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Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
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www.passziom.hu

Folyamatosan érkeznek üzletünkbe szebbnél
szebb tavaszi kiültetési anyagok!
Jöjjön el és tekintse meg személyesen is!
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Mindennapi biztonságunk őrzői
Sem bűnügyi esemény, sem baleset, sem tűzeset, sem katasztrófahelyzet nem történt április 30-án a Katonadombon,
mégis rendőrök, tűzoltók, terrorelhárítási szakemberek vették birtokba városunk népszerű helyszínét – no és érdeklődők ezrei látogattak ki a Családi hétvége első napján ismerkedni a már felsorolt szakterületek „kulisszatitkaival”.

Dióssi Csaba polgármester a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság tiszteletbeli rendőre
címet vehette át

Ezt követően a városi kapitányságok kiemelkedő munkát végző munkatársai, köztük a dunakeszi kapitányság állományából négy fő elismeréseket vehetett át dr. Mihály István dandártábornoktól, aki ezt követően köszöntötte a jelenlévőket, elöljáróban azonban az édesanyákat.
A megye közbiztonságával kapcsolatban elmondta, hogy a folyamatosan csökkenő bűncselekmények száma mellett javuló eredményességgel végzik munkájukat. Ezzel összefüggésben a lakosság egyre magasabb színvonalú biztonságérzettel élheti mindennapjait.
Dunakeszi sajátos helyzetben van a tűzoltóság tevékenységével kapcsolatban, mondta
Branyiczky Márk tűzoltó ezredes. Beavatkozás
szempontjából a budapesti katasztrófavédelmi

A

z egész napos, bemutatók sokaságával gazdag esemény a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ünnepi állománygyűlésével kezdődött, melyen
jelen volt dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a megyei kapitányság vezetője, Branyiczky
Márk tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, Tuzson Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője,
több megyei település vezetője, köztük Dióssi
Csaba városunk polgármestere, s a városi rendőrkapitányságok vezetői.
Idézet a megyei rendőrfőkapitány ünnepi ha-

Seltenreich Mária címzetes őrnagyot is
kitüntette dr. Mihály István
megyei rendőrfőkapitány
tározatából: „Pest megye közbiztonságáért huzamosabb időn keresztül, magas színvonalon
végzett bűnmegelőző és szervező támogató tevékenysége elismeréséül a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság tiszteletbeli rendőre címet adományozza 2016. évben Dióssi Csaba úrnak, Dunakeszi város polgármesterének.” Ezzel az elismeréssel a 2013-ban a megyei kapitányság által
alapított tiszteletbeli rendőr cím viselőinek száma nyolcra emelkedett.
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igazgatóság egységei vannak közelebb, illetékességi szempontból viszont a megyei igazgatósághoz tartozik a település.
„Önök garantálják számunkra a mindennapok biztonságát” jelentette ki beszédében Tuzson Bence. Majd méltatta a fegyveres és rendvédelmi szervezetek áldozatos munkáját, melyet a határok mentén a legnehezebb időkben
elvégeztek. „Elmondhatjuk, hogy ma meg tudtuk védeni Magyarországot egy óriási migrációs nyomással szemben. Látjuk, hogy Európa országaiban milyen veszélyekkel jár az, ha a mindennapok biztonságát a hatóságok, a rendőrség
nem tudja megfelelően biztosítani…” A továbbiakban elmondta, hogy a kormány a fegyveres és
rendvédelmi dolgozók számára életpályát kínál
és 2019-ig több lépcsőben átlagosan ötven százalékos béremelést hajt végre.
A bűnügyi statisztika javulását Dunakeszin is
érzékelni lehet, mondta Dióssi Csaba. A rendőrkapitánnyal történő heti egyeztetéseken a javuló felderítési eredményekről és csökkenő számú
bűnesetekről értesül. Ez a tény a lakosság szubjektív biztonságérzetének javulását is eredményezi, ami a hatékony, jól szervezett rendőri és
katasztrófavédelmi munkának köszönhető, melyért elismerés illeti az illetékes szervezeteket.

A múltszázad első felében viselt
rendőr egyenruha
Míg a színpadon látványos, színes műsorok
követték egymást, köztük a Magyar KözelharcKézitusa Szövetség békés „verekedése”, majd
egyebek mellett a Tűzoltó zenekar koncertje, a
különböző helyszíneken nem mindennapi látványosságok követték egymást. Ezek közül kiemelkedett a rendészeti s bűnügyi kutyás, valamint a különösen látványos közlekedési baleseti szimulációs bemutató. Izgalmas „utazás” volt végigmenni gázálarcban a tűzoltóság
fűstfolyosóján. Megismerkedhettek az érdeklődők a veterán rendőrségi járművekkel, a napjainkban rendszeresített kézifegyverekkel és
egyéb felszerelési eszközökkel, a monori hagyományőrzők bemutatójával, köztük az 1906-ban

rendszeresített, majd kisebb megszakításokkal 1946-ig viselt rendőr egyenruhával. A legkisebbek kerékpáros akadálypályán ügyeskedhettek, és vidám hangulatban zajlott le a rendőrkapitányságok közti főzőverseny. És akiknek nem
volt tériszonyuk, a tűzoltó-emelőkosaras jármű
segítségével magasról is gyönyörködhettek a térség panorámájában.
Elmondhatjuk, a Májusi Családi Hétvége első
napja teljes sikerrel zárult, a kilátogatók élményekben gazdag ismereteket szerezhettek mindennapi biztonságunk őrzőiről.
Katona M. István
Fotó: a szerző és KesziPress

Idén is látványos programok
szórakoztatták a majálisozókat
A szomorkás időjárás sem szegte a Dunakesziek kedvét, akik közül sok ezren ünnepelték együtt az Anyák napját és
a Munka ünnepét a Katonadombon. Május 1-je idén igazán különlegesen egyedi volt, hiszen e két jeles ünnepet egy
napon köszöntötte hazánk, és a világ.

D

unakeszi Város Önkormányzata idén is tartalmas programokkal
várta az ünneplőket, akik színes kulturális-, zenei és rendkívül látványos sportbemutatókon szórakozhattak. Az egész
napos program fűzéren egymást váltották a városunkban
működő iskolák, klubok, sportegyesületek, melyek a fiatalok
látványos és igazán színvonalas
produkcióval, szemmel láthatóan az édesanyáknak – no és
természetesen a családok többi
tagjainak, az ünneplők sokaságának – szereztek maradandó
szép élményt.
Kicsik és nagyok egyaránt
kedvükre válogathattak a Duna-parti Katonadomb zöld pázsitján egymás szomszédságában sorakozó játszóeszközök között: körhinta, kisvasút, ugráló vár, mászó fal, és
még hosszasan lehetne sorolni,
mi minden várta őket. Bőséges
volt a kínálat a kulináris élvezetekre vágyók számára is, hiszen a kifőzdék ínycsiklandozó finomságokat tálaltak fel a
vendégeknek. Az önkormányzat például - az elmaradhatatlan léggömb mellett - palacsintával kedveskedett a gyerekeknek és a felnőtteknek.
Noha szervezett formában
nem volt szó a munkáról, a
dolgozók érdekvédelméről, de
családi, baráti asztaltársaságokban szinte kivétel nélkül
terítékre került a téma, melyről kulturáltan - az ünnephez
méltóan – mondhatni jó hangulatban cserélték ki véleményüket a majálisozók, akik
szerint, mint oly sok mindennek, a majálisnak is átértékelődött a funkciója, társadalmi
üzenete napjainkra.
Az egész napos jó hangulatú
program-sorozatot a Bon-Bon
Együttes nagy sikerű koncertje zárta.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Polgármesteri köszöntés
– Anyák Napja alkalmából
Virággal, meghitt szép szavakkal, szelíd öleléssel köszöntjük Őt, életünk legkedvesebbjét az esztendő
legszívmelengetőbb ünnepén, Anyák Napján. S tesszük ugyanezt gondolatban akkor is, ha Ő már csak
emlékeink legmélyebb, örökké tartós tarsolyában létezik. S ugyanilyen szeretettel köszöntjük a nagymamákat, dédnagymamákat is, hiszen ők teremtették meg életünk folytonosságát.

V

árosunkban ez alkalommal
Dióssi Csaba polgármester
három édesanyát köszöntött.
Juhászné Dobsonyi Nóra, a
Dunakeszi Édesanyák Egyesülete elnöke, Bottyán-Dénes Szilvia, az egyesület alelnöke és Sempergerné Czingler Anikó, az
egyesület titkára vehette át a tisztelet virágait. Rajtuk keresztül Dunakeszi valamennyi édesanyjának, nagymamájának,
dédnagymamájának szólt az üdvözlet.
- Az egyesület nevében mi is köszöntjük az édesanyákat, a jelenleg várandósokat a nagy- és dédszüléket is, hiszen
nekik is hálával tartozunk - mondta lapunk kérdésére Juhászné.
- Egyesületünk, melyet sokan ÉDA néven ismernek, 2014 elején alakult azzal a

Dióssi Csaba polgármester, Bottyán-Dénes Szilvia,
Juhászné Dobsonyi Nóra, Sempergerné Czingler Anikó

céllal, hogy az édesanyáknak kikapcsolódási lehetőséget és hasznos programokat biztosítsunk. Jelenleg mintegy húsz
tagunk van, de folyamatosan várjuk a jelentkezéseket. Segítő közösségként szervezzük programjainkat, nálunk gyakori téma a kisgyermekek nevelése, ezek
megvitatásához alkalmanként szakembereket is meghívunk.
Legutóbbi rendezvényünkön, áprilisban egy védőnő a védőoltások hasznosságáról beszélt. Ugyanis városunkban
van olyan lehetőség, hogy tizenötezer forint értékhatárig ingyenesen kaphatnak
a gyermekek védőoltást.
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Tájékoztatót szerveztünk a CSOK-ról,
ami sok családot érint a városban. Egy
újdonsággal is előrukkoltunk. Azokat a
tagjainkat, akik idén babát várnak, egy
Anya-csomaggal köszöntjük. A csomagban lesz egy díszpárna, és ha már van,
egy támogatónk szakmai segítségével
a meglévő gyermekek fotóival is díszítjük, de találnak benne kozmetikai smink
tükröt is. Továbbá egyik tagunk kézműves szappanokat gyárt, ő egy levendulás
szappannal kedveskedik, és mindegyiket ÉDA logó díszíti. Egy vállalkozó ismerősünk pedig felajánlott egy babamama fotózást.
Én három gyermekes anyuka vagyok,
a legkisebb hét hónapos, Zalán, a nagyfiam hét éves Ádám, a középső három
éves Bence.
- Nagy örömmel vállaltam el az alelnöki megbízatást - folytatta Bottyán-Dénes Szilvia alelnök.
- Lelkesen veszek részt az egyesület munkájában, a programok szervezésében közreműködök. Két fiunk van, a
négy és fél éves Barnabás és a két és fél
éves Ádám. Mi szeptemberre várjuk a
harmadik gyermekünket.
- Én később csatlakoztam az egyesülethez, mint érdeklődő anyuka. - mondta Sempergerné. - Idővel felkértek a titkári teendők elvégzésére, melyet igyekszem jól elvégezni. Nagyon várjuk az
édesanyák jelentkezését, szeretnénk, ha
minél többen lehetnénk. Örömmel fo-

gadtuk, hogy már második éve kaptunk
támogatást az önkormányzattól. Ez nagy
segítség a még több program megvalósításában. Többek között az anya-csomagokból hagyományt is teremthetünk.
A családunkban két fiú van, a nagyobbik Roland három és fél éves, a kisebbik,
Péter januárban volt egy éves és várhatóan két héten belül megszületik a kislányunk, az ő neve Alíz lesz.
Egy szál virág, vagy egy nagy csokor.
Igazából egyre megy. Mert az a fontos,
amit jelképez, a soha el nem múló szeretetet és viszonzást azért a féltő, óvó tekintetért, mellyel életünk mindennapjaiban Ő kísér el minket.
Katona M. István
Fotó: Vörös István
Városunkban az is szép hagyomány,
hogy Dunakeszi valamennyi bölcsődéjébe, óvodájába, iskolájába járó fiatalnak virágot juttat el a jeles nap
előtt az önkormányzat, hogy azzal
köszöntsék édesanyjukat Anyák napján a gyerekek. E szép gesztus idén
is örömteli pillanatokat szerzett az
édesanyáknak.
Dióssi Csaba polgármester ebben
az évben is köszöntötte a Dunakeszi
Nyugdíjas Kiránduló Klub hölgy tagjait e jeles napon a József Attila Művelődési központban rendezett ünnepségen. A szerk.

A középiskolát befejező diákoknak minden bizonnyal
a legnehezebb próbatétel
az érettségi vizsga. Számadás a tudásról, egy életszakasz lezárása. Ám ezt
közvetlenül megelőzve, a
feltehetően sokáig emlékezetes, felhőtlenül boldog s ugyanakkor érzelmesen búcsúzó momentum
zajlik le, ez pedig a ballagási ünnepség.

Ballagás 2016

„Üzenet a jövőnek…”

Varga Tibor igazgató
értékelte a ballagó diákok
tanulmányi teljesítményét

A

külsőségeiben s a lelkekben egyaránt virágdíszbe öltözött esemény színhelye volt
április 29-én a Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium. Szülők, nagyszülők, rokonok, barátok töltötték
meg az épületet, hogy láthassák a
104 búcsúzó diák vonulását, majd
díszes sorakozóját a pódiumon.
A Himnusz elhangzását, majd
az iskolazászló bevonulását követően Varga Tibor igazgató mondta
el rendkívül tartalmas ünnepi beszédét. Bevezetőben az iskola pedagógiai programjának jelmondatát idézte. „Minden napunk az iskolában újabb és újabb üzenet a jövőnek, melyet mi vagyunk hivatva
kézbesíteni…” Majd így folytatta:
„Társadalmunkban nincs még egy
intézmény, amely olyan egyértelmű módon kapcsolna össze múltat, jelent s jövendőt, mint az iskola… Egy hihetetlenül gyorsan
változó világban az egyik legfontosabb feladat: megtanítani fiataljainkat a változás elfogadására és
az ahhoz való alkalmazkodásra...”
A szülőkhöz fordulva a következőket mondta: „Mi tanárok tisztában vagyunk azzal, hogy az el-

sődleges nevelő a család. Az embert alakító legfontosabb értékek
ott érlelődnek, ott épülnek gyermekeinkbe. Ugyanakkor az iskola
szerepe is nélkülözhetetlen, mert
modern világunk kihívásait képes
közvetíteni, miközben életre szocializálja fiataljainkat.”
A továbbiakban a búcsúzó három osztály teljesítményét értékelte. A 13. a osztály közössége iskolatörténeti csúcsot ért el 4,8 tizedes tanulmányi átlagával, s
minden tanulónak legalább egy
nyelvvizsgája van. Jogosan lehet
büszke a közösségre Bereczné Csillag Mária osztályfőnök. Nem sok-

kal „maradt le” a 13. b osztály 4,71
százados átlagával. Remek közösséget épített az évek során Molnár
Gyula osztályfőnök. A 13. c osztály is büszke lehet 4.56 százados
átlageredményére. Az iskolából ők
vettek részt elsőként a Határtalanul programban, melynek lényege a magyar-magyar kapcsolatok
építése határon túli magyarlakta
település felkeresésével tanulmányi kirándulás keretében. Az osztály több mint fele tett érvényes
nyelvvizsgát,
osztályfőnökeik,
Deák Varga Kinga, valamint Horváth Zsuzsanna odaadó pedagógi-

ai munkával formálták az osztály
arculatát. Az összévfolyam átlageredménye 4,69 század és a három
búcsúzó osztályban 43 felsőfokú
és 103 középfokú nyelvvizsgát abszolváltak a diákok.
Ezek a rendkívüli eredmények
inspirálták az igazgatót, hogy a
ballagók felé elmondja: „Nagy részetek van abban, hogy iskolánk a
különböző statisztikák szerint is
a magyarországi középiskolai oktatás élvonalában maradt, hiszen
a 100 legjobb magyar középiskola
rangsorában 39. helyezést értünk
el, míg a 8 osztályosok körében ez
a 7. helyet jelenti.”
A 11. évfolyam nevében Koncz
Patricia Weöres Sándor „A teljesség felé” című költeményének előadásával búcsúzott a ballagóktól, akik képviseletében Dian Fanni mondott búcsúbeszédet, melyben rendkívül ötletes és tartalmas
módon a gimnáziumot, mint tőlük búcsúzó intézményt személyesített meg.
A zászlóátadást, majd szalagkötést követően került sor a díjak átadására. Dióssi Csaba polgármester jutalomkönyvekkel és városi
érmékkel díjazta az iskolai pályafutásuk során kitűnő eredményt

elért Halász Fannit, Tóth Adriánt,
Schumeth Kittit és Herr Dominikát. Az iskola legrangosabb elismerését, a tanulói Radnóti-díjat
Halász Fanni, Tóth Adrián és Dián
Fanni, az Önkormányzat által is
támogatott pedagógus Radnótidíjat pedig a gimnázium egykori tanítványa, Horváth Zsuzsanna,
magyar-média szakos tanárnő érdemelte ki. Kiemelkedő tanulmányi versenyeredményekért kiemelt
igazgatói és nevelőtestületi különdíjban részesült Végh András és
Orosz Áron. A tanév jó tanulója-jó
sportolója elismerést Tóth Adrián,
a tanév sportolója elismerését Szenes Bettina kapta.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Lenau-díját ez alkalommal Gyevnár Bálintnak és Babiczki
Mercédesz Mariannnak adta át dr.
Mervald Anna elnök. S az ugyancsak hagyományos, országosan
egyedülálló pályázati Rotary-díjat Halász Fanni és Dian Fanni vehette át Horváth Judittól, a RotaryClub korábbi elnökétől.
Az ünnepség a közel száz jutalomkönyv átadásával, majd a Szózat elhangzásával fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Közös érdek a harmonikus együttélés szabályainak betartása
Az elmúlt időszakban nagy örömöt okozott számomra, hogy
el tudtuk ültetni a Szent István
parkban a 2015-ben született
gyermekek előtt tisztelgő születésfát, és kihelyeztük mellé a
nevüket tartalmazó emléktáblát is. Jó érzéssel tölt el, hogy
a korábbi években született
gyermekek szülei közül – utólag - mind többen kérik gyermekük nevének feltüntetését az emléktáblákon, aminek
örömmel tettünk, és teszünk
eleget a jövőben is.
A szülők visszajelzéseiből
úgy érzékelem, hogy a jeles
eseménynek, a gyermek születésének emléket állító kezdeményezésem mind szélesebb
körben válik népszerűvé, melynek folytatása érdekében mindent megteszek a jövőben is a
védőnőhálózat segítségével.
Ezúton is tájékoztatom a szülőket, hogy a korábbi években – a
2010 és 2015 között – született
gyermekek nevét is meg tudjuk

örökíteni a születésfák mellett
kihelyezett emléktáblákon, ha
azt igénylik. Kérem, hogy kérésüket a kz@dkrmg.sulinet.hu
címre írják meg részemre, vagy
a védőnőknél jelezzék ez irányú igényüket a szülők és gyermekük nevét, születési adatait,
a család elérhetőségét megadva. A 2016-ban született gyermekek születésfáját jövő év tavaszán ültetjük majd el. Remélem, hogy idén sok családban
élik át a gyermekszületés boldogságát…

Kérem a szülőket, hogy gyermekükkel látogassanak ki a
Szent István parkba, és közösen
öntözzék meg az ő kislányuk
vagy kisfiúk születésének emlékét őrző fát, amire kíváncsiak
lehetnek ők is, hiszen az első facsemetét fél évtizede ültettük.
A környezet, a park megtekintése egy kellemes családi program is lehet.
Választókörzetemben
nagyon sokat beszélgetek az ott
élőkkel, akik közül a gyermekes
szülők jelezték, és egyben kérték, hogy hassunk oda, hogy a
kutyát csak és kizárólag a kijelölt kutyafuttatóban sétáltassák
gazdáik, ne pedig a gyermekek
által használt játszótéren. Nagyon sok kellemetlenséggel jár
és a fertőzés veszélyét is magában hordozza az ott „elhullajtott” kutyaürülék. A szülők tájékoztatása szerint ez a probléma
sajnos gyakran előfordul a Barátság út 28. számú épületnél
lévő játszóterén. Ezért ezúton

is kérem a kutyatulajdonosokat, hogy négylábú kedvenceiket kizárólag a kijelölt kutyafuttatóban engedjék szabadon,
ott játszanak vele. Kérem, hogy
mindenki tartsa be a harmonikus együttélés alapvető szabályait. A szülők kérésének eleget
téve már intézkedtem, és hamarosan körbekerítik a Barátság út 28. számú háztömb előtt
lévő játszóteret, melyet egyúttal fel is újít az önkormányzat.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A buszmegállókban a várakozó fülkék telepítésének első üteme befejeződött. Minden megállóban lesz fedett váró, de majd
csak a második ütemben. Több
lakos is jelezte a választókerületben, hogy a buszmegállókban nem egyformák a várakozó fülkék, sőt némelyik váró oldalfala akadályozza a kilátást. A
Lakosságszolgálati osztály munkatársához fordultam, aki a következőkkel indokolta az eltéréseket, s válaszolt a lakossági észrevételekre. Három típusú
fülkét helyeztek el, alkalmazkodva a helyszín adottságaihoz és
egyéb viszonyokhoz. Egyik típusnak nincs hátfala a hely szűkössége miatt, ugyanis a busz
számára biztosítani kell a meg-
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felelő űrszelvényt. Némelyik várakozó fülkének nincs oldalfala
(sem), ennek az az oka, hogy az
utasok számára biztosítani kell
az átjárhatóságot. Az oldalfalaknak helyenként a szél elleni védelem a funkciója, ezért nem lehet leszedni, illetve ezekre reklámok kerülnek, ezért nem cserélik átlátszóra.
Évek óta sok bosszúságot
okoztak a Toldi-Dombliget lakóparkban élő lakótársaimnak a
zörgő víznyelő rácsok. Ezek átalakítása és javítása tizenöt helyszínen történik, illetve már megtörtént. A lakosság megértését
kérjük az ebből adódó átmeneti zsákutcák, az útszűkületek és a
sávok lezárása miatt.
Ugyancsak a Toldi-Dombliget
lakóparkban, a Huszka Jenő utca
és a Kacsóh Pongrác-Ábrahám

Pál köz kereszteződésében lévő
tér rendezésére készül a terv a
Lakosságszolgálati Osztályon,
melyet egyeztetni fogunk az ott
lakókkal. Ennek a területnek a
rendezésében számítok a lakosság közreműködésére, melyet
előre is köszönök.
A város pályázatot nyújt be kerékpárút kiépítésére és a meglévők bővítésére. Az északi kerékpáros körút a Sólyom utcától a
Pipa utcán, a Zerkovitz Béla utcán, a Határ utcán, a Repülőtéri
úton fog vezetni. Ennek a kerékpáros körútnak - a tervek szerint
– része lesz a Toldi utcán vezető
kerékpárút is, mely az épülő járdától külön, az úttesten fog vezetni. A Széchenyi-Kossuth utcára kerékpáros átvezető csomópont épül ki a tervek szerint..
A csapadékvíz főgyűjtő II. üte-

mének tervei elkészültek, mely a
Toldi-Dombliget lakóparkot és a
Tóvárost érinti, a kivitelező kiválasztása van hátra. Remélhetőleg még ebben az évben megkezdődik a főgyűjtő csatorna kiépítése.
A Szent László utcából több
panasz érkezett, hogy a Spar
áruház mellett lévő parkolóban
rendszeres az éjszakai rendzavarás. A rendőrség fokozta az éjszakai és az esti órákban a járőr
szolgálatot a területen, melyet a
jövőben is végeznek.
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
Szeszélyes április…
- Gyalogos átkelőhely kialakításának kérelmével – Kálvin J. u.
volt Huba, és Fóti út sarok – keresett meg Szőke Attila a Református Egyházközség lelkipásztora. Megkeresését továbbítottam, majd írásban tájékoztattam
intézkedésemről. A „zebra” kialakításához kellő világítást a közelben lévő villanyoszlop biztosítja.
A gyalogos átkelőhely létesítése
érdekében Közlekedés Hatósági,
a Magyar Közút Zrt., a Lakosságszolgálati Osztály és a Dunakeszi
Rendőrkapitányság illetékesének szemléje szükséges. Az előzőek létrejöttéhez a Pénzügyi és
Jogi Bizottság jóváhagyása kell,
mely végett az aljegyző asszony
intézkedését kértem.
- Az idei esztendőben már
3 közlekedési baleset – két súlyos – történt a Zápolya és a József u. találkozásában. A két súlyos sérültet mentő szállította el
a helyszínről. 2002 óta vagyok a
körzet képviselője, ezalatt az idő
alatt két halálos kimenetelű baleset történt a Zápolya utcában.
Az előzőek végett a Zápolya-József u. kereszteződésénél, a József u. mindkét irányából elsőbbségadás táblák helyett egy-egy
STOP tábla kihelyezése szükséges. A soron következő Pénzügyi
és Jogi Bizottság ülésére kértem a beterjesztést. A Zápolya
utcában száguldozók megfékezése érdekében Dunakeszi Vá-

ros Rendőrkapitányságának intézkedése segíthetne, a traffipaxos rendőrautók, a rendszeresen
bírságoló rendőrök eredményeként jelentősen csökkenhet a notórius gyorshajtók száma. A előzőek végett a Zápolya u. 18. lakója e-mailben fordult hozzám. A
bizottsági beterjesztés eredményeként a STOP táblák kihelyezése hamarosan megtörténik.
- Érdeklődéseket nyújtottam
be a következő folyamatban
lévő ügyekben:
1. A Kossuth L. u. rekonstrukciójával kapcsolatban történt valamilyen előrelépés
2. Gallyazás, fa kivágások kérelme 7 címen
3. Zápolya u.-i szegélyek pótlása a Zápolya u-ban, Király és
József u. közötti szakaszon
4. A balesetveszélyes RákócziBáthory kereszteződés felújítása
- Csőtörés volt a Bulcsú u. 15.,
négylakásos társasház előtt, melyet a DMRV dolgozói rövid idő
alatt elhárítottak. Érdeklődésemre Morvai János a DMRV kirendeltség vezetőjének ígérete
szerint a szegélyek helyreállítását hó végéig elvégzik.
- ELMŰ felé nyújtottam be kérelmet két db balesetveszélyes
oszlop cseréje két címen:
1. Tábor-Király sarok, „zebra”
mellett
2. Zápolya u. 23-mal szemben
lévő oszlop

- A fedett buszmegállók egy
része elkészült, melyek elegánsak és szépek. Sajnos azért akad
egy kis gond, mely probléma
helyrehozható pl. a Fóti út elején az 1.sz. Bölcsődével szembeni oldalon. A helyreállítás kérelmét az osztályvezető asszony
felé benyújtottam.
- Klapka u. 26. előtti telefonközpont kapcsoló alegység helyreállítását ismételten kértem a
Telefon Társaságtól
- Szennyvízakna fedelének levágása, szintbehozása jelentené a megoldást a Klapka u. elején. Megkeresésemre tájékoztattak, hogy a munkálatok elvégzésének kérelmét továbbították a
DMRV felé.
- Májusban veszi kezdetét városunkban a virágosítás. A 6-os
sz. körzetben lévő Kölcsey Ferenc Könyvtár előtt, a Nagysándor József tér körforgalmában és
a Mányoki Ádám téren. Ezt megelőzően téli árvácskákat ültettek a Közüzemi dolgozói a Luther Márton tér körforgalmában

A Luther Márton tér
körforgalmában árvácskák
színesítik meg a hétköznapokat,
mely a körzetem egyik
vízválasztója
és a Könyvtárnál a Kölcsey szobor
mellett.
- Úthibák helyreállítása miatt kértem figyelemfelhívó bakok kihelyezését a Közüzemitől,
a Thököly u. 6. és Kálmán u. 89.
ingatlan elé. Előbbi címen az ott
élő jelezte a hibát
Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Házasságot kötöttek

Brevák János és Kiss Edit 

2015. július 25.

2016. március és április hónapban házasságot kötöttek:
Nagy Zoltán és Kovács Bernadett
Vidáts Zoltán és Kis Réka Klaudia
Baki Ferenc és Dr. Artner Annamária
Molnár Zsolt és Kukucs Nikolett
Schmidt Péter és Fülöp Fanni
Tősér Norbert és Kelemen Andrea
Radó Gellért Péter és Takács Anna Veronika
Takács Krisztián és Skretyuk Melinda Mónika
Telek László és Lajkó Gabriella

március 5.
március 5.
március 5.
április 2.
április 7.
április 9.
április 9.
április 9.
április 9.

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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A LAKÓTELEP SZÍVE
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Örömmel számolhatok be arról, hogy megkezdődött a padok és szemétgyűjtő-edények
kihelyezése a kért helyekre. Elsőként a Barátság út 19. Duna
felőli oldalára, az árnyékos részre került két pad és egy szemétgyűjtő edény, de már jelezték
többen is, hogy hol lenne még
rá szükség! Minden esetben a
Közüzem illetékes vezetőjével
közösen megvizsgáljuk a kérés
teljesíthetőségét, s utána kihelyezésre kerülnek az új térbútorok. Természetesen a kutyapiszok gyűjtő edények is sorra
kerülnek, már jelöltünk ki néhány új helyet e célra, s folytatni fogjuk!
Szeretném, ha a faültetés is
tovább folytatódna, sőt olyan

kéréseket is igyekszem továbbítani és segíteni, mely a már
kész zöldfelületek további növényekkel való gazdagítását
célozza!
Az előző beszámolóimban
jeleztem, hogy néhány helyen
a burkolati festések hiányosak,
ezek pótlása is megtörtént.
Hamarosan megkezdődnek
a felújítási, fejlesztési munkák
is! Először az intézményi beruházások terveiről tájékoztatom
Önöket. A Garas utcai bölcsődében ajtók, szekrények, szociális blokkok felújítását tervezzük, közel 7 millió Ft értékben.
A Gyöngyharmat Óvodában linóleum cserékre, burkolat felújításra, udvari mosdók felújítására juthat pénz, kb. 3,5 millió
Ft. A Kőrösi Iskolában linóleum

csere, öltöző felújítás, tetőszigetelés, lépcső felújítás, ajtó
cserék, tornaterem vonalazás,
és kopolit üvegek cseréi szerepelnek a célok közt, több mint
7 millió Ft értékben. A Játszóház Óvodában is sor kerül felújítási munkálatokra.
Természetesen nem csak az
intézményeink folyamatos fejlesztése a cél, a közterületek
szépítését is szeretném folytatni, különös tekintettel az idősek
és kisgyermekesek igényeire!
Régi gond a Barátság úti
szerviz utak, járdák állapota,
ez ügyben folyamatosan azon
dolgozom, hogy esetleg előbbre tudjuk hozni a munkák kezdésének időpontját, a már elfogadotthoz képest, mert én is
tudom, milyen sok ott élőnek

okoz ez mindennapos gondot!
A Fillér utcai régi járda szakaszt
sem felejtem ki, annak utolsó
szakaszát is szeretném már készen látni mihamarabb! Türelmüket kérem, minden lehetőséget ki fogok használni, hogy
ezt a problémát is orvosoljuk!
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 542-805
számon, levélben a Garas utca
4. szám alatt, s természetesen
személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
képviselője

Fókuszban az intézmények fejlesztése
Aláírásra került az új, 24 tantermes általános iskoláról és a
hozzá tartozó fedett és szabadtéri sportpályák megépítéséről
szóló szerződés. Az építkezés
nyár végén kezdődik, a Repülőtéri út és az Alagi majori út kereszteződésénél. Az állami forrásból megvalósuló beruházás mellett, az önkormányzat
tervezi a Repülőtéri út felújítását, valamint járda és kerékpárút megépítését az új iskolához,
amelynek tervezett átadási időpontja továbbra is 2017. szeptember.
Az új lakóparkokba (Alagliget,
Fenyő, Toldi, Tóváros) költöző fiatal családok életét fogja
megkönnyíteni az új óvoda és
bölcsőde, amelynek megépítését a város Alagligetre tervezi. A 4-4 csoportszobás intézmény építésére a város pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A
városvezetés minden olyan te-
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lektulajdonossal felvette a kapcsolatot, akik az említett lakóparkokhoz közel olyan telket szándékoznak értékesíteni,
amely alkalmas egy ilyen méretű óvoda és bölcsőde megépítésére. Az értékesítési ajánlatok
alapján a Polgármesteri Hivatal
azt javasolja, hogy a városi tulajdonban lévő, alagligeti erdősáv melletti, temető tartalékterületként nyilvántartott üres
telken (az alagligeti játszótérhez közel) épüljön fel az intézmény. Az óvoda és bölcsőde
közúti elérhetőségét az Alagi
majori útról tervezi a városvezetés, kértem, hogy vizsgálják
meg a Tesco körforgalom felől
történő megközelítés lehetőségét is.
Kezdeményeztem a Fóti úton
a Temető buszmegállóhoz közeli gyalogos átkelőhely újrafestését, ugyanis az aszfaltozás után nem került vissza a felfestés. Annak érdekében, hogy

mielőbb elkészüljön az újrafestés, a Polgármesteri Hivatal miután egyeztetett az utat kezelő Magyar Közút Zrt-vel - vállalta, hogy saját költségen elvégzi a munkát. A kivitelezés 24
órán belül megtörtént.
A Gardénia köz lakói többször kérték egy új gyalogos átkelőhely kialakítását, amivel
egyetértettem, és képviseltem
a Városházán. Ezzel kapcsolatos új fejlemény, hogy az átkelőhely tervezése megtörtént.
Ezzel párhuzamosan a fejlesztési tervek között szerepel a járdaépítés is a Fóti út északi oldalán.
A Határ úton rendszeresen
visszatérő probléma a csapadékelvezető rácsok rögzítése. A
gépjármű forgalom miatt ezek
kilazulhatnak, most a körforgalomhoz közeli rács rögzítését kértem, amit el is végeztek
a Közüzemi Kft. szakemberei.
Lakossági bejelentés alapján,

kértem, hogy a Fenyves utcai
liget melletti kerítés a helyére
kerüljön. A Liget rendben tartására fokozottan ügyel a város.
Kezdeményeztem az Alagi
majori út kátyúinak a javítását
is, ennek beütemezésére ígéretet kaptam, reményeim szerint hamarosan sor kerül rá. További függő kezdeményezés a
Gérecz és Czédli utcák találkozásánál az Alag 1 és Alag 2 közötti átjáró közvilágításának a
megoldása, ennek kialakítását
is napirenden tartom.
Bármilyen kérés vagy kérdés esetén keressenek a
thomacsaba@hotmail.com címen, ill. javasolom, hogy csatlakozzanak a "Thoma Csaba online képviselői fogadóóra" csoporthoz a Facebookon.


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.
Sajnos nem került elő a március 8. éjjelén a Katonadombról ellopott fészekhinta. Az önkormányzat azóta pótolta
a játszóeszközt. A Katonadombot rendszeresen használók közül többen fordultak hozzám azzal a kéréssel, hogy jó ötlet
lenne egy ivókutat létesíteni a parkban.
Az ügyet képviselem az önkormányzat illetékes szerveinél, ahol pozitívan álltak a
témához és elkezdődött a megvalósítási tervek kidolgozása. A park fejlesztése
egyébként lépésről-lépésre folyik. Májusban tervezzük a telepítését az eddigi legnagyobb játszó eszköznek, egy több mint
20 méteres hajó alakú mászókának.
Az április 28-i testületi ülésen döntött
az önkormányzat arról, hogy pályázatot
nyúlt be a városi kerékpárutak meghos�szabbításáról. A pályázatok között szerepel egy a körzetünket érintő szakasz
is a Liget utca és a Meder utca között. Az
eredményről értesíteni fogom a körzetben élőket. A hónap folyamán megke-

resés érkezett tőlem abban az ügyben,
hogy a Liget u. és a vízműves terület között jó lenne kutyapiszokgyűjtő tárolókat
kihelyezni, mert sok kutyás használja sétáltatásra a területet. Az ügyben felvettem a kapcsolatot az Önkormányzat illetékeseivel a kihelyezést részleteit illetően.
A tavasz folyamán végül is nem került
sor faültetésre, mert városi szinten túl kevés igény érkezett be. A körzetben keletkező igények értelemszerűen az őszi faültetésre húzódnak át.
A hónap folyamán befejezte a Közüzemi Kft. a Kiscsugró völgyének a takarítását. Az önkormányzati cég a szemétszedést és a burjánzó aljnövényzet kitakarítását végezte el. Szeretnénk a helyet egy
látogatható területté varázsolni, amely
nem illegális szerétlerakókként funkcionál, hanem ahol pad és sétány is van. A
terület rendezésének a tervei már készülnek.
A Kiserdő utcában lakóknak régi vágya,
hogy közterületi járdáik felújításra kerüljenek. Az ügyben többször eljártam már

az illetékes osztályon, áprilisban végül
megtörtént a terület műszaki felmérése
így a tervezés elindulhat.
Áprilisban megkezdődött a járdaigénylések teljesítése. Ennek keretében készült
el a járda a Kisdobos u. 14. számnál. Az
igények felvétele és teljesítése a járdaépítés esetében folyamatos.
Észrevételeit, javaslatait várom a
csoma.at tila.kepviselo@gmail.com
e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete - előterjesztésem alapján - döntést hozott a Klapka utcának a gyártelepi P+R parkolón átvezető
szakaszára 30km/h-s sebességkorlátozás bevezetéséről, valamint a parkoló Tamási Áron utca
felőli végénél kijelölt gyalogátkelőhely létesítéséről, továbbá
gyalogosok áthaladására figyelmeztető jelzőtáblák és útburkolati festés (akusztikus útburkolati jelek) alkalmazásáról. A közlekedési szabályok módosítása és
a figyelemfelhívó jelzőtáblák kihelyezése azért szükséges, mivel
a parkoló használata az áthaladó gépjárművek sebessége miatt jelenleg nem kellően biztonságos. A parkoló északi kijáratánál a Klapka utcán keresztül áthaladó erős gyalogos forgalom
új kijelölt gyalogos átkelőhely létesítését teszi szükségessé, ame-

lyet hatósági engedélyezési eljárás előz meg, ezért hosszabb folyamat. Természetesen a közlekedési szabályok szigorítása csak
akkor érheti el célját, ha a közlekedés valamennyi részvevője – a
gyalogosokat és a kerékpárosokat is beleértve – betartja a rá vonatkozó szabályokat.
Április hónapban is folytatódott a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. útkarbantartó tevékenysége, amelynek keretében
kérésemre a Váci Mihály utcában javították ki az útburkolaton
keletkezett sérüléseket. Néhány
további úthiba kijavítását is kértem a Polgármesteri Hivataltól,
ahol ígéretet kaptam arra, hogy
a vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárását követően rövidesen
megtörténik a komolyabb műszaki felkészültséget és anyagmennyiséget igénylő kátyúk javítása is.

A játszóteret gyermekeikkel
használó szülők megkeresése
alapján a Tompa Mihály utcai játszótéren ivókút létesítését kértem a Polgármesteri Hivataltól.
A szükséges fejlesztést Polgármester Úr jóváhagyta, így bízom
benne, hogy az ivókút rövidesen
elkészül.
Tudomásom szerint a következő hetekben megkezdődhet
a Fazekas iskola szomszédságában a városi tanuszoda építése,
mivel az építési terület átadás-átvétele a napokban megtörtént.
A sokak által várt uszodát várhatóan a jövő évben vehetjük használatba.
Az idén nyáron is több, választókörzetünkben található közintézmény felújítására, korszerűsítésére kerül sor, így a jóváhagyott tervek szerint a Piros Óvodában négy terem burkolatát
felújítják, ajtókat és redőnyöket

cserélnek és az udvaron új öntözőrendszert építenek. A Fazekas iskolában hat tanterem padlóburkolatát cserélik és sor kerül
a tornaterem teljes körű festésére is. A Tábor utcai orvosi rendelőben az elmúlt télen többször adódott műszaki probléma
a fűtéssel, amely a kazán cseréjére tekintettel a következő fűtési szezonra várhatóan hibátlanul
fog működni.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom a következő
elérhetőségeken:
E-mail:
drkovats.kepviselo@
gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi,
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: +36-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
KEDVES LAKÓTÁRSAIM!
A tanév végének közeledtével elindul a városi intézmények nyári felújítási programja,
amelyből természetesen körzetünk intézményei sem maradhatnak ki.
Az Eszterlánc Óvodában a
pince felújítására, a folyosó tisztasági festésére kerül sor, valamint a már korábban megújult
játszóudvar kerítésének belső
vakolása újul meg, ezáltal a kicsinyek játéklehetőségük bővül.
A János utcai Óvodában megújul és biztonságosabb lesz a
játszóudvar.
A Bárdos Lajos Általános Is-

kola főépületében belső ajtók
cseréjére, PVC padló részleges
cseréjére, tisztasági festésre és
az aszfalt pálya javítására kerül
sor.
Bárdos Lajos Általános Iskola, Fő úti épületénél felújítják
az ún. angol aknákat és az épület előtti csatornafedeleket kiemelik.
A Radnóti Gimnáziumban
tantermek tisztasági festése,
sportcsarnok hibás ablaküvegeinek cseréje, lépcsők javítása, gipsz állmennyezeti lapok
cseréje, 4 db tanteremben a
PVC burkolat cseréje, 2 db tanteremben, melyek az érettségi-

re vannak kijelölve 1-1 db klíma
telepítése valósul meg.
A Zeneiskolában részlegesen
felújítják a laminált padlót, festik, tapétázzák a nagytermet és
folytatódik az udvar térkövezése.
A fenti beruházásokon túl
meg kell említenem, hogy a
gyártelepi Művelődési Központ
e hónap végén átmenetileg bezárja kapuit, hogy néhány hónap múlva, a teljes belső felújítást, bővítést követően új köntösben várja a város odalátogató lakosságát.
Jézus Szíve-templom közösségének összefogásaként

megújul a templom körüli terület, amelynek során virágágyásokat alakítanak ki. Az Önkormányzat a szükséges virágfölddel járult hozzá a kezdeményezéshez.
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

Tisztelt Dunakesziek!
Nagy öröm számomra, hogy újabb, a körzetünkben történt fejlesztésekről számolhatok be Önöknek.
A kedvező időjárásnak köszönhetően számos olyan munka kivitelezését valósíthattuk meg, melyek ugyan már rég tervben
voltak, ám a folytonos esőzés és a fagypont
közeli hőmérséklet megakadályoztak minket.
Csapadékvíz elvezetése
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. kérésünknek eleget téve elvégezte a vízelvezető árkok tisztítását és tavaszi karbantartását, valamint a lakossági visszajelzések alapján megoldást keresett a Lehel
utcai csapadékvíz-elvezetés problémájára is.
Három darab szikkasztóakna kiépítését
javasolták, mely javaslatot a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati osztályával megvizsgáltuk és el is fogadtuk. A
szikkasztóaknák így rövidesen megépülnek.
Játszóterek
Legkisebb lakótársainkra is figyelmet fordítva újabb elemekkel bővült a Szabadság
téri, illetve tóvárosi játszótér. Míg az előbbi egy forgóval és egy csúszdával, addig az
utóbbi szintén egy forgóval, valamint egy
láncos egyensúlyozóval bővült.
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Buszmegállók
Megtörtént az idei évre tervezett buszmegállók telepítése, azaz új megállókat és
padokat helyeztünk ki a Kossuth utcán és
a Fóti úton.
Járdaépítés
Városszerte elindultak a járdaépítések,
amelynek első ütemében az
Óvodaköz járdája készült el. Az Alagi Óvoda melletti közterülettel kapcsolatban számos lakossági kérdés és kérés érkezett, főleg a csapadék elvezetését illetően, melynek problémáját a járdaépítéssel megoldottuk. Bízom benne, hogy a fejlesztéssel
számos kellemetlenségtől kíméljük meg a
jövőben a lakosságot.
Kerékpáros fejlesztések
A város pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatóságának
felhívására. A pályázat keretein belül megépülhet a kerékpáros nagykörút is, a 2 sz.
főút északi szakaszához csatlakozó Sólyom
utca - Pipa utcai kerékpáros körút kialakításával, mely egészen a Repülőtéri útig, az ott
épülő 24 tantermes általános iskoláig tartana.
Valamint szeretném ezúton is kérni a tisztelt lakosokat, hogy amennyiben körze-

tünkben valahol igény van egy újabb pad,
szemetes edény kihelyezésére, vagy ötletük van a körzet további fejlesztésére, kérem, keressenek fel elérhetőségemen:
alpolgarmester@dunakeszi.hu.
Erdész Zoltán
10. számú választókörzet képviselője

A KORMÁNY SZÁMÍT
A DUNAKESZI VÁLLALKOZÁSOKRA
Az európai uniós fejlesztési időszakban, 2010 óta a nyertes dunakeszi pályázatok csaknem 87 százalékát a helyi mikro-,
kis- és közepes vállalkozások nyújtották be. A térségben működő vállalatok színvonalas munkájának támogatását a
kormány a jövőben is kiemelten kezeli – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5. választókerület országgyűlési képviselője.

A

z államtitkárral a régió legnagyobb építőipari szakkiállításán, az idén 35. alkalommal megrendezett Construmán beszélgettünk, ahol 15 ország 600 kiállítója jelent meg, köztük a dunakeszi telephelyű,
megújuló energia-hasznosítással foglalkozó Wagner Solar Hungária Kft. is. A kiállítás egyik, jelentős érdeklődésre számot tartó témája a magyar kormány által nemrégiben útjára indított otthonteremtési program
volt.
Tuzson Bence lapunknak elmondta: a
kormány elkötelezett a térség vállalkozásainak fejlesztésében. Kiemelte: nagy örömére
szolgál, hogy a dunakeszi vállalkozások hatékonyan tudnak élni a pályázati lehetőségekkel, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt
uniós fejlesztési időszakban a benyújtott pályázatok csaknem 87 százaléka itt működő
mikro-, kis- és közepes vállalkozást támogatott.
A település a 2010–2013-as uniós programozási időszakban összesen több mint 5
milliárd forintnyi forrásban részesült. A nagyobb volumenű beruházások között említendő a Dunakeszi Rendőrkapitányság és
szállóépület főépületének energetikai korszerűsítése, a Meseház óvoda és a Kincsem
utcai Bölcsőde fejlesztése, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepéhez köthető beruházás, illetve a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. kazánházi és

távhőhálózati korszerűsítése. A helyi mikro-, kis- és közepes vállalkozások pályázatai jellemzően eszközbeszerzésre, valamint
technológiafejlesztésre irányultak – mutatott rá Tuzson Bence.
Az építőipari szakkiállításon a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője látogatást tett az MVM Partnerrel közös standon kiállító, dunakeszi telephelyű Wagner Solar Hungária Kft.-nél is.
Az energiahatékony fűtési, hűtési és áramtermelő rendszereket kínáló vállalat ügyvezetője, Beleznai Nándor érdeklődésünkre elmondta: a vevők igényeit figyelembe véve,
azokhoz alkalmazkodva a napkollektorok
mellett számos más megújuló energiát hasznosító megoldással foglalkoznak, így például geotermikus hőszivattyú, pellet- és fatüzelésű kazánok, kandallók, és ezek tartozékai is elérhetők kínálatukban. A megvalósított beruházásokkal ügyfeleik nemcsak a
rezsiköltségeiket mérsékelhetik jelentősen,
hanem ökológiai lábnyomuk is csökken.
Évek óta vártak már az Otthon Melege Program 2016. április 6-án meghirdetett
családi házak energiahatékonyságának növelését célzó pályázatát, amely vissza nem
térítendő támogatással segíti majd a húsz
évnél idősebb családi házak korszerűsítését
– fejtette ki.
A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is fontos intézkedésnek nevezte az Otthon Melege Program legújabb

Beérkezett és támogatott pályázatok (2010-2013)
A támogatott és leszerződött projektek adatai nem tartalmazzák a támogató döntés és a
szerződéskötés után visszavont és visszalépett projektek adatait.
DUNAKESZI

Országos (helységenkénti) átlag

Beérkezett pályázatok száma

213 db

27 db

Igényelt támogatási összeg

6 674 176 889 Ft

3 201 326 138 Ft

Támogatott pályázatok száma

108 db

16 db

Megítélt támogatási összeg

3 480 046 162 Ft

2 373 885 904 Ft

Leszerződött pályázatok száma

116 db

16,7 db

Szerződéssel lekötött összeg

3 580 559 185 Ft

2 015 377 157 Ft

Megkezdett kifizetések száma
(pályázat)

142 db

20,1 db

Kifizetett támogatási összeg

5 039 254 655 Ft

2 566 049 347 Ft

Megvalósult projektek száma

129 db

17 db

Megvalósult projekteknek
kifizetett összeg

4 760 944 288 Ft

1 244 618 006 Ft

Tuzson Bence és Beleznai Nándor

pályázatát, amely a nemrégiben útjára indított, nagyszabású otthonteremtési program mellett, a már lakóingatlannal rendelkező családokat támogatja, bizonyítva egyúttal azt is, hogy a kormány a lehető legtöbb magyar családnak szeretne segíteni a
mindennapokban. Hozzátette: az otthonteremtési program fő célja, hogy olcsóbbá tegye a lakásvásárlást a magyar családok számára, illetve, hogy növelje a gyermekvállalási kedvet, de legalább ennyire fontos az is,
hogy fellendítse a hazai építőipart, és fokozza a gazdasági növekedést.
Említést érdemel továbbá még egy, az
építőipar felvirágoztatása szempontjából
ugyancsak számottevő kormányzati intézkedés is, nevezetesen az, hogy az új lakásoknál 27 százalékról 5 százalékra csökkent az
általános forgalmi adó, saját célú lakásépítésnél pedig 5 millió forintig visszaigényelhető az áfa – mondta Tuzson Bence.
Azt is kiemelte, hogy a program megvalósításában a kormány számít a Pest megyei,
így a dunakeszi vállalkozások aktív közreműködésére is.
Leszerződött és kifizetett összeg megoszlása
operatív programonként
Operatív program
2010-2013

Kifizetéssel rendelkező
pályázatok
DUNAKESZI

ÁROP

51 743 452 Ft

KEOP

1 653 892 780 Ft

KMOP

3 190 201 786 Ft

TÁMOP

143 416 637 Ft

Összesen:

5 039 254 655 Ft
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Pro és kontra az útépítő alapítványról
Erdész Zoltán alpolgármester nyilatkozatban válaszolt a Dunakeszi Úthálózatáért Alapítvánnyal kapcsolatban
megjelent Jobbikos közleményre, melyben Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő és a Jobbik Dunakeszi Városi elnöke, Varga Zoltán sajtóközleményben kérte számon az alapítvány tevékenységének pénzügyi elszámolását, s egyben
jelezték, hogy feljelentésük alapján az ügyben nyomoz az ügyészség.
"Alulírott Erdész Zoltán, Dunakeszi Város Alpolgármestere egyszer
s mindenkorra tisztázni kívánom,
hogy a Dunakeszi Úthálózatáért
Alapítvány kuratóriumának elnökeként, 2001 és 2003 között eltöltött
26 hónap alatt az alapítvány minden
jogi és adminisztrációs kötelességét
teljesítette az alapítók és a szervezetet felügyelő ügyészség felé.
"Az előkészületeket követő 15 hónap alatt közel 40 utca szilárd burkolata készült el az alapítvány munkájának köszönhetően. A nem mindennapi eredmény alapján különösen méltánytalan az alapítványt ért
vádaskodás. A 2002-es utcajegyzék
ITT érhető el. (Minden hivatkozás
az Önkormányzat honlapján a www.
dunakeszi.hu-n érhető el. A szerk.)

Erdész Zoltán alpolgármester

A Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány megalapításának tervét
a dunakeszi közúthálózat fejlesztési koncepciójaként terjesztettem Dunakeszi Város Képviselő-testülete elé
a 2001. május 17-i ülésen.
Mivel 2001-re elkészült a városi
szennyvízhálózat és csatornarendszer, lehetővé vált az említett fejlesz-

tés kivitelezése után jó minőségű,
szilárd burkolattal ellátni az önkormányzati tulajdonban lévő közutakat.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény lehetővé tette a helyi önkormányzat számára,
hogy közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából közalapítványt hozzon létre, és az kiemelten
közhasznú szervezetként nyilvántartásba vételt nyerjen. A konstrukció
legelőnyösebb pontja az volt, hogy az
általános forgalmi adóról szóló törvény lehetőséget adott a közalapítvány számára, hogy méltányossági
adóvisszatérítés címén visszaforgassa a kivitelezett beruházások költségeinek 20%-át, így adott összegből
több út építésére nyílt lehetőség.
Dunakeszi Város Képviselő-testületének határozata alapján tehát 2001. május 24-én megalakult
a Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány, melynek alapító okirata az
alábbi linken érhető el.
Az alapítvány 2002. áprilisában,
azaz tizenegy hónapos egyeztetés és
előkészületi munka után nyerte el a
kiemelten közhasznú szervezet minősítést, minek köszönhetően megkezdhette gyakorlati működését,
azaz az utak építését Dunakeszin. A
Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása és az azt elfogadó határozat a fenti
hivatkozásokon érhető el.
2002 áprilisában, amikor a Közép-
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Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) pályázatot hirdetett belterületi utak kiépítésére,
Dunakeszi Város Képviselő-testülete 49/2002.sz. önkormányzati határozatában tulajdonosi hozzájárulását adta, hogy a Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány elnökeként,
általam elkészített pályázatot benyújtsuk a Vajda János utca és a Posta utca szilárd burkolattal való ellátására. Az utak megépítésére a sikeres pályázatoknak köszönhetően
összesen 72 millió forintot nyert az
alapítvány.
A 2002-es évben, szintén az alapítvány munkájának köszönhetően,
pályázati forrásból épült meg Dunakeszi egyik jelképeként számon tartott Duna-parti sétány is. Az útszakasz építését a Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány kérelmezte, a
kivitelezéshez Dunakeszi Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adta.
Az említett munkálatokról szóló
beszámolót a Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány kilenc tagból álló
felügyelő bizottsága 2003. március
12-i ülésén elfogadta. Kiemelten közhasznú szervezet lévén a közalapítvány eleget tett törvényi kötelezettségének és 2003 márciusában elkészítette a 2002. évről szóló közhasznúsági jelentését is, mely tartalmazza a
szervezet számviteli beszámolóját, s
a jogszabályoknak megfelelően meg
is jelentette azt a regionális sajtóban.
A jelentésben egyértelműen látható, hogy a kurátorok semmilyen bér, illetve költségjellegű juttatásban
nem részesültek, valamint a szervezet házi pénztár nélkül, kizárólag a
Volksbanknál vezetett bankszámlán
keresztül bonyolította összes pénzforgalmát – így az alapítvány kezelésében álló összegek minden irányú
mozgása nyomon követhető.
A lezárt adóévet követően, 2003-ban
a Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány számlájára megérkezett a méltányossági alapon visszaigényelt 71 millió forint, azaz a 2002-ben kifizetett
útépítési költségek általános forgalmi
adója. További pályázati források, illetve az említett ÁFA-visszaigénylésnek
köszönhetően 2003-ban az alapítvány
folytatta munkáját és további tizenkét
utcát épített.

2003 nyarán az alapítványt felügyelő ügyészség ellenőrzést tartott a
szervezetnél és mindent rendben talált, hiányosságra nem hívta fel a figyelmünket.
Ugyanebben az évben hivatali beosztásom és országgyűlési képviselői munkám miatt nem vállaltam
tovább a Dunakeszi Úthálózatáért
Közalapítvány elnöki posztját, lemondtam, melyet Dunakeszi Város
Képviselő-testülete 2003. július 9-i
testületi ülésén, 143/2003. sz. határozatával el is fogadott.
Ezt követően a Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány munkájában
nem vettem részt, az alapítvány elnöki posztját Kovács László vette át.
A vezetésem alatt a Dunakeszi
Úthálózatáért Közalapítvány minden törvényi kötelezettségének eleget tett, pénztári forgalmat nem bonyolított. A 2002-ben és 2003-ban
elvégzett munkálatok után összesen
97,6 millió forint ÁFA-t igényelt vis�sza, melyet meg is kapott. A pályázati forrásból származó 72 ,1 millió
forinttal együtt összesen 169,7 millió
forintnyi plusz anyagi forrást szerzett a városnak, melynek hiányában
nem épülhetett volna meg a több
ezer négyzetméternyi szilárd burkolatú út. Az említett két év első tizenegy hónapját az előkészületek, különböző hivatalos szervekkel való
egyeztetések alkották, melyek a közalapítvány kiemelten közhasznú minősítésének elnyeréséért folytak.
A beruházásoknak köszönhető
előrelépés nagyban javította Dunakeszi lakóinak életminőségét, elősegítette a helyi gazdaság fellendülését,
illetve hosszú távú haszonként átpozícionálta a város térségben elfoglalt
szerepét és vonzerejét.
Elnökségem alatt a közalapítvány
az elvégzett beruházásokról minden
esetben elkészítette éves beszámolóját, melyet a közalapítvány felügyelő
bizottsága el is fogadott.
Elszomorítónak tartom, hogy tizenhárom év elteltével, az a Varga
Zoltán Péter, aki hét év alatt mindössze két évfolyamot volt képes elvégezni egy pécsi egyetemen, s vált
közben a Jobbik Magyarországért
Mozgalom „profi” politikusává,
majd megyei képviselőként megélhetési politikussá, rágalmazásával
fölösleges munkára kötelezi az érintetteket. Vádjai teljes mértékben
megalapozatlanok, hiszen a lakosság részéről a számos alkalommal
szóvá tett hálán és elismerésen kívül semmilyen negatív visszajelzés,
illetve számonkérés nem érkezett az
alapítvány, illetve annak kuratóriumának tagjai felé. Sajnálatos mó-

don azonban egy olyan közszereplő,
aki mindezidáig szinte semmilyen
módon és eszközzel nem keltette és
építette még Dunakeszi jó hírét azzal van elfoglalva, hogy a közösségért dolgozó lokálpatriótákat besározzon." - olvasható a www.dunakeszi.hu-n Erdész Zoltán Dunakeszi
Város alpolgármestere aláírással ellátott közleményben.

...
Az Erdész Zoltán alpolgármester által jegyzett közlemény előzménye, hogy Hegedűs Lórántné
országgyűlési képviselő és a Jobbik Dunakeszi Városi elnöke, Varga Zoltán sajtóközleményben kérte
számon a Dunakeszi Úthálózatáért
Alapítvány tevékenységének pénzügyi elszámolását, s egyben jelezték, hogy feljelentésük alapján az
ügyben nyomoz az ügyészség.
A közleményt az alábbiakban
ugyancsak szó szerint közöljük:
"A Jobbik feljelentése után nyomoznak a fideszes önkormányzatnál
A dunakeszi polgármesteri hivatalba
bejegyzett Dunakeszi Úthálózatáért
Közalapítvány 1,7 milliárd forintnyi
közpénzzel mind a mai napig nem
tud elszámolni. Az alapítvány egyáltalán nem, az önkormányzat pedig érdemben nem válaszolt semmilyen megkeresésre és közérdekű adatok kikérésére.
Dunakeszi városának önkormányzata 2001-ben azzal a céllal hozta létre ezt a közalapítványt, hogy a településen az útépítéseket elvégezze.
Ezt követően az önkormányzat úgy
folyósított minden évben több száz
millió forintnyi összeget a közalapítvány részére, hogy a rendelkezésünkre álló adatok szerint semmilyen formában sem követelte meg az
összegekkel történő elszámolást. A
közalapítvány működésének elmúlt
tizenöt esztendejéből mindösszesen
egy-két évre vonatkozóan találtunk
bármiféle dokumentumot annak
gazdálkodásáról. Például 2005-ben
az alapítvány mintegy félmilliárd forintot kapott az önkormányzattól, az
erről szóló elszámolást pedig csupán
egy egyoldalas tájékoztató jelentette.
A rendelkezésünkre álló információk szerint a közalapítvány működése során egyetlen évben sem teljesítette a bíróság felé beszámolási kötelezettségeit. Az önkormányzat pedig
folyamatosan akadályozza az ügyben folytatott tényfeltáró munkát. A

közalapítvány első kuratóriumi elnöke Dunakeszi jelenlegi fideszes alpolgármestere, az őt követő alapítványi vezető pedig egy civil szervezet
képviselőjeként gyakorlatilag a Fidesszel koalícióban vezette a várost.
A közalapítvány tavaly ősz óta
gyakorlatilag eltűnt. Bár hivatalosan
továbbra is a település önkormányzatának épületébe van bejegyezve, a
hivatalos megkeresések „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza
az önkormányzattól. Ezért korábban
már közérdekű adattal való visszaélés miatt is feljelentést tettünk.
A közalapítványnál történt vis�szaélések miatt a Jobbik feljelentése nyomán nemrégiben különösen
nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen
kezelés gyanújával rendelt el nyomozást az ügyészség. Úgy véljük, hogy
egyetlen önkormányzatban sem lehet ilyen felelőtlen módon gazdálkodni a közpénzekkel. Felszólítjuk
az önkormányzatot, hogy hagyjanak
fel az alapítvány körüli titkolózással,
és nevezzék meg azokat a felelősöket,
akik miatt Dunakeszi történetének
legsúlyosabb korrupciós ügyében eljárás indult. Választ várnunk a település jelenlegi fideszes alpolgármesterétől, Erdész Zoltántól arra, hogy
milyen szerepe van és volt az alapítvány gyanús pénzügyeiben.

Varga Zoltán Péter
(balról) Jobbikos
párttársával egy
sajtótájékoztatón

Hegedűs Lorántné, a Jobbik
országgyűlési képviselője és
Varga Zoltán, a Jobbik
dunakeszi elnöke"

...

Következő lapszámunkban, az alapítvány elnöki tisztségében Erdész
Zoltánt váltó Kovács Lászlót kérjük
fel, hogy az általa irányított időszakban végzett munkáról és pénzügyi elszámolásról tájékoztassa a város polgárait. A szerk.
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Véleménynyilvánítással döntött a lakosság
A Magyarság Sporttelepen valósul meg
a tornacsarnok, nem Dunakeszi-Alsón
Az április 23-i véleménynyilvánító szavazás előtt tartott lakossági fórumon elhangzott hozzászólások alapján már érzéklehető volt, hogy az Alsón élők többsége nem támogatja a 20x40 méteres tornacsarnok- és közösségi létesítmény felépítését. Kitapintható volt, hogy a véleményformálók számára a nyugalom, a csend, a környezet szépsége és vonzereje felülírja sport- és közösségi
létesítmény kínálta lehetőség várható előnyeit.

B

enkő Tamás, a körzet önkormányzati képviselője a voksolás előtt számos fórumon ismertette a fejlesztés részleteit,
bemutatva annak előnyeit, és azt, hogy
az e célra felhasználható több mint
négyszázmillió forint TAO-s forrást a
város közel kétszázmillió forint önrés�szel támogatja. A képviselő emlékeztette az Alsón élő lakótársait, hogy 2013
tavaszán - időközi önkormányzati képviselő választáson - képviselő-jelöltként „KÖZÖSSÉGI párbeszéd” címen
közvélemény-kutatást tett közé, melyben számos témában felmérte, hogy az
Alsón élőknek milyen igényeik vannak.
Mint kiderült, a válaszadók 68%-a tartott igényt sportpályára. Jelentős igényként fogalmazódott meg a szervezett,
kulturált sportolás feltételeinek megteremtése iránti lakossági igény.
A képviselő azt sem hallgatta el, hogy
a tervezett fejlesztés ellenzőinek többsége nem a beruházást veti el, hanem a
helyszínt. Az emberek féltik környezetük nyugalmát, a pihentető csendet, a
mezőt. – Tíz, tizenöt évvel ezelőtt sokan voltak, akik a nyugalom miatt költöztek ide, de az óta folyamatosan épülnek az új házak, a régiek helyén új otthonok nőttek ki a földből. Teljes mértékben elfogadom azok érvét, akik a
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régi idők nyugalmát féltik, de a folyamatos létszámnövekedéssel ez bizony
már nem a régi – mondta a képviselő az
áprilisi lakossági fórumon, aki szerint,
ha a starthelyen épülne fel a sport- és
közösségi-kulturális célú létesítmény,
nem zavarná az emberek nyugalmát.
(A fórumról készült tudósítás a www.
dunakanyarregio.hu-n olvasható.)
Benkő Tamás szólt arról is, hogy a
2013-ban és az azóta jelentkező igények
kielégítése érdekében megkereste azt a
lehetőségét, amely jól szolgálná a helyiek sportolási, közösségi céljait. A Pest
Megyei Labdarúgó Szövetség igazgatójaként sikerül – többek támogatásával – egy olyan pályázatot realizálni, és
biztosítani hozzá a forrást, amely lehetővé tenné a fejlesztés megvalósítását.
Mint mondta, ez kizárólag az Alsón
élők döntésén múlik. Fontosnak nevezte a döntés szabadságát.
Dunakeszi-Alsón az április 23-án
megtartott véleménynyilvánító szavazáson 729 szavazati joggal rendelkező
helyi lakos jelent meg, akik az alábbiak
szerint döntöttek:
1.) Egyetért-e, hogy Dunakeszi-alsón
sport- és közösségi-kulturális létesítmény épüljön?
a) igen:
241 db vélemény
b) nem:
480 db vélemény
c) érvénytelen:
8 db vélemény
2.) Egyetért-e, hogy Dunakeszi-alsón, a repülőtér délnyugati sarkában
sport- és közösségi-kulturális létesítmény épüljön?
a) igen:
119 db vélemény
b) nem:
561 db vélemény
c) érvénytelen:
49 db vélemény
3.) Egyetért-e, hogy Dunakeszi-alsón, a Pálya út és a Magdolna utca északi része által határolt starthelyen sportés közösségi-kulturális létesítmény
épüljön?
a) igen:
203 db vélemény
b) nem:
498 db vélemény
c) érvénytelen:
28 db vélemény
– Köszönöm valamennyi, a szava-

záson megjelent alsói lakótársamnak,
hogy a képviselő-testület által a javaslatomra biztosított véleménynyilvánítási
jogával élve kifejtette, szeretné-e, ha a
sport- és közösségi célú beruházás Alsón valósulna meg. A magas részvételi
aránynak szívből örülök, az eredményt
természetesen tudomásul veszem, noha
szomorúvá tesz, mert Alsó eddigi legnagyobb infrastrukturális fejlesztéséről mondtak ma le a helyiek kétharmad-egyharmad arányban. Az ugyanakkor boldoggá tesz, hogy Alsó helyett
városunk északi része gyarapodni fog
egy sportcélú létesítménnyel – mondta el szerkesztőségünk megkeresésére
Benkő Tamás, Dunakeszi 7. számú választókörzetének önkormányzati képviselője.
A voksolás eredménye után Dunakeszi Város Önkormányzat honlapján megjelent közleményben – többek
között ez olvasható: „Tekintettel arra,
hogy a sportlétesítmény a közeljövőben
mindenképp megépül, a város szempontjából a projekt továbbra is pozitív esemény és nyereség – hiszen átlagon felüli munkának köszönhető, hogy
a több mint 400 millió forint értékű támogatást megkaptuk és megvalósíthatjuk ezt a rendkívüli beruházást. Benkő Tamás ezért nem támadásokat érdemel, hiszen, nem sok ember van, aki
munkájával ekkora összeget hozott volna a város fejlesztésére. A tornacsarnok
így az eredetileg is tervezett helyszínre,
a Magyarság Sporttelepre épülhet meg.
A beruházásnak köszönhető előrelépés nagyban javítja a dunakeszi sporttevékenységek minőségét, legyen szó
akár tömeg-, szabadidő- vagy versenysportról. Megépülésével tovább növekedhet Dunakeszi jó híre, kiemelkedő
sporttevékenysége és elért eredményeinek köszönhetően. Biztosak vagyunk
benne, hogy a testnevelési-, sport-,
kulturális-, oktatási-, közösségi- és rekreációs központ megvalósítása a jövőben elégedettséget és rengeteg pozitív élményt szerez majd az oda látogatóknak.”
Vetési Imre

Nem kér bocsánatot
kijelentéséért a főszerkesztő
Mint azt előző lapszámunkban megírtuk, Dunakeszi Város Képviselő-testülete határozatban ítélte el a Dunakeszi Hírhatár főszerkesztője, Nagy Nándor botrányos megnyilvánulását, amellyel a
város kitüntetettjeit illette. A Facebook internetes közösségi oldal sokak által látogatott felületén nyomdafestéket nem tűrő szavakkal írt Dunakeszi Város mindenkori kitüntetettjeiről.

K

ijelentésével nagy port kavart
Dunakeszin, hiszen olyan,
köztiszteletben álló embereket sértett meg, akik páratlan teljesítményükkel el nem évülő érdemeket szereztek, valamint maradandó
értéket teremtettek. A kitüntetettek felháborodtak, a főszerkesztő viszont nem
kér bocsánatot, sőt, feljelentést is tett. Az
üggyel kapcsolatban megszólaltattuk az
érintett feleket.

„Ki ez az ember
egyáltalán?” – kérdezte
a város díszpolgára
Szakáll Lászlóné, Lujzi néni évtizedeken át tartó munkájával számos városi
és országos kitüntetést érdemelt ki, legutóbb a képviselő-testület Életmű Díjjal
jutalmazta.
Nagy Nándor megnyilvánulását látva
így nyilatkozott: „Ilyen alpári stílusban
senki nem írhat a kitüntetettekről! Mind
becsületes, köztiszteletben álló személy, a
kitüntetést több évtizedes munkásságukkal érdemelték ki. Munkájukat szakmailag magas színvonalon végzik, hivatástudatuk párját ritkítja! Egy főszerkesztő
nem engedhet meg ilyet magának! Jobb
nem is beszélni róla, csakis önmagát minősíti azzal, amit mondott. Kérdem én,
milyen újságíró az ilyen? És ki ez az ember egyáltalán?"
Bár a főszerkesztőnek lett volna lehetősége a bocsánatkérésre, nem élt vele,
sőt nyíltan elutasítja azt. A Dunakeszi
Polgár megkeresésére így nyilatkozott:
- Miért ragadtatta magát ilyen ízléstelen és elítélendő megjegyzésre? Nem
bánta meg kijelentését? - kérdeztük
Nagy Nándortól.
- Az általam tett megjegyzést magánemberként tettem, egy zárt, azaz nem
nyilvános Facebook csoportban. Onnan
valaki azt kimásolta és jelentette a polgármesternek. Rövid idő alatt le is zajlott a koncepciós eljárásom, elkészült az
ítélet. Rákosi Mátyás idejében működött
hasonló besúgó hálózat hazánkban. Ebben az ügyben én áldozat vagyok, nem
vétkes. Az 50-es éveket idéző eljárás mi-

att megtettem a feljelentést hivatali vis�szaélés miatt, amit a rendőrség befogadott.
- Ha már diktatúrákat idéz, főszerkesztőként milyen szempontok motiválták, amikor az április 23-i alsó véleménynyilvánító szavazás eredményének
ismeretében engedélyezte annak az elhíresült mém videónak a közlését, amelyben a film készítői a náci vezér „személyével azonosítják” a város polgármesterét? Nem érzi úgy, hogy döntésével átlépte az emberi jóérzés és ízlés határát?
- Főszerkesztőként én tisztában vagyok
azzal, hogy mi a mém videó. Ha a Bukás
című film elhíresült jelenetéből készült
feldolgozások összes szereplőjét Hitlerhez
hasonlítanánk, akkor Schiffer Andráson
keresztül Gyurcsány Ferencen át, Orbán
Viktorig, szinte mindenki volt már a III.
Birodalom vezetője. Természetesen a fenti személyek és Dióssi Csaba sem azonos
Hitlerrel.

A Nyugdíjas
Kiránduló Klub sem
hagyta szó nélkül
A főszerkesztő megnyilvánulását
Terbe Józsefné, Csöpi néni sem tudta szó
nélkül hagyni, aki maga is többszörös
kitüntetett, valamint idén az általa ve-

zetett Dunakeszi Nyugdíjas Kirándulóklub is elismerésben részesült.
"Csalódottan értesültem Nagy Nándor
nyilatkozatáról. Nem tudom, mi áll az ügy
hátterében, de nekem úgy tűnik, ez egy
sértett ember véleménye, egy újságíró nem
viselkedhet így, egy főszerkesztő meg egyáltalán hogy mehet el idáig?! – mondta.
Hozzátette: „A kitüntetettek munkájukkal, sok évtizedes tevékenységükkel
érdemelték ki a város elismerését. Számomra az a legszomorúbb ebben a történetben, hogy az ő örömüket keserítette
meg ez a meggondolatlan és bántó megjegyzés. Ami a Dunakeszi Nyugdíjas Kirándulóklubot illeti, ebben az évben ünnepeljük klubunk fennállásának 40. évfordulóját, a kitüntetés az elmúlt időszak
munkájának elismerése. Ezért mi úgy
gondoljuk, hogy a főszerkesztő úr megjegyzésével a továbbiakban nem foglalkozunk.”
A Dunakeszi Hírhatár internetes portál sokszor az újságírás, a lapkészítés
írott és íratlan szabályait súrolva, nem
ritkán arra „fittyet hányva” tálalja írásait a minél nagyobb olvasottság elérése
érdekében. Úgy tűnik, a főszerkesztő úr
legutóbbi megnyilvánulásával - amelyet
a nyomdafestéket nem tűrő stílusa miatt
nem idézünk - ezúttal túl messzire ment,
de ezt döntse el mindenki a maga ízlése
és értékítélete szerint.
Vetési Imre
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Bölcsődék Napja
Az első magyar bölcsőde 1852. április 21-én nyílt meg a
fővárosban, a Kalap utca 1. sz. alatti bérház földszintjén (ma V. ker. Irányi utca 2-4). 5 szobában, 38 gyermekkel. Erre emlékezve, 2010 óta, a Szociális és Családügyi
Minisztérium kezdeményezésére évente megünneplik a
Bölcsődék Napját.

Városi
Gyermeknap
A hagyományos koncerteken, színpadi programokon
és ingyenes ugráló váron kívül meglepetéssel készül Dunakeszi Város Önkormányzata az idei Gyereknapra.

M

Pokriva Erika (balról), Surányi Ottóné, Dióssi Csaba, Bartos Mónika

E

bből az alkalomból
jöttek el a Humán
Szolgáltató Központba a városi bölcsődék
munkatársai, hogy április 21én együtt ünnepeljenek és emlékezzenek. A megjelenteket,
köztük Dióssi Csaba polgármestert és dr. Zsigmond Máriát, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati osztály szociális és egészségügyi csoport vezetőjét Szabóné Ónodi Valéria
önkormányzati biztos köszöntötte. Felidézte, hogy az első
bölcsődét 1844-ben Párizsban
hozták létre, s ezt követően hamarosan Európa szerte mintegy 400 hasonló intézmény
kezdte el működését. Mindennek oka pedig a nagyipari termelés kialakulása, a nők egyre
nagyobb számban történő foglalkoztatása volt. Az első hazai bölcsőde megalakításában
úttörő szerepe volt Forrainé
Brunszvik Júliának, az óvodaalapító Brunszvik Teréz unokahúgának.
Beszédében a polgármester
arról szólt, hogy a kisgyermek,
születése után jó ideig szinte kizárólag gondoskodó édesanyjához kötődik. Ám amikor az édesanya számára eljön
a munkába állás ideje, gyermekét rá kell bíznia másokra, ám
a pici ezt eleinte nehezen viseli. „Önöknek van nagyon fon-
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tos szerepe abban, hogy segítsék a gyermeknek ezt a nehéz
helyzetet átvészelni”.
A társadalmi megbecsülés egyre inkább megfelel ennek a fontos szerepnek. Elmondta a polgármester, hogy
a kormányzat a középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei dolgozók megbecsülése jeleként a jövő évi költségvetés
számaiban lehetőséget teremt
a béremelésre. „Városunkban a
legnagyobb elismeréssel tekintünk az Önök munkájára s folyamatosan fejlesztjük a férőhelyek számát. Egy olyan pályázaton indulunk, melynek
keretében újabb négycsoportos bölcsődét szeretnénk létrehozni.”
A tisztelet jeléül valamen�nyi megjelentnek egy-egy szál
virágot és ajándék pólót adott
át a polgármester. Ezt követően kiemelkedő munkájáért Surányi Ottóné (Garas utcai bölcsőde), Bartos Mónika ( Kincsem utcai bölcsőde) valamint
Pokriva Erika (Fóti úti bölcsőde) vehetett át elismerést Dióssi
Csabától.
Az ünnepség után a következő évi nevelési változásokkal kapcsolatos szakmai megbeszélésre került sor.
Katona M. István
A szerző felvétele

ájus 29-én, vasárnap a Katonadomb újra egy vidám, jó hangulatú családi napnak ad otthont, ahol
az egész napos színpadi műsor, ínycsiklandó ételek és italok, kézműves árusok mellett vidámpark és ingyenes játékok is várják a kicsiket, nagyokat egyaránt.
Ha Gyereknap, akkor nem maradhat el a Decathlon futás sem. Négy kategóriában nevezhetnek a vállalkozó kedvű sportolók: ovis futás (300 m), alsós futás (500 m), felsős
futás (1,5 km) és felnőtt futás (5 km). Nevezni 9 órától lehet a rendezvény helyszínén, a részvétel mindenki számára ingyenes!
Továbbá Dunakeszi Város Önkormányzata egy garantáltan maradandó élménnyel, meglepetéssel készül a Gyereknapra, melyről a Katonadomb rendezvénytér egy, már elkerített része árulkodik – leleplezés a Gyereknapon, tartson
velünk Ön is!

„Félúton”
– Tuzson-Berczeli Péter festőművész tárlata
Összegzés, számvetés, pillanatnyi megmérettetés? Lendületvétel a további alkotó munkához? Mindez együttvéve
tetten érhető Tuzson-Berczeli Péter Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett festőművész „Félúton” – 25 év
Dunakeszin című jubileumi tárlatán, melyet április 22-én nyitottak meg a DunArt Galériában.

B

Tuzson Bence, Tuzson-Berczeli Péter, Peti Sándor, Baky Péter

ár alkotásai közül
többet korábbi városi
szintű csoportos kiállításokon megismerhetett a közönség, eddigi munkásságát egységben, egészében
most mutatta be először településünkön. Peti Sándor fotóművész, a DunArt Képzőművészeti Egyesület elnöke, a tárlat
rendezője és házigazdája azt is
elmondta, hogy a művész képei
közül több magántulajdonban
van, összegyűjtésük időigényes volt. E munkához nagyban hozzájárult a VOKE József Attila Művelődési Központ
munkatársainak segítsége, melyet ezúttal köszönt meg a jelen lévő Csoma Attila igazgatónak, önkormányzati képviselőnek. Ugyancsak elévülhetetlen érdeme az intézménynek,
mint kiadónak az a rendkívül
tartalmas katalógus megjelentetése, melynek lapozgatásával
az érdeklődőknek nem csupán
a festmények elmélyült értelmezésére nyílik lehetősége, de
megismerhetik egy gazdag alkotói periódus jelentős állomásait is.
A tárlatnyitón a nagyszámú

közönség soraiban jelen volt
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációért felelős államtitkára,
a körzet országgyűlési képviselője, a kiállítás védnöke, dr.
Molnár György a város jegyzője, Szabó József önkormányzati
képviselő, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok, Eich
László tankerületi igazgató, dr.
Csák Éva, a Dunakeszi Járásbíróság elnöke, Szakáll Lászlóné
városunk díszpolgára s a képzőművészeti egyesület számos
tagja.
Meghallgattuk Dobai Szabolcs, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola hegedűtanára elmélyült előadásában Johann
Sebastian Bach Sarabande
című művét. Ezt követően Tuzson Bence mondott köszöntőt.
Bevezetőben Babits Mihály
„Tudomány és művészet” című
jegyzetéből idézett: „A művészet és tudomány legmagasabb foka a Tudatnak, amely
az Élet testén nőtt…” „Kevesen
vagyunk képesek arra, hogy
a művészettel ki tudjuk fejezni azt, hogy honnan indultunk
és hová tartunk, vagyis mi az

élet célja. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a kiállításon, és tanúja lehetek annak,
hogy ez a magas fokú Én megjelenhet… Láthatjuk azt, hogy
valami különös, egy hasonlattal élve, a francia sanzonok
színkavalkádja jelenik meg. De
ez csak látszólagos kavalkád,
mert ha rátekintünk a képekre, láthatjuk azt a felsőbb ént,
ami magában hordozza a múltat, a jelent és a jövőt. TuzsonBerczeli Péter esetében a múlt
köti Erdélyhez, a jelen Dunakeszihez és hát a jövő kifürkészhetetlen… A tárlat címe ellenére azt gondolom, már egy
egész életművet láthatunk, ám
a cím nyilván csak szimbolikus. Bizonyára lesz még olyan
kiállítása a művésznek, amelyen gyönyörködhetünk újabb
képeiben megindítva belső érzéseinket. S még akkor is csak
félúton leszünk.”
Tárlatnyitó beszédében Baky
Péter, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett festőművész elmélyült elemzést
fogalmazott meg a művekről, s
az alkotó személyiségéről. „Az
alkotás közben a művész folyamatosan a rész és az egész tekintetében egyfajta egyensúlyra törekszik… Ez persze nem
azt jelenti, hogy mi befogadók,
a kép előtt állva, elgondolkodva, átérezve a műből áradó ihletettséget ne tudnánk magunkban hozzátenni, tovább
képzelve, építve a mű jelentését tovább lendíteni szellemi, érzelmi töltekezésünket…
Nagyon gondosan komponálva festi egymásra az újabb és
újabb rétegeket… míg létre
nem jön a kívánt, elhatározott
s a megkomponált egyensúly,
ki nem alakul az úgynevezett
„lebegő transzparencia”. Természetesen van eme technikának neve is, mégpedig úgy hívjuk: pentimentó!... Ma majdnem minden alkotó művész-

nek, kivált képzőművésznek a
hétköznapi ember számára elképzelhetetlen az élete, azokkal a nehézségekkel, melyekkel
nap mint nap szembenéz. Persze ennek számos egyéb összetevője is van az általános vizuális kulturálatlanságtól a magán
és állami mecenatúra szerepéig. Bár a napokban döbbentem
rá, mint a Nemzeti Kulturális
Alap kuratóriumi tagja, hogy
milyen óriási összegeket költ az
állam a kultúrára s mégis milyen kevés ez.” Beszéde végén
szólt a művész családi hátteréről is, „amit ő maga is mindig első helyen említ, szerettei,
gyermekei, s felesége személyében.”

Dobai Szabolcs

Végezetül az alkotó mondott
köszönetet mindazoknak, akik
a tárlat létrejöttében segítséget
nyújtottak. Majd ismét Dobai
Szabolcs hegedűjátékát hallgathattuk.
A műalkotások a galériában
(Fő út 110.) szerdán és pénteken 14.00-18.00 óra között május 31-ig tekinthetők meg.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Huszonöt éves a Dunakeszin működő, dr. Déry Tibor által vezetett DigiDental Fogászati Rendelő

„Elnyertük a betegeink bizalmát!”
Azóta dolgozik magán fogorvosként, amióta erre a szabályok lehetőséget biztosítanak. 1991-ben nyitotta meg Dunakeszin a
DigiDental fogászati rendelőt, azóta megszámlálhatatlan páciens köszönheti neki a sokszor kibírhatatlan fájdalmak megszüntetését, fogaik rendbe tételét. Több szabadalom is fűződik a nevéhez – például a Digident elektrometrikus csatorna hosszmérő
–, szak-, és továbbképzéseket tart kollégáinak, és a nap minden órájában kész betegeket fogadni. Dr. Déry Tibor, a DigiDental
vezető főorvosa lapunknak elárulta, sajnos nagy igény mutatkozik a munkájukra, ugyanis a felmérések szerint a magyar populáció 94-96 százaléka fogbeteg.
– Erre mondják azt, szép kort élt
meg. Az Ön által alapított és máig
vezetett DigiDental Fogászati Rendelő éppen 25 éve fogadja immár a
pácienseit…
– Nagyon büszke vagyok arra,
hogy a magánrendelőnk megérte ezt
a szép kort, és abban bízom, hogy
még sokáig állhatunk a hozzánk fordulók rendelkezésére. 1991 januárjában nyílt meg a rendelőnk, miután
elhagytam a Központi Stomatológiai
Intézetet, ahol a magyarországi fogorvos továbbképzésben vettem részt,
mint előadó oktató. 1990 januárjától
júliusáig folyt az előkészítése annak
a jogszabálynak, amely kimondta,
hogy a fogorvosok immár dolgozhatnak kizárólag magánpraxisban.
Májusban már kiléptem a Szentkirályi utcai állami rendelőből, és a fővárosban, édesapám magánrendelőjét vittem tovább, amit a mai napig
is fenntartok. Ám ez akkoriban nem
bizonyult elégnek a megélhetéshez
és a folyamatos szakmai képzésekhez, így aztán lakóhelyemen, Dunakeszin is megnyitottam a magánrendelőm.
– Családi hagyomány Önöknél a
fogorvosi hivatás?
– Igen, családi tradíció. A lányom
a harmadik generációs fogorvos nálunk, aki a férjével közös rendelőben
praktizál.
– Miért nem próbáltak meg az
állam védőszárnya alatt megmaradni? Nem volt a páciensek számára elriasztó, hogy itt mindenért
fizetni kellett?
– Nem. Sajnos más lehetőségünk nem volt, ugyanis a helyi önkormányzattól nem kaptuk meg
az OEP-támogatást. Persze a városvezetéssel sokat javult a kapcsolatunk, hiszen a fogászati ellátásban bekövetkezett változások miatt többször is meghívtak az önkormányzati ülésre, és a tervezett
változtatásokkal kapcsolatosan kikérték a véleményemet. Sőt, a privatizáció követelményeinek minél
jobb megismertetése céljából „Hogyan tovább?”címmel előadás-sorozatot tartottam a városban vidéken
és a fővárosban dolgozó kollégák ré-
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Dr. Déry Tibor főorvos munka közben
szére. A magánrendelésünk hamarosan beindult, minden nap délelőtt vagy délután elérhető volt a lakosság részére. A nagy érdeklődésre
való tekintettel a rendelő bővítésére
hamar sor került, ami megnövelte a
kapacitásunkat.
– A versenyképességet az állami
szektorral a fejlett technikai hálózattal is fel lehetett venni. Milyen
fejlesztéseket hajtottak végre?
– Az elmúlt huszonöt évben a rendelőnket folyamatosan fejlesztettük,
fogászati egységek, röntgentgépek
és legkorszerűbb anyagok valamint
technológiák tekintetében. Az implantáció tevékenységi körünkben
kezdettől fogva rendelkezésre áll és
a fémmentes fogpótlásokat is ajánljuk, főleg a fémallergiával rendelkező betegeink részére. A saját szabadalmamat is sikerrel alkalmazzuk, a
Digident elektrometrikus csatorna
hosszmérőt, aminek segítségével a
lehető legpontosabban lehet gyökeret tömni. Ráadásul a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem akkreditált rendelője vagyunk, és eddig
négy szakorvos kiképzése és sikeres vizsgára bocsátása fűződik a nevünkhöz.
– Honnan érkeznek betegek a
rendelőbe?
– Az elmúlt időszakban sok ezer
beteget láttunk el, főleg a dunakeszi
lakosság köréből, de a régió településeiben is ismert és keresett a rendelőnk. Az OEP támogatást továbbra sem sikerült elérnünk, ezért a betegeknek fizetniük kell az ellátásért.
Azonban azok, akik a hosszú várakozási időt nem tudják kivárni az

ingyenes ellátásban, azok részére is
mindenképpen segítség ez a lehetőség. Az utóbbi három évben éjszakai
és munkaszüneti fogászati és szájsebészeti ügyeletet tartunk a város és a
környék lakosságának nagy örömére. Ezzel a tevékenységgel jelentős

hiány pótolunk nem csak a városban, hanem egész Észak-Magyarország területén.
– Milyen tervei vannak a következő huszonöt évre?
– Jelenleg új szabadalom kidolgozása van folyamatban rendelőnkben, a fájó fogak megtalálásával kapcsolatban, aminek elfogadása 2017-re várható. Reméljük, hogy
a Digident után ezt a készüléket is
hamarosan a gyógyítás szolgálatába tudjuk állítani. Szeretném megköszönni annak a rengeteg embernek, aki az elmúlt huszonöt évben
megtisztelt a bizalmával és felkereste rendelőnket. Azon vagyok, hogy
továbbra is hasonló színvonalon és
kiváló eredményekkel szolgáljam
Dunakeszi lakosságát.
- B. Molnár -

Zenével és rengeteg mosollyal köszönték meg
a támogatást a Vakok Batthyány László
Római Katolikus Gyermekotthon lakói
Az Út a Mosolyért Alapítvány május 7-én jótékonysági estet tartott a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthon lakóinak megsegítésére. A rendezvény immár második állomása volt annak a nagyszabású kezdeményezésnek, amelynek elsődleges célja a sérült gyermekek mindennapjainak megkönnyítése és boldogabbá tétele.
hogy milyen aggódni a gyerekekért, lesni minden pillanatban,
hogy megfelelően fejlődnek-e.
„Mikor meglátogattam azokat a
gyermekeket, akiknek nem adatott meg, hogy teljes életet élhessenek, úgy éreztem, valamilyen
módon nekem is segítenem kell.
Nekik, a szüleiknek, sőt azoknak
a szakembereknek is, akik önfeláldozó munkát végeznek azért,
hogy ezek a gyermekek fejlődjenek, boldogabbak lehessenek.”
A rendezvényen fellépett Szekeres Adrien is, aki egy húsz
perces előadással kedveskedett
az est vendégeinek, biztosítva
a további felhőtlen hangulatot.
Az eseménynek köszönhetően
ismét bebizonyosodott, hogy a
jó iránti elkötelezettség, az egymással való összefogás és az abból fakadó közös erő által rengeteget tehetünk másokért.

A

Az Út a Mosolyért Alapítvány tagjai és szervezői

jótékonysági
est
résztvevői a rendezvény során egy különleges műsorszámnak lehettek szem- és fültanúi: a
gyermekotthon lakói ugyanis az
est fénypontjaként az Apacuka
Zenekar közreműködésével egy
fantasztikus, zenés előadással
lepték meg a vendégeket, köszönetet mondva nekik a támogatásukért. A produkció rendkívüli élmény volt, ugyanis a gyerekek arcáról olyan fokú öröm
és lelkesedés sugárzott, amelyet ritkán tapasztalunk. A műsor egyedülállóságához ráadásul az is hozzátett, hogy az előadott dalokat a zenekar énekese,
Pálfi Kriszta, külön erre az alkalomra írta. Az előadás nagy sikert aratott, hiszen többször is
visszatapsolták őket.
„Felemelő érzés, hogy munkámmal, alkotásommal felhívhatom az emberek figyelmét arra, hogy a segítő szándék
mennyire fontos, és hogy nem
vagyunk elegen. Minden apró

segítség nagy dolog annak, aki
kapja.” – mondta el az énekesnő, aki örömmel csatlakozott a
kezdeményezéshez, amelynek
elsődleges célja a gyermekotthon elhasználódott, régi épületszárnyának felújítása és a fűtés korszerűsítése volt.
Szijjártó-Nagy Szilvia, az Út a
Mosolyért Alapítvány elnöke köszöntő beszédében arról beszélt,

hogy legtöbbször a szülőkön
múlik, hogy a gyerekek mennyit
mosolyognak. „Azért csatlakoztam az Anna nővért segítők népes csapatához, mert azt szeretném, hogy az általa oltalmazott
kislányoknak és kisfiúknak is legyen okuk a mosolyra.”
Az est házigazdája Czippán
Anett volt, aki szintén édesanya,
így ő is pontosan át tudja érezni,

Szekeres Adrien előadásával
kedveskedett az est
résztvevőinek
Az Út a Mosolyért Alapítvány elnöke és alapítója, SzijjártóNagy Szilvia és az alapítvány másik alapítója Kardos Éva,
átadják az összegyűlt adományt Anna nővérnek

Az Út a Mosolyért Alapítvány
a támogatóknak köszönhetően
20 millió forintot gyűjtött össze.
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A Dunakeszin élő dr. Liktor Bálint
„Astellas-díj – Az év orvosa” szakmai díjat
kapott sebészet kategóriában

„Ez elsősorban szakmai
és erkölcsi elismerés”
Újabb lakójára lehet büszke Dunakeszi. Az 1986 óta a városban élő dr. Liktor Bálint szakmai díjat kapott sebészet kategóriában a 2015-ös "Astellas-díj – Az év orvosa”
pályázaton. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Osztály osztályvezető főorvosa
a kitüntetést a március 18-i díjkiosztó gálán vette át a
Magyar Tudományos Akadémia Budavári Dísztermében a
szakma legjobbjai előtt. Ahogy azt a lapunknak elmondta, ez a díj az egyik legmagasabb szintű szakmai elismerés, amit egy orvos megkaphat ma Magyarországon.

2

Dr. Liktor Bálint

007 óta lehet elnyerni az
Astellas-díjat hazánkban,
amely az Év orvosa elismerést is jelenti egyben. Az Astellas
Pharma hívta életre a pályázatot,
melyhez 2011-ben csatlakozott a
MOTESZ, 2013-tól a Magyar Kórházszövetség. A pályázat szervezésében, lebonyolításában és zsűrizésében szintén 2013-tól vállal
aktív szerepet a négy Orvostudományi Egyetem. Minden évben
két módon lehet a díjra jelölést
szerezni, vagy közönség jelölése
útján –azaz a betegek nevezik az
orvosokat-, vagy szakmai jelöléssel, az intézmények vezetőinek jelölése alapján. A két kategóriát külön díjazzák.
– Engem a munkahelyem, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház igazgatója
jelölt a kollégák javaslata alapján,
így kerültem be a pályázati rendszerbe. Ez nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, ugyanis az
elismerés abszolút politikamentes
és szakmai, arról szól, ki mit tett
a betegekért, az orvosi hivatásért,
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az utánpótlás neveléséért – állította a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fülorr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti
Osztály vezető főorvosa.
Hogy kik kerülhetnek a szakmai jelöltek közé? Nos, a számuk
nincs meghatározva, ám legalább
öt éve állami finanszírozású
egészségügyi intézményben kell
dolgozniuk. Az alapellátáson kívül hat kategóriában lehet az orvosokat jelölni (orvosi diagnosztika, konzervatív orvosi szakterületek, rehabilitáció és krónikus
ellátás, klinikai gyermekgyógyászat, sürgősségi ellátás, sebészeti
jellegű szakterületek), Liktor főorvos urat ez utóbbiban nevezte
intézményének főigazgatója.
– Amikor beérkeznek a pályázatok, a szakmai zsűri (több mint
húsz kiváló egyetemi tanár, minősített szakember) bírálja el ezeket,
és választja ki, kik kerüljenek be a
döntőbe. Azoktól, akik továbbjutottak, részletes tudományos életrajzot, előadás és publikációs listát
kértek be, majd kategóriánként az
első három helyezettet díjazzák, és
mindhárman megkapják az „Év
orvosa díjat” – folytatta dr. Liktor
Bálint.
A főorvos úr minden reggel már
fél hétkor bent van a kórházban,
ahol a járóbetegek napi ellátásán
kívül az osztályon fekvő súlyosabb
betegek gyógykezelésének irányítása valamint a mindennapi műtéti tevékenység és az osztály életének szervezése tölti ki a munkaidejét. Ezen feladatokból a műtétek végzése jelenti azt a pluszt, ami
annyi sikerélményt és „adrenalint” ad, ami a sebészorvost ezen a
pályán tartja. A műtőben naponta több műtétet végez el személye-

sen, valamint a fiataloknak asszisztál,
így adja át tudását, és segédkezik a kollégákkal tökéletesen összehangolt szervezésben. A személyes példaadás a legfontosabb a jövendő orvosgeneráció képzésében és oktatásában. Éppen ezért különösen örömére szolgál, hogy mindkét
fiából nemcsak orvos, hanem fül-orr-gégész lett, és tőle tanulhatták meg a szakma alapjait.
A megterhelő munkából a kikapcsolódást két hobby biztosítja, a dunai kajakozás és a motorozás. A főorvos naponta 55 kilométert utazik a munkahelyére és haza. Miután a fővárosi közlekedés nem egyszerűen leküzdhető az

autósok számára, nyolc éve már – ha az
időjárás engedi - motorral jár be dolgozni.
– Most, hogy megkaptam ezt az elismerést, még többet dolgozom majd. Az
ünnepélyes díjátadón egy oklevelet és
egy plakettet vehettem át. Ez a díj anyagi
megbecsülést nem, viszont erkölcsit annál többet jelent, nemcsak nekem, hanem az engem jelölő kórháznak is – tette
hozzá Liktor főorvos úr.
Aki immár az „Év orvosa 2015” cím
büszke birtokosaként gyógyítja tovább a
hozzá forduló betegeket.
Molnár László

ÁLLÁSFOGLALÁS
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre, a Mi Kesziek, a KDNP, a KÉSZ
és a Rákóczi Szövetség helyi szervezetei egyetértenek abban,
hogy Dunakeszi legrégibb Árpád-kori, szakrális emlékműve

AZ ALAGI ROMTEMPLOM

VOKE József Attila
Művelődési Központ
programajánló
Május 11. szerda
10-20 óráig
Nyugdíjas Klub ünnepi
megemlékezése társklubok
meghívásával a Klub 40.
évfordulója alkalmából.

Május 25. szerda 14 óra
Nyugdíjas Klub kirándulása a
Hortobágyra, majd kisvonattal
a Kondás-tó megtekintése,
valamint a tanösvény,
idegenvezető segítségével.

Május 13. péntek 17:30 óra
Farkas Ferenc AMI
néptánctagozatának
gálaműsora

Május 27. péntek
10-és 19 óra
„A palacsintás király”
Martikán Erika Színjátszó
csoportjának előadása

Május 14. szombat 18 óra
Musical Táncgála
Május 18. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klub:
Megbeszélés, befizetések.

területe lakossági összefogással, az önkormányzat közreműködésével
úgy kerüljön átalakításra, hogy:
- kulturális rendezvények,
- helytörténeti vetélkedők,
- szentmisék, ökumenikus szertartások, baráti összejövetelek méltó
helyszínévé váljon,
- emellett az odalátogatók egyéni elmélyülését, lelki megtisztulását
és feltöltődését is szolgálja.

Május 19. csütörtök 18 óra
Bárdos Lajos Általános Iskola
gálaműsora

Minden további tájékoztatás ez ügyben
Skripeczky István szervezőtől kapható: tel.:+36-30-3614-515,
e-mail cím: skripiistvan@vipmail.hu

Május 21. szombat
9-13 óráig
Bababörze

Május 18. szerda 18 óra
Kőrösi Néptánc Gála

Május 28. szombat 15 óra
Pest megyei Fúvószenekari
Találkozó
Május 29. vasárnap 15 óra
Uray György Színház: Hoppláda
(gyermekelőadás)
Belépő: 1000.-Ft

VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu
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Emléktábla az egykori községi malom falán
Több tucatnyian gyűltek össze a Martinovics utcában abból az alkalomból, hogy részt vegyenek az egykori Szabó és
Fia, majd községi malom helyén állított emléktábla avatásán. A megjelenteket, közöttük Dióssi Csaba polgármestert,
a kezdeményező Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány nevében Harangozó Katalin ügyvezető elnök köszöntötte.
Fontosnak tartotta kiemelni Szakáll Lászlóné, Lujzi néni áldozatos munkáját, aki szinte missziós feladatának tekinti,
hogy emléktábla emlékeztesse az itt élőket a település korábbi fontos helyszíneire, eseményeire.

Á

goston András történész érdekes információkat osztott meg a
megjelentekkel: így megtudhattuk, hogy 1947-ben az ünnepség helyszínétől nem mes�sze gyilkolták meg a községi
bírót, aki a malom építtetőjének fia volt, s azt is megemlítette, hogy a közeli Bürger
kocsma volt a helyi nyilaspárt
korabeli törzshelye.
A dunakeszi hengermalom
történetéről szólva elmondta,
hogy az alapító, Idősebb Malmos Szabó István alig 20 hold
földön gazdálkodott a múlt
század elején, majd a Martinovics utcában felépítette a kéthengeres kicsi malmot, amely
a helyi közellátás egyik fontos
helye lett a világháborút követően. 1944-ben Dunakeszin
szinte nem volt olyan ház, ahol
szovjet vagy román katonát ne
szállásoltak volna el Budapest
ostroma idején. A falu kevés
gabonakészletét a szovjetek elvették, ezt követően a helyiek
felajánlásából 3,5 tonna gabonát gyűjtöttek össze. De nem
lehetett őröltetni, mert a malom ekkor már működésképtelen volt. 1944-ben példás
összefogassál megjavították a
kis malmot és 1944. december 31-én megindult az őrlés.
Az akkori bérlő, Kónyi János
nyakára folyamatosan jártak a
szovjet katonák, emiatt a mol24 Dunakeszi Polgár

nár egyre kevesebb gabonát
őrölt a helyieknek, pénzt nem,
csak ékszereket és pálinkát fogadott el fizetségként. A helyi elöljárók egy új elnyomót
véltek benne felfedezni, ezért
1945 januárjában ellenőrzésük
alá akarták vonni a malmot,
azonban Kónyi János nem engedte be őket, mert ahogy fogalmazott; „a dologtalan, rabló kommunista banda ellenőrzését nem fogadta el”. Valószínűleg féltette a malmot és
az eszközeit. Ezért a Nemzeti
Bizottság a közérdekre hivatkozva 1945 februárjában állami tulajdonba vette a malmot,
a bérlőt pedig kitiltotta onnan.
A gabona azonban márciusra
elfogyott. A malom működése az éhezéstől mentette meg
az itt élő embereket, azonban
a kiebrudalt molnárnak azóta
sem szolgáltatott senki igazságot.
Szakáll Lászlóné örömmel
mesélte az egybegyűlt ünneplő közönségnek, hogy az ingatlan mai tulajdonosa lelkesen támogatta az emléktábla
elhelyezését. A Tóth Mariska
Hagyományőrző Alapítvány
nevében köszönetet mondott
a város polgármesterének, hiszen az önkormányzat anyagilag is támogatta az emléktábla elkészítését. Mint mondta, a
következő táblát a Rév csárda
falára szeretnék majd felten-

ni, ahol 300 éve működik már
vendéglő, s szintén emléktábla állításával szeretnének tisztelegni a település egykori Bazsanth Vince előtti - kántortanítóira.
- A ház történetét már régóta ismertem, jó érzéssel töltött el, hogy Lujzi néni felkeresett, támogattam mindenben,
örülök, hogy sikerült megőrizni a ház állagát, még ha
modern formában is - nyilatkozott az épület jelenlegi tulajdonosa, akit büszkeséggel tölt
el, hogy egy ilyen házban élhet
családjával.
Az emléktáblát Legindi Tímea, Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány elnöke
és Pósa Viktor, a ház jelenlegi
tulajdonosa avatta fel.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Kőrösi Napok – az olimpia jegyében
A közel harminc esztendős hagyománynak megfelelően, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola az
idén is háromnapos rendezvénysorozattal, a különféle sport - és tanulmányi versenyeket, ill. szabadidős programokat magában foglaló Kőrösi Napokkal emlékezett meg a névadó évfordulójáról.
Kárpáti Zoltánnéval, az iskola igazgatójával a hagyományokról és az idei programokról beszélgettünk.

- A Kőrösi Napok szellemiségét
a kezdetektől áthatotta az a szándék, hogy Kőrösi Csoma Sándort
példaképként állítsuk a gyerekek elé, és arra ösztönözzük őket,
hogy hozzá méltó szellemi és fizikai erőpróbákon mérjék össze
tudásukat, képességeiket. E mellett minden évben van egy központi tematika, ami köré a szabadidős programok szerveződnek. Az idén – az olimpia évében
– a paralimpia került fókuszba, a
két főszervező, Planicska Szilvia, a
felsőtagozatos, valamint Borbára
Katalin, alsótagozatos főszervező ötlete alapján. A Kőrösi Napok
a legkiemelkedőbb pontja a tanévünknek, amit minden év áprilisában, Kőrösi Csoma Sándor születésének, ill. halálának hónapjában rendezünk meg.

- Milyen programok szerepeltek
az idei iskolanapokon?
- A három nap programjait a
nyitó – és a záróünnepség foglalja
keretbe. A nyitóceremónia – amin
az idén részt vett Szabó László, a
Paralimpiai Bizottság elnöke is –
hagyományosan az egyes osztályok zászlós bevonulásával veszi
kezdetét.
Az első napon a sporté a főszerep: a diákok különböző egyéni és csapatversenyekben indulhatnak. A rendezvényen kiemelt
hangsúlyt helyezünk a közösségformálásra. Arra, hogy a gyerekek
érezzék, csak együtt tudnak igazi eredményeket elérni. Hiszen a
végső osztályeredmény az egyéni
eredmények összeadódásából születik. Ez igaz a sportversenyekre,
és a tanulmányi vetélkedőkre is. A
második nap a tanulmányi versenyeké, ahol szintén vannak egyéni és csapatversenyek, különböző
tanulmányterületeken. A diákok
ezekre előzetesen elkészített pályamunkákkal, gyönyörűen megszerkesztett, képekkel, ábrákkal
illusztrált „diplomamunkákkal”
pályázhatnak.
A kemény „erőpróbák” után, a

záró napon a felhőtlen szórakozás kerül középpontba. Minden
évben készülünk meghívott előadókkal és különféle bemutatókkal. Az idén Nagy Ákos erőművész
járt az iskolánkban, aki az iskola
melletti területen egy kamiont húzott el – a diákok igen nagy örömére, majd a bemutató kötetlen
beszélgetéssel folytatódott. A beszélgetésen részt vett a Nagy Ákos
által támogatott Matics Ádám látássérült súlyemelő is, aki a maga
műfajában egyedülálló a világon.
Más parasportolók is ellátogattak
hozzánk, Majzik Zsolt csörgőlabda játékos, valamint Csuri Ferenc
úszó, aki egy gyerekkori vírus következtében veszítette el a jobb
karját, ennek ellenére számos világversenyen helyezést ért el. Ők
valamennyien fontos üzeneteket
hoztak a gyerekeknek, hiszen a saját életük bizonyítja, hogy fogyatékossággal vagy bármely más hátránnyal is lehet kimagasló teljesítményt elérni, ha az ember célokat
tűz maga elé, és keményen dolgozik azokért. A diákoknak nagy élmény volt, hogy szabadon és kötetlenül kérdezhettek tőlük, esetleg olyan dolgokat is, ami régóta

foglalkoztatta őket, de sosem volt
alkalom rá, hogy föltegyék. Nagyon örülök neki, hogy ez a gondolatkör megjelent az idei Kőrösi
Napokon.
A rendezvénysorozatot hagyományosan, a gálaműsor és az ünnepélyes eredményhirdetés zárta.
A gálaműsoron az idén is kitettek magukért mind a fellépő diákok, mind pedig a felkészítő tanárok. A fellépők között ezúttal két
tánccsoport is szerepelt, amely
az elmúlt hónapban, Sződligeten
megrendezett, XXI. Dunakanyar
Népművészeti Versenyen kiemelt
helyezéseket ért el. A Nap és a
Hold Táncegyüttes kiemelt arany
minősítést kapott, valamint ezüst
minősítést szerzett az Árgyélus
Tánccsoport. Összességében elmondhatjuk, hogy az idei Kőrösi
Napok is remek hangulatban telt.
A nyertesek pedig, az új tapasztalatok mellett, egyéniben egy-egy
Kőrösi emlékéremmel lettek gazdagabbak. Az összesített eredmények nyertese a vándorkupát tudhatja magáénak – egy éven keresztül.
Maczkay Zsaklin

ATILLA NAGYKIRÁLY EMLÉKHELY
A közelmúltban városunk önkormányzata részéről olyan döntés született, amely szerint az emlékhelyre kijelölt területet is részévé teszik a Fő utat is érintő városrendezési feladatoknak. Így nem csak a Régi Temetőnél
tervezett parkoló épül meg, hanem az emlékhely útjainak, világításának, parkosításának kivitelezéséből is jelentős részt vállal az önkormányzat.

E

z némileg módosítja az emlékhely tervezett átadását,
hiszen az ez irányú tervek
elkészítése most van folyamatban, melyhez az emlékhely építésének is alkalmazkodnia kell. Úgy
gondoljuk azonban, hogy az eredmény a néhány hónapos csúszást
kárpótolni fogja. Természetesen
ez a változás nem jelent kényszerpihenőt, mert egyeztetés után a
téren is fogunk dolgozni, illetve az
emlékhely fő elemei is munkálat
alatt vannak.
Tájékoztatónk megjelenésekor

már Atilla nagykirály mellszobra
kiöntésre került, a cizellálást végzi
az alkotó Vincze József. A támogatások befizetése is folyamatosan történik, melyet ezúton is köszönünk.
A Dunakeszi Polgár 2015 októberi számában jelent meg legutoljára azok neve, akik már addigra át is adták az Atilla emlékhelyre szánt támogatást, most az azóta lapzártáig befizetők neveit és
a befizetett összegeket ismertetjük: Bota család 10e., Bóka Pálné 5e., Bujdosó család 30e., Czibere család 30e., Csia György 10e.,

Dallos Gyula 10e., Dicskó Gábor
20e.(második befizetés), Domoszlai család 30e., Forró Gábor 10e.,
Harakály János 10e., Dr. Kisida
Elek 20e., Kiss Ernő 30e., Kocsis
Ferencné 5e., Kovács Gábor 10e.,
Köves Tamás 10e., Kristóf László 10e., Kustos Attila és Hell Ildikó
50e., Nagy Levente 10e., Németh
Attila 10e., Sipos Mónika 10e., Szabó József 10e., Szkubán Zsolt 10e.,
Szukos család 10e., Tímár és Kovács család 4e., Tokos család 10e.,
Wittner Mária 13e.(második befizetés).

Számlaszámunk továbbra is él,
melyre utalhatók a támogatások:
DunArt.Képző.Egy.Atilla emlékhely.11742104-20057499
Az Atilla emlékhely megvalósításával foglalkozó Dunakeszi Civilek Baráti Köre nevében a szervezők:
Peti Sándor
+36 30 474 7433
Szombat István
+36 70 329 1756
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Föld napja a Piros Óvodában
Mit tehetünk a Földünkért 2016-ban az óvodában?
Csaknem 15. éve ünnepeljük a Föld napját óvodánkban. Célunk a minél gazdagabb ismeretszerzés, szemléletformálás,
megújulás, természetszeretet és a közösség adta lehetőségek kiaknázása. Büszkén állíthatjuk, hogy programunk
népszerűsége töretlen.

J

e les napunkat megelőzte egy komplex munka,
melyet minden évben
egy kicsit átrendezünk, megújítunk. Idén újrahasznosított
tárgyakból, játékokból, díszekből szerveztünk kiállítást.
A kiállításban a környezeti játékok mellet, megjelent a
WC-papír gurigából készült
látcső, nyuszi, autó, madár, vár,
torta stb. is.
Készültek még koszorúk,
lampionok, akváriumok, mécsesek, hajók, mind-mind újrahasznosított anyagból.
Fellelhetők még olyan hagyományos technikák is, mint
a kötés, horgolás, varrás. Különlegessége a kiállított termékeknek, hogy a gyerekek mindennapi játékait gazdagítja, sőt

van olyan is, amit ők készítettek.
Természetesen megőriztük
a hagyományos technikákat
is, így ismét volt plakátkiállítás, melyet bővítettünk lampionokkal. Egyéni elgondolások
alapján készítették el a csoportok, volt, aki a földet, volt, aki
léggömböt készített. A folyosó
arculata egészen megváltozott
a lampionok és plakátok által.
Munkánk másik produktív
megmozdulása a szülők bevonása volt. Ezen a napon sokan
kétkezi munkájukkal igyekeztek maradandót alkotni.
A szülők gyermekeikkel hozták a palántákat, kerti szerszámokat és kezdődhetett a munka. Minden csoportnak van
egy kis elkerített virágoskert-

je, van udvarrész, ahol sziklakert is található. A szülők segítségével előkészítettük a talajt és közösen ültettük el a
növényeket, virágokat. Az ültetésben, locsolásban a gyerekek
is részt vettek. Lelkesen segítettek. Nemcsak a Föld napján, de
a későbbiekben is figyelemmel

követhetik a virágok fejlődését.
A végeredmény lenyűgöző, de
maga a folyamat is fontos. Szép
példát, mintát tanulnak tőlünk
arra, hogy szorgalmas munkával környezetünket szebbé tudjuk tenni és megtanulunk vigyázni is rá.
Különleges megmozdulásnak érzem, hogy a nagyszülők
is várják ezt az alkalmat, vagy
azért mert már részesei voltak ennek az eseménynek, vagy
azért mert kíváncsiak rá.
Köszönjük a szülőknek, kicsiknek és nagyoknak és a kreatív pedagógusainknak a program és az elgondolás sikerességét.
Feketéné Kiss Katalin
óvodapedagógus

ÓVODÁSOK PANÍROZTAK ZSEZSINÉL

Látogatás Zsezserán Antal húsz éve működő húsfeldolgozó manufaktúrájában
Zsezserán Antal nevével és szakmai igényességével fémjelzett, korábban Zsezsi Husi Kft., jelenleg Duna Food Manufaktúra Kft. immár húsz
éve készít panírozott, mirelit termékeket, melyeket leginkább azért szerettek meg a Dunakeszin és környékén élők, mert manufakturális
körülmények között, kizárólag valódi húsból készülnek, s előállításuk során semmilyen adalékanyagot nem használnak.

A

jeles évforduló kapcsán fogalmazódott
meg az ötlet Zsezserán Antalban, hogy
látogatásra invitálja a város óvodásait. A kicsik, miután magukra öltötték a kötelező
védőruhát, nem csupán a termékek előállításának egyes fázisaival ismerkedhettek meg az uniós színvonalú üzemben, hanem maguk is kipróbálhatták a hústermékek panírozását. Sokaknak
annyira megtetszett a lehetőség, hogy szívesen
maradtak volna egész napra segíteni a felnőttek
munkáját – meséli örömmel az üzlet tulajdonosa.
S hogy miért éppen az óvodás korosztályt hívták
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meg üzemlátogatásra? Zsezserán Antal elmondása szerint azt szerették volna a gyerekeknek bemutatni, hogy a mai elgépiesedett és műtermékeket előállító világban is léteznek olyan helyek,
ahol még mindig ugyanazzal a technológiával
dolgoznak, mint otthon az Édesanyák. A kezdeményezés kedvező fogadtatását követően tervezik, hogy további óvodás csoportokat hívnak meg
látogatásra, s a későbbiekben akár az iskolás korosztály számára is lehetőséget biztosítanak, hogy
betekintsenek a kulisszák mögé.
A gyerekek a termék csomagolása után az
üzem Iskola u-i üzletsoron található boltjában
átvehették az általuk panírozott húsokat, hogy
meggyőződhessenek róla, annak éppen olyan íze
van, mint az otthon készült rántott húsnak. A
cég termékeivel szeretne segítséget nyújtani a háziasszonyoknak is, hiszen rohanó világunkban
nem mindig jut idő a konyhai munkákra. Akik
a NemesFood Manufaktúra márkajelzésű termékeket vásárolják, biztosak lehetnek abban, hogy
ugyanolyan ízletes és minden összetevőjében ismert ebéd kerül a családi asztalra, mintha azt ők
készítették volna el.
S hogy mi a titka a húsz éves sikeres működés-

nek? Ahogyan Zsezserán Antal fogalmaz: nagyon figyelnek a minőségre, és az ízvilágra. Ezért
jelentős figyelmet fordítanak a termékfejlesztésre,
folyamatosan finomítják a termékek receptjeit is.
Céljuk, hogy minőségi termékeik minél több család asztalára felkerüljenek.
Sinkó Dóra óvónő, aki a Micimackó Alapítványi Óvoda kiscsoportosait kísérte el az üzemlátogatásra a kezdeményezést jó ötletnek tartja, hiszen így a gyerekek testközelből ismerkedhetnek
meg egy termék előállításának folyamatával. Élményeiket bizonyára megosztják szüleikkel is, s
ösztönzőleg hat rájuk, hogy még inkább részt vállaljanak a házimunkák végzésében.
(X)

Már a Pest megyei bajnokság utolsó előtti fordulójában Gyálon aratott 12-6 arányú győzelemmel bebiztosította bajnoki címét a Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület férfi asztalitenisz csapata. Ezzel a briliáns győzelemmel véglegessé vált,
hogy a csapat a következő bajnoki idényt már az NB III-ban kezdi el.

Bajnokcsapat: balról-jobbra: Wagner Viktor (játékos-edző), Pável Attila,
Kishegyi Ákos, Vándor András és egy kis drukker, Vándor Gergő.
A képről hiányzik Lengyel Ádám, aki oszlopos tagja volt a csapatnak.

- A siker annak fényében
még értékesebb, hogy mind-

ezt a játékos-edző Wagner
Viktoron kívül csupa gyere-

kekből álló csapattal sikerült
a felnőttek mezőnyében kiharcolni – emelte ki a fiúk teljesítményének értékét Lindner Ádám, a DKUSE Asztalitenisz Szakosztály vezetőedzője, aki büszkén sorolta a
bajnokcsapat tagjait: - Lengyel Ádám 15 éves, Pável Attila és Kishegyi Ákos 14 évesek,
Vándor András 12 éves. Úgyhogy erre külön büszkék lehetnek a gyerekek és az egyesületünk is. Óriási siker ez a
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület, és bízom
benne, az egész Dunakeszi
számára! – mondta a boldog
sportvezető.
(Vetési)

MEGHÍVÓ

a trianoni döntés 96-ik
évfordulójára és a Nemzeti
Összetartozás napjára
rendezendő emléknapra.
Helyszín: DunakesziGyártelep, a Köröndön lévő
Országzászlónál.
Időpont: 2016. június 4.
(szombat) 17 óra.
Fővédnök: Dióssi Csaba
városunk polgármestere.
Meghívott díszvendégünk és
előadónk: Dr. M. Kiss Sándor
egyetemi tanár, professzor.
Az előadás címe:
„Utunk Trianonhoz.
Utunk Trianon után".
Szervezők: A Dunakeszi
Civilek Baráti Köre, a Mi
Kesziek, a KÉSZ és a Rákóczi
Szövetség helyi szervezetei.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
Tisztelettel: Skripeczky István,
tel.: +36-30-3614-515, email
cím: skripiistvan@vipmail.hu
• FELZÁRKÓZTATÓ KÉMIÁBÓL
T.:06 70 940 4912
• Szőnyegtisztítás háztól házig.
Tel.: 06-30-296-1771

Apró

Feljutottak az NB III-ba
a DKUSE asztaliteniszezői
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Nyárra megújul a Kinizsi sporttelep öltöző épülete
A Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület sporttelepe az elmúlt néhány évben sokat változott,
megújult a center- és az alsó pálya gyepszőnyege, a locsolórendszer és a kispadok is felújításra kerültek. 2016 tavaszán ismét nagyszabású építési munkálatok folynak: megújul az egész épület.
„A látvány-csapatsportok támogatása társasági adókedvezményének rendszere által sportfejlesztési programok állami támogatására (TAO törvény) nyílik lehetőség az erre pályázó egyesületek számára. A Dunakeszi
Kinizsi USE ezt és minden egyéb pályázati lehetőséget
igyekszik megragadni és kihasználni arra, hogy a városi
tömeg- és versenysportokat fejlessze. Természetesen nem
elfelejtve, hogy a városvezetés anyagi- és elvi támogatása nélkül ez nem jöhetne létre, hiszen minden pályázatnak meghatározott arányát önrészként a város biztosítja, melyért köszönettel tartozunk” – mondta Temesvári István, a Dunakeszi Kinizsi USE 2013-ban megválasztott elnöke.
A jelenlegi, régen tervezett épület felújítási projekt is
ilyen, a TAO tv. által nyújtott lehetőség eredményeképpen valósulhat meg. Az első tervek készítése és a pályázat
beadása még 2012-re nyúlnak vissza. Akkor a pályázat
elnyerését követően nem sikerült összegyűjteni a projekt
befejezéséhez szükséges, a támogató cégek által megfizetni kívánt társasági adó összeget. A többszöri hosszabbítást, tervrajz-módosítást és egy közbeszerzési eljárást
követően azonban erre 2015-ben sor kerülhetett. Ennek
eredményeképpen minden sportolni kívánó városlakó
nagy örömére a már régen felújításra váró épület 2016.
június végére teljesen megújul.
Az elnök úr elmondása szerint az alsó szinten öt öltöző, bírói öltőző, szertár, mosoda, teakonyha kap helyet.
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Az emeleten pedig orvosi szoba, rehabilitációs szoba, tárgyaló, egy iroda és egy klubhelyiség kialakítására kerül
sor. A teljes épület 460 m2, teljesen felújított elektromosés gépészeti rendszerrel, a 21. századi igényeknek és az
energiatakarékos működést lehetővé tevő feltételeknek
megfelelően, továbbá a sportolók számára kialakítandó
parkolókkal.
A munka azonban nem áll meg, további tervek és elképzelések alakulnak a képzeletbeli tervezőasztalon, melyek keretében többek között sportcsarnok, további parkolók, gumi futófolyosó, megújuló pályavilágítás és eredményjelző-tábla is szóba kerülnek.
„Az ilyen infrastrukturális fejlesztések célja természetesen mindig a sportolók, valamint a szakosztályok folyamatos létszámbővítésének és a szakmai fejlődés feltételeinek megteremtése. Az egyesület vezetése teljesen
elkötelezett a jelenlegi, több mint 500 igazolt sportolói
létszám növelése mellett. Nagyon büszkék vagyunk a
szakmailag jól képzett edzői csapatra és az elért, kiemelkedő eredményeinkre, melyekről rendszeresen és részletesen jelentetünk meg tájékoztatást a Dunakeszi Kinizsi
honlapján (www.dunakeszikinizsi.com).” – mondta Temesvári István, aki hozzátette: „2016. július 10-én ünnepélyes keretek között adja át a város- és az egyesület vezetése a sportolók számára az új épületet, melyre ezúton is
szeretettel hívjuk a sportolni vágyó érdeklődőket.”
Solymosi László

Már Bernd Storck is felfigyelt rájuk
A Magyar Labdarúgó Szövetség Bernd Storck szakmai igazgató
vezetésével, egy új tehetségfejlesztő programot indított el. Cél,
hogy a 12-14 éves korosztály legtehetségesebb hazai labdarúgói
egységes, minőségi képzést kapjanak és 15 éves korukra már a
megfelelő technikai, taktikai, fizikai készségek birtokában álljanak az U15-ös utánpótlás válogatott rendelkezésére.

A

Dunakeszi Kinizsi két tehetséges játékosa, edzőjük ifj.
Kárpáti Zoltán ajánlására bekerülhetett arra a kiválasztóra, ahol
Pest megye több száz hasonló korú
labdarúgóját tudományos módszerek alapján mérték fel. Ez a felmérés
nagyszerű eredményt hozott Németh
Bálint (kapus) és Érsek Richárd (támadó) számára, mert tagjai lettek a
Pest megyei szűkített 40-es keretnek.
Ifj. Kárpáti Zoltán véleménye a játékosokról: - Bálint 2003-as születésű, akinek nagyszerű képességeit
volt honnan örökölnie, hiszen édesapja jelenleg is aktív kapus. (Dunakeszi Kinizsi felnőtt csapatának hálóőre), Bálint kiváló ruganyossággal
és nagyon gyors reakcióidővel rendelkezik, ami kiváló reflexeket biztosít a számára. Külön erénye, hogy
lábbal is kifejezetten jó, ami a mai
(profi) labdarúgásban egy kapustól szinte már alapkövetelmény. Tehetségét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy azonnal „lecsapott rá”
egy profi klub, ma már a Váci VLSEben pallérozódik tovább. Ricsi a Kinizsi U16-os csapatomnak a kapitánya. 2002-es születésűként már egy
éve nálánál két évvel idősebbek közt
játszik. Fizikai mutatói kiemelkedően jók, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 182 centi magassága ellenére a fotocellás mérések alapján a
megye egyik leggyorsabb támadója labdával és labda nélkül is. Mindkét labdarúgónak a fizikai és technikai mutatókon kívül a labdás és labda nélküli mozgása valamint a koordinációs képessége is átlagon felüli.

SAKK

Városi sakkozók
tavaszi eredményei
2016 tavaszán sakkcsapataink helytálltak a
Pest megyei csapatbajnokságban. A Dunakeszi
Kinizsi Molnár Péter vezetésével újra érmes
lett. Az I. osztályban III. helyen végzett a csapat. Gratulálunk!

A
Németh Bálint, ifj. Kárpáti Zoltán
és Érsek Richárd

Személyiségük, a gondolkodásuk és
a hozzáállásuk is példaértékű, profi
szemléletű.
A játékosok véleménye edzőjükről: - Zoli’bá szigorú, az edzéseken
nagyfokú fegyelmet és összpontosítást követel meg tőlünk. A gyakorlatokat mindig labdával végezzük, úgy
hogy először minden gyakorlatot bemutat. Ez nagyon hasznos, hiszen így
látjuk, pontosan tudjuk, hogy mit kér,
mit vár el tőlünk. Az edzések ugyan
fárasztóak, de nagyon változatosak
és sokszínűek. Tréningeken kívül viszont nagyon közvetlen, játékos és
gyerek párti, több új szabályt is bevezetett az érdekünkben, pl. kötelező a sípcsontvédő használata az edzésen. Legutóbb pedig a Kinizsi felnőtt futsal mérkőzését tekintettük
meg közösen kikapcsolódás és persze
szakmai fejlődés gyanánt. A labdarúgáson kívül is odafigyel ránk, negyedévente meg kell mutatni az iskolai érdemjegyeinket. Fontos számára a sport mellett a tanulás is, aminek
talán a szüleink örülnek a legjobban –
mondta a két tehetséges fiatal.
A Szerk.

z Alagi DSK az I/A-ban szerepelt, a 7. helyen
végzett.
„
A sakkozók „új hazája a Bárdos Lajos Általános Iskola alsó tagozatának épülete. Edzések: kedd,
csütörtök, péntek 17 órától.
Molnár Péter és Solymosi László fiatal sakkozó tanítványai rendszeresen részt vesznek a Pest megyei
sakkversenyeken és sikeresen szerepelnek.
A 22. Szalkai Dezső és I. Tóth György országos nyílt
csapatemlékversenyen alsó tagozatosoknál 7. Dunakeszi, 8. Alag csapata lett.
A 37. Pest megyei nyílt országos egyéni verseny 4.
fordulójában: I. kcs: 1. Nagy Vilmos…, 4. Pintér Botond. A II. kcs: 4. Juhász Attila…, 6. Tóth Ádám.
A 37. Pest megyei nyílt országos egyéni verseny 5. fordulójában: I. kcs: 2. Nagy Vilmos. A II. kcs: 3. Tóth Ádám…,
5. Juhász Attila. Az 1-5 összesítésben 3. Nagy Vilmos.

A VIII. Nógrádi Attila országos nyílt egyéni emlékversenyen: I-II. kcs. 2. Tóth Ádám…, 6. Zahorecz Kornél. Támogatók: Nógrádi József, Pest megyei Sakkszövetség, valamint a Valbona Utazási Iroda.
(Solymosi)

Téli-nyári
gumi csere!
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KOSÁRLABDA:

Kettős siker egy hónapon belül
Ibrányi Márta testnevelő tanár iskolai szinten 1990 óta foglalkozott kosárlabdával. Eleinte a fiú csapatokat vezette sikerre 2007-ig, azóta a lány csapatokkal éri el a nagyszerű eredményeket, mint legutóbb is.
testnevelő tanárnő, aki megköszönte segítőjének, Péczeli Ádámnak, a Radnóti Gimnázium testnevelőjének segítségét.
Az ezüstérmes csapat tagjai:
Blázer Bonita, Juhász Mirtill, Szenes Bettina, Szamkó Lili, Szigeti Enikő, Bedő Tamara, Bosnyák
Lili.

Blázer Bonita

Solymosi László

- A Bécsben rendezett nemzetközi Húsvéti tornán hatezren indultak a különböző korosztályokban, melyen mi egyébként először

Ibrányi Márta irányításával a
Radnóti Gimnázium csapata a
Kecskeméten rendezett amatőr
kosárlabda országos diákolim-

1992-ben vettünk részt. A legnagyobb sikert 2012-ben értük el,
amikor az U 12 éves kategóriában
lányaink az első helyen végeztek,
következő évben bronzérmesek
lettünk. Az idén is U 12-ben és az
U 13-ban indultunk, ám az utóbbit ütközés miatt feladtuk. Csoportunkban 16 csapat indult, melyek között iskolánk, a Széchenyi
csapata Kiscicák néven az igen értékes 2. helyet szerezte meg – számolt be a sikerről Ibrányi Márta, aki a tornán való részvételhez
nyújtott támogatásért köszönetet
mondott az Önkormányzatnak, és
a szponzoroknak.

pia döntőjében a V-VI. korcsoportban is remekül szerepelt áprilisban. A 16 csapatos mezőnyben a csoport győzelem után
Orosháza, majd Karcag ellen
léptek pályára.
- A harmadik fordulóban a másik ágon győztes Nikola Tesla Iskola csapata volt az ellenfelünk.
Lányaink az első félidőben vezettek is, de a második félidőben a
nagyobb játékos kerettel rendelkező szerb csapat győzött. Őszintén bevallom, én az indulás előtt
is kiegyeztem volna a második
hellyel. Boldogok vagyunk, hogy
sikerült! – mondta elégedetten a
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A 18 éves Blázer Bonita, a Radnóti Miklós Gimnázium XI/C tanulója, az Alle Start csapat tagja lett.
Ezen kívül ő kapta a torna legeredményesebb játékosa címet,
mivel ő dobta a legtöbb kosarat.
- Mióta sportolsz?
- Nyolc éves koromban a Fazekas Mihály Iskolában kezdtem
el, majd a Vadmacskák és a Csata
következett, és Vasasban fejeztem
be kosárlabdázást.

- Miért?
- Profi szinten nem volt
időm edzésekre járni, a sportot úgy szeretem, ha nincs az
nagy lekötöttség. Más sportágban is kipróbálom magam,
röplabdában, strandröplabdában, de igazán most a lovaglás megy.
Tudom, hogy hiperaktív vagyok, a sportot szeretem, tőle nem
akarok elszakadni.

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 II. rész

E

lőző cikkünkben azt taglaltuk, milyen érvek szólnak
a rendszerben vásárolt, illetve az elemenként összerakott
hőszigetelés mellett, illetve ellen.
Ezen cikkünk a hőszigetelés további elemeit taglalja
2, Üvegszövet háló
Mint minden elemnél, itt is nagyon sok silány minőségű van jelen
a piacon. A minőségi hálót az üvegszálak összeszövése után agy műanyag réteggel bevonják, amely egyrészt megakadályozza a szálak szétcsúszását a glettelés során, másrészt
extra tartósságot biztosít. Vásárláskor érdemes megnézni, hogy kézzel
szét tudjuk-e húzni a szálakat, és ha
igen, akkor keressünk másik hálótípust a munkálatainkhoz

3, Ragasztó-, glettelő anyagok.
A hőszigetelés során általában
ugyanazzal az anyaggal ragasztanak és glettelnek is. Az olcsóbb,
gyengébb minőségű anyagok kevesebb kötőanyagot tartalmaznak,
ragasztáskor nehezen tapadnak,
gletteléskor a második húzásnál
kipöröghetnek, rendkívül nehezen simíthatók. Ezek az anyagok
általában durvább szemcsézetűek,
kevésbé krémesek, kínlódás velük
a munka.
A nagy gyártók (Baumit, Knauf,
Trilak, Mapei…) által forgalomba
hozott termékek megfelelő men�nyiségben tartalmazzák a szükséges kötőanyagokat. Fontos még,
hogy sok, kisebb gyártó alkalmazza azt a trükköt az alacsony nm-ár
kialakításánál, hogy szándékosan
alultervezi a szükséges anyagok
mennyiségét. A gyanútlan vásárló

a kivitelezés során szembesül vele,
hogy a ragasztó kevés, az utólagos pótlás nehézkes, és jelentősen
megdrágíthatja a korábban „beígért” nm-árakat is. Ökölszabály,
hogy ragasztáshoz és a gletteléshez
8kg szükséges nm-enként.
Gyakori kivitelezési hiba, hogy
a hálót a mesterek felrögzítik a hőszigetelő lapokra, és annak résein
átpréselik a glettanyagot. Hiba. A
szakértelemmel elvégzett glettelés
„szendvicsbe” helyezi a hálót, alatta, felette glettréteggel biztosítja a
kellő szilárdságot.
4, Vékony-vakolatok
Az egyik leggyakoribb probléma az algásodás. Az olcsó vakolatokból gyakran kihagyják az egyik
legdrágább adalékanyagot, amely
általában az északi oldalon megjelenő algásodást akadályozza meg.

Munkánk során számtalan esetben kerestek meg minket azzal,
utólag találjunk ki valamit a majdnem teljesen elfeketedett északi oldal javítására. Ennek kezelése utólag rendkívül nehéz, költséges. Érdemes tehát olyan vakolatot választani, amelyben tisztességes
mennyiségű algásodásgátló adalékanyag van (Baumit, Thermotek,
Revco…), így elkerülhetjük az utólagos bosszúságot. A másik probléma a fakulás lehet. Ha erősebb
színekben gondolkodunk, érdemes olyan gyártótól vásárolni,
amely szervetlen pigmenttel dolgozik (Baumit), így elkerülhető ez
a probléma is.
Jó munkát kíván
a RÉV FESTÉK KISÁRUHÁZ
csapata!
(X)

Dobos Gábor: A judo alázatra,
becsületre, kitartásra, tiszteletre tanít
Több mint 150 diák mérte össze erejét az idén harmadik alkalommal megrendezett Decathlon Judo Kupán, melynek
helyszínéül a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornaterme szolgált. Az esemény szakmai támogatója a város Sportigazgatósága volt, a fővédnöki szerepet Seltenreich József sportigazgató vállalta - tudta meg lapunk
Dobos Gábortól. A Felkelő Nap SE elnöke és vezetőedzője elmondta, hogy a versenyen 14 egyesület színeiben indultak fiatalok, akik az izmaikkal, míg az őket kísérő több mint 200 lelkesítő szülő a hangszálaival küzdött.

A

judo rövid idő alatt nagyon népszerű lett Dunakeszin, amelyhez bizonyára hozzájárult, hogy világ és Európa bajnokok, ismert mesteredzők
is megfordultak az edzéseken, meséli Dobos Gábor. A vezetőedzőtől
még azt is megtudtuk, hogy közel
száz helyi tanítványa van, s a beindult iskolaprogram keretében további 450 diák oktatására nyílik
lehetősége. Mint fogalmaz, hétfőtől vasárnap estig csak a judo-val
foglalkozik, s minden alkalommal
a négyes jelmondata szerint oktatja diákjait: alázat, becsület, kitartás, tisztelet. S munkájának gyümölcse is már látszik, hiszen már
van diákolimpiai és Budapest bajnok tanítványa is. Dobos Gábor

bizakodik benne, hogy további sikerek szegélyezik majd edzői pályafutását Dunakeszin.
Immár a második esztendő igazolja annak létjogosultságát, hogy
egy ilyen méretű városban szükség
van a sportigazgatóságra – nyilatkozta lapunknak az eseményen
is részt vevő Seltenreich József. A
város sportigazgatója elmondta,
hogy a rendezvényt az idei évben
nem csupán támogatták, de szakmai partnerként is részt vettek a
szervezésében. S hogy milyen jelentős fejlődésen ment keresztül a
judo sportág Dunakeszin, mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy az
eddig rendelkezésre álló 120 szőnyeg mellé a növekvő igényeket kielégítve, újabb 70 szőnyeget bizto-

sít a város. Egyre több pedagógus
szeretné, ha diákjai számára is lehetőség nyílna a judozásra, mert
az jót tesz a gyermekek fegyelmének és órai munkájának egyaránt.
A város sportigazgatója reményét
fejezte ki, hogy a judohoz hason-

lóan sikeres tenisz, asztalitenisz,
labdarúgás, röplabda, úszás és
korfball mellett újabb sportágak
találnak otthonra Dunakeszin.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Rév Festék KISÁRUHÁZ
A favédelem
hónapja.

Óvja, védje
gondosan kialakított
faszerkezeteit,
nyílászáróit modern,
favédőszert
és alapozót is
tartalmazó 3 az 1-ben
vékonylazúrokkal.

Lazurán
3 in 1
0,75l:
2790 Ft
(3720 Ft/l)

Milesi Hydrocrom
1l: 3590 Ft

