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A dicsőséges forradalomra emlékezett a város
„Nagy napot ülünk, a magyar história napjainak legdicsőbbikét. Egy nagylelkű nemzethez illő olly dicső, mint méltóságos mérséklettel vitt mozgalomnak voltunk ma szívből résztvevő tanui Budapesten!” E lelkesült sorok a Nemzeti Ujság 1848. március 16-i számában voltak olvashatók az egy nappal korábbi eseményekről.

E

dicső napokra is emlékezve, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 167. évfordulója tiszteletére városunk Önkormányzata a Március 15-e
téren koszorúzási ünnepséget rendezett, melyen megjelent Dióssi Csaba polgármester,
Tuzson Bence országgyűlési
képviselő, Erdész Zoltán alpolgármester, Dr. Molnár György
dunakeszi város jegyzője, és a
képviselő testület számos tagja.
A Dunakeszi Koncertfúvósok közreműködésével elhangzott Himnuszt követően Szabó Katalin köszöntötte a jelen
lévőket, majd neves költőink,
íróink, köztük Dsida Jenő, Márai Sándor, Babits Mihály mű-

Dr. Molnár György, Tuzson Bence, Dióssi Csaba, Erdész Zoltán
Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór,
elsődleges szerepét. Felidézte a
vér nélküli forradalom eseményeit, majd a diadalmasnak induló szabadságharcot, mely végül – mint köztudott – elbukott
a túlerővel szemben. De ennek
ellenére „a Habsburgok gyengesége és kicsinyessége országvilág előtt bebizonyosodott,

veiből készített irodalmi összeállítás hangzott el Csákó Dániel
és Soós Alex Máté, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola színjátszói előadásában.
Ünnepi beszédet Nyíri Márton történelemtanár, önkormányzati képviselő, főtanácsnok mondott. Bevezetőben a
forradalom előzményeit idézte fel rövid történelmi áttekintésében. Elsőként gróf. Széchenyi Istvánt említette, s úgy vélte, nélküle nem érthető meg ez
a történelmi korszak. „Ő volt
az az államférfi, aki olyan átgondolt, nagy ívű programot
vázolt fel és dolgozott ki Magyarország számára, amelyhez hasonló alig van a magyar
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történelemben” mondotta. E
programot két fő művében, a
Hitelben és a Stádiumban fejtette ki részletesen, melynek lényege a független magyar állam „fontolva haladó” megteremtése. Programja nagyrészt
átfedésben volt a 15 évvel későbbi, március 15-i 12 pontban
megfogalmazott radikális követelésekkel. S itt szólt a másik nagy jelentőségű radikális
politikusról, Kossuth Lajosról.
Részletezte beszédében e két
államférfi szinte kibékíthetetlen ellentétét.
A továbbiakban, elérkezve
„időutazásában” a forradalom
dicsőséges napjához, kiemelte a radikális ifjak közül Petőfi

az abszolutizmus megkapta az
első szöget a koporsójába. Az
első szögnek nagy jelentősége
van: azt követi ugyanis a második, majd a harmadik és így
tovább, megállíthatatlanul” fogalmazott a szónok.
Végezetül a hazaszeretetet,
mint a legfontosabb emberi értéket hozta szóba. Hogy mi is a

hazaszeretet? A kérdésre Petőfivel válaszolt: „Lenn az alföld
tengersík vidékin/Ott vagyok
honn, ott az én világom;/Börtönéből szabadult sas lelkem,/
Ha a rónák végtelenjét látom.”
„Miért tudott Petőfi ilyen csodálatos sorokat írni? Mert a
közvetlen környezetéről, szülőföldjéről írt. A hazaszeretet ugyanis közvetlen környezetünk, városunk szereteténél
kezdődik. Szükségünk van tehát közvetlen környezetünk
szeretetére, Dunakeszi szeretetére, mert erre épül a tágabb
értelemben vett hazaszeretet.
És szükségünk van egy szögre: ha történelmi utunk folyamán abszolutizmussal, diktatúrával, kizárólagosságot hirdetőkkel vagy ehhez hasonlókkal találkozunk, tudjuk, mi
a dolgunk”, mondotta befejezésül a szónok.
Ezt követően elsőként Dunakeszi város Önkormányzata nevében Dióssi Csaba, Tuzson Bence, Erdész Zoltán és
Dr. Molnár György koszorúzta meg a forradalom emlékhelyét. Ezt követően a pártok,
nemzetiségi önkormányzatok,
intézmények, civil szervezetek,
majd magánszemélyek helyezték el az emlékezés virágait.
Befejezésként a művészeti iskola színjátszói elszavalták
a Nemzeti dalt, majd a Szózat
hangjaival zárult az ünnepség.
Katona M. István
A szerző felvételei

A város polgárai,
az intézmények vezetői és tanulói,
a tantestületek tagjai, valamint
több párt és civil közösség
képviseli együtt ünnepelték a ’48as forradalom hőseit

Külön ünnepeltek
Nemzeti ünnepünk előtti napokban dr. Horváth István, a Dunakesziért Egyesület elnöke - aki a
választásokon a baloldali összefogás színeiben polgármesterjelöltként indult - nyílt levelet
juttatott el szerkesztőségünkbe, melyben a civil közösség az ellen emelte fel a szavát, hogy
a városi ünnepségen - mint fogalmaznak – „a szélsőjobboldali párt” egyetlen önkormányzati
képviselője mond ünnepi beszédet az önkormányzat és a város polgárainak nevében. „Ez a párt
nem híve a felvilágosult szabadság eszméknek és mi nem kérünk belőle.” – írják.

A

Dunakesziért Egyesület
2015. március 14-én délután 16 órára, a Március 15-e parkban hirdette meg saját 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójára szervezett megemlékezését, amihez kérték,
hogy minél többen csatlakozzanak. A
civil egyesület felhívásához csatlakozott a DK, az Együtt, a PM és a Szolidaritás helyi szervezete is, melyek vezetői egyben az egyesület tagjai is.
A szemerkélő, esős szombat délután
mintegy húszfős csoport gyűlt össze a
Március 15. téren, ahol a közös ünneplés az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc hősei előtt tisztelgő emlékmű koszorúzásával kezdődött.
„Tisztelet a bátraknak! – Mindan�nyiunk számára ismerős mottó, hiszen
évek óta ez az 1848-as hivatalos ünnepi megemlékezések jelmondata. Jól bevált, miért is kellene rajta változtatni?”
– kezdte ünnepi beszédét Tószegi Attila, a Széchenyi István Általános Iskola történelemtanára, korábbi Együtt-

PM-DK-Moma-MLP-4K! képviselőjelölt, aki azzal folytatta, hogy felsorolta
egy-egy ünnepség megszokott koreográfiáját, ami – mint mondta - nem
egyébről, mint rutinszerű megemlékezésről tanúskodik.
„Miért ne ünnepelhetnénk mi másképpen? Hol van az előírva, hogy ragaszkodnunk kell a hivatalos ünnepségek formaságaihoz? – tette fel a kérdést.
„Hiszen ezt a ma délutáni kis csendes megemlékezést egy újonnan alakult civil egyesület kezdeményezte,
egy olyan csoportosulás, amely a polgári értékrenden alapuló gondolkodást és az ehhez kapcsolódó aktív közéleti cselekvést tűzte ki céljául, s akik
jelenlétükkel megtisztelték, saját akaratukból, valóban a történelmi hősöknek kijáró tiszteletadás szándékával
jöttek el ide.” – mondta Tószegi Attila, aki történelemtanárként javasolta, hogy közösen gondolkodjanak el a
167 évvel ezelőtti, különleges március
idusának jelentőségéről, 1848 hősei-

Közösségben élhetjük meg
igazán nemzeti ünnepeinket

S

ajnáljuk, hogy az Együtt-PM-Dk-MomaMLP-4K.... pártcsoportosulás helyi képviselői politikai tőkét igyekeznek kovácsolni
nemzeti értékeinkből, közös ünnepeinkből. Velük ellentétben mi fontosnak tartjuk, hogy nemzeti ünnepeinket közösségben éljük meg. Ahogy
az évtizedek óta szokás városunkban, nemzeti
ünnepeinken mindig egy-egy képviselőt, intézményvezetőt kérünk fel az ünnepi beszéd megtartására, így történt ez idén is. Elsőként Lukácsi
Bálintot, és rajta keresztül Radnóti Henriket kértük fel a szónoki feladatra, amit ők visszautasítottak. Ezt követően kértük fel Nyíri Márton tanácsnok urat, aki történelemtanárként elfogadta
a felkérést.
A városi megemlékezésen a Lukácsi és Radnóti
képviselők urak által képviselt politikai csoportosuláson kívül valamennyi párt, civil szervezet,
nemzetiségi önkormányzat részt vett. Az ünnepségen Nyíri Márton történelmi áttekintésével közösségi körben, méltó módon emlékeztünk meg
az 1848-as forradalom és szabadságharcról.
Reméljük, az elkövetkező években ők is belátják, a városi eseményeken nincs helye pártpolitizálásnak.
Dióssi Csaba polgármester

nek tetteiről, akiknek különböző volt a
származásuk és a habitusuk, de mindannyian szerették hazájukat, a szabadságot, melyért „halni mertek”.
A korabeli európai kitekintés, a forradalmi folyamatok elemzése után a
márciusi ifjakról szólva így folytatta:
„Jól tették, s teszi-e bárki, ha kitart a
végsőkig, hogy másokban is tovább éltesse egy szabadabb és igazságosabb
társadalom reményét, mégoly hatalmas túlerővel szemben is? Nem kön�nyű kérdések, s ha némelyikükre a szívünk szerint egyértelműen igennel felelnénk is, azzal újabb kérdésekhez
juthatunk. Feltéve, ha lesz kellő bátorságunk tovább kérdezni és gondolkozni. De, mint tudjuk: Tisztelet a bátraknak!” – zárta ünnepi megemlékezését Tószegi Attila, aki társaival együtt
a Március 15. térről a főtéri kávézóba
vonult, hogy baráti beszélgetés keretében is felelevenítsék a márciusi ifjak
történelmi tetteit.
Vetési Imre

A Jobbik közleményben
reagált a Nyílt levélre

A

Jobbik Dunakeszi Alapszervezete március 14-én nem
sokkal 20 óra előtt az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkbe.
„Jobbik: A szeretet hangján válaszolunk március 15-e előestéjén
Az egyik baloldali pártszövetség korábbi polgármester-jelöltje, előítéletektől sem mentes közleményt adott ki március 12-én,
melyben nehezményezi, hogy ezúttal önkormányzati képviselőnk, a város környezetvédelmi tanácsnoka - szakmája szerint
történelemtanárként - mond beszédet az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékező városi rendezvényen. A közleményből kiderül, hogy ezért a baloldal távol tartja magát a városi
rendezvénytől, és március 14-én külön ünnepel.
A kirekesztő tartalmú közleményre nem vagyunk hajlandóak
hasonló hangvételben válaszolni.
Mivel úgy gondoljuk, hogy az ünnep mindenkié, ezért válaszul a következő nyilvános vállalást tesszük: minden év március 14-én, mozgalmunk és Ifjúsági Tagozatunk tagjai összeszedik
a szemetet a Március 15-e parkban, hogy bárki, aki akár a városi ünnepségen, akár attól külön méltósággal kíván emlékezni
1848-49 hőseire, mártírjaira, ezt minél tisztább, szebb környezetben tehesse meg.
A mai napon (2015. március 14-én délután 18 órakor) a baloldal rendezvénye után vállalásunknak eleget tettünk, hogy a
holnapi ünnepen is tiszta környezet várja a méltósággal ünneplőket.”
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Stabil és kiegyensúlyozott az idei költségvetés
2015. február 26-i ülésén Dunakeszi Város Képviselő-testülete elfogadta a 2015. évi költségvetési tervezetet, amely
biztosítja a közszolgáltatások és közfeladatok ellátását, a város és intézményeinek magas színvonalon történő
működtetését és a tervezett fejlesztéseket.

Pállné
Kovács Mária,
a pénzügyi
osztály vezetője

D

unakeszi 2015. évi költségvetése 5,3 milliárd forint, amely 43 ezer fő lakosságszámú
városunk
működtetését és fejlesztését hivatott
biztosítani.
A bevételek vonatkozásában a legnagyobb arányt a működési bevételek képviselik, melyek az összbevételek 57%-át teszik ki. Ezen belül találhatók a helyi adók, melyek az előző
évi adatok és az éves kivetések alapján 2,4 milliárd forint összegben kerültek tervezésre. A vállalkozások és
a lakosság számára is biztosítani kívánjuk a jövő tervezhetőségét, ezért 4.
éve nem módosítottuk adórendeleteinket, melyek jelentős kedvezményeket biztosítanak városunk lakói számára. Továbbra is kiemelten kezeljük
az adó hátralékok beszedését, valamint az idei évtől megkezdjük az Önkormányzati adóhatósághoz benyújtott helyi iparűzési adó bevallások ellenőrzését.
A bevételek másik nagyobb összege
az állami támogatások, melyek költségvetésünk 33%-át teszik ki, 1.7 milliárd forint összegben. Ezen összeg
17%-al haladja meg az elmúlt évi támogatás összegét, mely az ellátotti létszám növekedésével indokolható.
A központi költségvetési támogatás
2015. évben is a feladatalapú támogatási rendszerben történik. 2015. március 1-jétől erősödik az önkormányzati segélyezés, amelyhez az adóerőképesség mértékét figyelembe véve,
önkormányzatunk kevesebb központi
költségvetési támogatásban részesül.
Önkormányzatunk létszáma 420
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fő, melyből 403 fő teljes munkaidős és
17 fő részmunkaidős foglalkoztatott.
Az elmúlt évhez képest növekedés következett be, mely az új Meseház Óvoda, valamint egyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó létszám növekedése
kapcsán következett be. Önkormányzatunknál a megnövekedett ellátandó
feladatokhoz jelenleg is vannak betöltetlen üres álláshelyeink, szociális intézmények, valamint az óvodák vonatkozásában, melyek betöltésére folyamatosan várjuk városunkból a jelentkezőket.
Az idei évben is, az állami pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználva kívánjuk foglalkoztatni azon lakosainkat, akik valamilyen oknál fogva elveszítették munkahelyüket és a
vonatkozó jogszabály alapján jogosultak a közfoglalkoztatási programban
való részvételre. Részükre a költségvetésben tervezésre került az önkormányzatot terhelő munkabérek önrész összege és azok járulékai.
A dologi kiadások az előző év teljesítési adatai, valamint a meglévő szerződéses kötelezettségek figyelembevételével kerültek meghatározásra, s
csupán 0,8%-al haladja meg a tervezet az előző évit. Valamennyi önkormányzati intézményünk működtetését az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Közüzemi Kft. végzi,
ami hatékonyabb, költségtakarékosabb működtetést biztosít.
Az intézmények működtetésén kívül jelentős kiadás a város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok finanszírozása, pl. a közvilágítás biztosítása és karbantartása a város teljes
területére vonatkozóan. Jelentős ös�szeget képviselnek az út és a csatornahálózat fenntartása, tisztítása, a helyi
közlekedés biztosítása, a zöld területek fenntartása, virágosítás stb... Ezen
feladatok ellátására az idei évben is
olyan összegben biztosítja az Önkormányzat a fedezetet, amely egy jól fejlődő, magas színvonalon működő város fenntartásához szükséges.
Az Önkormányzat 2015. évben is
fontos feladatának tartja azon társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel való együttműködést és azok támogatását, melyek tevékenysége a város kulturális, sport és közrendvédelmi területeire terjed ki, továbbá azon
szervezetek támogatását, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellá-

tásában az önkormányzattal kötött
megállapodás szerint vesznek részt.
Fentieken kívül az idei évben is gondoskodik az Önkormányzat a Programiroda szervezésében több nagyszabású városi rendezvény megvalósításáról. (pl. a város lakossága körében
méltán népszerű Dunakeszi Feszt,
Augusztus 20-i rendezvény, Szent Mihály-napok, Adventi Vásár stb.). Ezen
színvonalas programokkal a város lakosságának a szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeit igyekszünk a kor
igényeinek megfelelően, városon belül biztosítani.
A korábbi évek feladat ellátásaihoz
hasonlóan kiemelt szempont a már
folyamatban lévő beruházások befejezése, valamint új beruházások megvalósítása. Példaként kiemelném a
közbiztonság növelése érdekében folyamatban lévő térfigyelő kamarák
felszerelését, az útfelújítási és járdaépítési programot, a buszvárók, orvosi rendelők, a VOKE József Attila Művelődi Központ vagy a Magyarság Sportpálya öltözőjének színvonalas felújítását. Ezen feladatokon kívül
még intézmények felújítására, valamint egyéb fejlesztési feladatokra is
külön tartalék került elkülönítésre.
Az idei évtől már nem terheli költségvetésünket a több ciklussal ezelőtti
hosszú távú kötelezettségvállalásból
adódó fizetési kötelezettség. A korábbi években felvett hitel tőke és kamat összegeivel az állam általi adósságátvállalás miatt nem kell számolni, továbbá az önkormányzat gazdaságos működéséből eredően az elmúlt
évben lehetőség nyílt az intézmények
világítás korszerűsítésére vonatkozó
hosszú lejáratú kötelezettségvállalásunk egyösszegű, kedvezményes teljesítésére.
Dunakeszi város önkormányzata továbbra is a tervszerű, gazdaságos
működésének köszönhetően megfelelő vagyoni és jövedelmi helyzetben van, biztosítani tudja az elvégzendő kötelező feladatok ellátásán kívül
a város lakosságának komfortérzetét
jelentősen javító önként vállalt feladatok kiadásainak finanszírozását. A
bevételi és kiadási előirányzatok megalapozzák a költségvetés egyensúlyát.
Pállné Kovács Mária
pénzügyi osztály vezetője
Polgármesteri Hivatal

A Jobbik a város költségvetésének Reagálás a Jobbikos felvetésekre
alapjaival nem ért egyet
„Február végén Dunakeszin is
sor került a városi költségvetés
elfogadására. A Jobbik nem támogatta a kormánypárti javaslatot. Mint ismert, egy település
költségvetése jelentős részben
épül az állami költségvetésre.
Ezzel kapcsolatos javaslatainkat
módosító indítványok sorában
fogalmaztuk meg, melyeket tucatjával söpört le a kormányzati
többség. Az állami költségvetés
önkormányzatokra vonatkozó
iránymutatásai továbbra sem
támogatják megfelelően például
a települések önfenntartása irányába történő elmozdulást, az
önkormányzatiság megerősödését, az átlátható gazdálkodást
vagy a vagyongyarapítást annak felélése helyett. Az állami
költségvetés a Jobbik számára
már alapjait, filozófiáját tekintve elfogadhatatlan, s az ilyen
módszerrel elfogadott állami
büdzsére épülő helyi költségvetés pedig nagyobb részt ugyanezen filozófia alapján működtet
egy-egy várost, mellyel a Jobbik ugyancsak alapjait tekintve
nem tud egyetérteni” – írja sajtóközleményében Varga Zoltán
Péter, a Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének elnöke.
„Nem támogattuk a település
költségvetését, mert miközben
több mint félmilliárdos hián�nyal számol, 400 millió forintot
terveztek nem részletezett "fejlesztés" megjelölés alatti kifizetésekre, ugyanakkor továbbra is számolnak az építményadó
kedvezmények csökkentése miatt a lakosok által fizetendő ös�szeg korábbi jelentős növelésével, amely ellen a Jobbik évek

óta következetesen tiltakozik”
– olvasható a közleményben.
„Az adófizetők pénzéből fizetjük meg a város tulajdonában álló Közüzemi Kft. veszteségét is, miközben a cég a városi
reklámtáblák jelentős hasznot
hozó üzemeltetését minimális összegért a korábban kormánypárt-közeli Simicska-cégnek szervezte ki, így a lehetséges reklámbevételből sem a város gazdagodik. (Kíváncsian
várjuk, hogy a megváltozott politikai környezetben vajon keresnek-e új céget e feladatra.)
A Közüzemi Kft. tavalyi beszámolója szerint ugyanis előző évi vesztesége meghaladta a
290 millió forintot, miközben
a veszteséges évben a Kft. vezetőjének még 6 havi prémiumot
szavazott meg a képviselő-testület közel 4 millió forint értékben .
Több más mellett fentiek miatt a település költségvetését a
Jobbik nem támogatta” – írja
Varga Zoltán Péter, a Jobbik
Dunakeszi Alapszervezetének
elnöke, aki sajtóközleményét
így zárja: „Ha a Jobbik vezetné a várost, megszüntetnénk a
"haveri alapon" történő vezetői kinevezéseket és kifizetéseket, korábbi javaslatunk szerint
több, a Jobbik által vezetett településhez hasonlóan önkormányzati fenntartású közétkeztetést, feladat- és teljesítmény
alapú finanszírozást valósítanánk meg. Ezen túl szakítanánk
a "közfeladat" köntösébe bújtatott pártpolitikai indíttatású álláshalmozással.”

A ciklus elején valamennyi képviselő – így a Jobbik képviselője is – aláírta azt az Együttműködési Nyilatkozatot, amivel vállalta, hogy a pártpolitikai érdekek helyett, Dunakeszi Város fejlődése érdekében kíván dolgozni. A nyilatkozat mellékletei tartalmazzák a 2014-2019-ig tartó időszak
városüzemeltetési célkitűzéseit, beruházásait. Amennyiben Varga Zoltán
Péter úr nincs tisztában a fejlesztési tervekkel, javaslom, hogy forduljon
pártja képviselőjéhez, akivel közösen alakítottuk ki a terveket.
Egy hónappal a nyilatkozat után, a Jobbik máris igyekszik iderángatni az országos politikát városunkba, és pusztán pártpolitikai okokból támadják a helyi költségvetést. Érthetetlen számunkra, hogy Varga Zoltán
Péter miért akarja pártpolitikai alapon szétzilálni a képviselő-testületben
tapasztalható jó együttműködést, aminek jele az is, hogy az önkormányzat teljes mellszélességgel támogatja, és a költségvetésben forrást is biztosít a jobbikos Nyíri Márton környezetvédelmi elképzeléseire.
Ami a költségvetést illeti, a számok önmagukért beszélnek.
Az Önkormányzat még 2010-ben céljául tűzte ki, hogy ésszerű gazdálkodással a működést hatékonyabbá tegye. Ennek köszönhetően megtakarításra tett szert a város, aminek egy részét az Együttműködési Nyilatkozatban tervezett fejlesztésekre kívánja felhasználni a város. Fontos megjegyeznünk, hogy Varga Zoltán Péter állításával szemben nem keletkezik
hiány a költségvetésben, és a nyilatkozat részletes mellékletei után nevetséges részéről azt állítani, hogy „meg nem nevezett” fejlesztésekre költené a város a pénzt.
Vállalásunknak megfelelően nem felelőtlen hitelfelvétellel kívánjuk a
beruházásokat megvalósítani. Ugyanakkor tartjuk magunkat ígéretünkhöz, és a kötelező működtetésen túl felújítjuk intézményeinket, fejlesztjük infrastruktúránkat, és megvalósítjuk a lakossággal közösen kitűzött
célokat. Értetlenül állunk azelőtt, hogy a Jobbik nem ért egyet a fejlesztésekkel, nem kíván pénzt fordítani az intézményeinkre, köztereinkre, útjainkra.
Mi azonban eleget kívánunk tenni a kampányban tett ígéreteinknek, és
az Együttműködési Nyilatkozatban foglalt vállalásunknak.
A Közüzemi Nonprofit Kft. teljes egészében városi tulajdonú cég. Az
önálló szakfeladatain túl, számos, korábban az önkormányzat által végzett, főként vagyongazdálkodási feladatot is ellát. Többek között az oktatási rendszer átalakulásával, az iskolák üzemeltetése is a Kft. feladatai
közé tartozik, amely nyilvánvalóan jelentős többletkiadással jár. Varga
Zoltán Péter kitér a reklámtáblák kérdésére is, ami érthetetlen számunkra. Ugyanis míg korábban, a szabálytalanul kihelyezett plakátrengetegből
0 forint bevétel származott, az óriásplakátok rendbetételét követően - bár
a városkép miatt kevesebb táblát engedélyezett a képviselő-testület – éves
szinten több millió forint bevétel származik ezek bérbeadásából.
Összességében elmondható, hogy a város költségvetése stabil, nincs hitelünk, és nem is tervezzük hitel felvételét. Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően a fejlesztéseken túl jelentős összeget tudunk fordítani az intézményeink, valamint a kultúra és a sport támogatására. E mellett a
költségvetésben sor került pályázati önrész és általános tartalék elkülönítésére is.
Dunakeszi Város Önkormányzata

Sok pályázó volt az Erzsébet-programra
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az idén is pályázatot írt
ki a szociális üdülés támogatására, melyen a nyugdíjasok vehettek
részt. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is sok pályázó élt a lehetőséggel. Idén azonban többségében azon pályázok közül kerültek
ki a nyertesek, akik először jelentkeztek a programra. A városban Juhász Ádám, a Polgármesteri Hivatal munkatársa koordinálta a programot, segítette a pályázatok elké-

szítését. A nyugdíjas pályázatokat
február 9-ig lehetett benyújtani, és
mint Juhász Ádám elmondta, ha
szükséges volt, helyben segítettek
kitölteni a jelentkezési lapot. Ezt a
pályázók többsége igénybe is vette.
A nyugdíjasoknak a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által még 2014 januárjában megküldött igazolást kellett
magukkal hozni. A pályázaton azok
a nyugdíjasok vehettek részt, akiknek 2014. januártól a nyugdíja nem
haladta meg a 147 ezer forintot.

A sikeres pályázat esetén a nyertesnek 5000 forintot kellett befizetni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak, majd szállást foglalhattak, ezt követően az üdülési támogatás igénybevételére jogosító Erzsébet
kártyát postán küldik ki, mely ez év
végéig – december 31-ig – használható fel, természetesen másra nem
ruházható át.

Juhász Ádám elmondta azt is,
hogy az Erzsébet-program 2012-es
indulásakor Dióssi Csaba polgármester szorgalmazta, hogy Dunakeszin minél többen értesüljenek
erről a lehetőségről. A nyugdíjas
pályázók közül megvannak az első
nyertes pályázók is, Pesti Imréné és
Horváth Mihályné, akik természetesen nagyon örültek az üdüléshez
kapott segítségnek. A sikert látva,
az Önkormányzat reméli, hogy a
jövőben tovább nő a megpályázható keretösszeg.
(B. Szentmártoni)
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körzeti képvi
A Lakótelep Szíve

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Közeledik a tavasz, s ennek egyik
velejárója, hogy többet megyünk ki a szabadba, parkjainkba is, ezért is lehet, hogy megszaporodtak az ezekkel kapcsolatos levelek, javaslatok,
problémafelvetések. Sokan nehezményezik ismét, teljesen jogosan a kutyapiszok visszatérő
problémáját. Megoldási javaslatokat is kaptam, melyeket szeretnék is megvalósítani, ezért

kezdeményezni fogom a többi lakótelepi képviselővel, hogy
e témában közösen próbáljunk
meg eredményt elérni, mert az
itt élők nem is tudják, s nem is
kell, hogy tudják hol a körzethatár, egy sétáltatás akár több
körzetet is érinthet, így a gyűjtőedényeket, zacskókat is érdemes úgy kihelyezni, hogy az
bárhol igénybe vehető legyen!
Attól tartok azonban, hogy még
így is sok gondot fognak okozni a felelőtlen kutyatartók, akik
még ekkor is ott hagyják, ahol
épp megálltak a kutyussal! Kérem Önöket, ha van javaslatuk,
hogy hova lenne érdemes gyűjtőedényeket kihelyezni, eset-

leg padokat, akkor azt jelezzék felém! A Környezetvédelmi
Főtanácsnok Nyíri Márton úrral
beszélgettünk a szemét elhelyezés aktuális problémáiról a
körzetben, s több olyan megoldási javaslat is körvonalazódott,
amely egy sokkal kulturáltabb
megoldást jelenthetne. Együtt
fogunk működni abban, hogy
ez minél hamarabb meg is valósulhasson!
Örömteli esemény volt az elmúlt napokban, hogy ismét
megrendezte a Felkelő Nap SE
a Kőrösi Iskolában a „II.DUNAKESZI 12 ÓRÁS KITARTÁS CSATÁJÁT”! Lehetőséget adott arra
is, hogy a judo legkiválóbb ma-

gyar versenyzőivel is találkozhassunk!
Remek szórakozási lehetőség
volt, és igen sok gyermek és felnőtt vett részt rajta, ezzel is színesítve a Lakótelep Szívének
mindennapjait. Sok ilyenre lenne szükség, segítettem ebben
és segíteni fogok a jövőben is,
hogy egyre több ilyen alkalom
lehessen az itt élők számára!
Természetesen
továbbra is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének
életét!
E-mailben a seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a
0627 542-805 számon, levélben
a Garas utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Februári munkálatok
- A Rákóczi út 6-8. előtti csőtörés helyén a betonozás megtörtént. A végleges helyreállítás, az
aszfaltozási munkálatok elvégzése még várat magára, melyre
az aszfaltüzemek megnyitásával
kerül sor.
- Fák gallyazását kérték egyes
ingatlanok tulajdonosai: 1.
Zápolya u. 46. (1db. akác) 2. Sződi u. 19. (3 db. hárs) sarokingatlan Zrínyi utcai oldalán 3-4. Tábor u. 49-51. (4+3 akác) 5. Sződi
u. 29. előtti 1db hársfa kivágása
(helyszínekről fotók mellékelve)
A gallyazást Manhalder Zoltánné osztályvezető asszonynak kell
megrendelnie, melynek érdekében több alkalommal egyeztettem az osztály első emberével.
Kizárólag abban az esetben lehet megrendelés, ha a Közterületes munkatársak megvizsgálták a helyszínt. Ha a kérés jogos,
akkor a jelentés végeztével megtörténik a megrendelés a Közüzemi Kft. illetékese felé, aki ekkor értesíti a favágási munkálatokat elnyert vállalkozót a gallyazás
elvégzéséről
- Csőtörés volt 02.18-án a Sződi
és a Zápolya sarokingatlan Sző-
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di utcai oldalán. A DMRV dolgozói szakszerű munkálatainak köszönhetően a helyreállítást rövid
időn belül elvégezték. Az eredeti
állapot visszaállítása még egy kis
időbe telik, hiszen az úttest aszfaltozása a tavasz folyamán fog
megtörténni
- Törmelék elszállítását kértem az illetékesektől a Klapka
utcai aluljáró közelében, mivel
több köbméter (körülbelül 5m3)
törmelék gyűlt össze az elmúlt
évek során a vasút mentén, amit
mondhatni, hogy felelőtlen embertársaink szállítottak az aluljáró jobb oldalára
- A gyártelepi aluljáró keresztrácsos víznyelő helyreállítási
munkálatai, a Klapka utcai P+R és
B+R parkoló kialakítása befejeztével lett ígérve. A rácsos víznye-

lő helyreállítása a környéken élők
nyugalma, és az aluljáróban közlekedő gépjárművek futóműve
miatt fontos. A munkálat elvégzéséről a 2014.11.12-i érdeklődésemre a 2015-ös esztendőt kaptam válaszul. Kérdésem az illetékesektől a helyreállítás várható
időpontjára vonatkozott
- Szintén 2015-re ígérték az úthibák megszüntetését, melyek
a Királyhágó u. 6., a Kálvin János
u. elején és a Királyhágó-Bocskai
utca sarkon találhatók (fotók újra
mellékelve)
- Első alkalommal a 2014. júliusi beadványban, majd az október 18-i e-mailben a Báthory u. elején található buszmegálló szegélyeinek helyreállítását,
a balesetveszély elkerülése érdekében kértem, melyet a hely-

színen készített fotók igazoltak. Többen jelezték, hogy a sérült, kimozdult szegélyek éppen
a buszról való leszállásnál okoznak komoly problémát. Ezt követően a körzet ellenőrzése során észleltem, hogy a Báthory
u. 1. sz. előtt megsüllyedt az úttest, ahol egy tűzcsap is található (fotók). Körülbelül 10 méterre
található az a buszmegálló, ahol
a szegélyek helyreállítása szükséges. Legközelebb november
5-én érdeklődtem az előzőekben kért helyreállítási munkálatok időpontjáról, amire Frankáné
csoportvezető asszony készséggel tájékoztatott, hogy a következő évben kerülhet sor a munka egy azon időpontban való elvégzésére (ezen a szakaszon félpályás lezárással). Érdeklődésem
az előzőekben jelzett úthibák, és
a mindkét Báthory utcai probléma munkálatainak időpontja miatt történt.
- Újabb kátyúkat jeleztem, melyek megszüntetése a Közüzemi
Kft. dolgozóinak köszönhető

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Korábban megkeresés érkezett az Önkormányzathoz és
hozzám, miszerint a Katonadomb sor szilárd burkolattal történő ellátása után megnövekedett az utca forgalma és gyakori
a gyorshajtás is. Ez a jelenség sajnos valamilyen formában általában jelentkezik az új szilárd burkolattal rendelkező utcáknál. A
Katonadomb soron talán még
erősebben is mint az átlag, mivel az utca széles, nincsenek keresztutcák, így sokan valóban
gyorsasági pályának tekintik az
útszakaszt. Az illetékes osztál�lyal történő egyeztetés után végül is az illetékes bizottság február 26-i ülésén került napirendre a
téma és döntés született a Katonadomb sor lakó-pihenő övezetté nyilvánításáról. Remélhetőleg
az ezt jelző táblák is hamarosan
kikerülnek.
A városi térfigyelő rendszer

kialakításával kapcsolatban hír,
hogy a térfigyelő kamerák a Révdűlő nagy részén már kikerültek, de a rendszer még nem működik, mert az ELMÜ-vel való
egyeztetések nem értek véget.
A Kiserdő u. 15-17 szám alatt
lakók bejelentést tettek, csapadékvíz-elvezetési
problémákra hivatkozva. Az illetékes osztály kollégáival a helyszínt több
alkalommal tanulmányozva egy
akna telepítésével oldjuk meg a
problémát.
Az enyhe tél ellenére is folyamatosan keletkeznek kátyúk az
utcákban. A Kisfaludy u. – Elemér utca találkozásában alakult
ki kátyú, amelyet március 4-én

jelentettem az illetékes osztályon. A kijavítás folyamatban.
Három héttel ezelőtt jeleztem
az illetékes osztály felé, hogy a
Duna-parton egy félig kidőlt fa
veszélyezteti a környezetét. Az
ügyben a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság az illetékes,
mivel az ő területén van a fa, de
eddig sajnos nem közölték hivatalosan, hogy mikor vágják ki a
fát.
Törvényességi felhívás érkezet
a Pest Megyei Kormányhivataltól a "Kisdobos utca" közterület elnevezésével kapcsolatban.
A Kormányhivatal egy MTA állásfoglalásra hivatkozva kérte az
Önkormányzatot az elnevezés

megváltoztatására, mivel az MTA
szerint a kifejezés kommunista
diktatúrára, így a XX. századi önkényuralmi rendszerre közvetlenül utal, ezért közterületként
nem használható. A testület egyhangúlag elutasította a megkeresést. Arra hivatkozva, miszerint
a kisdobosság nem kommunista
találmány. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején
kisdobosnak nevezték azokat a
fiatalokat, sokszor gyerekkorúakat, akiket fiatal koruk miatt nem
soroztak be a reguláris hadseregbe. Ők első sorban futárszolgálatot teljesítettek. Többen közülük
hősi halált haltak a szabadságharc során, így méltóak lennének rá, hogy összefoglalólag utcát nevezzünk el róluk.
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Kedves Lakótársaim!
Zajlanak az idei évre tervezett
beruházások előkészületi munkái. Az elmúlt év során megújult a Fő út járdaszakaszának
a Béke és a Petőfi utca közötti
szakasza. Az idei év során ennek folytatásaként, a járdarekonstrukció keretében, többek
között megújul városunk leghosszabb útvonalát kísérő Fő
úti járda felülete és a mellette húzódó zöldfelület. A kivitelezés részleteiről a későbbi híradásokban számolok be.
A téli kátyúmentesítés is
megtörtént, melynek során a
Közüzemi Kft. munkatársai kijavították a korábban jelzett úthibákat. Itt kérem kedves lakótársaimat, hogy aki további úthibákat tapasztal a körzetben,
jelezze a hírlevél végén megadott e-mail címen.
Lassan megszokássá válik,
hogy szélviharok okozta károkkal köszönt be a tavasz váro-

sunkban. A szélvihar nyomát kidőlt fák, leszakadt elektromos
vezetékek jelezték. Az elektromos szolgáltató és a Közüzemi
Kft. munkatársainak megfeszített munkájával sikerült a károkat elhárítani. Ezúton is köszönjük a kárelhárításban résztvevők munkáját.
Az őszi fásítási program keretében nagyszámú csemetefa kiültetésére került sor. Sajnos
az azóta eltelt időszakban a természeti erőknek és a vandáloknak köszönhetően több facsemete kipusztult, melyek pótlására a napokban kerül sor.
A báli szezon idén sem múlhatott el a körzetben iskolai bálok nélkül. A Szent István Általános Iskolában idén is megrendezésre került a hagyományos
jótékonysági bál. Az iskola tanári és szülői közössége ismét
tanúbizonyságát tette a közösség erősítésének és az együtt

végzett munka eredményességének.
Örömteli eseményre került sor március 6-án. Az Önkormányzat, a hagyományoknak megfelelően - március
8-át megelőlegezve - köszöntötte Nőnap alkalmából, városunk valamennyi intézményének hölgy dolgozóit. Megtisztelő volt számomra, hogy
köszönthettem körzetünk intézményeiben, a Szent István
Általános Iskolában, a Bárdos
Lajos Általános Iskolában, az
Eszterlánc Óvodában (János
utcai és Budai-Nagy Antal utcai), valamint a Humán Szolgáltató Központban dolgozó
hölgyeket.
Tájékoztatom Önöket, hogy
következő fogadó órám időpontja március 26. 18.00 óra,
helyszíne a Bárdos Lajos Általános Iskola.
Észrevételeiket,
javaslatai-

kat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken: Tájékoztatom Önöket, hogy email címem megváltozott. Észrevételeiket az alábbi címre küldjék!
E-mail:
joszabo@digikabel.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Dunakeszinek szüksége van egy kulturált városi piacra
A Dunakeszi Polgár februári lapszámában tájékoztattam a választókörzetem –
de egyúttal a város - lakóit a piac jelenlegi helyzetéről. Mint az várható volt, igen
élénk visszhangot váltott ki a téma felvetése, mellyel kapcsolatban sokan fejtették ki véleményüket. Nyilatkozatom után
nem kevesen voltak, akik örömüket fejezték ki, hogy a város igyekszik megoldást találni az évek óta holtpontra sül�lyedt kérdésben. De voltak, akik azt vetették fel, hogy a lakótelepen meglévő,
de már szinte alig működő piac tulajdonosaival próbáljon megállapodásra jutni
az önkormányzat – melynek érdekében
egyébként aláírásgyűjtésbe kezdtek a lakók – és az 1995-ben megnyitott bevásárló egység helyén alakítson ki egy modern piacot, ne pedig a szomszédságában építse fel.
Meggyőződésem, hogy Dunakeszinek
szüksége van egy kulturált, a XXI. század
igényeit kielégítő városi piacra. A megoldás érdekében megkeresett az egyik önkormányzati képviselőtársam, dr. Kováts
Sebestyén ügyvéd úr, aki – egyébként a
fővárosban egy jól működő vásárcsarnok jogi képviseletét is ellátja – felajánlotta, hogy az önkormányzat és a piacot
működtető tulajdonosok számára készít
egy szakmai anyagot, amely reményeink szerint elősegítheti a megállapodást
a két fél között. Amennyiben nem vezetnének eredményre a tárgyalások, akkor

még adott az a lehetőség, hogy a város
saját területén épít egy vásárcsarnokot a
lakótelepen, amely erre ideális helyszín.
Nekem, mint a körzet képviselőjének az
a fontos, hogy végre legyen egy kulturált városi piaca Dunakeszinek, melynek
megvalósításáért mindent megteszek.
A Képviselő-testület a 2014-2019-ig tartó városi fejlesztési terveink egyeztetése
során – többek között - kiemelt feladatként határoztuk meg a járdaépítést és a
Barátság út 1-3., és az 5-7. szám előtt lévő
szerviz utak felújítását. Az utóbbi munkálatokat reményeim szerint belátható
időn belül elvégezteti az önkormányzat.
Egyébként – igaz átmeneti megoldásként – már a téli időszak előtt feltöltöttük a parkolók mélyedését a gépjárművek megóvása érdekében, de a végleges
megoldást a teljes körű felújítás jelenti
majd.
Mint azt bizonyára sokan tapasztalták,
2014-ben megújult a Fő úton – a Béke
út és a Petőfi utca között – a járda. Ebben az önkormányzati ciklusban elkészül
a Fő út dunai oldalán is – a régi temető,
a Kegyeleti park és a város déli határában lévő benzinkút közötti szakaszon - a
viacolorral burkolt járda.
Harmadik témaként a tavaszi faültetéseket szeretném lakótársaim figyelmébe
ajánlani, akiket ezúton is kérek, jelezzék
felém e-mailben vagy telefonon, hogy
körzetükben hová szeretnének újabb fa-

csemetéket ültetni. Kicseréljük a kiszáradt, sérült fákat, helyettük újakat ültetünk. Idén is folytatjuk a nagy népszerűségnek örvendő születésfa sorozatunkat,
amely mint legutóbb is jeleztem, egyúttal lehetőséget ad arra is, hogy az újak
mellett a korábban ültetett fáknál elhelyezett emléktáblákra újabb neveket írjunk fel. Kérem azokat szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük neve felkerüljön az emléktáblára, akkor írjanak a
kz@dkrmg.sulinet.hu e-mail címemre a
név, születési dátum, valamint a szülők
elérhetőségét megjelölve.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A Lakosságszolgálati osztály munkatársai
a Toldi-Dombliget lakóparkban és a Tóvárosban bejárták azokat a területeket,
ahol a csapadékvíz elvezetése még megoldásra vár. A tavasz-nyár folyamán további munkálatok elvégzésére kerül sor
a lakók erre vonatkozó igényeinek figyelembevételével. Az Arad utcában a megkezdett munka befejezése a hónap végén várható.
A szelektív gyűjtők körüli területen
még mindig nagyon sok a lakosság által
kirakott, oda nem tartozó hulladék. Hiába vezette be a Közüzemi Kft. a házaktól
történő szelektív hulladék elszállítását a
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Tóvárosban is, a Kossuth utca-Nándorfehérvár utcánál elhelyezett gyűjtők környékén sok a szemét, noha naponta ürítik
a konténereket, és viszik el az egyéb oda
rakott hulladékot. Ismételten kérem a lakosságot, hogy a szelektív gyűjtők mellé
ne rakjanak ki semmit. A város évek óta
lehetővé tette, hogy a kidobásra szánt,
feleslegessé vált bútorokat, egyebeket –
ami korábban csak a lomtalanításkor volt
lehetséges – hetente a saját kuka mellé
kirakja a lakosság, s a Közüzemi Kft. elszállítja. Az elektronikus hulladék gyűjtésének is megvan a rendje. Kérek minden
kedves lakótársat, hogy erről tájékozódjon a Közüzemi Kft-nél.

A Széchenyi utca közvilágításának bővítése – mint arról a februári számban tájékoztattam a lakosságot – folyamatban
van, kb. három hét múlva felkerül a négy
oszlopra a hiányzó négy világítótest.
A Huszka Jenő utcánál lévő két új buszmegállóban a Közüzemi Kft. szemétgyűjtőket helyezett el.
Ezúttal is köszönöm a szóbeli és írásbeli jelzéseket, észrevételeket, kérem, hogy
ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.


Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Választókerületi
Lakosok!

Kedvezőbb buszmenetrend
Február elejétől új Auchan menetrend lépett életbe, ami igen
kedvező változásokat hozott a
kerületünk lakosai számára. A járatok száma nem változott, viszont most már kizárólag ún.
nagy köröket tesznek meg a buszok, ami azt jelenti, hogy a Tisza
utcától kintebb lévő lakóterületek buszmegállóiban is fel lehet
rájuk szállni. A másik fontos változás, hogy a napi tíz járatból hat
esetben bekanyarodnak a járatok
a Repülőtéri úti megállókba. Ez
azért is fontos, mert – mint ismeretes – a járatokat a város lakossága egyéb utazási célokra is igénybe veheti, tehát fontos szerepet
tölt be a zsúfolt reggeli órákban
is a városi helyi járatok mellett.
A 6:30-as és 6:50-es reggeli járatok után tehát most már 7:32-kor
is fel lehet szállni az Alagliget lakópark megállóban egy ingyenes buszra, ami a város felé viszi be az utasokat. Délelőtt még
két járat indul innen, illetve a délutáni csúcs idején a visszaút miatt fontos, hogy plusz három járattal ki lehet jönni a lakóparkba.
Az új menetrenddel elégedett
vagyok, mivel abban teljesültek,
sőt, túlteljesültek azok a kérések,
amiket az áruházzal folytatott tavaly decemberi egyeztetésen, a

lakossági igények alapján kezdeményeztem.
A másik téma, ami napi szinten foglalkoztatja a kerületünkben lakó szülőket, az iskolai beiratkozások témája. Nem önkormányzati hatáskörről van szó, de
természetesen minden a témával kapcsolatban felmerülő kérdést a tankerületi igazgató úrral
egyeztetve megválaszolok. Tavaly Alagilgeten sikerült megoldani, hogy minden elsős kisdiák, akiket a szülők helyi iskolába
írattak be, a lakóparkoz közeli iskolában kezdhesse meg a tanulmányait. Annak érdekében, hogy
a szülők közvetlenül tudjanak információhoz a most szeptemberi beiratkozás minden felmerülő kérdése kapcsán, igazgató úr
március közepére fórumot hirdetett az alagligeti szülők részére.
A közvetlen és folyamatos kapcsolattartásunkhoz
javasolom
csatlakozásukat a „Thoma Csaba online képviselői fogadóóra” facebook csoporthoz, ill. várom leveleiket a thomacsaba@
hotmail.com címre.
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Ügyfélfogadás a Dunakeszi Járási
Hivatal Hatósági Osztályán
Dunakeszi Járási Hivatal
(Dunakeszi, Fő út 143.)
Hétfő: 
8:00 – 16:00
Kedd: 
8:00 – 12:00
Szerda: 
8:00 – 18:00
Csütörtök: 
8:00 – 12:00
Péntek: 
8:00 – 12:00
Gödi Kirendeltség
(Göd, Pesti út 60/A.)
Hétfő: 
13:00 – 16:00
Kedd: 
8:00 – 12:00
Szerda: 
8:00 – 18:00

Csütörtök: 
Péntek: 

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

Fóti ügysegéd
(Fót, Vörösmarty tér 1.)
Kedd: 
8:00–12:00
13:00–16:00
Csütörtök: 
8:00–12.00
13.00–15:30
Csomádi ügysegéd
(Csomád, Kossuth Lajos u. 69.)
Hétfő: 
7:00 – 15:00
Szerda: 
7:00 – 15:00

Február közepén megkezdődtek a Fazekas Mihály Általános Iskola
bővítésének előkészítő munkálatai. Az állami beruházásban megvalósuló fejlesztés eredményeként az iskola ez év szeptemberétől további hat osztállyal kiegészülve fogadja városunk általános
iskolás tanulóit.
Az elmúlt héten látogatást tettem a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjénél, valamint a területileg illetékes körzeti megbízottnál és közösen áttekintettük a város, illetve azon belül választókörzetünk közbiztonsági helyzetét. A beszélgetések során megtudtam, hogy a Dunakeszi területén elkövetett bűncselekmények
száma az elmúlt három évben jelentősen csökkent és ezzel egyidejűleg nőtt a felderített bűncselekmények száma, amely így
együtt a közbiztonság lényeges javulását eredményezte. További
javulás várható a városban készülő kamerarendszer kiépülésével,
amelynek első üteme már az idei évben megkezdi működését. Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a leginkább jellemzőek, amelyeknek jelentős része a megfelelő gondossággal és körültekintéssel elkerülhető lenne. Az alábbiakban szeretném felhívni
figyelmüket néhány fontos szabályra:
1.
Az oktatási intézmények, üzletek, bevásárló központok
parkolójában ne hagyjanak a járműveikben jól látható helyen értéktárgyakat. A gépkocsiba történő bepakolást követően mindig
zárják le a járművet, amíg a bevásárló kocsit a gyűjtőhelyre viszik.
2.
Ha hosszabb időre (napokra) eltávoznak otthonról, ezt
jelezzék a közvetlen szomszédaiknak, hogy ők az esetleges gyanús mozgásra vagy zajra felfigyeljenek.
3.
Ismeretlenül senkit semmiféle ürüggyel ne engedjenek
be lakóhelyükre. Amennyiben valamelyik közszolgáltató munkatársa kér bebocsátást, előbb kérjék el igazolványát és akár a szolgáltató telefonon való felhívásával is győződjenek meg a felmutatott igazolvány hitelességéről.
Sajnos az elmúlt évben gyakoribbá váltak az úgynevezett trükkös lopások, amelyek során az elkövetők főként idős emberek jóindulatát és hiszékenységét kihasználva jutottak be lakásokba és
tulajdonítottak el pénzt és értéktárgyakat. Előfordult olyan eset is,
hogy tűzifával házaló személyek a fa lerakása közben elterelték a
tőlük vásárló figyelmét és a házba bejutva az egy helyen tartott
készpénzt ellopták. Az ilyen esetek elkerülése érdekében több helyen kell elhelyezni az otthon tartott készpénzt és lehetőleg mellőzni kell a házalóktól való vásárlást, mert sokszor az ilyen módon
árusított árucikkek is lopásból származnak.
Bűncselekmény, vagy gyanús cselekmény észlelése esetén
nem csak a rendőrség központi ügyeletének 107-es száma, illetve a városi rendőrkapitányság 341-055 száma hívható, hanem a
járőr kocsiban elhelyezett 07-70-291-3170 számú mobiltelefon is.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom a következő
elérhetőségeken:
E-mail: drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452


Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
Hamarosan befejeződnek a Verseny utcai munkálatok

A Nőnapon a város több
intézményében köszöntöttem
a hölgyeket

A körzet – sőt talán nem túlzás,
hogy az egész város – legnagyobb folyamatban lévő infrastrukturális fejlesztése az alagi
nagyállomás környékén épülő
P+R-parkolók létesítése, valamint az ehhez kapcsolódó útés járdaépítések. A tavaly augusztus közepén megkezdett
munkálatok hamarosan befejeződnek, a műszaki átadásra
március 23. és 27. között kerül
sor. Az állomásépület két oldalán 155 db gépkocsi tárolására
alkalmas P+R-parkoló, valamint
42 db kerékpár elhelyezésére
alkalmas B+R fedett kerékpártárolót vehetnek hamarosan
birtokba a lakosok. A parkolók
megépítése kapcsán a buszforduló új helyre került. Akárcsak
az alsói és a gyártelepi vasútállomásnál, itt is új közvilágítási hálózat és térfigyelő kamerarendszer létesül.
A Verseny utca Kápolna utca
előtti szakaszán elhaladó autósok számára igazán örömteli, hogy az útburkolat cseréjével
egyszer s mindenkorra megszűnt az a probléma, amelyet
egy ott éktelenkedő, az egyébként is rossz minőségű útból
„kibukkanó” csatornafedél okozott az arra közlekedőknek.
Alsón február második felében telepítették az új parkolókat figyelő kamerákat. A körzetrész főutcájának számító
Muskátli utcára – többszöri jel-
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zésemre – végre felfestették
az útburkolati jeleket, egészen
a régi CBA-épület előtti szakaszig.
Tavaly augusztus egyik éjszakáján már végigjártuk a közvilágítás karbantartásáért felelős Eurowill Kft. képviselőjével,
valamint az önkormányzat Lakosságszolgálati Osztályának
munkatársával a körzetet annak érdekében, hogy ellenőrizzük az esti fényviszonyokat. Az
akkor feltárt hiányosságokat sikerült pótolni, jó néhány plusz
lámpatest került ki az indokolt
helyekre. Ismét kérvényeztem
egy bejárást annak érdekében,
hogy a megfelelő közvilágítást
a kopár fák idején – amikor a
lombozat még nem akadályozza a fény útját – is ellenőrizhessük; erre március második felében fogunk sort keríteni. S ha
már a világítás szóba került: az
alsói vasútállomás aluljárójában kiégett az izzó, ezt jelezte
felém Nagy István lakótársam,
alsói polgárőr, aki hozott magával otthonról csavarhúzót, kis
létrát és izzót, majd vasárnap
este kicserélve az izzót, elhárítottuk a problémát.
Tóth Csaba rendőrkapitánynál kezdeményeztem a körzet
forgalmasabb – különös tekintettel a fokozottan balesetveszélyes útszakaszokra – közútjainak bejárását. Kapitány úr kérésemet készségesen teljesítve,
a Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjét kérte meg a
terepszemlére, akivel március
10-én tekintettük át a közlekedés szempontjából problémás
helyeket.
Nőnap alkalmából több dunakeszi intézményben is köszönthettem a város vezetése nevében a hölgy dolgozókat, akik fáradhatatlanul veszik
ki részüket Dunakeszi működtetéséből. Az ünnepi alkalmat
kihasználva a mindennapi örömökről, feladatokról, nehézségekről is személyesen tájéko-

zódhattam a nevelési tanácsadó, valamint a Humán Szolgáltató Központ egységeinek
– pszichiátriai gondozó, idősek
otthona, fogyatékos személyek
nappali ellátója – munkatársaitól. Terveim szerint a Zöld Alsó
című ingyenes időszaki újságomban a városi intézmények
bemutatásáról riportsorozatot
fogunk indítani.
Lakótársam keresett meg az
úgynevezett csendrendelet szigorításának ötletével, amel�lyel kapcsolatban azt javasoltam számára, hogy a témában
a lehető legszélesebb körű közvélemény-kutatást végezzen,
amelyhez segítségemet is felajánlottam. Március 29-én ismét Futakeszi lesz a repülőtéren, amelyen a biztosítási feladatokat a Király János vezette
Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület tagjai fogják ellátni.
Az alsói, menetrend szerint hetente egyszer közlekedő Auchan-busz az azt igénybe
vevők visszajelzései szerint beváltották a hozzá fűzött reményeket, amely igazán örömömre szolgál, hiszen ez nagyon

régi, jogos igénye volt a körzetrész lakossága egy részének.
Az alsói járat mintájára az Alagi
Majorban lakók között is megkezdtem az esetleges igények
felmérését egy Tesco-busz indításáról.
Képviselői
fogadóóráim
rendje:
Az alagi városrész lakói számára 2015 első felében minden páros hónap második csütörtökjén 18.00 és 19.00 óra között. Konkrét dátumok: április
9., június 11. Helyszín: Kinizsipálya klubterme (Fóti út 41.).
Az alsói városrész lakói számára minden páratlan hónap második csütörtökjén 18.00 és
19.00 óra között. Konkrét dátumok: május 14. Helyszín: Közösségi Ház könyvtárszobája (Muskátli utca 2.). Lakótársaim megtisztelő javaslatait, észrevételeit változatlanul folyamatosan
várom ismert elérhetőségeimen: benko.tamas.dunakeszi@
gmail.com; +36 20 41 91 533.

Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet
képviselője

Hamarosan teljesen megújul a Verseny utca és környezete

Március 1-jétől a járási hivataloknál
intézhető az aktív korúak ellátása
Március elsejétől a szociális ellátások egyes típusai már nem a
polgármesteri hivataloknál, hanem a járási hivataloknál vehetőek igénybe. Hogy pontosan
milyen esetekben kell a jövőben
a járási hivatalt felkeresnie az
ügyfeleknek, arról dr. Bíró Attilától kértünk tájékoztatást.
- Március elsejétől az úgynevezett
aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok kerültek át jegyzői
hatáskörből a járási hivatalok hatáskörébe – tájékoztatta lapunkat
a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője. Ennek keretében továbbra is
változatlan feltételekkel folyósítják a foglalkoztatást helyettesítő
támogatást, míg a korábban rendszeres szociális segélyben részesültek vagy az aktív korúak ellátására vagy az úgynevezett egészségpótló és gyermekfelügyeleti támogatásra váltak jogosulttá.
Az ügyfelek számára március
elejétől nem csak az jelent változást, hogy új helyen intézhetik az
aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyeiket, de a Dunakeszi Járási Hivatal Hatósági Osztályán az
ügyfélfogadás rendszere is megváltozott. Mint azt dr. Bíró Attilától megtudtuk, mostantól úgy-

nevezett integrált ügyfélszolgálati irodát működtetnek a Fő út
143. szám alatt. – Az volt a célunk,
hogy a polgárok minden szociális és egyéb hatósági ügyeikkel
kapcsolatosan egy irodában, egy
ügyintézőtől kaphassanak megfelelő és szakszerű tájékoztatást –
mondta a járási hivatalvezető. Így
a Járási Hivatal épületében a 202.
számú irodát alakították át erre a
feladatra, de a korábbi gyakorlatnak megfelelően a mozgáskorlátozott, beteg vagy kisgyermekes
ügyfeleket továbbra is a földszinten található akadálymentes irodában fogadják. – Az ő esetükben
nem az ügyfél megy az ügyintézőhöz, hanem az ügyintéző az ügyfélhez- tette hozzá dr. Bíró Attila.
Arra a kérdésünkre, hogy az új
feladatokkal párhuzamosan a polgármesteri hivatalok állományából azokat a kollégákat is átvették-e, akik korábban ezekkel az
ügytípusokkal foglalkoztak, a járási hivatal vezetője így válaszolt:
- Az új feladatot teljes egészében
a meglévő létszámmal kell megoldanunk. Már februárban kiválasztásra kerültek azok a kollégák,
akik a szociális ellátás új típusaival foglalkoznak, így március el-

sejétől felkészülten vártuk az állampolgárokat.
Az aktív korúak ellátását korábban a járáshoz tartozó minden település polgármesteri hivatalánál igényelhették a polgárok,

tal irodájában tartózkodó települési ügysegédek útján kaphatnak
tájékoztatást, adhatják be kérelmeiket.
- A járás településeinek polgármesteri hivatalai által koráb-

Dr. Bíró Attila, a járási hivatal vezetője
ezért a kormányzat célja az volt,
hogy továbbra is minden érintett
településen intézhető lehessen a
szociális támogatásnak ez a típusa. Így a gödi polgárok a Dunakeszi Járási Hivatal Gödi Kirendeltségét kereshetik fel, míg a Fóton
és Csomádon élők a heti két alkalommal a polgármesteri hiva-

ban megállapított és folyamatban
lévő közel 600 ügy iratait március
3-án adták át a jegyzők a járási hivatal vezetőjének. Dr. Bíró Attila
kiemelte: az átadás és átvétel zökkenőmentesen megtörtént, köszönet érte a jegyzőknek és a polgármesteri hivatalok illetékes dolgozóinak.
(B. Szentmártoni)

Tájékoztató a települési támogatásról
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult. A változások két részre bontják a meglévő segélyezési rendszert, a járási hivataloknál a jövedelemkompenzáló, az
önkormányzatoknál a kiadáskompenzáló támogatások kérelmezhetők. 2015. március 1-jétől a törvényi szabályozás értelmében megszűnik a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági
közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj.

A

települési önkormányzatoknál igényelhető támogatások elnevezése egységesen települési támogatás lett.
A korábbi segélyezési formák bár
megszűntek, de a települési támogatások köre gyakorlatilag lefedi a korábbi önkormányzati segélyek vertikumát. Dunakeszi Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete szabályozza
a települési támogatások keretében nyújtott ellátások jogosultsá-

gi feltételeit, valamint az ellátások
megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Dunakeszi Város Önkormányzata az új rendelet megalkotása során arra törekedett, hogy az
eddigi ellátottak személyi köre
ne változzon jelentős mértékben
és az ellátások tartalma lehetőleg megmaradjon és minimális legyen az önkormányzati rendszerben történő változás. Ennek eredményeképpen a rászorultak gyakorlatilag ugyanazt a segítséget
kapják meg az Önkormányzattól,
mint amit korábban.
A települési támogatás iránti
kérelmeket a Polgármesteri Hi-

vatalnál az arra rendszeresített
kérelem nyomtatványon lehet
benyújtani a Dunakeszi, Fő út
25. szám alatt, az 5. és 6–os irodában személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő 13:00-17:30,
szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00,
péntek 8:00-12:00). A kérelmeket
postai úton is meg lehet küldeni. Telefonon információ kérhető
a 06/27-542-800/133, 135, 140-es
mellékeken. A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatalban illetve a
www.dunakeszi. hu honlapról is
letölthetők lesznek.
Dr. Molnár György
jegyző
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ÚJRA MAGYAR PÁLYÁN
a Dunakeszi Járműjavító szerelvénye
Dunakeszi gazdasági, kulturális- és sportéletében kiemelkedő szerepet töltött be az elmúlt
közel egy évszázad alatt a kapuit 1926-ban megnyitó MÁV Főműhely, amely a későbbi évtizedekben MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzem néven vált ismertté. A honi vasúti személykocsi gyártás- és javítás egykori fellegvárát az 1990-es társadalmi és gazdasági rendszerváltozás utáni
években több lépcsőben privatizálták. Az üzem legújabb kori életében jelentős mérföldkőnek
számít, hogy a Magyar Állam tavaly ősszel megvásárolta a Bombardier 65 százalékos többségi tulajdonát. A tranzakció révén újra százszázalékos magyar tulajdonban van a nagy múltú
járműjavító üzem.
Gazdasági szakértők és a munkavállalók egyöntetűen állítják, hogy
nagy szükség volt a kormány mentőövére, mert az egykori 3 ezres dolgozói létszám napjainkra 400 közelire csökkent, a megrendelés állomány drasztikusan visszaesett. Az
üzem munkahelymegtartó kapacitásának és a cég állami visszavásárlásának elősegítése érdekében az elmúlt években intenzíven lobbizott
Dióssi Csaba polgármester, a város akkori országgyűlési képviselője és a Dunakeszin élő Szijjártó Péter. A két politikus által megkezdett
folyamatot vitte sikerre tavaly ősszel
a kormány támogatásával dr. Tuzson
Bence, a város jelenlegi országgyűlési képviselője.
- Óriási kihívás előtt állunk, hiszen tavaly ősszel igen szerény megrendelés állománnyal került magyar tulajdonba az üzem. A 372 dolgozót foglalkoztató járműjavítónak 220 vasúti kocsi vizsgáztatására
van szerződése a MÁV-val – kezdi
a helyzet feltárását Szepessy Tamás,
a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezető igazgatója, aki 2015. február
1-től kezdően irányítja a dunakeszi
céget. – A tényekhez tartozik az is,
hogy ma még bizonyos időszakokban csak csökkentett munkaidőben és csökkentett létszámmal tudunk dolgozni. Én azonban biztatónak tartom a jövőt, mert újból lesz
feladat, számos megrendelés előkészítésén munkálkodunk. Energiánk,
szakmai kapacitásunk és tudásunk
döntő többségét arra koncentráljuk,
hogy már a közeli jövőben megfelelő rendelésállománnyal rendelkezzünk, a dolgozók létszámát 700-800
főre tudjuk növelni. A jelenlegi 300
ezer munkaórát 2016-ra egymillió
közelire szeretnénk felfuttatni.
- Közismert, hogy a Dunakeszi
Járműjavító Üzemben kiváló mérnökök, tervezők, elismert szakemberek dolgoztak, jó volt a technológiai háttere. Mit sikerült megőrizni tulajdonváltáskor? Milyen „örökség” maradt önre?
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Szepessy Tamás
ügyvezető igazgató

- Jó érzéssel mondhatom, hogy a
dolgozói állomány most is kiváló.
Nagyszerű szakembereink, hegesztőink vannak, aminek külön örülök,
mert az acélhegesztés az üzem fő
profilja. Minden feltétel adott hozzá, hogy megfelelő megrendelés állománnyal a gyár újra a régi fényében tündököljön.
- Ez jelentheti azt is, hogy új vasúti személykocsikat is gyárthatnak,
mint egykoron?
- Igen. Ez a cél, hogy akár új, vagy
teljes mértékben felújított kocsik
gördüljenek ki a dunakeszi üzemből.
- Ezt támasztja alá a kormány
döntése is, hiszen bizonyára azért
vásárolta meg az üzemet, hogy magyar gyártóktól szerezze be a vasúti,
a kötöttpályás közlekedéshez szükséges járműparkot. Ez a koncepció,
ez a stratégia hogyan jut érvényre az
önök munkájában?
- Egyetértek az ön megállapításával, de hangsúlyozni szeretném,
hogy bármilyen megrendelést csak
az nyerhet el, aki megfelel a tender,
a versenykiírás szigorú szabályainak. Céljaink megvalósítása érdekében bizonyos infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van. A MÁV
megrendelése mellett fontosnak tartom a fővárosi közlekedés-fejlesztési projektekben, mint pl. a jelenleg
is folyamatban lévő CAF-villamos
tenderen való részvételünket. Szeretnénk, ha a fővárosban közlekedő
spanyol villamosok jelentős része a
Dunakeszi Járműjavítóban kerülne
összeszerelésre. Jelen kívánunk lenni a környező országok piacain is.
Kereskedelmi irodánk folyamatosan

pályázik Szlovákiától kezdve Ausztrián át egész Európában. Azon munkálkodunk, hogy új lendületet kapjon a Dunakeszi Járműjavító tevékenysége. Ennek érdekében éppen
a közeli napokban írtunk alá egy
gyártási együttműködésről szóló
szándéknyilatkozatot a Stadler Rail
Csoport magyar vezérképviseletével, a Stadler Trains Magyarország
Kft.–vel, melynek értelmében a két
társaság közösen szeretne részt venni a magyarországi vasúti járműbeszerzéseken. A majdani együttműködésünkre példaként említhetem
a millenniumi kis földalatti vasút és
a HÉV vonalak tervezett fejlesztésében, valamint a MÁV által a közelmúltban bejelentett 50 motorvonat várható beszerzését célzó tenderen való részvételünket. Szeretném
kiemelni, hogy a nemzetközi piacon a két társaság között már most
is aktív az együttműködés, ugyanis a Dunakeszi Járműjavító Kft. és
a Stadler jelenleg is együtt dolgozik
egy szerződés elnyerésén, amelynek
keretében az Egyiptomi Vasúttársaságnak szállítanánk motorvonatokat – mondta Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igazgatója.
Vetési Imre
Szepessy Tamás szakmai életpályája
Városgazdasági üzemmérnök vagyok.
Nős, 3 kislány édesapja. Az Ybl
Miklós Építőipari Műszaki Főiskola
elvégzése után Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatalának Építési
Hatósági ügyosztályára kerültem.
1993-ig a területrendezésért felelős
előadóként dolgoztam, majd az
ügyosztály vezetési feladatait láttam
el. Később óbudai önkormányzati
képviselő, majd általános
alpolgármestere voltam a kerületnek.
A városüzemeltetés volt a fő profilom.
A Járműjavítót megelőző időszakban
több mint három éven át a Fővárosi
Közterület Fenntartó Vállalatnak
voltam a stratégiai vezérigazgatóhelyettese.

Dunakeszi tulajdonába került a József Attila Művelődési Központ
Dióssi Csaba polgármester jelentős fejlesztési tervet jelentett be az átadót követően
2015. március elseje fontos dátumként vonul be majd a kultúrát szerető dunakesziek emlékezetébe: a több mint
100 éves múltra visszatekintő VOKE József Attila Művelődési Központ ekkor került át a város tulajdonába a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től.

A

z ünnepélyes átadást követően
Dióssi Csaba bejelentette, hogy
Dunakeszi Város Önkormányzata immár tulajdonosként az
ingatlanon jelentős fejlesztéseket kíván
végrehajtani, ahogyan azt tette az elmúlt
években a MÁV-tól a városhoz került Magyarság Sportpálya esetében is, ahol BMX
pályát és egy nagyméretű műfüves pályát
alakítottak ki, kiépítették a közvilágítást,
új parkolókat hoztak létre, s hamarosan
megújulnak az öltözők is.
A város polgármestere felelevenítette
a művelődési ház történetét is. Az épület
nagyterme 1914-ben került átadásra, s az
I. világháborúban hadikórházként is működött. Dióssi Csaba a jövő terveiről szólva így fogalmazott: - A házat felújítjuk, az
ezzel kapcsolatos terveket az önkormányzat már elkészíttette. A várhatóan 2-3 évig
tartó program keretében az épület homlokzatát hamarosan hőszigeteléssel látják

el, figyelve arra, hogy a ház jellege, építészeti stílusa megmaradjon. Majd Dióssi
Csaba tovább sorolta az előttük álló néhány év feladatát: ki kell cserélni a nyílászárókat, az épület teljes gépészeti és elektromos felújításra szorul. A munkálatok elvégzését követően lesz egy olyan kis ék-

szerdoboz a városi kultúra szolgálatában,
amelyre nagy szükség van.
- Fontos szerepet szánunk ennek az épületnek a város kulturális életében, de szeretnénk egy, a negyven ezres városhoz méltó művészetek házát építeni. Ehhez igyekszünk pénzt szerezni a kormányzattól – fogalmazott a polgármester, majd hozzátette:
- Ha a művészetek háza projekt időben elhúzódik, a művelődési ház a teljes fény és
színpadi hangtechnikáját is felújítjuk.
Mint megtudtuk, az intézmény dolgozói
nem kerülnek át városi alkalmazásba, ők
továbbra is a Vasutasok Országos Kulturális Egyesületének munkavállalói maradnak, mert az önkormányzat úgy döntött,
hogy továbbra is az egyesülettel együttműködve szeretné megoldani a József Attila Művelődési Központban a kulturális
feladatokat.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Hirdetmény bírósági ülnök-választásról
Magyarország Köztársasági Elnöke 2015. március 7. és 2015.
április 30. napja közé eső időtartamra kitűzte a bíróságok ülnökeinek megválasztását.

A

bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény (Bjt.) szabályozza.
Bírósági ülnöknek az a 30. évét
betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen
előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem
folytathat.
Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a
Dunakeszi Járásbíróságra lehet.
Jelöltet állíthatnak:
• a bíróság illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező nagykorú
magyar állampolgárok,
• a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek, a pártok kivételével,
• a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei.

A jelöléshez csatolni kell a jelölt
elfogadó nyilatkozatát, amelynek
tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1)
bekezdésében felsorolt adatokat.
A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen
előéletét, amennyiben ezen igazolási
kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!
A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok
Dunakeszi Város Polgármesteri
Hivatalában (2120 Dunakeszi, Fő
út 25.) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.dunakeszi.hu honlapról.
A jelöléseket - a jelölt elfogadó
nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2015. április 17. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Iktatójában Hoffer Ottónénál személyesen leadni, vagy
postai úton megküldeni.
Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben további információk kérhetők a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és
Jogi Osztályán személyesen vagy
telefonon dr. Dávid Csilla jogi ügyintézőtől (27/542-800/105-ös mellék).

RENDŐRSÉGI IRODA NYÍLT
az egyik bevásárlóközpontban

Dunakeszi egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjában, a Fóti úti Tesco-ban adta át
2015. március 11-én Dióssi Csaba polgármester
az áruházlánc által felajánlott irodát
Dr. Mihály István rendőr dandártábornoknak,
Pest megye rendőrfőkapitányának.
A közel 10 négyzetméteres helyiségben a mai kor elvárásainak megfelelő számítástechnikai eszközökkel dolgozhatnak majd az itt szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak. A rendőrökhöz nem csak a bűncselekmény sértettjévé vált állampolgárok fordulhatnak. Az egyenruhások
bűn- és baleset-megelőzési tanácsokkal is segítik a hozzájuk fordulókat.
Az ünnepélyes átadáson részt vett Rowlands Teréz, az
áruházlánc regionális kereskedelmi igazgatója, Player Ferenc regionális kereskedelmi igazgató, Kállai Attila biztonsági igazgató, Bertalan Gábor, az áruház igazgatója,
Tóth Csaba r. alezredes, a Dunakeszi Rendőrkapitányság
vezetője és a városi kapitányság osztályvezetői.
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Hármas ikrek Dunakeszin
Három csillogó, minden iránt érdeklődő szempár, három barátságosan mosolygó arcocska, három pár pici, izgő-mozgó lábacska és kezecske, szóval három – immár hat hónapos – fiúcska, Vilmos, András és Dénes. Ők Dunakeszi legifjabb hármas ikrei.

S

A közelmúltban
zilágyi Zsuzsa jogtanácsos és
Dióssi Csaba
Borkó Rezső informatikus,
polgármester és
szolnoki születésűek, szüleBocsák Istvánné
ik most is ott élnek és dolgozcsaládügyi
nak. Jelenlegi lakhelyükre 2011-ben
főtanácsnok
meglátogatták a költöztek Budapestről. Zsuzsa bevalcsaládot lása szerint, kicsit idegenkedett elő-

ször a vidéki élettől, ám hamar megkedvelték, megszerették a várost és
már semmiképpen nem hagynák el.
Azt tervezték, hogy két gyermekük
lesz, aztán egy sikeres lombikbébi program nyomán kiderült, hogy
a jövevények száma három. Zsuzsa
munkatársai nagy ujjongással fogadták a hírt s a családbarát munkahelyen azt is megértették, hogy hivatali
elfoglaltságát szüneteltetni kell.
Szüléshez a Honvéd Kórház kora-

szülött intenzív osztályát választották, már csak azért is, mert az intézményt nem sokkal korábban Uniós
támogatásból a legkorszerűbb műszerekkel szerelték fel. Orvosuk, Dr.
Bálint Koppány szülész-nőgyógyász odaadó gondossággal és szakértelemmel követte nyomon a születésig és még azután is Zsuzsa és a fejlődő magzatok, majd az újszülöttek
állapotát.
A szeptember elsejei születést követően a picik négy hétig inkubátorban voltak, s végül is hét hetet töltöttek a kórházban. Ezalatt Rezső a
nagyszülőkkel közösen felkészítette a lakást a jövevények fogadására
s hazatértük után az Önkormányzat által biztosított gondozónő, László Sándorné Eta is megkezdte náluk
munkáját, amit egyébként ő nem is
tekint munkának, hiszen számára különleges és nagyon szép feladat
napi hat órában együtt lenni a kicsikkel és mindenben segíteni zavartalan fejlődésüket. A szülőkkel is nagyon jó a kapcsolata, szinte második
nagymamaként tekintik őt. Zsuzsa
édesanyja májusban nyugdíjba vonul, ettől kezdve ő is többet lesz majd
a családdal.
A babák rendkívül kiegyensúlyozottak, zavartalan fejlődésükben az
odaadó szeretet, gondoskodás mellett az életritmusukhoz elengedhetetlen napirend betartása is hozzátartozik. Zsuzsa természetesen

igénybe veszi a gyed-et, Rezső pedig,
ahogy munkája engedi, siet haza,
hogy legalább az esti fürdetésre már
itthon legyen.
Nagy feladat előtt állnak. Bár hos�szú távra tervezték életüket jelenlegi
lakásukban, ám most mégis új, érthető okokból a jelenleginél tágasabb
otthont keresnek, de természetesen
ez a váltás csakis Dunakeszin jöhet
szóba.
A közelmúltban Dióssi Csaba polgármester és Bocsák Istvánné családügyi főtanácsnok meglátogatták
a családot. Érdeklődésükre a szülők
elmondták a babák születésének történetét s az igencsak tevékeny mindennapjaikat. A polgármester virággal köszöntötte az édesanyát és
megigérte, hogy ha szükség van az
Önkormányzat bármilyen segítségére, jelezzék feléjük. Érdekességként
elmondta még, hogy amióta betölti a polgármesteri tisztet, a városban
a Borkó család a negyedik, ahol hármas ikrek láttak napvilágot.
A szülők megköszönték a városvezetés feléjük irányuló figyelmét,
a babák pedig a látogatás ideje alatt
nyugodtan, érdeklődő tekintetekkel figyelték az eseményeket. Mintha éreznék, hogy a szeretet, a figyelem, a gondoskodás minden pillanata őértük történik.
Katona M. István
A szerző felvétele

TÁJÉKOZTATÓ

Atilla nagykirály emlékhely létrehozásának jelenlegi helyzetéről
A Dunakeszi Polgár ez év februári számában is tájékoztattuk városunk polgárait arról, hogy egyre több honfitársunk támogatja anyagilag, szak- és segédmunkával, vagy egyéb módon az ATILLA NAGYKIRÁLY EMLÉKHELY
létrehozását városunkban. Rendkívül biztató, hogy további 46 fő, igazi dunakeszi lokálpatrióta állt mellénk
a fenti cél megvalósítása érdekében.

K

öszönjük az alább felsorolt újabb támogatóinknak:
Balogh Sándor, Bedő Attila, Bóka Pálné, Bus
Antal, Csia György, Dalnoki György, Domoszlai Gábor, ifj. Domoszlai Gábor, Dr. Domoszlai
Márta, Gácsér Péter, Gereben János, G Sárosi
Judit, Győrffi György, Halász Attila, Harakán
család, Hirczné Rendek Gabriella, Hircz Tamás, Horváthné Cs Krisztina, Horváthné
Szentléleki Katalin, Jónás László, Kiss Ernő,
Kira Csongor, Kocsis Ferencné, Kuti Ferenc,
†Majoros Antal, Dr. Majoros Mária, Mák Lász-

16 Dunakeszi Polgár

ló, Papdi János, Rátki Zoltán, Ruga György,
Skripeczky Istvánné, Szabadi Gábor, Szabó József, Szabó Sándor, Szaniszló Attila, Száraz Erzsébet, Száraz György, Száraz István,
Szíjgyártó Ferenc, Szilágyi Lajos, Sztelek Ö
Zoltán, Szurkos Sándor, Tímár Ferenc, Tokos
Csaba, Utsek Tibor, Varjas János.
A DunArt Képzőművészeti Egyesület jóvoltából, március 16-tól létezik az a lehetőség,
hogy az általuk nyitott alszámlára támogatói összegek kerüljenek átutalásra, melyet kizárólag az Atilla emlékhely létrehozására lehet

majd felhasználni. Az alszámla neve, száma:
DunArt Képző. Egy. Atilla emlékhely.
11742104-20057499
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre nevébe a
szervezők:
Peti Sándor
06304747433,
Skripeczky István
06 30 361 4515,
Szombat István
06 70 329 1756

A Környezetvédelmi Tanácsadó Testület szerint hulladékudvar
és szelektív leválogató megvalósítása szükséges Dunakeszin
Testületünk 2010-óta foglalkozik a városi hulladékgazdálkodás kérdéseivel. Álláspontunk szerint a városi hulladékgazdálkodás korszerűsítésére, fejlesztésére, környezettudatosabbá tételére van szükség. Ebben a tárgyban számos tanulmányt, összefoglalót juttattunk el Dióssi Csaba
polgármester úr és Tuzson Bence országgyűlési képviselő úr részére, valamint – mivel problémafelvetésünk nem kizárólag dunakeszi vonatkozásokat tartalmazott – más országgyűlési képviselőcsoportok szakértőinek is.

K

orábban többször írtunk
arról, hogy városunkban
2014 szeptembere óta –
összhangban a Hulladékgazdálkodási Törvénnyel – bevezetésre került a házhoz menő szelektív begyűjtés. A Dunakeszi Polgárban örömmel olvastuk Glasza Gábor
szállításvezető úr erről szóló beszámolóját, mely szép reményekkel kecsegtet, hiszen fél év alatt közel 600
tonna szelektív hulladékot sikerült
visszagyűjteniük a dunakeszi embereknek, ami közel 10%-os visszagyűjtési arányt jelent. (Nyilván nem
szükséges mondanom: ezen anyagok
jelentős része újrahasznosítható, értékesítésre kerül, így nemcsak a környezetet kíméltük jelentősen ezen
frakciók visszagyűjtésével, hanem
relatív hasznot is hoznak a városnak.) Mivel Dunakeszi közel 40.000
fős lakosságszámával már-már egy
megyei jogú város jellegzetességeit és
adottságait mutatja fel, egyértelműen alkalmasak vagyunk arra, hogy
évi közel 11-12.000 tonnányi lakossági szilárd (kommunális) hulladékunkból minél nagyobb arányban
gyűjtsünk vissza. Ehhez azonban a
helyi hulladékgazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése szükséges.
2015. február 26-án tartott szokásos havi ülésünkön részt vett
Homolya József, a Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője is, aki egyetértett velünk abban, hogy a városi
hulladékkezelési struktúrából hiányzik egy lényeges elem: ez a hulladékudvar. A hulladékudvar lehetőséget teremtene arra, hogy azon
hulladékfajtáktól, melyek begyűjtése
félévente történik (p.l.: elektronikai
hulladék, veszélyes hulladék, stb.), az
évközi gyűjtések között is szervezetten és kulturáltan szabadulhasson
meg a lakosság. Testületünk többször látogatott meg hulladékudvart,
jelenleg a Nagytétényi úti hulladékudvar megvalósítási- és működési paramétereinek beszerzése folyik,
erre viszonyítási alapként van szükség. A hulladékudvarba folyamatosan beszállíthatóak lennének olyan
lakossági hulladékok, melyek saj-

nos sokszor zöldterületeinken kötnek ki, és amelyek elszállítása, az illegális hulladékkupacok felszámolása komoly – és egyébként elkerülhető – anyagi terhet ró a városra.
A hulladékudvarban szakemberek
bontanák szét a beszállított hulladé-

nagyot nem érdemli.” Környezetvédelmi szempontból is komoly jelentősége lenne egy ilyen létesítménynek: a lakosság láthatná, hogy mi
történik az általa kiválogatott szelektív hulladékkal, ennek kézzelfogható hasznával szembesülne (persze

kot, és az értékes, újrahasznosítható
anyagokat külön konténerekbe gyűjtenék, így ezek már leválogatott formában kerülhetnének értékesítésre.
További elképzelésünk – és ezzel
szintén egyetértett Homolya József is
-, hogy ha már szervezetten és házhoz menően történik a szelektív hulladékfajták begyűjtése, akkor az ebben rejlő gazdasági potenciált a lehető leghatékonyabban használjuk ki.
Jelenleg a lakosság által szelektíven
gyűjtött hulladékfajták továbbválogatás nélkül kerülnek értékesítésre. Azonban ha a szóban forgó hulladékudvart kombinálnánk egy kézi,
futószalagos leválogatóval, lehetőség lenne a begyűjtött hulladékfajták
professzionális továbbválogatására,
így bizonyos frakciókat – mint másodlagos ipari nyersanyagot – akár a
jelenlegi eladási ár két-háromszorosáért is értékesíthetnénk. Arról már
nem is beszélve, hogy egy ilyen projekt helyben lévő, hosszú távú munkahelyeket teremtene, igaz, nem sokat, de „ki a kicsit nem becsüli, az a

a városvezetés és testületünk feladata, hogy ezt minél inkább láthatóvá
tegyük), és így egyre motiváltabbá
válna a minél figyelmesebb, körültekintőbb visszagyűjtésben. Bízom
benne, hogy sokak figyelmét felkeltettem a téma iránt, a magunk részéről a következő időszakban azon leszünk, hogy megteremtsük/megerősítsük a megfelelő politikai környezetet ahhoz, hogy erről mihamarabb
képviselő-testületi döntés szülessen.
Addig is gyűjtsük tovább körültekintően a szelektíven gyűjthető hulladékot, mert ezzel csak jót teszünk a
környezetnek, a városnak, saját magunknak, végső soron pedig a jövőnek.
(A téma további folytatása várható!)
Tisztelettel:
Nyíri Márton,
környezetvédelmi
tanácsnok
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A nők tiszteletére

A
Nőnap
alkalmából
Dunakeszi
Város
Önkormányzata
nevében
Dióssi
Csaba
polgármester,
Erdész Zoltán alpolgármester és számos önkormányzati képviselő egy-egy
orchideával köszöntötte a város intézményeiben dolgozó több száz hölgyet.
E jeles napon a város polgármestere és
vezetőtársai nagy szeretettel és tisztelettel beszéltek az ünnepelt nőkről, a
társadalomban, a családban és a munkahelyeken betöltött jelentőségteljes
szerepükről. A sok-sok szép és tartalmas gondolat közül minden bizonnyal
az a mondat fejezi ki legjobban a férfiak
nők iránti szeretetét, rajongását, melyet Dióssi Csaba mondott köszöntőjében: "Nők nélkül élni nem lehet, és nem
is érdemes!"

A hölgyek
mindenhol
örömmel
fogadták a város
vezetőinek és
képviselőinek
nőnapi
köszöntését

Tájékoztatás az általános iskolák első évfolyamára
történő beiratkozásról a 2015/2016. tanévre

T

ájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy a kormányhivatal a 2015/2016. tanévre kihirdette a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzeteit és az
első évfolyamra történő beiratkozás hivatalos időpontját.
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDEJE:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00–
19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00–
18.00 óra között
Az egyes körzetekhez tartozó utcák listája megtalálható az önkormányzat és az iskolák honlapján,
valamint az óvodákban kihelyezett
hirdetményeken.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
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a beiratkozás alkalmával a szülőknek a jogszabályok értelmében
nyilatkozniuk kell többek között
a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, valamint az erkölcstan / hit- és
erkölcstan tantárgy választásáról.
A kitöltendő nyomtatványok az iskolák honlapjairól letölthetők, illetve a beiratkozás előtt az iskolák
titkárságáról papír alapon igényelhetők. Kérjük, hogy ezeket a dokumentumokat a szülői felügyeleti
joggal rendelkező személy(ek) aláírásával ellátva hozzák magukkal a
beiratkozás napján.
A beiratkozáskor bemutatandó
hivatalos okmányokról és óvodai
/ szakértői bizottsági szakvéleményekről teljes körű tájékoztatást az

iskolákban, illetve az iskolák honlapjairól kaphatnak az érdeklődők.
Kérjük, hogy az óvodában maradó tanköteles korú gyermekek szülei az óvodában maradásról kiállított óvodai vagy szakértői bizottsági szakvéleményt legkésőbb a
beiratkozás napján juttassák el a
körzetileg illetékes iskolához.
Ha a tanköteles korú gyermek
tankötelezettségét külföldön teljesíti, ennek tényét a szülőnek /
gondviselőnek a köznevelési törvény értelmében be kell jelentenie
az illetékes járási kormányhivatalnak.
Eich László
tankerületi igazgató

„Nagyon bízom a jövőben”
Már elmúlt nyolcvanöt, de
hihetetlenül aktív. A hét
mindennapján
reggeltől
estig ott van a családi vállalkozásban üzemeltetett
Korona Sörözőben. Nagyon
sajnálja, hogy elmúltak
azok az idők, amikor naponta 600 litert kellett kimérnie a folyékony kenyérből.
Sárközi Imréné, Terike néni
életét ugyanakkor bearanyozza a családja: fia, négy
unokája és három dédunokája.
Amikor 1966-ban a Békés megyei
Sarkadról Dunakeszire érkeztünk,
én azonnal az akkori vasútállomásnál lévő Pavilonban helyezkedtem el.
Sosem feledem el azokat az éveket, hiszen a vendéglátóhely mellett volt egy
faház, ahol büfé üzemelt, és egy kollégámmal együtt hajnali négytől mértük az italt. A Tüzép közelsége igencsak jót tett a forgalomnak, volt olyan
napom, amikor hatvan liter pálinka is
elfogyott. Télen pedig a forralt bor volt
a menő…
Hét év kemény munkája alatt kitanultam a vendéglátás minden csínját-bínját, és elhatároztam, hogy a saját lábamra állok. Férjemmel együtt
kezdtük el 1973-ban egy kis faházban üzemeltetni a Korona Sörözőt,
amely a mai napig biztosítja a családom megélhetését. Éjjel-nappal dolgoztunk, és majd másfél évtized múlva a kis faházból egy kétszintes ház
lett, amelynek alsó szintje megmaradt
a Koronának, míg az eredeti terveink
szerint az emeleten egy kis éttermet
szerettünk volna létrehozni.
Szegény férjem egy balesetben az
életét vesztette, a vendégkör pedig
annyira nem igényelte az étkeztetést, így egy idő után étterem helyett
a család otthona lett az emeletből. A
mai napig ott lakom, és hiába töltöttem már be a nyolcvanötöt, még mindig azt veszem észre, hogy hétfőn reggeltől vasárnap estig csak a Korona és
annak forgalma jár az eszembe.
Ma már csak emlék az az időszak,
amikor egyetlen nap hatszáz liter sört
mértem ki egymagam, és a körülöttünk zajló építkezésekre vizes kan-

nákba hordták a folyékony kenyeret.
Akkoriban nálunk kizárólag csapolt
sört lehetett kapni, ami nagy kedvence volt az embereknek. Ma már…
Ugyan teljesen beépült a környék,
szinte megtelt Dunakeszi-alsó, ám
az emberek egyrészt napkeltétől napnyugtáig robotolnak, ráadásul szinte
mindenki kocsival jár. Így hiába bővítettük a kínálatunkat, egyre kevesebb
a bevételünk. A hétvégék még tűrhetőek, ám azok is csak arra jók, hogy
minden számlánkat ki tudjuk fizetni,
sose legyen tartozásunk.
Nem titok, már az is megfordult a
fejemben, hogy kész, abbahagyjuk, a
Korona bezár. Ám egyelőre kitartunk,
nagyon bízom a jövőben, nem véletlenül szereztünk be billiárdot, és rövidesen egy nagyképernyős televíziót
is üzembe helyezünk, a fiatalok közül
nem sokan térnek be hozzánk.
De mint mondtam, kitartunk, hiszen a Korona biztosítja a megélhetésünket, és a fiam mellett – akinek
1990 óta a nevén van a söröző – az
unokám is itt dolgozik, illetve a testvérem unokája is kisegítő a Koronában. Ők viszik a boltot, én pedig ott
segítek nekik ahol, és ahogy tudok.
Noha azt tudom, mennyire megszépült a város, én ritkán járok el a
környékről. Mindkét térdemben protézist ültettek be, így a járás már nehezemre esik. Dunakeszi más részein akkor járok, ha a család valamelyik
tagja elvisz autóval. De ilyenkor mindig elcsodálkozom, milyen szép városban élek.
lejegyezte: M. L.

„Életre szóló barátságokat kötöttünk”
Erdélyből érkezett feleségével és két fiával.
Néhány hónapos váci kitérő után döntött Dunakeszi mellett, ahol
immár harminc esztendeje él. Hamar befogadta
környezete a gépészmérnöki végzettségű férfit,
aki manapság a nyugdíj
mellett vállalkozóként
dolgozik. Bojtor Csaba
élete júniusra válik majd
teljessé, amikor két lányunoka mellé megszületik
az első fiú.
– Nagyon érdekes indokot mondott, hogy miért Dunakeszire esett
a választása, amikor új otthont kerestek…
– Amikor 1985-ben a feleségemmel és két kisfiammal eljöttünk
Szatmárnémetiből, olyan új otthont
szerettünk volna találni, amely folyó mellett van, akárcsak a szülővárosunk esetében. Amikor megérkeztünk Magyarországra pár hónapig Vácon éltünk albérletbe, majd
decemberben költöztünk Dunakeszire, ahol saját otthonra leltünk egy
tömbházban.
– Sosem bánták meg a döntésüket?
– Nem, és kifejezetten örülök annak, hogy itt telepedtünk le. Azonnal befogadtak minket, és a tömbházban életre szóló barátságot kötöttünk az ott élőkkel. Nagyon jó
hatással volt rám ez a társaság, feledtették velem azokat a gondokat,
amik a lelkemet feszítették a szülőföldem elhagyása miatt. Azokkal,
akik még köztünk vannak, a mai
napig szoros a kapcsolatunk, annak
ellenére, hogy ma már nem a város
egy másik részében élünk.
– Mi a szakmája, mivel foglalkozott az elmúlt harminc évben?
– Gépészmérnök vagyok, és sokáig, egészen a Fót TSZ felbomlásáig ott dolgoztam különböző beosztásokban. Aztán vállalkozó lettem,
öntödei szolgáltatásunkat manapság is folytatom a nyugdíj mellett.
De a feleségemmel együtt részt vettem a Dunakeszi-Fót Nyári Szabad-

egyetem szervezésében, ahol a Kárpát-medencei fiataloknak szerveztünk előadás sorozatokat. Olyan
neves előadók jöttek el hozzánk a
hazáról, a magyarságról beszélni,
mint Jókai Anna, Szörényi Levente,
dr. Papp Lajos vagy Wittner Mária.
– A település éppen az elmúlt időszakban fejlődött a legtöbbet. Önnek mik a tapasztalatai?
– Amikor ideköltöztünk, akkor, ha jól tudom, huszonhatezren
éltek itt, míg ma már több mint
negyvenezren. A város minden része hatalmas fejlődésnek indult, de
egy dologról mintha megfeledkeztek volna a vezetők. Zöld területből,
ahova a családok kirándulni, kikapcsolódni mehetnének, sajnos egyre
kevesebb van. Úgy vélem, a csodálatos Duna-parton egy kemping építése bizony elkelne, hiszen a természetben sokan szeretnék kipihenni a
munkás hétköznapok gondjait, fáradalmait.
– Ön és felesége azóta is itt élnek,
de mi van a fiaival?
– A nagyobbik fiam megnősült,
és van már két lányunokám, akikre
sokat vigyázhatunk a nejemmel, hiszen ők is itt élnek a városban, és bizony bearanyozzák a mindennapjainkat. Egy évvel ezelőtt úgy döntöttek, új fészket építenek maguknak.
Kell is a hely, ugyanis május végén,
június elején érkezik a harmadik
gyermekük, aki az első fiúunokám
lesz. Alig várom már az érkezését,
mert vele válik teljessé az életem.
- molnár -
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JÓZSA JUDIT VILÁGA
A Magyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett, erdélyi származású kerámiaszobrász, művészettörténész virtuális tárlatvezetése - nőnap alkalmából
Erdész Zoltán
alpolgármester
lélekemelő
szavakkal
és virággal
köszöntötte
a Nőnapon
Józsa Juditot
és a városban
élő valamennyi
hölgyet

A

Az alkotóművészt
és a közönséget
Harangozó Katalin,
a rendezvény
szervezője
köszöntötte

VOKE József Attila Művelődési Központban immár
több éves hagyomány,
hogy a nemzetközi nőnapon női témaköröket felölelő kiállítással kedveskednek a női látogatóknak. Ezt a tradíciót folytatta a március 6-án megrendezett, Józsa Judit
világa c. előadás. A rendhagyó kiállításon a szobrokat ezúttal nem háromdimenziós, fizikai valójukban
tekinthette meg a közönség, hanem
virtuálisan, vetített képek segítségével – melyek között maga a művésznő nyújtott eligazítást egy rendkívül
izgalmas, az alkotás műhelytitkaiba
bepillantást nyújtó előadás formájában.
A vendégeket elsőként Harangozó
Katalin, a művelődési központ munkatársa, a rendezvény szervezője köszöntötte. Mint mondta, Józsa Judit munkáit – a tavaly ősszel kidol-
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gozott tervek szerint – egy „szokványos, háromdimenziós” kiállítás
keretében szerették volna bemutatni a közönségnek. Időközben azonban a művésznő egy váratlan pályázati lehetőséghez jutott, mely lehetővé teszi számára a Magyar Örökség
c. nagy volumenű tárlat létrehozását, és e mellett nem tudta vállalni a
dunakeszi kiállításon való részvételt.
Így született a virtuális bemutató ötlete, mely „ismerve Józsa Judit előadói tehetségét, minden bizonnyal
fölér egy kiállítással”.
Harangozó Katalin után Erdész
Zoltán alpolgármester köszöntötte
a Dunakeszihez több szállal kötődő
Józsa Juditot, majd a többi női résztvevőt – nőnap alkalmából. Mint
mondta, általános gondolatok helyett ezúttal egy személyes, bensőséges élményén keresztül szeretné kifejezni a nők iránti tiszteletét és szeretetét, mely nem csupán élete egyik
legszebb pillanata volt, de mindamellett nagyon friss élmény is, hiszen egy hete született meg harmadik gyermekük, Lilien.
Az est további meglepetés vendégeként Gyombolai Bálint énekművész adott elő néhány darabot kortárs költők megzenésített verseit tartalmazó repertoárjából, majd végezetül Csoma Attila, a VOKE József
Attila Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a kiállító művészt és a vendégeket.
Józsa Judit - mint mondta bevezetőjében – nagy örömmel jött Dunakeszire, ahová nagyon kedves emlékek
kötik. Erdélyből való
áttelepülését követően ugyanis ebben a
városban, pontosan Ács András és
felesége fazekasműhelyében kapott helyet saját
kerámiái megmu n k á lá sá ra .
Később is szívesen járt vis�sza ide, utóbb
pl. két évvel ezelőtt, mikor a Körösi Csoma Sándor
Általános Iskolában
egy nagyszabású kiállításon nyílt alkalma bemutatni szobrait.

Józsa Judit Korondon született,
egy olyan családban – mesélte –
ahol a fazekasmesterség apáról-fiúra szállt. Kislány korában édesanyjától ő is megtanulta a kerámiadíszítés
ősi mesterségét, ám nagyon hamar
ráébredt, hogy ami igazán közel áll
hozzá, az a háromdimenziós szobrok világa. 11 éves korában készítette első kisplasztikáit, királylányokról és nagybajuszú székelyemberekről, akik hamarosan kiléptek a térbe.
Józsa Judit vallja, hogy jó pap is
holtig tanul, ezért folyamatosan kísérletezik a technikákkal és az anyagokkal. Ebben a szüntelen kísérletezésben formálódott ki nagyon jellegzetes, mára nemzetközi hírű alkotói világa. Légies, mégis erőt sugárzó
szobrainak témavilágát a magyar
történelemből és hitrendszerből meríti; szobrain ősi múltunk meghatározó pillanatai, alakjai és jelképei öltenek testet.
Józsa Judit – minden bizonnyal
művészettörténész végzettségének is
köszönhetően – a nagyon tudatosan
alkotó művészek közé tartozik, akinek munkáin minden egyes momentumnak, beleértve a legapróbb részleteket is, fontos, szimbolikus üzenete van. Ezek a rejtett, többrétegű
üzenetek, a mai, laikus műkedvelők
számára sok esetben „kibontatlanul” vagy legalábbis „félig fölfejtve” maradnak. A
jelképek jelentése ugyanis – Józsa Judit munkái
esetében különösképpen
- az ősi hagyományokban, a magyar népművészetben és mítoszokban gyökereznek,
melyek
jelentése a modern, városi ember számára sajnos már nem
mindig egyértelmű.
Józsa Judit közel 100
diaképpel kísért, elmélyült, mégis közérthető előadása ezért
különösen hasznos volt
a művek értő – a puszta esztétikai élvezeten
túlmutató - befogadása szempontjából.
Maczkay
Zsaklin
Fotó: KesziPress
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MÁRCIUS-április havi program
Március 18. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Megemlékezés 1848. március 15-ről.
Koszorúzás a Bárdos Lajos Iskolánál, az
1848-as emlékműnél.
Március 20. péntek 19 óra
Érdi Tamás zongoraművész koncertje
Belépő: 1500.-Ft

Április 18. szombat 10.30 óra
A Vasutas Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetsége és a Dunakeszi
Nyugdíjas Kirándulók Klubja országos
vetélkedője a szövetség tagjai részére
mesemondóknak, Mátyás király
halálának 525. évfordulója alkalmából,
három generáció bevonásával.

Március 21. szombat 15.30 óra
Mazsola és Tádé
Az Ametist Bábszínház előadása
Belépő: 1.400.-Ft

Április 18. szombat 15 óra
Uray György Színház: Hoppláda
Belépő: 1.000.-Ft

Március 21. szombat 19 óra
L’Art pour L’Art Társulat:
A postás, aki megeszi a leveleket
Belépő: 2.900.-Ft
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Martonvásár, Tárnok, Százhalombatta,
Diósd, Nagytétény
Március 28. szombat 9-13 óra
Bababörze
Március 27. péntek
A Kesző együttes táncháza
Belépő: 500.-Ft
Április 1. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
„Mit jelent az igaz szeretet?”
Előadó: Melát Attila baptista lelkész
Április 8. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:
Esztergom, Bazilika, Kincstár, Királyi
palota – Vármúzeum – Párkány
Április 11. szombat 17 óra
Tánc Világnapi rendezvény
Belépők: Diák/nyugdíjas: 600.-Ft
Felnőtt: 1.000.-Ft
Április 11. szombat 20 óra
Dumaszínház:
„Kiss Ádám a nagyvilágban-80 perc
alatt a Föld körül”
Kiss Ádám önálló estje
Műsorvezető: Felméri Péter
Belépő: 2.900.-Ft
Április 12. vasárnap 16 óra
Alma együttes koncertje
Elővételi jegyár: 1.800.-Ft
A helyszínen, aznap: 2.300.-Ft
Előtte 14 órakor: Alma játszóház
Április 15. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Meglepetés vendég!

Április 18. szombat 20 óra
Apostol együttes 45. jubileumi koncertje
Jegyára elővételben: 2.500.-Ft
A helyszínen, aznap: 3.000.-Ft
Április 22. szerda
A Nyugdíjas Kiránduló Klub nagy
kirándulása Visegrádra,
Mátyás király emlékének adózva:
Királyi Palota, Salamon torony, Fellegvár
Április 24. péntek 18 óra
Fekete Géza Dezső szobrászművész
kiállításának megnyitója
Április 24. péntek 19 óra
Kesző együttes táncháza
Belépő: 500.-Ft
Április 25. szombat 18 óra
Hastánc Gála
Elővételi jegyár: 1.000.-Ft
A helyszínen, aznap: 1.500.-Ft
Április 26. vasárnap 16 óra
Jótékonysági műsor kárpátaljai
magyarok javára
Fellépők: Szvorák Katalin és Dinnyés
József
Április 29. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Tájékoztatás a nyugdíjrendszerről.
Előadó: Dr. Veres Gábor a Központi
Ügyfélszolgálati Iroda vezetője
Április 30. csütörtöktől – Május 3.
vasárnapig 9-13 és 14-18 óráig
Baranyai János Vasútbarát és Modellező
Klub Veresegyház
Vasútmodell kiállítása
Jegyárak:
Felnőtt: 700.-Ft
Diák/Nyugdíjas/Vasutas igazolvánnyal:
500.-Ft, Családi: 2.000.-Ft
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KINCS A DUNA-PARTI LAKÓTELEPEN
Új színfolttal gazdagodott a Dunakeszin élő és alkotó képzőművészek közössége

Kedvenc időtöltésem alkotók és műalkotások felfedezése az interneten. Néhány művész nevét megjegyzem, sőt
némelyiket fel is írom, munkáikat újra meg újra megnézem. Sokadik újra nézés után határoztam el, hogy Prihoda
Judit festőművészt mindenképpen meg kell hívni Dunakeszire, hadd ismerje meg őt tárlatlátogató közönségünk.
Rákattintva a „Kapcsolat” szóra, elállt a lélegzetem, ugyanis egy Barátság úti cím jelent meg a képernyőn.

vek óta itt él társával
és alkot közöttünk egy
rendkívüli
tehetséggel megáldott, halk szavú, törékeny, mosolygós, fiatal
nő anélkül, hogy bármit tudhattunk volna róla. Kedvesen, készségesen fogadta felkérésünket, s
most itt ülünk galériává nemesített nappalijukban. Ismerkedünk, tervezgetjük májusi kiállítását. A falakon padlótól a pla-

ben, 27 évesen megkapta az év
legkiválóbb természetábrázoló művészének járó elismerést, a
Csergezán Diplomát. A következő évben a Millenniumi Nimród
Díj kitüntetettje lett. 2006-ban a
Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafikai szakán diplomamunkáját Gál Mátyás ösztöndíjjal jutalmazták. 2014-ben
a Vadászati Kulturális Egyesület neki ítélte az „Arany EcsetToll” művészeti nagydíjat. 2003tól rendszeres és állandó résztvevője a hollandiai Enschedenben
rendezett, a világon egyedülálló, nemzetközi meghívásos pályázaton alapuló kiállításnak. A
hazai tárlatokon kívül Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban és az Amerikai Egyesült
Államokban csodálhatták meg
műveit.
Budapesten született, itt végezte iskoláit, de rokoni szálak a vidékhez kötötték. Sokat jelentettek számára a gyermekkori nya-

fonig klasszikus technikákkal és
ugyancsak klasszikus felfogásban megfestett, megrajzolt nagyméretű képek. A Teremtés csodáját megtestesítő, gyönyörűséges nagyvadak méltóságteljes mozdulatai, tekintete foglyul
ejti a szemlélőt. Keresem a titok
nyitját: milyen úton indult el,
miféle hatások érték, hogyan jutott el idáig Prihoda Judit? 1999-

rak, a kisvárdai falusi udvarban
szerzett érzéki állat-élmények,
tyúkok, lovak, birkák, kacsák
etetése, gondozása, simogatása.
Kíváncsisága, erős vonzódása az
állatokhoz, kezdetektől fogva az
ábrázolás belső kényszerével párosult. Ez a kettősség kísérte végig iskolás éveiben is, valamint
a korán kibontakozó tehetségét
okos szeretettel támogató szülői,

É

Prihoda Judit
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mészetábrázoló magyar képzőművészet óriásával, ugyancsak
meghatározó volt művészi fejlődésében. Afrikai útjain szerzett
élményei megerősítették és kiteljesítették a nagyvadak iránti
vonzalmát. Ábrázolásai hitelességének, szuggesztív szépségének nem mindennapi tehetsége,
szorgalma, tudása és érzékenysége jelenti a fedezetét.
Prihoda Judit festő- és grafikusművész ez év május 8-án,
pénteken, 18 órakor a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolában, „Pillanatképek a természet
galériájából” című kiállításával
lép a dunakeszi művészetszerető
közönség elé.
és tanári figyelem. Megismerkedése, mentor-tanítvány kapcsolata Muray Róberttel, a ter-

Harangozó Katalin
Fotó: Hohner Miklós

Óvodások és szüleik fogtak össze
a vak gyerekek megsegítésére
Vidám gyermekzsivaj tölti meg az igényesen kialakított KincsemSziget Óvoda csoportszobáit. A magyar-angol
kéttannyelvű óvodába járó kicsinyek szemmel láthatóan jól érzik magukat a barátságos környezetben, ahol jól képzett óvodapedagógusok szeretetteljes gondoskodása mellett tölthetik el mindennapjaikat. A Duna part közelségében lévő magánóvoda másik vonzereje és erénye, hogy a rendkívül segítőkész dolgozók mellett, a szülők közössége is
fogékony a társadalmi felelősségvállalásra.

A

z elmúlt évek során számtalanszor adták tanújelét, a pedagógusok mellett,
a KincsemSziget Óvodába járó gyerekek szülei is, hogy nyitottak más közösségek iránt, és empátiával közelítenek a szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekekhez.
– Nemcsak saját gyermekük iránt
éreznek felelősséget, hanem a társadalmi felelősségvállalás szép példájaként
önzetlenül támogatnak pl. fogyatékkal
élő, vak gyermekeket – mondta elismerően Kardos Éva, az óvoda képviselője, aki a szülőkkel és a pedagógusokkal már javában készül egy újabb jótékonysági rendezvényre.
– Mindannyian boldogok vagyunk,
hogy a „mi gyermekeink” épek és
egészségesek, ám ez az örömteli tény

közösségünk támogatására – mondta
elérzékenyülve Kardos Éva, akitől megtudtuk azt is, hogy a KincsemSziget
Óvodába járó gyerekek ajándékokat készítenek a vak óvodásoknak, akik pedig
kosarat fonnak viszonzásképp. – Mindkét intézmény gyermekeit boldoggá teszi az alkotás öröme, sikerélményt jelent számukra. Már nagyon készülünk
az áprilisi jótékonysági rendezvényre –
jelentette ki Kardos Éva, aki reményét
fejezte ki, hogy a városban tevékenykedő vállalkozások, segíteni tudó helyi lakosok is felkarolják a nemes akciót támogatójegyek vásárlásával.
A jótékonysági rendezvény fővédnöke a családjával Dunakeszin élő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felesége, Szilvia asszony, aki
örömmel fogadta a felkérést.

A felnőttek mellett ovisaink kedves meglepetéssel készülnek
a jótékonysági rendezvényre

nem fedi el előlünk, hogy sajnos vannak, akik nem élhetnek teljes életet. A
gyerekek és a szülők aktív közreműködésével ezúttal a fővárosban működő
Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona és Óvodája támogatása érdekében szervezünk egy jótékonysági rendezvényt. Több alkalommal is voltunk az egyházi fenntartású
óvodában, melyben a mozgássérült, értelmi fogyatékos és vak gyermekeket elképesztő szeretettel veszik körül nevelőik. Az ott tapasztaltak nagyon megérintettek bennünket. Ők igazán méltóak a

– Azt gondolom, hogy amikor szülők
leszünk, érzelmileg egy más dimenzióba kerülünk, sokkal jobban észreves�szük, hogy kinek hol kell segítenünk.
Én is igyekszem a kisfiunkat erre nevelni. Nagyon örülök, hogy az óvodában
elindult ez a kezdeményezés. Örömmel vállaltam el Éva felkérésére a jótékonysági est védnökségét, mert fontosnak tartom a szülők példamutatását.
Otthon úgy neveljük a gyerekeket, hogy
segítsenek azoknak, akik rászorulnak
a támogatásra. – fogalmazott SzijjártóNagy Szilvia, aki örömmel osztotta meg

az óvoda szülői közösségével közösen
megélt élményeiket.
– A mi kisfiúnk másfél éve jár a
KincsemSziget Óvodába, melynek
képviselői igen gyakran szerveznek
családi programokat, ahol a szülők is
megismerhetik egymást, együtt tölthetünk jó néhány kellemes órát. Jó példaként említhetem a Hungaroringre
szervezett családi napot, melyen a kiváló hangulatú vetélkedők és játékok
mellett sokat tudtunk egymással beszélgetni. Az óvoda szülői közössége
decemberben is szép példát mutatott
társadalmi felelősségvállalásból, amikor a szegény gyerekeknek gyűjtöttünk ajándékokat. A Mikulásgyárban
átadott ajándékok között sok olyan
volt melyet az óvodánkba járó gyerekek a saját játékaik közül ajánlottak
fel. Bízom benne, hogy a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona és Óvodája támogatása
érdekében szerveződő április 18-i jótékonysági rendezvényünket is széles
körű támogatás és összefogás jellemzi
majd, melyhez kérem, aki teheti, csatlakozzon támogatójegy vásárlásával –
hallhattuk Szijjártó-Nagy Szilviától, a
program védnökétől.
Vetési Imre

A jótékonysági
rendezvény
fővédnöke:
Szijjártó-Nagy
Szilvia és
Kardos Éva,
a KincsemSziget
Óvoda képviselője

Támogatói jegyek vásárlására
lehetőség van a KincsemSziget
Óvodában reggel 8.00 órától
délután 16.00 óráig, illetve az alábbi
bankszámlaszámra lehet küldeni
támogatásokat:
11701004-20061777
Vakok Batthyány László Római
Katolikus Gyermekotthona
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A női judo magyar büszkesége Dunakeszin

A bemutató edzésen szőnyegre lépett az olimpiai bronzérmes Csernoviczki Éva is
Igazi sporttörténelmi eseménynek volt helyszíne februárban a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornacsarnoka, ahol a Felkelő Nap Sportegyesület meghívására a honi judo kiválóságai tartottak látványos gyakorlatokban bővelkedő bemutató edzést a városi egyesület fiataljainak.

A Mester"
"
bemutató-edzést
tart

A

Felkelő Nap Sportegyesület
szakmai munkájának elismeréseként igazi sportcsemege volt a II. Dunakeszi
Kitartás Csatája. Dobos Gábor egyesületi elnök felkérésére a magyar női judo
egyetlen olimpiai érmese, a 2012-es

Csernoviczki Éva
egyik legboldogabb
„csókja”

londoni ötkarikás játékok bronzérmese, Csernoviczki Éva és mestere tartott
edzést a zsúfolásig megtelt tornacsarnokban. A Világkupa győztes, többszörös Európa bajnok, világbajnoki
bronzérmes kiválósággal együtt Dunakeszire látogatott édesapja-edzője,
a négy danos judomester, Csernoviczki
Ferenc is. Az egyesület meghívását rajtuk kívül számos kiválóság fogadta
el, köztük Flóri Miklós, MJSZ Országos Dankollégium elnöke, 7. dan Judo
Nagymester.
A kiváló sportemberek a gyakorlatok
bemutatása közben az értékes szakmai
tanácsok sokaságát tárták fel a fiata-
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Mindenki Dobos Gáborra figyel

lok előtt, akik egy életre szóló követendő szép példát kaptak a mesterektől.
A látványos bemutatók közben sorra
villantak a fényképezőgépek, a kifinomult technikával kivitelezett mozdulatokat rögzítették az okos telefonok
és tv társaságok kamerái. Minden arról árulkodott, hogy nem mindennapos sportélménynek lehet részese sok
száz fiatal és az őket elkísérő érdeklődő szülők sokasága.
- Ez a hallatlan érdeklődés is mutatja, hogy a londoni olimpia óta még
népszerűbbé vált a judo, amely kiemeltebb szerepet kap a médiában is.
A csillogó tekintetű fiatalok látványa
mindig örömmel tölt el, s arra buzdít, hogy ahol csak tehetem, népszerűsítsem ezt a nagyszerű sportágakat.
Ez küldetés számomra – nyilatkozta a
londoni olimpia egyik magyar hőse a
Dunakeszi Polgárnak.
- A kezdetekkor miért volt vonzó a
törékeny Csernoviczki Éva számára a
judo?
- Önbizalmat adott! A judo egyéni
sportág, amit elér az ember, azt magának köszönheti. Önmagamért, a céljaimért küzdök. Nagyon fontos, hogy az
életben is legyenek céljaink, legyen miért küzdeni. Kisebb koromban a technikát jobban szerettem, mint magát a
küzdelmet, de ez mára megváltozott.
Mindent gyakorolok, mert tudom,
hogy csak az érhet el kimagasló eredményt, aki mind a negyven alaptechnikát magas szinten műveli.
- Az ön számára előny, vagy hátrány, hogy édesapja az edzője?
- Szerintem inkább előny, mert nagyon jól ismerjük egymást, a taktikai
utasításoknál sokkal hamarabb meg-

értem, hogy edzőként mit szeretne
mondani. Édesapaként ismeri a lelkiállapotomat, amit az edzői utasításoknál figyelembe vesz. Ez a remek összhang, nagyszerű emberismeret sokat
hozzáad a mérkőzések sikeres megvívásához.
- Ha azt mondom, hogy Rio de Janeiro, akkor mire gondol?
- Mindenekelőtt az olimpiai kvalifikációra, amit sérülésmentesen szeretnék abszolválni, majd a két és fél hónapos olimpiai felkészülésre. De addig még sok verseny lesz, ezért nehéz
innen olyan „távolba” tekinteni. Természetesen, mint mindenki, én is az
aranyéremért küzdök majd, de erre
rajtam kívül legalább nyolcan esélyesek. Mindent megteszek, hogy az önmagammal szemben megfogalmazott
elvárásoknak megfeleljek.
Csernoviczki Évához hasonlóan a
sport szépségéről beszélt köszöntőjében Flóri Miklós és a rendezvény fővédnöke, Dióssi Csaba polgármester is.
Mindketten kiemelték: a judo elszántságra, kitartásra, a mások iránti tiszteletre, jellemes viselkedésre neveli a fiatalokat.
- Az önkormányzat örömmel támogatta a rendezvényt, mert nagyon
sok fiatalt idevonzott, akik láthatóan élvezik a magyar judo kiválóságainak látványos bemutatóit. A sportágnak komoly hagyományai vannak
Dunakeszin. Dobos Gábor régóta oktatja a fiatalokat. Korábban saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen komoly edzésmunkát végeznek – mondta Dióssi Csaba. A város polgármeste-

re örömmel jegyezte meg, hogy Dunakeszit
mind többen nevezik a sportok városának. –
Nagyon jó ezt hallani, de ennek megvan az
alapja, hiszen szinte naponta vannak sportrendezvények, bevezettük az iskolai úszás és
teniszoktatást. Szervezéssel, bérmentes autóbusszal segítjük a programok sikerét – tette
hozzá.
- A mai rendezvény is visszaigazolja azt a
tudatos munkát, melyet évekkel ez előtt elkezdett az önkormányzat a sportigazgatósággal karöltve – hallhattuk Seltenreich Józseftől, a Dunakeszi Városi Sportigazgatóság igazgatójától. – Célunk, hogy minél
több sportágban, minél több fiatal sportoljon. Úgy érzem, jó úton járunk, amire bizonyság – az eredmények mellett – hogy
egyre több sportszakember „kopogtat az ajtón” az együttműködés szándékával. Újabb
és újabb sportág képviselői jönnek Dunakeszire, mert közismert, hogy az önkormányzat minden korosztály számára igyekszik
megteremteni a sportolás feltételeit – mondta Seltenreich József, aki szerint az elvárások
színvonalas kielégítése nagy feladat az önkormányzat számára.

Nemzeti ünnepünkön

Magas állami kitüntetést
kapott két dunakeszi polgár
Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar
Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket adott át a
Pesti Vigadóban Balog Zoltán.

Dallos Gyula

Tuzson-Berczeli Péter

alog Zoltán az ünnepségen elmondta: 1848-1849 hőseit egyszerre tiszteljük bátorságukért és azért, mert a
véres megtorlás után volt erejük az építkezéshez. Amikor harcolni kellett, harcoltak,
amikor építeni kellett, építkeztek. Harcolni
tudni nagy tudomány - tette hozzá a tárcavezető, majd kiemelte: ennél még nagyobb tudomány tudni azt, hogy mikor kell harcolni és mikor nem, illetve azért harcolni, hogy
építhessünk.
Az emberi erőforrások minisztere ünnepi
köszöntője után Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke megbízásából kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Ma-

gyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Dallos Gyulának,
nyugalmazott díjlovas mesteredzőnek, örökös magyar bajnoknak, Dunakeszi díszpolgárának.
Tuzson-Berczeli Péter, Dunakeszi Város
„Közművelődési-díjban” és „Polgármesteri Elismerésben” részesített festőművésze a
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Balog Zoltán minisztertől.
Mindkettőjüknek szeretettel gratulál,
munkájukhoz, alkotó tevékenységükhöz további sok sikert kíván a Dunakeszi Polgár
Szerkesztősége.
A Szerk.

B

Az olimpiai bronzérmes
és a jövő reménységei

A nagyszerű eredményekkel büszkélkedő
sportemberek személyes jelenléte mellett mi
vonz ennyi fiatalt? – kérdeztem Dobos Gábortól, aki a judo mellett negyven éve művel
más harcművészeteket is. - Négy szó a mottóm: alázat, kitartás, becsület, tisztelet. Ebben a szellemben élek és erre tanítom a tanítványaimat is – hangzott a határozott válasz. A két danos vezetőedző munkájának és
kitartásának szép eredménye, hogy a Felkelő Nap Sportegyesületben napjainkban közel
száz fiatal sportol. – Két tanítványon Budapest bajnok lett tavaly, egyikőjük, a 11 éves
Berszán Zsuzsi Dunakeszi lakos – mondta
büszkén a nagy sikerű rendezvény főszervezője, aki reméli, hogy az önkormányzat továbbra is segíti az egyesület munkájukat.
Mi is ebben bízunk, hiszen a sok-sok lelkes fiatal elszántságát látva arra gondoltunk,
lehet, hogy köztük van a jövő Csernoviczki
Évája vagy Csernoviczki Ference…
Vetési Imre
Fotó: Vörös István
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Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet
meghívja Önt, családját és barátait
Simon András grafikusművész
kiállításának megnyitójára.
Időpont: 2015. április 13. 16 óra 30 perc
Helyszín: Dunakeszi, Fóti út 75.
A megnyitón Domján Gábor, agykontrolloktató lanton
játszik.
A kiállítást megnyitja: Katona M. István, újságíró
A kiállítás megtekinthető: 2015. május 3-ig

KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁSOK DUNAKESZIN
Fekete Géza Dezső szobrászművész
Megnyitó: április 24. péntek, 18 óra
Nyitva: április 24-május 15. Munkanapokon 9-20 óráig.
Magyarság Galéria
Prihoda Judit festőművész-grafikus
Megnyitó: május 8. péntek, 18 óra
Nyitva: május 8-22. Munkanapokon 8-18 óráig.
Iskolagaléria
Kállai Nagy Krisztina grafikusművész
Megnyitó: május 28. csütörtök, 18 óra.
Nyitva: május 28-június 17. Munkanapokon 9-20 óráig.
Magyarság Galéria

DEVIZAHITELESEK FIGYELEM!
• Ha Ön autó, ingatlan vagy szabad felhasználású devizahitellel rendelkezik és elégedetlen az eddigi intézkedésekkel, keressen minket!
• A forintosítást meghaladóan is lényegesen kedvezőbb megoldásokat tudunk nyújtani ügyfeleink számára. Több éves múlttal és több
száz ügy tapasztalatával segítünk problémája megoldásában.
• Döntése előtt ingyenesen, kötelezettség nélkül átvizsgáljuk szerződését és tájékoztatjuk a lehetőségekről.
Forduljon hozzánk bizalommal!

SZÁMOLJON VELÜNK, SZÁMÍTHAT RÁNK!

Elérhetőségeink: 70/519-5782 • 20/488-8050
Facebook: Hitelgondozó – A hiteles megoldás
www.partnerfokusz.hu/devizahitel
Partner Fókusz Kft.
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TÁJÉKOZTATÓ
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre a helyi történelmi egyházak
és a VOKE
József Attila Művelődési Központ közreműködésével
JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYT
szervez a Kárpátalján működő líceumokban tanuló diákok
étkezésének támogatására.
Időpont: 2015. április 26. (vasárnap) 16.00
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ.
A rendezvény védnöke:
Dióssi Csaba,
Dunakeszi város polgármestere.
Díszvendégeink:
Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke,
Vári Fábián László Kárpátalján élő nyugdíjas főiskolai tanár,
József Attila-díjas költő,
Vidnyánszky Attila Kossuth-díjas rendező,
a Nemzeti Színház főigazgatója.
Fellépnek:
Dinnyés József Kossuth-díjas népdalénekes,
Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekművész.
Minden segíteni akaró honfitársunkat
szeretettel várunk.
Szervezők:
Cser Lajos (06-20-9466-780)
Dr. Kisida Elek (06-70-3209-062)
Skripeczky István (06-30-3614-515)
Szombat István (06-70-3291-756)

Remekelnek a Dunakeszi Kinizsi asztaliteniszezői
A Pest megyei Északi csoportot két ponttal vezető DKUSE férfi asztalitenisz csapata a bajnoki tabella második helyén álló Hévízgyörk otthonában szoros mérkőzésen nyert. A 10-8-as idegenbeli sikernek köszönhetően immár négy
ponttal vezeti Lindner Ádám vezetőedző együttese a bajnokságot.

A felnőttekhez hasonlóan a
Dunakeszi Kinizsi utánpótlás korú játékosai is remekül
szerepelnek, akik február 1415-én, az egyesület Vasút utcai csarnokában rendezett Farsang kupán értek el szép sikereket.
Utánpótlás korú versenyzőink közül az újonc ka-

tegóriában Kishegyi Ákos, a
DKUSE fiatal versenyzője első
helyen végzett. A serdülő kategóriában az első három között
kizárólag Dunakeszis versenyzők végeztek – számolt be az
eredményekről Lindner András. - Az első helyen Lengyel
Ádám végzett, a második Pável
Attila, míg a bronzérmes Kishegyi Ákos lett. A serdülő leány kategóriában is sikerült
egy ezüstérmet nyernie a Dunakeszi Kinizsinek, Szőke Borbála révén. A verseny színvonalas mérkőzéseket hozott, az
ország számos helyéről: Ceglédről, Gödöllőről, Nagykörösről, Veresegyházról, Szécsényből, Budapestről érkeztek játékosok – tudtuk meg a DKUSE
vezetőedzőjétől.
Az azóta eltelt hetekben is
folytatták jó szereplésüket a
Dunakeszi Kinizsi Asztalitenisz Szakosztály fiataljai, akik
közül március 1-én, a Karca-

gon rendezett Nagy Jenő Utánpótlás Versenyen a 10 éves
Volentics Anna az U11-es korosztályban aranyérmet, az
U13-as korosztályban pedig
ezüstérmet szerzett. Vándor
András az U11-es és az U13-as
korosztályban egyaránt bronzérmet nyert. A verseny szakmai
értékét emeli, hogy nemcsak az
egész ország területéről, hanem
még az erdélyi Marosvásárhelyről is érkeztek utánpótláskorú játékosok.
A megyei bajnokságban játszó felnőtt csapat fölényes győzelmet (15-3) aratott az Őrbottyán III. ellen. – Ezen a találkozón debütált a felnőttek
között a 11 éves Vándor András – mondta büszkén Lindner
Ádám. A vezetőedző örömmel újságolta, hogy továbbra
is 100 %-os teljesítménnyel vezetik a Pest Megye "B" Északi
csoportját, mivel a következő
bajnoki találkozón is papírfor-

ma (13-5) győzelmet aratattak
Telki ellen. A DKUSE győzelméből a csapat elsőszámú játékosa, Lengyel Ádám három,
Kishegyi Ákos és Pável Attila 4-4, a 10 éves Vándor András egy nyertes partival vette ki
részét. A Lengyel-Pável páros is
győztesen fejezte be a mérkőzést. 
(Vetési)
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Sikert sikerre halmoznak a Dunakeszi
Vasutas utánpótlás labdarugói
A kitartó és céltudatos nevelőmunka sorozatban hozza a kupagyőzelmeket
Lőrincz László és Dr. Rainiss Éva edzők által vezetett labdarugó palánták sikert sikerre
halmoztak. A közelmúlt eredményeiről, a város fiatal labdarúgó „palántáinak” nagyszerű sikereiről Lőrincz László edző nyilatkozott a Dunakeszi Polgárnak.
Lőrincz László
edző és a kupa
győztes
labdarúgói

- Február 21-én Vácrátóton szerepelt a 2006-os és a 2007-es születésű
korosztályunk. A 2006-os csapatunk
jó játékkal végig versenyben volt az
első helyért, de sajnos egy kisiklás
miatt csak a bronzéremre futotta. A
2007-es korosztályunk nagyon érett,
kiváló játékkal minden ellenfelét legyőzve állhatott fel a dobogó legtetejére – mondta büszkén az ifjú szakember.
- Február 22-én általunk került
megrendezésre az I. Vasutas Kupa.
Itt 2009-es és az előző nap kupagyőztes 2007-es korosztályunk szerepelt.
Hat éveseink is követték a nagyobbakat és nagygólarányú győzelmekkel
mindenkit legyőzve megszerezték a

kupagyőzelmet. 2007-es korosztályunk folytatta előző napi kiváló szereplését és ismét kupagyőztes lett.
- Március 1-én a 2006-os és 2008-as
korosztályok léptek pályára a Vasutas
kupán. 2008-as születésű fiaink (és lányaink) is kitettek magukért, ezüstérmesek lettek. A döntőre kicsit elfáradtak és ott sajnos vereséget szenvedtek.
A 2006-os csapatunk viszont veretlenül szép játékkal tudhatta magáénak
az első helyezettnek járó kupát. A győzelmek mellett szép számmal szerepelt
külön díjazott a csapatainkból: A torna legjobb kapusa: Erdész Misi.
A torna legjobb mezőny játékosa: Rieger Áron, Adi Bence, Bádonyi
Csaba.

A torna gólkirályi címét pedig két
alkalommal is Simon Benedek nyerte
el – sorolta a fiatalok sikereit Lőrincz
László, aki szerint a szép teljesítmények és elnyert címek értékét nagyban növeli, hogy valamennyi tornán
olyan rangos nevelőegyesületek voltak az ellenfeleink, mint pl.: FTC,
Vác, Gödöllő, Gyöngyös, BVSC.
- Külön öröm volt számomra, hogy
a szakmai munkánkat segítő, Dunakeszin élő pro licenses végzettséggel
rendelkező a szakmára igen igényes
edzőtől is dicsérő szavakat kaptam –
mondta a személyes sikert mértéktartó szerénységgel fogadó edző, aki
köszönetet mondott a munkáját önzetlenül segítő és támogató szülőknek.
- A szülők önzetlenségét azzal
igyekszem viszonozni, hogy a rám
bízott szép számú „kisfocistát” a legjobb szakmai tudásommal készítem
fel sportkarrierjük megalapozásához. Az ilyen szép sikerek pedig úgy
hiszem, azt jelzik, hogy vasutas nyelven mondjam, „sínen vagyunk.” –
zárta nyilatkozatát Lőrincz László,
aki arra bíztatja a futballrajongókat,
hogy a www.dunakeszifoci.hu-n kísérjék figyelemmel az ifjú focisták sikereit, eredményeit.
(B. Szentmártoni)

Győzelem a tavaszi nyitányon
A Dunakeszi Kinizsi labdarúgó csapata a Pest megyei II osztály Nyugati csoportjában szerepel. A 101 éves sportegyesület futballistái remekül vették a tavaszi rajtot, akik Szabó
Gábor góljával 1-0-ra nyertek Budakalász ellen. A nyitó mérkőzésről és az őszi szereplésről Zalaegerszegi Tamás edzővel beszélgettünk.
- A 2014-2015. évi bajnokság kezdetekor dobogós helyezés elérését
tűztük ki magunk elé. Az őszi szezont végül is a középmezőnyben, a
nyolcadik helyen zártuk – mondta
az edző, aki az okok között a játékosok sérüléseit, iskolai és egyéb elfoglaltságait említette. – Ezért igen nehezen tudtunk egységes csapattá formálódni, ami sajnos megmutatkozott az eredményben is.
Zalaegerszegi Tamás szerint az
őszi produkciónál jóval többre képes
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az együttes, amit reménye szerint a
tavaszi idényben be is bizonyítanak
a játékosok.
- Tavasszal új játékrendszerben és
más játékstílusban lépünk pályára.
Az edzőmérkőzéseken ennek már
megmutatkoztak a pozitív jelei. Sőt a
tavaszi idénynyitó mérkőzésen sikerült legyőznünk a 4. helyen álló Budakalász együttesét. Bízom benne,
hogy ez az értékes győzelem lendületet ad a Kinizsi jó tavaszi szerepléséhez, és a bajnoki tabellán mérkő-

zősről mérkőzésre feljebb lépünk –
hangzottak Zalaegerszegi Tamás optimista mondatai, aki úgy ítéli meg,
hogy a bajnokság 2. helyén álló ifi
csapatnál, az utánpótlás korosztályban nagyon sok tehetséges edző segíti a szépreményű játékosok kibontakozását. – Ez az örömteli tény nagyon biztató a jövő szempontjából,
mert nem titkolt célunk, hogy minél
több helyi fiatalt szeretnénk beépíteni a felnőtt csapatba – mondta a felnőtt csapat edzője. 
(Solymosi)

házasságot kötöttek
2015. január és február hónapban

Lakatos Zsolt – Balog Anita Eszter
Dömény Zsolt – Friedrich Anita
Mák István – Kovács Csilla

2015. február 14.
2015. február 16.
2015. február 23.

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!

Éremeső a SVSE Kempo Klubban
A Dunakeszin immár hat éve működő SVSE KEMPO
Klub versenyzői, az önvédelem ifjú „művészei” a
klub mottójához híven sorra nyerik a versenyeket, mert vallják: „Stílus, amiről nem beszélni
kell, hanem azt csinálni”

M

int azt Verók Pétertől megtudtuk,
a 80 fős klubban
közel húszan aktívan versenyeznek, akik közül
többen nagy sikerrel szerepeltek február derekán a Szigethalmi Kempo Utánpótlás Kupán. A mester boldogan sorolta
az eredményeket: - Keszei Mátyás submission ezüst, Veizer
Márk submission arany. Kiss
Bence önvédelem bronz, formagyakorlat ezüst. Tolnai János submission arany, chikara
kurabe arany. Gyökeri Noémi fegyveres kata arany, semi
contact ezüst, submission
ezüst, önvédelem ezüst, formagyakorlat ezüst. Gyökeri János
semi contact arany, submission
arany, önvédelem arany, formagyakorlat bronz. Gyökeri
Ágoston chikara kurabe bronz,
submission bronz, fegyveres kata bronz, formagyakorlat bronz. Remek teljesítményünknek köszönhetően a 23
csapat közül a harmadik helyen végeztünk.

- A Kempo nem pusztán
sport, hanem egy életforma,
amely arra nevel, hogy máshol is nyílt, becsületes, tisztességes és határozott fellépéssel
érje el céljait a mindennapok
során a kempoka (tanuló) –
vallja Verók Péter, aki mindenkit arra bíztat, hogy látogasson
el a dunakeszi Harcművészeti Központba, a Rákóczi u. 11be, ahol hétfő és szerda: 19.0020.30 között tartják edzéseiket.
A mester figyelmembe ajánlott egy mondás, amely sokat
elárul a sport hitvallásáról:
"Egy Kempo mester több,
mint egy jó karate szakember.
Igazi harcművész, ura önmagának és cselekedeteinek."
(B. Szentmártoni)

SAKK

Példaértékű teljesítmény

Téli-nyári
gumi csere!

Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

Solymosi László (jobbról) egy verseny után
gratulál a győztes Molnár Péternek

Solymosi László 1982 óta irányítja elnökként a Pest megyei Sakkszövetség tevékenységét. Azóta minden évben rendeznek sakkverseny-sorozatot. 2015. február 28-án, Szadán rendezték meg a
650. sakkversenyt.
A Dunakeszi Polgár szerkesztősége sok szeretettel gratulál a kiváló sportvezetőnek és munkatársainak.
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I. Botos Ferenc Röplabda Mix 2. Fut a Keszi Versenykiírás
- Jótékonysági Emléktorna 2015. március 29. vasárnap
2015. április 11.

Az I. Botos Ferenc Röplabda Mix – Jótékonysági Emléktorna célja: Szervezett versenylehetőség biztosítása amatőr röplabdacsapatok részére. Kulturált közösségi élethez
színhely és alkalom teremtése, a baráti kapcsolatok erősítése. A röplabda, azon belül is az
amatőr vegyes röplabda sportág népszerűsítése.
A Dunakeszi Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Röplabda csapata – mint a röplabda utánpótlás nevelés jelentős
bázisa - abban a megtiszteltetésben részesült, hogy meghívást kapott Ausztriába, a Klagenfurtban rendezendő United World Games 2015 világeseményre. Szeretnénk élni a
meghívással, de a minden hét-

végén versenyző sportolóink
számára jelentős anyagi kihívást jelent a részvételi költség. Ezért úgy gondoltuk, hogy
többféle módon, többféle lehetőség felkutatásával gyűjtjük
össze - támogatások formájában - a részvételhez szükséges
összeget.
Az emléktorna 2015. április 11én 9 órakor kezdődik a Kőrösi
iskolában.
A 15000,- Ft/csapat nevezési díjat a helyszínen kell rendezni, a versenyre 2015. április 5. 24.00 óráig lehet jelentkezni a goroghajnalka@
dunakeszikorosi.hu vagy személyesen az iskolában Görög
Hajnalkánál, illetve a 06/70561-05-34-es telefonszámon.

IGAZI HÁZI TEPERTŐ,

www.
dunakanyarregio.hu
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füstölt kolbász, szalámi,
sonka, szalonna, hurka,
disznósajt kapható!

Tel.: 06 20 440 9742

Nagy siker volt az I. Fut a Keszi

A versenyt rendezi: Dunakeszi
Város Önkormányzata, Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület, Bíró György és BARÁTAI.
Versenyközpont: Dunakeszi
Városi Repülőtér
A távokra az előnevezés és a
helyszíni nevezés díjtalan.
Előnevezés: Március 27. péntek
12 óráig a Dunakeszi városi honlapon. Kisorsolunk 50 futót, aki
a Fut a Keszin és 100 futót, akik
a Kis Keszi távokra előneveztek.
Ők Fut a Keszi pólót vehetnek
át a célba érés után. (Kihirdetés
a honlapon az előnevezés zárása után). Helyszíni nevezés: a verseny napján 7.30 órától 9.30-ig.
A verseny időpontjai, távjai és a
limit ideje:
8.30-10.10: Fut a Keszi és
Kiskeszi regisztráció és helyszíni
nevezés.
9.30: Lufis ovis futás rajtja,
10.30: Fut a Keszi távjainak
rajtja.
11.30: Eredményhirdetés, díjak
átadása a rajt-cél kapu előtti színpadon (eső esetén a hangárban).
Limit idő a távokra: 40 perc,
utolsó érvényes beérkezés: 11.10
óra.
Óvást lehet benyújtani a közzétételt követő 20 percig. Az óvás
díja 5000Ft
Távok és korcsoportok nemenként:
Lufis ovis futás 200 m-es táv:
lufival a reptér hangár felőli oldalán, külön a kis, középső és nagycsoportosoknak és a szüleiknek.
Fut a Kiskeszi, 2,5 km-es táv:
nincs chip, nincs kategória, csak
buli van!
Fut a Keszi 5 km-es táv: Az időmérés nettó idő alapján, mikro
chippel történik.

Korcsoportok:
Ovisok: három csoportban
Gyermek A (-9év)
Gyermek B (10-12 év),
Serdülő (13-15 év),
Ifi (16-17 év),
Junior (18-19 év),
Felnőtt (20-39 év),
Szenior (40-év felett)
Családi futás: családtagok, 3
vagy több egyéni nevezéssel, bármely távokon
Dunakeszis iskolák, létszámarányos és Dunakeszi sportegyesületek 5 fős csapatokkal
Díjazás: Ovis távon abszolút I.,
II., III. helyezést díjazzuk, mindenkit ajándékozunk.
A Fut a Kiskeszin (2,5 km) csak
a férfi és a női abszolút I.-II.-III.
helyezést díjazzuk!
A Fut a Keszin (5 km) nemenként és korcsoportonként minden I., II., III. helyezett díjazásban részesül.
Mindkét távból a célba érők
Fut a Keszi cél csokit kapnak.
Az eredményhirdetésen, a jelenlévők között, akik a rajtszámszelvényt átadják, Fut a Keszi pólókat, értékes ajándékokat sorsolunk ki. A díjak és a nyeremények
átvétele csak a helyszínen lehetséges.
Eredmények elérhetők: a versenyközpontban az értékelés ütemében és a honlapon.
Információ: Bíró György, telefon: 06 30 921 3924, e-mail:
birogyorgy@yahoo.com,
Házigazda: Dióssi Csaba, Dunakeszi Város polgármestere és
Seltenreich József sportigazgató
Fő támogatók: Dunakeszi
Dechatlon, Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft.

FITTEN, EGÉSZSÉGESEN
Aki súlyzós edzést szeretne végezni, annak
célravezető megismerni az alapszabályokat, ez fokozattan igaz, ha korábban sosem
végzett ilyen gyakorlatokat. Az alapvető
szabályok betartása fejlődéshez, figyelmen kívül hagyása,- legrosszabb esetben
- sérüléshez vezethet. A havonta megjelenő cikksorozat az egészséges életmód és a
sport alapjaival foglalkozik a mindennapi
olvasó számára érthető módon.

Súlyzós edzésről 
Mikor edzünk

Bemelegítés, nyújtás

A kezdetben legjobb egy
időpontot kiválasztani, az
edzéshez: délután, délelőtt,
este. Amennyiben ugyanis az edzés időpontja állandó
a szervezetünk kialakít egy
rendszert és berögzül a megterhelés időpontja, ami a fejlődés egyik kulcsa a regenerálódás szakaszai is. Utána ehhez a ritmushoz, alkalmazkodik a testünk.

A bemelegítés célja, hogy a
szervezetet előkészítsük a megterhelésre: az ízületek ilyenkor
rugalmasabbá válnak, így el lehet kerülni, de legalábbis minimálisra csökkenteni a sérülések kialakulását. A bemelegítés után az aznapi izomcsoport
edzése előtt ajánlatos kisebb
súllyal vagy például fekve nyomás előtt a rúddal bemelegíteni
Az edzés végén érdemes nyújtó
levezető gyakorlatokat végezni.

Heti edzésszám
Aki először fog bele súlyzós
edzésbe, elegendő kell, hogy legyen a heti három edzés. Gyakori hiba annál, aki megfontolatlanul túlmotivált, hogy minden nap edzeni akar. Ilyenkor
előfordulhat a túledzés, ez pont
a várt eredmény ellenkezőjét
fogja eredményezni: elmarad
a várt fejlődés, emellett legyengülhet az immunrendszer is. A
heti 4 akár 5 napi edzést akkor
érdemes erőltetni, ha megvan a
helyes étkezés, valamint marad
idő regenerálódásra is.

1. rész

és bomlások rendbetételekor a
szervezet túlkompenzál, vagyis épül az izom szerkezete, a rostok megvastagodnak, erősebbé, vastagabbá vállnak. A minimum 7 óra alvás alapvetően
szükséges a fejlődéshez e nélkül
a szervezet csökkenti az anaboli-

kus (építő) hormonok termelését
és katabolikus (romboló) hormonok termelésébe kezd, azaz a vége
izomvesztés lesz.
Juhász Ádám
Fitness Akadémiát végző
Sportoktató
(Testépítés-Fitness)

Regeneráció, alvás=Fejlődés
Van egy téveszme, mely szerint
az izmok az edzés időpontjában fejlődnek, ezzel ellentétben
az edzésen az izom fehérjeszerkezetében mikrosérülések keletkeznek, tehát az izom bomlik. Ennek
következtében a mikrosérülések

Átmozgató edzés
Az első 8 hétben az átmozgató edzésnek van értelme, amikor egy alkalommal az összes
izomcsoportot megdolgoztatjuk. A kezdeti idő alatt van alkalom megismerkedni a súlyokkal, gépekkel és a gyakorlatok helyes elvégzését is el lehet sajátítani.
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