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Fejlesztések 2016-ban
Pest megye második legnagyobb lélekszámmal büszkélkedő város Dunakeszi rangjához méltó fejlesztéseket valósított meg 2015-ben is, melyek jóvoltából igyekszik hozzájárulni a város polgárainak jó közérzetéhez. Intézmények
újultak meg, utcák, járdák, parkolók épültek, s a fejlődés 2016-ban is folytatódik.
Közbiztonság
2014-ben Dunakeszi Város
Önkormányzata rengeteg területen indította el fejlesztéseit, melyek ütemezése végigvonul a 2014-től 2019-ig tartó ötéves önkormányzati cikluson.

adatok alapján. Ehhez hozzájárul a térfigyelő kamerák hálózata is, melyek kihelyezésének második üteme 2016-ban
zajlik, valamint a megfelelő és
korszerű közvilágításra való
törekvés. Idén megoldódik a
Klapka utca közvilágítása is,
az ottani útfelújítások és egyéb
korszerűsítési munkálatok záróakkordjaként.
Közlekedés

Dunakeszi Városának közbiztonsága az elmúlt évek tapasztalata alapján határozottan javul és felülkerekedik az
országos átlagon a rendőrségi

A megnövekedett lakossági
igények alapján több ponton
épülnek parkolók a városban,
illetve a biztonságos gyalogos
közlekedésért újabb hét járdaszakasz épül Dunakeszin, többek között a Pálya utcánál,
ahol a fejlesztés útfelújítással és kerékpárút-fejlesztéssel
egészül ki.
Egyébként jelenleg több kerékpárút-szakasz tervezése is
folyik párhuzamosan, melyek
kivitelezése a jövő évben várható.

Egészségügy
Természetesen nem csupán
a közlekedési fejlesztésekre
koncentrálnak a városban, hanem kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy Dunakeszi lakói
az országos átlagnál magasabb
szintű egészségügyi ellátásban részesüljenek. Ezért Dunakeszi Város Önkormányzata tervbe vette többek között az
összes háziorvosi rendelő megújítását a ciklus végéig. 2016ban a Fóti út 35. szám alatt található orvosi rendelő régi épületrészének teljes felújítását
végzik el. A napokban kezdődött el a Toldi utcai orvosi rendelő terveztetése, melyben két
felnőtt- és egy gyermek háziorvos áll majd a lakosság rendelkezésére, ráadásul egy új védőnői körzet is kialakításra kerül.
Szintén a helyi egészségügy
fejlesztéseként valósul meg a
Szakorvosi Rendelőintézet a
belső tereinek felújítása, amely
teljes épületgépészeti átalakí-

tást is magába foglal, ráadásul a vizesblokkok is új külsőt
kapnak. A felújítások végeztével a szakrendelőben kap majd
helyet a tüdőgondozó is, és remélhetőleg új rendelések indítására is lehetőség lesz.
Kultúra és sport
Ahogy az SZTK-ra, úgy a
VOKE József Attila Művelődési Központra sem lehet majd ráismerni az év végére. A művelődési központ 2015 márciusában
került a város tulajdonába, s így
az épület külső része még tavaly
meg is újulhatott. A teljes, belső korszerűsítésre idén kerül sor.
Folyamatosan zajlanak a felújítások a Magyarság Sporttelepen
is. 2016-ban a főépület teljes belső átalakítására kerül sor, illetve
a futófolyosó mögötti területen a
“sportok királynője”, az atlétika
szakosztály számára szeretnének létrehozni egy centrumot a
Magyar Atlétikai Szövetséggel
karöltve.

Átalakul Dunakeszi egészségügyi, szociális,
gyermekjóléti és köznevelési rendszere
Költséghatékonysági szempontból módosul a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet és a Humán Szolgáltató Központ intézményrendszere.

A

Képviselő-testület által jóváhagyott rendelet szerint az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti
és köznevelési intézményhálózatok két integrált intézményben történő működtetése valósul meg a jövőben: az egyikben a gyermekek ellátásával és
közművelődéssel kapcsolatos,
míg a másik intézményben az
egészségügyi és szociális feladatok ellátása összpontosul.
Az átalakítás első lépéseként
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társasági formára vált. Az így létrejövő, önkormányzati tulajdonban
álló nonprofit kft. rugalma4 Dunakeszi Polgár

sabb kereteket ad az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelésére, a várakozási
idők csökkentésére és a gazdaságos fenntartás biztosítására.
Többek között a nonprofit kft.,
mint gazdálkodási forma lehetővé teszi a nyugdíjas munkatársak foglalkoztatását. Ez hatalmas előnyt jelent, mind a betegellátás, mind pedig a szociális ellátás szempontjából. Az
átalakítás keretein belül, rövidesen a Szakorvosi Rendelőintézet hatáskörébe kerül a pszichiátriai gondozó, az idősek,
illetve a fogyatékossággal élő
személyek nappali ellátása is,
mely szolgáltatásokat jelenleg
a Humán Szolgáltató Központ

munkatársai koordinálják.
A Szakorvosi Rendelőintézet
átalakulását követően a Hu-

mán Szolgáltató Központ intézményi rendszerének fejlesztésére kerül sor.

Jelentős fejlesztéseket tartalmaz az önkormányzat
közlekedési infrastruktúra koncepciója
Dunakeszi Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet azon lakossági visszajelzések értékelésére,
melyek a város közlekedésével kapcsolatban érkeznek, és a megnövekedett forgalmi terhelés szakszerű megoldására kérik a városvezetést.

A

város Képviselő-testülete még 2013-ban döntött a
városközpont fejlesztéséről, a Dózsa György tér, a
Szent Mihály templom előtti tér és a
hozzá kapcsolódó utcarészek rehabilitációjáról. A városközpont fejlesztési tervének részét képezte a Bajcsy-Zsilinszky utca Fő út és Szent
István utca közötti szakaszának forgalom elől történő lezárása is. A beruházást megelőző előzetes felmérések kimutatták, hogy a forgalmi rend
megváltozása kisebb kellemetlenségekkel járhat együtt, ám a beruházásból fakadó előnyök messzemenően meghaladták azokat.
A megnövekedett forgalmi terhelés
megoldására az alábbi terveket készítette elő 2013-ban az Önkormányzat, melyek megvalósítását a Képviselő-testület is támogatta: a város déli
részén, a Fő út mentén található két
körforgalom (Lukoil benzinkútnál és
a Pallag utcánál található csomópontok) átépítése;a Szakorvosi Rendelőintézet elérésére szolgáló, a Fő úton és
a Szent István utcán lévő kereszteződések átalakítása; a Bajcsy-Zsilinszky utca – Szent István utca az Okmányirodánál található csomópontjának forgalomtechnikai átalakítása és
M2-es autóút fejlesztése.
A fent ismertetett beruházások
megvalósításával az új közlekedési
helyzet nagymértékű javulása várható, amelynek köszönhetően a korábbi
években tapasztaltakhoz képest gyorsabb, gördülékenyebb lesz Dunakeszi
Város közlekedése. Az Önkormányzat a testületi ülésen a többség által támogatott előterjesztés alapján a
szükséges lépésekkel készíti elő a városi forgalmat racionalizáló fenti beruházások megvalósítását.
„Érthetetlen viszont az, hogy a balliberális képviselők a Bajcsy-Zsilinszky út egy szakaszának lezárását
kívánják feloldani a forgalom csökkentése érdekében, ám a probléma
megoldását szolgáló, fent felsorolt,
szakértő által jóváhagyott koncepcióra nemmel szavaztak. Ebből arra lehet következtetni, hogy nem a probléma megoldása valódi céljuk, hanem a
folyamatos feszültség fenntartása.” –
írja az Önkormányzat hivatalos hon-

A város déli
határában
kétsávosra
bővül a főút
és a két
körforgalmi
csomópont
dunai oldala
lapja, a www.dunakeszi.hu. A Városháza mellett lévő, a Bajcsy-Zsilinszky utat és a Fő utat összekötő szűk és
rövid utca -, amely funkcióját tekintve szervesen illeszkedik Dunakeszi
megújult és legkedveltebb közösségi színteréhez, a város főteréhez - újbóli megnyitását kéri az Önkormányzattól a Keszi Egyesület, amely célja elérése érdekében aláírásgyűjtést
is szervezett. Az Önkormányzat a lakossághoz hasonlóan érzékeli a város bizonyos szakaszain tapasztalható közlekedési problémákat, melyek
megszüntetése érdekében dolgozta
ki Dunakeszi közlekedési infrastruktúra-fejlesztési koncepcióját, aminek
megvalósítása jelentős hatással lesz a
város közlekedésére.
Kétsávos lesz Dunakeszi déli
határában a 2. számú főút
Pest felé haladó szárnya
A Képviselő-testület által elfogadott közlekedési infrastruktúra fej-

lesztési koncepció magába foglalja
pl. az SZTK mellett a Szent István út
és Temető utca kereszteződésében –
a Kert utcánál – körforgalmi csomópont kiépítését.
Ugyancsak a várost terhelő forgalom csökkentése, a 2. számú főút
Budapest felé irányuló gépjármű
forgalom felgyorsítása érdekében
a két körforgalom között kétsávosra bővítik az úttestet, amely Dunakeszi déli határában lévő második körforgalmi csomópont után néhány száz méterre torkollik majd a
jelenlegi úttestbe. A fejlesztés eredményeként a Lukoil benzinkútnál
lévő és a bevásárló központ, a Pallag utca felé leágazást biztosító körforgalmi csomópont dunai oldala az
úttesthez hasonlóan ugyancsak kétsávosra bővül.
A fejlesztési koncepció dokumentumai megtekinthető a www.dunakeszi.hu városi honlapon.
V.I.
Dunakeszi Polgár 5

2016. február 2-án összevont szülői értekezletet
tartottak a Dunakeszi
Szent István Általános Iskolában, ahol Eich László,
a Dunakeszi Tankerület
igazgatója fontos bejelentést tett az iskola jövőjével kapcsolatban.

Új épületbe költözik a Szent István iskola

A

z eseményen megjelent 250-300 szülő előtt a tankerületi igazgató először
kedves szavakkal szólt az iskola
elmúlt fél évtized alatt végzett
szakmai munkájáról, melynek eredményeképpen 260 főről 416 főre növekedett a tanulólétszám. Az iskola iránti érdeklődés továbbra is töretlen,
hiszen várhatóan a következő
tanévben is 3 első osztály indítása válik szükségessé.
Ugyanakkor a megnövekedett gyermeklétszám és az iskola profilját jelentő emelt szintű nyelvoktatás helyigénye miatt az iskola jelenlegi épülete
már nem alkalmas a megfelelő háttér biztosítására. Mindezt súlyosbítja az épület műszaki állapota is, amelyet a közeljövőben orvosolni kell. Felújítást igényel a tetőszerkezet,
az elektromos hálózat, a fűtésrendszer, a nyílászárók és a szigetelés, ami nem oldható meg
egy nyári felújítás alatt, hanem
teljes tanévet vesz igénybe.
Eich László arról is tájékoztatta a hallgatóságot, hogy bármennyire szeretné is a tanke-

D

lóval és a tantestület valamen�nyi tagjával ott folytassa tovább
a szakmai munkát.”
A fontos bejelentés után tankerületi igazgató úr tájékoztatta a szülőket az iskolaépítés jelenlegi állapotáról és az épület főbb adottságairól, mely véleménye szerint XXI. századi
színvonalú infrastruktúrát jelent az oktatómunkához. Az elkészült tervek alapján az épületben 24 tanterem, 6 szaktanterem és 14 szertár kap helyet,
emellett 1096 m2-es sportcsarnok, 300 m2-es féltornaterem,
gyógytestnevelési terem, valamint 200 fős ebédlő szolgálja
majd a tanulók kényelmét.
Ezek után így folytatta a tankerület vezetője: „Tudom, hogy
a most bejelentett változás sok
kérdést felvet, vagy fel fog vetni. Egyik ilyen a közlekedés
kérdése. A tankerület nevében
arra kérem Önöket, hogy a felmerülő kérdéseiket gyűjtsék
össze, mert a tanév végén szervezni fogunk egy újabb tájékoztatót, ahol részletesen megbeszélhetjük azokat, és közös
megoldást találhatunk a felmerülő problémákra. Bízom ben-

ne, hogy 2017 szeptemberéig
minden felmerülő kérdést sikerül közmegelégedésre megoldanunk.”
A tankerületi igazgatónak a
hallgatóság tapsával záruló tájékoztatója után Laczkovich
Krisztina, a Szent István iskola igazgatónője szólt röviden a
szülőkhöz. Elmondta, hogy a
tantestület egy nappal korábban kapott tájékoztatást a javaslatról, amit egyhangúlag támogatott.
„25 éve dolgozom ebben az
épületben, és ez idő alatt nagyon a szívemhez nőtt. Akkor
még a mostani tornaterem helyett csak egy poros udvar volt”
– osztotta meg emlékeit az
igazgatónő. Majd így folytatta:
„Ugyanakkor el kell ismerni,
hogy ebben az épületben már
nem valósíthatók meg a pedagógiai programunkban vállalt
feladatok. Ez egy óriási lehetőség az iskolának, amivel élni
kell! Tovább kell lépni.”
A jelenlegi iskolaépület felújítását követően, 2018. szeptember 1-től továbbra is köznevelési célokat fog szolgálni.
szfg

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

unakeszi Város Önkormányzata ezúton szeretné hálás köszönetét kifejezni mindazoknak, akik
részt vettek a 65 év felettiek karácsonyi ajándékozásában Dunakeszin. 2015-ben közel ötezer
szépkorú lakosunkhoz jutott el
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rület és az önkormányzat bővíteni a jelenlegi épületet, az a
jogszabályi előírások miatt nem
valósítható meg, mert az iskolaudvar nagysága nem felel meg a
tanulólétszám által kötelezően
előírt mérethez. Ezen kívül napi
működési gondokat okoz az iskolában a 15 osztályteremre
jutó 17 osztály, a szűkös ebédlő
és a kicsi tornaterem, ami nem
tudja megteremteni a mindennapos testnevelés feltételeit.
„Bármennyire
fájdalmas,
ki kell mondani, hogy a Szent
István iskola kinőtte a jelenlegi épületét, és megfelelő megoldást kell találni a magas szintű
szakmai munka folytatására”
– összegezte véleményét a tankerület vezetője.
Ezek után felsorolta azokat
az értékeket (kompetenciaalapú oktatás, családközpontú
működés, emelt szintű nyelvoktatás), amelynek megőrzésében a fenntartó továbbra is
segíteni szeretné az iskolát.
„Ezért azt a javaslatot tesszük,
hogy az Alagligeten felépülő
új iskola a Szent István iskola
épülete legyen, és 2017. szeptember 1-jén valamennyi tanu-

az az ajándékcsomag, amellyel
tiszteletünket és megbecsülésünket szerettük volna kifejezni
lakótársaink felé.
Köszönjük minden általánosés középiskolás diáknak, sportegyesületi tagnak, a Diófa Nagycsaládosok Egyesületének, azaz

minden egyes önkéntesnek,
hogy idejükkel és energiájukkal hozzájárultak a program sikeréhez, és segítettek szebbé varázsolni nyugdíjas lakótársaink
karácsonyát.
Köszönet illeti továbbá a
résztvevő pedagógusokat, akik-

re minden tekintetben számíthattunk a csomagok osztása során, valamint azon önkormányzati munkatársakat, akik megszervezték, koordinálták és időt,
energiát nem sajnálva szervezték meg a gördülékeny csomagosztást.

A jövőnkért emeljük fel szavunkat
Dunakeszin a Radnóti Miklós Gimnázium és a Széchenyi István Általános Iskola tantestülete csatlakozott a miskolci Hermann Ottó Gimnázium tantestületének felhívásához, melyben – többek között - a túlzott centralizáció
és bürokrácia enyhítését, a tanárok és diákok leterheltségének csökkentését, a kellő alaposság és körültekintés
nélkül megtervezett és kivitelezett reformok korrigálását, a pedagógusok ellenőrzési és minősítési rendszerének
átalakítását kérik az emberi erőforrások miniszterének írt nyílt levelükben.

A

felhíváshoz február 2-ig,
kedd délutánig 553 iskola,
csoport, szervezet és több
mint 28 ezer magánszemély csatlakozott. Szerdán Miskolcon, Budapesten és több vidéki városban tartottak szolidáris demonstrációt.
- Gimnáziumunkban az idei órarend megszületése után az iskolaújságban nagyon sokan – legtöbben
olyanok, akik nagyon jó tanulók és
szorgalmasak – jelezték, hogy elviselhetetlenül magas az óraszámuk.
Ez azt jelenti, hogy a gimnáziumi
korosztály nagyobbik részének 35-38
óra közötti óraszáma van, ami egy
tizenéves számára rendkívül megterhelő. Emellett figyelembe kell
vennünk azt is, hogy házi- és egyéb
feladatok megoldása további, több
mint tíz órányi elfoglaltságot jelent a
diákok számára. Heti szinten ez nagyon sok – ismertette a felhíváshoz
való csatlakozásuk egyik indokát a
Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója. Varga Tibor másik fontos tényezőként azt emelte ki, hogy az állami
szerepvállalás után lényegesen megnőtt a pedagógusok leterheltsége.
- A tanítási óráik száma jelentősen megnövekedett és mindemellett
rendszeresen helyettesítési feladatokat is el kell látniuk kollégáimnak,
a korábbi, természetes adódó feladataik mellett részt kell venniük továbbképzéseken, minősítési és tanfelügyeleti eljárásban, melynek része
lett egy óriási adminisztrációval járó
belső értékelési rendszer is. A minősítési eljárás során minden pedagógus lényegében pedagógus I. kategóriába került, kivételes eljárással lehetett pedagógus II, illetve mestertanári fokozatba kerülni. Nem egy
esetben országos elismertségű, kiváló szakmai tudással rendelkezők kerültek alap szintű besorolásba. Immár két éve tapasztalom, hogy kollégáim nagyon le vannak terhelve.
Pedagógusaink olvasták a Herman
Ottó Gimnázium tanárai nyilatkozatát és nagyon sokan érezték úgy,
hogy ők is hasonlóképpen élik meg
a mindennapok során az adminisztrációs és minősítési terheket. Számos olyan elem jelent meg munkájukban, ami a gyerekekkel való közvetlen foglalkozástól veszi el energi-

ájuk nagy részét egy olyan iskolában,
ahol a tanulók többsége felsőoktatási
intézménybe készül. Nálunk nagyon
fontos, hogy a tanárok elsődlegesen
a diákok tanítására, oktatására tudjanak koncentrálni, nem pedig arra,
hogy a hirtelen rájuk szakadt portfóliót írják, vagy teljesen rosszul előkészített, elfogadhatatlan elemeket tartalmazó tanfelügyeletre készüljenek.
Nem vitatjuk, hogy ezekre a dolgokra is szükség van, de fokozatosan, alaposan átgondolt szempontok
alapján kerüljenek bevezetésre. Most
minden egyszerre borult rá a tantestületre. Többen gondolták úgy, hogy
a miskolciak kezdeményezéséhez
csatlakoznak, s a belső szavazáson a
tantestület döntő többsége úgy ítélte
meg, hogy valóban olyan a helyzet a
jelenlegi közoktatásban, melyen változtatni kell. Jelezni kell a felső vezetésnek, hogy a gyerekek leterheltségéhez hasonlóan a pedagógusokra is
súlyos teherként nehezednek a megnövekedett adminisztrációs feladatok, és számos egyéb dolgot újra kell
gondolni a tárgyaló asztal mellett hangsúlyozta Varga Tibor.
Ma még nem tudni milyen eredményt hoznak a majdani tárgyalások, mellyel kapcsolatban a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója azt
szeretné -, ha maradna is a központosítás -, az járási szintnél feljebb ne
terjeszkedjen. – Az a tapasztalata,
hogy minél feljebb megyünk a rendszerben, az egyre személytelenebbé
és bürokratikussá válik. Úgy érzékeli, hogy a jelenlegi helyzet részben
azért állt elő, mert a struktúra erősen felülről vezérelt, nem lettek beleépítve azok a szabályozók, amellyel a
rendszer érzékelné a gyakorlat szintjén zajló folyamatokat, és képes lenne önkorrekcióra.
Varga Tibor szólt arról is, hogy náluk más iskoláktól eltérően nincsenek
„kréta vagy papírvásárlási problémák”, mert Dunakeszi Város Önkormányzata fejkvóta alapján támogatja az intézményt, ám a gimnáziumban is érzékelhető a taneszköz hiány.
– Bár szülői felajánlással sikerült felújítani az egyik informatikai tantermet – teszi hozzá elismerően, ugyanakkor azt is megfogalmazza, hogy ma
már nem tudják minden versenyre eljuttatni a gyerekeket.

- A jövőt meghatározó kérdés, hogy
a pedagógus milyen fizikai, szellemi
és lelki állapotban ül a gyerek mellé. Azt látom, hogy a kollégáim halálosan kimerültek. A többsége ötven óránál is többet dolgozik, és ez
nagyon sok. A jövőt illetően én optimista vagyok, mert ha ennyi iskola
jelzi, hogy nagyon nagy gond van, akkor ezt muszáj meghallani. Rendszer
szintű, strukturális probléma van az
oktatásban – jelentette ki Varga Tibor, az országosan is elismert Radnóti
Miklós Gimnázium igazgatója.
Vetési Imre

Varga Tibor
igazgató:
lényegesen
megnőtt a diákok
és a pedagógusok
leterheltsége

Lapzártakor érkezett legfrissebb
hír: február 9-ére hívja össze a
köznevelési kerekasztalt az Emberi Erőforrások Minisztériuma - jelentette be a tárca parlamenti államtitkára február 4-én.
Rétvári Bence elmondta: a hétoldalú megbeszélésre várják a köznevelés szakmai szervezeteit, a munkavállalói érdekképviseletet, a szülők, a diákok, a munkaadók képviselőit. A kerekasztal résztvevői
között szerepelnek még az állam,
a fenntartó és a tudományos élet, a
pedagógusképzés képviselői.
Az államtitkár hangsúlyozta
nyitottságukat, és kiemelte: a kerekasztal ülésén szeretnék a problémákat megoldani, a felmerült
kérdéseket megvitatni. Ugyanakkor hozzátette: a rendszer előnyeit is szeretnék megtartani.
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Kezdőknek a tavaszi felújítások, munkálatok
Az újesztendő elején megvalósuló munkálatok kezdetén is
szeretnék köszönetet mondani a választókörzetemben élő
lakótársaimnak az elmúlt évben nyújtott önzetlen támogatásukért. Bízom benne, hogy
e nagyszerű, közös céljaink
megvalósítását segítő együttműködés jellemzi majd 2016ban is közösségünket.
Mint közismert a Szent István parkban nemcsak parkolókat építettünk az utóbbi években, hanem a rokkant parkolók kijelölésére irányuló lakossági kéréseket is igyekeztünk
teljesíteni. A Barátság út 16.
számú épület előtt felfestésre
került két rokkantparkolót jelölő ábra, melyekhez hasonló kérésekkel fordultak az Önkormányzathoz. Tudomásom
szerint a Barátság út 26. számú ház elé újabb két rokkant
parkolóhelyet jelölnek ki, melyeket a tavasz kezdetén, amikor az időjárási viszonyok lehetővé teszik, a Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai kiviteleznek.
A Barátság út 28. számú ház

lakóközösségéből többen is
kérték, hogy az épületük mellett lévő játszóteret újítsuk
fel, hogy gyermekeik tavas�szal már a megújult környezetben, biztonságos hintán
és kiscsúszdán élvezhessék a
szabadban töltött idő és játék örömét. Ígéretet tettem
rá, hogy a régi hintát fából készülttel cseréljük ki, és természetesen a többi játszóeszközt
is megújítjuk.
Ugyancsak a tavaszhoz kapcsolódik a születésfák ültetése,

A Nándorfehérvár utcában lévő
üveggyűjtő konténer körül végre egyre tisztább, rendezettebb
a terület. Köszönöm a lakosságnak, hogy figyelnek a környezet
tisztaságára.
A Toldi utcai járda tervei elkészültek, az építés a Közüzemi Kft. hatáskörébe tartozik. A
jobb idő beköszöntével várjuk a
munkálatok megkezdését.
Sokakat érint a Kossuth utcaSzéchenyi utca-Zerkovitz Béla
utcai kereszteződés problémája. A gyalogos átkelés rendkívül veszélyes – mint ezt sokan
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a körzetünkben élő gyerekek
neveit írjuk fel az emléktáblára a szülők kérésére. Ezúton is
kérem a szülőket, hogy a kz@
dkrmg.sulinet.hu címre írják
meg gyermekük adatait és az ő
elérhetőségüket, vagy a védőnőknél adják le. Ezt a szép hagyományt szeretném tovább
folytatni a Szent István parkban, és évről évre gazdagítani a születésfa emlékparkunkat a szülők egyetértő támogatásával.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!

amit megígértem a szülőknek.
A véghajránál tartunk, ezért a
védőnők segítségével összegyűjtöm azoknak a gyerekeknek az adatait, akiknek a szülei
szeretnék, hogy nevük felkerüljön a születésfa mellett kihelyezett emléktáblára. Ezekben a hetekben nyílik lehetőség arra, hogy a korábban elültetett fáknál lévő táblákra
felírjuk az elmúlt öt évben született gyermekek neveit. A tavasszal kiültetésre kerülő fánál pedig a 2015-ben született,

jelezték. Én magam is többször
elmentem a kereszteződésbe,
s láttam, hogy különösen az iskolából hazatérő gyerekek, de
a felnőttek is sokszor a testi épségük veszélyeztetésével tudnak csak átmenni egyik oldalról a másikra. A csomópontban – mint azt már korábban is
megírtam - körforgalom kiépítése szükséges. Évek óta figyeljük a pályázatokat, az önerő
mellett feltétlenül szükséges a
pályázati forrás is. a tervek készen vannak, hogy nyertes pályázat esetén a legrövidebb
időn belül el lehessen kezdeni a munkálatokat. Észrevéte-

leimet és javaslatomat arra vonatkozóan, hogy amíg elindulhat a körforgalom kiépítése,
egy-egy zebrát alakítsunk ki,
írásban beadtam a Lakosságszolgálati Osztály vezetőjének,
de a polgármester urat szóban
tájékoztattam a lakosság kéréséről.
Mint az a lakosság előtt ismeretes, a csapadékvíz főgyűjtő I.
üteme (Tisza utca-Liget utca)
néhány évvel ezelőtt elkészült.
A II. ütem (Toldi-Dombliget lakópark, Tóváros) tervezése elkezdődött.
A gyorshajtókra sokan panaszkodnak, nemcsak a lakóparkokban, hanem a Toldi utcában és keresztutcáiban, a
Széchenyi utcán és keresztutcáiban. A kötelező sebességet

nemhogy nem veszik figyelembe az autósok, hanem gyakorta a megengedett sebesség két-háromszorosával hajtanak. Ezen tartósan a rendőrség
által végzett sebességmérések
és a fekvőrendőrök sem segítenek. Az emberek fegyelmezettségével, törvénytiszteletével és
azzal van baj, hogy autóba ülve
elfelejtik, hogy néha ők is és a
gyerekeik is gyalogosok
Ezúttal is köszönöm a szóbeli
és írásbeli jelzéseket, észrevételeket. Kérem, hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.


Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tíz tonna felettiek: Behajtani Tilos(?)
- A 2014-es önkormányzati választást követően a már új képviselőkből álló testület készített és egyben elfogadott egy
5 éves tervet. A körzeti elképzeléseimet minden új esztendő elején jelzem a város vezetése felé, annak érdekében,
hogy a már ismert problémák
megoldódjanak. Annak ellenére, hogy a kérelmek többsége megvalósul, évente generálódnak újabb problémák.
Alább a kiegészített módosítás
olvasható.
1. A Klapka u.-i vasút mentén a Görgey u.-tól kezdődően
járdaépítés, mivel a környéken
élők nagy számban ezen az
útvonalon közelítik meg nap,
mint nap a gyártelepi vasútállomást.

Hosszú évek óta várják
a gyalogosok a járdát

2. Óriási probléma, hogy a
tehergépjárművek nem csak

a főútvonalakat, hanem a mellékútvonalakat, a kis utcákat
gyakran használják. Megszaporodtak az építkezések pl. a
Görgey u.-ban, hiszen 20142015-ben közel 10 család költözhetett be új otthonába. A
Bajtárs u.-ról kanyarodtak rá
a 10 t feletti tehergépkocsik,
amik az aszfaltot, több helyen
az utcasarkok szegélyeit tették
tönkre pl. Sződi-Görgey u. sarok. Számtalan mellékútvonalon kellene kihelyezni a 10t-val
„Behajtani tilos” KRESZ táblát
3. A zajvédő fal kialakítása
már régi álma a lakóknak, mely
véleményem szerint továbbra
is álom marad. Egyes lakók érdeklődésemre tudatták, hogy
nem minden Klapka u.-i lakó
örülne a zajvédő falnak (ilyenkor van az, amikor nem tudja az ember, hogy melyik ujjába harapjon). De továbbra is
folytatni kell az „életvédelmi
fal” építését a Klapka u.-i vasút melletti részen
4. Több utcában a 30 km/órás
sebességkorlátozó tábla kihelyezése pl. Esze Tamás u., Bulcsú u., József u., Kálmán u., stb.
5. Barázda u.-ban, a Hunyadi u. és a Bajtárs u. közötti részen 2 db fekvőrendőr kialakítása végett kerestek meg a lakók, melyet szintén jeleztem a
közlekedési koncepcióban

6. Végül, ami jelentős mértékben segítené a közlekedést
az SZTK környékén, a Könyves
Kálmán az István és a Szent István u. találkozására gondolok.
Itt egy virágágyás található, de
helyette egy körfogalom építését javasoltam, ahová úgyszintén lehet színesebbnél színesebb virágokat ültetni
Előzőleg 12.14-én e-mailben, majd 01.25-én beadványomban Manhalder Zoltánné
osztályvezető és Frankáné csoportvezető asszonynak címeztem a közlekedési koncepciós
elképzeléseimet.
- Kátyúk megszüntetését elvégezték a Közüzemi dolgozói
a Zápolya u. 43-45. előtt. A Királyhágó-Kossuth L. u-i rácsos
víznyelő közelében viszont
nem lehet, mivel nem aszfalt,
hanem beton ez a rövid szakasz
- A Tábor u. 45. előtti közvilágítás helyreállítása a bejelentést követően 1 héten belül
megtörtént
- Ismételt érdeklődés a Király
u. 24. előtti lámpatest kihelyezésének időpontja felől. Előzőek során az év végét ígérték,
de az időpont eltolódik január
végéig. Mivel 01.24-ig a kihelyezés nem történt meg, ezért
01.25-én írásban érdeklődtem
az illetékestől

- 2014 októberében kértem
első alkalommal a Zápolya u.
páratlan számozású oldalán –
Király és József u.-i szakasz – a
szegélyek melletti aszfalt pótlását. Több személyes érdeklődés alkalmával a 2015-ös évet
kaptam ígéretül, mely ígéret a
mai napig nem teljesült. 01.26án az osztály illetékeseitől érdeklődtem, hogy másfél év elteltével mely időpontra szá-

A Zápolya utcára is ráférne
a rekonstrukció

míthat a környék lakossága, a
szegélyezési munkálatok elvégzésére
- Újabb viacolor és szegély
kérelmet nyújtottam be, melyben a Dr. Kemény F. u. 18. tulajdonosa is igényli a járdaépítéshez szükséges építőanyag
mennyiségét

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Mennyire ismeri hírforrásainkat? – kérdőív
Dunakeszi Város Önkormányzata kérdőívet indított, melyben elsősorban arra szeretnének választ kapni, hogy
Dunakeszi lakossága mennyire ismeri a város híreivel foglalkozó online (web), offline (újság, magazin) onair
(TV) tartalomszolgáltatókat.

A

kutatást Dunakeszi Város
Önkormányzata
végzi Dunakeszi lakosságának körében, önkéntes alapon. A kérdőívet a Google hivatalos kérdőívkészítő alkalmazásával hozták létre, amely
az email cím megadásával biztosítja az egyszeri kitöltés lehetőségét. A belépéshez használt

email címhez a készítők nem
férnek hozzá, azt felhasználni
nem tudják.
Kérjük, töltse ki Dunakeszi
város szóvivője, Szabó Katalin
Facebook oldalán, vagy www.
dunakanyarregio.hu, illetve a
Dunakeszi Polgár Facebook oldalán megtalálható kérdőívet és
jelölje be az általunk szerkesz-

tett Dunakeszi Polgár városi
magazint, a Dunakeszi Polgár
Facebook oldal, a Dunakanyar
Régió közéleti újságot és a www.
dunakanyarregio.hu-t a megfelelő kérdéseknél.
Mi adunk az Ön mértékadó véleményére! Köszönjük
megtisztelő bizalmát és támogatását.
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Új körjáratok a helyi autóbusz közlekedésben
A terveinknek megfelelően áttekintettük az új tömegközlekedési rendszer éles tesztjének a tapasztalatait, amelynek
során több indulási időpontot
korrigáltunk, ill. két új körjáratot is beállítottunk a lakosság
kérésére, közte a sok utas által
hiányolt délután 3 és 4 között
közlekedő járatot is, ezzel sok, a
Fóti út mentén, vagy a lakóparkokban lakó diák jár haza. Kerületünk szempontjából pozitív változás, hogy sikerült megegyezni a Tesco áruházzal az
első járatuk indulásának előrébb hozataláról, ezáltal hamarabb megy be a Repülőtéri útra
is, és hamarabb ér oda az útvonalába eső iskolákhoz, lehetővé téve, hogy a diákok az esetleges forgalmi torlódások miatt ne késsenek el. A módosítás alapján reggel 5 és 7 között
a Repülőtérről induló járatok
mindegyikével el lehet érni a
vasúti csatlakozást Budapest
felé, a fent említett Tesco járat
módosítás pedig a 7:46-os vonathoz is igazodik. A változtatások terveink szerint február
közepén lépnek életbe.

Alagligeten a Korsós utcai körforgalmi sziget beépítése és a parkoló zóna kijelölése megtörtént. Tervezzük
a Repülőtéri út – Alagi majori út kereszteződésében az útburkolati jel láthatóbbá tételét. Ez a kereszteződés a lakosok szerint veszélyes, a további figyelemfelkeltő eszközös
kihelyezését felvetettem, döntés az egész várost érintő közlekedési és forgalomtechnikai
koncepció kialakításakor lesz.
Az erről szóló átfogó tanulmány elkészítése folyamatban
van, még decemberben eljuttattam az észrevételeimet ezzel kapcsolatban.
A jellemzően lakóparki társasházak udvarán felépített fedett gépkocsi beállók ügye napirendre került a Városházán.
A januári képviselőtestületi ülésen elfogadtunk egy határozatot, amely szerint a város területén, a már megvalósult, előkertben elhelyezett,
nyitott gépkocsi beállók fennmaradása és továbbiak építése
érdekében a Helyi Építési Szabályzat keretében megenge-

dő szabályozásra van szükség.
Ez azt jelenti, hogy a szabályozás elkészültéig a már eljárás
alá volt létesítmények bontási
határozatai moratórium alá kerülnek.
Szintén a kerületünket érintő
beruházás az új alagligeti iskola felépítése. A vonatkozó kormányhatározat értelmében a
Dunakeszi Repülőtéri úton felépülő 24 tantermes általános
iskola várhatóan 2017. szeptember 1-jére fog elkészülni, így
először a 2017/2018-as tanév-

ben kapcsolódhat be a köznevelési feladatellátásba. Az iskolaépület kivitelezésének közbeszerzési eljárása már lezárult,
jelenleg a tervezési-előkészítési szakaszban tart a projekt. A
kivitelezés várhatóan 430-450
napot fog kitenni, így egy 2016.
tavaszán induló építkezéssel az
iskola átadásának 2017. augusztusi időpontja reálisnak tűnik.


Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
A hozzám eljutott megkeresések alapján arra következtetek,
hogy a választókörzet lakosságát leginkább a Klapka utcához
kapcsolódó utcák forgalma, valamint a járdák állapota foglalkoztatja. Ezen kérdésekkel ös�szefüggésben néhány napja
megbeszélést folytattam a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel, amelynek eredményét néhány mondatban szeretném az
Önök számára összefoglalni.
A forgalom növekedéssel leginkább érintett Wass Albert és
Benedek Elek utcákban az ott
lakók által kért „fekvőrendőrök”
megépítéséhez az utca lakosainak teljes egyetértése szüksé-
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ges abban a kérdésben, hogy
a „fekvőrendőr” az utca melyik
részén, kinek a háza előtt épüljön meg. A létrejött megegyezést minden lakónak – különösen abban a házban lakóknak, amely előtt a „fekvőrendőr” megépítését kérik – alá kell
írnia annak érdekében, hogy a
későbbi viták és újabb panaszok megelőzhetőek legyenek.
Szintén az említett két utcához
kapcsolódó információ, hogy
amennyiben az ott lakók járdát szeretnének az ingatlanjaik előtt, akkor ehhez az Önkormányzat szívesen biztosít építőanyagot, ugyanakkor a burkolás kivitelezését a lakóknak

kellene megoldaniuk, illetve
megszervezniük.
A városrészben található, már
megépült járdák állapota több
helyen kifogásolható, így mindenekelőtt a Fazekas iskola kerítése mellett a Szép Ernő és a
Fazekas Mihály utcákban, valamint a Hunyadi utcában a Piros
Óvoda kapuja előtt, ahol rendszeres vízelöntés tapasztalható. Ígéretet kaptam arra, hogy
a Piros Óvoda előtti járdaszakaszon eső idején összegyűlő csapadékvízzel kapcsolatos
problémát Polgármesteri Hivatal munkatársai kivizsgálják és
megteszik a szükséges intézkedéseket a hiba megszünteté-

se érdekében. Szintén ígéretet
kaptam a Fazekas iskola körüli
járdák mielőbbi javítására, kátyúzására.
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
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Januárban sor került az új
buszmenetrend éles tesztjére. Az első hónap tapasztalatai alapján némi korrekció lesz
a menetrendben, amely során
a menetrendek néhány perccel
finomodnak, pontosulnak. A tapasztalatok összegyűjtése után
valószínűleg a közeljövőben lehetőség nyílik arra, hogy egy
újabb körjárat induljon hétköznapokon 11 óra magasságában
és az a járat a Révdűlőt is érintse. Ezzel a további járatbővüléssel még inkább bevonnánk a
körzetet a helyi közlekedés vérkeringésébe.
A hónap során huzamosabb
ideig nem volt közvilágítás a
Kiss Ernő utcában. A problémát egy építkezés során átvágott vezeték okozta. A javítás a
kelleténél több időt vett igénybe, amelynek legfőbb oka az
volt, hogy a kérdéses utca még
nincs az Önkormányzat kezelésében, mivel az egy ingatlanfejlesztő magánútja és a közszolgáltatóval is ez a vállalkozó áll
szerződésben. A hiba azután

A

szolgáltatás a Humán
Szolgáltató Központ
felügyelete alatt működik, s telephelye az Iskola utca 8. szám alatt található épület. Az elmúlt hónapokban megtörtént a helyszínen
az akadálymentesítés, a szociális helyiségek kialakítása, valamint új burkolatot kapott az
ebédlő is.
A Humán Szolgáltató Központ munkatársai a Polgármesteri Hivatal szociális és
egészségügyi csoportjával közösen elkészítették a népkonyha szakmai programját és házirendjét, melyet a képviselők
egyhangúan támogattak, így
jóváhagyva a szolgáltatás feb-

közvetítés segítségével elhárult. Január 28-ai testületi ülésén egyhangúan döntött a testület az Iskola utcai népkonyhai
szolgáltatás megindításáról. A
konyha a kispénzű nyugdíjasokat és a szerény körülmények
között élőket hivatott segíteni
napi egy tál meleg étellel hétköznaponként 12 és 14 óra között. A konyha nem az életviteli problémákkal küzdő, deviáns vagy hajléktalan személyek
számára kíván szolgáltatást végezni. Az ilyen emberekkel továbbra is a Vöröskereszt foglalkozik majd. Korábban több aggódó hang is eljutott az Önkormányzathoz a népkonyhával
kapcsolatban, ezért a HSZK szigorú házirendet dolgozott ki,
amelynek megsértése kitiltást
fog maga után vonni. A konyha
léte nem zavarhatja a környék
nyugalmát. Az induló szolgáltatás tevékenységét szemmel fogom kísérni.
Szintén a testületi ülésen
született döntés a Magyarság Sportpálya főépületének
a belső felújításáról, átalakításáról. Az Önkormányzat az elmúlt években jelentős mér-

A Magyarság sportpályán idén
folytatódnak a felújítások
tékben áldozott a létesítményre, amelyet egyre több körzetbeli lakos is igénybe vesz. Az
idei fejlesztéssel a régi lőtér helye is új feladatokat fog kapni. Itt kerül majd kialakításra a
hármasugró-pálya, távolugrópálya, a gerelyhajító-, a diszkoszvető-, a súlylökő- és a kalapácsvető pálya is.
A hónap folyamán átadtam
az év első babacsomagját is a
körzetben Bencének, aki körzetünk egyik legfiatalabb lakója.
Továbbra is várom bejelentéseiket a kátyúkkal kapcsolatban. Ezen kívül már lehetséges

a bekapcsolódás a tavaszi (április) közterületi faültetési programba is. A fát az Önkormányzat térítésmentesen adja és az
önkormányzati cég el is ülteti azt oda, ahová a lakos kívánja. Már elkezdtek érkezni az első
jelentkezések. Tegyük zöldebbé környezetünket!
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.


Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Népkonyha nyílt a városban
Dunakeszi Város Képviselő-testülete még a tavalyi évben döntött a népkonyha bevezetéséről a városban,
amely február 1-től fogadja a rászorulókat egy tál
meleg étellel.
ruári indítását. A népkonyha
azoknak az embereknek nyújt
napi egy tál meleg étel formájában segítséget, akiknek alacsony jövedelmük, nehéz élethelyeztük miatt szükségük
van egy ilyen fajta támogatásra. A népkonyha hétköznapokon 12 és 14 óra között fogadja a rászorulókat.
A házirend alapján a nép-

konyhán tilos a rendezetlen,
hiányos, piszkos ruházatban
való megjelenés, amely zavarja az ellátottakat az étkezés igénybevételében valamint
a kiszolgáló munkatársat feladatának ellátásában. A felsoroltak – és még számos fontos
szempont figyelmen kívül hagyása - a házirend súlyos megsértésének minősülnek és kö-

vetkezményekkel járnak. A
Humán Szolgáltató Központ
felügyelete alatt működő népkonyha nem szolgálja ki az
életviteli problémákkal küzdő, vagy hajléktalan személyeket, akik számára továbbra is a Vöröskereszt nyújt segítséget.
Dunakeszi Polgár 11

Német Kitelepítés Emléknapja

A magyarországi németek kitelepítésére emlékeztek
Január 19. a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja, amelynek megtartásáról az
Országgyűlés 2012. december 10-én döntött. E napon arra emlékezünk, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az első vonatszerelvény, amely az elüldözött német lakosokat
szállította Németországba.

A

„Duna Összefűz” Dunakeszi Nemzetiségek Klubja
2016. január 21-i klubnapján emlékezett meg a Német Kitelepítés 70. évfordulójáról. Éberling
József szervező, német nemzetiségű tag előadásában szólt az 1700as évektől kezdődő német betelepítések miértjéről és szükségességéről. Kiemelte, a betelepült németek kereskedelmet, kézművességet,
ipart, újszerű földművelést honosítottak meg Magyarországon, miközben szívükben-lelkükben magyarrá váltak.
1945-ben még is származásuk miatt kényszerültek elhagyni az országot, amelyet szülőföldjüknek tekintettek. Az akkori kormány minden,
a háborút követő probléma megoldására választotta a kitelepítést. 194548 között több mint 200.000 ember
kényszerült elhagyni hazáját.
1950. augusztus 5-én Stuttgartban kiadták a „Hazájukból elüldözött németek Chartája”-t, amelyben kimondták: „Mi, a hazából elüldözöttek, lemondunk a bosszúról
és megtorlásról. Ez az elhatározás
komoly és szent. Az emberek hazáját Isten jelölte ki. Az embereket
hazájuktól erőszakkal elszakítani, egyet jelent szellemiségük megsemmisítésével. Felhívunk minden
népet és embert, hogy azok, akik
tenni akarnak valamit a jó ügyért,
lássanak munkához, hogy mindnyájunk számára megtaláljuk a kivezető utat egy jobb jövőbe.”
A klubrendezvényen résztvettek
a bolgár, örmény, lengyel, német
nemzetiségek képviselői is.
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A klubesten megemlékeztek prof.
dr. Mádl Antalról, aki egész életét
a magyarországi németség ügyének szentelte. 2006-ban megalapította a Dunakeszi Német (akkor
még) Kisebbségi Önkormányzatot,

annak négy évig vezetője volt. Életével, munkásságával példát mutatott mindannyiunk számára.
Kirov Gábor

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Selbstverwaltung der deutschen Nationalität in Dunakeszi

MEGHÍVÓ
A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját, barátait
a 2016 február 18.-án csütörtökön 18:00 órakor tartandó
klubestjére, melynek témája:
Megemlékezés a német nemzetiségi származásúak
Magyarországról történő KITELEPÍTÉSÉNEK

70. évfordulójára.

Meghívott előadók: Marchut Réka történész, MTA
Társadalomtudományi Kutató Központ Kisebbség Kutató Intézet
munkatársa és Ágoston András történész
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.

Javaslat a dunakeszi piac-csarnok korszerűsítésére
„A helyi termelői piac nem csak egyszerűen árucsere színhelye, hanem egy értékes közösségi élmény színtere is, ahol
jobban megismerhetik egymást a helyben lakók, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom. Színes és helyi sajátosságú programokkal kiegészítve a piacot, növelhető a turisztikai vonzerő, továbbörökíthetőek a
népi hagyományok is, és minden korosztály magtalálhatja a megfelelő kikapcsolódást szolgáló élményt a piac látogatásakor.” Vidékfejlesztési Minisztérium: „Helyi termelői piacot minden településre - 2013.”
Előzmények
A Dunakeszi, Barátság úton
lévő építésvezetőségi területről
az 1990-es évek elején a lakótelepet építő cég levonult, maradt
a két Erdért faház-sor, buckák,
betonkupacok, törmelék.
A terület rendezése után az
Önkormányzat felhívása alapján 1995-ben létesült a piac-csarnok, mely egész heti
nyitvatartással, és ezen belül
igen jelentős péntek-szombati
forgalommal 20 éven keresztül
üzemelt, melyet később vasárnapi bolhapiac is kiegészített és igazolta a fenti állításokat.
A gazdasági változások, a
piac egyes építőanyagainak elhasználódása miatt ma a csarnok tető héjazata hiányzik és a
piac üzemeltetés szünetel, ám
a dunakeszi lakosok véleménye alapján a bevált, a rendezési tervben is kijelölt helyen

továbbra is nagy szükség lenne a korszerűsítés utáni üzemeltetésre, mert nem megoldás az utcasarkokon történő árúsítgatás, nem véletlen a
Napoleon által meghonosított
piac-vásárcsarnok világméretű
elterjedése.
A piac-csarnok üzemeltetést
nem csak a helyi, a kistermelői,
a friss élelmiszerek minél egyszerűbb módon a lakosok részére történő értékesítésének
biztosítása, de aktuálisan a vasárnapi bolt bezárás is különösen indokolttá teszi.
A korszerűsítési javaslat
A FIDESZ meghirdetett
családtámogatási, a vállalkozásokat segítő programjai
rendkívűl kedvező lehetőséget
kínálnak. A ma már közismert
CSOK program alkalmazásával a piaci telek megvásárlása-

kor érvényes beépítési előírások alapján a telek dunai részén
már megépült épülethez hasonló 2 emeletes épületben, az
emeleti szinteken mintegy 50
db 60 m2 –es lakás kerülhetne megépítésre a Duna felé nyitott elrendezéssel, oly módon,
hogy a középen lévő csarnok
területe fölé pillér sorra emelt
zöldtetős, az udvar felől füvesített terület alatt, felülvilágítók alkalmazásával alakítható
ki a piaci csarnok. Ezzel nem
csak a piac működtetése, egy
rendkívűl fontos közszolgáltatás ujraindítása lenne biztosítható, de 50 dunakeszi fiatal
család is hozzájuthatna a kedvezményes lakásépítési programban történő részvételhez.
A
piac
jelenlegi
üzlet tulajdonosai szabadon
megválaszhatnák, hogy továbbra is kívánnak-e üzletet
üzemeltetni a földszinten, vagy

átadják a részvételi lehetőséget
új résztvevőknek. A beruházás
több konsrukcióban is megvalósítható egy beruházó bevonásával, de új építőközösség
útján is.
Javasolt ideiglenes
intézkedések
A korszerűsítés megkezdéséig, a piacfejlesztést tervezők,
a hatályos jogszabályok alapján helyi termelői piac beindítását javasolják 2016. 03.05-től,
a korábbi piaci rend visszaállításával, a nyitott területen nagyon kedvezményes helydíjakkal keddtől-szombat délig.
Szombat délután és vasárnap a
korábban már bevezetett kedvezményes bolhapiac megrendezése javasolt.
PIG Piac Ingatlanfejlesztő Group

Pályázási lehetőség az Erzsébet-program keretében
Magyarország Kormánya kiemelt feladatának tekinti a szociálisan hátrányos helyzetűek megsegítését.

I

dén 7 célcsoport számára 68 pályázatot írtak ki, amelyek már elérhetők a www.erzsebetprogram.
hu oldalon. A pályázatok beadása lépcsőzetesen történik, hogy kellő idő álljon mindenki rendelkezésére. Először a nyugdíjasok számára biztosított üdülési- és fürdőpályázat nyílt meg, az érintetteknek 30
nap áll rendelkezésére a pályázatok
beadására. De az Alapítvány a nagycsaládosok, fogyatékossággal élők,
közlekedési, postai, köznevelési dolgozók számára is írt ki pályázatokat.
A pályázatok kitöltésében és beadásában az összes pályázó számára az
ország 1500 pontján nyújtanak segítséget, adnak tanácsot az Alapítván�nyal együttműködő szervezetek. A
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
által meghirdetett pályázatok automatikusak, azaz, aki a feltételeknek
megfelel, a keretösszeg kimerüléséig
sikeres pályázóvá válik.

Feltételek:
Határidő: 2016.02.29.
Nyugdíjasokra vonatkozó információ: Belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy.
Önrész: 5 000 Ft
Kiírás részletei:

félfogadási időben hozzák magukkal a
fenti adatokat.
Dunakeszi Város Önkormányzata
szívesen áll ilyen jó ügy mellé, így szeretnénk segítséget nyújtani a pályázatok megírásában. A tájékoztatásban a
Programiroda munkatársai adnak segítséget.
Ügyfélfogadás

• Azon belföldi illetőségű, öregségi
nyugellátásban részesülő, 60. életévét
betöltött személy, akinek rendszeres,
havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.

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

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

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

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

Dióssi Csaba polgármester
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A CSOK a családközpontú kormányzás
újabb fontos mérföldköve
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 10+10 millió forintos támogatásával és a kedvezményes hitel
lehetőségével fontos bizonyítéka a kormány magyar családokkal, illetve a családot tervezőkkel
szembeni elkötelezettségének, ugyanakkor az elmúlt huszonöt év legjelentősebb programja. A program lehetőségeiről, a támogatás igénybevételének feltételeiről Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője adott lapunknak tájékoztatást.
- A CSOK szinte pillanatok alatt a
mindennapi közbeszéd részévé vált,
ami egyértelműen azt jelenti, hogy
szükség volt rá, várták már az emberek.
- Valóban így van. Ez a program
rendkívüli jelentőségű a magyar családok számára, és ennek megfelelően
a kormány is kiemelt figyelmet fordít
a megvalósítására. Egyértelmű szándékunk az, hogy a lehető legtöbb családnak segíthessünk saját otthonhoz
jutni. A legfontosabb tehát a családok
boldogulása, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a CSOK
a gyermekvállalás mellett a munkahelyteremtést is ösztönzi, tehát pozitívan hat a magyar gazdaságra.
- A „család” a Fidesz-KDNP kormány szótárában előkelő helyen szerepel, és nem csak a szótárában, hanem döntéseiben is érzékelhető a
magyar családok iránti érzékenység.
- Pontosan. Mi a kezdetektől családközpontú kormányzásra törekszünk, fontos célunk az, hogy megállítsuk a népességcsökkenést. Tehát a kormány számára első a gyermek. Nem csak siránkozunk, hogy
„fogy a magyar”, hanem a megoldáson gondolkodunk, konkrét lépéseket teszünk, hogy megállítsuk a népességcsökkenést. És úgy látjuk, erre
nem a bevándorlók jelentik a megoldást, sokkal inkább az, hogy minél
több magyar gyermek születik. Persze, önmagában még nem elegendő az, hogy növekedik a népesség –
a családoknak kiszámítható, biztos
lehetőségeket, támogatást kell biztosítani, meg kell teremteni számunkra a jó élet lehetőségét. A CSOK mellett e célt szolgálják többek között
a családi adórendszer, a gyed-extra, az adócsökkentések, a béremelések, az édesanyákért tett intézkedések is. Ezek kivétel nélkül javítják a
családok helyzetét, és növelik a gyerekvállalási kedvet.
- Beszéljünk a CSOK-ról! Mit kell
tudni erről a 10+10 millió forintos
támogatásról? Kik vehetik igénybe?
- A 10 millió forintos támogatás
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három gyermek, illetve három vállalt gyermek után igényelhető. Ebből
a mondatomból, gondolom, az is világosan kitűnik, hogy a gyermekvállalás örökbefogadással is teljesíthető. Ezt már csak azért is hangsúlyozni kell, mert gyakorta felmerülő kérdés. Ugyanígy fontos kiemelnünk,
hogy a 10 milliós támogatás csak új
ingatlanra vehető igénybe – akkor,
ha a család új lakást vagy házat vásárol, épít, építtet. El kell mondanom
azt is, hogy vannak „területfeltételek”: a három gyermek után igénybe
vett CSOK esetén feltétel az, hogy a
vásárolt új lakás hasznos alapterülete
legalább 60 négyzetméter, az újépítésű családi házé legalább 90 négyzetméter legyen.
- Ugyancsak gyakran felmerülő
kérdés az, hogy mi számít új ingatlannak?
- Az otthonteremtési kedvezményről szóló rendelet szerint a 2008. július 1-jén vagy később kiadott építé-

si engedéllyel rendelkező összkomfortos lakás számít új ingatlannak,
amely a kérelem benyújtásakor használatbavételi engedéllyel – vagy a
használatbavétel tudomásul vételét
igazoló hatósági bizonyítvánnyal –
rendelkezik.
- Mi a helyzet azokkal a családokkal, amelyek már – teszem azt
– rendelkeznek saját ingatlannal,
és igénybe szeretnék venni ezt a támogatást? Megtehetik? Vagy rájuk
már nem érvényesek ezek a kedvezmények?
- Természetesen azok a háromgyerekesek, vagy három gyermeket vállalók is igénybe vehetik a támogatást,
akik már rendelkeznek ingatlan-tulajdonnal. Esetükben feltétel az,
hogy a család életvitelszerűen a támogatásból vásárolt új ingatlanban
tartózkodjon, és ezt lakcímkártyával tudják igazolni. A kormány most
dolgozik azon, hogy az 1, illetve a 2
gyermekesek esetén is megszűnjenek
a tulajdoni korlátok.

hogy a szülők házasságban éljenek, és
a 40 éves korhatár sem előírás. Ezzel
szemben a második esetben a támogatás igénylése házassághoz kötött. A
módosítás változást hozott abban is,
hogy a támogatást most már a szülők a korábbi 16 év helyett az eltartott
gyerek huszadik életévének betöltéséig vehetik igénybe, s ez a korhatár a
felsőoktatásban tanulók esetében további öt évvel kitolható, tehát a gyermek 25 éves koráig.

- Ha már az egy- és kétgyermekes
családokat említette: ők mekkora
támogatást vehetnek igénybe új építésű lakásra, családi házra?
- Köszönöm a kérdését, bizony, ez
is lényeges információ. Az egy gyermekes családok, illetve egy gyereket vállalók 600 ezer forint, míg a két
gyermeket vállalók 2,6 millió forint
támogatást igényelhetnek.
- Bizonyára nem elsőként, nem
egyedüliként tesszük fel a kérdést:
mi történik abban az esetben, ha
családban nem születik meg a vállalt gyerek? Mi a helyzet akkor, ha
több gyermek születik a vártnál?
- Elképzelhető az az eset is, hogy
egy családnál a tízedik év leteltével
nem születik meg a harmadik gyerek. Ilyenkor fontos tudni azt, hogy
az igénylő önhibájából vagy önhibáján kívül nem teljesül-e a vállalás. Amennyiben az első eset áll fenn,
az igénylőnek 60 napon belül vis�sza kell fizetnie a három gyerek után
járó CSOK összegét (illetve a meglévő gyermekek száma alapján a különbözetet), a Polgári Törvénykönyvről
szóló törvény szerinti kamat ötszörösének megfelelő kamattal terhelten.
Adós vagyok még azzal a válasszal,
hogy mi történik akkor, ha a vállaltnál több gyermek születik. Vegyük
például azt a lehetőséget, hogy a család megigényli a CSOK-ot két gyermek után, emellé pedig hitelt is felvesz, és ezt követően születik még egy
vagy több gyerekük. Ez esetben a még
fennálló hiteltartozás gyermekenként
400 ezer forinttal csökkenthető. Viszont, ha a család három gyerek után
10 millió forintos támogatást vett fel,
és születik egy gyerek, akkor már
nem jár a 400 ezer forintos hitelcsökkentési lehetőség. Más a helyzet, ha a

család a CSOK igénybevétele után ismét építkezik vagy új lakást vásárol.
Ilyenkor, ha harmadikként vállalnak
még 1 gyereket, akkor igényelhetik a
CSOK-ot az újabb lakásra is, immár
a 10 milliós CSOK-ot, de a korábban
kapott összeget ebből le kell vonni.
- Az elmúlt percekben mindvégig
új építésű ingatlanokról beszéltünk.
A használt lakást vásárolni tervező
családok milyen támogatásra számíthatnak?
- Természetesen a kormány azokra is gondolt, akik nem újépítésű, hanem használt ingatlan vásárlásában
gondolkodnak. A támogatás összege
itt egy gyerek vállalása esetén akár
600 ezer forint is lehet, két gyermek
esetén 1 millió 430 ezer forint, három gyermek után 2,2 millió forint,
négy vagy több gyermek után pedig
2 millió 750 ezer forint. Ha figyelembe vesszük ezeket az összegeket, világosan látszik, hogy mi inkább az
új ingatlanépítések számának növelését tartjuk kívánatosnak, az előbbiekben már említett „grátisz”, a gazdaságélénkítő hatás miatt.
- Ha jól tudom, a támogatás
igényléséhez bizonyos életkori feltételeknek is meg kell felelni.
- Így van, és jó, hogy erről is beszélünk, mert módosult az ezzel kapcsolatos szabályozás. A módosításnak köszönhetően pedig a támogatást
most már azok a családok is igénybe vehetik, ahol a házastársak egyike az igénylés időpontjában már betöltötte a negyvenedik életévét. Itt két
esetet különíthetünk el. Az egyik eset
az, amikor valaki úgy igényli a támogatást, hogy már megvannak a gyermekek, a másik pedig az, amikor a
támogatást még a gyermek(ek) megszületése előtt szeretnék igénybe venni. Az első esetben nem feltétel az,

- Beszélgetésünk elején említette, hogy az utóbbi években csökkenőben van a válások száma. Ez örvendetes, mégsem zárható ki az a lehetőség, hogy a támogatást igénylő
házastársak a lakásvásárlás után
szétmennek. Mi történik ilyenkor?
- Ha a házasságot felbontó jogerős
bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján az egyik fél megszerzi a CSOK
igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát, és gyerekeket is nála helyezik el, a volt házastársat nem terheli visszatérítési kötelezettség. Magyarán két dolognak
kell teljesülnie ahhoz, hogy a CSOKot ne kelljen visszafizetni: az egyik
házastárs tulajdonában kell lennie
az ingatlannak és a bíróság által neki
megítélt gyerekeknek vele együtt kell
laknia életvitelszerűen. Kivételt jelent ez alól a nagykorú gyermek, aki
időközben „kirepült”. Ha a gyerekeket a bíróság nem annak a szülőnek
ítéli meg, akinél a lakás marad, akkor a támogatást vissza kell fizetni.
- Nyilván lesznek olyanok is, akik
igénybe szeretnék venni a CSOK-ot,
noha korábban már részesültek hasonló támogatásban, például Szocpolban. Ők elesnek ettől a lehetőségtől?
- Nem. Azok, akik a 3 gyermek
után járó CSOK-ot igénybe szeretnék
venni, és előtte már részesültek vissza
nem térítendő lakáscélú állami támogatásban vagy hitelt vettek fel, a korábbi támogatás összegével csökkentett összegű CSOK-ra jogosultak.
- Végezetül még egy gyakorlati
kérdés: meddig lehet az új otthonteremtési támogatásra jelentkezni?
- A kormányrendeletben nem szerepel erre vonatkozó határidő. A
bankok februártól készen állnak a
kedvezmények nyújtására. Sok függ
attól, hogy az építőipar hogyan tud
majd bekapcsolódni a programba.
Bízunk abban, hogy az új otthonteremtési program számukra is kedvező feltételeket teremt majd.
Vetési Imre
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Romló tendenciát mutatnak a baleseti statisztikák

A bűncselekmények száma viszont csökkent 2015-ben

Jelentősen csökkent 2015-ben az elkövetett bűncselekmények száma – számolt be a sajtó képviselőinek a Dunakeszi
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Berki Csilla alezredes szintén sikerként értékelte, hogy három
ügyben négy betörőt sikerült elfogniuk az elmúlt két hónapban.

K

ét személy csuklóján még
decemberben kattant a bilincs, akik a Gutai utca
egyik épülő házába törtek be és vitték el a kazánokat és gázpalackokat.
Előzetes letartóztatásukat a bíróság
elrendelte, s jelenleg már több más
bűncselekménnyel is meggyanúsították őket. Januárban Fóton értek tetten egy betörőt, aki korábban
gépkocsi feltörés, kerékpár- és telefonlopás miatt került a rendőrség látókörébe. Szintén Fóton sikerült elfogni a Bod Reflex segítségével azt a
személyt, aki egy ottani hétvégi házba tört be.
Mint az osztályvezető asszony elmondta, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága
az elmúlt év végén kiadott egy intézkedési tervet az idősek sérelmére elkövetett súlyos, erőszakos bűncselekmények megakadályozása és
megelőzése érdekében. Ezzel összefüggésben decembertől este 10 órától hajnali 5 óráig plusz egy járőr páros lát el közterületi szolgálatot a kapitányság területén, így próbálják
meg kiszűrni az ilyen jellegű cselekményeket, elkövetőeket. Szerencsére ez a járás területén nem jellemző, azonban gyakran fordul elő az
úgynevezett „unokázós” elkövetési módszer, amikor egyedül élő idősebb személyeket hívnak fel azzal,

Berki Csilla, Serfőzőné Kozma Ilona,
Szabó Józsefné hivatalvezető, Varga László
hogy ő az unokájuk és pénzt szeretnének kérni, például azért mert
megzsarolták vagy baleset érte őket
– mondta el Berki Csilla. Sok idős
már felismeri, hogy csalásról van
szó, de sajnos Gödön decemberben,
két esetben is sikerült pénzt kicsalni ilyen módszerrel. Ezért is szeretnék kérni az idős embereket, ha valakihez ilyen telefonhívás érkezett
vagy ilyenről tud, tegyen bejelentést
a rendőrkapitányságon.
A tavalyi évben sajnos a baleseti statisztikák a korábbiakhoz képest romló tendenciát mutatnak,
s ez az idei év első hónapjáról is elmondható – fogalmazott a sajtótájékoztatón a közlekedésrendészeti
osztály vezetője. Serfőzőné Kozma
Ilona alezredes elmondta, hogy januárban halálos kimenetelű közlekedési baleset is történt a kapitány-

ság területén az M2-es úton. Komoly problémaként értékelik, hogy
a kijelölt gyalogátkelőhelyen történt
balesetek száma is növekedett, ezért
fokozott rendőri jelenlétet biztosítanak ezeken a helyeken mind a négy
településen. A gyalogosok figyelmét
is felhívják arra, hogy körültekintően lépjenek az úttestre, s csak akkor,
ha meggyőződtek róla, hogy a gépkocsivezetők megadták nekik az elsőbbséget.
Serfőzőné Kozma Ilonától megtudtuk még, hogy nyolc általános iskola jelentkezett a kapitányságnak
arra a programjára, amelynek keretében a 4. osztályos tanulókat a
közlekedésrendészeti osztály kollégái a gyalogos- és a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókra
oktatják majd. A tudásszint felmérése érdekében júniusban egy ver-

senyt is rendeznének a rendőrség területén, s az első helyezett osztályt
a Hungaroringre szeretnék elvinni
egy egész napos programra.
Az osztályvezető asszony arról is
beszámolt, hogy a sok baleset alapvető oka továbbra is a figyelmetlenség, de ezen belül a mobiltelefonálás miatt bekövetkezett ügyek száma nem jellemző.
Minden körzeti megbízotti státusz betöltésre került az elmúlt esztendőben – ezt már az őr-járőr alosztály vezetőjétől tudták meg a sajtó képviselői. Varga László százados
szerint ennek is köszönhető, hogy
nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni a körözési tevékenységre. Az idei
év első hónapjában hat körözött személyt sikerült így elfogniuk, s ezen
tevékenységüket továbbra is folytatni fogják.
A körzeti megbízottak folyamatos kapcsolatban állnak a területükön élő emberekkel, saját mobiltelefonszámmal rendelkeznek, amely
publikálásra is került. Így az állampolgárok gyakran felkeresik őket,
sok jelzés érkezik a lakosság részéről. De a havonta egy alkalommal
tartott fogadónapot is szép számmal
kapnak bejelentéseket, illetve kérnek tájékoztatást az itt élő emberek.
(B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

KÖZLEMÉNY
A kerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra vonatkozó rendelkezéseket a KRESZ 54.§-a taglalja. 2010-ben számos KRESZ módosítás lépett életbe a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban.
Egyik fontos változás volt a kerékpáros közlekedés lehetővé tétele egyirányú utcában a forgalommal szemben.

E

gyirányú utcába tilos a forgalommal ellenkező irányból behajtani kerékpárral
is, kivéve, ha a fenti kerékpárt jelző kiegészítő tábla ezt megengedi. Ez utóbbi esetben szigorúan az
úttest jobb oldalán kell haladni kerékpárral, ha van felfestett kerékpársáv, akkor ott.
A 2010-es KRESZ-módosítás
csak minimális változást hozott
az egyirányú utcákra vonatkozóan. Továbbra is csak akkor
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szabad szemből behajtani, ha a
kiegészítő tábla ezt megengedi!
Nagyon fontos, hogy ha nincs
kiegészítő tábla, ne hajtsunk be
az egyirányú utcába forgalommal
szemben! A keresztező utcákban
közlekedők ugyanis nem számítanak a rossz oldalról érkező
kerékpárosokra!
Dunakeszi
Rendőrkapitányság
***
A közlemény előzményeként a
Dunakeszi Polgár 2016. januári

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

talanságot.” Az idézett mondat
tartalmának helytállóságát két
olvasónk is vitatta. Minden bizonnyal az okozta a félreértést,
hogy arra helyeztem a hangsúlyt;
ha KRESZ tábla nem tiltja, akkor
behajthatnak, melyhez hozzá
kellett volna tennem: Csak akkor
szabad szemből behajtani, ha a
kiegészítő tábla ezt megengedi!
A félreérthető fogalmazásért a
Tisztelt Olvasók elnézését kérem.
Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő

A város fontos és kedvelt színtere
a Kölcsey Ferenc Könyvtár
Lőrincz Róbert az ELTE informatikus-könyvtáros szakán szerzett diplomával a zsebében 2007-ben a dunakeszi városi könyvtárban helyezkedett el tájékoztató- és helyismereti könyvtárosi munkakörben,
amely amúgy is a legkedvesebb elfoglaltsága. Így mi sem természetesebb számára, hogy nem csak Dunakeszi történetével foglalkozzon, hanem lakóhelye, Újpest múltjával is, melyről több könyve is megjelent. A tavaly ősszel nyugdíjba vonult Csonka Mária az utóbbi években gyakran megbízta igazgatóhelyettesi feladatokkal is, így amikor felmerült az intézmény irányításának kérdése, Lőrincz Róbert
elfogadta fogadta Dióssi Csaba polgármester megbízását, s elvállalta a könyvtár vezetését.

Lőrincz Róbert intézményvezető az értékek megőrzésére helyezi a hangsúlyt

- Minden évet új tervekkel, elképzelésekkel kezdjük. A Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár 2016-ban
milyen újdonságokkal "ajándékozza" meg a város polgárait, olvasóközönségét? – kérdeztük az
intézményvezetőt.
- Nem igazán az újdonságokra, hanem a "megőrizve megújításra" helyezném a hangsúlyt. Könyvtárunk egy jól működő szervezeti struktúrában, rendszeres és népszerű programokkal működik már
hosszú évek óta, melyeket szeretnénk továbbvinni, bővíteni és felfrissíteni. A könyvtár tapasztalt és kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező kollektívája garancia ennek megvalósítására. Az
idén huszonharmadik születésnapját ünnepli az Irodalmi Szalon,
amelyben fellépő művészek országszerte viszik magukkal Dunakeszi
jó hírét, sokszor emlegetik az itteni érdeklődő és értő közönséget.
A dunakeszi írók, költők számára rendezett felolvasó esten kívül
idén néhány alkotó egész estés előadói műsorát, könyvbemutatóját is
megszervezzük. Megújítjuk, bővítjük a Dunakeszi Német Nemzetisé-

gi Önkormányzattal 2015-ben kötött együttműködésünket is, melynek eredményeképpen nemzetiségi klubesteken kívül 2016-ban több
képzőművészeti kiállítást, sőt kamarazenei esteket is rendezünk a
könyvtárban. A Sellei Zoltán Városi Versmondó Versenyen ettől az
évtől kezdve a korhatár leszállításával a város ifjúságának is lehetőséget biztosítunk a szereplésre,
megmérettetésre. Jelentős szakmai,
szervezési feladatot jelent, hogy fiókkönyvtárunk idén új helyre költözik a felújított József Attila Művelődési Központban.
- Milyen válaszokat tudnak adni
a naponta jelentkező új kihívásokra? Egy negyvenkétezres város életében, a főváros szomszédságában
milyen szerepet tölthet be a városi
könyvtár a XXI. század felgyorsult világában, amikor az internet jóvoltából az olvasónak szinte
minden információ "házhoz jön"?
- A könyvtáraknak és a könyvtáros szakmának elsősorban az internet és a digitális kor kihívásainak
kell megfelelniük. Általános a vélemény, hogy mivel ma már szám-

talan könyv letölthető az internetről, ezért egyre kevesebben látogatják a könyvtárakat. Nos, ez a dunakeszi könyvtár esetében nem
igaz. Évről évre nő a beiratkozott
olvasóink és a könyvtárból kikölcsönzött dokumentumok száma.
Könyvtárosaink kiemelkedő digitális, internetes felkészültséggel
rendelkeznek.
A mai kor kihívásainak megfelelő internetes oldalunkon keresztül szolgáljuk ki a szintén növekvő
számú távhasználók igényeit, valamint itt tesszük közkinccsé digitalizált dokumentumainkat, helytörténeti adatbázisainkat. Könyvtárunk e-Magyarország pontként öt
számítógépen biztosítja látogatói
számára az internetes hozzáférést.
Feladataink közé tartozik többek
között a munkát keresők segítése, de érkeznek hozzánk nyugdíjasok is, akik az interneten keresztül
szeretnének például kedvezményes
üdülésre jelentkezni, ám ezt otthon, egyedül nem tudják elintézni.
Ugyancsak az idősebb korosztály,
valamint látássérült látogatóink körében keresettek a színészek által
felolvasott hangos könyvek, melyek
médiatárunk kiemelkedően legtöbbet kölcsönzött dokumentumai.
Gyermekrészlegünk szinte mindig
telt házzal működik. Az ingyenes
wifi szolgáltatásunk beindítása óta
egyre több gimnazista, főiskolás,
egyetemista választja egész napos
munkára a könyvtárunk olvasótermét, ahol a laptopjukon keresztül elért internet, valamint a polcokon található szakirodalom együttes használatával készülnek vizsgáikra. Tehát a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár meghatározó szerepet tölt
be Dunakeszi kulturális életében,
amely – nagy örömünkre - továbbra is fontos és kedvelt színhely valamennyi korosztály számára.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Két lábon járó helytörténeti lexikon

Szakáll Lászlóné honismereti munkájának elismerése

Megalakulásának 25. évfordulója tiszteletére a Pest megyei Érdy János Honismereti Egyesület 2016. január 30-án
tartotta ünnepi közgyűlését a Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi Ferenc dísztermében. A Honismereti Szövetség
elnöke, Debreczeni Droppán Béla köszöntőjét, és a Pest megyei elnök, Mándli Gyula beszámolóját követően kitüntetések átadására került sor.

S

zakáll Lászlóné, városunk díszpolgára, a Dunakeszi Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény megalapítója életműve elismeréseként a Honismereti Munkáért Emlékérmet vehette
át. Halminé dr. Bartó Anna megyei titkár
méltatásában részletesen szólt e gazdag
életút állomásairól, legfontosabb eredményeiről. Színes képet festett az önmagát gödöllői születése ellenére tősgyökeres dunakeszinek valló, mindenki által ismert, Dunakeszi kulturális közéletének
valamennyi színterén aktív közreműködőként felbukkanó Lujzi néniről, akit valóságot hűen kifejező, kedves humorral
két lábon járó városi helytörténeti lexikonnak nevezett. 1955-94-ig tartó tanári pályáját a 3. számú Általános Iskolában
történelem-ének szakos tanárként, majd
igazgatóként futotta be. Az ő nevéhez fűződik a hangszeres zeneoktatás megszer-

vezése, majd az ének-zene tagozatos képzés elindítása, melynek oktatási-nevelési elveit és gyakorlatát Kodály Zoltán és
Bárdos Lajos szellemisége határozta meg.
Emlékeztetett, hogy Szakáll Lászlóné kezdeményezésére vette fel az iskola Bárdos
Lajos nevét. Tanári munkája mellett a József Attila Művelődési Központ nagy hagyományokkal rendelkező férfikarának
vezetője, illetve karnagya volt. 1967-ben a
népdalok és népi szövegek hatására kezdett érdeklődni a régi paraszti élet iránt,
s szinte észrevétlenül kötelezte el magát a
helytörténettel. Anyaggyűjtéssel is ettől
kezdve foglalkozott. Először csak az iskolai szemléltetés érdekében gyűjtötte a
régi tárgyakat, majd a honismereti szakkör keretében, a gyerekekkel együtt folytatták a gyűjtést, az eszközök használatának megismerését, leírását. Idős emberek régmúltról szóló történeteit jegyezte
le, régi fényképeket, feleslegessé vált iratokat rendszerezett, s egyre sűrűbben járt
levéltárakba dokumentumok közt kutatni. Az iskolai vitrineket kinövő kiállítási
anyagnak végül múzeumépületet kellett
keresni. Többszöri helyszínváltoztatással,
a városvezetés támogatását élvezve költözött jelenlegi helyére a helytörténeti gyűjtemény, s vette fel Lujzi néni kezdeményezésére Dunakeszi egykori híres plébánosának, Révész Istvánnak a nevét.
Nyugalomba vonulása óta megsokszorozódott energiával fordult a helytörténet ügye felé. Kutatásai eredményeként
egymás után jelentek meg cikkei, kiad-

Kolozsvári Grandpierre Miklós
kiállítása a Kőrösiben
Kolozsvári Grandpierre Miklós
szobrász-, festő- és grafikusművész tárlata 2016. február 26-án,
pénteken 18 órakor nyílik a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola Iskola galériájában. A
reneszánsz szépségű és harmóniájú képek szürreális világát humor és irónia hatja át. A művész
festményeinek, grafikáinak színés formagazdagsága, elkápráztatja, örömteli szemlélődésre
készteti a figyelmes tárlatlátogatót. Megtekinthető: február
26-március 11-ig, munkanapokon
8-18 óráig.
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ványai, - emlékezett Halminé dr. Bartó Anna. A folyóirat alapítása óta a dunakeszi Helytörténeti Szemle rendszeres publikálója is. Oroszlánrészt vállalt
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár helyismereti fényképtárának gyarapításában és feldolgozásában. Szakáll Lászlóné
alapítója a Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesületnek és a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítványnak,
zsűrielnöke és felkészítője a minden év
őszén megrendezett Városi Helytörténeti és Lakóhelyismereti Vetélkedőnek, de
bármikor számítani lehet rá, ha a város
nevezetességeit, vagy a gyűjteményt kell
bemutatni diákoknak, érdeklődőknek, a
városba érkező hivatalos delegációknak.
Szakáll Lászlóné a település kulturális életének évtizedek óta meghatározó
személyisége. Mint pedagógus, karnagy
és helytörténész számos városi és állami
kitüntetés birtokosa. Megkapta a Kiváló
Munkáért, a Szocialista Kultúráért díjat,
két Pro Urbe díjat, az Eötvös József Életműdíjat, a KÓTA Életműdíját, Dunakeszi Díszpolgára címet, és elsőként vehette át Dunakeszi Város Életműdíját. Életét a teljességre törekvés, a művészetbe,
emberségbe, a hagyományok őrzésébe
vetett hit hatja át. Értékes ismereteit, tudását önzetlenül adja át mindazoknak,
akik erre fogékonyak - fejezte be méltatását Halmainé dr. Bartó Anna.
Harangozó Katalin
Fotó: Mándli Gyula

Digitális mammográfokat
adtak át a váci kórházban
A dunakeszi nők jelentkezését is várják a szűrésre
Két digitális mammográf készüléket adtak át januárban a váci Jávorszky Ödön Kórházban csaknem
félmilliárd forint pályázati forrásnak köszönhetően.

S

ámoly György, a kórház főigazgatója felidézte: tavaly nyáron
írta ki kormány azt a pályázatot, amelyen a kórház 458 millió forint uniós forrást kapott, és ebből
szerezték be azt a két komoly berendezést is, amely nagy előrelépést jelent a kórháznak.
A fejlesztés révén a régi filmeket,
vegyszereket felváltja a korszerű technika, analóg helyett digitális készülékeket használnak, amivel az európai mezőny felső kategóriájába tartozik mostantól a kórház - vélekedett
dr. Forrai Gábor, a kórház mellközpontjának osztályvezető főorvosa,
aki arról beszélt, hogy a mellrák népbetegség, és a statisztikai adatok szerint szűréssel 30-45 százalékkal lehet
csökkenteni a halálozási arányt, ehhez viszont jó gépek kellenek.
A projekt keretein belül, többek között két darab digitális
mammográf készüléket vásárolt az
intézmény, amelyek a géppark megújulásán túl, nagyon komoly szakmai előrelépést is jelent.
A Váci Mellközpont 2001 óta működő, az elsők között alakult népegészségügyi szűrőállomás. Az elmúlt 14 évben közel 160 ezer komplex emlővizsgálatot végzett, több
mint 1000 emlőrákot és daganatkezdeményt diagnosztizált. A két új digitális mammográf készülék üzem-

be-helyezésével, csökken a vizsgálatok sugárdózisa, javul a képek
kontrasztfelbontása, a sűrű emlők átvizsgálhatósága, egyszerűbb és biztonságosabb a képarchiválás. Különlegesség, hogy Vácon kerül üzembe
az ország negyedik tomoszintézises
mammográfja, azaz az emlőkről a
hagyományos mellett vékony rétegfelvételek is készülnek. Ez az emlődaganatok felfedezési arányát jelentősen megnövelő, forradalmian új,
a fejlett országokban is csak a közelmúltban bevezetett módszer, nem
jár plusz teherrel a hölgyek számára. Vácon az emlődiagnosztikát 14
éve állandó, rendkívül jól képzett orvos- és asszisztens csapat végzi, minden radiológus Emlő Licencvizsgával rendelkezik. A központ vezetője
dr. Forrai Gábor, jelenleg az Európai
Emlődiagnosztikai Társaság elnöke.
A projekt keretein belül továbbá
megvalósult egy röntgenfelvételi és
egy tüdőszűrő (ernyőképszűrő) készülék üzembe helyezése is a Tüdőgondozó Intézet épületében.
A tüdőgondozó 2005 óta működik a kórház területén, vezető főorvosa dr. Sipos Anikó. A pulmonológiai szakrendelésen, a tüdőbetegségek kivizsgálásán és a betegek
gondozásán túl, légúti allergia vizsgálatot is végeznek bőrpróbával.
A két nagy értékű digitális eszköz

üzembe helyezése a régi, korszerűtlen gépek cseréjén túl a betegelégedettséget is jelentősen javítja, hiszen
gyorsabb és pontosabb eredményt
ad, kevesebb sugárterheléssel. Kör-

nyezetkímélőbb is, és mivel nem
igényel filmet és előhívó vegyszert,
így költséghatékonyabb is.
A pályázati összegből két db sebészeti képerősítőt is vásárolt az intézmény a Központi műtőbe.
Az átadó ünnepségen dr. Forrai
Gábor főorvos kiemelte: a nőknek el
kell jönniük a szűrésre, mert ha nem
teszik, akkor nem tudnak nekik segíteni, de sajnos a fele nem megy el
azoknak, akiket szűrésre hívnak.
Másodközlés.
Megjelent a Dunakanyar
Régió 2016. 2. lapszámában

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

Apróhirdetés
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A lélek harmóniája, avagy a zene otthona
Dunakeszi-Alsón, a Papp család otthonában gyakran szól a muzsika. Időnként családi zenélés dallamai csendülnek fel, majd a csellójáték sajátos hangzása vibrál, vagy a zongora akkordjai száguldanak szélnél is sebesebben. Igen, ez a ház a zene otthona. Már több mint két évtizede.

A Papp család
életében
a zene "játssza"
a főszerepet

R

égebben a zongora, hegedű és
cselló csodálatos összjátéka hangzott fel, újabban csak a 18 éves
Papp Henrik gyakorol csellón, két évvel
idősebb testvérbátyja, Papp Károly Artúr a svájci Lausanne-ban készül hegedű diplomakoncertjére. Édesanyjuk, Dr.
Kiszely-Papp Deborah zongoraművész és
zeneiskolai tanár is gyakran a zongorához ül, és, vagy készül fellépésre, vagy játszik csak úgy, kedvtelésből. Az édesapa,
Papp Károly nem zenél, viszont nagy szeretettel hallgatja családja muzsikálását.
Régi video felvételeket nézünk. A fiúk
még kicsik, zeneiskolások, tanszaki koncerten játszanak, együtt és külön-külön,
többször édesanyjuk zongorakíséretével.
Henrik tíz éves, bátyja tizenkettő, érezni
és hallani a tehetséget. Karácsonyi koncert a Homoktövis Általános Iskolában,
Henrik még elsős, széken ülve is nagyobb
nála a hangszere. – Már régen láttuk ezeket a felvételeket, – mondja Deborah. –
Mindkét fiamnak igyekeztem a legjobb
tanárokat szerezni, a legjobb zeneiskolát megkeresni. Ők kiskorukban is a zene
bűvöletében éltek.
– Mit jelent a családban a zene? – kérdem.
– Nekem a zene nagyon fontos, és ezt
igyekeztem átadni a gyerekeknek. Amikor kicsik voltak, sokat énekeltem nekik,
sok jó zenét hallgattunk, s elvittem őket
koncertekre. Elég korán kiderült mindkettőnél a tehetség.
– Hogyan lett zongoraművész?
– Amerikai vagyok, az USA-ban születtem és zongorázni először ott tanultam. Édesapám magyar, ő már kint szü-
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letett, a nagyapám vándorolt ki annak
idején. Ő évente hazajárt, egyszer elhozott magával és volt alkalmam a Zeneakadémián koncertet hallgatni, és benézni Kadosa Pál tanár úr csodálatos
óráira a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Magával ragadott a zenei élet s
később, 17 évesen a Magyarok Világszövetsége segítségével kaptam egy ösztöndíjat, amiből összesen négy év lett a
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, illetve a főiskolán Hambalkó
Edit tanárnőnél. Aztán visszamentem
Amerikába diplomázni. Sándor György
(Bartók Béla tanítványa, nemzetközi hírű zongoraművész) volt a mesterem a Juilliard iskolán. A doktori dis�szertációmat Dohnányi Ernő egy kiadatlan zongoraversenyéről írtam. Egy
újabb Fulbright ösztöndíjjal 1993-tól 95ig kutattam a kéziratait, írtam a munkásságáról egy könyvet, közben megismerkedtem a férjemmel és itt maradtam.
Ennek már 21 éve. A szülőhazám Amerika, de az otthonom Magyarország,
ezen belül Dunakeszi-alsó lett. Megszülettek a gyerekek s a koncertezés háttérbe szorult. Jelenleg a Szabolcsi Bence Zeneiskolában tanítok. Tanári koncerteken
azért fellépek és operaesteken is játszom
kíséretet.
– Öröm látni, amikor a két fiam itthon van és közösen zenélnek – kapcsolódik a beszélgetésbe Károly. – Számítástechnikával foglalkozom, rendszergazda vagyok, köztisztviselőként dolgozom.
Már a szüleim is itt éltek, tősgyökeres
„dunakeszis” vagyok, mindig alsón laktunk. Közös döntés volt, hogy a fiúk ze-

nét tanulnak. S mindketten nagyon jó tanulók.
Az is kiderült, hogy a 15 éves évfordulójuk alkalmából a házasságukat a
Szent Imre templomban erősítették meg.
Deborah évekig kántor volt a Szent Mihály templomban, számos alkalommal
zenéltek együtt búcsúnapi koncerteken, a
fiai műsort adtak a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában, majd az Erzsébet szobor
avatásán, és többször felléptek képzőművészeti tárlatnyitókon.
– A Hubay Jenő Zeneiskolában kezdtem csellózni – mondja Henrik. A tanárnőm Antók Zsuzsanna volt, tőle nagyon
sokat tanultam, rendkívül maximalista volt. Később Haraszti Erikánál tanultam, neki is köszönhetem, hogy felvettek
a zeneművészeti szakközépiskolába, ahol
most az érettségire készülök. S természetesen szeretnék bekerülni a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemre. A tanszaki
koncertek és különböző versenyek jelentenek számomra komolyabb megmérettetéseket.
Az első kimagasló eredmény 2007ben született, amikor a X. Országos Alba
Regia Kamarazenei Versenyen trió felállásban kiemelt első díjat nyert. Négy év
múlva az V. Banda Ede Gordonkaversenyen ismét kiemelt első díjban részesült
duó kategóriában, majd 2014-ben a XII.
Országos Starker János Gordonkaverseny
első díját hozta el és lehetőséget kapott
egy szólóestre is, ami idén novemberben
Martonvásáron megvalósult.
– Örülök egy rangos díjnak, de utána
tovább kell dolgozni. Most kell megalapoznom a technikámat és ez az év sorsdöntő. Érettségi és felvételi vizsga előtt állok. A felkészülésben is sokat segít tanárom, Kardosné Kemény Krisztina.
Iskolai csereprogram keretében kétszer szerepelt Németországban, másodjára egy csellóversenyt játszott zenekari kísérettel. Ezt nagyon szerette. Angliában is
kétszer volt zenetáborban.
– Most már önállóvá válok a játékomban és a műsorválasztásban, a kötelező
darabok mellett a saját elképzeléseimet is
szeretném megvalósítani – fogalmaz határozottan.
Aztán még megtudom, hogy hétvégén
focizni szokott a barátaival és kétszer lett
már harmadik a váci Mikulás futásokon.
Megleptek egy kis házi muzsikával. A
prágai születésű Popper Dávid zeneszerző
Szerenád című művét játszották, és szólt a
zene, a lélek harmóniája.
Katona M. István
A szerző felvétele

A Lovasíjász - Kaszás Géza filmje
Január 21-én mutatták be Kaszás Géza, a Dunakeszin élő népszerű színművész, rendező, producer,
közéleti személyiség új filmjét: A Lovasíjász-t. A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa újrateremtett - csak az elődeinkre jellemző ősi harci képességgel - a lovasíjászattal, ennek szellemi
hátterével, az abból létrejött, a világban futótűzként terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális
életünkben betöltött szerepével foglalkozik.

M

indezekről
számtalan anyag található az írott és elektronikus médiában. Kassai Lajos hasonló témával foglalkozó könyve már több kiadást megért,
több nyelvre lefordították. Kínában
sztárként ünneplik mind a bemutatókon, mind a televízióban - olvasható a port.hu internetes portálon.
Ha Hollywood olyan szuper produkciót forgat, amiben lovasíjászok szerepelnek, akkor őt kérik fel szakértőnek és ő tanítja be a sztárokat, mint a
legutóbb Kínában forgatott filmben,
Matt Damon-t.
Miért készült film Kassai Lajosról és egyáltalán kicsoda Kassai Lajos? - erre a kérdésre ad választ Kaszás Géza a film rendezője és producere a film saját honlapján.
"Ez a számomra triviális kérdés sajnos jogos, mert ennek az embernek
az ismertsége idehaza sokkal kisebb,
mint külföldön. Pedig kitüntették
a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tiszti Keresztjével, a Szent György
Lovagrend a tagjai közé választotta,
az általa újrateremtett lovasíjászat a
Lovas Szövetség legfiatalabb szakága, tantárgy a Testnevelési Főiskolán és a Kassai féle lovasíjász módszer 2013 óta Hungarikum.
Bemutatóit hívják Európa minden
országába, Kínába, az Egyesült Államokba, Kanadába és az arab világba.
Élő történelem óráin huszonöt éve

lelkesednek diákok a magyar múltért, az általa szervezett és működtetett Kassai Iskola harmincnégy országgal áll kapcsolatban.
A Völgy, ahol él állataival, mostanra a világ lovasíjászatának központja, kultikus helyé vált és, ami
szintén rendkívül fontos, hogy egy
egyszemélyes önfenntartó öko gazdaság.
Amikor kérdésre válaszolva nem
rég azt mondtam Kaposmérőre megyek forgatni, azt mondták: "Hát az
nem a világközepe". Nem tudom, a
világnak van e közepe, és ha igen,
akkor hol van, de Kaposmérő - ez a
nagyon helyes, folyamatosan szépülő falu remek emberekkel és a Völg�gyel - bizonyosan az.
A film gondolata akkor vetődött
fel bennem, bennünk, amikor először a "Vágtass velem" számára forgattunk Lajosnál. Fura módon nem
az a fantasztikus teljesítmény sarkallta az ötletet, amit nyújtani képes, hanem amit átéltünk. A szabadon bóklászó állatok - lovak, szürke
marhák, bivalyok, malacok, kutyák,
macskák és újabban libák, kacsák is.
A Völgy olyan volt első látásra, mint a jehovisták szórólapján a
kép, ahol a paradicsomot ábrázolták.
Minden szép, tiszta, egyszerű, magától értetődő. Minden élőlény függetlenül fogazatától boldogan megfér egymás mellett. Az épületek is
csak hozzáadnak a tájhoz, nem csúfítják el.
Aztán láttuk, hogy mibe kerül ez szakadatlan és kemény munkába. A
15 hektáron nincs semmi, ami felesleges. Minden okkal van, mert szükség van rá és a célszerűséget szolgálja.
A házigazda beszéde is pontos,
összeszedet, nincs locsi - fecsi. Az
idő pedig ki van számolva, nincs
üresjárat, mindig van mit csinálni.
A Völgy kondiban tart. Nagyok a távolságok és nagyok a színt különbségek. Sokak számára egyik helyről eljutni a másikra már komoly edzésnek számít.
Lajos munkásságának egyik fontos elve, hogy az őseink kultúrájának vannak olyan sarokkövei melyektől nem hajlandó megválni, mint
a "Tartsd a jószágot természete szerint" vagy a "Keveset egyél, keveset
beszélj". A Völgyben az élet egy töké-

letes és természetes rendszer, melyben harmónia uralkodik de, hogy ez
így legyen, kemény szabályokat kell
betartani. Embernek, állatnak egyaránt tisztelni kell a másikat és alkalmazkodni kell hozzá. Olyan, mint az
élet, az - az élet, amit mi városlakók
nem ismerünk. A Völgy, egy olyan
tizenöt hektárnyi terület, ahol bárki
számára átélhető az elfeledett világ.
Tizenöt hektárnyi példa, hogy így is
lehet, és ha csak egy kis szeletét átéled, rájössz, hogy csak így lehet.
Amikor hazajövök egy több napos forgatásról Kaposmérőről, mindig akklimatizálódnom kell, idő kell
amíg vissza állok a megszokott életemhez."

Ezen csodálatos gondolatok mindmind életre keltek, és érezhetően magával ragadták a nézőket, akik február 2-án este Kaszás Géza anekdotákkal átszőtt rendkívül érdekes és színes
előadása révén bepillantást nyerhettek a filmkészítés különleges világába, egy nagyszerű ember mindennapjaiba, aki életét az ősi magyar kultúra
ápolására, a lovas íjászat újjáélesztésére tette fel. Kassai Lajos rendíthetetlen
hite, elhivatottsága, szakmai alázata
mindannyiunk számára példa – jelentette ki Kaszás Géza, a Farkas Ferenc
Művészeti Iskola Találkozások világjáró művészek sorozat vendégeként, akinek méltó beszélgetőpartnere volt Farkas Pál, az intézmény igazgatója.
V. I.
Fotó: lovasijasz.hu
és KesziPress

Kaszás Géza
producer
filmjével beírta
nevét a magyar
filmművészet
jeles alkotóinak
elismert
közösségébe
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A GYERMEKEK ÉRDEKÉBEN
Harminc éve alakult meg Dunakeszin a Nevelési Tanácsadó, mai hivatalos nevén Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézménye. Az elmúlt
három évtized történetét és jelenkori működését Tolnai Márta, az intézmény
vezetője idézte fel.

Tolnai Márta
az alapítás óta
meghatározó
egyénisége
a Nevelési
Tanácsadó szakmai
közösségének

– Nevelési tanácsadók már a hatvanas évektől működtek az országban, és az akkoriban kialakuló mentálhigiénés hálózat igazi hungaricumnak is tekinthető.
Dunakeszin 1985-ben döntött arról a városvezetés, hogy a városban is létre kell hozni az önálló tanácsadót. Így kezdtük el a működést 1986. január elsején a jelenlegi épületben két helyiséggel. Én
és kolléganőm, Bálintné Horváth
Ibolya gyógypedagógus – akinek a nevéhez nagyon sok gyermek fejlesztése, ellátása fűződik
– az alapítók között voltunk. Velem együtt két pszichológussal, és
két gyógypedagógussal indult el
a működés. Én pályakezdő pszichológusként kerültem ide, majd
2002-től a pszichológusi munkaközösség vezetője lettem.
Az épület 1994-ben bővült ki, akkor sikerült támogatást szerezni. Az
épületbővítéssel egy időben, hozzánk kerültek a gyógytestnevelők és
a város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó logopédusok is. Tizenöt főre emelkedett a létszámunk,
ami a 2013-as átszervezésig megmaradt. A város dinamikus fejlődésével párhuzamosan megnövekedett
az ellátandó gyermeklétszám is.
Érthetően egyre nagyobb nyomás
nehezedett az intézményre.
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A szakfeladatokról annyit, hogy
a megalakulástól 1994-ig a nevelési
tanácsadást láttuk el. Ez azt jelenti,
hogy kezdetben csak gyógypedagógusok és pszichológusok dolgoztak
az intézményben. Amikor új feladatot kaptunk a gyógytestnevelők
és a logopédusok érkezésével, már
három területen szolgáltattunk.
Az említett átépítés, korszerűsítés nyomán komoly lendületet kapott a munka, éreztük a város megbecsülését. Folyamatos fejlődés,
megújulás mutatkozott a szakmai
eszközökben, módszerekben egyaránt. Sok továbbképzéshez kaptunk támogatást és gyarapodtak
informatikai eszközeink is, ezekkel
el tudtuk kezdeni az adatbázis rögzítését, karbantartását és a szakmai
elvárásoknak is megfelelő, igényes
szakvélemények kialakítását.
Én 1988-ban szereztem meg a
pedagógiai szakpszichológusi diplomámat, majd 2006-2008 között végeztem el a közoktatási vezetőképzőt, ami egyben feltétele is
volt annak, hogy 2007-ben felkérést kaptam az intézmény vezetésére. Munkatársam, Bálintné Horváth Ibolya vezető helyettesként, és
a gyógypedagógiai munkaközösség vezetőjeként segítette az intézményben folyó szakmai munkát.
A nevelési tanácsadók működésében, megnevezésében 2013ban következett be a nagy fordulat. Létrejöttek a szakszolgálati intézmények. Ez nem csupán névváltozást jelentett, hanem azt is, hogy
a szakszolgálatok követték a közigazgatási átszervezést, így vidéken a járásközpontokba kerültek a
tagintézmények, a megyeközpontokba pedig az irányítást ellátó főigazgatóságok. Nálunk a fóti nevelési tanácsadóból és a gödi logopédiai szakszolgálatból, illetve
a dunakeszi nevelési tanácsadóból
alakult meg, jött létre a Dunakeszi Tagintézmény, melynek közel
ötven munkatársa és kilenc szakszolgálati feladata van. A nevelési tanácsadás, logopédia, és gyógytestnevelés mellett fontos ellátási
terület a korai fejlesztés, gyógype-

dagógiai tanácsadás, melyben azok
az 5 év alatti gyermekek kerülnek
rehabilitációs ellátásra, akiket eltérő fejlődésmenetük miatt nem tudnak intézményesen fogadni. Másik
nagy szelete az ellátásnak a szakértői bizottsági tevékenység. Dunakeszin működik a Járási Szakértői Bizottság, melynek feladata,
hogy a beutalt gyermekek körében
elvégezze a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek vizsgálatát. Szintén a szakértői bizottság
feladata a beiskolázás előtti vizsgálatok bonyolítása, ami éppen ebben
a januártól beíratásig terjedő időszakban aktuális. Nagy felelősség
javaslatot tenni, döntést hozni ebben a kérdésben, mert az éretlenül
beiskolázott gyermek végigcipelheti tanulóévein ezt a kezdeti hátrányt.
Ahány család, ahány gyermek,
annyi féle válfaja és mélysége van
a problémáknak. Az a tapasztalatunk, hogy minden szakszolgálati területen tartósabban vannak
jelen a gyermekek az ellátórendszerben, legyen szó beilleszkedési
nehézségről, beszédhibáról, vagy
gerincproblémákról. Az iskolába
kerülő kisiskolások esetében pedig
azt észleljük, hogy fejlettségi szintjükben akár kétévnyi különbségek
is mutatkozhatnak. Ez a fejlettségbeli eltérés, komoly kihívások elé
állítja a pedagógusokat. A családok sérülékenyebbé váltak, egyre
több az olyan, melyből hiányzik az
édesapa.
Munkánk során nem csak a minket megkereső családok támogatásában vannak feladataink, hanem
megpróbáljuk segíteni a pedagógusok munkáját is. Ebben a szerteágazó tevékenységben törekszünk
arra, hogy a szülők és a pedagógusok partnereink legyenek, mert
csak így érhetünk el olyan eredményt, ami a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődését szolgálja.
Elmondta: Tolnai Márta
Lejegyezte és fotó:
Katona M. István

Mozgalmas év eleje
a nagycsaládos egyesületben
Egy évvel ezelőtt az Önkormányzattól lehetőséget kapott egyesületünk, a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok
Egyesülete, hogy kedvezményesen béreljünk egy kétszobás házikót. Egy újpesti óvodától használt játszótéri
játékokat kaptunk, melyet a Dunakeszi Közüzemi Kft. biztonságosan telepített számunkra, a belső teret lakossági felajánlásokból rendeztük be. Az év folyamán tagjainknak egyre több ötlete támadt, melyeknek végre
teret tud egyesületünk biztosítani.

Í

gy 2016-ban több új kezdeményezést is tervezünk elindítani
a családi béke, az esélyegyenlőség, és a felelős életvitel népszerűsítése érdekében. Februárban folytatódik a nemrég indult társasjáték
klub, és elindul a Zöld klub is, mely a
hasonló érdeklődésűeknek kíván találkozási lehetőséget adni. Február
vége felé szeretnénk elindítani a beszélgetős fórumunkat, melyet mindig más probléma köré szervezünk
majd.
Elindult a szervezési munka
egy sajátos nevelési igényű gyerekek (SNI) szüleinek szóló ingyenes klub létrehozására is. Termé-

szetesen folytatjuk a már tavaly elindított foglalkozásokat is. Vannak
makramé-készítős, horgolós délelőttjeink, míg az aprónép a játszószobában foglalja el magát, és van,
hogy „tanulnak” a játszószobában
az iskola előkészítősök Márti nénivel. Folyik az Erőszakmentes Kommunikációs Tréning, az angol nyelvű beszélgetések, vannak termelői vásárok, és a lakosságtól kapott
gyermekruhákból is válogathatnak
tagjaink.
Egyre többen ajánlanak a környéken lehetőséget kedvezményes kulturális eseményeken részvételre a

nagycsaládoknak, februárban színház és ásvány-kiállítás látogatás lesz
a terítéken.
Köszönjük múltbeli és jövőbeli támogatóinknak, hogy segítik munkánkat, akár kedvezményekkel,
pénzbeli felajánlásokkal, felesleges
élelmiszerrel, akár gyermekruhákkal, lakásfelszerelési tárgyakkal.
Idén először az 1%-okat is gyűjtjük. Adószámunk: 18276967-1-13,
részletekről a noe.dunakeszi.hu
oldalon lehet tájékozódni.
Dunakeszi Diófa
Nagycsaládosok Egyesülete

TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÁS A 2000. ÉVBEN SZÜLETETT
GYERMEKEKRE KÖTÖTT GROUPAMA
GENERÁCIÓ TŐKEMEGTAKARÍTÁSI
ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS
HOZAMÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ ÁTVÉTELÉRŐL
TISZTELT SZÜLŐK!
Dunakeszi Város Önkormányzata a 2000. évben
született, Dunakeszin bejelentett lakóhellyel
rendelkező gyermekekre Generáció Tőkemegtakarítási Életbiztosítást kötött.
Az életbiztosítás hozamának alakulását tartalmazó
tájékoztató minden évben az Önkormányzat nevére
kerül kiküldésre.
Kérem a Tisztelt Érintett Szülőket, hogy
ügyfélfogadási időben szíveskedjenek a
tájékoztatókat átvenni.
Az átvételhez az alábbi dokumentumokat feltétlenül
hozzák magukkal:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
Az átvétel helye:
Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.00-17.30
Szerda: 8.00-12.00 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Dr. Molnár György sk.
Dunakeszi Város Jegyzője
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Egy hétvége Temerinben és Szabadkán
Örömmel számolok be a Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete legutóbbi délvidéki útjáról. 2016.
január 23-án, szombaton kis csapatunk, Ternovácz István, a Kossuth Rádió újvidéki tudósítója és
Guszton András, volt temerini polgármester meghívására ellátogatott a XIX. Temerini Vince-napi
Borversenyre, amelyet a Temerini Kertbarátkör szervezett.

A

neves rendezvényt – ahol
5 ország 625 bora vetélkedett egymással – megtisztelte jelenlétével a szabadkai konzul asszony, a szerb Földművelésügyi Minisztérium magyar ajkú fiatal államtitkára, mezőgazdasági
tanintézmények vezetői, Temerin
testvértelepüléseinek polgármesterei és az általuk vezetett delegációk
tagjai. A köszöntő beszédek után
elfogyasztottuk a borkóstoláshoz
jó alapot biztosító, ízletes pörköltet. Ez után lehetőségünk nyíllott
a helyi és a különböző borvidékekről származó borok ízlelésére.
Ahogy a bor kitárulkozik az ízlelőbimbóknak, és elárulja származását, fajtáját, nemességét, lelkületét,
esetleg hibáit, úgy nyíltak meg beszélgetőtársaink is előttünk. A borkortyolgatás közben beszédbe elegyedtünk a helyieken kívül Délvi-

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

dék számos tájáról érkező vendéggel is. A beszélgetésekből kiderült,
hogy mindenhol hasonló problémákkal küszködnek az anyaország határain kívül élő magyarok.
A legnagyobb gondot mind közül,
a fiatalok elvándorlása jelenti. A
második probléma a sorban, mely
a magyarokra úgy általánosságban is jellemző - a széthúzás. Pedig
most, Szerbia európai uniós csatlakozása előtt, nagy szükség lenne a
közös magyar fellépésre, összefogásra. A kisemberek mind így látják. Vajon a politikusok mikor veszik ezt észre? De térjünk vissza a

rubintos, üdítő rosé, és még sorolhatnám a széles kínálatban szereplő, általunk is kóstolt nemes nedűk
jelzőit, jellemzőit.
Vendéglátóink egy ünnepi vacsorával is kedveskedtek nekünk,
amelyet tamburazene tett felejthetetlenné. A késő estébe nyúló tartalmas beszélgetések, eszmecserék
után nyugovóra tértünk.
Másnap meglátogattuk a helyi
tájházat, mely hála a támogatóknak és a lelkes lokálpatriótáknak,
egy csodálatos alkotóházzal bővült, melyben kiállító terem, festő- és szobrászműhely is találha-

Ternovácz István, a Kossuth Rádió Táncsics-díjas újvidéki tudósítója
és Guszton András, Temerin korábbi polgármestere nagy érdeklődéssel
övezett előadást tartott a közelmúltban a Kőrösi iskolában

A dunakesziek
vidám csapata
a temerini
borversenyen
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tó, és az emeleten hamarosan elkészülnek a vendégszobák is. Itt
adtuk át személyes ajándékainkat, valamint könyvadományunkat, amit Ternovácz úr, ígérete szerint a város könyvtárának és a magyar nyelvű általános iskolájának
fog továbbítani.
Elbúcsúztunk vendéglátóinktól,
és Szabadka felé vettük az irányt,
ahol lakásán kerestük fel régi ismerősünket, Rencsényi Elvira újságírónőt. Az ő kezdeményezésének
köszönhetően, a szabadkai Hallássérültek Intézete tanulói számára alapvető tisztálkodó szereket és
itthon gyűjtött jó minőségű ruhákat és játékokat vittünk. Meleg fogadtatásban volt részünk, hálás köszönettel vette át tőlünk Elvira as�szony a szerény, de a gyerekek számára nélkülözhetetlen adományt.
Tartalmas hétvégét töltöttünk
Délvidéken, barátaink és ismerőseink körében. Az autó immáron
„üresen” suhant hazafelé, mi öten
pedig lelkileg feltöltődve, jóérzéssel és élményekkel teli tértünk vis�sza otthonunkba.
A beszámolóm végén kötelességemnek tartom megemlíteni Kollár
Albin, városunk díszpolgárának nevét, aki sok egyéb nemes tette mellett ezt a kapcsolatot is létrehozta,
folyamatosan ápolta, de most sajnos
nem tudott velünk jönni. Köszönjük Albin!
Bódai András
a Dunakeszi Rákoczi
Szövetség tagja

Indul a 7. Dunakanyar Hangja! Jelentkezz!
Hétvégén (február 13-án szombaton) immáron 7. alkalommal kerül megrendezésre a Dunakanyar
Hangja Tehetségkutató Énekverseny. A válogató helyszíne idén is a Voke-József Attila Művelődési
Központ Dunakeszin (Állomás sétány 17).

A

versenyen korhatár nincs,
valamint nincs műfaji megkötés sem, így bárki bármit énekelhet a pop-rock-tól kezdve a népdalon át az operáig, de saját
szerzeményekkel is lehet indulni!
Az idei év zsűrije
Lábas Viki - a Margaret Island
énekesnője
Szolnoki Péter - énekes, dalszerző
Kaszás Géza - színművész
Farkas Pál - zeneigazgató, karmester
Toldi Tamás - művészeti díjas
énekes, dalszövegíró
A jelentkezőknek egy dallal kell
készülni, melynek az alapját mindenki vigye magával (CD-n vagy

pendrive-on), de lehet hangszeres
kísérettel is nevezni a 2016. február 13-án, délután 2 órától kezdődő válogatóra. A szervezők kérik,
hogy a hivatalos regisztráció miatt,
aki teheti, az érkezzen meg előbb
a helyszínre! A versenyre előzetesen bejelentkezni e-mailben vagy a
facebook-on kell, de aznap a helyszínen is lehet nevezni.
Mint azt a rendezvény ötletgazdájától és egyik szervezőjétől,
Wernke Ádámtól megtudtuk a Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Verseny irányt idén is hatalmas
az érdeklődés, az ország minden
pontjáról és határon túlról is jönnek a szombati válogatásra. De ez
nem véletlen, hiszen az előző hat

megmérettetésen számos tehetségnek innen indult el a karrierje, akik közöl nem egy már országosan is elismert. Köztük van, városunk büszkesége, Kováts Vera is.
A fiatalok körében rendkívül
népszerű verseny támogatói között
található – többek között – Dunakeszi Város Önkormányzata és a
József Attila Művelődési Központ
is.
Az érdeklődők bővebb információt a verseny honlapján olvashatnak: www.dunakanyarhangja.hu
A belépés minden látogató számára INGYENES!
LEGYÉL TE 2016 DUNAKANYAR HANGJA!!!
(B. Szentmártoni)

Születésnapi gól

J

anuár 16-án a Dunakeszi Kinizsi – Jászárokszállás megyei női felnőtt kézilabda bajnokság (53-28) második félidejében Balázsovits
Mónika dobta a 45. gólt, játékostársai nagy tapssal köszöntötték. Kiderült Mónikának ma van a 45. születésnapja, így lőtte ő a 45. gólt
az ellenfél hálójában. Együtt
ünnepeltek, tortával köszöntötték. Boldog születésnapot
Mónika!
Solymosi
Fotó: Semsei Ferenc
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Szunyoghy András grafikusművész
kiállítása Dunakeszin
Kettős ünnep a mai nap, hiszen ma van a Magyar Kultúra Napja, s a közeljövőben lesz 70 éves
Szunyoghy András grafikusművész, akinek alkotásait tekintheti meg városunk művészetkedvelő
közönsége – e szavakkal köszöntötte a József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában
január 22-én a megnyitó alkalmából megjelenteket Harangozó Katalin, a kiállítás rendezője.

tanárnő kedves szavakkal
méltatta a kiállító művészt,
a Magyar Művészeti Akadémia tagját, akinek születésnapi tárlata képezi az alapját a Vigadó Galéri-

Dr. Mészáros Ferenc a kiállító grafikusművész édesapjához fűződő
szakmai, munkatársi kapcsolata során megélt közös élményükön keresztül mutatta be Szunyoghy János
emberi nagyságát, színes egyéniségét. - Csodálatos ember volt, aki nagyon jól rajzolt, a társadalmi változás iránt érzékeny ember csodálatos
megjelenítői ezek a grafikák, s van
bennük humor is, ahogyan édesapja kimértségében is ott volt mindig
a humor. Ízig-vérig úriember, kiváló zoológus, nagyon jó kolléga volt,
aki jól rajzolt, kiválóan értett az emlősökhöz. S ezek mind elmondhatók
Szunyoghy Andrásról – mondta elismeréssel a hangjában dr. Mészáros Ferenc, aki befejezésül köszöne-

ában hamarosan megrendezésre kerülő életmű-kiállításnak.
A Dunakeszin élő jeles muzeológus, biológus dr. Mészáros Ferenc megnyitó beszédében felelevenítette, hogy sok évtizedes ismeretség fűzi a művészhez, a családjához,
hiszen édesapjának, az Afrika-kutató Szunyoghy Jánosnak, a neves zoológusnak 1964-től munkatársa volt.
Mint fogalmazott, a „sokarcú” alkotó, a tehetség színes gazdagságával
megáldott művész itt látható grafikái,
könyvei, bélyegei mind magukért beszélnek. „Egy fantasztikus ember, aki
a művészet minden ágában csodálatos dolgokat készített” – mondta elismerően Szunyoghy Andrásról.

tet mondott azért, hogy 52 év barátság után megnyithatja a grafikusművész kiállítását.
A Szunyoghy család művészetét,
alkotói és emberi kiválóságát méltató megnyitón Szunyoghy András rövid, ám rendkívül színes megszólalásában úgy fogalmazott, hogy
családjában a nagyapja, az édesapja mellett nem csak ő, de gyermekei
is művészként alkotnak. Édesanyja
ugyan őt kiskorában a zongora mellé
parancsolta, de hamar be kellett látni, hogy nem ezen a területen fogja
művészi adottságait kibontakoztatni. „Két év után a tanárnő berendelte a szüleimet, mondván, hogy neki a
kenyere függ tőle, de egyikünk sza-

A

A rendezvényt
a kiállítás
szervezője,
Harangozó
Katalin
nyitotta meg
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Dr. Mészáros Ferenc
és Szunyoghy András
kítson a zenével.” – mondta nagy derültség közepette.
A megnyitón fellépett a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola két növendéke: Papp Henrik,
aki több országos gordonkaverseny
győztese, valamint Rónaszéki Sára,
aki zongoratanárnak készül.
Szunyoghy András grafikusművész kiállítása február 10-ig tekinthető meg munkanapokon 9-20 óráig
a dunakeszi József Attila Művelődési
Központban. Ismert és elismert művészeti tevékenysége mellett Újpest
kulturális közéletének aktív és meghatározó egyénisége. A Magyar Művészeti Akadémia tagja.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
Szunyoghy András 1982-ben a
Képzőművészek Szövetsége megbízásából sokszorosító grafikai műhelyt rendezett be a Római Magyar Akadémián. Kiállított Firenzében, a Medici Palotában, Assisiben és a Római Magyar
Akadémián. Róma mérföldkő
volt az életében. Itt határozta el,
hogy elkészíti az Állatok Anatómiáját. Ember- és állatanatómiai
albumait, Rajziskola című könyveit világszerte ismerik és használják. Rézmetszésű bélyegeivel
1995-ben elnyerte az "Év bélyegtervezője" díjat.

VOKE József Attila Művelődési Központ
programajánlója február 8 – március 8-ig
Február 10. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
Sziklakórház a Budai Várban és a
Hadtörténeti Múzeum megtekintése.
Február 10. szerda 19 óra
Dunakeszi Dumaszínház
„Ketten az úton”
Aranyosi Péter és
Dombóvári István estje
Belépő: 2.900.-Ft
Február 12. péntek 15 óra
„Tapintható művészet mindenkinek”
A vándorkiállítás megnyitója
Február 17. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Biztonságunk védelme.
Rendőrségi előadás
Február 18. csütörtök 19 óra
Veres 1 Színház:
Ne most, drágám!
Vígjáték két felvonásban
Belépők: 2.300.-Ft, 2.600.-Ft, 2.900.-Ft
Február 21. vasárnap 15 óra
Uray György Színház: Hoppláda
(gyermekelőadás 6-14 évesek számára)
Belépő: 1.000.-Ft

Február 24. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
A Dréher Sörgyár Budapesten –
Sörutazás, majd Cinkota Szlovák Tájház,
katolikus templom látogatása
Március 4. péntek 18 óra
Kutas László szobrászművész
kiállításának megnyitója
Március 5. szombat 9-13 óráig
Bababörze
Március 5. szombat 18 óra
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola
Gálaműsora
Március 5. szombat 19 óra
Uray György Színház:
Ezredik éjszaka
(tündérmese felnőtteknek)
Belépő: 500.-Ft
Március 8. kedd 10:30 és 14:30 óra
A háromágú tölgyfa tündére
A Cakkumpakli Színház bérletes
előadása gyerekeknek

VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu
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Folytatódik a Magyarság sportpálya fejlesztése
Dunakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a lakosság számára magas színvonalú,
változatos szolgáltatásokat nyújtson az egészséges életmód biztosításához. Ennek megfelelően
az elmúlt években számos sporttal kapcsolatos fejlesztést hajtottak végre a városban.

A

Magyarság Sportpálya átvétele óta kiemelt cél, hogy a
komplexum megújításával az
eddig is sokrétű sportélet tovább fejlődjön. Eddig BMX pálya kialakítására, egy új műfüves pálya létesítésére, két futballpálya és négy öltöző
felújítására, a felső és az alsó részen
meglévő parkoló kapacitás növelésére, illetve a főépület energetikai korszerűsítésére került sor, amelynek
keretében megtörtént az épület külső nyílászáróinak cseréje és külső
hőszigetelése.
Ezen túl elkészültek az épületek
további korszerűsítésére, és a szabadtéri sportpályák bővítésére vonatkozó tervek, amelyek magukba foglalják a főépület belső felújítását, átalakítását, a régi lőtér helyén új
atlétikai pályák - gerelyhajító, diszkosz, kalapácsvetésre alkalmas pálya, súlylökéshez alkalmas pálya és
hármasugró, távolugró pálya - ki-

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

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

Elkezdődött az alagi istállók felújítása
A Kincsem Nemzeti Kft. a tavalyi szezon végén megkezdte az alagi versenyistállók felújítását a
tréningközpont területén. A száz éves épületegyüttesek komfortosításával és rendbetételével
az alagi lóversenyközpont újra a régi fényében tündökölhet.

A

tervek szerint Alag úgy fog
kinézni, mint ahogy azt a
gróf Batthyány Elemér vezette Magyar Lovaregylet az 1880-as
évek végén megálmodta.
A munkálatok első ütemében a majorban lévő 41 bokszos „Precíz és Aréna istálló együttes” felújítása kezdő-
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dött el. A fennmaradó tíz istálló rendbetétele több ütemben, a tervek szerint még az idei év végén befejeződik.
A beruházás második szakaszában a még fennmaradó istállók mellett, az egyéb létesítmények kerülnek felújításra és kialakítására – írja a

kincsempark.hu. A most megkezdett
és régóta halogatott felújítás, része annak az átfogó fejlesztési programnak,
melynek keretében tavaly a teljes nyári pálya talaja megújult.
A Szerk.
Fotó: KesziPress

Hazafelé
a reggeli munkából

Az év gazdálkodójának jelölt borásznál
elkészült az évtized bora
Guttmann Vilmos nyugalmazott kertészmérnök csaknem 40 éven át dolgozott a Dunakanyar legnagyobb állami gazdaságában, az Alagi Állami Tangazdaságban. Nyugdíjba vonulását követően
intenzíven kezdett foglalkozni a szőlőtermeléssel és a borkészítéssel.
- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Év gazdálkodójának jelölte, de Pest Megye Közgyűlése másnak ítélte oda e kitüntetést. Hogyan fogadta a hírt, hogyan
vélekedik erről? – kérdeztük a kiváló
borászt dunakeszi pincészetében.
- Nekem az a tény, hogy jelöltek már
önmagában is nagy öröm és kitüntetés, amit hálásan köszönök. Szerintem
bőven jelölhettek volna más gazdálkodókat is, de úgy vélem, hogy a kiváló
boraim és több évtizedes szakmai tevékenységem mellett támogatóim javaslatát az is motiválta, hogy a Dunakeszi Civilek Baráti Köre rendezvényein rendszeresen mondok verset, hozzájárulok a programok sikeréhez, aktív
szerepet vállalok a helyi közéletben.
Talán még annyit tennék hozzá, ezúttal is igaz a mondás: „Borban az igazság!”
- Gyakran hallani a rádióban, hogy
a pincék mélyén idén kiváló minőségű borok érlelődnek. Tudomásom szerint ön Dunakeszi egyetlen bortermelője, aki nem vásárolt, hanem saját
termelésű szőlőkből szűri a finom nedűket és ezek egy része Dunakeszi határában terem. Milyen az idei termése, milyen minőségű borok kerülnek
az asztalokra?
- Az évtized vörösborát sikerült előállítanom, amit nemsokára értékesíteni fogok. A 2008-as Zweigelt vörösborommal megnyertem a Pest megye
legjobb vörösbora című kitűntetést.
Ezt követő évben az Ister Granumon
Erdőkertesi vörösboromat aranyéremmel díjazták. 2013-ban egy országos versenyen az új vörösborok kategóriájában második helyezést értem
el aranyérmes minősítéssel. A Váci Íz
lelő napokon 2014-ban megkaptam
KASZK Főigazgatójának nagydíját,
mellyel a többéves aranyérmes szerepléseimet is értékelte. Visszaemlékezve
a régi szép vörösborok íz világára nyugodtan állíthatom, hogy az idei évjárat
ezeket is felülmúlja.
- Mit tett annak érdekébe, hogy ez
bekövetkezett? Tudjuk, hogy Dunakeszi határában hat nap híján három
hónapon át mérhető mennyiségű eső
nem esett. Gondolom ez katasztrofálisan hatott a szőlőre, mert mindez a
nyári kánikulába történt.

- Ez így is van. A termés 33 %-a megfonnyadt, ezeket a fürtöket a kevésbé színesekkel és a másodtermésekkel rajtahagytuk a tőkén. Az ültetvény
most is úgy fest, mintha nem is szüreteltünk volna. Ez nekem óriási veszteség, de a jó minőség érdekében vállaltam. A másik ilyen nagy horderejű fontos döntés volt a szüreti időpont
megválasztása. Már mindenki leszüretelt, de én még kivártam vele. Elnézést a szakmai kifejezésért, de a kékszőlőnek tanninérettnek kell lenni,
hogy a vörösbor ne legyen húzós, fanyar. Sorrendben a következő fontos
lépés az irányított erjesztés és az ehhez
szükséges fajta specifikus fajélesztők
és segédanyagok megválasztása. Sokan ezt mellőzik takarékossági okokból. Én a pénzt erre nem sajnáltam,
de arra sem, hogy elvégezzem a biológiai almasav csökkentést az igen drága starterkultúrákkal. A bor magzati
fejlődését, ami az erjedés során játszódik le döntően befolyásolja a fáradtságos kevertetés, mely szó szerint verejtékes munka késő este és kora reggel
egyaránt. A vörösbor születése a préseléssel veszi kezdetét, ahol kellő önmérsékletre van szükség. A törköly lelkét nem szabad kipréselni. Nálam satunként kb. 10 liter megy veszendőbe,
ami 40-50 sajtolásnál tetemes mennyiség. Már a második szorításból lejövő
részt is külön kezelem. Ha mindent jól
csinálok, akkor a bébi korban lévő néhány napos letisztult „bozsolé” is igen
finom. Idén ezt tapasztaltuk.
- Milyen szempontok szerint minősíti a borokat? Mitől jó egy bor és mi a
jellemző az ön boraira?
- Legfontosabb a bor ízérzete, íz világa az illattal összhangban, amit bukénak is nevezünk. Tényleg nagyon
sok étvágygerjesztő okos szó, szakszerű kifejezés hangzik el a rádióban
a nálamnál sokkal nagyobb borászok
részéről, de azt a fontos szót, hogy bársonyos sose hallottam. Pedig ez a jó
vörösbor alapvető ismérve (ezt még a
80 éves magyartanárom is tudja). Az
én erdőkertesi Zweigeltem az illatos
simulékony bársony maga, melyben a
bonbon meggyes illatok és ízek dominálnak a kávéra emlékeztető finom illattal együtt, és amelybe jól belesimul
hozzáadott értékként a fahordós érle-

lésből származó zamat együttes. Több
fogyasztó „selymes” kifejezést használ pincészetemben a bársonyos helyett. Így is jó. A rozé boromnál a finomság, üdeség párosul a bogyós gyümölcsökben fellelhető ízekkel. A váci
Zöld Veltelíni illata zöldalmára, birsre, mentára emlékeztet finom ízekkel kiegészülve. A Királyleányka szőlővirág illatú és mézre hajazó ízű. A
Muskotály (nálam nincs édesítve)
citrusokra emlékeztet. A Zalagyöngye
Hungarikum fajta enyhén muskotályos illatú és ízű, harmonikus egyensúlyba van a 12,5 % alkohollal és az
ideálisnak mondható 6,5 g/l savtartalommal. A magas vonadékanyag kerekké, teltté teszi a bort.
Minden boromra jellemző az alacsony kéntartalom. Fontos, hogy a
vevő fejfájásra és gyomorégésre ez után
se panaszkodjon. Az itt említett valóságnak megfelelő borkészítési technológia felvázolásával és boraim megismertetésével szeretném nem csak a
Dunakeszieknek, hanem a régió fogyasztóinak is bizonyítani és egyúttal
meghálálni, a címben szereplő jelöltetésemet.
Erre és az új esztendőre koccintottunk Guttmann Vilmos jó gazda gondosságával kialakított Toldi utcai pincészetében.
B. Szentmártoni

Guttmann Vilmos
szakmai körökben
Pest megye egyik
legelismertebb
borásza
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A Dunakeszi Sárkány Légió nyerte
az országos medencés sárkányhajó bajnokságot
Százhalombattán immár harmadik alkalommal rendezték meg szombaton a medencés sárkányhajó országos bajnokságot, melyet a Dunakeszi Sárkány Légió magabiztos fölénnyel nyert meg – tájékoztatta lapunkat ifj. Bauer Márton csapatkapitány.
- Ennek a versenynek az a lényege, hogy a hajósok egymás ellenében eveznek, ami látványra olyan, mint a kötélhúzás, csak éppen fordított irányban – újságolta a győztes „hadvezér”,
aki szerint a 12 és fél méter hosszú sárkányhajók különleges látványt nyújtott a százhalombattai Kiss László Sportuszodában.
- Csapatunk, a Dunakeszi Sárkány Légió
100%-os teljesítménnyel, 5 győzelemmel az 1.
helyen zárt a szabadidős vegyes csapatok kategóriájában, ahol a 9 fős egységből 4 férfi és 2
nő evez egyszerre a hajóban a futamok alatt –
árulta el a szakmai részleteket ifj. Bauer Márton.
- Az uszodában rendezett viadalok célja,

hogy a téli alapozás időszakában enyhítsék a
felkészülés monotonitását, ami általában sikerül is, hiszen nagyon jó hangulatban zajlanak az izgalmas párviadalok. Úgy kell elképzelni, hogy hat-hat fő ül egymással szemben, és
az nyer, aki el tudja tolni a másikat. Nem hiába zúgott a „Tolakeszi!”, csapatunk remek teljesítményt nyújtva elhódította az országos bajnoki címet – mondta örömmel a Dunakeszi
Polgár városi magazinnak nyilatkozó ifj. Bauer
Márton, akitől azt is megtudhattuk; a medencés bajnokság annyira népszerű, hogy a tavalyi túljelentkezés miatt korlátozni kellett a nevezési létszámot.
(Vetési)

Csapat felnőtt tagjai:
Juhász Éva, Druzsin Zsuzsanna,
Fogarasi Andrea, Tárnoki József, Mihalik
András, Balog Miklós és Bauer Márton

LABDARÚGÁS

ASZTALITENISZ

Előrelépést vár az edző

Nemzetközi siker

unakeszi Kinizsi USE
labdarúgó
csapata Pest megye II. osztály Északi csoportban indult
a 2015-2016. év labdarúgó bajnokságban. A 2015-ös őszi
szezont a 7. helyen zárták. Zalaegerszegi Tamás edző 2014
őszétől dolgozik a felnőtt labdarúgócsapat mellett, tavaly
májustól ő irányítja a Bozsik –
programot is, akivel az elmúlt
időszakot értékeltük.

A 10 éves Volentics Anna a
Bárdos Lajos Iskola 4. osztályos tanulója az U 13 évesek kategóriájában az országos
ranglistán 14. Élete első rangos
nemzetközi asztalitenisz versenyén, ahol tíz ország fiataljai
küzdöttek az U 11 és az U 13as kategóriában. Anna az U 11
évesek között 5-8. helyen végzett. Január 17-én az U 11 évesek közötti országos versenyen
bronzérmet szerzett. A kislány
felkészítői a dunakeszi edzői
team: dr. Fest Ágnes, Lindner
Ádám, Fazekas Péter.
A megyei bajnokságban szereplő csapat tovább „menetel”
veretlenül, az idei tavaszi két
fordulóban is győztek:

D

- Úgy kezdődött a felkészülés, hogy meghatározó játékosok közül Horváth Imre
külföldre, Czifra Máté Turára ment játszani. Az első két
bajnoki mérkőzésen Erdőkertes és Kismaros ellen öt sérültet „szedtünk” össze. Így is elmondhatom, hogy 2014 őszén
17, most 25 pontot értünk el.
Jól hajráztunk, az utolsó négy
mérkőzésen 12 pontot szereztünk. Góllövésben továbbra is Szabó Gábor vezet Füzesi előtt.
- A mérkőzések közül melyik a „fájó”?
- Fájó mind, amikor vereséget szenvedünk. Első és egyetlen hazai vereséget Váctól
szenvedtük el. Zsámbokon az
utolsó percekben kapott góllal kaptunk ki. Valkó ellen az
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első félidőben négy gólhelyzetünk maradt ki, egyenlítés
után elhúztak 3-1-re, így csak
szépítni tudtunk. Idegenben
rosszabbul megy a csapatnak,
hat mérkőzésen vesztesként
hagytuk el a pályát.
- Sikeres találkozók közül
melyiket emelnéd ki?
- A bajnokság utolsó fordulójában Hévízgyörk ellen 1-3
vezetés után tudtunk fordítani és nyertünk 4-3-ra. Kiemelném, hogy itthon lejátszott hét
mérkőzésből hatot megnyertünk, 18 pontot szereztünk.
- Hogyan készültök fel a
2016 tavaszi folytatásra?
- Visszatért a csapathoz
Horváth Imre, Suhánszki
Márk, Juhász Dénes. Edzéseket január 12-én kezdtük el,
heti három alkalommal. A
bajnokság február hétvégéjén
kezdődik, addig hét edzőmérkőzést játszunk komoly ellenfelek ellen, továbbra is 4-4-2
felállásban. Az első négy helyezett elhúzott a mezőnytől.
A feltételek jók és bízom abban, hogy a tavaszi szereplésünk sikeres lesz, az edzéslátogatással együtt.
- Sok sikert kívánunk!
Solymosi László

Dunakeszi-Vác 12-6 (Wagner, Pável 4-4, Kishegyi 3, Kishegyi- Wagner páros)
Dunakeszi – Dabas 18-0
(Wagner, Kishegyi, Pável, Lengyel 4-4-4-4, Kishegyi- Wagner, Pável, Lengyel páros hozták a győzelmet.
(Solymosi

ATLÉTIKA
Dunakeszi Vasutas atlétái tavaly a 87. bajnoki évüket kezdték meg. Maracskó Pál vezetőedző
1978 óta irányítja az edzéseket, az elmúlt 2015-ös év eredményeiről számol be:

N

ehéz évet zártunk –
kezdte mondókáját. A
salakospálya felújítása, a futófolyosó hőszigetelése, felújítása, folyamatosan akadályozta
edzésmunkánkat. A futófolyosó melegebb lett, egyenletes lett a fűtése, a futópálya új
salakot, locsolórendszert kapott, és így eltűnt a poros salak.
- Mik voltak a legsikeresebb eredmények az elmúlt
évben?
- Ki kell emelnem Staicu
Simona maratoni futónk
nagyszerű eredményét, azzal, hogy teljesítette az olimpia kvótát és ott lehet a 2016os Riói Olimpián, legutoljára Tölgyesi Péter szerepelt a
2004-es olimpián egyesületünkből. Felnőtt magyar bajnokságban Simona fél mara-

tonin 3. Csapatunk: Staicu
Simona, Kárász Krisztina,
Drahos Veronika összeállításban a 2. helyet hozták el.
Simona a maratoni távon
(42195 méter) ezüstérmes lett.
Utánpótlásoknál U 23 éveseknél Rády Zoltán 110 méteres gátfutásban, magyar bajnoki címet szerzett.
Junioroknál a 19 éves Szilvás Bence diákolimpián első,
távolugrásban. Magyar bajnokságon hármasugrásban
ezüstérmet szerzett. A 18 éves
Bíró Norbert 400 méteres gátfutásban ligabajnok. A ligabajnokságot, egész évben elért teljesítmény alapján értékelik.
Ifjúságiaknál Eszes Dániel
volt a legeredményesebb, 110
méteres gátfutásban válogatott kerettagságig jutott el, a
magyar bajnokságon 3. Több

csapatsportágban
dobogós
helyet szerzett csapattagként.
A nyolc próbában csapatunk
ezüstérmes. Harmadik lett
110 és 400 méteres gátfutásban, valamint ötös ugrásban
csapatunk – Lovistyék Bálint,
Szenderffy Dániel, Eszes Dániel összeállításban.
Serdülőknél a legeredményesebb Tóth Keppler Zsófia,
ő ötös ugrásban 3. és aranyjelvényes sportolónk. Huller
Dániel szintén aranyjelvényes, ő a 300 méteres gátfutásban a ligaversenyen ezüstérmet szerezett.
Csapatunk a Vác, Csepel –
DVSE közös csapata a DVSE
irányításával, a csapatbajnokság döntőjébe került, s ott 10.
lett. Ifjúsági, junior, veterán
atléták együttese érte el ezt a
szép eredményt.
Az év folyamán 140-150 a

versenyzői létszámunk, két
gyerek csoport mellé három
új gyerek csoportot alakítottunk ki. Csúcsot értünk abban is, hogy kilenc edző foglalkozik a fiatalokkal, többségében társadalmi munkában.
- Mit vársz a 2016-os évtől?
Remélem Staicu Simona
kijut és jól fog szerepelni az
olimpián. Önkormányzat és
a MASZ ígérete alapján elkészül a dobópálya, ahol súlylökők, diszkoszvetők, kalapácsvetők és gerelyhajítók
edzhetnek. Megépülnek az
ugrópályák: távolugrás, hármasugrás, magasugrás, rúdugrás versenyzőinek.
Sok sikert a 2016-os esztendőben az olimpián és a hazai,
valamint a nemzetközi versenyeken.
Solymosi László
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