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Ön mit vár 2016-tól?
„Mit vár Ön 2016-tól – szakmailag és magánemberként?” Erről kérdeztük Dunakeszi négy, meghatározó közéleti személyiségét. Akik más-más területen ugyan, de fontos szerepet játszanak
a város életében, és munkájuk nagyban hozzájárul a dunakeszi polgárok életszínvonalához és
közérzetéhez.

Varga Tibor, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója
- Szakmai szempontból különösebb változást, újítást nem
tervezünk erre az évre, leszámítva a nyelvi képzést érintő, pici átalakítást. A legfontosabb célkitűzés éppen a hagyományok megőrzése; az, hogy az
idén is a megszokott színvonalon és menetrendben működjenek a dolgok, a diákok, a pedagógusok és a szülők szoros
együttműködésében. Természetesen az idén is várhatók nagyobb tanulmányi versenyek és
rendezvények, de ez szintén az
iskolai tradíciókhoz tartozik.
- Magánemberként viszont
az idei tanév kiemelkedő jelentőséggel bír számomra, mi-

vel – a tervek szerint – jövő év
elején nyugdíjba vonulok, így
ez az utolsó évem a gimnázium
falai közt. Az idei év ráadásul
egy jeles jubileum a számomra, hiszen éppen 25 éve vagyok
az intézmény igazgatója. Matematika-fizika szakos tanárként kezdtem a pályámat, aztán az igazgatói megbízás alatt
matematikát oktattam. Nagyon szép és meghatározó éveket töltöttem a Radnóti Miklós Gimnáziumban tanárként,
majd igazgatóként, és most,
a nyugdíjazásom előtt azt hiszem, nem kívánhatnék mást,
mint hogy még egyszer átélhessem mindazt, amiért ez idá-

ig dolgoztam. A mi szakmánk
legnagyobb eredménye és egyúttal elismerése, ha láthatjuk,
hogy olyan fiatalokat sikerült
„kinevelnünk”, akik az élet különböző területein megállják a
helyüket. Most, hogy „számot
vetek” a pályám végén, nagy
öröm tudni, hogy az évek során hozzájárulhattam több generáció, és sikeres ember elindításához.
Ami a 2016-os évet nagy és
örömteli várakozással tölti el,
hogy májusban megszületik
az első unokánk. Ennél szebb
ajándékot – azt hiszem – nem
is kívánhatnék magunknak
erre az évre.

Dr. Guba Ágnes, Dunakeszi-Alsó háziorvosa
- Ami a hivatásomat illeti:
szeretném, ha folytatódna az a
pozitív tendencia, ami 2015 második felétől kezdődött, és azóta
is „töretlenül folytatódik”. 2014
augusztusában pályázat útján
nyertem el Dunakeszi-Alsó háziorvosi praxisát, amit új praxisként indítottunk be. Tahitótfalun élek a családommal, és
korábban szinte egyáltalán nem
ismertem Dunakeszit, de nagyon rövid idő alatt megszerettem ezt a várost, ami – úgy látom – nagyon sok lehetőséget
rejt magában.
Az első hónapokban kevés betegünk volt, a helyi lakosok valamiért nehezen találtak rá az új szolgáltatásra,
így még az is félő volt, hogy az
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első, türelmi év végére a betegszám tekintetében alulteljesítünk. Ezért az önkormányzati képviselőnk, Benkő Tamás
kezdeményezésére, Dióssi Csaba polgármester úr elindított
egy kampányt, a lakosságnak
név szerint kiküldött, 3000 levél formájában. Ez olyan sikeres volt, hogy év végére a beteglétszám egyharmaddal növekedett, mostanra pedig – néhány fő híján – elértük az ezer
főt. Nagyon fontosnak tartom,
hogy minél több figyelmet fordítsunk az egészségnevelésre,
a lakosság tájékoztatására, így
ennek érdekében elindítottam
egy egészségnevelési cikksorozatot a helyi, Zöld Alsó c. lapban. Szintén újítás, hogy sze-

rettem volna új, extra szolgáltatásokat is bevezetni az alapellátás mellett, ezért a lakosság
körében különböző szűrővizsgálatokat hirdettünk. Időközben – szintén a polgármester
úr támogatásának köszönhetően – a Kincsem közben működő idősotthon intézményi- és
háziorvosa lettem.
Az idei év első új kihívásaként, január 1-től heti néhány
órában üzemorvosi feladatokat
látok el, egyelőre rezidensként,
de hamarosan itt is leteszem a
szakvizsgát. Január végén pedig egy személyi edzővel és egy
életmódtanácsadóval közösen
beindítjuk a „Fogyi klubot”,
aminek helye a rendelőintézetben lesz.

- Magánéletileg is tartogat új kihívásokat számomra,
ill. a családom számára az év,
ugyanis szeptembertől a kisebbik gyerekünk is elkezdi az iskolát, szóval – úgy tűnik – „a
második műszakban” sem fogok unatkozni.

Növényi Norbert, olimpiai bajnok birkózó, színművész
- A Sors útjai kifürkészhetetlenek, de jelen pillanatban úgy
látom, hogy az idén a sport fogja a főszerepet játszani az életemben, és ezért csak kisebb,
azaz hosszabb felkészülést nem
igénylő filmszerepeket és színházi fellépéseket tervezek. Mióta a versenysporttól visszavonultam, nagyon fontossá vált
számomra az utánpótlás nevelés, az, hogy minél több gyereknek adhassam tovább a saját tapasztalataimat és a megszerzett tudást. Az országban
jelenleg három Növényi Sportakadémia működik: Dunakeszin, Budapesten és Sopronban. A célunk az, hogy minél
több gyereket bevonjunk. Nyil-

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

mészetesen sokban hozzájárult
az eddigi sikereinkhez. A technikai feltételeket illetően, kicsit
rosszabbul állunk, ugyanis a
megalakulás óta jelenleg a harmadik helyen vagyunk. Az ideális edzőterem megtalálását a
sportágaink nagy helyigénye is
nehezíti, de remélem, hogy az
idén rátalálunk a végleges helyszínre. Pillanatnyilag saját erőből működik az egyesületünk,
de szeretnék bevonni támogatókat, akik segítségével a gyerekek több versenyre juthatnának el, ill. bevonhatnánk nehezebb körülmények között élő
gyerekeket is.
- Végezetül egy más jellegű
tevékenységről. Negyedik éve

látom el a Dél-Békés Mentőcsoport szóvivői feladatait, ez
nagyon fontos, karitatív tevékenység számomra, hiszen az
önkéntes csapat, fennállása
óta számtalan emberélet megmentéséhez járul hozzá. Ezt a
tevékenységet az idén is „teljes
erőbedobással” kívánom folytatni.

Tóthné Czimmermann Judit,
a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója
- Az elkövetkezendő évtől,
ill. másfél évtől mindenekelőtt
az új dunakeszi oktatási intézmény átadását várjuk, és azt,
hogy ez által ideálisabb körülmények között folytathatjuk
munkánkat a Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolában. Jelenleg komoly gondot
jelent az iskolánk túlterheltsége, a drasztikusan megnövekedett tanulói létszám, amely
az elmúlt 6-7 év alatt duplázódott meg, és mostanra több
mint 700 főre duzzadt. A beiskolázási körzetünk növekedésével és az új lakóparkok kiépülésével párhuzamosan egyre több gyermek iratkozott be
intézményünkbe, idén már 5
első osztállyal és 4-4 második, illetve harmadik osztál�lyal működünk. Természete-

sen ez egyrészt öröm, mindamellett viszont ez a helyzet
számos, a mindennapi munka során nehezen kezelhető kihívás elé állította a kollégákat.
Közeledik az idei beiskolázási időszak, várhatóan a tavalyihoz hasonlóan idén is magas
lesz a jelentkezők száma. Nagyon várjuk tehát az új iskola –
akár több ütemben megvalósuló – átadását. Ami szintén nagyon időszerű lenne: az elavult
és hiányos eszköztárunk bővítése és korszerűsítése. Köztudott, hogy a Közép-Magyarországi Régióban kevés pályázati
lehetőséget írnak ki erre a célra, így már-már nyomasztó az
eszköztelenség terhe. Nagyon
sok segítséget kapunk Dunakeszi Város Önkormányzatától, és bízunk benne, hogy a

KLIK részéről is elindul az eszközbeszerzés folyamata. Iskolánk idén kezdi Tehetségpontként tevékenységét, második
ciklusban ÖKO iskola. Szeretném, ha kollégáim eredményes
munkájának idén is meglenne
a gyümölcse tanulói versenyeredmények, sikerek formájában. Nyolcadikosaink most indulnak neki a felvételi eljárás
folyamatának, nagyon szurkolok nekik, hogy elérhessék céljaikat.
- Magánéletemben a legfontosabb számomra, hogy a gyerekeim megtalálják boldogságukat és számításukat az életben. Élsportoló lányom az idén
érettségizik a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban,
ill. felvételizik, ez az egész családnak tartogat majd „izgalma-

kat”. A fiam szintén pályakezdés előtt áll, és nagyon drukkolok neki, hogy megtalálja azt a
munkahelyet, ahol a leginkább
kiteljesedhet.
Az összeállítást írta:
Maczkay Zsaklin
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Átadták a Dunakeszi Rendőrkapitányság felújított épületét
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében 488 millió 578 ezer forintból újult meg a Dunakeszi Városi
Rendőrkapitányság öt emeletes épülete, melyet a 458 milliós uniós támogatás mellett az Országos Rendőr-főkapitányság és a Megyei Rendőr-főkapitányság finanszírozott.

A

decemberi avató ünnepségen Tuzson Bence, a város országgyűlési képviselője, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációért felelős államtitkára
kormány és a magyar emberek nevében mondott köszönetet a magyar, közöttük a dunakeszi rendőröknek az ország déli határán és
a hétköznapok során tanúsított
helytállásukért.
"Magyarországnak a magyar
embereket meg kell védenie, s ebben a feladatban rendkívül nagy
szerep hárul a magyar rendőrségre, a magyar rendőrökre. Főleg ebben a mostani időszakban,
amikor országunk határai mellett
tíz- és százezrek, milliók mennek

Közel félmilliárd forintból újult meg a városi rendőrkapitányság
el, s nincs messze az az idő, amikor ez az embertömeg az országon
keresztül haladt át.” - mondta Tuzson Bence.
Az államtitkár kiemelte: az elismeréshez hozzátartozik az is,
hogy infrastrukturális fejlesztésekkel jobb, kényelmesebb munkakörülményeket teremtsenek a
rendőröknek. Úgy, ahogy az Dunakeszin is történt. Mint mondta: a rendőrség elismeréséhez tartozik az új életpályamodell bevezetése, valamint a küszöbön álló
béremelés is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy először 30 százalékkal,
majd évente 5 százalékkal emelik a
rendőrök bérét, egészen az 50 százalékos mértékig.
Dióssi Csaba polgármester az

ünnepségen megköszönte a felújítást végzők munkáját, és a folyamatosan üzemelő rendőrségi épületben szolgálatot teljesítők türelmét
is. Kijelentette; most már büszkén
tekinthetnek az épületre, melynek
felújítása nagyon is aktuális volt,
mert a dinamikusan fejlődő város
arculatához nem illett a nyolcvanas években emelt épület. Az Önkormányzat szándéka és támogatása révén hamarosan a belső felújítás
is megtörténhet – mondta Dióssi
Csaba, aki megköszönte a rendőrök
mindennapi helytállását.
Mihály István dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya egyebek mellett arról beszélt,
hogy a felújításnak köszönhetően
a dunakeszi kapitányságon most

már nemcsak hatékony és eredményes, hanem gazdaságos is a munka. Kitért arra, hogy a megyében
működő tizenhárom rendőrkapitányság közül hatnak az épülete
esett át energetikai korszerűsítésen, amelyre összesen 1,3 milliárd
forintot költöttek uniós és rendőrségi forrásból.
A dunakeszi rendőrség épületének rekonstrukciója során – többek között – elvégezték a homlokzat, a lábazat és a födémek hőszigetelését, kicserélték a radiátorokat,
fényforrásokat és a nyílászárókat,
napkollektorokat telepítettek. Teljesen megújult az ötemeletes épület külső arculata.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

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

2016-ban egy új, bővített buszközlekedés lépett érvénybe Dunakeszin. Januárban
teszt-üzemmódban, februártól pedig végleges menetrend szerint közlekednek a helyi autóbuszok.

A

z eddigiekhez képest 60%kal bővült a helyi buszközlekedés, így egy sokkal szélesebb körű közlekedési lefedettséget biztosítunk a lakosság
részére. Az eddigiekkel ellentétben, a két Tesco áruházat külön
kiszolgáló buszjárat helyett egy
összekötő ingajáratot alakítottak
ki, így az összekötő buszjárat a vonalhálózat részévé válik, a BajcsyZsilinszky utca és a Vasútállomás
érintésével. Meghosszabbításra is
kerültek a vonalak, hiszen nem
csupán a két Tesco között működ-
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nek majd, hanem a Dunakeszi-Fót
Tesco áruház felől a reggeli és a
délutáni csúcsban a Repülőtér felé
is kimennek, érintve Alagligetet.
A járatok minden esetben bekanyarodnak a Dunakeszi vasútállomás felé is – mondta dr. Thoma
Csaba önkormányzati tanácsnok.
Erősítést kapott a reggeli közlekedés, plusz egy körjárat indul
hat és hét óra között, ami a munkába és iskolába indulóknak nyújt
segítséget, de elérhetővé teszi a
SZTK-t is, továbbá egy újabb járat indul az alagligeti lakóparktól

is. A körjáratok közül öt a Rév állomáshoz is lemegy, eddig a helyi
járatok nem érintették ezt a városrészt.
Jelentős újdonság, hogy vasárnapi tömegközlekedésre eddig nem volt lehetőség, januártól azonban délelőtt és délután is
két- két járat közlekedik a Rév és
a Temető állomások között, érintve a Táncsics utcai megállót és
Alagligetet is.
A Dunakeszi Város Önkormányzata által létrehozott együttműködéseknek köszönhetően így

az Auchan, a Tesco és a városi tulajdonú buszok együttesen és ös�szehangoltan szolgálják ki a városi
buszközlekedést a lakossági igényeknek megfelelően.
Mint korábban is jeleztük, az új,
bővített menetrend január végéig teszt-üzemmódban működik,
melynek tapasztalatait figyelembe
vesszük – ha szükséges – a menetrend véglegesítésénél - nyilatkozta
lapunknak dr. Thoma Csaba önkormányzati tanácsnok.

VÁLTOZÁS

az építményadó
mértékében
2016. január 1-jétől megváltozott az ingatlanok után fizetendő építményadó mértéke és kiszámításának módja.

A

lakás célú ingatlanok
esetében – a bejelentett személyek számától függetlenül – egységesen
240 Ft/m2 az adó mértéke. Az
új rendelet értelmében, az életvitel szerűen lakott ingatlanra
vonatkozóan kedvezményben
részesülnek a gyermekes családok és a nyugdíjasok.
Amennyiben Ön gyermekilletve nyugdíjas kedvezmények igénybevételére jogosult,
a kedvezményekre vonatkozó
Nyilatkozatát 2016. január 31ig benyújthatja levélben, vagy

Ö

személyesen a Polgármesteri
Hivatalban.
A tájékoztató levelek címezetlen küldeményként kerülnek kézbesítésre Dunakeszi valamennyi háztartásába. A válaszleveleket a lakosság 2016.
január 31-ig bérmentesítés nélkül feladhatja.
Amennyiben január 31-ét
követően kerül sor a nyilatkozat benyújtására, abban az
esetben a március hónapban
kiküldésre kerülő határozat a
240 Ft/m2 adómértékkel számított építményadó összegét
kedvezmény nélkül tartalmazza, azonban az utólag benyújtott nyilatkozatok alapján az
építményadó összege később
kerül módosításra.
A kedvezmények igényléséhez szükséges dokumentumok
Dunakeszi Város Önkormányzata honlapján (www.dunakeszi.hu) tölthetők le.

FELHÍVÁS!

römmel értesítünk mindenkit, hogy az EgyüttEgymásért Fót-Dunakeszi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete újra megalakult. Szeretettel várunk és
fogadunk Egyesületünkbe minden kedves régi tagot és új
érdeklődőt. Célunk; tagjainkat segíteni az élet minden területén.
Érdeklődési és belépési lehetőség
az alábbi elérhetőségeken:
- telefonszám: 06-30-665-35-19
- e-mail cím: fdegyesulet@gmail.com
- facebook:
Fót-Dunakeszi Mozgáskorlátozottak Csoportja

Kedveld
ezt az oldalt!
Dunakeszi Polgár

Megérkezett a város
600 millió forint értékű
Quaestor államkötvénye
A Quaestor bedőlése után a dunakeszi ellenzék egyes tagjai az elmúlt hónapokban azt híresztelték, hogy a Város
államkötvényekbe fektetett pénze elúszott, nem egyszer
nyilvános fórumon kérdőjelezték meg a hivatal pénzügyi
szakmai felkészültségét, a tájékoztatókban elhangzottak hitelességét.

„Tették ezt annak ellenére,
hogy az Önkormányzat mindvégig biztosította a lakosságot
afelől, hogy a kötvény megérkezik a Város Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, amely kamattal együtt
megjelent a Város számláján”
– írta 2015. december 10-én kiadott közleményében Dunakeszi Város Önkormányzata.
„Dunakeszi Város Önkormányzata 2014. június 17-én és
2014. november 28-án, az egy
éven túlra tervezett megtakarításaiból, képviselő-testületi felhatalmazás alapján a Magyar Állam által kibocsátott,
az Állam által garantált államkötvényeket vásárolt az állampapírok forgalmazására felhatalmazott Quaestor Értékpapír
Zrt.-től.
A Quaestor Értékpapír Zrt.
kereskedési jogának felfüggesztését követően merült fel
néhányakban a kérdés, hogy
visszakapja-e Dunakeszi a befektetett pénzt, illetve a kötvény kamatát. A kirendelt felügyeleti biztos akkor írásbeli megkeresésre tájékoztatást
adott arról, hogy az összes államkötvény az Önkormányzat nevesített alszámláján hiánytalanul rendelkezésre áll,
transzferálása idő kérdése.
Az Önkormányzat többször,
több fórumon is tájékoztatást
adott az ügy állásáról, közzété-

ve valamennyi ezzel kapcsolatos dokumentációt, így mindvégig egyértelmű volt, hogy a
kötvények nem vesztek el, biztonságban, az Önkormányzat
tulajdonában vannak. Ennek
ellenére az ellenzék folyamatosan azt próbálta elhitetni a lakossággal, hogy a város államkötvényekbe fektetett pénze elúszott…
Az Önkormányzat ezúton
kér mindenkit, legyen szó magánszemélyről, politikai szereplőről vagy bármely sajtótermékről, hogy rosszindulatból, vagy politikai haszonszerzést remélve ne vezesse félre a
lakosságot, sem az államkötvényekkel, sem más városi
ügyekkel kapcsolatban.
A tisztánlátás kedvéért az
Önkormányzat még egyszer
nyomatékosítja honlapján is,
hogy Dunakeszi Város Önkormányzata nem kockáztatta
a Város pénzét. Az állam által
garantált kötvényekbe való befektetésnek köszönhetően kaptuk vissza a kötvényeket, valamint a kötvénnyel járó kamatot, amely maradéktalanul
az Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett számláján rendelkezésre áll” - olvasható Dunakeszi Város Önkormányzata hivatalos web oldalán, a www.dunakeszi.hu-n
2015. december 10-én megjelent közleményben.
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körzeti képvi
A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Engedjék meg, hogy rendhagyó módon, most ne a szokásos
beszámolóval kezdjek!
Egészségben és Boldogságban
Gazdag Új Esztendőt kívánok a
„Lakótelep Szívében” élő minden
polgártársamnak! Remélem ez az
esztendő sok olyan önkormányzati intézkedést, fejlesztést tartogat, amely az Önök megelégedésére szolgál majd!
Szeretnék egy saját kis kívánság listát leírni itt, mit szeretnék
elérni ebben az esztendőben
körzeti képviselőként:
A legfontosabb az egészség,
biztonság, szeretném, ha nem
történne baleset, ha minden itt
élő és itt közlekedő, vigyázna az
idősekre, gyermekekre, gyalogosokra! Ha semmilyen bűncselekmény, rendzavarás nem történne

az egész városban! Ha a parkolási problémák megoldódnának, s
mindenki szabályosan venné azt
igénybe! Ha a kutyatartók és nem
kutyások közt teljes béke uralkodna, mert mindenki odafigyel
a másik nyugalmára, igényeire!
Ha további fejlesztésekkel, felújításokkal, épülne, szépülne a
körzet! Ha az itt található intézményeinkben minden fontos elképzelés, javítás megvalósulna!
Ha egy tiszta, szép, virágos, lakótelepen, biztonságos és gyermekbarát játszótereken, vidám
gyermekek, szülők és nagyszülők
beszélgetnének egymással!
Ha a közösségi élet, a sport és
kulturális élet minden itt élő számára tudna nyújtani olyat, ami az
ő igényeinek megfelelő!
Tudom, hogy még nagyon sokat kell dolgoznunk ezért, de
minden eddig és ezután végzett

munkám ezt a célt szolgálja! Köszönöm szépen annak a nagyon
sok lakótelepi polgárnak a segítségét, bizalmát, támogatását,
amivel ebben mellém álltak, állnak! Remélem a jövőben még
többen leszünk, s akkor az eredmények is hamarabb láthatóak
lesznek!
Jó egészséget, türelmet, nyugalmat, és boldogságot kívánok!
Természetesen továbbra is vá-

rom 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

Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
Az elmúlt év második felében
számos fejlesztés valósult meg
városrészünkben és ez a folyamat várhatóan az idei évben is
folytatódni fog. A tervek szerint a tél végéig megvalósul a
közvilágítás kiépítése a Klapka utcában, amely az eddigieknél biztonságosabbá fogja tenni az utca gyalogos és kerékpáros forgalmát.
A Klapka utca új szakaszát a
város útjaival összekötő útszakaszok tavaly novemberben
történt megépítése számos lakossági észrevételt generált elsősorban a megnövekedett
forgalommal és a járművek sebességével összefüggésben.
Ezen lakossági panaszokra reagálva sebességkorlátozás bevezetésére került sor az érintett útszakaszokon, továbbá a
Kosztolányi Dezső utcai csatlakozásnál a forgalomlassítás és
a tehergépjárművek áthaladásának megakadályozása céljá-
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ból útszűkület kialakítása történt meg. Ezzel kapcsolatban
az első tapasztalatok kedvezőek, csökkent az itt áthaladó
gépjárművek száma és sebessége is. A többi érintett útszakaszon szintén szükséges lenne forgalomlassító műtárgyak
(fekvőrendőr) építése, valamint
járda kialakítása a Wass Albert
és a Benedek Elek utcában. Ebben az évben kiemelt képviselői feladatomnak tartom, hogy
a választókörzetünkön áthaladó, megnövekedett forgalommal kapcsolatos lakossági megkereséseknek az önkormányzati munkám során érvényt szerezzek.
A téliesre fordult időjárás
igénybe veszi a város úthálózatát, ezért ilyenkor gyakori jelenség az úthibák, kátyúk kialakulása. Annak érdekében, hogy
az úthibák kijavítása idejében
megtörténhessen, kérem, hogy

az Önök által észlelt úthibákról
értesítsék a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztályát, vagy engem.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom a következő
elérhetőségeken:

E-mail: drkovats.kepviselo@
gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi,
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!
Beköszöntött az új év, mely új
terveket, álmokat, és megvalósításukhoz új lendületet is magával hozott.
2015-ben számos tervünk került megvalósításra, reméljük 2016-ban is hasonló sikereket könyvelhetünk el. Engedjék
meg, hogy röviden beszámoljak az elmúlt hónap körzetünket érintő eseményeiről, valamint ismertessem az idei évre
tervezett újításokat.

magot. Körzetünkben 17 gyermeket köszönthettünk közösségünkben, név szerint: Vilmos,
Dániel, Luca, Hanna, Zsolt Milán, Kristóf Zoltán, Amira, Bence, Regina Nóra, Olivér, Márton,
Molli, Ádám, Zsófia Ilona, Réka
Zsanett, Virginia Jázmin, Bence.
Bízom benne, hogy 2016 is
gyermekáldásban gazdag év
lesz Dunakeszin, s még több
családnak okozhatunk örömet
a babaköszöntő csomaggal!

Babaköszöntő csomag
2015 áprilisában indította el
Dunakeszi Város Önkormányzata a babaköszöntő-programot. Nagy örömünkre a programmal kapcsolatban csupa
pozitív visszajelzést kapunk,
egyre több a jelentkező is. Csupán a tavalyi évben 199 dunakeszi újszülött kapta meg a
névre szólóan összeállított cso-

Buszmegállók
Folyamatosan zajlanak a
műszaki felújítások a városban, melynek részeként pontos program van a városi buszmegállók cseréjére, illetve telepítésére is. Körzetünk 2016-ban
három új váróval gazdagodik,
méghozzá két cserére kerül sor
a Kossuth utca, Szent Imre tér Széchenyi István Általános Is-

kola megállóinál, valamint egy
új váró kerül a Fóti út Karinthy
utca - Jósika utcai kereszteződéséhez is.
Útfelújítások
Közbenjárásunknak hála, 2015
decemberében a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. teljes szélességben felújította a Fóti utat, a Határ út és a Tesco áruház közötti szakaszon. Ezzel a fejlesztéssel régi kérésünket teljesítették.
Ám nem csupán az utak és
utcák burkolatának épségére és jó állapotára tekintünk kiemelt figyelemmel, de fontos
számunkra a gyalogosok biztonságos közlekedése is. Ezért
újabb járdaszakasz épül a Kossuth utca mentén, összesen 1,2
kilométeren.
Játszóterek
Ígéretemhez híven, a legkisebbeknek is igyekszünk fejlesztésekkel kedveskedni. A Kismarton utcai és Szabadság téri
játszóterek két-két új elemmel

gazdagodnak, amint az időjárás megengedi a már megrendelt, új játékok kihelyezését.
Szeretném ezúton is kérni a
tisztelt lakosokat, hogy amen�nyiben körzetünkben valahol
igény van egy újabb pad, szemetes edény kihelyezésére,
vagy ötletük van a körzet további fejlesztésére, kérem, keressenek fel elérhetőségemen:
alpolgarmester@dunakeszi.hu.
Erdész Zoltán
10. számú választókörzet
képviselője

A 2016-os esztendőben is a VÁROSÉRT dolgozunk!
Engedjék meg, hogy Eredményekben Gazdag Boldog Új
Esztendőt és nagyon Jó Egészséget kívánjak városunk minden lakójának!
- November utolsó napja nem kedvezett a Krúdy Gy.
u. 12. lakóinak, mivel csőtörés
volt az ingatlan előtt. A bekötő
csőnél keletkezett problémát a
DMRV dolgozói még aznap elhárították. Mivel a zöld övezetben keletkezett a hiba, így
nincs szükség az aszfaltozásra
- A Barázda u 11. előtti keresztrácsos víznyelő helyreállítását a vállalkozó befejezte
- Egy hónap után ismét jelentkezett a Tábor 19-21. előtti csatornafedél probléma. Elekes Sándor a Csatornázási Üzem
vezetőjének intézkedése megtette hatását. A hiba kijavítása,
a fedélcsere körüli, valamint a
szűkítőnél való betonozás november első hetében, míg a végső helyreállítást az aszfaltozást,

2 héttel később elvégezték. Ezúton továbbítom az ott lakók
köszönet nyilvánítását Elekes
úrnak
- A díszfák telepítését az A&Z
Green-Team Kft. dolgozói elvégezték. A körzetben 9 címen
kért fák ültetése mindegyik helyen megtörtént
- Szikkasztó kutak kialakítását, valamint a szegélyezést a
József u. 9. előtt Bóka Péter és
csapata pár nap alatt elvégezte.

A lakó is elégedettségét fejezte
ki, mivel a már megszokott korrekt és precíz munkát végzett
a vállalkozó

- A Király u. 24. előtti lámpatest kihelyezése felől érdeklődtem, melynek megvalósítása
január hónapra tolódik. A lakót
tájékoztattam, aki toleránsan
fogadta a kevésbé jó hírt
- Fák kivágása és gallyazása
pár címen: 1-2. Vasvári Pál u. 7.
és 9. előtti akácfák 3. Rákóczi út
32. előtti ostorfa gallyazása 4.
Varsói u. 13. sz. ingatlannál 2 db
diófa kivágása (utóbbinál 2 db
díszfa telepítése)
- Folyamatosan végzik az
utasvárók cseréjét, ill. az újabb
címeken – SZTK közelében
– a pályázat útján a munkálatokat elnyert UNO Kft. dolgozói. A Szakorvosi előtt és
a szembeni oldalon a fedett
utasvárók megvalósítását még
2013.02.01-jén kértem első alkalommal, melyre az egyik Thököly u.-i hölgy hívta fel a figyelmet.
- A jelzett KRESZ táblák oszlopainak helyreállítását és az utca

12.16-án a Szakorvosival szembeni oldalon hárman serénykedtek
az utasváró összeállításában.
Összhangban dolgoztak a fiúk

névtáblák pótlását folyamatosan végezték, s végzik a Közüzemi Kft. munkatársai. A munkálatok tervszerűen haladnak,
körzetenként mennek végig a
városban


Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
A körzetben komoly problémát jelent
az autósforgalom és a gyorshajtás. A Kikelet utcából több panasz is érkezett, miszerint a reggeli és az esti órákban kimondottan sokan használják az utcájukat és sokan átlépik a sebességhatárt. A
sebesség korlátozására a december 10-ei
jogi és pénzügyi bizottsági ülésen javaslatot tettem arra, hogy a Kikelet utcában
30km/órás sebességkorlátozó táblákat
helyezzünk ki. A javaslatot a bizottság támogatta, így remélhetőleg a táblák hamarosan kikerülnek. A város közlekedési
problémáinak javítása érdekében egyébként egy átfogó közlekedési koncepció
kidolgozása indult el közlekedési szakemberek bevonásával. Az új koncepció
alapján átgondolásra kerülne a város teljes közlekedési rendje is.
Decemberben
a
Lakosságszolgálati Osztály munkatársával a Kiserdő utcai lakóközösség lakószövetkezeti elnökénél jártunk. A társasház környékének járdai nagyon leromlott
állapotban vannak, a fejlesztések lehe-

tőségeiről beszéltünk, amely alapján egy
részletes felújítási terv készül az osztályon.
Januártól új helyi buszmenetrend lépett
életbe. Számunka nagy öröm, hogy a révhez sokkal több járat jut majd el, mint eddig. Jelentős újdonság, hogy vasárnapi
tömegközlekedésre eddig nem volt lehetőség, a jövőben azonban délelőtt és délután is két-két járat fog közlekedni a Rév
és a Temető állomások között. Üröm az
örömben, hogy az Tesco-s busz viszont
már nem jár ki a révhez és a cég egyelőre nem akar változtatni ezen a gyakorlatán, pedig sok ott élőnek nagy segítségére volt az a járat.
Az ünnepek alatt részt vettem a körzetünkben a 65 év felettiek ajándékcsomagjainak a kézbesítésében. Többen jelezték felém, hogy szomszédhoz, ismerősnek nem jutott el a csomag. Ennek
számos oka lehet, mivel több, mint 300
önkéntes segít a kézbesítésnél, így betegségtől kezdve a rossz időpontban keresésig sok minden előfordulhatott. Aki
nem kapta meg a csomagját az jelentkezhet érte a Polgármesteri Hivatalban január végéig a Programirodán ügyfélfogadási időben.

A körzetben több helyen bővítésre kerül majd a közvilágítás. A kivitelezés várhatóan február végén fog majd megindulni.
December hónapban kátyúzást végeztünk a Kisfaludy u – Rév út találkozásánál,
ahol több kátyú is eltüntetésre került. Kérem, amennyiben új kátyút vesznek észre
a körzetben jelezzék felém.
Az idei év egyik nagy fejlesztése lesz a
Fő út megújítása lesz. Ennek során megújítjuk a Fő út melletti járdákat úgy, hogy
mindkét oldalon viacoloros járda kerül
kialakításra. A járda és az úttest közötti részt is felújítjuk. A cél az, hogy minél
több parkolóhely kialakítsa mellett intenzív, azaz öntözött zöld felületek jöjjenek létre. A kivitelezési munkálatok várhatóan több ütemben fognak zajlani, de
a munkát még az idei évben szeretnénk
elkezdeni.
Észrevételeit, javaslatait várom a
csoma.attila.kepviselo@gmail.com e-mail
címen.


Csoma Attila
1. sz. választókörzet képviselője

KEDVES DUNAKESZIEK!
2015. január elején hatályba lépett a város új menetrendje. Ahogyan az korábban több fórumon is megjelent, a változtatások következtében lényegesen bővült a szolgáltatás, nagyobb kapacitással működik a város tömegközlekedése.
A január hónap az új rendszer éles tesztjének az időszaka, a gyakorlati tapasztalatok alapján kerül véglegesítésre a menetrend, amelyet minden háztartásba el
fogunk juttatni, illetve a buszmegállókban is elhelyezésre kerülnek. A teszt időszak folyamán normál útviszonyokra van
szükség, reményeim szerint a januári erős
havazás, az ónos eső, és a szokásosnál nagyobb hideg ellenére ezt a feladatot időben el tudjuk végezni.
Januárban Alagligeten az áramszolgáltatással volt probléma, ami a téli időszakban a szokásosnál is nagyobb gondot jelent. A Városháza kiemelt figyelmet fordít a helyzet hosszú távú megoldására, és
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ebből a célból folyamatos kapcsolatban
áll az ELMŰ-vel. A legutóbbi információk
szerint új trafó házat tervez a szolgáltató,
így majd más irányból is táplálni tudják a
hálózatot, ami által a terhelés eloszlik, és
nagyobb biztonsággal tudnak szolgáltatást nyújtani. A megvalósítás néhány hónapot vesz igénybe. A beruházás jóváhagyása az ütemezéssel együtt folyamatban van.
Abban az esetben, ha a rendszer javítása érdekében rövid ideig tartó áramszünetre lesz szükség, a lakókat értesíteni fogják.
Decemberben a Polgármesteri Hivatal
megbízott egy közlekedésmérnöki irodát
Dunakeszi Város közlekedési koncepciótervének a kidolgozásával. A lakosság javaslatait is figyelembe véve összeállítottam a javaslataimat és eljuttattam a Lakosságszolgálati Osztályra. Ezek között
szerepelnek az alábbi kiemelt témák:

- a Repülőtéri út - Alagi majori út sarkán
egy STOP tábla kihelyezése, mivel a most
kint lévő elsőbbségadás kötelező táblának nincs kellő visszatartó ereje, a Repülőtér felől rendszeresen nem adják meg
az elsőbbséget.
- az M2 Dunakeszi/Fót lehatójánál rendszeres a délutáni csúcsforgalomban a járművek torlódásának megakadályozása,
- a Brusznyai utca bejáratának éjszakai
viszonyok közötti beláthatósága, kiemelése
- a Szántó utca és Rákóczi út kereszteződésénél az egyenrangú útkereszteződésre való figyelemfelhívás
- a Blaha, Jászai, Déryné utcák és a rájuk
merőleges utcák elsőbbségadási rendjének a rendezése.

Thoma Csaba
8. számú választókörzet képviselője

selőink jelentik
A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
Minden kedves lakótársamnak
boldog, egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok.
Az új év első hónapja eseménytelenül telt, ha csak a havazást, az ónos esőt, majd az
azt követő nagy mennyiségű
esőt nem tekintjük annak. A
Toldi-dombliget lakóparkban
a Huszka Jenő utcai buszmegállónál a Kossuth utcán összegyűlt az esővíz, mert az ónos
esőtől lefagytak a vízelvezető
nyílások. Amikor szabaddá tet-

ték a nyílásokat, a víz gyorsan
eltűnt.
A lakosságot váratlanul érte,
hogy a zsákokban gyűjtött szelektív hulladékot a Közüzemi
Kft. nem szállította el az első
héten. A zavart az okozta, hogy
a szállítás minden páros héten
történik, de az év utolsó hete
(53.) és az első hete is páratlan
volt. A 2. héttől (január 11-től)
helyreáll a szokásos rendszer.
A Nándorfehérvár utcában
lévő üveggyűjtő konténer körül még mindig rendszeresen leraknak az emberek minden egyéb hulladékot, sok-

szor még háztartási szemetet
is. Gyakran van tele a környék a
széttépett zsákokból kiszedett
és szétszórt szeméttel.
Melyek a legfontosabb tervek a 2016-os esztendőre?
A legfontosabb a gyalogos
közlekedés biztonságossá tétele. Ennek első lépése a Toldi utcai járda megépítése. A Széchenyi utcán feltétlenül szükséges
egy gyalogos átkelő a Kárpát
utcai kereszteződésben.
Nagyon fontos lenne a Kossuth utca-Széchenyi utcaZerkovitz Béla utca csomópontban körforgalom kiépítése. Évek óta figyeljük a pályázatokat, az önerő mellett
feltétlenül szükséges a pályázati forrás is.

Sok gondot okoznak a gyorshajtók, különösen a lakóparkokban. Hiába helyezte ki a város a kötelező sebességet előíró táblákat, sokan nem veszik
figyelembe, s gyakorta az előírt sebesség két-háromszorosával hajtanak.
A város közlekedési helyzetének felülvizsgálata megtörtént, várjuk a szakemberek javaslatait.
Ezúttal is köszönöm a szóbeli és írásbeli jelzéseket, észrevételeket. Kérem, hogy ezután
is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.

kola átlaghoz képest rendkívüli
módon felszerelt sportpályája.
A napokban készül el az
Eszterlánc Óvoda új játszóudvara is, melynek keretében új
udvari játszóeszközök lettek telepítve. A kerti babaházak a napokban fognak a helyükre kerülni.
Elkészült a gyártelepi Jézus Szíve Templom felújítása
is. A templomi közösség szervezésében és finanszírozásával részben az Önkormányzat
anyagi támogatásával megújult a templom külső homlokzata, a harangtorony fémborítása, valamint a tetőszerkezet.
A felújítási munkák közben sok
olyan, előre nem látható probléma is felmerült, melyet nem
lehet egy későbbi időpontban

elvégezni, csak most. A felújítás
közben felmerült többlet költségekhez az Önkormányzat további anyagi támogatás nyújtásával járult hozzá.
Az elmúlt időszakban Zsigmond, Noel, Máté, Kristóf, Tamás, Adél, Letícia és Elizabet
legújabb lakótársainknak vihettem ki a babaköszöntő csomagot. Isten hozta őket Dunakeszin, és a körzetünkben!



Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

KEDVES LAKÓTÁRSAIM!
Az előző hírlevelemben leírtakkal kapcsolatban örömmel számolok be Önöknek a körzetben
megkezdett beruházásokról,
melyekkel körzetünk és városunk fejlődését, lakókörnyezetünk szebbé tételét szolgálják.
A József Attila Művelődési Központ felújításának I. üteme elkészült, melynek során az energetikai szempontok figyelembe
vételével az ablakok cseréjére,
a tetőfelújításra és a homlokzatszigetelésre került sor. A Szakorvosi Rendelő felújításának I. üteme is befejeződött. Az épület
homlokzata látványosan megújult. A homlokzat szigetelésén kívül sor került a nyílászárók cseréjére, a tető cseréjére, a
tetőtér beépítésre, valamint az
épület körüli járdák és lépcsők
felújítására. Mindkét épület belső felújítása még ebben az évben megkezdődik. A részletekről tájékoztatom Önöket.
A választási ciklus elején a
képviselő-testület döntést hozott a városi oktatási- és nevelési intézmények udvarainak ütemezett felújításáról. Ez
alapján megújult a Bárdos Lajos Általános Iskola udvara. Du-

nakeszi Város Önkormányzata multifunkciós sportpályával
látta el a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskolát. Egy szabványos, 42 méter hosszú és
22 méter széles multifunkciós
EPDM gumiborítású sportpálya került kivitelezésre. AZ
EPDM burkolat magasan hőálló és légáteresztő, és alkalmas
arra, hogy az iskolások bármelyik labdasportot kedvükre űzhessenek rajta, legyen az kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vagy tenisz. A
multifunkciós sportpályát egy
méter magas palánkkal, illetve
egy öt méter magas labdafogó
hálóval vették körbe a biztonság jegyében. A pályát négy
lámpatesttel világítják meg, így
az esténként, naplemente után
is gondtalanul használható, hiszen saját fényforrással van ellátva. A sportpálya építése, ezzel együtt a speciális vízelvezetés, illetve a világítás is elkészült. A pálya kiépítése után
megérkeznek a sporteszközök
és kiegészítők is, melyek ös�szeszerelése után teljes értékűen használhatóvá válik a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Is-

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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Új színben pompázik
a felújított Szakorvosi
Rendelőintézet épülete
2016-ban belül is megújul a rendelőintézet

A

z intézmény igazgatója szerint elérkezett az a nap, amikor ennek a folyamatnak az
első állomását ünnepelhetik. Úgy
vélte, a megkezdett munka eredményeként a régió legkorszerűbb egészségügyi intézménye alakul ki Dunakeszin, s reményei szerint az évek előre haladtával elérhetik a XXI. század
színvonalát is az egészségügyben.
Hosszú évek óta gondolkodunk
azon, hogyan lehetne a város egészségügyi ellátását korszerűbbé tenni
– mondta Dióssi Csaba a január 14én tartott avató ünnepségen. Ennek egyik lépése volt, hogy két évvel ezelőtt ultrahang készülékeket

vásárolt az önkormányzat a Szakrendelőnek, hangsúlyozta a város polgármestere. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a jövőben is
cél a modern felszerelések biztosítása, s az óraszámbővítés elérése, amivel elkerülhetőek lesznek a
sorban állások. Az épületet szeretné az önkormányzat egyre korszerűbbé tenni, így először a külső felújításra volt szükség, amelyre alkalmat adott egy váratlan pályázati lehetőség. A Szakorvosi Rendelő
felújításának I. ütemében látványosan megújult az épület homlokzata.
A homlokzat szigetelésén kívül sor
került a nyílászárók- és a tető héja-

Hosszú évek óta tervezett elképzelés vált valóra azzal,
hogy sor kerülhetett a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet épületének felújítására – hangsúlyozta dr. Pál
Miklós ünnepi megnyitójában.

zatának cseréjére, a tetőtér beépítésre, valamint az épület körüli járdák és lépcsők felújítására.
De itt nem állnak meg a munkálatokkal, hiszen az idei évben
folytatják a belső felújítással. Ennek eredményeként felújítják a teljes gépészetet és a vizes blokkokat,
a ciklus végére pedig teljes mérték-

ben megújul az épület. A Szakrendelőben kap majd helyet hamarosan a tüdőgondozó is, s remélhetőleg új rendelések indítására is lehetőség lesz. Dióssi Csaba köszönetét
fejezte ki az orvosok és a betegek
türelméért, s kiemelte a kivitelezők
professzionalista munkáját is. Mint
fogalmazott, az egészségügy fontos
terület, ezért mind az alap és szakellátásban az országos átlag feletti
ellátást szeretnének biztosítani az
itt élő embereknek, ennek köszönhetően minden háziorvosi rendelő
is felújításra kerül a közeljövőben.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

Már egy éve gyógyítja betegeit Kohári doktor úr
Dunakeszi dinamikus fejlődésével párhuzamosan az utóbbi években jelentősen megnőtt a város lakosságának a létszáma is, akiknek kiszolgálása, a betegek várakozási idejének csökkentése érdekében Dunakeszi Város Önkormányzata tavaly létre hozta a 15. háziorvosi körzetet. A Tábor úti háziorvosi rendelőben immár egy éve dr. Kohári György
gyógyítja a körzetben élő betegeket, akit az eltelt időszak tapasztalatairól kérdeztünk.
- Egy év még igazán rövid idő egy
háziorvosi rendelő működésében,
ezért továbbra is várjuk a betegek jelentkezését, hogy teljes kihasználtsággal tudjunk működni
– summázta az eltelt idő tapasztalatait Kohári doktor úr, aki nagyon korrekten hozzátette: - Természetesen minden dunakeszi lakos előtt nyitva áll a rendelő ajtaja,
de elsősorban az újonnan érkezetteket, a körzetben élőket várjuk,
akiknek még nincs háziorvosuk a
városban.
A visszajelzések azt mutatják,
hogy a betegek elégedettek a 15.
háziorvosi körzet szolgáltatásaival, hiszen kellemes környezet és
rövid várakozási idő várja őket,
ráadásul egyre több szolgáltatás
érhető el helyben. Ilyen a vérvétel (akár két-három napon belül),
illetve a különböző érszűkületi és
légzőszervi szűrések.
A felszereltség mellett fontos a
kellemes légkör, az orvos személyisége, aki iránt bizalommal van-
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nak a páciensek. „A Pécsi Orvostudományi Egyetemen diplomáztam,
ahol az egyetemi klinika baleseti sebészetén is dolgoztam később.
Első szakképesítésem a traumatológia területén szereztem, majd a
gyógyszeriparban helyezkedtem
el. Már munka mellett mélyedtem
el a pszichoterápia világában, amiből megszereztem a második szakképesítésem, és annak megszerzése
óta Zuglóban praktizálok.
Háziorvosi
gyakorlatomat
ugyancsak Zuglóban szereztem.
Ezt a szakképesítést tartom egyébként mindenek alapjának, hiszen
közvetlen kapcsolatban állunk a
betegekkel, első körben hozzánk
fordulnak segítségért. Ráadásul az
emberek nem csupán a betegségek
tekintetében fogadnak el tőlünk tanácsot, hanem a mindennapi élet
terén is – legyen szó akár egészséges életmódról, tudatosságról, dohányzásról való leszokásról is. Emlékezetes minden pillanat, mikor
realizálom, hogy akár egy apró vál-

Polgármesteri látogatás az új
háziorvosi körzetben
toztatás, egy új szokás, vagy épp
egy régi, rossz szokás elvetése is
mekkora jelentőségű lehet valaki
életében, milyen pozitív fordulatot
hozhat.”- ismertette szakmai pályáját dr. Kohári György.
A Tábor úti körzet háziorvosa
arról is szívesen beszélt, hogy miért választotta hivatásának az orvosi pályát: „Nagyon kötődöm az
emberekhez; nem csupán az élő
szervezet működése érdekel, hanem a lelkivilág és a mentális sík
is. Tudatosan készültem az orvosi hivatásra már hatodikos-hetedi-

kes koromban is, ezért egyértelmű
volt, hogy ezt a pályát választom.
Az orvosi egyetemre is első próbálkozásra sikerült bekerülnöm, s
így elvégezni.”
Dr. Kohári György a 15. háziorvosi körzetben és a városban szerzett tapasztalatai alapján igen aktívnak látja Dunakeszi közösségét.
„Az a tapasztalat, hogy az itteniek átlagon felüli mértékben törekednek a jó minőségű életre, így a
hozzám forduló betegek többségén
is érezhető a tudatos életmód és
az egészségtudatosság hatása. A jó
minőségű, fejlett orvosi szolgálatra is igény van, ezért is kezdte meg
működését a Tábor úton a 15. számú háziorvosi körzet, ahol szeretettel várunk mindenkit.” – mondta a doktor, aki hozzátette: bárki bizalommal fordulhat hozzá kérdéseivel személyesen a Tábor u. 56.
szám alatt lévő rendelőben vagy a
27/391-487-es telefonszámon, de írhatnak is a haziorvosdunakeszi@
freemail.hu – címre.

Megújult a József Attila Művelődési Központ
A külső után következik a belső felújítás

Kevés olyan kulturális intézmény van a megyében, de talán az országban is, amelyre egy év alatt en�nyit áldozott volna az önkormányzat – hangsúlyozta Csoma Attila abból az alkalomból, hogy négy
hónapos felújítási munka eredményeként teljesen új külsőt kapott a József Attila Művelődési Központ,
melynek van olyan része, amely már száz éves.

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

A

z intézmény igazgatója az átadó ünnepségen
annak a reményének
adott hangot, hogy a beruházás eredményeként a jövőben
még magasabb színvonalon végezhetik munkájukat, hiszen
az épület korából adódó hibák
akadályozták a színvonalas
működést, a lakosság kiszolgálásának minőségét. Ez óriási
előrelépés, nagy lehetőség számunkra, melynek köszönhetően a jövőben még emeltebb
színvonalon végezhetjük munkánkat – fogalmazott a kulturális intézmény igazgatója.

Dióssi Csaba az ünnepség
keretében köszönetét fejezte ki
mindenkinek, aki részt vett a
beruházásban. A város polgármestere szerint szükséges volt
a beruházás, melyet az önkormányzat saját forrásból finanszírozott. Azonban a munkálatok itt még nem fejeződnek
be, hiszen a belső felújítás még
idén nyáron elkezdődik, korszerűbb, szebb környezet várja
majd a dunakeszieket. Véleménye szerint a művelődési központ és a Dunakeszi Programiroda több olyan rendezvényt
szervez, amelyre egyre na-

gyobb az érdeklődés, s az intézmény egyre színvonalasabban
működik, fontos szerepet tölt
be a város életében. Ezért is indokolt volt a beruházás, melynek aktualitását felerősítette a
lakosság kultúra iránti érdeklődése is. Megemlítette még,
hogy a művelődési központ főhadiszállása a Nyugdíjas Klubnak is, melynek több száz fős
tagsága is méltóbb helyen folytathatja majd közösségi tevékenységét az idei évtől kezdődően. A polgármester véleménye szerint a városban élők a
felújítást követően büszkék le-

hetnek a József Attila Művelődési Központra, melynek belső
felújításának időszakára a lakosság türelmét kérte.
Lapunk kérdésére, Mihály
Gyula a felújítást végző Trend
Építő Zrt. vezetője elmondta a
kivitelezési munkák nettó költsége 105 millió Ft volt, amely
magában foglalta a teljes energetikai felújítást: a homlokzat- és
tetőszigetelést, a tető-hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét és az
épület akadálymentesítését is.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
és Vörös István

Az Alagliget lakóparkban nem a vezetékben volt a feszültség
Aki már átélte az áramszünet okozta kellemetlenségeket az el tudja képzelni, hogy a zimankós januári napokban mit
érezhettek az Alagliget lakóparkban élők, akiknek a lakásaiban az év első napjaiban már két alkalommal szünetelt
hosszabb-rövidebb ideig a szolgáltatás.

A

közösségi oldalakon olvasható bejegyzések arról árulkodtak, hogy az
áramszünettel sújtott területen élők
nagyon fel voltak háborodva január 3-án.
Az esztendő első vasárnapjának délutánja amúgy is kisebb fajta drukkal telt a családokban, hiszen másnap kezdődött a karácsonyi szünet utáni első tanítási nap az iskolásoknak, míg a felnőtteknek a munkanap. Így
nincs mit csodálkozni azon, hogy a következő, január 8-án bekövetkezett újabb áramszünet tovább borzolta a kedélyeket.
Az Önkormányzat a probléma feltárása és
megoldása, a lakók tájékoztatása érdekében
azonnal kapcsolatba lépett a szolgáltató képviselőivel.
A kialakult helyzetről a Dunakeszi Polgár az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. kommunikációs igazgatójától kért tájékoztatást, aki vála-

szában azt írta, hogy: „A tavalyi nyár végén
a nevezett alagi településrészt ellátó transzformátor állomás ismeretlen okból leégett. A
teljes csere több napot vett volna igénybe. A
több napos áramszünet helyett a „részletekben” történő javítás mellett döntöttünk, azaz
az ügyfeleinket aggregátorról ellátva több lépésben javítjuk az állomást. Így ugyan több
alkalommal (az időszakot megfelelően széthúzva, nem csúcs időben) áll elő rövid áramszünet a szolgáltatás azonban folyamatos
marad, hosszabb kieséssel nem kell számolni. Az esetleges generátoros üzemre történő
átkapcsolás idején lehet rövid kimaradás.”
Arra a kérdésünkre, hogy mikorra várható a „részletekben” végzett munka befejezése, kifejtette: „A munka befejezésének időpontja időjárás függő (fagyban pl. alapozás nem végezhető), várha-

tóan a következő hónapban befejeződik.
Dr. Boross Norbert, a Dunakeszi Polgár kérdésére aláhúzta, hogy az ELMŰ üzletszabályzata alapján a villamosenergia-ellátás
tervezett szüneteltetéséről a 200 kVA rendelkezésre álló teljesítmény alatti rendszerhasználókat a munkavégzés megkezdése előtt 15
nappal értesíteni kell. Mint megtudtuk az
Alagliget lakóparkban élő fogyasztókra e
szabály érvényes.
„Bízunk benne, hogy a hamarosan befejeződő munkát az ott lakók megértéssel fogadják, türelmüket köszönjük.” – írta válaszában az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. kommunikációs igazgatója.
Mi pedig abban bízunk, hogy a felújítási munkák feszültségmentesen, a fogyasztók
megelégedésére, mielőbb befejeződnek.
Vetési Imre
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Döntött a Kormány: önálló régió lesz Pest megye
A Kormány döntött: támogatja Pest megye és Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká.

A

Magyar Közlöny 2015.december 29-i számában megjelent kormányhatározat értelmében a nemzetgazdasági miniszter - a Központi Statisztikai
Hivatal elnökével együttműködésben - 2016. február 1-ig kidolgozza a Közép-magyarországi régió
NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, és azt a brüs�szeli magyar Állandó Képviselet útján benyújtja az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala
(EUROSTAT) részére.
A Kormány döntése eredményeként - figyelembe véve a vonatkozó uniós szabályokat - 2018-tól Pest
megye önálló NUTS2-es régióvá válik, így a magyarországi régiók száma - az eddigi hétről - nyolcra bővül.
Mivel Pest megye önálló régióvá
válása az Európai Bizottság döntésétől számított második évben léphet
hatályba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének
- mint kevésbé fejlett régiónak járó
- többletforrást. Annak érdekében,
hogy Pest megye gazdasági-társadalmi mutatóinak negatív tendenciái már ebben a fejlesztési ciklusban
mérséklődjenek, a Kormány arról

is döntött, hogy a nemzetgazdasági
miniszter - a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával - megvizsgálja a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén működő vállalkozások számára célzott
fejlesztési források biztosításának
lehetőségét - már a mostani fejlesztési ciklusra.
Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás szintjét és
a nemzeti hozzájárulás mértékét
(társfinanszírozási arány) hozzáigazítja az egyes régiók fejlettségi szintjéhez. A Pest megye és Budapest által alkotott Közép-magyarországi
régió speciális helyzetét az okozza,
hogy az egy főre jutó GDP tekintetében – Budapest hatása miatt –
a közösségi átlag fölött áll, ezért –
eltérően a többi hat magyar régiótól – 2014-2020 között nem jogosult
olyan mértékű és feltételrendszerű
európai uniós támogatásokra, mint
a közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók. A régióban
elérhető források csökkenése elsősorban Pest megyét érinti hátrányosan, mivel Pest megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható - írja a pestmegye.hu.
Pest Megye Önkormányzata a
döntés megalapozásához egy meg-

alapozó tanulmányt is készített,
amely gazdasági-társadalmi mutatókkal igazolta: Pest megye leszakadásának oka részben arra vezethető
vissza, hogy nem jutott hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyek tényleges fejlettségének megfelelően megillették volna.
A 187 Pest megyei települési önkormányzatból 182 testületi határozattal erősítette meg támogatását Pest megye önálló régióvá válása
iránt. A Fővárosi Közgyűlés szintén
egyhangú határozattal támogatta a
kezdeményezést.

Hulladékszállítás rendje Dunakeszin
Az év első hetében több háztartásban is fennakadást okozott a helyi, központi hulladékszállítás
munkarendje - tudtuk meg Dunakeszi Város Önkormányzatától.

A

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a város Önkormányzatával együttműködve kiemelt figyelmet fordít a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokra, így fenntartva a tiszta,
otthonos városképet.
A szállítás 2015-ben városrésztől
függően mindig páros vagy páratlan héten történt, ezt a hagyományt
2016-ban sem szeretnék megszakítani. Mivel az év utolsó, illetve az év első
hete is páratlan számú volt (51. és 1.),
ezért maradt el a város egyes részein a
rendszeres hulladékszállítás.
A lenti linkeken megtalálhatóak a
2016-os év zöld- és szelektív hulladék elszállításának rendjei.
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Amennyiben kérdése van, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
hulladékszállítással
kapcsolatos

ügyfélfogadása a Szent István utca
1. szám alatt zajlik, az alábbi rendben:

Hétfő: 7:30 - 19:30-ig
Szerda: 8:00 - 12:00
és 13:00 - 15:30-ig
Péntek: 8:00 - 11:30-ig.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhető a +36 27 342 885-es telefonszámon. További részletes információk a http://www.dkkozuzemi.hu/
index.php/hulladekszallitas honlapon találhatók. Jelenleg a társaság
körülbelül tizenegyezer háztartásnál végez hulladékszállítást a városban. A háztartási hulladékon kívül
a szelektív- és zöld hulladék elszállítása is ide tartozik, valamint 2013
óta a házhoz menő lomtalanítás is a
Kft. feladatai közé tartozik.

Melegséget és szeretetet vittek karácsonyra
Az összetartozás és az önzetlen segítségnyújtás szép megnyilvánulásainak lehettünk hírnökei, amikor a karácsonyi ünnepek előtti napokban a fővárosi IV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és
a város Humán Szolgáltató Központ hat köbméter tűzifával és tartós élelmiszercsomagokkal kopogtatott be jó néhány rászoruló dunakeszi családhoz.

Szabóné Ónodi Valéria vette át az újpesti tűzoltók adományát ifj. Bauer Márton századostól
- Dunakeszi Város Önkormányzata és
a IV. Kerületi Tűzoltóparancsnokság
között -, melynek Dunakeszi, Fót, a
főváros IV. és a XV. kerület a vonulási körzete - hosszú évek óta rendkívül korrekt a kapcsolat – mondta ifj.
Bauer Márton tűzoltó százados, Dunakeszi szülötte, egykori világbajnok
kajakozó. – Dunakeszi segítő támogatását szerettük volna viszonozni
az általunk is fontosnak tartott társadalmi felelősségvállalás jegyében.
Parancsnokságunk adományát jelképesen bázisunkon adtuk át Szabóné Ónodi Valériának, a Humán
Szolgáltató Központ (HSZK) önkormányzati megbízottjának. A viharok
és egyéb okok miatt kidőlt fákat egy
favágási gyakorlat keretében tűzifa méretűre vágtuk. A hat köbméter
fát a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. szállította el Újpestről Dunakeszire, ahol mi is segítettünk édesapáméknak, id. Bauer Márton szállításvezetőnek és munkatársainak a

Toldi és a Mihály utcában élő családoknál lerakni a tüzelőt. Megható
volt az adomány fogadtatása, a környezet és a kimondott hálás szavak
is arról árulkodtak, hogy a HSZK javaslata alapján igazán rászoruló családokhoz vittük el nem csak a szeretetünk melegét – hallhattuk a fiatal
tűzoltó tiszttől.
Ifj. Bauer Mártonék a tűzifa mellett tartós élelmiszerekkel is igyekeztek segíteni a nehézsorsú dunakeszi
családokon. – A tűzoltóságnál rendszeresített riadócsomagokat is vittünk karácsonyi ajándékként Dunakeszire, melyek szavatossági ideje fél
éven belül lejár. A konzerveket, lisztet, olajat is tartalmazó csomagokat
Szabóné Ónodi Valériáék juttatták el
a rászorulóknak, akiknek reményeink szerint enyhítettünk gondjaikon,
hogy mi kerüljön a karácsonyi ünnepi asztalra.
Az Önkormányzat az ünnepek
utáni napokban is igyekezett segí-

tő jobbot nyújtani a nehéz körülmények között élő, anyagi gondokkal
küzdő embereknek. Dunakeszi főterén először magasodó óriási karácsonyfát a régi hagyományok szerint
feldarabolták, és elvitték a rászoruló
családoknak, melyek a tűzhely melegénél érezhették a város szeretetét is.
(Vetési)

Január végéig még átvehető a város karácsonyi ajándéka
Az elmúlt évek hagyománya alapján Dunakeszi Város Önkormányzata 2015-ben is folytatta azt az elismerésre méltó gesztust, hogy megajándékozta a város szépkorú lakosait.

D

unakeszi Város Önkormányzatának vezetői tiszteletük és megbecsülésük jeleként a 65 év feletti lakótársainknak karácsonyi ajándékcsomaggal
igyekeztek örömöt szerezni advent
idején.
Az ajándékcsomagok házhozszállításában a helyi sportegyesületek
önkéntesei, a Diófa Nagycsaládosok Egyesülete, valamint a Radnóti
Miklós Gimnázium diákjai segédkeztek.
A kézbesítés feladatát önzetle-

nül vállaló aktivistáknak köszönhetően az Önkormányzat nyilvántartásában szereplő 6500 szépkorú
dunakeszi polgár több mint háromnegyede még az ünnepek előtt
kézhez kapta a város karácsonyi
ajándékát.
Azon lakótársaink, akik valamilyen ok miatt nem kapták meg
az őket megillető ajándékcsomagot, azok január végéig átvehetik
a Polgármesteri Hivatalban működő Programirodában, ügyfélfogadási időben, azaz hétfőn

13:00-17:30, szerdán 8:00-12:00
és 13:00-16:00, valamint pénteken 8:00 és 12:00 között.
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A LAKÓK MÁSKÉPPEN LÁTJÁK
Levél egy képviselői javaslat apropóján
„Mint a Kölcsey utca lakója és az utcában levő több lakó, valamint az itt
naponta biciklivel közlekedő anyukák, gyerekek, felnőttek, idősek nevében szeretnénk kifejteni véleményünket a Dunakeszi Polgár 2015.
novemberi lapszámában, a 6. számú választókörzet önkormányzati képviselő tollából megjelent javaslattal kapcsolatban” – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében Bartinai Péter, aki kijelenti:
„Akikkel itt beszéltünk, senki nem
tud arról, hogy megkérdezte volna-e
a képviselő úr, ki kell-e a tenni a kerékpárosokat kitiltó Behajtani tilos
táblát. Ugyanis ezen az úton bonyolódik le az iskolába, munkába, boltba, stb. felé vezető biztonságos közlekedés. Amennyiben ez áttevődne a
nagyon forgalmas Hunyadi útra, az
a kerékpárosokra, babakocsisokra,
elektromos rokkant kocsisokra komoly veszélyt jelentene. Eddig a Köl-

csey utcában nem történt komolyabb
baleset abból adódóan, hogy a biciklisek szembe mentek a forgalommal,
viszont egy fekvő rendőr telepítése és
a forgalom korlátozása megoldaná
ezt a gondot. Ami viszont tényleges
veszélyt jelent, az az, hogy minden
reggel kb. 8 óráig sok autó nagy sebességgel, szembe megy a forgalommal, hogy kikerülje a reggeli torlódást a Hunyadi úton, ami becsatlakozik a Kossuth utcába. Ez az igazi
BALESETVESZÉLY!” – zárja levelét
Bartinai Péter, Kölcsey utcai lakos,
aki arról is tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy eljuttatták levelüket
a Kerékpáros Egyesületnek is.
…
A témát a rendőrkapitányságon
tartott decemberi sajtótájékoztatón felvetettem, mellyel kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptam, ha
KRESZ tábla nem tiltja, hogy a kerékpárosok az egyirányú utca for-

Nem tiltja KRESZ tábla, hogy a
kerékpárosok szembe haladjanak az
egyirányú utcában közlekedő autókkal

galmával szemben haladva közlekedjenek, akkor behajthatnak, nem
követnek el szabálytalanságot. A levélíró felvetéséről és észrevételeiről
tájékoztattam a körzet önkormányzati képviselőjét, aki köszönettel fogadta a válaszadás lehetőségét, de
ezúttal nem kívánt élni vele.
A szerk.

A dunakeszi sportreptér, Kincsem, Zsengellér Gyula
és Gál József a Pest Megyei Értéktárban
Négy sportértékkel gazdagodott a Pest Megyei Értéktár, a közgyűlés illetékes bizottsága egyhangú
döntéssel vette fel Zsengellér Gyula labdarúgó (Cegléd) és Gál József birkózó pályafutását (Cegléd); a
dunakeszi repülőteret és a Kincsem-kultuszt (Tápiószentmárton, Göd).
Kincsem,
a veretlen
"csodakanca".
54 verseny,
54 győzelem

A

megyei értéktárba a településekről érkezett pályázatok alapján kerülhetnek
be az értékek, a legkiemelkedőbbeket pedig a megyei értéktár bizottság továbbítja a Magyar Értéktár felé, ahonnan kikerülhetnek a
hungarikumok.
A Pest megyei értéktár bizottság
a Kincsem-kultuszt felterjesztette a Magyar Értéktár bizottságnak.
Az indoklás szerint Kincsem, a le-
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győzhetetlen "csodakanca" 1874ben látta meg a napvilágot Tápiószentmártonban. Pályafutása során 54 versenyen indult, és valamennyit megnyerte. Teljesítménye,
amit azóta sem ért el a világ egyetlen versenylova sem, nemcsak tulajdonosának, hanem az egész magyar állattenyésztésnek hírnevet
szerzett.
Az értéktárba több kategóriában
- például épített örökség vagy kulturális örökség - lehet értékeket beterjeszteni; érdekes módon sport
kategóriában kevés pályázat érkezett, annak ellenére, hogy az utóbbi
évtizedek számos sportsikert hoztak az országnak - mondta Ambrus András, a Pest megyei önkormányzat sajtófőnöke az MTI-nek.
A hungarikumok között is csak
egyetlen sport kategóriájú található: Puskás Ferenc életműve.

Dunakeszi egyik legnagyobb
"kincse", a repülőtér is bekerült
a Pest Megyei Értéktárba

Pest megye az értékekből vándorkiállítást állított össze, ahol
száz fotón, kisfilmeken és tárgyakon keresztül ismerhetik meg az
értékeket az érdeklődők. A megyei értéktárba jelenleg is folyamatosan érkeznek anyagok, így a
tárlat anyaga később még bővülhet.

Boldogságot adni a legszebb ünnepen
Városunk jeles polgára, a „Dunakeszi Városért” címmel kitüntetett Kállay Gyula, akit nemrégiben köszöntöttek a Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 90. születésnapja alkalmából, a múlt évben több oktatási és
kulturális intézmény számára vásárolt koncertzongorákat és pianínókat. Nemes lelkű tevékenysége ezzel nem ért
véget, karácsony előtt újabb felajánlással adta bizonyítékát annak, hogy a segítségnyújtás számára az önzetlenséget, jóakaratot jelenti.

S

zülővárosa iránti szeretete mit sem
veszített erejéből, ötvenöt évig családjával Kanadában élt. Feleségével
együtt a visszaköltözés számára hazaérkezést jelentett, újra otthonra és barátokra
lelt Dunakeszin. A 65 éven át szeretett párja két éve elhunyt, ám ő fájdalmával együtt
talpon maradt, s egyedül is talált hasznos
és értékes tevékenységet. Élénken érdeklődik a város kulturális élete iránt, koncertek, tárlatok állandó látogatója, mint egykor hangszeren is játszó művészetbarát,
nagyra értékeli a település megélénkült zenei életét.
Decemberben, a Nyugdíjas Kiránduló Klub évzáró rendezvényén a jelenlévő
Dióssi Csaba polgármesternek és Szabóné Ónodi Valériának, a Humán Szolgáltató Központ önkormányzati biztosának jelentette be, hogy felajánl egymillió forintot
nehéz körülmények között élő családoknak, akik számára az ünnep, ezáltal boldogabb lehet.

Kállay Gyula önzetlensége példaértékű
– Tudom, hogy élnek városunkban nehéz
sorsú családok, az ő karácsonyukat akartam szebbé tenni – mondta Gyula bácsi.
– A városvezetés nagy segítségemre volt a
szervezésben, végül is ötven családra esett
a választás, akiket meghívtak Advent utolsó hetében az átadási ünnepségre. Az önkormányzat ajándékcsomagokkal is kedveskedett, én pedig átadtam a családoknak

a húsz-húszezer forintot tartalmazó borítékokat. Voltak korábban, akik úgy vélték,
inkább élelmiszerre lenne szükségük, mint
pénzre. De én arra gondoltam, hogy ebből
az összegből vásárolhatnak például a gyerekeknek játékokat, vagy más hasznos és tartós dologra költhetik a pénzt.
– A saját életemből is tudom, milyen élethelyzet szegénynek lenni és nagyon jó érzés volt látni a családok e váratlan ajándék
nyomán érzett meghatottságát, és örömét.
Az előző karácsonykor is hasonló adományom volt, s most második alkalommal is
úgy gondoltam, hozzájárulhatok a szép karácsonyi ünnephez. S mivel az élet úgy hozta, hogy megtehetem ezt a felajánlást, szívesen és szeretettel élek ezzel a lehetőséggel. Mert nem az a legfontosabb, hogy jó érzés számomra a segítségnyújtás, hanem az,
hogy kicsit boldogabbá tehetem mások számára a legszebb családi ünnepet.
Katona M. István
A szerző felvétele

KISISKOLÁS BETLEHEM
Régi hagyományt elevenítettek fel a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 3/A. osztályos diákjai. Tizenöt kisgyermek
(napközis tanáruk, Takácsné Dévényi Zsuzsa vezetésével) betlehemes játékot tanult be és adott elő a karácsonyi időszakban. A szervezésben és a kivitelezésben osztályfőnökük (Törökné Baráth Andrea) is közreműködött.

A

betlehemezésnek az volt
a különlegessége, hogy
nem egy egyszeri előadásként került megtartásra,
hanem a kisgyermekek az érdeklődő szülők és nagyszülők
meghívásainak tettek eleget,
műsorukat a vendéglátó családok otthonaiban adták elő. Valódi betlehemezés volt tehát ez,
olyan, mint régen, szüleink,
nagyszüleink idejében. A gyermekek házról házra jártak, kopogtattak és magukkal hozták a
karácsony hangulatát. A szülők,
testvérek és a nagyszülők érdeklődéssel és néha bizony kön�nyes szemmel követették végig
a színvonalas produkciót. József
szálláskeresését, Mária gyermekien tiszta és őszinte énekét,
a három király és a pásztorok
tisztelet tételét, az angyalok történetvezetését. Egyszóval: Jézus
születését.

A betlehemes játékot követően a vendéglátó családok süteménnyel, teával és üdítővel kínálták meg a szereplőket, akik
nagy lelkesedéssel fogyasztották a finomságokat. Mindezek
után a fellépő gyermekek játszottak és beszélgettek még a
helyszíneken, majd összecsomagolták korhű jelmezeiket és
a sokszor általuk hozott vagy
készített kellékeket és továbbindultak. Mindösszesen 10
családot kerestek fel a két nap
alatt. Nemcsak Dunakeszin, de
Gödön is. A rövid idő és a nagy
távolságok miatt a gyermekek
nem gyalogosan közlekedtek,
hanem, szülői és tanári közreműködéssel, autóval jutottak el
egyik vendéglátótól a másikig.
Jó volt látni azt, hogy ezek a
gyermekek tudnak koncentrálni, tudnak fegyelmezetten
feladatot teljesíteni. És tud-

nak elevenek lenni, vásott kisgyermekként viselkedni. Sokat kell még tanulniuk, de jó
kezekben vannak, hiszen nem
csak a mostani kor kihívásaira készülnek fel, de az elmúlt

idők szép és követendő hagyományaival is megismerkednek. Megváltó ugyan egyikükből sem lesz, de EMBER biztosan…
- barpet -

Régmúlt időket idézve,
házról házra jártak a gyerekek
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Közösségformáló
és erősítő ünnepeink
Az adventi várakozás heteiben - különösen szombaton és vasárnap - zsúfolásig
megtelt az esztendő legszebb ünnepére készülő családokkal Dunakeszi főtere,
amely idén először volt színtere a városi adventi vásárnak és az újév köszöntő
szilveszteri rendezvénynek.

A

z adventi vásár rendkívül
gazdag és igényes kulturális programjai, az ünnepi várakozás meghitt
hangulata eddig még soha nem tapasztalt közösségi élménnyel ajándékozta meg a Dózsa György térre
kilátogató helyi polgárokat.
Testben és lélekben együtt készült
a város apraja-nagyja, Jézus születésének lélekemelő pillanatára. Ez a
meghitt hangulat lengte körbe a főteret Advent mind a négy vasárnapján, amikor a Városháza előtt elhelyezett hatalmas koszorún az ünnepre készülő gyermekek és felnőttek
sokaságának jelenlétében a Dunakeszi Programiroda munkatársai a városi óvodásokkal közösen meggyújtották az adventi gyertyát. A negyediket, a szeretetet szimbolizáló adventi gyertyát Szabó József, a terület
önkormányzati képviselője gyújtotta meg a Betlehemből érkező Békelánggal.
Az adventi vásárt szervező Dunakeszi Programiroda a november 28-i nyitó rendezvénytől kezdve egészen az ugyancsak óriási sikert arató szilveszteri buliig bezárólag országosan ismert és közkedvelt,
szinte minden korosztály igényét
kielégítő előadóművészeket „varázsolt” a főtéri színpadra. Hétről
hétre nagy tetszés övezte óvodásaink kedves hangulatú produkcióit,
az élő nagyságú Betlehem igényesen kialakított jelenlétét. Kitüntetett érdeklődés kísérte a városunkban működő egyházak vezetőinek
ünnepi gondolatait, a Dunakeszire
látogató Böjte Csaba ferences szerzetes lelki eligazodást segítő iránymutató szeretetteljes mondatait.
Magával ragadó varázslatos hangulata volt a főtérnek, melyen ott
magasodott mindannyiunk feldíszített karácsonyfája. Egymás mellett
sorakoztak a szépen díszített faházikók, melyek gasztronómiai finomságokkal, sajt különlegességekkel, ízletes forralt borral, a több méterről is
csábító illatot árasztó fenséges kürtöskaláccsal várták a vendégeket.
Az újjászületett főtér lámpái és az
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ünnepi fényben pompázó Polgármesteri Hivatal patinás épületének
díszvilágítása idilli környezetet kölcsönzött a szabadtéri asztalok mellett beszélgető társaságoknak, a műjégpályán korcsolyázó kicsiknek és
nagyoknak, akik vidáman „rajzoltak” újabb és újabb jeleket az idén
első alkalommal megnyíló, óriási sikernek örvendő jégpályán.
Az Önkormányzat az ünnepi készülődés időszakában sem feledkezett meg a rászoruló családokról, melyeknek a Humán Szolgáltató Központtal karöltve, és az önzetlenül segítő civileknek köszönhetően
jelentős mennyiségű tartós élelmiszert adományozott karácsonyra. A
Szabó József tanácsnok által indított
Adománydoboz akciónak köszönhetően több száz adomány érkezett a
vásár területén található faházba. A
szépkorú, 65 évnél idősebb lakótársainknak idén is kézbesíttette megbecsülése jeleként a karácsonyi ajándékcsomagot. Dióssi Csaba polgármester advent időszakában a művelődési központban köszöntötte a
Nyugdíjas Kiránduló Klub több száz
fős tagságát, de nem feledkezett meg
az óvodásokról sem, akikhez a Mikulás segítőjeként látogatott el, soksok ajándékkal. A város polgármestere és a Humán Szolgáltató Központ
a nehéz körülmények között élő családok gyermekei számára a József
Attila Művelődési Központban rendezett karácsonyi ünnepséggel és
ajándékozással igyekezett örömtelivé tenni az év legszebb ünnepét.
S még hosszasan lehet sorolni, hogy milyen sok kedves, emberi gesztusnak lehettünk krónikásai
az adventi időszakban, melyek élményei, közösségerősítő nagyszerű pillanatai, az újesztendőt köszöntő főtéri szilveszteri együttlét önfeledt
„egymásba kapaszkodása” sok-sok
erőt és optimizmust ad mindan�nyiunk számára, hogy 2016-ban az
egyén és a város előtt álló feladatokat sikeresen oldjuk meg. Ehhez kívánok mindannyiunknak sok sikert!
Vetési Imre

A FARSANG HAGYOMÁNYA – Báli szezon
A farsang hagyománya szép példája annak, ahogy a különböző történelmi korok eltérő kultúráinak szokásai összeolvadnak az idők folyamán. A télbúcsúztatás és a tavaszvárás ókori ünnepeinek kései változatai töltik ki ilyenkor
az egyházi évkezdetet, a karácsonyi ünnepkört húsvéttól elválasztó időszakot.

A

farsangi szokások, hagyományok
visszavezethetők a tavaszváró római szaturnáliákig, de felfedezhető bennük germán és szláv ünnepek továbbélése is.
A farsang vízkereszt napján, január 6-án
kezdődik, de hogy meddig tart, az a Hold járásától függ. Húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21-ét) követő első holdtölte utáni vasárnapra esik (legkorábban tehát március 22-ére, legkésőbb április 25-ére), amelyet negyven napos böjtnek kell megelőznie.
A böjt kezdete hamvazószerda, az előző nap,
pedig húshagyókedd, a farsang utolsó napja.
Azért nem árt egy kis magyarázatot fűzni
ehhez az ünnepi matematikához. A megfejtést jól ismerik a vallási szokásokban, szabályokban jártasabbak: miután az egyház minden vasárnapot Krisztus feltámadásának emlékünnepeként ül meg, a böjti időszak vasárnapjai sem számítanak bele a negyven napba!
Az igazság tehát az, hogy "világi" számítás
szerint hamvazószerda a húsvét előtti 46., és
nem a 40. napra esik.
A farsang vidámságot, mulatságot, örömöt hozó események időszaka. Hagyományos szezonja volt ez a menyegzőknek annál
is inkább, mert hamvazószerdától húsvét elmúltáig nem volt erre lehetőség. De egyéb alkalmat is találtak arra, hogy mulatságokat,
vidám összejöveteleket tartsanak ilyenkor.
Mai leképeződése ennek a január végi, februári báli szezon.
A farsang csúcspontja a végéhez közeledve, az utolsó hét végén esedékes karnevál. (A
farsangi időszak befejező három napját emlegetik "farsangfarkaként" is, az utolsó vasár-

napot mondják farsangvasárnapnak.) Rendes szokás szerint
ilyenkor rendezik évről évre a
híres, nagy karneválokat Velencében, Rióban, és persze - hazánkban - Mohácson is a busójárást. Mohácson manapság már egész programsorozattal várják a busó karneválra érkezőket.
A karneválok fontos jellegzetessége az alakoskodás: a jelmezek, álarcok mögé bújva
még felhőtlenebb a szórakozás, de azért ne feledkezzünk meg a rosszat, a telet megriasztani, elűzni hivatott maszkok eredeti funkciójáról sem.
A farsang elnevezése német eredetű. Az
utolsó farsangi nap, húshagyókedd német
neve Fastnacht (böjtelőéj). Osztrák nyelvjárásban Vaschanck - ként ("fasank" - nak ejtve) használták a magyarok innen vették át
kezdetben "fassang", majd később, a ma is
használatos "farsang" formájában.
Ide kívánkozik még egy kis pontosítás tekintettel a fogyasztói társadalom gerjesztette
legeslegújabb kori "népszokásaink" egyikére,
a torkos csütörtökre, ami eredeti formájában

ugyancsak régi hagyomány. Mint nálunk is,
és számos országban ma is az "eredeti helyén"
- a farsangfarkát -, a karnevált megelőző csütörtökön tartják. Amiben van logika! Ilyenkor még lehet torkoskodni, ha úgy tetszik, a
karneváli nagy duhajkodást ezzel elindítani.
Valamikor a háziasszonyok hamvazószerdán alaposan kisúrolták
az edényeket, hogy
a böjti étel még véletlenül se keveredjen valami oda
nem illő maradékkal.
Hogyan is férne ezzel össze a hamvazószerda utáni torkos
csütörtök intézménye...
Az a mostanában terjedő verzió, hogy a
torkos csütörtök hagyománya mégiscsak
a hamvazószerdát követő nap - mert akkor még el kell pusztítani a farsangi dínomdánom maradékát -, minden komoly alapot
nélkülöz, hiszen erre kiváló alkalom kínálkozik két nappal korábban, húshagyó kedden...
A mai magyar torkos csütörtöknek nincs
köze semmiféle hagyományhoz. Annál több
köze van a turisztikai marketinghez és a vendéglátóipar fogyasztásösztönző technikáihoz: hosszabbítsuk még meg pár nappal a farsangi időszakot! - olvasható számos internetes forrásból. Az persze nem baj, ha jóízűen
fogyasztjuk a kedvezményes éttermi kínálat
finom falatjait - már ha az illetőt vallási elkötelezettsége nem készteti ilyenkor némi önmegtartóztatásra.
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VOKE József Attila Művelődési Központ

Februári programajánlója
Február 1. hétfő 19:30 óra
Nyitott Akadémia:
Pál Ferenc (Feri atya) előadása:
„A szorongástól az önbecsülésig”
Belépő: Minden jegy elkelt!
Február 3. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Farsang a klubban.
Műsor, álarcosok felvonulása, vacsora,
tánc, tombola
Február 10. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
Sziklakórház a Budai Várban és a
Hadtörténeti Múzeum megtekintése.
Február 12. péntek 15 óra
„Tapintható művészet mindenkinek”
A vándorkiállítás megnyitója
Február 12. péntek 18 óra
Blues est II.
Muddy Waters Chicagóban.
Élőzenés blues történet Gier Gabriel
előadásában
Február 13. szombat 18 óra
VII. Dunakanyar Hangja
Tehetségkutató énekverseny, elődöntő

Február 17. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Biztonságunk védelme.
Rendőrségi előadás
Február 20. szombat 18 óra
VII. Dunakanyar Hangja
Tehetségkutató énekverseny,
középdöntő
Február 21. vasárnap 15 óra
Uray György Színház:
Hoppláda
(gyermekelőadás 6-14 évesek számára)
Belépő: 1.000.-Ft
Február 24. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
A Dréher Sörgyár Budapesten –
Sörutazás, majd Cinkota Szlovák Tájház,
katolikus templom látogatása
Február 26. péntek 19 óra
Farkas Ferenc bérlet:
Komolyzenei koncert a romantika
jegyében
Február 27. szombat 18 óra
VII. Dunakanyar Hangja
Tehetségkutató énekverseny, döntő

VOKE (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

www.vokejamk.hu

Startol a Dunakeszi Teátrum
Február 18-án, csütörtökön indul útjára városunk új
kulturális kezdeményezése, a SZÍNHÁZ Ray Cooney és
John Chapman: Ne most, drágám! című vígjátékával.

I

gényesen szórakoztató műsorban gondolkodik, melynek a
fókuszában egyetlen tényező
állhat: a NÉZŐ. Régi – kimondott
vagy kimondatlan - igény ez a város lakossága részéről, melynek valóságtartamáról a szervezők, akkor
bizonyosodtak meg, amikor a karácsonyi első jelentkezésüket követő két hét alatt interneten az első
előadás jegyeinek egynegyede gazdára talált.
Az első, csonka évadot egyféle
„tesztüzemnek” szánják a létrehozók, hogy aztán a következő színházi szezonban már bérletrendszerben várják a színház szerelmeseit az 514 férőhelyes nézőtéren.
A VOKE József Attila Művelődési Központ a Veresegyházon si-
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kertörténetet író Veres 1 Színházzal – amely az elmúlt 18 hónapban
a 18 ezres kisvárosban 18 ezer nézőt csábítottak be előadásaikra –
közösen olyan országosan ismert
sztárokkal várják a dunakeszi színházbarátokat, mint Pindroch Csaba, Xantus Barbara, Hujber Ferenc,
Székhelyi József, Aradi Tibor, Dósa
Mátyás, Fésűs Nelly, Nádas György
vagy Mészáros Árpád Zsolt.
A tervezett repertoár is ígéretes: Agatha Christie: Az egérfogó,
Woody Allen: Semmi pánik, Neil
Simon: Női furcsa pár, Heltai Jenő:
Naftalin vagy az utóbbi évtized
egyik legnagyobb magyar színházi sikere, az Anconai szerelmesek.
Kíváncsian várjuk a premiert.
Egy biztos: mi ott leszünk!

Színházi előadás Dunakeszin
Ray Cooney és John Chapman

NE MOST, DRÁGÁM!
vígjáték két felvonásban
Szereposztás:
Gilbert Bodley – HUJBER FERENC
Arnold Crouch – PINDROCH CSABA
Sue Lawson – XANTUS BARBARA
Miss Tipdale – STEINKOHL ERIKA
Janie McMichael – MIKLÓS KRISZTA
Harry McMichael – PÁL TAMÁS
Mrs. Frencham – BUZOGÁNY MÁRTA
Frencham fregattkapitány – VENYIGE SÁNDOR
Maude Bodley – ZORGEL ENIKŐ
Mr. Lawson – GERNER CSABA
Miss Whittington – VERES ANDREA
Díszlet-jelmez: MOLNÁR SZILVIA
Rendező: VENYIGE SÁNDOR
Szeretők, nercek, hiányosan öltözött hölgyek szekrénybe rejtve
- mindez London legelegánsabb szőrmeszalonjában, ahol különös adás-vétel zajlik.

A

nercbunda a női szívek és vágyak régóta ismert tartozéka. Gilbert
(Hujber Ferenc), az élvhajhász
üzletember és felfújt hólyag a
hódítás reményében cselhez
folyamodik - nercbundát készül ajándékozni Janie-nek, a
gyönyörű sztriptíztáncosnőnek. Az akció akadálya egyedül Janie férje, aki gyanakodna felesége tízezer fontos, vadonatúj bundájának láttán. Az
események felpörögnek. A nőügyekben páratlanul találékony Gilbert beindítja a megoldás gépezetét, sőt igyekszik
rávenni Janie férjét, hogy ő vásárolja meg a páratlan ruhadarabot az ár tizedéért. Gilbertnek semmi sem drága nyélbe
ütni az üzletet. Ám, hogy a luxusnerc ára a csalások és lebukások okozta félelmek miatt a
végén már csupán századába
kerül, arra még a sokat látott
üzlettárs, Arnold (Pindroch
Csaba) sincs fölkészülve. Gil-

bert és Arnold a téboly szélén
állnak, és tanácstalanul nézik,
amint Janie megválik minden
ruhájától és ragaszkodik hozzá, hogy nerc nélkül nem hagyja el az elegáns szőrmeszalont.
Sűrűsödő időközökben jelennek meg házasságtörő férjek és feleségek, megsokszorozódnak a hölgyekről le és felkerülő különböző ruhadarabok.
A negyedik emeleti szőrmeszalon ablakából a legváltozatosabb öltözékek és használati
tárgyak röpködnek. Szállnak a
bundák…
A
szerzőpárosból
Ray
Cooney régi ismerősünk. A
miniszter félrelép című vígjátéka nagy sikert aratott úgy
a színházakban, mint a filmvásznon.
A Dunakeszi Teátrumban a
Veres 1 Színház előadásában
először játszik együtt színpadon a filmen – Valami Amerika 1-2. - partnerként egymást
már jól ismerő Hujber Ferenc
és Pindroch Csaba. A darab vidéki színházi ősbemutató. Magyarországon eddig csak a Madách Színházban játszották.
Az előadás időtartama 110
perc.
Jegyek az előadás helyszínén
(VOKE József Attila Művelődési Központ, Állomás stny.
17.) és a jegy.hu internetes jegypénztárban válthatók.
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A Magyar Kultúra Napja
Szép ünnep közeledik, bár hiába keressük a naptárban, sem piros betűvel jelölve, sem bejegyezve
nem találjuk. Mégis, január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, s hogy miért? E napon,
1823. január 22-én fejezte be szatmárcsekei birtokán Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat, – korabeli helyesírással írva – a Hymnust.

T

alán nem gondolt arra a költő, hogy remekmívű alkotása egykor mindenki által
tisztelt és örökérvényűvé nemesedett alkotássá magasodik, ám amit
megfogalmazott a költeményben,
mindmáig érvényes. Annál is inkább, mert az ugyancsak zseniális zeneköltő, Erkel Ferenc egy pályázat nyomán megzenésítette Kölcsey művét, melyet azóta is a haza
iránt érzett tisztelettől áthatva különleges alkalmakkor éneklünk.
Mert ez a törvényes Himnuszunk.
Okkal s joggal hozott döntést
1989-ben az Országgyűlés, hogy e
jeles dátum legyen a Magyar Kultúra Napja. Ünnepeljük, legalább
egyszer egy évben nemzeti kultúránk évezredes értékeit ugyanúgy,
mint jelenkorunk, vélhetően egykor klasszikussá nemesedő, az alkotók által létrehozott szellemi
produktumait.
Ami fontos, az az, hogy ki-ki íz-

lésének, érdeklődésének megfelelően tisztelje, értse, befogadja kultúránk értékeit. Lett légyen az irodalmi és drámai alkotás, zenemű,
képzőművészet, tánc, a szó legtágabb értelmében vett alkotás. Persze, manapság, amikor számos televíziós csatornán, színházakban,
előadótermekben,
szabadtéren,
könyvesboltokban s nem utolsó
sorban az interneten szinte „ömlik” ránk ezerféle újdonság, nehéz
választani a talmi és a valódi érték
között. És ne feledjük, hogy az eszközök tárháza ma már kibővült a
tabletekkel, okostelefonokkal. Tulajdonképpen szociológiailag felmérhetetlen, kikutathatatlan, kit
mi érdekel. És milyen módon fogadja be, amire kíváncsi. Sokan
már tableteken olvasnak regényeket, mások azért ellátogatnak
könyvtárakba, vagy, ha pénztárcájuk megengedi, megvásárolnak
egy-egy könyvet, jegyet vesznek
színházi előadásra, beülnek moziba. Mert tegyük hozzá őszintén,
ma már sajnos költséges szórakozás a kultúra.
De ne keseregjünk, hanem gondoljunk arra, hogy a magyar kultúra azért már túlnő határainkon.
Van már Nobel-díjas írónk, Kertész
Imre, aki hírét vitte a világba a magyar irodalomnak. S műfajt váltva, most éppen a Saul fia frenetikus világsikere filmművészetünkre irányítja a figyelmet. Ezek azért
örvendetes dolgok.
Írásunk vége felé nézzünk szét
szűkebb pátriánkban. Az utóbbi
években városunkban szinte ugrásszerűen megnőtt a művészetikulturális programok mennyiségi-minőségi választéka (többnyire

ingyenesek). Már bizonyára minden háztartásba megérkezett az
első negyedév programjait tartalmazó, a Dunakeszi Programiroda rendkívül hasznos és informatív Kultúrnegyed című kiadványa.
Ebben az év első három hónapja
számos zenei, színházi, képzőművészeti programját kínálja a megszokott helyszíneken, így a VOKE
József Attila Művelődési Központban, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban s nem utolsósorban a tanintézményekben. Van tehát miről elgondolkodnunk a jeles napon, hiszen
a kultúránk örök, gazdag és egyre
gazdagabb.
Katona M. István

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

Nagy sikerű Újévi Koncert
Felfokozott várakozás előzte meg a január 15-re meghirdetett harmadik Újévi Koncertet, melyre
mi sem jellemzőbb, mint hogy kezdésre zsúfolásig megtelt a VOKE József Attila Művelődési Központ színházterme. A közönség soraiban helyet foglalt Dióssi Csaba polgármester, az önkormányzati testület több tagja.

A

főszerep ezúttal is a művelődési központ fő partnerének
számító Váci Szimfonikus
Zenekaré volt, Farkas Pál vezényletével. Elöljáróban elmondhatjuk,
hogy nagyszerű zenei élményben
volt részünk. A zenekar olyan kimagasló énekművészeket kísérhetett, mint Ress Hajnalka és Egyházi
Géza, mindketten a Madách Színház
tagjai, Békefi Viktória a Szigetszentmiklósi Sziget Színház és a Nemzeti Lovas Színház művésze, valamint
Pintér Tibor, az előbbi két intézmény
igazgatója.

Ress Hajnalka és művésztársai

Az estet Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója, önkormányzati képviselő nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy ez a zenei esemény mostanra elfoglalta helyét városunk közművelődési és kulturális életében.
„Értéket teremtsünk, értéket nyújtsunk. Ez intézményünk tevékenyégének legfontosabb célja”, hangsúlyozta. Kiemelte a négy előadásból
álló sikeres Farkas Ferenc bérletet,
melynek záró, romantikus komolyzenei koncertjére február 26-án kerül sor. Útnak indítanak egy színházi programot is Dunakeszi Teátrum
néven, a tervük ezzel, hogy a városban ismét beinduljon a színházi élet.
Utalt arra is, hogy az év végére befejeződött az intézmény külső felújítása, idén a teljes belső rekonstrukcióra kerül sor. A megújulásnak az
önkormányzat a fő mecénása, s az a
közös cél, hogy Dunakeszi város közönsége megkapja azt a színvonalas
kulturális szolgáltatást, amely méltó a negyven ezres város rangjához.
Felcsendült Carl Orff Carmina Burana című kantátájának nyi-

tó grandiózus műve, az „Ó Fortuna”.
A fantasztikus zeneműre rendkívül látványos koreográfiát készített a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola égisze alatt működő Et Vie Danse Táncegyüttes művészeti vezetője, Nagyné
Szöllősi Márta. A táncosok az est folyamán még számos alkalommal
léptek színre igényes, az egyes dalok hangulatát még gazdagabbá tevő
produkcióikkal.
És hát persze a dalok. A már említett művészek remekeltek a szebbnél szebb musicalrészletek, világslágerek, operett melódiák, filmdalok megszólaltatásával. Csak néhány
cím: Jézus Krisztus Szupersztár,
Vámpírok Bálja, Operaház Fantomja, Chicago, az operettek közül a
Csárdáskirálynő, Csókos asszony,
Víg özvegy, Leányvásár, és nem utolsó sorban filmzenék a Keresztapából, a Kabaréból valamint a Rómeó
és Júliából. Fellépett a Dunakanyar
Hangja múlt évi győztese, Fehér Lili
Leonard Cohen „Hallelujah” című
világslágerének nagyszerű előadásával. Ő egyébiránt jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klas�szikus zongora szakán tanul.
Különleges ősbemutatóra is sor
került. Viczián Gábor „A lélek tánca” – Cross Over című kortárs zenekari műve a Nemzeti Kulturális Alap
2014-15-ös zeneszerzői pályázatának
nyertes alkotása a szerző jelenlétében nagy sikerrel hangzott el.
Az est házigazdája, Kaszás Géza
színművész volt, aki színesen, nemegyszer humoros formában konferálta a műsorszámokat. Riporteri
feladatot is vállalt, meginterjúvolva
Farkas Pált a zenekar művészi
tevékenységéről. Megtudhattuk a
kiváló karmestertől, a Farkas Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójától, hogy nemrég tértek haza németországi és dániai turnéról, melyen Johann Strauss gálaműsorral szerepeltek. Elmondta, hogy a
mostani előadással együtt januárban
már 14 koncertet adtak. Ezek részben
a téli tanítási szünetre, részben szabadsága terhére estek, így igazgatói munkájában nem volt fennakadás. Elisme-

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

A műsorvezető,
Kaszás Géza, és
a rendezvény
ötletgazdája,
Farkas Pál
karmester

a maximumot kell nyújtani a tanításban, ha nem a művészi életpályát választják. Végezetül megemlítette, hogy
műsorukat kifejezetten erre az estére
állították össze s köszönetet mondott
Szőnyi Lajos zenésztársának, aki a zeneszámokat igen rövid idő alatt hangszerelte.
A közel három órás koncert stílusos
záró számát, Andrea Bocelli „Time to
Say Good Bye” című világslágerét valamennyi szereplő közösen adta elő.
Köszönet nekik és a zenekarnak a sokáig emlékezetes estéért.
Katona M. István
A szerző felvételei

Az énekesek
a közel három
órás koncerten
a gyönyörű
dalok sokaságát
szólaltatták meg
magas színvonalon
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Újabb támogatás
a gyermek-egészségügyben

Önkormányzati juttatás az újszülött
gyermekeknek és szüleiknek

Dunakeszi Város Képviselő-testülete által jóváhagyott
legújabb rendelet szerint a város önkormányzata
15.000 Ft keretösszeget biztosít minden Dunakeszin élő
gyermek nem kötelező védőoltásának támogatásához.

Dunakeszi életében az utóbbi években megannyi változásnak lehettünk tanúi és élvezői a fejlesztések,
beruházások, az új otthonteremtés, az újdonságként
jelentkező közösségi programok jóvoltából.

A

A

z önkormányzat az előző ciklusban jelentős
pénzügyi támogatásban részesítette a HPV elleni védőoltás beadási programját, mely során több száz leánygyermek kaphatta meg a védőoltást Dunakeszin. Jelenleg a
méhnyakrák elleni védőoltás
beadása már nem városi szintű, hanem állami programként
működik. A helyi önkormányzat azonban továbbra is szeretné a gyermek-egészségügy területén tudni azt az összeget,
melyet korábban a HPV programra fordított.
Az új rendelet alapján a keretösszeg erejéig akár több oltás beadásához is igényelhető
a pénzbeli támogatás, akár különböző időpontokban benyújtott kérelmek útján. A gyermek törvényes képviselője a saját belátása szerint kiválasztott
védőoltásra vonatkozó kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez mellékelni kell
a házi gyermekorvos igazolását az oltás beadásáról és a védőoltás megvásárlásáról szóló
gyógyszertári bizonylatot.
A házi gyermekorvosok
szakvéleménye alapján az aláb-

bi fertőző betegségek elleni
nem kötelező védőoltásokat
támogatja az önkormányzat:
a rota vírus, a bárányhimlő,
a gennyes agyhártyagyulladás, valamint a kullancscsípés
okozta agyvelőgyulladás.
Az oltási támogatás iránti
kérelmet Dunakeszi Város Önkormányzata honlapján (www.
dunakeszi.hu) található formanyomtatványon, a védőoltás
beadása után, 30 napon belül
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális és egészségügyi csoportjához.
A kérelemhez mellékelni kell
a beadott védőoltásról szóló
helyi házi gyermekorvos igazolását és az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylatot. A házi gyermekorvos igazolása az oltási könyv
bemutatásával is helyettesíthető.

A Szent Imre Egyházközség
lakossági fórumot szervez
Időpont: 2016. február 9. kedd 18.00 óra
Helyszín: Szent Imre Templom,
Dunakeszi Szent Imre tér
Téma: Egyházközségünk Szent Erzsébet
Katolikus Óvodájába való jelentkezés.
Kisgyermekes, óvodaválasztás előtt
álló házaspárokat, illetve gyermekvállalás előtt álló házaspárokat is szeretettel hívunk a tájékoztatóra.
Kecskés Attila plébános
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z Önkormányzat kiemelt célja, hogy a város polgárai számára
minél magasabb színvonalon
biztosítsa az intézmény-hálózatok működését, a szerethető lakókörnyezet feltételrendszerének megteremtését. E törekvés középpontjában áll a
közösségi kapcsolatok erősítése, a lokálpatrióta szellemiség térnyerésének támogatása
is, melynek jegyében 2015. január 1-jei visszamenőleges hatállyal vezette be a születési támogatást a városban tavaly áprilisban.
A baba csomag tartalmaz
pelenkát, „kincses dobozt” és
Dunakeszi, a Mi városunk logóval ellátott body-t is kapnak
a kicsik.
A Születési támogatásban
részesülhet minden Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező újszülött. A születési támogatás egy alkalommal, természetben nyújtott települé-

si támogatás, amelynek értéke
legfeljebb 5.000,-Ft. A születési támogatás lebonyolításáról
a Programiroda gondoskodik.
Születési támogatásra jogosultak a 2015. január 1. napját követően született gyermekek.
A születési támogatás iránti
kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál vagy a védőnőkön keresztül az arra rendszeresített
kérelem nyomtatványon lehet
benyújtania Dunakeszi, Fő út
25. szám alatt, a 9–es irodában személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő 13:00-17:30,
szerda 8:00-12:00 és 13:0016:00, péntek 8:00-12:00). Telefonon információ kérhető a
06/27-542-800/160,141-es mellékeken.
A kérelemhez csatolni kell a
gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a
szülő(k) és a gyermek lakcímkártyájának másolatát. Az
ajándékcsomag átadásáról a
Programiroda gondoskodik.

Házasság hete 2016
- Dunakeszi
Közel két évtizede Angliából indult el a Házasság hete-kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Előadások,
filmvetítés, fotópályázat és beszélgetések sorozata szerepel a dunakeszi programok között.

H

azánkban az országos eseménysorozatot 2008
óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil
szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.
„A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos
kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az
adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan
beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és
feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a
teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok
miatt megszakadt." - olvasható a szervezők hitvallásában.
2016-ban a rendezvény témája a "Szeretet: szenvedély

és döntés" gondolata, mely köré Dunakeszin nem csupán előadások sorozata, hanem filmvetítés és pódiumbeszélgetés is épül 2016. február 7. és 15. között 16 órakor.

FOTÓPÁLYÁZAT
A rendezvény alkalmából Dunakeszi Város Önkormányzata fotópályázatot is hirdetett „Tudsz jobbat?
Család." téma feldolgozására A/4-es vagy A/3-as méretben. A pályázatban bármely korosztály részt vehet, de
pályázónként csak egy pályamunka nyújtható be.
A pályamunkákat 2016. január 31-ig a József Attila
Művelődési Központban kell leadni, zárt borítékban, a
fotó hátoldalán feltüntetett adatokkal: név, életkor.
Az értékelés és díjazás korosztályonként történik.
A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.
A beküldött pályamunkákból készült kiállítás megnyitása és a díjátadás 2016. február 7-én, vasárnap lesz.

Helyszín: Evangélikus templom,
Verseny u. 2.

2016. február 7-14.
DUNAKESZI PROGRAMOK
Február 7., vasárnap 16 óra
Megnyitó.
Köszöntőt mond:
Tuzson Bence államtitkár
A kiállítást megnyitja Peti Sándor a
DunArt elnöke, fotóművész
Díjátadás
Közreműködnek a Farkas Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, Garas u. 26.
Február 8., hétfő 18 óra
Házasság és szexualitás
Előadók: Krúdy Tamás újságíró és
Krúdy Zsófia a párkatt.hu vezetője

Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, Állomás
sétány 17.
Február 11., csütörtök 18 óra
Szenvedélyes házasság
Előadók: Szőke Attila és Szőke Etelka református lelkészek
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, Állomás
sétány 17.
Február 12., péntek 18 óra
„A szenvedély sorsokat teremt” filmklub
A beszélgetést vezetik: Dr. Viszket Mónika és Dr. Urbán Szabolcs
pszichológusok

Február 14., vasárnap 16 óra
Beszélgetés Némethy Zoltán gépészmérnökkel és feleségével, Uzoni Hanna kertészmérnökkel, az
Országos Nagycsaládos Egyesület
alapító tagjaival
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, Állomás
sétány 17.
Minden alkalommal meglepetéssel kedveskedünk a résztvevőknek.
Várjuk szeretettel!
A programokra a belépés ingyenes.
A rendezvény támogatói:
Dunakeszi Város Önkormányzata, dunakeszi egyházközségek,
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete, VOKE József Attila Művelődési Központ, ELTEPPK Pszichológia Intézet, PPKE
Pszichológia Intézet, Harmat
Könyvkiadó, Képmás családmagazin, Csokiház, Guttmann Borház, Borháló Borkereskedés, Borostyán virágszalon, Chilli Cukrászda, Econen Bt., Pléh Csárda
Étterem
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INDUL A 7. DUNAKANYAR
HANGJA VERSENY!
Bemutatkoztak az idei zsűri tagjai

Mint minden évben, a szervezők ezúttal is sajtótájékoztató keretében mutatták be a Dunakanyar
Hangja Tehetségkutató Énekverseny zsűritagjait. Az eseménynek - szokás szerint – január 14-én a
dunakeszi Part Cafe étterem adott helyet.

Balról-jobbra:
Farkas Pál, zeneigazgató, karmester
Toldi Tamás, művészeti díjas énekes, dalszövegíró
Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője
Szolnoki Péter, énekes, dalszerző
Kaszás Géza, színművész

A

megjelenteket Wernke Ádám,
a Dunakanyar Hangja verseny ötletgazdája és főszervezője köszöntötte, majd a városvezetés képviseletében Csoma Attila
fejezte ki örömét, hogy idén is Dunakeszin, a Művelődési központban
tartják meg az országos hírű, nagyon
színvonalas rendezvényt. Ezt követően a szervezők bemutatták az idei
zsűri tagjait.
Az elismert szakemberek elmondták, hogy minden versenyzőt építő
kritikával fognak illetni, és úgy véleményezni a produkciókat, hogy az
segítség legyen a további karrier építésében. Mindenkinek azt ajánlják,
hogy ha éreznek magukban tehetséget az énekléshez, ne féljenek, mindenképpen jelentkezzenek és mutassák meg magukat bátran!
Loksa Levente szervező elmondta:
idén is egy nagyon színvonalas versenyre várják a jelentkezőket. A Dunakanyar Hangjára a válogatás napjáig, egészen február 13-ig lehet jelentkezni, akár e-mailben, facebookon, vagy akár aznap, ott személyesen
is a helyszínen.
A jelentkezés ezúttal sincs korha26 Dunakeszi Polgár

tárhoz kötve, bárki jelentkezhet, bármilyen zenei műfajban, sőt akár saját
szerzeménnyel is!
Két kategóriában hirdetnek majd
győztest: gyermek és felnőtt kategóriában. Az értékes nyeremények között stúdiófelvétel, videoklip forgatás, wellness hétvége, vacsorameghívás és számos tárgynyeremény is
szerepel.

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

Érdemes jelentkezni, hiszen a Dunakanyar Hangja eddigi felfedezett-

Wernke Ádám
Fotó: Endrész Zita

Bővebb információ a versenyről:
www.dunakanyarhangja.hu

SIKERSZTORI
A MŰJÉGPÁLYA MEGNYITÁSA
Már az óvodások számára szervezett ingyenes korcsolyaoktatás iránti óriási érdeklődés is előrevetítette, hogy sikersztori lesz a műjégpálya megnyitása a város főterén. Telitalálat volt az
Önkormányzat elképzése, hogy idén első alkalommal a Dózsa György téren rendezte meg a városi
adventi vásárt, ahol az igényes kulturális programok mellett egy másik újdonsággal, műjégpályával lepte meg a dunakeszieket.

A

város legújabb kori történetében november 28-án délelőtt nyitotta meg először kapuját a Dózsa György téren épített
műjégpálya, melyet kitörő lelkesedéssel vettek birtokba a korcsolyázás
szerelmesei.
Kicsik és nagyok élvezték a korcsolyázás örömét, az együtt töltött
órák élményét. Délelőttönként az
óvodások és a tanulók hódolhattak e
nagyszerű sportág szépségének, akik
az Önkormányzatnak köszönhetően mindezt ingyen tehették. Az esti
órákban – különösen a hétvégéken –
a dunakeszi családok sokasága kerekedett fel, hogy részese legyen az adventi vásár csodálatos hangulatát élvező közösségnek.

Különleges hangulat lengte körbe a műjégpályát, melyen a száguldás élményétől és a csípős hidegtől
pirosló arcú korcsolyázók sokasága
élvezte a siklás örömét, a jeget hasító korcsolya hangját. A 15x30 méteres korcsolyapálya az ünnepek utáni
időszakban sem veszített vonzerejéből. Legutóbb, amikor ott jártunk, a
Bárdos iskola nyolcadik B osztályának tanulói hódoltak e nagyszerű
sportágnak.
- Nagyon szuper, igazán tetszik a
műjégpálya, csak azt sajnálom, hogy
a januári napfény egy kicsit megolvasztotta a jeget, de így is öröm korcsolyázni rajta. A nyitás óta gyakran
eljöttem osztálytársaimmal, barátaimmal, mert közel van, ráadásul a
diákoknak ingyenes – mondta Forró
Őszike, aki két osztálytársával karöltve csúszott a palánkhoz.
Kaposvári Petra is örül, hogy a vá-

A diákokhoz
hasonlóan
a felnőttek
is örömmel
fogadták
a műjégpálya
megnyitását

rosi pályának köszönhetően nem
kell Újpestre vagy a városligeti műjégpályára menniük, hogy élvezhessék a tél örömét, mert itt helyben is
részük lehet ebben az élményben.
– Én azért is örülök a műjégpályának, mert a városi tavakon nem lehet korcsolyázni, főleg, ha ilyen kellemesen enyhe idő van, mint most –
tette hozzá kipirult arccal. – A szülők is jobban elengednek bennünket,
mert tudják, hogy itthon vagyunk a
városban. Így többen korizhatunk
együtt. A hétvégék mellett többször
eljövünk az iskola után is, hogy ne
csak a tornaóra keretében használjuk ki ezt a remek lehetőséget. Itt sok
a barát, az ismerős arc, ami biztonságot is jelent számunkra – fogalmazott Petra, aki osztálytársaihoz hasonlóan nagy lelkesedéssel fogadta a
pálya megnyitását.
- Én azt is jónak tartom, hogy akinek szüksége van rá, az ingyen kap
korcsolyát a jégpálya működtetőjétől. Nekem is kölcsön korim van,
ami kiváló minőségű, élvezet vele
hasítani a jeget – számolt be tapasztalatairól Palcsik Tamara.
A három osztálytárs (képünkön)
elmondta, hogy remélik a következő
télen is itt korcsolyázhatnak majd,
nem kell Pestre utazniuk.
Kertészné Hídvégi Zsuzsanna osztályfőnök szerint a műjégpálya felépítése újabb jelentős előrelépés Dunakeszi sportéletében. – Sok szü-

lő nem tudja megengedni anyagilag,
hogy gyermekét Pestre vigye korcsolyázni. Egy nívós pályáról már
nem is beszélve. Itt pedig lehetőség
van arra, hogy tanítási időben ingyen jöhessünk a gyerekekkel, akik
még korcsolyát is kapnak, ha igénylik. Többszörösen jó ötlet volt a pálya megnyitása, hiszen az Önkormányzat így „áttételesen” anyagilag
is segít a szülőkön, a fiatalok pedig
kipróbálhatják ezt a sportot. Arról
már nem is beszélve, hogy a korcsolyázás nagyon jó közösségformáló
sportág. Gyakorlása közben összekovácsolódnak a gyerekek, segítik, tanítják egymást. Szorosabb kapcsolat
alakul ki köztük – mondta elismerően az osztályfőnök.
Kertészné Hídvégi Zsuzsannán és
diákjain kívül bárkivel is beszéltünk,
mindenki a legnagyobb elismeréssel
nyilatkozott az Önkormányzat legújabb fejlesztéséről, a város főtéren
megnyílt műjégpályáról, amely Dunakeszi felnőtt és ifjú sportkedvelő
lakói számára különleges karácsonyi
ajándékot és élményt jelentett.
Nem is kívánhatunk mást, minthogy január 31-ig még minél többen
látogassanak el a Dózsa György térre, és élvezzék a korcsolyázás csodálatos élményét, akik bizonyára úgy
köszönnek majd el egymástól: Jövőre veled ugyanitt!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Korfball nap a Radnóti Sportcsarnokban
Korfball már hat éve a népszerű sportágak közé tartozik Dunakeszin – jelentette ki Nagy Bandor, a Dunakeszi
Kinizsi Korfball szakosztályvezetője a Radnóti Gimnáziumban tartott városi Korfball napon.
vényen megjelent Dióssi Csaba
polgármester, Seltenreich József,
városi sportigazgató és Eich László, KLIKKK vezetője, Temesvári
István, a Dunakeszi Kinizsi USE
elnöke. Öröm volt nézni a lelátóról a küzdőtéren lelkesen játszó
fiatalokat.

- Örömmel mondhatom, hogy
e sportág egyre több fiatalt mozgat meg, és vonz. Tavaly ősszel az
Önkormányzat mellett, a Dózsa
György főtéren kialakított pályán
első alkalommal találkozhattak
az iskolás gyerekek a sportág vezetőivel és az edzőkkel, amikor a
sportág versenyzői bemutatót tartottak az érdeklődőknek. Most január 14-én, csütörtökön 11-13 óra
között ismét a gyerekek zsivajától
volt hangos a Radnóti Sportcsarnok, ahol a Bárdos, Kőrösi, Széchenyi Iskola tanulói korfballt
játszottak önfeledten. A rendez-

28 Dunakeszi Polgár

Dióssi Csaba és Seltenreich
József is megtekintette
a bemutatót

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

Öröm nézni, hogy jó úton halad dunakeszi sportja, most már
csak élni kell a lehetőségekkel!
(Solymosi)
Fotó: Vörös István

ra, ahol az érdeklődők kérdéseire szívesen válaszoltak és tanácsokat adtak. Majd a gyerekek kérésére autogramot adtak. A bemutató
helyszínén tizenkét palánk állt
rendelkezésre, a küzdelmekre és
az edzések bemutatására. A rendezvény alatt zúgott a: „Hajrá
Dunakeszi”.
Kinizsi USE-ben U 13, 16, 19 évesek mellet a következő évi bajnokságban a felnőtt csapatot is szeretnénk indítani a másodosztályban. Ezért is nagy szeretettel várjuk az újabb jelentkezőket, hogy
megismerjék ezt a szép sportágat.
Az edzést a Fazekas Iskolában tartjuk szombaton 16 órától. Érdeklődni lehet nálam a 06-30-9922005 telefonszámon – tájékoztatott a korfball
dunakeszi atyja, Nagy Bandor.
- Nagyon örültem a bemutatónak,
öröm volt látni a dunakeszi gyerekeket, hogy milyen lelkesen kapcsolódtak be a játékba és külön öröm volt
számomra, hogy a sportág világhírű holland együttes tagjai is eljöttek
– mondta Dióssi Csaba polgármester.
Seltenreich József városi sportigazgató arról beszélt, hogy a
mindennapos testnevelés keretében az általános iskolák első évfolyamában bevezetésre került a
tenisz, a második évfolyamban
2015-től az úszás, a korcsolya,
judo oktatása, melyhez hasonlóan
idén februártól beépül a korfball
oktatása is. Folytatásként, márciusban dzsúdó napjára kerül sor
a Sportcsarnokban. Az Önkormányzat, KLIKK, Sportegyesület, biztosítja a szakembereket,
míg oktatók anyagi elismerését a
szponzorok vállalták magukra –
mondta a sportigazgató.

A korfball (hollandul a
korfbal szó kosárlabdát jelent)
csapatban játszott labdajáték.
Legtöbben Hollandiában és
Belgiumban űzik, de egyre inkább terjed a világ más országaiban is. A korfball a többi csapatjátéktól abban különbözik,
hogy mindenképpen koedukált,
vagyis fiúk és lányok együtt
játsszák, ennek megfelelően egy
csapat négy lányból és négy fiúból áll.
A korfballt mind szabadtéren, mind teremben szokták játszani két térfélre osztott pályán.
Mindkét térfélen található egyegy állvány (felnőtteknél 3,5 m
magas, fiatalabb korosztályoknál alacsonyabb is lehet), tetején egy kosárral. Ez az állvány
a pálya végétől a térfél harmadánál van felállítva. A játékhoz
használt labda speciálisan erre
a sportra lett kifejlesztve. Egyszerre két nyolcfős csapat játszik, melyek célja, hogy az ellenfél kosarába juttassák a labdát. A
két csapat a két térfélen (támadó
és védekező térfél) el van osztva, így csapatonként egy térfélen két lány és két fiú található.
Pontot a labdának a kosáron
fentről-lefelé történő átjuttatásával lehet szerezni. Fontos szabály, hogy a labdával sem futni,
sem azt pattogtatva vezetni nem
szabad, valamint, hogy a fiúk
csak a fiúk, a lányok pedig csak
a lányok ellen védekezhetnek.
A védekezés főként úgy történik, hogy a védekező egyik kezét a másik feje fölé teszi, ha a támadó így is megpróbálja bedobni a labdát a korfba, akkor az ellenfél jön mivel ez szabálytalan.
Minden második gól után a játékosok térfelet váltanak, így a
korábbi védők támadók lesznek,
a támadók pedig védők. Félidőben – sok más sporthoz hasonlóan – a korfballban is a szerepek helyett a térfelek cserélődnek.
Forrás: Wikipédia

Kinizsi sikerek a bécsi nemzetközi torna-sorozatokon
A mögöttünk hagyott év utolsó, valamint az újév első hétvégéjén korosztályos csapataink Bécsben jártak,
ahol egy nemzetközi torna-sorozat keretein belül szerezhettek növendékeink igen hasznos tapasztalatokat! A Stella Rossa által szervezett tornákon összesen négy korosztályban, öt csapattal indultunk.

A

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

sógoroknál tett látogatások igazán hasznosnak bizonyultak. Amellett, hogy
csapataink szép eredményeket értek el, rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtöttünk. Ami a csapatok teljesítményét illeti, Lámpi Tibor korosztályai dobogós helyeken
végeztek: az U11-es korosztályban
első, az U10-ben második, az U12ben harmadik és negyedik helyen
végeztünk, míg Burzi Attila U15-

ös brigádja egy szoros csoportkört
követően sajnos egy góllal lemaradt a csoportból való továbbjutásról. Játékosaink számtalan egyéni
díjat gyűjtöttek be, többen bekerültek a különböző korosztályok
All Star csapataiba. Két korosztályban a Kinizsi hálóőrei bizonyultak a legjobbnak Csikós Erik
(U12) és Kósa Nátán (U11) személyében. Ugyancsak két ízben a gólkirályi címet is Dunakeszi-játé-

kos nyerte el Bán Gergőnek (U10)
és Barkóczi Benedeknek (U11) köszönhetően. Az U11-es korosztályban Kovács Patrik került be a
torna álomcsapatába. Külön érdemes megemlíteni Tóth Alexet,
aki 10 éves kora ellenére az U11es és az U12-es mezőnyben is kiemelkedően teljesített, mindkét
korosztályban a torna legjobb játékosának választották! A sikerek eléréséhez a díjazottakon kí-

vül csapataink minden egyes tagja hozzátette a magáét.
A fiúk bíztató, tetszetős játékot
nyújtottak, nagyon büszkék vagyunk minden növendékünkre! A
sikerek mellett rengeteg hasznos
tapasztalatot gyűjtöttünk, amelyek elősegíthetik gyermekeink további fejlődését! Hajrá Dunakeszi,
csak a Kinizsi!
Végh Zoltán

Újabb országos bajnok
Dunakesziről
Nagyszerű eredménnyel zárta a mögöttünk hagyott esztendőt Karakó Roland, a Kőrösi iskola tanulója, aki az
SKS Karate Országos Bajnokságon három aranyérmet
nyert decemberben az Egerben rendezett viadalon.

A

z országos seregszemlén
23 egyesület 218 versenyzője indult, melyen remekül szerepeltek ifj. Karakó Sándor
tanítványai, akik közül ezúttal fia,
Roland volt a legeredményesebb.
Mint azt az edző-édesapa elmondta; fia immár öt országos bajnoki
címmel büszkélkedhet, aki Egerben is nagyon precízen Katázott,
bátor és erős volt a küzdelemben.
Karakó Roland a 10-11 évesek között Kumite (küzdelem) I. helyen,
Kata (formagyakorlat) II. helyen
és csapat Kumite I. helyen, valamint a csapat Kata I. helyen végzett. – Roland mellett több tanítványom is érmes helyezést ért el –

mondta a fiatal szakember, aki beszámolt arról is, hogy már január
elején elkezdik az idei felkészülést,
mert Rolandot és három társát beválogatták a karate válogatott keretbe, ami még intenzívebb gyakorlást igényel, hiszen rendszeresen részt vesznek nemzetközi versenyeken.
- Japánból idén is ellátogat néhány karatés klubunkba, akik
pár napig velünk edzenek. Ez az
Életforrás-Do Karate klubunk valamennyi versenyzője számára
óriási fejlődési lehetőségét kínál –
mondta ifj. Karakó Sándor edző.
(Vetési)
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Harmadik helyen kezdték a tavaszi rajtot
Dunakeszin két női kézilabdacsapat működik a Dunakeszi Kinizsi USE és Kántor Anikó SE. A Kinizsinél a juniorok és felnőttek edzője Nyári József, akitől azt kérdeztem; minek köszönhető, hogy mindkét együttes tréningjét ő irányítja.
- Mindkét csapatnak kedden és csütörtökön
van edzése. A két csapat között átjárás van, hiszen a juniorokból többen szerepelnek a felnőtt
csapatban. Ez előnyt is jelent, a fiatalok tanulhatnak a felnőttektől és több játéklehetőséget is
kapnak. Heti két edzésnél több azért is nehéz,
mert dolgoznak és az iskolai elfoglaltságuk sem
engedi.
- Hogyan értékeled a 2015-ös őszi szereplést?
- A junioroknál kevesen vannak, szeretném,
ha bővebb kerettel rendelkeznénk. Juhos Leila és Bedő Tamara a húzó ember a csapatban.
A bajnokságban csak a két listavezetőtől kaptunk ki, két ponttal vagyunk az első helytől. A
két listavezető után, mi lőttük a legtöbb gólt és
Vecsés után, mi kaptuk a legkevesebbet. Varga Adrienn több mint száz góllal az első. Fontos mérkőzésen a szalagavató miatt hiányoztak
a legjobbak, sérülés is közrejátszott egyes találkozókon. Az U13 évesektől jönnek fel játékosok, ezt a csapatot Jakab Krisztián edzi, több
ígéretes játékos lehet a jövő csapatának alapembere. Szeretettel várjuk a junior korú lányok
jelentkezését.
- Mi mondható el a felnőtt csapatról?
- Jobb is lehetett volna, ha többet tudnánk
edzeni, de a játékosok egyetemi és munkahelyi
elfoglaltsága itt sem teszi ezt lehetővé. Az idei
bajnokságban erősebb a mezőny. Mindkét csapathoz hoztam játékosokat, hogy erősebb legyen a keret. A listavezető Csömörtől négy, a
második helyen álló Dabastól két góllal kaptunk ki. Kapusposzton kellene erősíteni, mert
hálóőreink túl fiatalok, kevés még a tapasztalatuk. Gólkirályunk Birkás Anikó az idén is jó
teljesítménnyel rukkolt elő, több mint száz góljával áll az élen. A bajnokságban mi kaptuk a
legkevesebb gólt, négy pontra vagyunk az első
helytől.
- Mik a 2016-os tervek?
- Szeretnénk, ha a bajnokság végén mind-

Álló sor balról jobbra:
Szanyi Evelin, Hrachovina Virág, Kovácsné Birkás Anikó, Bónis Zsófia, Illés Barbara,
Selmeczi Katalin, Bedő Tamara, Dézsi Tünde.
Guggolnak: Varga Adrienn, Cserven Gréta, Balázsovits Mónika, Juhos Leila, Balázsovits Zsanett.
Kapus: Semsei Mercedes, Bosnyák Lili (nincs a képen)
két csapatunk megtartaná a dobogós helyét, ott
lennénk az első négyben, a rájátszásban. Az elmúl évi bajnokságban sok sérülés akadályozta
meg a feljebbjutást. Bízom abban, hogy mindkét csapatunk jó eredményeivel sok örömet fog
okozni 2016 tavaszán. Tavasszal a junioroknál a két listavezetőt otthonunkban fogadjuk,
jó lenne elcsípni tőlük a pontot, vagy pontokat.
A második helyen álló Dabas felnőtt csapatát szeretnénk itthon „elkapni”, amire biztató
jel, hogy január 9-én a tavaszi első fordulóban
Százhalombattán jó játékkal 39-28-ra nyertünk. A csapat jól játszott és kapusunk Semsei
Mercédesz is remekelt a kapuban.

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

keresse fel a GUTTMANN BORHÁZAT!
Cím: Dunakeszi, Toldi utca 3.
Részletes információ a Guttmann Borház
Facebook oldalán.
Tel.: 06-30-5415 159
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Semsei Ferenc a csapat kísérője örömmel tájékoztatott: Keddenként a Kőrösi Iskolában, a
budapesti székhelyű kapusakadémia, szakirányú edzést tart, az egyesület jóvoltából, minden korosztályból szívesen látogatják a csapatok kapusai.
Sok sikert kívánunk minkét csapatnak a tavaszi szerepléshez, bízva a feljutásban!
Solymosi László
Fotó: Semsei Ferenc
Apróhirdetés
• Szőnyegtisztítás 1000 Ft/ m2, háztól házig. Tel.: 06-30-2961771
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Dobogó közelből várják a tavaszi rajtot
2015 augusztusa óta Géber Zsolt testnevelő tanár irányítja a Dunakeszi Kinizsi férfi kézilabda
csapatat edzéseit, amely 4. helyen zárta az őszi szezont.
- Dunakeszi csapatát ismertem, hiszen az NB II-ben Budakalász edzőjeként már találkoztunk. Povázsay
György tanár és edző kolléga segítségével kerültem a csapathoz – mondta bemutatkozásként Géber Zsolt. –
Fontosnak tartottam, hogy csak a
csapat alapos megismerése után változtassak bármiben is. Fiataloké a
jövő, de örömmel mondhatom, hogy
egyre több idősebb és fiatal játékos
jár edzésre, ami azt is mutatja, hogy
motivált a társaság. Jól együtt tudunk
dolgozni a közös siker érdekében.
- Hogyan látod a bajnokságot?
- Az NB II-ből visszakerülő Solymár kiemelkedik, a további öt-hat
csapat a mi szintünkön áll, a többi gyengébb kategóriába tartozik.
Az első mérkőzésen Újhartyán ellen
döntetlennel rajtoltunk. Tanulság,
hogy a hétmétereseket sokkal jobban
kell értékesíteni és dolgozni kell a

helyzetek jobb kihasználása érdekében is. A Domony elleni vereségünk
okát védekezésbeli problémákban látom. Veresegyház ellen szerencsénk
volt… A csapat lassan összeállt, én
is jobban megismertem őket, amit
visszaigazolt egy ötös nyerő sorozat.
Így érkeztünk el a hajrához, melyet
három győzelemmel és három vereséggel zártuk. Így a 4. helyen várjuk
a tavaszi folytatást, melyhez a felkészülést január közepén kezdjük el.
- Mit vársz a tavaszi szerepléstől?
- Nagyobb koncentrációt a mérkőzéseken, szeretném, ha hazai pályán
legyőznénk Solymárt. Mindenképpen az első négyben szeretnénk végezni, mert a rájátszásban a B csoport első négy csapatának küzdelméből az első kettő kerül fel az NB
II-be. Védekezésben, jobb helyzet kihasználásban kell előre lépnünk, továbbra is heti két edzéssel készülünk

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

ASZTALITENISZ

Az élről várják a folytatást
De régen volt, amikor 1964-ben a Kinizsi férfi és női asztalitenisz csapata megnyerte a Pest megyei csapatbajnokságot! A férfi csapat az NB III-ban szerepelt, de 1972 őszén megszűnt. „Életre
keltése” után 2014-2015-ben indult újra a férfi csapat a Pest megyei bajnokság B csoportjában,
melyet megnyertek, majd feljutottak a Pest megye A csoportjába. A 2015-2016-os bajnokság
sikeres őszi idényéről nyilatkozott Lindner Ádám edző.
- Azzal a céllal vágtunk bele a bajnokságba, hogy azt megnyerjük
és felkerüljünk az NB II-be. Céljaink valóra váltása érdekében leigazoltuk az NBI-es Wagner Viktort, aki a várakozásnak megfelelően minden mérkőzését megnyerte
– mondta elégedettem az edző. - A
12 fős csapatbajnokság őszi küzdelmeiben jól rajtoltunk, Vác ellen 180-ás kezdéssel. Az igazi megmérettetés október 3-án Kakucs csapata
ellen volt. Ők szerezték meg a vezetést, és fej-fej mellett haladtunk.
A hajrában 9-7-re vezettek, de Kishegyi és Lengyel győzelmével alakult ki a 9-9-es végeredmény. Innen a többi mérkőzésünkön nagyarányú győzelmeket arattunk. Az
őszi szezonban 19 ponttal elsők lettünk, kilenc győzelem egy döntet-

len mellet, de a jobb szett aránnyal
előztük meg Kakucs csapatát. A sikercsapat tagjai: Wágner Viktor,
Kishegyi Ákos, Pável Attila és Lengyel Ádám. A bajnokság január közepén folytatódik, a cél továbbra is
a bajnokság megnyerése, a nagy riválist tavasszal Dunakeszin fogadjuk. A bajnokság befejezése után,
az első kettő kerül fel az NB II-be.
A beszélgetés közben a nagy teremben hat asztalon játszanak a fiatalok, akik szemmel láthatóan élvezettel edzenek.
- Az iskolai szünet alatt minden
nap volt edzésük a gyerekeknek,
sőt december 28-31. között napi két
edzést is tartottunk az A csoportban szereplő haladó fiataloknak.
Január 4-től heti öt edzést tartunk,
melyen közel ötven kezdő játékos

gyakorol a B és C csoportban este
fél hat és hét óra között – számolt
Lindner Ádám edző.
A mai fiatalok nem is tudják,
hogy milyen nagyszerű dolguk
van, hiszen rendelkezésükre áll a
nagy terem, kitűnő edzőkkel. Emlékszem 1971. november 28-án írtam a Pest megyei Hírlapban: „A
legnagyobb kérdés: lesz-e terem?
Ugyanis elsősorban a helyiség hiánya a gond. A terem függvénye:
fennmarad-e az asztalitenisz szakosztály…, amely a megye egyik fellegvára volt (1958-1972 között)
Rung György edző vezetésével”.
Nem maradt fent, de szerencsére
ma újra jó úton halad az asztali tenisz élet Dunakeszin.
Solymosi László
Dunakeszi Polgár 31

