserét az érdeklő-
dőknek. Idén is sor került a film-
klubra, melynek keretében a „Lány 
a hídon” című francia romantikus 
drámát nézték meg, majd szakértő 
pszichológusokkal beszélték meg 
a látottakat. Vasárnapi meghívott 
a záró délutánon, egy már bőséges 
tapasztalatokkal rendelkező idő-

sebb házaspár volt, a beszélgetést a 
képviselő asszony vezette.

– Az összejöveteleken részt vevő, 
eltérő életkorú házaspárok va-
lamennyi alkalommal sok kér-
dést tettek fel. Felmerült a házas-
élet szinte valamennyi problémája, 
egyéni tapasztalatokat mondtak el s 
egyénre szabott válaszokat kaptak. 
Összesen mintegy hatvan család 
vett részt ezeken a beszélgetéseken, 
sokan több alkalommal is eljöttek. 
Fontos még elmondani, hogy a Há-
zasság hetét idén is támogatta az 
Önkormányzat, valamennyi duna-
keszi egyházközség, a VOKE József 
Attila Művelődési Központ, vala-
mint több intézmény, magáncég és 
egyéni vállalkozó. S ami még biz-
tos: jövőre ismét megvitatjuk a fon-
tos, családokat érintő kérdéseket.

Katona M. István
Fotó: KesziPress

A fotópályázat nyertesei:
Megosztott 
harmadik helyezett:
Dr. Bíró Attila, 
Hohner Miklós
Megosztott 
második helyezett:
Molnár-Jancsik Beáta
Kulcsár Zoltán
Megosztott első helyezett:
Farkas Fanni,
Nagy Imre
A mottót legjobban kifejező 
fotó díjazottja:
Kiss-Bartha Kata
Közönségdíjas: 
Kecskemétiné Nagy Henriett
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Dr. Grandpierre Attila

A rendezvényt Kárpáti Zoltánné iskolaigazgató nyitotta meg

Az Iskolagaléria vezetője, 
a tárlat rendezője, Ha-
rangozó Katalin már a 

programajánlóban is rendkívü-
li, katartikus élményre invitálta 
a tárlatlátogató közönségét, me-
lyet a megnyitón mindannyi-
an élvezhettünk. A zene, a kép-

zőművészet és a szavakká for-
mált okos gondolatok csodála-
tos egyvelege lengte be az iskola 
auláját, melyben gyönyörűen 
hangzott a Kőrösi iskola egyesí-
tett énekkarának és a Farkas Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékeinek igényes műsora.

Dr. Grandpierre Attila csil-
lagász, zenész, író, a tudós em-
ber zsenialitásával beszélt uno-
katestvére alkotásairól, akivel 
gyermek- és ifjúkoruk sok kö-
zös élménye ellenére az elmúlt 
negyven évben nem találkoz-
tak. Megnyitó beszédében örö-

mét fejezte ki, hogy ő nyithatja 
meg unokatestvére, Kolozsvári 
Grandpierre Miklós képzőmű-
vész rendkívüli kiállítását.

– Az élet minden képzele-
tet meghaladó és felülmúló ki-
hívás. Azok, akik ezt a kihívást 
megérzik magukban és nyomá-

ba szegődnek, azok rátalálnak a 
hivatásukra. Rátalálnak arra a 
valamire, ami képzeletük révén 
vezeti őket a felé a titokzatos va-
lami felé, ami az életünket is ide 
hívta erre a bolygóra. Ez a kihí-
vás, ez a hivatás, ami életünk ér-
telmével és rendeltetésével ösz-
szefügg, ez mindannyiunkat 
arra hív, hogy a lehető legcso-
dálatosabb életet éljük. A lehető 
legcsodálatosabb érzéseket él-
jük át, a lehető legcsodálatosabb 
világot építsük fel a belső vilá-
gunkban. S ezt senki, és sem-
mi nem akadályozhatja meg, 

ha érezzük a hívást, és rajta va-
gyunk, hogy ezeket a képeket 
a belső világunkban értékeljük 
és megajándékozzuk a figyel-
münkkel – fogalmazott.

Dr. Grandpierre Attila sze-
rint a tárlaton látható képek se-
gítenek abban, hogy értékeljük 
azt az erőt, azt a szépséget és 
hívást, ami a legcsodálatosabb 
élet felé hív. Kolozsvári Grand-
pierre Miklós képei megmutat-
ják az utat ahhoz a csodához, 
ami az élet, a művészet csodája 
– mondta megnyitó beszédében 
a csillagász, a zenész, az író, aki 
arra kérte a közönséget, hogy 
mindenki lépjen be a képzelet 
világába, és helyezkedjen bele 
abba a csodálatos világba, ami-
vel megajándékozta őket képe-
ivel Kolozsvári Grandpierre 
Miklós képzőművész.

A kiállítás március 11-ig te-
kinthető meg munkanapon 
8-18 óráig az Iskolagalériában, a 
Barátság úti lakótelep szívében.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Az élet és a művészet csodája
kolozsvári grAndpierre miklós képzőművész reneszánsz szépségű és hArmóniájú képeiből nyílt kiállítás A dunA-
keszi kőrösi csomA sándor áltAlános iskolábAn. A képzőművészet lAkótelepi szentélyének méltán nevezett isko-
lAgAlériA legújAbb, nAgy érdeklődéssel övezett tárlAtánAk közönségét kárpáti zoltánné iskolAigAzgAtó köszön-
tötte. A megnyitón A kiállító művészt és AlkotásAit unokAtestvére, dr. grAndpierre AttilA méltAttA.
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pROGRAMAJÁNló

VOKE József Attila Művelődési Központ

Március 4. péntek 18 óra
„A Nő Ünnepe”

Kutas László szobrászművész 
kiállításának megnyitója

Március 5. szombat 9 óra
Bababörze

Március 5. szombat 18 óra
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 Cakkumpakli Színház bérletes 

előadása:
„A háromágú tölgyfa tündére”

Március 9. szerda 
A Nyugdíjas Klub kirándulása:

Busszal Göd, Huzella-kert, Fót, Gödöllő

Március 10. csütörtök 10 óra
Véradás a Járműjavító Kft. dolgozóinak 

részére

Március 11. péntek 18 óra
Blues III. előadássorozat:

„London blues a 60’-as években”
A belépés díjtalan!

Március 12. szombat 9-13 óra
Felnőtt Ruhabörze

Március 12. szombat 20 óra
„Dunaparty disco”
Belépő: 1.000.-Ft

Március 16. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Megemlékezés 1848. március 15-ről.
Koszorúzás a Bárdos Lajos Általános 

Iskolánál, a ’48-as emlékműnél.
Március 17. csütörtök 12 óra

Városi Véradás
Március 19. szombat 17 óra

„Virtuózok”
Jótékonysági gálaműsor a Szuppán Irén 

Művészeti Alapítvány szervezésében.
Március 23. szerda 

Nyugdíjas Kiránduló Klub:
Busszal a Sas-hegyi természetvédelmi 
területre, idegenvezető segítségével.

Április 8. péntek 18 óra
Sajdik Ferenc grafikusművész, 

karikaturista kiállításának megnyitója
Április 9. szombat 9-13 óráig

Bababörze
Április 10. vasárnap 15 óra

Hoppláda, 
GyermekelőadásBelépő: 1000.-Ft

VOKE (2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.) 
www.vokejamk.hu
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Az egymás tekintetét fürké-
szők sokasága között vol-
tak ismerősök is, akik „ott-

honosan” mozogtak az intézmény-
ben, hiszen már több alkalommal 
szerveztek jótékonysági rendez-
vényt a Vakok Batthyány László Ró-
mai Katolikus Gyermekotthonban 
élők megsegítésére. Az elmúlt esz-
tendő tavaszán tartott nagy sikerű 
karitatív jótékonysági est fővédnö-
ke Szijjártó-Nagy Szilvia, és önzet-
len segítője, Kardos Éva, a dunake-
szi Kincsem Sziget Óvoda fenntar-
tójának képviselője közel 15 millió 
forintot gyűjtött össze a gyermekott-
hon javára.  Idén is ők egy nagysza-
bású összefogás kezdeményezői és 
szervezői.

„A pénz jó helyre került, ugyan-
is sok új bútorra volt akkor szük-
ség, hiszen megvolt már az új épü-

letszárny, de üresen kongott. Azóta 
már be is költöztek a lakók és élve-
zik az új, komfortosabb lakrészt. De 
nem csak aludni járnak az új épület-
be, hanem dolgozni is.” – mondta el-
ismeréssel a hangjában Anna nővér, 
aki rendíthetetlenül áll bástyaként a 
gyerekek, a nevelők és az intézmény 
élén.  Szemmel láthatóan élvezik a 
munkát, amit az elkészült kosarak 
és szőnyegek mennyisége is bizonyít.  
Azon kevés emberek közé tartoznak, 
akiknek a munkájuk egyben a hob-
bijuk is. 

Éva és Szilvia, s a hozzájuk csat-
lakozott sok-sok önzetlen ember is-
mét nekik szeretne örömöt szerezni 

egy újabb jótékonysági kezdeménye-
zéssel. 

A reklámszakemberek, a grafiku-
sok, a televíziós operatőrök a tava-
lyi rendezvényhez hasonlóan ezút-
tal is megörökítik az összefogás min-
den pillanatát, azon munkálkodnak, 
hogy széles körű nyilvánossággal 
újabb és újabb támogatókat nyerje-
nek meg.

A májusi rendezvényig még hosz-
szú út áll előttük, de bízzunk ben-
ne, hogy – a Dunakeszin élő vállal-
kozók, magánszemélyek adománya-

inak is köszönhetően - a végén ren-
geteg mosoly vár, hiszen ez az est 
mottója is: Út a mosolyért.

A fővárosi vAkok bAtthyány lászló rómAi kAtolikus gyermekotthon AulájábAn 
sokAn gyűltek össze, Akik egymás számárA ismeretlenek, de Az intézményt és 
A benne élő emberek sorsát mindAnnyiAn ismerik. AzzAl A nemes szándékkAl 
érkeztek, hogy közös összefogássAl segítsenek, önzetlen felAjánlásukkAl ün-
nepet vArázsoljAnAk A fogyAtékkAl élők hétköznApjAibA.

A megkezdett út folytatódik
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A rotAry club dunAkeszi megAlAkulásA ótA minden évben megrendezi jótékonysági bálját, Amely szinte Az egyet-
len bevételi lehetőség A jótékonysági projektek költségeinek fedezésére. 

Jótékonysági Rotary bál 2016

Évek óta Rotary I. és Rotary II. Díj-
jal támogatjuk Radnóti Gimná-
zium erre érdemes tanulóit.  A 
Farkas Ferenc Zeneiskola részére 

hangszereket vásároltunk az előző évben 
és a rászoruló gyermekek tandíját a klub 
fedezi. A Gödön működő TOPhÁZ támo-
gatása évek óta fontos projektünk. Lépcső-
liftet építtettünk, ágyakat vettünk és az ét-
kezőt felújíttattuk.  Ezek az állandó köte-
lezettségeink, ezen kívül mindig találunk 
valami támogatásra szoruló eseményt – 
természetesen a kassza teherbírásától füg-
gően.

Az idei bál nagy sikerrel zárult. A részt-
vevők létszáma meghaladta a száz főt, ez 
az előző évekhez képest jó eredménynek 
számít. Ezúton is megköszönjük minden 
kedves résztvevőnek a megjelenését, re-
mélve, hogy igazán jól érezték magukat és 
a jövő évi bálon is ismerősként köszönt-
hetjük őket. A karikatúrák rajzolásával 
Tónió a jótékonyságra gyűjtött pénzt sza-
porította. A zenekar visszatért hosszú évek 
után, vendégeink örömére az idén a Net-

ti és a Holländer duó  húzta a talp alá va-
lót. Amikor megjelent az est sztárvendége 
Lui, az egész bálterem azonnal a táncpar-
ketten termett és órákon keresztül tartott 
a buli. Köszönet és elismerés illeti a Drums 
ütőegyüttest. Produkciójukat vastapssal 
jutalmazták a bálozók.

Ne feledkezzünk meg a bál támogatóiról 
sem, akik névsora természetesen elhang-
zott a rendezvény ideje alatt, de mégis ők 
a bál legönzetlenebb adakozói, akik aján-
dékokkal, adományaikkal járultak hozzá a 
bál sikeréhez. Köszönet a támogatottak ne-
vében is!

Az Aquaworld Resort szálloda méltó kö-
rülményt  nyújtott  a rendezvényhez. Em-
lítésre méltó a kedves, segítőkész hozzáál-
lásuk, melynek eredménye a mindig cso-
dálatos vacsora, az udvarias kiszolgálás és 
a barátságos árak, melyek hozzásegítenek 
bennünket a még magasabb jótékonyságra 
gyűjtött bevételhez. 

A bál fővédnöke a magyarországi Rota-
ry kormányzó, Csóka Imre volt. Elismerés-
sel adózott a Dunakeszi Rotary Club te-

vékenysége és eredményessége előtt. Úgy 
gondoljuk, hogy jó hírünket viszi az or-
szágban, világban, ezzel is támogatva tö-
rekvésünket, mely szerint a 18. Rotary bá-
lunkra még több résztvevőt és még ered-
ményesebb támogatást tudhatunk magun-
kénak.

 Dr. Déry Tibor 
 alapító elnök RC Dunakeszi
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Bubrik Miklós

Már a Dunakeszi, Fót, 
Göd és a környe-
ző kisebb települé-

sek görögkatolikusait összefo-
gó egyházközség 2001-es alapí-
tásakor megfogalmazódott az 
igény a templomépítésre. Az-
tán a közösség erősödése révén, 

a kellő előkészületek után 2010-
ben eljött az alapkőletétel ideje a 
régi, több mint 700 éves temető 
területén kapott földrészleten. 
Az altemplom elkészültét köve-
tően 2013-ra már álltak a falak, 
2014-ben elkészült a torony, ta-
valy óta pedig már úgymond az 

utolsó simításoknál - tetőfedés, 
külső burkolás, a templom kül-
ső környezetének méltó kialakí-
tása - tartanak a kivitelezők. A 
tervek szerint július 2-án szen-
teli majd fel a Szent Péter és Pál 
görögkatolikus templomot Ko-
csis Fülöp metropolita.

- Az az első, hogy legyen egy 
erős, Krisztus követésében ösz-
szekovácsolódó közösség, ami a 
dunakeszi, fóti, gödi körzetben 
adott, és itt rögtön hozzáteszem, 
hogy a templomépítés költsége-
inek előteremtésében kiemel-
kedő hányadot jelentenek a hí-
vek adományai és a támoga-
tók, többek között az érintett 
önkormányzatok hozzájárulá-
sai, ráadásul közösségünk szá-
mos tagja kétkezi munkával is 
segítette és segíti az építkezést. 
Mindez különösen lélekemelő 
a mai világban, amikor Euró-
pa szerte kiürülnek templomok, 
és sokat be is zárnak emiatt. Te-
hát nagy bátorság volt belevág-
ni az építkezésbe, de a kegye-

lem mindvégig kísérte, kíséri 
a munkát, ha esetleg kezd(ett) 
fogyni az erő, a hit, a lelkese-
dés, mindig jött, jön valamilyen 
megerősítés, és elmondhatom, 
hogy már most érezzük, milyen 
sokat jelent mindannyiunknak 
a készülő Isten-háza - mondta 
Bubrik Miklós parókus. 

Ribáry Zoltán

Épül-szépül a Szent Péter és Pál görögkatolikus templom
hétről hétre, nApról nAprA épül-szépül dunAkeszin A görögkAtolikus templom

Cégünk segít, az ügylet folyamán, a
• Teljes körű hitelügyintézésben,

• adás-vétel lebonyolításában 
  ügyvédi háttérrel.
• értékbecslésben

• Göd-felsőn eladó felújítandó nagypolgári villa. 1009 nm-es ősfás 
telken áll, a 270 nm-es, 3 bejáratos  tornácos épület. A földszinten 4 
nagy szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba. A bővíthető tetőtérben 
2  szoba és 2 kis tároló található. A ház alatt boltíves, téglával kira-
kott 10 nm-es borospince. Irányár:  29,8 millió forint.
• Eladó Dunakeszin, a dunai részen, (tavasszal kezdődő építkezés) 
297nm-es telken, 93 nm-es önálló családi ház, 3 szoba, konyha, 
nappali, szeptemberi költözéssel. CSOK igénybe vehető. Irányár: 
28  millió forint
• Eladó Dunakeszin IV emeletes panel házban fsz-i 2+2 félszobás 
panel lakás. A lakás jó elrendezésű, világos, tágas. Irányár: 15,5 
millió forint

World House Ingatlaniroda
megbízható, családias ügyintézés dunakeszi szívében

Ügyfeleink részére keresünk-kínálunk:
• eladó-kiadó lakásokat

• eladó-kiadó házakat
• eladó-kiadó üzleteket, 

• építési telkeket, nyaralókat,
• zártkerti területeket, 

• telkeket, ipari ingatlanokat

2120 Dunakeszi, János utca 2.
Központi telefonszám: 27/391-398
mobil: 20/9732-789
weboldal: www.worldhouse.hu
email cím: dunakeszi@worldhouse.hu
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Igen, a Virtuózok című nagysikerű ver-
senyről van szó, mely hónapokon ke-
resztül izgalomban tartotta az orszá-

got. Még minket, zenetanárokat is lenyű-
gözött az a példaértékű zenei alázat, em-
beri szerénység és előadói profizmus, 
melyet hétről-hétre megmutattak a né-
zőknek ezek a kiemelkedően tehetséges 
gyerekek, fiatalok.

Régi vágyunk teljesül most, hogy város-
unkban Dunakeszin 2016. március 19-én, 
szombaton 17 órai kezdettel a József At-
tila Művelődési Központban végre élőben 
is hallhatjuk a Virtuózok versenyzőit . A 
jótékonysági hangversenyt  a Dunakeszi 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola Szuppán 

Irén Alapítványa rendezi, mely szervezet 
eddigi munkájával is nagyban hozzájárult 
az iskola országos és nemzetközi sikerei-
hez, és a koncert teljes bevételével ismét a 
művészeti iskolás növendékek és tanáraik 
szakmai munkáját támogatja.

Három kiemelkedő tehetség lép szín-
padra az este folyamán: 

Lugosi Dániel Ali, kategóriájának győz-
tese és a közönség szavazata alapján a 
Virtuózok komolyzenei verseny abszolút 
győztese klarinéton, Puporka Jenő nagy-
bőgőn, Fellegi Dávid klasszikus gitáron 
mutatja be virtuóz hangszeres tudását, 
nyújt maradandó élményt előadásával ki-
csiknek és nagyoknak, rajongóknak és 

mindazoknak, akik csak kezdenek barát-
kozni a komolyzenével. 

Az est folyamán a nézők megismerked-
hetnek még a Városi Duna Gyöngye Nép-
tánc Együttessel, Hoványné Martikán Eri-
ka színjátszó csoportjával, a Szuppán Irén 
Gyermek kórussal és az Ifjúsági Szimfoni-
kus Zenekarral, mely a Művészeti Iskola gi-
tár együttesével is kiegészül. A fellépő cso-
portok művészeti vezetői: Gyúró Tamás, 
Kátai Katalin, Márkus Erzsébet, Kökény 
Zsuzsanna, Madarász József és Szilágyi 
Szabolcs Balázs. Zongorán közreműködik 
Bonnyai Apolka és Leszkovszki Albin.

Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt!

Radnainé Puer Judit 
( zongoratanár, 

az alapítvány elnöke )

A Virtuózok Dunakeszin, reflektorfényben a komolyzene
A tAvAlyi esztendőben Az m1 televízió egy olyAn versenyt indított útjárA, mely sokAkAt lebilincselt, elvArázsolt, 
de tAlán Ami A legfontosAbb, hogy mindAnnyiunk szívébe beloptA Azt A komolyzenét, mely A számítógép világá-
bAn oly mostohA helyen kullog mAnApság. tette mindezt úgy, hogy egy egész ország szurkolt olyAn rendkívüli 
tehetségeknek, mint boros misi, lugosi dániel Ali, gyöngyösi ivett és még sokáig sorolhAtnánk A márA már is-
merten csengő neveket. 
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Nagy 
Dávid 
Zsolt

Eszes Dániel a dobogó tetején 
a 200 méteres eredményhirde-
tés közben. Az érmet Maracskó 
Pál vezetőedző (jobbra) adja át

Szenderffy Dániel 
a dobogó III. fokán

Lőrincz László, a vasutasok 
edzője, egyben a torna 
szervezője szerint összes-

ségében elmondható, hogy na-
gyon jól sikerült a két hétvégén 
rendezett kupa, amin több száz 
kisfocista adott számot tudásá-
ról. Az igen színvonalasra sike-
redett tornán számos neves fő-
városi futball klub képviseltette 
magát, többek között az FTC, a 
Vasas, a BVSC, az UTE, a Test-
vériség, a Kelen SE, de részt vett 
Nagykáta, az RKSK, a Dunake-
szi Kinizsi, valamint a gödi Mé-
szöly Focisuli csapata is.

A Vasutas SE labdarúgói re-
mekül szerepeltek, mindegyik 

korosztályban dobogós he-
lyen végeztek, arany-, ezüst- és 
bronzéremből is jutott a gyere-
keknek.

(2006-os korcsoport-bronz, 
2007-es korcsoport-ezüst, 2008-
as korcsoport-bronz, 2009-es 
korcsoport-arany, 2010-es kor-
csoport-bronz)

 Lőrincz László szerint az el-
ért eredmény pozitív visszajel-
zés számukra, hogy jó úton jár-
nak, de a sikerért köszönet ille-
ti a Vasutas labdarúgók szüleit, 
kiemelve Strebek Marcellt, Büki 
Ernőt, és Csiki Zoltánt. Emellett 
elismerés jár a résztvevő edzők, 
segítők munkájáért, valamint 

A dunAkeszi vAsutAs se utánpótlás lAbdArugó szAk-
osztályA 2016. február 21-én és 28-án rendezte A tAvAlyi 
évhez hAsonló, nAgyszAbású focitornáját A fAzekAs mi-
hály áltAlános iskolA tornAtermében. A rAngos kupán 
A neves fővárosi, nbi-es klubok ifjú futbAllistái mel-
lett ott voltAk A dunAkeszi kinizsi játékosAi is.

Ifjú labdarúgók rangos seregszemléje

Lőrincz László edző és játékosai: 
(álló sor, balról jobbra) Nagy 

Vilmos, Gombkötő Gergő, Ferencz 
Máté, Dudás András, Szeidl Ádám, 
Lőrincz-Rainiss Lia, Lőrincz-Rainiss 

Regina, Monoki Roland

A mögöttünk hAgyott hétvégén rendezték Az ifi és juni-
or fedett pályás országos AtlétikAi bAjnokságot, melyen 
négydobogós helyezést szereztek A dunAkeszi vse Atlétái 
– tudtuk meg mArAcskó pál vezetőedzőtől. 

A februárbAn rendezett diákolimpiA országos döntője 
előtt pest megye tizenhárom körzetében A 2005/2006-bAn 
születettek mezőnyében 49 fiAtAl küzdött, hogy bejusson 
A még decemberben rendezett megyei döntőbe. városunk-
ból, A dunAkeszi kinizsi use AsztAlitenisz szAkosztály két 
versenyzője, nAgy dávid zsolt és szlivkA norbert sikerrel 
vették Az AkAdályokAt, és ott voltAk A nAgykőrösön ren-
dezett megyei finálébAn. A legeredményesebb újra 

Eszes Dániel volt, aki 3 
számban indult és mind 

a háromban dobogós helyen 
végzett. Szombaton 60 méteres 
síkfutás előfutamában II. he-
lyen (7,07 mp), a döntőben 7,12 
mp-es eredményt ért el. Vasár-
nap 60 méteres gátfutás előfu-
tamában szintén II. hely (8,17 
mp) után a döntőben 8,06 mp-
es eredményt ért el, majd 200 
m-en fantasztikus futással 22,53 
mp-es idővel a dobogó legfelső 
fokára állhatott. 

Szenderffy Dániel szombaton 
a távolugrás döntőjében 6,48 
m-es eredménnyel az V. helyen, 
míg vasárnap hármasugrásban 
13,81m-es eredményt elérve a 
III. helyen végzett.

Kökény Péter a juniorok kö-
zött 60 m gátfutásban szintén 
bejutott a döntőbe, ahol a VIII. 
helyen végzett.

(Kő B.)

A két fiatal remekül teljesí-
tett, hiszen Dávid meg-
nyerte a megyei döntőt, és 

bejutott a Budapesten rendezett or-
szágos döntőbe, míg Norbert a 2. 
helyen fejezte be a versenyt. A Di-
ákolimpia Országos döntőjének a 
fővárosi Elektromos Sportcsarnok 
adott otthont 2016. február 12-14. 
között, melybe hazánk 19 megyéjé-
nek legjobbjai és Budapest győzte-
se jutott be. 

 A húszfős mezőny rendkívül 
erős volt, Nagy Dávid Zsoltot el-
lenfele a legjobb négy közé jutásért 
játszott mérkőzésen „ütötte el” a 
még rangosabb helyezés megszer-
zésétől.

A két fiatalra méltán lehetünk 
büszkék, akik öregbítették a Duna-
keszi Kinizsi USE és a város jó hír-
nevét.  Nagy Dávid Zsolt édesany-
ja örömmel és köszönettel a hang-
jában újságolta, hogy fia megyei és 

az országos sikerének elérésében 
sokat segítettek szakmai tanácsa-
ikkal dr. Fest Ágnes, Lindner Ádám 
és Fazekas Péter, a Dunakeszi Ki-
nizsi USE Asztalitenisz Szakosz-
tály edzői, valamint a szakosztály 
vezetője, Bartinai Péter.

(Vetési)

Dunakeszi VSE 
atléták újabb sikerei

Nagy Dávid Zsolt és Szlivka 
Norbert sikere a Diákolimpián

ASZTALITENISZ ATLÉTIKA

Dunakeszi Város Sportigaz-
gatóságának is a tornaterem 
bérleti díjában történő támo-
gatásáért.

  (Kő B.)
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Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
kívánunk kedves Vásárlóinknak!

X-Car Autószerviz!
2120 Dunakeszi, Fő út 203.

www.gumiszervizcentrum.hu
Bejelentkezés, munkafelvétel: 

06-20-280-2471

• márkafüggetlen gépjárműjavítás
• futómű mérés-beállítás korszerű 
  3 D technológiás műszerrel
• gumiszerelés-centrírozás
• műszaki vizsgára felkészítés,
   műszaki vizsgáztatás
• kipufogó rendszer javítás
• fék-futómű szerviz
• autó klímák töltése-tisztítása

Olasz gépkocsik javítására szakosodott autószerviz!
FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO típusú gépkocsik  
gyári technológia szerinti javítása gyári célszerszámokkal.

Munkatársakat keresünk: autószerelő, autó villamossági szerelő munkakörbe



28 Dunakeszi Polgár

- Önről méltán mondhatják, hogy 
a sport nagykövete, hiszen hibátlan 
az alakja, sportkarriere, végzettsé-
ge és oktatói sikerei mind-mind ezt a 
kijelentést erősítik.

- Örülök, hogy így érzik, hiszen a 
sport nekem a beteljesülés, gyerek-
korom óta meghatározó az életem-
ben. Balettal kezdtem „pályafutá-
som”, majd a szertorna és a fitness 
irányába mozdultam el. Mindezek 
mellett minden táncstílusban kipró-
báltam magam. Az ELTE-n diplo-
máztam rekreációszervezés és egész-
ségfejlesztés szakon. Majd a Fitness 
Company-nél végeztem kölyök 
fitness-, gyermekaerobic, és pilates 
oktatóként, később a Budai Sport-
oktató Akadémián sportakrobatika 
szakedzői oklevelet szereztem. Az 
ELTE Cheerleading válogatott csapa-
tának tagja vagyok. Edzőként, tánc-
tanárként, gerinctréning, pilates és 
jóga oktatóként tevékenykedem. Cé-
lom, hogy az emberekkel megszeret-
tessem a mozgást, a sportot, az egész-
séges életmódot!

- Ez nem is akárhogyan sikerült, 
hiszen oktató társaival népszerűvé 
formálták a sportcentrumot, amit az 
is bizonyít, hogy napközben is sokan 
edzenek.

- Ez „sportbarát” árainknak és an-
nak köszönhető, hogy sok szemé-
lyi edzőnk, oktatónk van, különbö-
ző csoportos és egyéni órákat tar-
tunk. Szolgáltatásaink folyamato-

san bővülnek, van wellness, finn és 
infraszaunánk, masszázs részlegünk, 
áprilistól már szoláriumunk is lesz, 
rengeteg kardio- és erősítőgéppel 
rendelkezünk. Kialakítottuk a saját 
testsúlyos edzés feltételeit. Az egyé-
ni edzések mellett sokan választják a 
csoportos órákat, mert jobban szere-
tik a vezetett edzést és azt, ha társa-
ságban mozoghatnak. Jó kis közös-
ségek, barátságok alakulnak ki, a kel-
lemes légkörű edzések hatására „ész-
revétlenül” fejlődik, formálódik a 
testük, válnak egészségesebbé. 

- Az éltesebb korú, szerény edzés-
múlttal rendelkezőkön is tudnak se-
gíteni tanácsaikkal?

- Természetesen minden korosztály 
képviselőit szívesen fogadjuk, akiket 
ellátunk szakmai tanáccsal. Tapasz-
talataink szerint vannak, akik évek 
óta nem mozogtak, áldozatul estek 
a civilizációs ártalmaknak, mozgás-
szervi-, és keringésrendszeri betegsé-
gekkel küzdenek. Számukra különö-
sen fontos a fokozatosság, a fizikai ál-
lapotuknak megfelelő edzésmunka. 

- Felmérik az érdeklődők edzettsé-
gi állapotát?

- Igen, hiszen képzett szemé-
lyi edzőink vannak, akik felmérése-
ik alapján írják meg a személyre sza-
bott edzésterveiket. Én is a csoportos 
óráim előtt az új vendégeket alapo-
san kikérdezem, ha bármilyen állan-
dó problémával küzdenek, kérem, 
hogy tudassák, így az edzés alatt fo-
lyamatosan tudom tájékoztatni őket, 
hogy kifejezetten mire ügyeljenek, és 
adott esetben könnyített gyakorlato-
kat javasolok. Többnyire nyugodtabb 
tempójú órákat vezetek, sokan jönnek 
hozzám térd, és gerincproblémákkal 
egyaránt.

- A sportolni vágyók mindennap 
hódolhatnak szenvedélyüknek?

- Már reggel 6:30-tól egészen este 
10-ig lehet sportolni nálunk. A hétvé-
ge egy kicsit „pihenősebb”, az érdek-
lődők 8:30-tól 21 óráig látogathatják 
a Color Max Fitness edzőtermét, rá-

adásul vasárnaponként 50%-os napi-
jeggyel.

- Napjainkban mindinkább elő-
térbe kerül az egészséges életmód je-
lentősége. Ön mit tapasztal, a ven-
dégek többsége egészségének meg-
őrzése vagy a vonzó, jó megjelenést 
kölcsönző testforma elérése érdeké-
ben sportol? 

- Örömmel mondhatom, hogy nap-
jainkban „divat” lett az egészséges 
életmód, a sportos, jó megjelenés. De 
azt is érzékelem, hogy aki egy kicsit is 
foglalkozik az egészségével -, és nem 
csak az számít, mit mutat a tükör – az 
azért jön ide, hogy korunk betegségeit 
megelőzze. E cél érdekében minden 
dunakeszi lakost termünk vendé-
gül lát egy ingyenes edzésre, ameny-
nyiben felmutatja a Dunakeszi Pol-
gár ezen számát. Jó szembesülni az-
zal az örömteli ténnyel, hogy töb-
ben vannak, akik magukénak vallják 
a régi bölcseletet: „Ép testben, ép lé-
lek”! E nemes cél eléréséhez oktató 
társaimmal minden segítséget meg-
adunk sportolni vágyó vendégeink-
nek. Color Max Fitness – Új színt vi-
szünk a mozgásba! – mondta a mo-
solygós tekintettel Drajkó Dalma.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

másfél éve nyílt meg A color mAx buy-WAy fitness edzőterem, Amely gyorsAn közkedveltté vált A sportolni vágyók 
körében. A hAtAlmAs sportcentrumbAn egymás mellett sorAkoznAk A legmodernebb sporteszközök, melyeken 
nők és A férfiAk egyAránt koruknAk és edzettségi állApotuknAk megfelelő gyAkorlAtokAt végezhetnek. csopor-
tos és egyéni edzések közül válAszthAtnAk A vendégek, Akik szAkszerű edzésmunkáját profi oktAtók segítik. egyi-
kük drAjkó dAlmA, Aki Az elte-n diplomázott rekreációszervezés és egészségfejlesztés szAkon. 

Sportolás az egészségért, 
a jó megjelenésért
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 - A nemzetközi viadalon 12 verseny-
zőnk indult, akik remekül helytálltak 
– mondta Kiss-Sikesdi Krisztina, aki a 
fantasztikus sikert a kitartó edzésnek, 
a nagyszerű csapatmunkának, a ver-
senyzőikre és edzőikre jellemző dicsé-
retes közösségi szellemnek és a mind-
ezzel társuló jókedvnek köszönhető. 

Eredmények: aranyérmesek: Frits 
Barbara, Teleki Blanka, Gyulai Dá-
vid, Szabó Balázs, Soós Roland, Már-
ton Tamás.  Ezüstérmes: Pató László, 
bronzérmesek: Márton Ágnes, Bereg-
szászi Barna.

(V. I.)

- Gratulálunk a nagy sikerhez. Ho-
gyan vezetett idáig az út?

 - Országos szinten 631 csapat indult, 
ebből 122 Pest megyében - mondta a 
tanár úr. - Február 5-7-én, Zalaeger-
szegen az országos döntőbe 20 csapat 
került be. Négy csoportra osztották a 
csapatokat, mi a „C” csoportba kerül-
tünk, a Kecskemét, Pécs, Algyő, Buda-
pest legjobbjaival.  Jól indultak a mér-
kőzések, három győzelemmel: Kecs-
kemét 3-0, Pécs 4-1, Algyő 4-2.  Cso-
portdöntő mérkőzéseit Budapest 
legjobbjával, a Csanádi Árpád Sportis-
kolával játszottuk, nagy küzdelemben 
2-2 lett a végeredmény.  A döntetlen 
által előállt büntető párbajt mi nyer-
tük, és így megszereztük a csoportel-
sőséget. A szombati találkozó után, 
nyolc csapat maradt állva. Mi a négy 
közé kerülésért a házigazda Zalaeger-
szeg csapatával játszottunk, előző napi 
fáradalmakat nem tudtuk kipihenni, 
3-1-re kaptunk ki, így „csak” az 5-8 

helyért játszhattunk. „Csalódott csa-
patok csatájában „Dorog ellen 2-2 ér-
tünk el, majd újabb büntetőkre került 
sor, melyet Csorba Laci hárított. 

Az 5-6. helyért Miskolc csapatával 
kerültünk össze, ahol tíz egyformán 
jó felépítésű és jó képességű labdarú-
gó alkotta a két csapatot. Nálunk be-
tegség, sérülés gyengítette együttesün-
ket. A szív már kevés volt. Az első fél-
időben 4-0-ra elhúzott Miskolc és ez 
is lett a végeredmény – számolt be az 
országos sikerről Szabó Ferenc tanár 
úr, aki csodálatos eredménynek tartja, 
amit elértek a fiúk.

- A felkészülésben munkámat segí-
tette Szabó Balázs. A tornán résztve-
vő szülőknek nagyon köszönjük a lel-
kes és sportszerű szurkolást.

Az első hat helyezett: 1. Felcsút, 2. 
Győr, 3. Szombathely, 4. Zalaegerszeg, 
5. Miskolc, 6. Dunakeszi Széchenyi 
István Általános Iskola. 

Iskolánk labdarúgói: Csorba László, 

Szabari Barnabás kapusok, Simonffy 
Botond, Simonffy Bálint, Sóvári Bene-
dek, Érsek Rihárd, Bárándi Szabolcs, 
Jambrik Máté, Kiss Gábor, Molnár 
Bence – sorolta büszkén a kis futballis-
ták neveit Szabó tanár úr.

 Solymosi László
Fotó: Simonffy Norbert

A tAekWondo fAnAtics 
sportegyesület sportolói 
számárA remekül kezdő-
dött Az idei esztendő, Akik 
februárbAn hAt ArAnyér-
met, egy ezüst, és két bronz-
érmet nyertek Az Ausztriá-
bAn rendezett tnt cup-on. 

dunAkeszin 2011-ben indult be A futsAl élet. Az utánpótlás nevelésben nAgyot léptek előre Az évek 
AlAtt. A 2015-2016-os tAnévben A széchenyi iskolA képviselte pest megyét Az országos döntőben, A 
iv korcsoportos (7-8 osztályosok) futsAl csApAtávAl. szAbó ferenc tAnár úr 1995 ótA foglAlkozik Az 
iskolábAn lAbdArúgássAl.

Remekelt Ausztriában a dunakeszi 
Taekwondo Fanatics Sportegyesület

Dunakeszi siker a futsal diákolimpián
Hatodik helyen végzett a Széchenyi iskola csapata 
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dunAkeszi széchenyi istván áltAlános iskolA tornAtermé-
ben, A 2 számú dse szervezésében idén is megrendezték A 
2016 perc mozgást.

Az indulás 2000-ben tör-
tént meg, az ezredforduló 
tiszteletére - mondta Sza-

bó Ferenc tanár. Újdonság, hogy az 
iskolai programba is beillesztettük. 
Pénteken 8 órakor kezdődött el és 
16 óráig tartott, melyen a 3-8. évfo-
lyamos tanulók vettek részt.

Délután 1-2 osztályos gyerekek 
és szülők kosárlabda csatájára ke-
rült sor. Következtek a kosaras 
gyerekek, szülők és volt kosarasok 
küzdöttek a palánkok alatt.

Frissítésként 19-20 óra közt ae-
robicra került sor, melyet Magicz 
Ildikó és volt tanítványunk Borsos 
Péter tartott nagy sikerrel. 

Kinizsi röplabdaszakosztály 
szervezésében 20-24 óra között a 
röplabdázók vették birtokukba a 
tornatermet. Éjjel a felnőtt labda-
rúgók rúgták a labdát 24 – 7 óra 
között.

Szombaton az iskolák közöt-

ti labdarúgó küzdelmekre ke-
rült sor, majd 13 óra után, más-
fél órán át röplabdások csatároz-
tak. Korfballosok 14.30-16 óra kö-
zött mutathatták be a tudásukat. A 
legvégén a profi kosarasok zárták a 
2016 perc mozgást 17.36-kor.

Jó volt nézni azt a sok örömteli 
gyerekarcot, a szülők lelkes bizta-
tását, szurkolást a sikerért, mind-
ez sportszerű körülmények között.

A rendezvény támogatója az Ön-
kormányzat, a 2. számú DSE, vala-
mint a szülők. A legsikeresebb per-
ceket a legkisebbek élték át – érté-
kelte Szabó tanár úr, aki hozzátette: 
Jövőre tovább szeretnénk folytatni 
hagyományainkat.

Köszönet két főszervezőnek Ib-
rányi Márta tanárnőnek és Szabó 
Ferenc tanárnak, valamint a lebo-
nyolításban résztvevő kollegáknak.

Solymosi László

2016 perc mozgás 
– 17. alkalommal
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TAVASZI AKCIÓ!
• Szőnyegtisztítás: 1350-1750Ft/m2

• Függönytisztítás: 1190-2200Ft/kg
• Ing mosva, vasalva: 520Ft/db

ibrányi mártA tAnárnő két csApAtot is Az országos dön-
tőig juttAtott. A széchenyi istván áltAlános iskolA b33-As 
kosárlAbdA csApAtA kiskunfélegyházán Az országos elő-
döntőben 2. helyen végzett és ezzel kvAlifikáltA mAgát Az 
országos döntőbe, mely májusbAn kerül megrendezésre.

A csapat tagjai: Farkas Fanni, Nánási Anikó, Kecskeméti 
Fanni, Juhász Réka.  

Másik csapata a Radnóti Miklós Gimnázium amatőr 
kosárlabda csapata a megye döntőt megnyerve jutott be az április 
1-3-ig tartó országos döntőbe.   

A csapat tagjai: Blázer Boníta, Juhász Mirtill, Szamkó Lili, Szi-
geti Enikő, Vetier Boróka, Szenes Bettina, Bedő Tamara, Bosnyák 
Lili.

Sok sikert mindkét csapatnak az országos döntőben!!!                 
(S. L.)

KOSÁRLABDA 
DIÁKOLIMPIA

Kedveld 
ezt az oldalt!

Dunakeszi Polgár

Fafestés
Lazúr, vagy takarófestéket használjunk? 
Meg kell vizsgálnunk először a felületet. 
Amennyiben a fa új, gyalult, vagy csiszolt, 
mindenképpen a lazúrok javasoltak. Ezen 
bevonatok meghagyják a fa erezetét, azon-
ban színnel és favédelemmel látják el a felü-
letet. Két alaptípusa létezik: vékony- és vas-
taglazúr. A különbség abban áll, hogy a vé-
konylazúrt gyakorlatilag beszívja a fa, így 
a védelmet valójában a felületen lévő, imp-
regnált faréteg képezi. A fa eredeti tapin-
tása megmarad, a bevonat inkább mat-
tos, azonban kevésbé hajlamos a lepergés-
re, mint a vastag változat, jobban bírja ezál-
tal az UV sugarakat, így kifejezetten olyan 
helyre ajánljuk (a közhiedelemmel ellen-
tétben), ahol napnak, időjárásnak van kité-
ve a védendő felület. Ismertebb változatai a 
LAZURÁN 2 az 1-ben vékonylazúr, vagy a 
LAZURÁN VIZES vékonylazúr. Mindket-
tő a magyar piacvezető, TRILAK festékgyár 
terméke. Felújítani kb. 5 évente kell, azon-

ban elkerülhető általuk a bevonat berepede-
zése, pikkelyesedése. 

A vastaglazúr „húsosabb”, a felületen a 
szín és a favédelem mellett vékony, filmsze-
rű réteget képez, ami kellemesebb tapintást 
jelent. Emiatt javasoljuk beltéri faszerkeze-
tekhez, illetve minden olyan kültéri felü-
leten, amely nincs kitéve UV sugárzásnak. 
Fontos tudni, hogy a vastaglazúr egyirányú 
utca, a későbbi felújítás kapcsán már csak 
vastaggal lehet lekenni (meg persze takaró-
festékkel), vékonylazúrral már nem. Fordít-
va természetesen lehetséges. Egyik ismert 
márkaneve a LAZURÁN oldószeres vas-
taglazúr, vagy a LAZURÁN extra tartós vi-
zes vastaglazúr. Felújítani 8-10 évente kell.

Vizes, vagy oldószeres? A végeredmény 
szempontjából minimális a különbség, eb-
ben a kérdésben a felhasználók megosztot-
tak. A világ a vizes felé megy, a kisebb ol-
dószertartalom kisebb környezetszennye-
zést is jelent (manapság már autókat is vizes 
hígítású anyagokkal fényeznek), Magyaror-

szágon azonban még erősen tartja pozícióit 
az oldószeres változat. 

Takarófestékek: Minden olyan he-
lyen, ahol a fa már elfeketedett, régebbi, ta-
paszokkal felújított, vagy lecsiszolhatatlan, 
kénytelenek vagyunk takarófestéket hasz-
nálni. Nyílászárókhoz a TRINÁT festékcsa-
lád használható, amely matt, selyemfényű 
és fényes változatban is elérhető már, illetve 
szükség esetén tetszőleges színre keverhető. 
Minderről később, a „ZOMÁNCOZÁS” fe-
jezetben fogunk részletesebben szólni.

Klasszikus megoldás lehet a STANDOLIT 
olajfesték, amely puhasága miatt jól megta-
pad kültéri faszerkezeteken, kevésbé hajla-
mos a repedezésre, illetve lepergésre. Vége-
zetül jól használható megoldás lehet a kife-
jezetten kerítéselemekre kifejlesztett TRI-
KOLOR KERITÉSFESTÉK is.

Jó munkát kíván, a RÉV FESTÉK KIS-
ÁRUHÁZ csapata

(X)

Tippek, trükkök a festési-, felújítási munkálatokhoz
A most kezdődő cikksorozAt elsődleges céljA Az, hogy gyAkorlAtiAs szemszögből segítsen Az olvAsónAk tAnácsot 
Adni AbbAn, hogyAn fessünk, hőszigeteljünk otthon. bár AlApkövetelménynek tArtottuk A szAkmAiságot, ezen 
írás nem tAnkönyv jellegű, AzAz A szárAz technológiák helyett Arról szól, mit tegyünk konkrétAn Akkor, hA sAját 
mAgunk szeretnénk szebbé vArázsolni otthonunkAt. 

Rév festék KISÁRUHÁZ
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Vasárnap délelőtt is nyitva!
Lazurán 

oldószeres 
vastaglazúr 

0,75 l: 
3290 Ft 
(4387 Ft/l)

Lazurán 
oldószeres 
vékonylazúr 

1,75l: 
2290 Ft 
(3053 Ft/l)


