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Ötödszörre is Dunakeszi Viadal
Papírcsákókkal fejükön, nemzeti színű zászlócskákkal kezükben vonultak Dunakeszi kisiskolásai a Katonadombra, hogy idén is, immár ötödik alkalommal nézői és résztvevői legyenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére március 11-én megrendezett Dunakeszi Viadalnak.

H

agyománnyá vált ez
a történelemidéző,
mozgalmas,
lélekemelő s egyben a diákság számára élménydús esemény, melyen megjelent Tuzson
Bence államtitkár, országgyűlési képviselő, Dióssi Csaba polgármester és vendégként a lengyelországi testvérváros Stary Sach polgármestere, Jacek Lelek.
Újdonságként most először
kezdte el műsorával a programot
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola

abban is, hogy ma ilyen „csatát”
rendezünk, folytatta, majd kiemelte: Az a tény, hogy mi magyarok és
lengyelek, így tudunk együtt lenni
összefogva Európában és Európa
kérdéseit a mai napon is egységesen megvitatni, ez talán a legfontosabb számunkra. Hiszen azt is
üzeni nekünk, hogy mi magyarok
sokat vívunk, és néha úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk Európában, de mégis, vannak társaink,
vannak szövetségeseink. És ezt
üzeni 1848 is mindannyiunknak

A csatát magyar és osztrák tüzérségi párbaj vezette be hangos
ágyúdörgés majd puskaropogás
kíséretében. Az osztrák felderítők
megközelítették a magyar falut,
ám a mieink visszaverték ezt a kísérletet. Ezt követően toborzótánc
keretében gyarapították a magyar
sorgyalogság létszámát és hama-

Szemlét tart Tuzson Bence és Dióssi Csaba
Rokka Néptáncegyüttesének Cinege csoportja.
A hagyományőrző gyalogos és
lovas csapatok felvonulása után
Bakó Zsolt, a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium elnöke tett jelentést a polgármesternek, majd a díszelgők megszemlélése után elhangzott a lengyel és a magyar
himnusz.
Ünnepi köszöntőjében Tuzson
Bence kiemelte a magyar huszárokat, hiszen ez a fegyvernem már
Mátyás király óta dísze a magyar
katonaságnak. Különböző történelmi korokban egyaránt kivívták
a világ elismerését és számos országban meghonosodott a huszárság. Hősei voltak a szabadságharcnak is, mint ahogy részesei és hősei voltak a Bem apó vezetésével a
lengyel katonák is a szabadságért
folytatott küzdelmünknek.
– A győzelem, az egység, az ös�szefogás és a szabadság ereje van
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és nektek is, gyerekek. Mi megvívjuk újra 1848 csatáit, néha egyedül, de mégis érezzük mások támogatását és nyerni fogunk, mint
ahogy bizonyára most is nyerni
fogunk itt, Dunakeszin.
A csatára a következő hagyományőrzők vonultak fel: lengyel
gyalogos egyenruhában eljöttek Budapestről a Wysocki Légió
Hagyományőrző Egyesület katonái. A magyar nemzetőrök a Váci
Huszár és Nemzetőr Bandériumhoz tartoznak, az osztrák sorgyalogságot a Veresegyházi Katonai
Hagyományőrző Egyesület adta,
a magyar és osztrák tüzérek szintén Vácról érkeztek. Az osztrák
vértesek a Mogyoródi Sándor Huszárok tagjai, a Miklós huszárok
ugyancsak váciak voltak.
A csatában a vidéki lakosságot
a váci Vitézvirágok valamint Budapestről a Vadrózsák Néptáncegyüttesek tagjai jelenítették meg.

rosan sor került az első kézitusás
összecsapásra is. Heves küzdelem
bontakozott ki, melybe bekapcsolódtak a huszárok összecsapva az
osztrák vértesekkel. S habár egykoron a szabadságharcot elvesztettük, most mintha döntetlennel
végződött volna a hagyományőrzők ütközete. De hátra volt még
a diákság összecsapása, mely már
hagyománya a viadaloknak A népes gyereksereg piros illetve fekete csákóban rontott egymásnak s
többször nekifutással sem dőlt el

végleg a csata. De ennél fontosabb
volt az, hogy ismét történelmi lecke résztvevői voltak ifjak és felnőttek annak, hogy múltunk dicső hagyományai ma is elevenen
élnek a közös ünneplésben.
Katona M. István
A szerző felvételei

„Egyenlőség, testvériség, szabadság”

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk városunkban
A kedvezőtlen időjárás ellenére is szép számmal jöttek el városunk polgárai az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján megrendezett városi koszorúzásra a Március 15. térre, melyen jelen volt a városvezetés
képviseletében Erdész Zoltán alpolgármester és Dr. Molnár György jegyző.

A

Himnusz elhangzása
után Szabó Katalin szóvivő, a Dunakeszi Programiroda vezetője köszöntötte az ünneplő közönséget, majd
Csákó Dániel és Szabó Miklós,
Hoványné Martikán Erika volt
színjátszói Petőfi Sándor verseiből készült összeállítást adtak elő.
„A magyar nemzet ünnepei
sorában különös hely illeti meg
március 15-ét. Az emlékezés,
a közösségi összetartozás napja, mely összeköti azokat, akiket elszakított egymástól a történelem.” E szavakkal kezdte
ünnepi beszédét Csonka Mária
(képünkön) nyugdíjas könyvtárigazgató. Az ünnep nemzetünk szabadságszeretetét, hazaszeretetét fejezi ki, folytatta, majd Kölcsey Ferencet idézte: „Négy szócskát üzenek, vésd
jól kebeledbe, s fiadnak/Hagyd
örökül, ha kihúnysz: A HAZA
MINDEN ELŐTT.”
Beszédét történelmi visszatekintéssel folytatta. Felidézte
a XVIII. századi nyelvújítást,
a XIX. század első felének reformmozgalmait, mely olyan
történelmi személyiségeket hozott felszínre, mint Kölcsey Ferenc, gróf Széchenyi István,
báró Wesselényi Miklós, Kos-

suth Lajos, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor. Utalt arra,
hogy a reformkor szellemisége vezetett el március 15-éhez,
a békés események sorához, a
12 pont megfogalmazásához, a
Nemzeti dal kinyomtatásához,
a sajtó-és szólásszabadság kivívásához, majd a független, felelős, magyar kormány megalakításához.
Beszéde folytatásában kitért
Dunakeszire. Idézte a Szent
Mihály templom Historia
Dumusának egy passzusát,
melyben az akkori plébános
az 1848-as évet a következőkkel vezette be: „Hatalmas robajjal feltört a féktelen szabadság”, majd egy évvel később így
fogalmazott: „ki nem tud arról,
hogy rögtön az év kezdetén hazánk igen szomorú állapotba
került. Sok és még több próbát
kellett elszenvednie.”
Szólt a szabadságharc kényszerű vállalásának okairól,
köztük a Habsburg hatalomnak a törvénybe iktatott önkormányzati jogok megnyirbálási
szándékáról. S bár orosz segítséggel leverhették a szabadságharcot, de az 1848 előtti társadalmi, politikai viszonyokat
már nem lehetett visszaállítani.
Külön méltatta Petőfi Sán-

dort. Kijelentette: „Élete nemzeti történelmünk része, annak egyik legszebb emberi
teljesítménye, a forradalmár
küzdelmeinek örök mintája.”
Majd így folytatta: „Példa számunkra a márciusi ifjak, a hősök cselekedete, a magyar függetlenség, az igaz ügy melletti
kiállása a magyar nyelvért, az
egyformán kimondott szóért
tett erőfeszítése… A mi feladatunk és a mai fiataljaink feladata, hogy őrizzük meg beszélt nyelvünk gyönyörűségét,
tisztaságát, bátorságát. Tettekkel, alkotó szellemi munkával, tevékeny részvétellel
forduljunk a több, mint másfél századdal ezelőtti események tanulsága felé. Ha nem
ezt tennénk meg, befejezetlen maradna elődeink minden erőfeszítése”. S ehhez még
hozzátette: „Városunk, pedagógusaink sokat tesznek azért,
hogy gyermekeink megismerjék 1848-49 örökségét.” S ennek látványos megnyilvánulásaként említette az immár
ötödik Dunakeszi Viadalt. Beszédét Petőfi Sándor naplójába
bejegyzett sorainak idézésével
zárta: „Ez volt március 15-e.
Eredményei olyanok, melyek
e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben!”
Az ünnepség az emlékhely
koszorúzásával folytatódott. A

tisztelet virágait a városvezetés nevében Erdész Zoltán és
dr. Molnár György, a képviselő
testület nevében Bocsák Istvánné családügyi főtanácsnok és
Seltenreich József sport- és ifjúsági tanácsnok, a Járási Hivatal
nevében dr. Bíró Attila helyezte el. A továbbiakban a pártok,
nemzetiségi önkormányzatok,
városi- és oktatási intézmények
valamint civil szervezetek képviselői koszorúztak.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be a helyszínen. Ezt követően a szabadságharc legendás tábornoka, Bem
József közelben lévő emléktáblájánál helyezte el az emlékezés
virágait Csoma Attila önkormányzati képviselő és a nemzetiségi önkormányzatok nevében Kirov Gábor, a bolgár
nemzetiségi önkormányzat vezetője.
Katona M. István
A szerző felvételei
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A nemzeti összefogás, az önállóságunkért folytatott
küzdelem jelentőségét hangsúlyozták az ünnepi szónokok Székelykeresztúron az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának 168. évfordulóján. A megemlékezésen beszédet mondott Varga Mihály Magyarország
nemzetgazdasági minisztere, Dióssi Csaba Dunakeszi
– Székelykeresztúr testvérvárosának - polgármesterre, és a több mint 550 éves városi múlttal büszkélkedő
Székelykeresztúr polgármestere, Rafai Emil.

Dióssi Csaba és Varga Mihály miniszter Székelykeresztúron
mondott beszédet nemzeti ünnepünkön

N

emzeti ünnepünk alkalmából rendezett városi ünnepség a történelmi egyházak templomaiban tartott megemlékezésekkel vette kezdetét. „Az éltető remény szele mindig végig
söpör rajtunk. Ragadjuk meg a megragadhatatlant, a napsugarat, hogy legyen a miénk, legyen életünk, legyen jövőnk, legyen áldás a mi
életünkön. Nemcsak március idusán emlékezésünkre, de a mindennapok sokaságában is” –
mondta Antal Zoltán református lelkipásztoresperes.

legi helyzetére utalva Székelykeresztúr polgármestere.
„Közérzetünk, biztonságérzetünk megrontása a cél. E cél eléréséért a nemzeti szimbólumaink, anyanyelvünk elleni támadástól, a
közösségi vezetők „lefejezéséig” semmilyen
eszköztől nem riadnak vissza.” – hangoztatta Rafai Emil, aki szerint az viszont reménységre ad okot, hogy ez Budapestről is így látszik, és egyre hangsúlyosabban ki is mondják,
az viszont szomorú, hogy Bukarestben ezt nem
hallják meg. „Azért, hogy ez a hang jobban
hallható legyen, és a fülek is kitisztuljanak, talán a legfontosabb, hogy nemzeti ügyekben itt,
kisebbségben össze kell fognunk. Ez lehet 2016.
március 15-e üzenete, mert összefogás nélkül
az árboc és vitorla megtörve, tépve rogy ” – szólított összefogásra ünnepi beszéde végén Rafai
Emil polgármester.
Dióssi Csaba: „Március 15-e a magyarság
leghazafiasabb ünnepe”

Az egyházi megemlékezések után ünnepélyesen felvonták a történelmi zászlót a Millenniumi emlékműnél, ahonnan Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter tisztelgő főhajtás
után az ünneplők sokaságával Petőfi Sándor
szobrához vonult, melynél elhelyezte az emlékezés koszorúját. Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc lánglelkű költőjének szobránál lerótták kegyeletüket Székelykeresztúr testvérvárosainak küldöttségei is, köztük Dunakeszi delegációja képviseletében Dióssi Csaba
polgármester és Kárpáti Zoltán önkormányzati
képviselő, külkapcsolatokért felelős tanácsnok.
Rafai Emil: „A nemzeti ügyekben itt,
kisebbségben össze kell fognunk”
„A nagy globális malom mellett, amelyen
Európa nemzeteit próbálják ledarálni lisztes képű, háttérben álló, olykor felismerhetetlen sunyi molnárok, ott van a mi kis kalapács
malmunk. Amely, ha nem is annyira globális,
de minden nap bekapcsolják, és a napi adagot
leőrlik vele. Hadd fogyjon a magyarság. S ezt
a munkát is ugyanolyan sunyi molnárok végzik”- jelentette ki az erdélyi magyarság jelen-
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Dióssi Csaba óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Dunakeszi polgármestereként elhozhatta a város polgárainak üzenetét nemzeti ünnepünk alkalmából. Mint fogalmazott;
március 15-e a magyarság legfontosabb nemzeti ünnepe, leghazafiasabb érzésű, melyben
legjobban ki tudjuk fejezni magyarságunkat.
„Miért van ez így?” – tette fel a kérdést, melyre
így felelt: „Talán azért van így, mert székelyek
és magyarok közösen küzdöttünk, hogy kivívhassuk szabadságunkat.” Kijelentette, anyaországiakként sokszor Székelyföldre kell utazniuk, hogy az itteni erős magyarságérzést megtapasztalják. Köszönetét fejezte ki a Dunakesziek nevében az immár több mint húszéves
gyümölcsöző együttműködésért, melynek keretében a város diákjai 18 éve Székelyföldön élhetik át a magyarság, a nemzeti érzés magasztos élményét.
Varga Mihály: „Március 15-e a modern
Magyarország születésnapja is”
Legyen béke, szabadság és egyetértés! – szólnának ma is elemi erővel az 1848-as tizenkét
pont bevezető szavai – kezdte beszédét Varga
Mihály, Magyarország nemzetgazdasági minisztere, aki emlékeztetett, az 1848-49-es forradalom során a „magyarság egységben, bátran

Rafai Emil,
Székelykeresztúr
polgármestere

és hittel állt ki az állami függetlenség, a nemzeti önállóság, és az emberek közötti egyenlőség, vagyis a szabadság mellett. Akkor elődeink beleszólást akartak sorsukba, azt akarták, hogy Pesten és ne Bécsben hozzanak róluk
döntéseket. Azért harcoltak, hogy Magyarország, a magyarság a szabad nemzetek és államok, közösségek egyenrangú és jogú tagja lehessen. Ma sem gondoljuk ezt másként. Ezért
valljuk, jogunk van ahhoz, hogy magunk döntsünk sorsunkról, hogy önálló, a magyarság érdekeit szolgáló gazdaságpolitikát folytassunk,
hogy képviseljük a határon túl élő magyarok
érdekeit, és ahogyan minden magyarnak joga
van ahhoz is, hogy szabadságban éljen” – jelentette ki a miniszter, aki kiemelte: „Március 15-e
a modern Magyarország születésnapja is.”
A Petőfi szobornál rendezett városi ünnepséget a magyar és a székely himnusz közös éneklése foglalta keretbe, melyet színesített a tanuló ifjúság által előadott nagy sikerű irodalmi és
zenés-táncos műsor.
Kép és szöveg: Vetési Imre

Átadták a városi kitüntetéseket
Március utolsó napján a hagyományos ünnepi képviselő-testületi ülés keretében átadták a 2016. évi
városi kitüntetéseteket a Házasságkötőteremben.

D

unakeszi számára elismerés az a filozófia, mely a helyi közösségben aktívan él.
Eszerint egy közösségben
nem csupán az a lényeges, hogy kapjunk és elvegyük, ami jár, hanem hogy
mindenki lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a közösség, s így a város fejlődéséhez és működéséhez. Dunakeszi Város Képviselő-testülete rendkívül
hálás ezért és nagyrabecsülésének jeleként, ahogy az már évek óta szokás, a
márciusi ünnepi testületi ülésen átadta
a 2016. évi városi kitüntetéseket.
2016. évi kitüntetettjeink:

Dunakeszi Város Sport Díj - Kiss
György
Dunakeszi Városi Közművelődési Díj - Dr. Gyombolainé Kindler Edit
Dunakeszi Város Egészségügyéért
Dr. Bayer Emil Díj - Wolfort Ágnes
Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj Dr. Domoszlai Erzsébet
Dunakeszi Városi Közszolgálati
Díj - Manhalder Zoltánné
Dunakeszi Városért plakett - MÁV
Magyarság Férfikar
Dunakeszi Városért plakett - Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
Dunakeszi Városért Díj - Horváthné Szentléleki Katalin
Dunakeszi Városért Díj – Csonka
Mária

A kitüntetettek a város vezetőivel
Nagy büszkeség továbbá Dunakeszi számára, hogy egy újabb helyi lakos részesült országos elismerésben: kiemelkedő szakmai életútjának elismeréseként „Pedagógus
Szolgálati Emlékérem” kitüntetésben részesült Filyó Gábor, a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola tanára. A díjat Balog Zoltán, az
Emberi Erőforrások Miniszterének

megbízásából Dióssi Csaba, Dunakeszi Város polgármestere, valamint Eich László, tankerületi igazgató adta át.
Ezúton is köszönjük a kitüntetettek áldozatos munkáját, elismerésükhöz pedig gratulálunk!
Fotó: Vörös István

Képviselő-testület közleménye

Elítélte a Képviselő-testület Nagy Nándor botrányos megnyilvánulását
Dunakeszi Város Képviselő-testületének döntő többsége határozottan visszautasítja és elítéli
Nagy Nándor főszerkesztő méltatlan és sértő szavait, amellyel Dunakeszi város kitüntetettjeit
illette.

N

agy Nándor az egyébként
kétes megítélésű internetes lap, a Dunakeszi Hírhatár főszerkesztője soha nem látott
erkölcsi mélységbe süllyedt azzal,
ahogy a Facebook internetes közösségi oldal sokak által látogatott felületén nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette Dunakeszi Város által
adományázott elismerő kitüntetéseket és azok mindenkori díjazottjait.
Kijelentésével azon köztiszteletben álló embereket sértette meg,
akik páratlan egyéni teljesítmé-

nyükkel el nem évülő érdemeket
szereztek és maradandó értéket teremtettek. Példaértékű és figyelemre méltó életművükkel szemben
nem állítható semmi. A Képviselő-testület véleménye szerint Nagy
Nándor mind szakmailag, mind
erkölcsileg alkalmatlan arra, hogy
Dunakeszi közéletében részt vegyen, valamint Dunakeszi város lakosai és mindenkori kitüntetettjei
nevében is szólva mélységesen elítéli e nemtelen és rosszindulatú megnyilvánulást.

Felháborítónak tartjuk a balliberális képviselők üggyel kapcsolatban tanúsított magatartását. Lukácsi Bálint a méltatlanság megszavazásakor szabályellenesen kikapcsolta szavazókészülékét, a
Gyurcsány-párti Radnóti Henrik
pedig nemmel szavazott, miután jelezte, hogy amit az Önkormányzat
sértésként könyvelt el, csupán egy
Facebook-kommentár, ezzel mindenki számára érthetően jelezve,
hogy nem határolódik el a méltatlannak ítélt megnyilvánulástól.
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körzeti képvi
Kárpáti Zoltán: Közérzet és környezet javító fejlesztések
A tavasz, a kellemes időjárás
beköszöntével néhány aktualitásról szeretném tájékoztatni a
2. számú választókörzetben élő
lakótársaimat, melyek közül a
legörömtelibb, hogy elültettük
a legújabb, a 2015. évi születésfát, a mellette elhelyezésre kerülő emléktáblára pedig felírjuk
a körzetünkben tavaly született
gyermekek nevét. Jó érzéssel
mondhatom, hogy az elképzelésemet támogató szülőknek –
és az örömteli születéseknek –
köszönhetően lassan már egy
kis zöldligetet alkotnak a születésfák a Szent István parkban.
Ezúton is köszönöm a védőnőhálózat tagjainak a segítségét,
akik nélkül jóval kevesebb név
került volna fel az emléktáblákra. Itt a lehetőség mindazok részére, akik még nem éltek vele,
hogy utólag is felírjuk gyermekük nevét arra a táblára, amelyik évben született. Kérésüket

a kz@drmg-sulinet.hu címre írhatják meg részemre.
Itt szeretném tájékoztatni
azokat a szülőket, akik e szép
kezdeményezésről olvastak a
Dunakeszi Polgárban – de a város más területén élnek -, hogy
én csak a 2. számú körzetben
született gyermekek tiszteletére ültetek fát a szülőkkel összefogva. Mindenképpen javaslom, hogy a körzetük képviselőjét keressék meg igényükkel,
mert az emlékállításon túl az
is célja a kezdeményezésnek,
hogy születésfa ott cseperedjen, ahol a gyerekek és szüleik
élnek, hiszen így együtt ápolhatják, gondozhatják.
A Barátság út 28. számú
épületnél lévő játszóteret
használó gyermekek szülei
kérték, hogy egy – fából készült – duplaüléses hintát helyezzünk el, és kerítsük körbe a területet a gyerekek biz-

tonsága érdekében. A gondot
az jelenti, hogy a játszótérnek csak a Barátság úti oldala van – ahol a gépjárművek
közlekednek - elkerítve és így
a kutyák gyakran okoznak kellemetlen helyzetet, amit az
édesanyák érthetően elfogadhatatlannak tartanak. A szülők igényével megkerestem a
Polgármesteri Hivatal műszaki osztályát, amely intézkedik
a játszótér körbekerítéséről.
Bízom benne, hogy a munkálatok után a gyerekek gondtalanul játszhattak, élvezhetik a
játszótér, a jó idő élményét.
Abban az időszakban, amikor hirtelen nagy mennyiségű
eső hull, akkor a Barátság út 28.
számú épülethez vezető járdán
a bokáig érő víz nem tud elfolyni, az ott lakók ilyenkor raklapon közelítik meg az épületet.
A probléma megszüntetése érdekében víznyelő akna és elve-

zető építését kértem a hivataltól, melyre ígéretet kaptam.
Kívánom önöknek, hogy a
kellemes tavaszi napokon minél több időt töltsenek a szabadban, a közös összefogással
létrehozott, mindannyiunknak
sok örömöt jelentő Szent István
parkban.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
Mindnyájunk örömére a választókerületben már majdnem elkészültek a buszmegállókban a
várakozó fülkék. Az azonos elemeket egyszerre helyezik el
mindegyik építményen, ezért
még néhol hiányoznak az oldalfalak, de hamarosan ezek is helyükre kerülnek. A menetrend
táblákat is kihelyezték, jól olvashatók, kellő magasságban
is vannak, s az esőtől is védettek. Mindannyiunk érdeke, hogy
ezek a berendezések jó állapotban maradjanak. Mentsük meg
őket a rongálástól! Ha valaki
ilyen eseményt vagy tevékenységet észlel, tegyen bejelentést
a Rendőrségen.
Sok kellemetlenséget okoznak a zörgő rácsok a vízelveze-
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tők felett. Rendszeres a fülbántó
zaj, amelyet az autók okoznak,
ahogy ráhajtanak ezekre a rácsokra. Néhány helyen már rögzítették a rácsokat, ezzel megszüntetve a csattogást. A közeljövőben folytatódik a javításuk.
A Huszka Jenő utca és a Kacsóh Pongrác-Ábrahám Pál köz
kereszteződésének beépítése
befejeződött, s egy szép nagy,
kör formájú tér alakult ki. Az ott
lakók számára azonban sok kellemetlenséget okoz a terület
rendezetlensége, száraz időben
a homok, esős időben a sár. A
Lakosságszolgálati Osztály illetékes munkatársaival egyeztetve, helyszíni szemlét tartunk, s
ezt követően elkészítik a javaslatukat a közterület kulturált, esztétikus rendezésére.
A tavasz beköszöntével ak-

tuálissá vált a növényzet nyírása, metszése. A Közüzemi Kft., s
az ELMŰ is folyamatosan végzi
a nyírást, metszést. Ezúton szeretném kérni a lakosságot, hogy
legyenek figyelemmel azokra a
bokrokra, fákra, amelyeket ők ültettek, vagy már az utca fronton
voltak, amikor megvették az ingatlant, hogy ne akadályozzák a
gyalogos közlekedést. Vagy vegyék ki, s ültessék át, olyan helyre, ahol nem zavarnak, vagy távolítsák el, de legalábbis mets�szék meg, vágják le a zavaró
ágakat. Nem akarok senkit személyesen megszólítani, de kénytelen vagyok a panaszok miatt
megemlíteni, hogy ilyen probléma van a Kassa, a Kossuth Lajos,
a Széchenyi utcában is.
A Széchenyi utca Tóváros felöli
oldalán az Ungvár és a Kossuth

utcai szakaszon a kerítés mellett több lakó ültetett örökzöldet, s nagyon szépen rendben
tartják. Ugyanott a közterületen
lévő fák szinte mindegyikén sok
az elszáradt ág, ezért metszésre
szorulnak. A Székelykeresztúr utcánál az egyik betonoszlop erősen megdőlt, ennek helyreállítása szükséges. Mindkét problémát jeleztem a Lakosságszolgálati Osztálynak.
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
A tavasz első hónapjában…
- Kezdetét vette március 3-án a Kossuth L. u.
elején lévő buszmegálló újjáépítése. A munkálatokat a Megyeri-Kovács Kft. végzi, akik a város arculatába illő fedett buszmegállókat alakítanak ki. Sokak örömére szintén fedett lesz
a buszmegálló a Fóti úti 1.sz. Bölcsőde közelében, és a szemközti oldalon lévő megállóban.

Nem okozott forgalmi dugót az újjáépítés
- A Közüzemi Kft. dolgozói elvégezték az előzőekben kért kátyúzási munkálatokat mind a
tíz címen. Időközben újabb kátyúkat észleltem
a hírlevél kihordása során, melyek helyreállítása megtörtént. Köszönöm a lakosság nevében
- Gallyazás kérelme végett hívott fel a Kálvin
J. u. 2. tulajdonosa. 5 akácfa, 1 diófa és 1 hársfa gallyai érnek a vezetékekhez. A munkálatok
kérelmét másnap az osztály illetékeséhez benyújtottam
- Szakaszosan cseréli az ELMŰ a villanyoszlopokat a Batthyány, a Mihály és Rákóczi úton.
Több címen szintén szükség lenne rá, mivel az
oszlopok állapota miatt balesetveszélyes lehet
egyes ingatlanokra. 2013-ban kértem a Tábor

és Király u. találkozásánál kialakított gyalogosátkelő mellett, és a Zápolya u. 23-al szemben
lévő oszlopok cseréjét. Ez ügyben az osztályvezető asszonyhoz fordultam
- A hírlevél kihordása során észleltem, hogy
a Klapka u. 26. sz. előtti telefonközponti kapcsoló egység megsérült. Valószínűleg gépjárművel hajthattak az egységnek, mely az ütközés erejétől letört tartójáról. A helyreállítás
szükséges
- A Kádár-Klapka sarkon kihelyezett „Várakozni Tilos” tábla visszaállítását kértem, mivel
szintén gépjármű okozhatta a KRESZ tábla oszlopának kidőlését
- 6 helyen szükséges, összesen 9 árok takarítása (a címek felsorolása a hírlevélben olvasható). Az e-mailt a Közüzeminek címeztem
- A Klapka u. 3. sz. lakója keresett meg, aki
szintén igényt tart a járdaépítési hozzájárulásra. A kérelmet továbbítottam az osztály felé
- A Klapka u. elején kiépített szennyvízakna
fedelének szintbehozása miatt kerestek meg.
A megoldás a betonfedél levágása, szintbehozása lehet, mely megkönnyítené és biztonságosabbá tenné a gépjárművel való közlekedést. Kérelem a Lakosságszolgálati Osztály
első emberéhez
- Találkozásunk alkalmával az egyik Mikszáth
u.-i lakó megemlítette, hogy a Klapka u.-i gyalogos felüljáró alatt az esővíz kimosta a köveket a talpfák alatt. A helyszínen készített fotók
igazolták a bejelentő állítását
A polgármesteri titkárságon jeleztem a
fentieket, majd kértem, mihamarabb forduljanak a MÁV illetékese felé. Súlyos következményekkel járhat, ha a MÁV intézkedése az elmúlt évekhez hasonlóan csak a későbbiek során fog megtörténni

Komoly következményekkel járhat a jövőben
- Az egyik Bajza u-i kedves házaspár több
probléma végett keresett meg. 1. Kutyapiszok tároló kihelyezése a Klapka u-i gyalogos felüljáró közelében. 2. A Király u. 6. sz.ban – Bajza-Király u. sarokingatlan – elhanyagolt a telek. A szemle során az ingatlan
kerítésen belüli képe igazolta a bejelentő állítását. A telken belüli kényszervágást,
de előzőleg a tulajdonos megkeresését, felszólítását kértem az ingatlan rendbetételére. 3. A kérelmezők ingatlanja a vasúttól kb:
150 méterre található. Az eltelt évek során
az ottani személy, tehervonat közlekedése
egyre elviselhetetlenebb számukra. Házuk
falán látható repedésekért valószínű, hogy
a szerelvények által okozott rezonancia a
felelős. A probléma megoldása érdekében
a MÁV felé kértem intézkedést, hogy a környéken élők más utcák lakóihoz hasonlóan
tudjanak pihenni.

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
Az elmúlt hetekben a helyükre
kerültek a képviselő-testület által
2015. év decemberében bevezetett sebesség- és súlykorlátozást jelző közlekedési táblák, így
remélhető, hogy az érintett területeken csökken a lakosságot
zavaró közlekedési terhelés. Természetesen a szabályok betartását ellenőrizni szükséges, ezért a
Dunakeszi Rendőrkapitányság
szúrópróba szerűen sebességmérést fog végrehajtani az érintett utcákban. Lakossági kérésre

– ahol ez még nem történt meg a sebességkorlátozás kiterjesztését fogom kezdeményezni a Fazekas iskola környékén található
utcákra is.
Szintén márciusban fejeződött
be a Klapka utca Tábor utca és
Sólyom utca közötti szakaszán a
közvilágítás kiépítése és üzembe
helyezése, amellyel jelentősen
javult az érintett útszakasz közlekedés-biztonsága, különösen a
gyalogosok és kerékpárosok vonatkozásában. Jó hír, hogy a jel-

zett útszakaszon a járda megépítése is szerepel az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervében, amelynek megépülése
kényelmesebbé és biztonságossá teszi az út használatát mind a
kerékpárosok, mind a gyalogosok számára.
A téli időjárás választókörzetünk útszakaszain is okozott úthibákat, ezeket a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. alvállalkozója folyamatosan javítja. Nagy
örömömre szolgált, hogy az ál-

talam észlelt, vagy a lakossági
bejelentés alapján tudomásomra jutott kátyúk javítása az erre
vonatkozó kérésemet követően
szinte azonnal megtörtént.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom a következő
elérhetőségeken:
E-mail:
drkovats.kepviselo@
gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi,
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
A LAKÓTELEP SZÍVE
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
A Nap utca, Garas utca és Fillér utca közti szakaszon 12 db
kátyú kijavítása már megtörtént, s a körzet többi szakaszán is folyamatban van. Ezt
jelezte számomra az illetékes ügyintéző, az ügyben az
elmúlt alkalommal megírtak
óta. Remélem, a következő
számban már az összes ilyen
jellegű munka elkészültéről
tudok beszámolni!
Megkezdődnek a különböző térbútorok kihelyezései is,
első ütemben a Barátság út 23.
előtti parkos részen kerül kihelyezésre két pad, s melléjük
egy szemétgyűjtő edény, mely
már régi kérése az ott élőknek.
Több kutyapiszok gyűjtő edény is kikerül hamarosan, a Barátság út ezen oldalára, és a Tallér utca iskola felőli oldalára is! Itt szeretném

újra felhívni a figyelmet, ezek
rendeltetésszerű
használatára! Mint látható, még mindig nem mindenki erre a célra használja ezen edényeket, s
ezzel sok bosszúságot okoz az
itt élőknek!

A Nap utca Garas utca találkozásánál lévő Pontjó üzlet közelébe ezért is kértem egy szemétgyűjtő edény kihelyezését,
hogy az ilyen jellegű hulladékot oda helyezzék a jövőben!

Van lehetőség még az idén
padok, szemetes edények kihelyezésére, fák ültetésére, ha
erre jelzést kapok Önöktől, eljárok az ügyben!
Tudom, hogy sokan türelmetlenül várják már a szerviz utak javítását, melyeknek
állapota ezt indokolja is! Mivel ez még nem erre az évre
van ütemezve, megpróbálom
előbbre hozni ezt a fejlesztési ütemet, hiszen minél előbb
valósul meg, annál kevesebb
bosszúság és baleset keletkezik ezeken az utakon. Az eredményt garantálni persze nem
tudom, de mindent megteszek, hogy felgyorsítsam ezt
az ügyet!
Köszönöm szépen a sok
megkeresést, mellyel segítik munkám hatékonyságát,
remélem egyre többen érzik
szívügyüknek e körzet meg-

szépítését, otthonosabbá tételét!
Természetesen
továbbra
is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbéjobbá tehetik a Lakótelep
Szívének életét! E-mailben a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu
címen, telefonon a 0627 542805 számon, levélben a Garas
utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
képviselője

Kedves Lakótársaim!
Amint azt a korábbi beszámolóimban már említettem a helyi
tömegközlekedésben jelentős
teljesítménynövekedést értünk
el. Annak érdekében, hogy az
utasok jogos elvárásainak megfeleljünk, a Fóti úti buszmegállók felújításra kerültek. A térköves kialakítás mellett fedett
buszvárók is kihelyezésre kerültek, továbbá nagyon régi lakossági igény volt a menetrend
táblák felszerelése, ami február
végén végre megtörtént.
Alagligeten folytattuk a körforgalmi szigetek parkolóvá alakítását a lakosság kérését figyelembe véve. A Korsós utca után
a Faludi utcában is kijelölésre kerültek a parkolóhelyek. A
Czédli-Gérecz utcák sarkára egy
újabb padot tettünk ki, ugyanezen a területen a hiányzó közvilágítás pótlását is kértem.
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A Pejachevich utca elején
- az itt működő élelmiszerbolt és bowling klub látogatása miatt - rendszeresen sokan
parkolnak. A parkolási körülmények azonban - különösen
esős időben - nem kedvezőek,
ezért parkoló kiépítését kezdeményeztem. A bowling klub
vezetője is hasonló véleményen van, a műszaki megoldás és a finanszírozás kérdésében a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztályának bevonásával folytatunk
hamarosan egyeztetést. A klub
vezetőjével egy másik témát
is megbeszéltünk, eszerint a
Pejachevich utca Fóti úthoz
közeli szakaszán, különösen
a parkolónak használt területen és a járdán a szokásosnál
több elszórt szemét található.
Az itt lakók rendszeresen elta-

karítják a szemetet, de kértem
a Közüzemi Kft-t is, hogy fokozottabban figyeljenek erre a
területre, illetve a klub vezetője is jelezte, hogy bár a szemét
nagy része valószínűleg nem
tőlük származik, részt fognak
venni annak eltakarításában.
A Repülőtéri út - Alagi majori út kereszteződésében az útburkolati jelet - az eddigi felfestés megerősítésével - láthatóbbá tettük. Reményeim szerint a
közlekedési szabályok betartásához ez is hozzá fog járulni a
jövőben.
A város hamarosan aláírhatja a többoldalú szerződést az
alagi városrészben épülő 24
tantermes általános iskola felépítésére. Mint ismeretes, a beruházás állami forrásból történik, a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárást a beru-

házó lebonyolította, a városnak az új létesítmény üzemeltetése lesz a feladata. Az iskola
eredetileg tervezett 2017 szeptemberi átadása jelen információk birtokában továbbra is
tartható.


Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.

Március 21-én egy diákolimpiai verseny keretében hivatalosan is átadásra került a Bárdos
Lajos Általános Iskola új, többfunkciós sportudvara. A létesítmény több sportág gyakorlására is alkalmas, borítása biztonságos és esztétikus, emellett villanyvilágítás is lett a pályához
építve, így az esti használatra is
lehetőség van. Az Önkormányzat más iskolákban is tervezi hasonló sportpálya létesítését.
Az Önkormányzat március
elején értesült arról, hogy a Közép-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság fákat tervez kivágni a
Duna-parton, pontosabban a
Rév utca és a Liget utca közötti szakaszon. Az azonnali egyeztetéssel sikerült elérni, hogy az
elöregedett, beteg fák ne egyszerre, hanem csak fokozatosan, alapos indokkal kerüljenek
cserére. Az ügyben Dióssi Csaba
polgármester, valamint a KözépDuna- völgyi Vízügyi Igazgatóság részéről Tóth Zsolt, erdőmérnök, országos vízügyi főerdész
között személyes egyeztetésre
is sor került.
A konzultáció során kiderült,
hogy a rendkívül rossz állapotban lévő faállomány nagy részét nem vízpartra való fafajták
alkotják. A Duna-parton lévő
nemes nyár klónok elöregedtek, és egy részük veszély jelent az arra járókra. A fenti ok-

ból kifolyólag a Vízügyi Igazgatóság a vagyonkezelése alatt
álló területen 122 fát tervezett
kivágni - ezt a folyamatot az
Önkormányzat kérésére azonban leállítottak. Az érintett terület kezeléséről a jövőben egy
együttműködési megállapodás
alapján fog döntéseket hozni közösen a két fél, amelyet a
közeljövőben készítenek elő.
Az együttműködés célja a partszakasz faállományának megfiatalítása. Az előzetes tervek
szerint a Közép-Duna- völgyi
Vízügyi Igazgatóság területére
fokozatosan 250 facsemetét telepítenek, az Önkormányzat tulajdonában lévőre pedig százharmincat. Ezzel hosszú távú,
folyamatos munkálatok kezdődnek a Duna-parti sétányon,
hiszen az Igazgatóság eredeti terveivel ellentétben - amely
alapján egyszerre vágták volna
ki a parti liget fáit – fokozatosan
„cserélik le” majd a fákat. Ez az
eljárás az egyszerre történő kivágáshoz képest többletköltséggel jár, amelyet az együttműködési megállapodás értelmében az Önkormányzat vállal
magára. Szerencsére a KözépDuna- völgyi Vízügyi Igazgatóság segítőkésznek bizonyul a
dunakesziek számára oly fontos terület megmentésében,
így biztosíthatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövőben is
megmarad a Duna-parti sétány
liget jellege, csupán a nemes
nyárfák helyett fokozatosan
madárcseresznyék, vénic szilek,
mézgás égerek, fekete és fehér
nyárfák, valamint fehér füzek
szegélyezik majd a partot.
Március 8. éjjelén ismeretlen
tettesek ellopták Katonadomb
játszóteréről a fészekhintát, melyet az Önkormányzat hamarosan pótol. Az említett játszótér
Dunakeszi Város Önkormányzatának egyik kiemelt projektjeként valósult meg 2015-ben. Mivel a Katonadomb a város egyik

központi szabadidős- és rendezvényhelyszínévé vált, ezért az
Önkormányzat nélkülözhetetlennek ítélte meg egy kiemelkedő színvonalú játszótér létesítését a területén, hogy a legkisebbek is élvezhessék az ott töltött
időt. Az ismeretlen tettesek által
eltulajdonított fészekhinta volt
a játszótér legértékesebb eszköze, hiszen ára nettó 140 ezer
forint körül mozog. Ezért kérjük, hogy amennyiben bármilyen információ birtokában van

járdaépítési igények idén a körzetből, ezeket továbbra is várom. Az Önkormányzat a beton
és a díszburkolatos járdaépítést
is támogatja. Előbbit cementtel és sóderral, utóbbit díszburkolattal és szegéllyel. Az Önkormányzat megvárja, hogy
több igény beérkezzen, ezért
az anyagok kiutalásánál átfutási idővel kell számolni.
Márciusban is kézbesítésre került egy babacsomag a Révdűlőben. A csomagot a januárban

a tettesek kilétéről, vagy a lopás
körülményeiről, esetleg a környéken tartózkodott március
8., 18:00 és március 9., 10:00 között, mindenképpen jelezze azt
az Önkormányzatnak. Dunakeszi Város Önkormányzata a hinta mielőbbi pótlását tervezi, rövid időn belül új eszköz kerül a
játszótérre.
A Pest megyei Kormányhivatal a vörös rókák veszettség elleni csalétek vakcina kiszórása
miatt. április 02. és április 28. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. Fekvése miatt a Révdűlő érintett terület, de a hivatalos szervek szerint a vakcinát megelőzés okán
szórják ki, veszettség nem fordult elő. Már érkeztek hozzám

született Fanninak és édesanyjának adhattam át.
Az idei évben május 7-én kerül megrendezésre a Dunakeszi Köztisztasági Nap, amelyen
lakossági erővel szedjük össze
az illegálisan eldobált szemetet. Kérem, jelentkezzünk minél
többen. Csatlakozzon a Révdűlő
is nagy csapattal a kezdeményezéshez, csakúgy, mint tavaly. Az
Önkormányzat szemeteszsákkal, és kesztyűvel támogatja a
munkát.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
KEDVES LAKÓTÁRSAIM!
Az előző havi hírlevelemben leírt fejlesztési terveken túl a hétköznapi életünk dolgairól is
szeretnék szót ejteni.
Az elmúlt időszakban több
lakótársi megkeresés érkezett hozzám, melyet szeretnék
megosztani Önökkel.
Lakossági megkeresés érkezett hozzám, miszerint a Lányi
Ferenc parkban lévő használaton kívüli szökőkútban lévő víz
posványossá vált, amit a meseház Óvodába járó szülők és az
ott lakók is nehezményeznek.
Megkértem a Lakosság Szolgálati Osztály vezetőjét, hogy
sürgősen nézzék meg a helyszínt és minél gyorsabban orvosolják a problémát. A Közüzemi Kft. munkatársai kitisztították a szökőkutat, megszüntetve a kellemetlen szagokat.
A szökőkút okozta probléma itt
nem áll meg, mert egyúttal kértem az illetékeseket, hogy nem
csak a szökőkút megoldásával
kell foglalkozzunk, hanem magával a park funkcióját is vissza

kell állítani. Ez ügyben további
egyeztetéseket kezdeményezek, ami a park újra tervezési
folyamatát jelenti.
Dunakeszi, Hegyrejáró utca
lakói jelezték, hogy az elmúlt
időszakban a Budapest felé
gépkocsival munkába igyekvők
részéről kialakult az a forgalmi
szokás, hogy a Dózsa György
út – Szent István út – körforgalom – 2. sz. főút „megszokott”
útvonal helyett a Dózsa György
út – Martinovics u. – László u. Hegyrejáró u. –Tőzegtavi út –
körforgalom – 2. sz. főút útvonalat veszik igénybe. Ezzel egyrészt kikerülik a Szent István úti
lámpás kereszteződést, másrészt a Szent István úti körforgalom előtti viszonylag hos�szú sort. A megváltozott forgalmi szokás következményeként
a reggel 6.00- 8.00 közötti időszakban nagyon sok autó hajt
keresztül a Hegyrejáró utcán.
Ez a forgalom intenzitás nem
felel meg az utca kialakítási viszonyainak, hiszen annak szé-

Elkezdődik a Dunakeszi
Szakorvosi Rendelőintézet
fűtésrendszerének korszerűsítése
Dunakeszi Város Önkormányzata a Szakorvosi Rendelőintézet épületének teljes felújítását kezdte meg a
tavalyi évben. Eddig sikeresen megvalósult az épület
külső hőszigetelése, a tetőszerkezet cseréje és a tetőtér beépítése. Idén az épületgépészeti felújítás következik.

A

Képviselő-testület támogató döntésének köszönhetően hamarosan elkezdődik a Dunakeszi Szakorvosi
Rendelőintézet épületének belső,
gépészeti korszerűsítése.. Az épület belső felújításának első lépése
a teljesen elöregedett, gazdaságtalan üzemeltetésű és megbízhatatlanná vált fűtésrendszer felújítása,
illetve az eddig csak néhány rendelőt érintő és kevésbé esztétikus
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módon megoldott légkondicionálás modernizálása és teljes épületre történő kiterjesztése.
Az épület terjedelme és építészeti kialakítása alapján a mai
igényeknek megfelelő levegő-víz
hőszivattyús rendszer, korszerű
hűtő/fűtő rendszer és centralizált
melegvízellátás is kiépítésre kerül,
amely a hatékonyabb és üzembiztosabb melegvíz-előállítást teszi
majd lehetővé.

lessége nem teszi lehetővé a
kétirányú forgalmat. Ekkora
terhelés az ott lakók nyugalma
mellett nagyon gyakran balesetveszélyes helyzetet teremt
a kresz szabályok semmibe vételével (sebesség és jobb kéz
szabály).
A problémát továbbítottam
az illetékeseknek, kérve annak
megnyugtató megoldását. Ez
ügyben az utca lakóinak többségi egyetértése esetén az utca
forgalmi rendjének újragondolásával megoldódhat a probléma.
Faültetés
Továbbra is várom jelzéseiket
fák ültetésére. Kérem, akinek
van ötlete, igénye, hogy körzetünk valamely pontjára facsemetét ültessünk, mihamarabb

jelezze nekem az alábbi elérhetőségemen, hogy még a tavaszi
ütemezésbe be tudjuk venni az
újabb helyszínötleteket is.
Fogadó óra
Következő fogadó órám időpontja április 28. csütörtök
18 óra, amelyet a Bárdos Lajos Általános Iskolában tartok.
Amennyiben kérdésük, ötletük,
észrevételük van, várom Önöket!
Észrevételeiket,
javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: joszabo01@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

Formálódik a közösségét szolgáló
városi sportegyesület
Az utóbbi években a fővárosi agglomeráció egyik legvonzóbb településévé formálódott Dunakeszi, amely kedvező
adottságainak köszönhetően népszerűvé vált az otthonteremtő fiatal családok körében is. Az egykori ipari város
arculata is átalakult az utóbbi évtizedben, napjainkra hangulatos, élhető kertvárossá vált. A negyvenkétezer – többségében a fiatal és középkorú generációhoz tartozó – lakó infrastrukturális, kulturális igényeit kiszolgáló önkormányzat és a város polgárai együttműködésének köszönhetően egy fiatalos, rendkívül gazdag kulturális és szórakozási, szabadidős programokat kínáló településé nőtte ki magát Dunakeszi. Ezt az igényes, jól szervezett, a város
valamennyi polgára számára elérhető magas színvonalú szolgáltatást szeretnénk biztosítani a sport területén is
– nyilatkozta lapunknak Erdész Zoltán alpolgármester.
- Fontos feladatunknak tekintjük a város
infrastrukturális fejlesztésén túl azt is,
hogy olyan feltételeket teremtsünk Dunakeszin, melyet az itt élő családok, fiatalok és idősek ne csak lakóhelyüknek,
hanem otthonuknak tekintsenek, amihez kötődnek. Olyan otthonnak, melyet
szeretnek, az itt élőkkel közösséget alkotnak, szívesen részt vállalnak környezetük szépítésében, örömmel látogatják a
kulturális, közösségi rendezvényeinket –
mondja a város alpolgármestere.

Nívós kulturális programok
Erdész Zoltán szerint az önkormányzat ez irányú törekvéseit igazolják vissza – Dunakeszi, a Mi városunk
jegyében szervezett - az évek óta nagy
sikernek örvendő Dunakeszi Feszt, a
tanuló ifjúságnak maradandó élményt
jelentő Dunakeszi Viadal, a megszépült
főtéren rendezett Szent István napi ünnepségek, az adventi vásári forgatag, a
korcsolyapálya megnyitása, a közös újévi köszöntő, a katonadombi majálisok, a gyermeknapok színpompás világa. – Ezek mind-mind nagyszerű közösségvonzó- és teremtő programok,
melyekről a lakosság nagy örömünkre
elismerően nyilatkozik. Jó érzéssel tapasztaljuk, hogy kulturális rendezvényeinknek jelentős a közösség formáló
hatása is, amit szeretnénk a sportterületén is elérni – fogalmazza meg az önkormányzat egyik kiemelt célkitűzését
Erdész Zoltán.
Az alpolgármester tételesen sorolja azokat a fejlesztéseket, eredményeket, melyek a város sportéletének javítása érdekében születtek. – Az utóbbi
évek egyik legjelentősebb sikerének tekintjük, hogy intenzív lobbizásunknak
köszönhetően az állam önkormányzati tulajdonba adta az egykori Vasutas
Sporttelepet, melyen a birtokba vételt
követően azonnal elkezdtük a felújítási
munkálatokat, fejlesztéseket. Kiépítettük a parkolót, az új világítást, ma már
műfüves futballpályán játszhatnak a
fiatalok, átadtuk a BMX pályát. Elvégeztük a múlt század húszas éveiben
készült épület hőszigetelését, korsze-

rű ablakokat építettünk be, felújítottuk az öltözőket, az atléták téli „szentélyét”, a futófolyosót. Egy szóval szinte
újjávarázsoltuk a Magyarság Sporttelepet, melyen a tavalyi évhez hasonlóan
idén is megrendezik Európa legtehetségesebb fiatal teniszezőinek nemzetközi tornáját. A Kinizsi Fóti úti sporttelepén most végzik a klubház, és az öltözők rendbetételét, ahová szeretnénk
egy tornacsarnokot építeni, amely alkalmas lesz kézilabda mérkőzések rendezésére is. Mindezek mellett felújítjuk az általános iskolák sporttermeit, a szabadtéri sportpályákat is – osztja meg az önkormányzat terveit Erdész
Zoltán, aki külön hangsúllyal mondja: - Mindezt azért tesszük, hogy a város polgárai – a kulturális programokhoz hasonlóan – a sport területén is élvezhessék a magas színvonalú szolgáltatásokat.

A sport területén is
közösséget építünk
- Egy olyan városi sportegyesület
létrehozásán munkálkodunk, amelybe
integrálni tudjuk a napjainkban még
szétszórtan, kisebb-nagyobb eredményességgel működő csapatsportokat. A
szervezetten, jól képzett szakemberek
közreműködésével, átláthatóan működő városi sportegyesületben mindenki
számára biztosítani kívánjuk a sportolás lehetőségét. Azon munkálkodunk,
hogy a városi sportegyesület egy olyas
sportközösség legyen, melyben mindenki szívesen sportol, jól érzi magát,
amit büszkén vállal, azonosul vele, sajátjának tekinti. Az önkormányzat
sportlétesítményei mellett biztosítja a
fejlesztések, felújítások forrásait, és garantálja a városi sportegyesület magas
színvonalú szakmai munkájának feltételeit is – jelentette ki a város alpolgármestere, aki azt is tudja, hogy lesznek, akik első hallásra kételyeiket fogalmazzák meg.
- Én ezt természetesnek tartom, de
azt határozottan kijelenthetem, hogy
a sok-sok „kis” egyesületben sportolók
számára – miközben megőrizzük az el-

ért eredményeket, értékeket – minden
eddiginél magasabb színvonalú sportolási lehetőséget biztosítunk az új egyesületben. Mi nem profi, NB I-es csapatot működtető klubot kívánunk létrehozni, hanem egy olyan városi egyesületet, melynek szimbólum-rendszere,
sportfilozófiája szerethető, büszkén
képviselhető, amiben az utánpótlás nevelés, az idősek és fiatalok sportolási lehetőségének biztosítása a legfontosabb
szempont. Bízom benne, hogy sikerül
felépítenünk egy olyan sportegyesületet, melynek közösségéhez mindannyian örömmel tartozunk majd.

Erdész Zoltán:
A legjobb
várost,
a legjobb
közösséget
szeretnénk
felépíteni
Dunakeszi
polgáraival
összefogva

Nyitottak vagyunk a párbeszédre
A legjobb várost, a legjobb közösséget szeretnénk felépíteni Dunakeszi
polgáraival együtt, egy olyan közösséget, melyre mindannyian büszkék lehetünk. Az úton elindultunk, melyen
- örömmel mondhatom – velünk tartanak mindazok, akik igénylik a magas színvonalú sportolás feltételeit, egy
szerethető, jó sportközösséghez szeretnének tartozni. Egy olyan egyesületet építünk, melynek átlátható a működési rendszere, amiben a gyermekek és
szüleik szívesen sportolnak. Az elmúlt
évekhez hasonlóan ezúttal is örömmel
osztjuk meg terveinket, elképzeléseinket, hogy közös akarattal és bölcsességgel együtt szolgáljuk a város sportszerető közösségének javát – mondta
Erdész Zoltán alpolgármester.
Vetési Imre
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Megkezdődött a spanyol villamosok
összeszerelése Dunakeszin
A spanyol villamos gyártóval létrejött megállapodás alapján a Dunakeszi Járműjavító Kft. alvállalkozóként vesz
részt a budapesti villamosok összeszerelésében, melyek munkálatai megkezdődtek – jelentették be a dunakeszi üzemben március 30-án tartott sajtótájékoztató keretében.

S

zepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szerződés
nyolc plusz negyven opcionális villamos összeszerelésére szól, ami markáns változást
jelent a cég életében. E projekt
keretében tudták megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amelyeket a CAF villamosok mellett a sajtó képviselőinek is bemutattak. A korszerűsítésnek
köszönhetően az üzem a villamos gyártás és összeszerelés mellett képessé vált a metró kocsik összeszerelésére és
felújítására, valamint az esetleges HÉV jármű gyártásában
való szerepvállalásra is.
Mint lapunk megtudta, a főváros egyelőre nyolc villamost

Szepessy Tamás
és Felipe Rodrigo
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rendelt meg, a további összeszerelésére is készen áll a dunakeszi gyár. Szepessy Tamás annak a reményének adott hangot, hogy nagyobb részarányú munkák elvégzésére is kap
megbízást a Dunakeszi Járműjavító.
A CAF szerződéshez kapcsolódóan a Dunakeszi Járműjavító Kft. egymilliárd forintos
tulajdonosi kölcsönt kapott az
MNV Zrt.-től, amelyből eddig
600 millió forintos beruházást
valósítottak meg: elkészült az
új trafó, az „A” csarnokban két
70 méter hosszú új szerelőaknát építettek, állványzatokkal,
valamint több mint száz méteres felsővezetéket. Innentől
bármilyen kötöttpályás nagyvárosi jármű gyártásában és

szerelésében részt tud venni a
Dunakeszi Járműjavító. A hitel
másik része az M3 metró felújításához szükséges, az orosz féllel folyamatosan tárgyalnak –
mondta Dunakeszi Polgárnak
nyilatkozó ügyvezető igazgató,
aki reményét fejezte ki, hogy
mihamarabb lesz aláírt szerződésük.
A vállalatnál - a cég vezetőjének tájékoztatása szerint - számos projekt előkészítés alatt áll,
jelenleg a folyamatos leterheltséget a MÁV fővizsga adja, ami
2017 végéig biztosít munkát a
dunakeszi üzemnek. Emellett
107 kocsi vizsgáztatására nyertek tendert a Rail Cargo-tól.
Profil szempontjából továbbra
is a vasúti személykocsigyártás
marad az elsődleges, de gazdasági szempontok miatt nyitottak az új szegmensek irányába is.
- Jelentős változást jelentett
a gyár életében, hogy az állam
visszavásárolta a többségi tulajdonrészt. 2015 év elején még
szinte nem volt gyártás, jelenleg pedig létszámot kell fejlesztenünk, a több mint 300 dolgozónak biztos munkát tudunk
adni. Megtelt élettel a Dunakeszi Járműjavító – hangsúlyozta
Szepessy Tamás, aki így fogalmazta meg a nagy múltú dunakeszi vállalt céljait: - A négyöt évvel ezelőtti termelési volumen elérése a célunk, amelyhez
a dolgozói létszámot szeretnék
megduplázni.
A cég ügyvezető igazgatója fontosnak tartotta kiemelni Tuzson Bence országgyűlési képviselő munkáját, mel�lyel nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy a cég elindulhatott felívelő pályáján.
A CAF és a Dunakeszi Járműjavító Kft. között létrejött
szerződésben foglaltakat időarányosan mindkét fél teljesítette, melyről elégedetten nyilatkozott a szerda délutáni sajtótájékoztatón a spanyol cég területi vezetője. Felipe Rodrigo

kiemelte: rendkívül elégedettek a magyar szakemberek felkészültségével, akik a rövid határidő ellenére is kiváló színvonalon valósították meg a
fejlesztéseket. Külön hangsúlyozta a spanyolországi üzemükben nagyszerű teljesítményt nyújtó dunakeszi szakemberek helytállását. Reményét fejezte ki, hogy a magyar
kormány – a BKK-val kötött
szerződésük 77 darabos opcionális lehívási lehetőségének
elősegítésével – hozzájárul a
Dunakeszi Járműjavító megvásárlására fordított pénz mielőbbi megterüléséhez, a nagy
múltú üzem további eredményes munkájához.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A CSOK és a lakástakarék is
felhasználható önrészként a NOK-ban
A Nemzeti Otthonteremtési Közösség (NOK) egy új előtakarékossági forma, ahol a közösség tagjai biztosak lehetnek abban, hogy tagságuk időtartama alatt új lakást vásárolhatnak. Az angol mintára létrehozott NOK-ról Tuzson Bence, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője beszélt lapunk munkatársával.
– A Nemzeti Otthonteremtési Közösség kifejezés nem
olyan régen került be a köztudatban, tehát eleddig keveset
tudhattunk meg róla. Kezdjük azzal, hogy definiáljuk,
mi is az a NOK?
– A Nemzeti Otthonteremtési Közösséget angol mintára hozta létre a kormány, és
ez egy úgynevezett „building
society”, azaz építési célú vagyon- és kockázatközösség.
Az építési célú közösségekre
a világon sehol sem vonatkozik betétbiztosítás, hiszen nem
működnek pénzintézetekként,
nem fizetnek kamatot, nem
nyújtanak hitelt kamatra, viszont minden évben lakásokat vásárolnak, és ezeket átadják a közösség tagjainak. Ilyen
a NOK is, tehát hangsúlyozandó, hogy nem pénzintézet. A
korábban, német mintára létrejött lakás-takarékpénztárak
azonban pénzintézetek, ennek
megfelelően számlát vezetnek,
kamatra hitelt nyújtanak, és
vonatkozik rájuk a betétbiztosítás. És ahogyan azt bizonyára sokan tudják, ezek a pénzintézetek nem építenek és közvetlenül nem is vásárolnak lakásokat.
– Arról már korábban is
beszéltek, hogy szervező cégek feladata lesz a közösségekbe való tagtoborzás. Hogyan válhat valaki NOKszervezővé? Milyen feltételeknek kell megfelelnie?
– A Nemzeti Otthonteremtési Közösségekről szóló törvény szigorú feltételeket ír elő
a szervezők számára. Az állami támogatásban csak ezer átadott lakás és legalább két éves
működés esetén részesülhetnek. Azt is előírja az említett
törvény, hogy a százmillió forintos alaptőkén túl minden

vagyonalap után a bankihoz
hasonló, három százalékos
szavatoló tőkét kell befizetniük. A közösség tagjai számára ez biztosítékot jelent. Akik
fizetnek, mindenképp megkapják a lakásaikat, akik nem,
azok elveszítik a lakást, annak
ellenértékét a szervező a fizető tagok lakásainak megvételére fordítja.
– Ők elveszítik a pénzüket?
– Erről szó sincs! Csak a tíz
éves futamidő végén kaphatják vissza, amikor már a közösség minden tagja lakáshoz
jutott.
– Tehát, 100 milliós alaptőkével bárki alapíthat szervezőcéget?
– Az a legfőbb cél, hogy a piaci viszonyokhoz a legjobban
alkalmazkodó, optimális méretű szervezőcégek jöjjenek
létre. A kezdőtőke csak egy
azon biztosítékok közül, amelyek garantálják, hogy a szervezők megállják a helyüket a
lakáspiacon. Mindez kiegészül
a működést biztosító erős felügyeleti jogosítványokkal is.
A NOK-ról szóló törvényben
megvan minden olyan biztosíték, amelyek a sikeres működést elősegítik, annak zálogai
lehetnek. Ilyenek: az alaptőke, a tartalékképzés, a Magyar
Nemzeti Bank felügyelete, ös�szeférhetetlenségi szabályok,
a szakmai tapasztalat előírása, jelzálog stb. A konstrukció
célja az volt, hogy olyan garanciákat határozzunk meg, amelyek nem drágítják feleslegesen a megtakarítások lakáscélú felhasználását.
– Azok, akik be szeretnének lépni valamely NOK-ba,
igénybe vehetnek más otthonteremtési célú segítséget is?

– Természetesen. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) és a lakástakarék is felhasználható önrészként a NOK-ban.
– Vannak olyanok, akik a
NOK mögött pilótajátékot sejtenek. Főleg amiatt, amit már
Ön is említett az előbbiekben,
hogy a nem fizetők pénzét a
fizetők lakásainak megvásárlására fordítják. Mi a garancia arra, hogy nem lesz pilótajáték?
– Említettem például a MNB
szigorú felügyeletét. A felügyeleti jogosítványok olyan szankciókat tesznek lehetővé a szervezőkkel szemben, amelyek hatékonyan védik a tagok érdekeit. Ha időlegesen megbillenne
az otthonteremtési közösség
gazdálkodási egyensúlya, a
szervezőnek a saját vagyonából
kötelezően képzett tartalékkal
kell helyt állnia. A NOK egy új
előtakarékossági forma, ahol a
tagok biztosak lehetnek abban,
hogy tagságuk időtartama alatt
új lakást vásárolhatnak. Egy
NOK legalább 120 taggal indulhat el, és a tagok mindnyájan egyenértékűek – magyarán
nincs közöttük alá- vagy fölérendeltségi viszony. Számuk
mindvégig kötött, így nem bő-

vülhet a közösség időközben,
magyarán nem lehet újabb tagokat toborozni. Ha ezeket a
tényeket figyelembe vesszük,
látható, hogy eléggé sántít ez a
rosszindulatú hasonlat.
– Mi lesz a lakás-takarékpénztárakkal? Megmaradnak
a jövőben is?
– A jelenleg is működő, államilag támogatott lakás-takarékpénztárakban összegyűjtött megtakarításokat többnyire felújításra, korszerűsítésre, bővítésre használták/
használják fel az emberek. Ennek megfelelően indokoltnak
tartjuk további meglétüket,
és az általuk kínált lehetőségek meglétét. Rajtuk keresztül
a kormány a megtakarítások
lakásfelújítás, illetve használtlakás-vásárlás céljára történő
felhasználását támogatja. A lakás-takarékpénztárak állami
támogatása a továbbiakban is
személyenként 30 százalékos
mértékű, és évi maximum 72
ezer forint. A NOK-ba belépő
tagok az éves befizetés összegére ugyanúgy 30 százalékos
állami támogatást kapnak, de
az új lakások építésére tekintettel a felső határ magasabb –
legfeljebb évi 300 ezer forint.
A szerk.
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Eglo Lux: ahol mindig
történik valami
Amikor Dunakeszi legnagyobb lámpaboltjában megkezdődik a készletkisöprés, az hatalmas lehetőség a vásárlóknak arra, hogy – akár 50-70%-kal olcsóbban szerezzenek be lámpákat, fényforrásokat, miközben szakértő eladók adnak meg minden szakmai segítséget a vásárláshoz. Áprilisban pontosan ez történik az Eglo bemutatótermében. Ráadásul ez az akció kifejezetten a dunakeszi lakosoknak szól.

Á

prilis 1-én kezdődött, és a
készlet erejéig tart az akciónk – mondja Törgyekes
Ferenc, az EGLO ügyvezető igazgatója. Azért tartunk ekkora készletkisöprő akciót, mert hamarosan érkezik a 2016/17-es téli kollekciónk, (ez több mint 900 lámpa)
és egyszerűen kell a hely a bemutatóteremben. Ezért a legtöbb bemutatódarabunk árát 20-50, vagy akár
70%-kal csökkentjük. Ugyan több
mint 3000 db akciós lámpánk várja
új tulajdonosát, érdemes időben jönni, mert lehet, hogy ami tegnap még
volt, az mára elfogyott: utánrendelni
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pedig nem tudunk. Mivel dunakeszi
cég vagyunk, és szeretjük a városunkat, ez az akciónk inkább csak Dunakeszi város lakosainak szól. Olyannyira, hogy a Dunakeszi Polgáron
kívül semmilyen más fórumon nem
hirdetjük.
Nemrég készült egy érdekes, és tanulságos felmérés – folytatja Ferenc
–, amely szerint az emberek hamarabb cserélik le a kocsijukat, mint a
lámpáikat. Pedig ahogy egy autóból
készül szebb, komfortosabb, ezért
érdemes lecserélni a régit, ugyanez
vonatkozik a lámpákra is: néha érdemes modernebbre, energiatakaréko-

sabbra cserélni őket. Mondunk egy
példát: alig pár éve az ecohalogén izzók újdonságnak, energiatakarékosnak számítottak. Ma már a legtöbb
lámpa LED fényforrással működik,
mely tizedannyit fogyaszt. Ha Ön
még mindig halogén, vagy hagyományos izzóval világít, akkor lehet,
hogy épp itt az ideje lecserélni?
A LED térhódítása egyébként, megállíthatatlan – folytatja Ferenc. Bemutatótermünkben, most körülbelül
50% a LED lámpák aránya, de a következő szezonra ez már 70% fölé fog
menni. Érdemes figyelni a vásárláskor
arra, hogy egy lámpa milyen fényforrással működik, és keresni a termékről lelógó, fekete EGLO LED feliratot,
hiszen azok LED-lámpák, kevesebbet
fogyasztanak, és mi az EGLO LED-re
5 év garanciát vállalunk!
Egyébként sokkal összetettebb akcióról van szó, mint elsőre látszik –
mondja mosolyogva Ferenc –, hiszen
három akciónk is fut párhuzamosan.
A legfontosabb a készletkisöprés,
melynek mottója lehetne az is, hogy
„Válts lámpát”, mert rengeteg fajta lámpára vonatkozik: spotlámpák,
beépíthető lámpák, csillárok, beltéri
lámpák várják az új tulajdonosukat.
Itt a tavasz, és (hamarosan) a nyár is,
ezért az akciós termékek között lesznek kültéri lámpák is: IP védettséggel, 1-2, vagy akár több irányba szóró
fénnyel, de megtalálhatóak nálunk a
lépcső megvilágítók, (kerti hangulatfénynek, különböző méretekben)
is. A kert szerelmeseinek széles kínálattal tudunk kedveskedni szolár-lámpák tekintetében. Itt rendkívül széles forma- és ízlésigénynek tudunk megfelelni.
Emellett most kiemelt figyelmet kapnak a fürdőszobai lámpák
– mondja Ferenc. A Tamara lámpánkat, országszerte, óriásplakáton hirdetjük. Az egy fejes fürdőszobai szpotlámpa IP44-es védettséggel
mindössze 6 990 forintba kerül. Természetesen Tamara már LED lámpa
5 év garanciával. De nem csak érte
érdemes bejönni hozzánk, az összes
fürdőszobai lámpánkat most egy
külön berendezett falon lehet meg-

tekinteni nálunk, működés közben
is. Mivel ezeket a termékeket érheti víz, összegyűjtöttük az IP védettséget mutató számokat, hogy segítsünk a választásban.
Szakértő kollégáinkkal, akciós árainkkal, szeretettel várjuk Önt
is az Eglo Lux Bemutatótermében,
Dunakeszin, a Fő út 143 szám alatt,
hétköznap 10-18 óra között, szombaton pedig 9.30 és 13 óra között.
Az Ip védettség. Minden lámpán,
fényforráson jelölni kell az IP védettséget, mely minden esetben 2 szám.
Az első és a második számjegyet külön kell értelmezni, így a külön-külön értelmezett magasabb számok
jobb védettséget jelentenek. Az első
számjegyek az alábbi jelentéssel bírnak:
• 0: Nincs védelem
• 1: Nagyméretű szilárd tárgyak ellen
védett (>50 mm)
• 2: Közepes méretű szilárd tárgyak
ellen védett (>12 mm)
• 3: Kisméretű szilárd tárgyak ellen
védett (>2,5 mm)
• 4: Apró méretű szilárd tárgyak ellen
védett (>1 mm)
• 5: Por ellen védett (nem károsító
mértékű behatolás megengedett)
• 6: Teljes mértékben védett por ellen
A második számjegy a víz elleni védettséget mutatja:
• 0: Nincs védelem
• 1: Függőlegesen cseppenő víz ellen
védett (pl. kicsapódó víz)
• 2: Fröccsenő víz ellen védett (függőlegestől max. 15 fokban)
• 3: Fröccsenő víz ellen védett (függőlegestől max. 60 fokban)
• 4: Fröccsenő víz ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű
szivárgás megengedett)
• 5: Kisnyomású vízsugár ellen védett
minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett)
• 6: Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés, nem károsító mértékű szivárgás
megengedett)
• 7: Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig (0,15–1 m között 30 percig)
• 8: Víz alatt folyamatosan használható (a gyártó által meghatározott, 1
és 3 méter közötti mélységben)
• 9K : Magasnyomású víztömeg, 1416 liter/perc 10-15 cm-ről magas nyomáson.
Egy példa: ha azt látjuk, hogy a
védettég IP44 akkor az azt jelenti, hogy a kisebb szilárd testek, és a
fröccsenő víz ellen védett, ezért az IP
44 es lámpatest tökéletes fürdőszobába, vagy nedves, párás helyekre.

14 millió forinttal többet fordít
az Önkormányzat a gyermekétkeztetésre
Magasabb összegű önkormányzati támogatást szavazott meg a
Képviselő-testület a gyermekétkeztetés számára a januárban
életbe lépett táplálkozás-egészségügyi előírások betartása
érdekében.

D

unakeszin az önkormányzati fenntartású
nevelési-oktatási intézményekben 2013. szeptember 2-tól a Sodexo Magyarország Kft. biztosítja a közétkeztetést. A 2015. január 1-jén hatályba lépett, közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet hatására azonban a megváltozott előírásoknak megfelelő élelmiszerek beszerzésének és elkészítésének költségei
jelentősen megemelkedtek.
Amennyiben az Önkormányzat a szülők által befizetett térítési díjakat a jövőben is változatlan mértékben
támogatná, a szülők által fizetett térítési díjak kb. 1517%-al emelkednének. Dunakeszi Város Önkormányzata előrelátó és hatékony

gazdálkodásának köszönhetően azonban a jövőben nagyobb mértékben járul hozzá
a szülők által fizetett térítési
díjakhoz, átvállalva ezzel az
áremelkedés okozta költségnövekedés egy részét a szülőktől és csupán 12%-al emeli
meg a gyermekétkeztetés térítési díjait. Dunakeszi Város Önkormányzatának ez
számszerűsítve, több mint 14
millió forint többlet-kiadást
jelent éves szinten.
Az étkezési térítési díjak
2016. június elsejétől tehát a
következőképpen alakulnak
(*A feltüntetett étkezési térítési díjak 27 %-os ÁFA-t tartalmaznak), mely díjak alól a
bölcsődések és óvodások közel 90 százaléka továbbra is
mentesül a tavaly életbe lépett
kormányrendelet alapján.

Gyermekétkeztetés
Bölcsőde: 520,-Ft
Óvoda: 510,-Ft
Általános iskola
napközis ellátás: 690,-Ft
- tízórai 120,-Ft
- ebéd 450,-Ft
- uzsonna 120,-Ft
Gimnázium
- ebéd 475,-Ft

Elindulnak a tárgyalások a Szent István
Általános Iskola épületének jövőjéről
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tervei szerint a Dunakeszi Szent István Általános Iskola költözne át az újonnan
felépítendő, 24 tantermes iskolaépületbe, amely elképzeléssel
a Képviselő-testület a februári testületi ülésen egyet is értett.

A

z általános iskola tervezett költözése miatt az önkormányzati
tulajdonú, Táncsics u. 4. szám
alatti épület ezért a 2017. évben megüresedik.
Az iskola épületével kapcsolatban,
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr
azzal a kéréssel fordult a város vezetéséhez, hogy tegyék lehetővé az üresen
maradó épületben egy egyházi irányítású általános iskola létrehozását.
Mivel a dunakeszi Szent Erzsébet óvodából évente 56-60 iskolaérett
gyermek kerül ki, a szülők részéről,
valamint a városban élő hívő lakosok
részéről is nagy igény mutatkozik arra,
hogy gyermekeik pedagógiai nevelését hasonló környezetben folytathassák tovább városunkban.
A Szent István Általános Iskola, mint a város első – akkor még római katolikus – általános iskolájá-

nak múltja az 1700-as évekre vezethető vissza. A nagy hagyományú egyházi üzemeltetésű iskolát a kommunista
diktatúra államosította, megszüntetve
ezzel az iskola korábbi jellegét.
A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy az Önkormányzat a részletekkel
kapcsolatban kezdjen tárgyalásokat a
püspök úrral. Az elképzelés szerint az
iskola épülete továbbra is önkormányzati tulajdonban marad, funkciójában
mégis visszatérhetne a hagyományokhoz.
A részleteket illetően hamarosan elindulnak az egyeztetések Eich László
tankerületi igazgató úrral, valamint a
Váci Egyházmegyével és dr. Beer Miklós püspök úrral. Amennyiben adottak az egyházi általános iskola kialakításának feltételei, a kérdés ismételten
Dunakeszi Városának Képviselő-testülete elé kerül.
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Együtt ünnepeltük testvériskolánk születésnapját

120 éves a székelykeresztúri Petőfi Sándor iskola
120 év jegyében címmel jelent meg a Petőfi Sándor Általános Iskola igényes kivitelű jubileumi könyve, melyben
Takács Enikő történelem szakos tanár tollából olvashatjuk, hogy az iskola múltja egészen a református népiskola
történetéhez nyúlik vissza, melynek pontos alapítási idejét nem ismerik, de azt már írásos dokumentumok adják
hírül, hogy 1631-ben biztosan működött, mert I. Rákóczi György, Erdély fejedelme ebben az évben utalt ki segélyt a
sófalvi bányától a tanító részére, „ha az tanít”.

A

történész hitelességével megírt több
évszázados iskolatörténetből kirajzolódik a történelem viharait átélt erdélyi magyarság sorsa, anyanyelvéért,
fennmaradásáért vívott küzdelme is. A református egyházközség és a kormány képviselője között 1896. január 11-én aláírt megállapodás alapján került állami használatba
az iskola. Közel egy évszázad elteltével – az
1989-ben bekövetkezett társadalmi változások után – 1990. március 15-én került sor a
névadó ünnepségre. Az iskola ekkor vette fel
a nagy költő, Petőfi Sándor nevét. Annak a
Petőfi Sándornak a nevét, akiről 1856-ban
így írt Jókai Mór: „A lánglelkű költő korán
elhalt. Senki sem tudja, hol és mikor. Elveszett; - mint Romulusról mondták, elragadták őt az égbe.”
Alig két emberöltő múltával, 1922-ben Benedek Elek ekképpen méltatta a költőt: „Áldjuk és szüntelen áldjuk, a szabadság költőjének kiomló vére szentfölddé ezt a földet
avatá. Lássuk meg a Gondviselés kezét abban az isteni jóvátevésben, mely Kőrösi Cso-

A testvériskolák igazgatói:
Kárpáti Zoltánné és Símó Ildikó

ma Sándornak, az őshazát keresőnek, Zágoni Mikes Kelemennek, a hűség eleven szobrának messze idegen földön alvó porait ellenértékül Petőfi Sándor porait ajándékozta
nekünk. S ha port ver szemünkbe a szél, ne
fájjon, - hátha Petőfi pora ez?...” Mindez Sándor-Zsigmond Ibolya, a székelykeresztúri
Molnár István Múzeum igazgatója 2012-ben
megjelent gyönyörű kivitelű és rendkívül nívós írásokat tartalmazó A mi Petőfink/ Az
igazság és legenda című könyvében olvasható.
Nemzedékek adták szájról szájra azoknak
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A közönség vastapssal fogadta
az ünnepeltek műsorát

az emlékezetét, akik látták őt 1849. július 30án a városka utcáin járni-kelni, akik beszéltek
vele, vagy akik – másnap, július 31-én, azon
a végzetes napon – ott voltak a fehéregyházi csatában, s látták vagy látni vélték őt földi
élete utolsó óráiban. Ez utóbbiak közül egyikmásik hitelességének kérdése ma újra napirendre került, s némely ponton talán soha
nem fognak megszűnni a viták. Annak az
utolsó békés napnak az emléke azonban kitörölhetetlen a keresztúriak lelkéből. Az egykorú emlékezések mellett azonban születtek itt
legendák is, arról, hogy nem csak járt Keresztúron, hanem itt is nyugszik. A timafalvi temetőben, ama sírhant alatt, amelyen ez áll: Petőfi Sándor 1849. júl. 31 – 1902. okt. 25. Jelképerejű felírat – vallja Dávid Gyula. A második
dátum, a nevezetes „újratemetés” dátuma, ma
már mindenki tudja: egy Petőfi-legenda születésnapja. Egy legendáé, amelyet azóta sokszorosan megcáfoltak, de amely, igazságtartalmától függetlenül, ennek a városnak a Költőhöz való személyes ragaszkodását hirdeti.
Ő a mi Petőfink – mondta Csáka József,
korábbi alpolgármester, aki március 14-én

A polgármester egy műalkotással
gratulált a jubileumhoz

megmutatta nekünk – Kovácsné Dobay Mártának, a Telekeszi TV főszerkesztőjének, Bódai Andrásnak, a Rákóczi Szövetség dunakeszi titkárának és e sorok írójának – a város
fölött magasodó Jézuskiáltó oldalában a virággal borított síremléket.
Székelykeresztúr a magyar történelem jeles települése, ahol az 1848-49-es forradalom
egyik vezéralakja, a költő géniusz, Petőfi Sándor utolsó éjszakáját töltötte. A Gyárfás-kúria kertjében ma is áll a híres-nevezetes körtefa, rajta Kányádi Sándor versével, mely büszke
méltósággal üzeni az utókornak, hogy Petőfi
itt írta: Egy gondolat bánt engemet című versét. A városháza közelségében, a fő utca parkjában, a Szakál-féle ház szomszédságában –
melyben a helyiek emlékezete szerint utoljára hajtotta nyugovóra fejét a magyar nemzet
legnagyobb költője – magasodik Petőfi Sándor szobra.
- Egy kis város életében rendkívül fontos az, hogy legyen egy kultusz, amit ápolunk, amihez mindig visszatérünk, akárcsak
a gyökerekhez. A gyökerekre szükségünk
van, hogy szárnyalni tudjunk. Petőfi Sándor
Székelykeresztúr, és a mi iskolánk életében
feltétlenül ilyen – mondta Simó Ildikó, a 120.
jubileumi évfordulót ünneplő Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója, akitől megtudhattuk, hogy a jeles esemény előtt egy héten át tartó színes programokkal, a nagy költő nevét viselő iskolatörténeti vetélkedőkkel
tisztelegtek, melynek fénypontja, a csodálatos hangulatú Petőfi Gála volt, melyen Rafai
Emil polgármester a költőt ábrázoló műalkotással ajándékozta meg az iskolát.
- Petőfi Sándor immár 26 éve névadónk –
milyen a sors éppen annyi esztendeje, amen�nyit megadott neki a gondviselés –, akinek

szellemiségét ápoljuk, igyekszünk
az ő nyomdokaiban járva végezni
napi tevékenységünket. Mindez
megnyilvánul a minőségi munkában, a méltó megemlékezésben
és ünneplésben, a szimbólumok
viselésében, melyek mind-mind
része kell legyen annak, hogy a
gyerekekkel együtt megtaláljuk
helyünket és identitásunkat ebben a világban – fogalmazott az
igazgatónő, aki Mérő László gondolatával fejezte ki, hogyan ápolják nap, mint nap Petőfi örökségét: „Azt, hogy a jövő milyen lesz,
nem tudhatjuk./De, hogy milyen
lehet, az rajtunk múlik.”
Így
gondolhatta
egykoron két fiatalember is, a
Székelykeresztúron tanító Bán
Árpád, és a mi Kőrösi iskolánkat évtizedeken át vezető Kollár Albin igazgató úr, akik barátságából sarjadt ki a két iskola, a két város együttműködése.
– Emlékszem, 1990-ben – néhány héttel a romániai forradalom után - érkezett először hozzánk Székelykeresztúrról egy
harminc fős diákcsoport, ami
hatalmas bátorság volt abban a
történelmi időben. Vonatra ültek, és eljöttek Dunakeszire, jelezvén azt, hogy összetartozunk,
jelezve azt is, hogy megváltozott
a világ, immár szabademberek a
Székelykeresztúron élő magyarok is – mondta a jubileumi ünnepségre ellátogató Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi iskola igazgatója,
aki a karcagi és a kunszentmiklósi testvériskolák igazgatóihoz
hasonlóan meghatódottan méltatta a Petőfi és a Kőrösi iskola
határokon átívelő, példaértékű
együttműködését, melyet a diákok és a tanárok, a két település
polgárai az együvé tartozás magasztos élményeként őriznek a
szívükben.
Vetési Imre
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Atilla nagykirály
emlékhely
A legutóbbi Atilla nagykirály emlékhely megvalósításának helyzetéről szóló beszámolónk óta elvégzett
feladatainkról adunk most egy rövidebb tájékoztatást,
melyet a májusi lapszámban már sokkal bővebben ismertetünk az olvasókkal, a szobor és környezete kialakítása iránt érdeklődőkkel, támogatóinkkal.

V

incze József, városunk ismert, sokoldalú alkotója elkészítette Atilla nagykirály mellszobrát. Ezt megelőzően a mellszobor elkészülését nagyban
elősegítette Vincze József és
a Vácon tanító Magyar János
szobrász közös agyagtechnikai műhelymunkája. A mellszobor kiöntése várhatóan néhány héten belül megtörténik.
Az emlékhely két másik főelemének munkálatai is folyamatban vannak. A megvalósítás anyagi támogatását ígérők
közül már nagyon sokan teljesítették az ígéretüket, a májusi számban tervezzük őket
név szerint ismertetni.
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A támogatásokat ezúton is
köszönjük, de még távol vagyunk attól az összegtől, ami
megnyugtatóan fedezné a kivitelezést.
A szervezők folyamatosan látogatják a támogatást
korábban felajánlókat, és az
alábbi számlaszámra is várjuk az utalásokat: DunArt.
Képző.Egy.Atilla
emlékhely.11742104-20057499
Az Atilla emlékhely megvalósításával foglalkozó Dunakeszi Civilek Baráti Köre nevében a szervezők:
Peti Sándor
06 30 474 7433
Szombat István
06 70 329 1756

Helyi fejlesztésről szavazhatnak
az Alsón élők április 23-án
Benkő Tamás, Dunakeszi 7. számú választókörzetének önkormányzati képviselője a március 31-ei testületi ülésre vélemény-nyilvánító szavazást terjesztett elő az Alsón élők állásfoglalásának felmérésére egy, a városrész szélére
elképzelt sport- és közösségi-kulturális célú létesítmény megvalósításáról. A testületi ülés után beszélgettünk az
alsói és alagi városrész képviselőjével, Benkő Tamással.
– Képviselő úr, milyen előzményei voltak a testületi ülésre készített előterjesztésének?
– A történet szálai még 2013
februárjából gyökereznek. Akkortájt képviselőjelöltként a kampány
során „közösségi párbeszéd” címszó alatt elvégeztem egy közvélemény-kutatást, amelyen az itt élő
válaszadók több mint 75%-a fogalmazta meg igényét – egyebek
mellett – arra, hogy Alsón jó volna sportolásra alkalmas pálya, valamint közösségi foglalkozásokra, rendezvényekre alkalmas létesítmény. Időközben magam is lépten-nyomon tapasztaltam, hogy az
alsói közösség igényei a közvélemény-kutatás mellett a valóságban
is messze túlmutatnak azon, amit
a helyi infrastruktúra jelenleg –
és már nagyon régóta – ki tud elégíteni. A Muskátli utcai klubház
második emeletén rendelkezésre
álló, összesen alig 70 négyzetméternyi területet használhatnak a
sportolni, mozogni vágyók, azt is
csak 2013 ősze óta, hiszen 1981-től
közösségi funkcióként csupán egy
kis könyvtár működött Alsón.
– Az előterjesztésben bruttó
620 millió forintos beruházásról
ejt szót. Milyen forrásból lenne rá
pénz?
– Figyelembe véve az igényeket, évek óta foglalkoztat a kérdés,
hogy miként lehetne forrást biztosítani ehhez a fejlesztéshez. Egy
sportpályázat keretében mostanra
sikerült sport- és közösségi létesítmény létrehozására 620 millió forintos projektet realizálnunk több
partnerszervezet összefogásával, a
szükséges 30%-nyi önerőt a testület tavaly decemberben biztosította. Fontos megjegyezni, hogy ebből a pályázati forrásból egyetlen
fillér sem fordítható ingatlanvásárlásra, így a potenciális helyszínek közötti választásnál ez eleve
megkötötte a kezünket. Így esett
a választás első körben a repülőtér
délnyugati sarkára, majd ahogy a
tárgyalások haladtak előre, alter-

natív helyszínként javasoltam még
a Pálya út, Rozmaring utca, Magdolna utca északi része által határolt starthelyet a beruházás megvalósítására. Szeretném hangsúlyozni: ez egy sportcélú pályázat,
amelybe így tudtam a helyi – az
utóbbi években folyamatosan bővülő – közösségi igényeket is beleépíteni. Itt és most, ebben a kérdéskörben semmi értelme nincs az
olyan kérdéseknek, hogy „miért
nem inkább óvodai, iskolai, egészségügyi stb.” fejlesztésekre fordítja
ezt a pénzt a város.
– Milyen szempontok játszottak szerepet a helyszín kijelölésénél?
– Szem előtt tartottuk, hogy a
lakosság lehető legkisebb részét
zavaró hely legyen, és ne legyen
túlságosan közel sűrűn lakott övezethez, de mégis viszonylag nagy
létszámú lakóközösség tagjai számára legyen könnyen, gyorsan,
egyszerűen – gyalog, kerékpárral
– is elérhető. Személy szerint azt is
kiemelten fontosnak tartom ennél
a projektnél, hogy az irányozza elő
egyéb városi fejlesztések koncentrált megvalósítását, így például a
kerékpárút és az úthálózat fejlesztését és bővítését, továbbá a helyi
buszközlekedés sűrítését. Emellett ugyebár időről időre jelentkező lakossági igény a repülőtér alsói
szélének rendezetté tétele, ellenőrzése: a létesítmény kialakítása elő
fogja segíteni a jelenleg elhagyatottabb terület használatának szabályozottságát, rendezettségét, reményeim szerint visszaszorítva
a különféle nem kívánatos tevékenységeket is.
– Jelentene további előnyöket is
a fejlesztés?
– A Pálya útról bekötőút épülne
a lóversenypálya déli, Alsó északi végénél annak érdekében, hogy
a sport és közösségi célú létesítménybe autóval érkezők ne a városrész belső úthálózatát terheljék.
A projekt megvalósulása után a

helyi sport- és közösségi-kulturális programok az új helyszínre való
átkerülésének következményeként
a Muskátli utcai közösségi házban felszabaduló helyiségekben a
rendőrség és a polgárőrség számára állandó helyiséget biztosíthatnánk, ami elősegítené a településrész közbiztonságának javulását.
– Milyen elemekből állna a beruházás?
– Ami a fedett tornacsarnokot illeti, 20x40 méteres pályából és 150 fős lelátóból, a szükséges kiszolgálóhelyiségekből – öltöző, vizesblokk, fogadótér, iroda –, kondi- és fitneszteremből és
egy 100–120 fő befogadására alkalmas rendezvényteremből. A
szabadtéri részen futópályát, egy
rekortánborítású kispályát, játszóteret és zárt kutyafuttatót szeretnénk megvalósítani. Amennyiben
további jogos, a pályázatba illeszthető igények merülnek fel és belefér a költségvetésbe, azokra természetesen nyitottak vagyunk.
– Jogos félelem lehet néhány internetes hozzászóló részéről a településrész nyugalmának elvesztése a létesítmény megvalósulása esetén?
– Alsó lakossága az elmúlt tizenöt-húsz esztendőben háromnégyszeresére duzzadt. Messzemenőkig megértem azoknak a régebb óta itt élő lakosoknak a nosztalgikus megközelítését, akik azt
az érvet hozzák fel egy ilyen beruházás ellen, hogy szeretnék megőrizni Alsó falusias, csendes jellegét. Ám azt ne felejtsük el: a Pálya
úton áthaladó gépjárműforgalom
már Alsó földrajzi elhelyezkedésénél fogva is átlagon felüli. Ezt
érdemben már nem fokozza egy
olyan létesítmény, amelyet délelőtt maximum a kétóránként forduló iskolabusszal érkező diákok,
valamint a fitneszfoglalkozásra
helyből, munka előtt érkezők látogatnak, délutánonként pedig a
helyi sportági szakosztályok fog-

lalkozásaira vonattal, busszal, kerékpárral jövő gyerekek, illetve az
esti órákban mozgásra vágyó, várhatóan zömmel helybéli felnőttek. Látni kell: a lakosságszám felduzzadt, az igények kiszélesedtek,
megnőttek. A településrész egészének nyugalma pedig szerintem
nem azon múlik, hogy Alsó szélén
felépül egy sport és közösségi létesítmény, vagy sem.
– A testület elfogadta az előterjesztését, mi következik most?
– Számos érv megfogalmazódott pró és kontra is, közülük természetesen eltérő súllyal esnek
latba az egyes szempontok, ráadásul minden ember más és más
szemszögből ítéli meg a különféle következményeket. A vélemény-nyilvánító szavazásig hátralévő időszakban a lehető legteljesebb mértékben igyekszünk
majd tájékoztatni a lakosságot a
fejlesztés elemeiről, valamint ös�szegyűjtjük a beruházással kapcsolatban felvetett támogató és ellenvéleményeket is. Célom, hogy a
lehető legteljesebb körű információ birtokában dönthessenek majd
az alsóiak április 23-án, szombaton 7 és 13 óra között a Muskátli
utcai klubházban arról: akarják-e
egyáltalán, hogy Alsón megépüljön a sport- és közösségi-kulturális célú létesítmény, és ha igen, akkor a reptér sarkában vagy a starthely területén?
– Mi történik akkor, ha az alsóiak többsége nem támogatja a beruházás megvalósulását?
– Lévén a testület a véleménynyilvánító szavazás eredményét
ügydöntő helyi állásfoglalásként
fogja kezelni, amennyiben az alsóiak elutasítják ezt a fejlesztést,
akkor Dunakeszi más részén fog
megépülni a létesítmény, és Alsó
nagy valószínűséggel hosszúhosszú időre kimarad az ilyen típusú fejlesztési lehetőségekből...
(Kovács)
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Szülői példamutatással tudunk a legtöbbet
tenni azokért, akik támogatásra szorulnak
Jótékonysági estet szervez a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonában lakó halmozottan sérült gyerekek és felnőttek megsegítésére az Út a Mosolyért Alapítvány májusban. A cél:
felújítani a régi épületszárnyat, hogy az itt élők napjai szebbé, könnyebbé váljanak. Az otthonban
élőket körülvevő szeretet valamennyi család számára példaértékű.

K

ülönös érzés keríti hatalmába az embert a Vakok
Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonába lépve. Azonnal lehet érezni, hogy nem hétköznapi intézményben járunk. A szokatlan
érzést azonban csak később tudjuk megfejteni, miután találkoztunk az otthon lakóival. Az itt
lakó gyerekek és felnőttek nagy
része látássérült, sokan emellett
mozgássérültek, illetve mentálisan sérültek is. Többen egyedi
kezelést igényelnek, egy valamiben azonban minden itt lakó hasonlít: különös béke és öröm sugárzik az arcukról.
A gyerekeket a nevelők és a
gyógypedagógusok gondozzák:
segítik őket, fejlesztik képességeiket, megtesznek mindent, hogy
napjaikat könnyebbé tegyék, és
örömöt csaljanak az arcukra. Ez
a törődés az, amit azonnal érezni
lehet a levegőben.
Az, hogy az élet az otthon falain belül is vidám, a gondozóknak és Anna nővérnek köszönhető, akik minden idejüket arra
fordítják, hogy megkönnyítsék

a halmozottan sérült gyerekek
életét.
„Az őket körülvevő szeretet valamennyi család számára
példaértékű” – fogalmazta meg
Szijjártó-Nagy Szilvia, aki egy
bálon látta először az otthon lakóit, amint a közönségnek zenéltek. Akkor úgy döntött, mindenképpen tenni szeretne valamit,
amivel segíthet a helyzetükön.
„Fontosnak tartom, hogy szülőként példát mutassunk a saját
gyerekeinknek, hogy később ők
is felismerjék, hol van szükség
támogatásra, és segítsenek azoknak, akik rászorulnak.”

Szijjártó-Nagy Szilvia fővédnökségével tavaly márciusban
jótékonysági estet rendeztek azzal a céllal, hogy berendezhessék az intézmény új épületszárnyát. Az új helyiségek lakhatóvá
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tétele amiatt is fontos volt, mert
így a 18 éven felüli lakók kicsit
elkülönülhetnek a kisebbektől. A nagyobbak ráadásul nemcsak aludni járnak az új épületbe, hanem dolgozni is. Kosarat fonnak és szőnek, számukra ez egyben hobbi is, közösségi
program.
A tavalyi sikereken felbuzdulva idén is megszervezik a jótékonysági rendezvényt, remélve, hogy további támogatók érkeznek. Az idei legfőbb cél az elhasználódott, régi épületszárny
felújítása és fűtéskorszerűsítés.
Szijjártó-Nagy Szilvia Kardos
Évával, a KincsemSziget Óvoda
képviselőjével idén közösen létrehozták az Út a Mosolyért Alapítványt. Az óvoda vezetősége
Szilviához hasonlóan kiemelten
fontos ügyként tekint a példaértékű társadalmi felelősségvállalásra, és remélik, hogy az alapítványon keresztül még több segítséget tudnak majd nyújtani az
otthon lakóinak.
A jótékonysági estet május hetedikén tartják meg, amelyen az
otthon lakói az Apacuka zenekarral közösen adják elő az alapítvány dalát. A zene nemcsak

gyógyító erővel bír, számukra a
boldogság egyik alapvető forrása is. Miközben zenélnek, teljesen kikapcsolnak, ilyenkor nincs
különbség köztük és a többi gyerek között, ráadásul a közös ze-

nélés a közösségi szellemet is
erősíti.
A májusi rendezvényig még
hosszú út vezet, addig is reméljük, minél több segítő szándékú
ember talál rájuk, hogy egészségesebb és örömtelibb jövőt biztosítsanak a gyerekeknek.
Segítsen Ön is, hogy a fővárosi
Vakok Batthyány László Római
Katolikus Gyermekotthon, Óvoda és Általános Iskola lakóinak
számára továbbra is adottak legyenek a megfelelő körülmények
ahhoz, hogy teljes és boldog életet élhessenek!

„Ha igazán boldogok akartok
lenni, tegyetek jót másokkal!”
(Batthyány László)

• A jótékonysági est időpontja:
2016. május 7., szombat, 19:00
• Helyszín: Aquaworld Resort
Budapest (1044 Budapest,
Íves út 16.)
• Az est fővédnöke:
Szijjártó-Nagy Szilvia
• Az est fellépői:
Apacuka zenekar,
Szekeres Adrien
• Az eseményre az info@
utamosolyert.hu e-mail címen
lehet jelentkezni.
• További információ:
www.utamosolyert.hu

Dunakeszi Polgár 23

Bolgár nemzeti est Dunakeszin
Március 18-án a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában a Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és
a „Duna Összefűz” Nemzetiségek Klubja együtt ünnepelte Bulgária török uralom alóli felszabadulásának
138. évfordulóját.

H

árom jeles évfordulót,
eseményt ünneplünk ma
– kezdte ünnepi köszöntőjét Kirov Gábor, a Dunakeszi
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, aki emlékeztette az
egybegyűlteket, hogy március 1-je
a bolgár hagyományok szerint a
tavasz, a termékenység, jó termés
időszakának kezdete, harmadika
pedig immár 138. éve Bulgária felszabadulásának ünnepe, nyolcadikán – így ezennel is – a hölgyeket
köszöntjük és ünnepeljük a Nőnap
alkalmából.
Az elnöki köszöntő után az est
első előadója, Bódi Ferenc, az MTA
tudományos főmunkatársa, politika-szociológus szólt Bulgária 500
éves török rabságának történelmi
vonatkozásáról, az Oszmán biro-

dalom térhóditásáról és későbbi
meggyengülésének okairól. Majd
Kállai László nyugalmazott ezredes színes előadása hangzott el a
török rabság kialakulásának okairól és Bulgária 1878. évi felszabadulásának hadászati - harcászati
hátteréről.
A nagy érdeklődéssel kísért
színvonalas előadásokat követően Szutor Ágnes előadóművész
bolgár népdalokat adott elő, majd
a Jantra Bolgár Néptáncegyüttes fergeteges műsorát élvezhették a nézők. Az ünnepi estet közös tánc zárta, melynek keretében
az együttes tagjaival együtt táncoltak számosan a közönség soraiból.
A jó hangulatú ünnepi műsort
követően Kirov Gábor, a Duna-

keszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat vezetője invitálta kötetlen
beszélgetésre a résztvevőket. Egyúttal mindenkit meghívott a hagyományosan májusban megrendezésre kerülő Szt. Cirill-Szt. Me-

tód ünnepre, a szláv írásbeliség és
kultúra napjára is.
Éberling József
a „Duna Összefűz”
Nemzetiségek Klubja
Fotó: KesziPress

VOKE József Attila Művelődési Központ
programajánló
Április 8. péntek 18 óra
Sajdik Ferenc grafikusművész,
karikaturista kiállításának megnyitója
Április 9. szombat 9-13 óráig
Bababörze
Április 10. vasárnap 15 óra
Uray György Színház: Hoppláda
Belépő: 1000.-Ft
Április 11. hétfő 11 óra
Filharmónia Ifjúsági Bérlet:
„Muzsikáló városok”
Km: Duna Szimfonikus Zenekar
Április 12. kedd 10.30 és 14.30 óra
Cakkumpakli Színház bérletes előadása:
„Csudakordé-Drom csacsipé”
Április 13. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Vácrátóti Arborétum,
Veresegyházi Medvefarm
Április 18. hétfő 10 óra
Babják Színjátszó Stúdió:
„Négyszögletű kerek erdő”
Belépő: 500.-Ft
Április 20. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután
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Vendég: Dióssi Csaba polgármester és
munkatársai
Április 22. péntek 9 óra
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Gálaműsor
Április 23. szombat 17 óra
A Tánc Világnapja gálaműsor
Április 27. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:
Muhi csatatér (IV. Béla 810. évforduló)
Tiszadob, Andrássy-kastély,
Tiszaszőlős-Szőlőszem Farm
Május 4. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Anyák napja. Kerek születésnaposok
köszöntése (70, 85,80)
Műsor, tánc, vacsora.
Május 6. péntek-8.
vasárnap 10-18 óráig
Kockashow: Lego kiállítás

VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő- és
minőségi művirágokkal
• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása
Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu

Folyamatosan érkeznek üzletünkbe szebbnél
szebb tavaszi kiültetési anyagok!
Jöjjön el és tekintse meg személyesen is!
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Multifunkciós sportpályát avattak a Bárdos iskolában
A Diákolimpia labdarúgó mérkőzés szünetében ünnepélyesen avatták fel a Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán épített 42 méter hosszú, 22 méter széles multifunkciós EPDM gumiborítású sportpályát, melyen a futball mellett kézi-, kosár-, röplabda és teniszmérkőzéseket játszhatnak a sportolni vágyók.
gyon jó sportolást kívánt a pálya használóinak.
Seltenreich József kiemelte, a sportpályát úgy tervezték meg és alakították
ki, hogy azon számos sportág képviselői sportolhassanak, hiszen közismert,
az intézmény szomszédságában lévő lakótelepen élők és az iskolában tanulók
jó néhány sportágnak hódolnak. Sportigazgatóként reményét fejezte ki, hogy a
testnevelési órák mellett a délutáni és az
esti órákban is – melyre a pálya megvilágítása lehetőséget ad – a diákok és a környéken élők számára kellemes sportolási
lehetőséget kínál a multifunkciós sportpálya.

Az avatón a
város vezetői
mellett megjelentek az iskola
egykori tanulói
is, akik ma már
élvonalbeli
labdarúgók

H

orváthné Szentléleki Katalin
Az igazgató
asszony "kezdőigazgató asszony köszöntőjében
rúgásával" adták
rendhagyónak nevezte az avató
át a pályát ünnepséget, aki szerint nem minden nap
vehet birtokba egy többfunkciós sportpályát az iskola tanuló ifjúsága. A beruházás megvalósításáért köszönetet mondott a március 21-i avató ünnepségen je-

lenlévő Dióssi Csaba polgármesternek és
Seltenreich József sportigazgatónak.
Dióssi Csaba szerint napjainkban különös jelentőséggel bír az „Ép testben,
ép lélek!” szemléletű gondolkodás, és
cselekvés gyakorlása, a szellem és a test
összhangja. A szellemi fejlődés mellett
fontosnak nevezte a test edzettségét,
amit jól segít a mindennapos testnevelés bevezetése, melyet remekül szolgál
az új sportpálya is. A polgármester bejelentette; a Bárdos Lajos Áltanos Iskola udvarán épített pályát „prototípusnak” tekinti az önkormányzat, ugyanis,
ha beválik, akkor a Radnóti Gimnáziumban, és a Kőrösi Iskolában még ebben az évben hasonló pályát építenek.
A Magyarság Sportpályán is ehhez hasonló módon újítanák fel a kisebb pályát, tette hozzá Dióssi Csaba, aki na-

Fiatal kötélugrók
megyei sikerei

A Diákolimpia résztvevői mellett az
avató ünnepségen megjelent az iskola
egykori tanulói közül öt fiatal, akik ma
már NB I-es, és NB II-es labdarúgó csapatokban játszanak. Az avató ünnepség
kedves színfoltja volt, amikor az iskola
diák önkormányzatának elnöke köszönetet mondott a sportpálya felépítésért
az önkormányzatnak.

A Vektors Kötélugró Sportegyesület Dunakeszi város rendezvényein felül számtalan helyen fordult már meg, mint például:
FittAréna, Nemzetközi Autó-Motor Tuning Show, Budapesti Nagy
Sportágválasztó, RTL Klub: Hungary's Got Talent, Magyar Televízió: Magyarország Szeretlek és Mozdulj! című műsora.

M

int azt Berekszászi Ivett
egyesületi elnök-edző
a Dunakeszi Polgárnak elmondta: Idei első versenyükön is kiemelkedően teljesítettek
(II-IV Korcsoportban). Két versenyzőjük, a dunakeszi Kelecsényi
Natali és Vincze Rebeka az alábbi
eredménnyel zárta a Pest Megyei
Döntőt:
Kelecsényi Natali (II.korcsoport)
- 30 mp gyorsasági: 4. hely
- Szabadon választott gyakorlat:
2. hely.
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(Vetési)
Fotó: Vörös István, KesziPress

- Összetett: 3. hely
Vincze Rebeka (IV.korcsoport)
- 30 mp gyorsasági: 4. hely
- Szabadon választott: 5. hely
- Összetett: 5. hely
Vektors Kötélugró Sportegyesület elnök-edzője örömmel újságolta, hogy Kelecsényi Natali dobogós
eredményével Dunakeszit és sportegyesületét képviseli a tavasszal
rendezendő országos bajnokságon.
(B. Szentmártoni)

KITARTÁS CSATÁJA BEMUTATÓ
A Kőrösi Csoma Sándor iskolában március 13-án, harmadik alkalommal rendezték meg Dunakeszi kitartás csatáját, a
Felkelő Nap Sportegyesület, és a Dunakeszi Sportigazgatóság rendezésében.

A

hagyományos bemutatón díszvendég volt
Joó Abigél Magyar Bajnok, Európa-Bajnok, Világkupa győztes judoka, Tóth Krisztinán Magyar Bajnok, Világbajnok ezüstérmes, Világkupaés Európa bajnok bronzérmes
judoka és Pánczél Gábor mesteredzőjük. Tomszer Miklós 6
dan judo nagymester és Flóri
Miklós 7 danos a Magyar Judo
Szövetség Dan Kollégiumának
elnöke is megtisztelte jelenlétével az eseményt.
A nagyszerű bemutató 10-18
óráig tartott. Az egész napon
át tartó rendezvényen, több különböző stílus mestereitől tanulhattak a megjelent gyerekek. A kitartást fejlesztő, jellemet építő technikát ismerhették
meg a gyerekek. A vendégek kifejezték azt a szándékukat, hogy
olimpia után szívesen jönnek a
Kőrösi Iskolába a dunakeszi tanítványokhoz.

Seltenreich József Dunakeszi város sportigazgatója: - A
Dunakeszi székhelyű Felkelő
Nap Egyesület évek óta működik. Dobos Gábor elnök, szakosztályvezető 11 éve tart, heti
négy alkalommal a Kőrösiben. A Kőrösi utánpótlás nevelési egyesületben működik a
judo szakosztály. Iskoláinkban
2015 szeptemberében, minden
IV. évfolyamban bevezetésre
került a judo, mely nagyon sikeres a pedagógusok, szülők és
a gyerekek körében.
Városunkban judoval foglalkozó gyerekeknek, olimpikonok, élversenyzők mutatták
meg, hogy hová lehet eljutni
e sportágban, valamint ezzel
annak szépségét. Az olimpiára készülő versenyzőkkel személyesen találkozhattak, nagy
élményt nyújtva a jelenlévőknek. Segítőkészek voltak akkor is, amikor már zajlanak az
olimpiára való felkészülések.

Dobos Gábor elnök és a "csatában" résztvevő kiválóságok

Joó Abigél és társai segítettek,
például abban, hogyan kell
szabályosan bekötni az övüket, hordani a judo ruhát. Jó
érzés volt látni mennyire gyermek közeliek ezek a nagysze-

rű sportolók. Ez a bemutató jól
szolgálta a sportág népszerűsítését, megszerettetését.
Solymosi László
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KÉZILABDA

Ezer gólt dobott a
fiatal Kalmár Roland

K

edves eseményre került sor március 7-én,
a dunakeszi Sportcsarnokban. A felsorakozott játékosok előtt Szabó János, a Pest
megyei Kézilabda Szövetség
elnöke köszöntötte a 15 éves
Kalmár Roland játékost, abból
az alkalomból, hogy a 20152016. évi Pest megyei ifjúsági
kézilabda bajnokságban a Dunakeszi Kinizsi csapatában az
ezredik gólt lőtte. Ajándékkal
kedveskedett a fiatal sportolónak, aki azt nagy taps közepette vett át.
Kalmár Roland a csapat balszélsője, balátlövője a megha-
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tó pillanatok után elmondta:
a Fóti Garay Iskolában ismerkedtem meg a kézilabdával,
három és fél éve kézilabdázom
rendszeresen Povázsay György
edző vezetése alatt. Jelenleg
a Radnóti Gimnáziumba járok, IX. évfolyamos tanulója
vagyok. Büszke vagyok arra,
hogy testvérem, a 11 éves Barbara is itt játszik az U 13 évesek
csapatában.
További sok sikert! Roland a
kézilabdán kívül jó tanuló is,
nagyszerűen össze tudja egyeztetni a tanulást a sporttal.
Solymosi László

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

Idén is részt veszünk
az Ovi-Foci pályázatban
Dunakeszi Város Önkormányzata kiemelt ügyként tekint
a legkisebbek tudatos és sportos nevelésére, ezért már
három óvoda is rendelkezik a városban Ovi-Foci pályával.
Az idei nevelési évben ez a szám akár ötre is bővülhet.

A

z Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány az óvodáskorú gyermekek egészséges
életmódra nevelése, a mindennapos testnevelés lehetősége, a labdarúgás sport megszerettetése és
népszerűsítése érdekében „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programot”
hirdetett, amely tartalmazza a műfüves pálya építését és a sporteszközök kihelyezését is, a pálya fenntartását és üzemeltetését viszont
már a helyi önkormányzatokra ruházza.
A programnak köszönhetően
2014-ben egy kisméretű műfüves
pályát adtunk át az Eszterlánc óvodában, 2015-ben pedig a Piros és a
Játszóház Óvodában is.
A képviselő-testület döntése
alapján a Város a 2016/17-es nevelési évben is részt vesz az Ovi-Foci
pályázatban. Amennyiben az si-

kerrel jár, két új Ovi-Foci pályával
gazdagodnak a dunakeszi gyerekek
– idén az Eszterlánc Óvoda Alagi
illetve Gyöngyharmat tagóvodája számára nyújtunk be pályázatot.

Téli-nyári
gumi csere!
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GDSE-Kőrösi ezüstérmet nyert
a Sport XXI Szeged utánpótlás kupán
Két korosztályban négy csapattal 25 lányunk részvételével indult a GDSE-Kőrösi a Sport XXI Szeged kupán. Minden
csapatunk a maximumot hozta a játékával, a tavaly őszi Szeged kupához képest is előrébb végeztek a lányok.

U

14-es csapatunk az eddigi
legjobb eredményt érte el
a röplabda szakosztály történetében ebben a korosztályban.
2010. novemberben vettünk részt
először ezen az évente kétszer megrendezésre kerülő országos kétnapos versenyen. Mini korosztályban
sikerült először 2013 tavaszán 2. helyezést elérnünk. Gyerek csapatunk
pedig kétszer is a dobogó 3. fokára
állhatott, de döntőt még eddig nem
játszott nagy pályán csapatunk.
Első meccsünket a Szolnok ellen
játszottuk, ahol nagyon szoros első
szett után (27:25), már biztosan hozták a lányok a 2. szettet (25:18). A
Hercules 2. ellen is jól kezdtünk, jó
játékkal hoztuk az első szettet, majd
teljes dermedtség, kisebb zavar, bizonytalankodás és végül elvesztettük a 2. szettet. A döntő szettben
minden helyre állt a fejekben, ös�szeszedett, lelkes, pontos játékkal
hoztuk a meccset és jutottunk a 8
közé. A legjobb négy közé jutásért
az MTK 2. következett. Lassan indult el a csapatjáték, az első szettet
elveszettük. A második szettben
érezhető magabiztossággal, határozott játékkal nyertünk így következett a döntő szett, amit szintén stabil játékkal sikerült megnyerni lá-
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nyainknak. Vasárnap reggel a döntőbe jutásért az UTE 2. csapatával
mérkőztek meg a lányok. Kitartó,
szép játékkal az előző nap lesérült
csapattársuknak tett ígéretet megtartva 2:0-ra győztünk. A döntőben az UTE 1. csapata jobbnak bizonyult, 2:0 arányban kikaptunk,
de így is bravúr a lányoktól a 2. hely
, hiszen 25 csapat nevezett ebben a
mezőnyben.

Gyerek,(U14) korosztály, ezüstérem: Dobár Zita, Fülöp Daniella,
Jakab Cintia, Manninger Luca, Papp
Vivien, Szalai Laura, Szobonya Boglárka, Töli Rebeka, Varga Maja,
Különdíj : Szobonya Boglárka
Mini (U12) korosztály, 40 induló
csapatból:
A csapat 6. hely: Horpácsi Alexandra, Kurucz Laura, Weninger
Petra, Baricz Bora, Gyarmati Janka

B csapat 22. hely: Patkó Brigitta,
Gáspárdi Nóra, Szász Orsolya, Szász
Kinga, Reményi Adrienn
C csapat 18. hely : Fórián Zsófia,
Sótonyi Lili, Varga Emma, Lajosházi
Edina, Galántai Anna, Kovács Veronika
Edzők : U14 korosztály: Oláhné
Szűcs Katalin, U12 korosztály: Görög Hajnalka
Szalai Attila

Tippek, trükkök a festési-, felújítási-,
hőszigetelési munkálatokhoz
E cikksorozat elsődleges célja az, hogy gyakorlatias szemszögből segítsen az olvasónak abban, hogyan fessen,
hőszigeteljen otthon. Bár alapkövetelménynek tartottuk a szakmaiságot, ezen írás nem tankönyv jellegű, azaz
a száraz technológiák helyett arról szól, mit tegyünk konkrétan akkor, ha saját magunk szeretnénk szebbé varázsolni otthonunkat.

Hőszigetelés I.

A

z utólagos hőszigetelés komoly anyagi megterhelést jelent egy családnak, ezért nagyon
nem mindegy, milyen anyagokat
használunk, illetve milyen technológiával visszük azokat fel a homlokzatra.
Az első kérdés: rendszert vásároljunk, vagy elemenként állítsuk össze a hőszigetelést. A rendszer mellett szól, hogy mivel minden eleme ugyanattól a gyártótól érkezik, a gyártók – a legtöbb
esetben – hosszú, akár tíz éves teljes körű garanciát nyújtanak rá (ld.
BAUMIT). E garancia kiterjed a
színtartósságra is. Tudni kell azonban, hogy a komplett rendszerek
20-30%-kal drágábbak az elemenként összerakott hőszigetelésnél, ez
az ár azonban többszörösen vissza-

jöhet a jó minőségen, a valóban nagyon hosszú élettartamon.
Az elemenként összeállított hőszigetelés is lehet jó, amennyiben jó
minőségű anyagokat használunk.
Ebben az esetben az ár alacsonyabb,
viszont egyik gyár sem vállal garanciát - a törvényi kötelezettségeken
túl -, ugyanis senki sem garantálhatja, hogy az általa gyártott anyag
„jól együttműködik -e „majd a falon
a másik gyár termékével. Vigyázni
kell viszont arra, hogy az elemenként összeállított hőszigeteléshez tetemes mennyiségű, nagyon silány
minőségű elem kapható a piacon,
amelyek rendkívül sok bosszúságot
okozhatnak a jóhiszemű felhasználónak. Ezen veszélyekről még később szólni fogunk. Legfontosabb,
hogy ha elemenként rakjuk össze
házunkhoz a hőszigetelést, alaposan tájékozódjunk a felhasználandó

anyagokról. Ebben az Internet óriási segítség lehet.
Nézzük mindezek után a hőszigetelés egyes elemeivel kapcsolatos
tudnivalókat, veszélyeket.

1. Hőszigetelő lapok:
Ebben a termékkörben rengeteg
nagyon rossz minőségű található az
országban. A Magyar EPS Gyártók
Szövetsége bevizsgáltatta a lapokat
gyártók szerint, és az meps.hu honlapon közzé is tette azok eredményét. Megdöbbentő, de egyes lapok
nyomószilárdsága a 80-as szabványos érték helyett alig érte ez az 50t. Az Interneten több kép letölthető olyan homlokzati hőszigetelésről,
amelyet ilyen olcsó, de gyatra lapokkal végeztek el. Ezeknél igen gyakori káresemény az un. hősokk, ami

azt jelenti, hogy az elkészült hőszigetelés alatt, egy forró nyári napon,
általában a déli oldalon „összeesik”
a polisztirol lap. Látni olyan házat,
amelynek oldalán a „magára maradt” levakolt üvegszövet háló lifeg
a fal előtt, mert a lap majdnem teljesen eltűnt alatta. Ezért ha nagyon
olcsó lapokat ajánlanak a kereskedők, mindig fogjunk gyanút, és nézzük meg, milyen bevizsgálási eredménnyel rendelkezik a termék a fenti honlapon közzétett akkreditált labor jegyzőkönyvében. Tegyük meg
ezt akkor is, ha az esetleges vásárlás
helyszínén az adott hőszigetelő lap
rendelkezik magyarországi forgalomba helyezési engedéllyel…folytatás következik.
Jó munkát kíván
a RÉV FESTÉK KISÁRUHÁZ
csapata
(X)
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Rév festék KISÁRUHÁZ
BAUMIT
10 cm-es
hőszigetelő
rendszer,
helyszínre szállítva,
1-es színkategória
(pasztell színek),
kapart, 1.5 mm-es
struktúra:Bruttó
3630 Ft/nm*
* A rendszer az indítósínt
nem tartalmazza

Vasárnap
délelőtt is
nyitva!

