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Az időkapszula elhelyezésével
megkezdődött a tanuszoda építése
A Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola közelében állami beruházásban épülő
városi tanuszoda alapkövét ünnepélyesen helyezte el dr. Boros Anita, vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár és Dióssi Csaba, Dunakeszi város polgármestere június 3-án.

Dr. Boros Anita helyettes államtitkár és Dióssi Csaba polgármester
elhelyezi az időkapszulát

A

város életében kiemelkedő
eseménynek
számító ünnepségen
Dióssi Csaba beszédében fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy immár két évtizede folyamatosan napirenden volt
a tanuszoda építése, amely a Magyar Állam és az Önkormányzat
együttműködésének, valamint
Tuzson Bence országgyűlési képviselő munkájának köszönhetően napjainkra vált valósággá. –
A megvalósításhoz legközelebb
2006-ban voltunk, amikor nagy
örömünkre a Gyurcsány kormány uszodaépítési pályázatán
nyertünk, ám sajnos állami forrás hiány miatt mégsem épülhetett meg a létesítmény – mondta a városvezető, aki hozzátette:
szerencsére, amit a jelenlegi kormány ígér, az meg is valósul.
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Dióssi Csaba jelentősnek nevezte, hogy a város erőfeszítéseit az uszodaépítési programmal
támogatja az állam. – Összefogás tanúi lehetünk, hiszen a város adja a területet, kiépíti a közművek mellett a parkolót is, míg
egy nagyon jó típusterv alapján
a tanuszoda az állam finanszírozásában valósul meg.
Örömét fejezte ki, hogy az
alapkő elhelyezésénél jelen voltak az iskolák vezetői és a tanulók képviselői, akiknek épül az
uszoda. Gyermekeink jelentik
a jövőt, nekik épül az uszoda –
mondta Dióssi Csaba, aki köszönetét fejezte ki a beruházás támogatóinak, megvalósítóinak.
Dr. Boros Anita bevezetőjében tolmácsolta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter üdvözletét, egyben köszöne-

tet mondott Tuzson Bencének, a
város országgyűlési képviselőjének és Dióssi Csaba polgármesternek a fejlesztés megvalósítása
érdekében tett erőfeszítéseikért,
több éven át tartó kitartó lobbizásukért, támogató együttműködésükért.
A kormány olyan uszodafejlesztési programot valósít meg
a sportinfrastruktúra területén,
amire az elmúlt száz évben nem
volt példa – húzta alá a helyettes államtitkár, aki szerint a kabinet az országos uszodaépítési programmal is egyenlő esélyt
kíván biztosítani minden gyermek számára. – Éppen ezért ez a
beruházás a jövőnek szól – hangoztatta dr. Boros Anita, aki emlékeztette az ünneplőket, hogy
Hajós Alfréd is tanuszodában
kezdte, aki 1896-ban megnyerte a magyar sport első olimpiai
aranyérmét. – Mi egy olyan Magyarországot akarunk, amely
minden gyermek számára biztosítja a feltételeket, hogy egészséges felnőtté váljon, hiszen jól
tudjuk, ha valaki gyermekként
nem szereti meg a sportot, akkor
felnőttként sokkal nehezebb lesz
számára. Megfelelő fizikai erőnlét nélkül ugyanakkor semmiféle munkát nem lehet elvégezni,
már az ókoriak is úgy tartották,
hogy ép testben ép a lélek – utalt
a régi bölcsességre dr. Boros
Anita, aki a mindennapos testnevelés bevezetésének jelentőségét külön is hangsúlyozta.
A helyettes államtitkár bejelentette, hogy az uszoda építésének és a majdani üzemeltetésének teljes költségét magára vállalta az állam. A dunakeszi uszoda beruházási költsége nettó 354
millió forint, amely 2017 elejére
készül el.
Mint elhangzott a tanuszodai funkciók ellátása mellett az
uszoda a város lakóinak sportolási igényeit is kiszolgálja majd.
Az ünnepi beszédek után az
iskolák képviselői és a diákok elhelyezték üzeneteiket a nemzeti

színű szalaggal átkötött időkapszulában, melyet ezt követően
dr. Boros Anita és Dióssi Csaba
két tanuló társaságában tett az
uszoda alapköve alá a jövő számára.
Az ünnepségen jelenlévő fiatalok közül Szita Martin Botond,
a Széchenyi István Általános Iskola tanulója a Dunakeszi Polgár
kérdésére elmondta, hogy az iskola kitűzőjét és egy nyaralással,
strandolással kapcsolatos rajzot
tett az időkapszulába. Nagyon
örülök az uszoda építésének,
már nagyon várjuk osztálytársaimmal együtt – mondta Botond.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

…
A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz, a kisebbik méretei: 10x6 m, 80 cm vízmélységgel, a nagyobbik medence méretei 25x15 m, 1,9 m vízmélységgel. A kisebb tanmedence célja
a biztonságos úszásoktatás lehetőségének biztosítása. A létesítmény köznevelési célzattal készül, napi üzemideje 6-20 órás
nyitvatartási időben lett meghatározva. A létesítményben ös�szesen maximum 80 felhasználó, 10 fő látogató (az előtérben)
és maximum 5 fő személyzet található. A tanuszoda a téli üzem
alatt zárt medenceterű. A nyári
időszakban a medencetér körüli
panelszerkezet elbontásra kerül,
így a létesítmény részben szabadtéri uszodaként funkcionál
– tájékoztatta lapunkat Mihály
Gyula, a kivitelező Trend Építő
Zrt. cégvezetője.

Megújul a Béke úti
aluljáró és környéke
Dunakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja a város köztereinek fejlesztése, a közösségi élet színtereinek bővítése, színvonalának emelése. Most a Gyártelepi
aluljáró, illetve a közvetlen közelében lévő tér felújítása van soron.

Tervszerűen újulnak meg a város
egészségügyi intézményei
Dióssi Csaba polgármester:
Az országos átlagnál színvonalasabb
ellátás biztosítása a célunk

Az új egészségügyi program alapján 2019-re, az önkormányzati ciklus végére minden körzeti rendelő felújítása megtörténik, emellett folytatódik a Szakorvosi Rendelőintézet belső korszerűsítése is – nyilatkozta lapunknak Dióssi Csaba. A
város polgármestere beszámolt róla, hogy ennek keretében
a Fóti úti orvosi rendelő átmenetileg bezárt, s a kívül és belül megújult épületet a betegek és az orvosok szeptemberben vehetik újra birtokba, akik az átmeneti időszakban az
SZTK-ban vehetik igénybe az ellátást.

A

G

yártelepi vasútállomás
aluljárójának
Béke úti bejáratánál
található, részben beépítetlen
terület Dunakeszi azon része,
ahol valljuk be, nem szívesen
sétálunk sötétedés után.
A Képviselő-testület döntése alapján a ciklus során megtörténik a terület fejlesztése a
mai kor igényeinek megfelelően.
A tervek szerint a terület
három részre oszlik: központi, áthaladást biztosító részre, valamint egy északi és egy
déli térrészre. Mivel az alul-

járó környékén jelenleg több
vendéglátóipari-egység is található, melyek többsége nem
illik az újonnan kialakított
tér arculatához, természetesen azok is rendezettebbé válnak.
A terv részeként számos utcabútor és berendezési tárgy,
azaz ülőpadok, ülőtámfalak
kerülnek kihelyezésre, valamint a létrejövő tér új közvilágítást is kap. Ráadásul a déli
részen lévő épületek lebontásának köszönhetően a zöldterület is jelentősen megnövekszik.

program azonban nem
előzmények nélküli, teszi
hozzá Dióssi Csaba, hiszen 2014-ben a Casalgrande téri
orvosi rendelő épületének külseje újult meg, miként DunakesziAlsón a Muskátli utcai háziorvosi rendelő épülete, ahol új orvosi
körzet is létrejött. A tavaly meghirdetett és bevezetett védőoltási
program is nagyon népszerű a lakosság körében.
A Fóti úti rendelő külső-belső felújítására 2016-ban, a Muskátli utcai rendelő belső felújítására és a Liget utcai rendelő teljes
rekonstrukciójára 2017-ben kerül
sor, 2018-ban a Casalgrande téri
rendelő belső terei újulnak meg,
végül 2019-ben a Tábor utcai rendelő korszerűsítése szerepel a programban.
Az egészségügyi ellátás másik ágát, a szakrendelést is érintik
az elképzelések. Ennek keretében
2015-ben már új homlokzatot, nyílászárókat s tetőt kapott a Szakorvosi Rendelőintézet, sorolja a polgármester, aki azt is elárulja, hogy
a belső felújítás folytatódni fog, mivel évről évre egy-egy szárny megújítását tűzték ki célul. Azért nem
egyszerre történnek a munkálatok, mert biztosítani akarták az ellátás folyamatosságát, hangsúlyozta Dióssi Csaba.
A fenti, nagyobb jelentőségű beruházások mellett kisebb változtatásokat is tartalmaz az új program.
Így a tervek szerint a mentőállomás
a Liget utcába költözik, a város reményei szerint egy új mentőautóval
megerősödve, s szintén ott kerül elhelyezésre az éjszakai orvosi ügyelet. Ezzel párhuzamosan a tüdőgondozó új helyen, a Szakrendelő
épületében fogadhatja majd a betegeket, ahol lehetőség lesz az intéz-

ményben rendelkezésre álló professzionális röntgen technológia alkalmazására is.
A felújítási program korábban is
részben pályázati forrásokból valósult meg, s a jövőben is folyamatosan keresi a város vezetése ezeket a lehetőségeket. Azonban a
programot, ha kell, önerőből is
végre fogják hajtani. Szintén új
hírként számolt be Dióssi Csaba arról, hogy új háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzet alakul ki a Tóváros lakóparknál, az
egykori Frédikevill Kisáruház
épületében, melyet megvásárolt az
önkormányzat.
Fontosnak tartotta a város polgármestere kihangsúlyozni, hogy
az egészségügy szakmai területén több szempontból is megkötik az állami szabályozók az önkormányzat kezét. Komoly gondot okoz évek óta, hogy miközben
a Szakorvosi Rendelőintézet ellátási körzetében a lakosság száma
folyamatosan nő, az orvosi óraszámok bővítése ezzel nem tartott
lépést. Azonban a közelmúltban
ezen a téren is kedvező változás
állt be, számol be róla Dióssi Csaba, hiszen a kormány döntött az
óraszámok jelentős emeléséről. Ez
pedig azt jelenti, hogy több beteg
ellátására nyílik lehetőség Dunakeszin, csökkenni fog a várakozási idő is. Természetesen az a Rendelőintézet igazgatójának a feladata, hogy a megfelelő orvosokat
megtalálja, teszi hozzá a város polgármestere. Így megvan a remény
arra, hogy a ciklus végére egy teljesen megújult épületben megfelelő kapacitással rendelkező rendszer működhessen, növelve az ellátás minőségét és színvonalát.
(Vetési)
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KILENCVEN ÉVES

a Dunakeszi Járműjavító
Tuzson Bence államtitkár: A gyár hazánk ikonikus értéke

A honi vasúti személykocsi gyártás- és javítás egykori fellegvára,
az évtizedeken át több ezer embernek munkát biztosító Dunakeszi
Járműjavító május 21-én ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját,
amely napjainkban újra biztató jövő előtt áll. Tuzson Bence államtitkár ünnepi beszédében olyan ikonikus értéknek nevezte a gyárat, amelyből hazánkban kevés van. A kormány segítségével a kötöttpályás járműgyártás hazai és európai központjává szeretnék
fejleszteni a magyar állam tulajdonában lévő üzemet – jelentette
ki a város országgyűlési képviselője.

Szepessy Tamás,
a Dunakeszi
Járműjavító
igazgatója
méltatta
az egykori
és jelenlegi
dolgozók szakmai
teljesítményét

A

z egykori és jelenlegi dolgozók, mérnökök és szakmunkások családtagjaikkal együtt nem csak ruházatukban, de lelkükben is ünneplőbe
öltözve hallgatták az üzem főbejáratánál a MÁV Magyarság Férfikar
színvonalas műsorát az ünnepi megemlékezés nyitányaként.
A nagy múltú gyár jelenlegi igazgatója, Szepessy Tamás örömét fejezte
ki, hogy a jeles eseményt sokan tisztelték meg jelenlétükkel, érdeklődésükkel, amely ékes bizonyítéka, hogy
az üzem milyen kitüntetett szerepet
töltött be megnyitása, 1926. május
23-a óta több ezer munkavállaló és
családtagjai életében. Üzem és egy kis
város jött létre, mellyel együtt a Köröndön megépültek a ma is építészeti
remekműként ismert lakások, a művelődésnek és a sportolásnak otthont
adó kultúrház, a Magyarság sportpálya. Széles körű összefogás eredményeként kitárta ajtaját az újonnan
épült gyártelepi templom is. A gyárban végzett kiváló szakmai munkához hasonló nívós közösségi élet jellemezte a járműjavítósok életét. Soksok kiváló vezető és munkatárs dolgozott a gyár előre meneteléért,
fejlődéséért, akik közül Szepessy Tamás, a Főműhely első igazgatója, Lányi Ferenc szakmai és emberi nagyságát külön méltatta.
Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen
gyárat és közösséget irányíthatok.
Legfontosabb célunk az, hogy a Dunakeszi Járműjavító Magyarország
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vezető nemzeti jármű gyártójává váljon. Erre minden lehetőségünk megvan. Ma a gyár valamennyi dolgozója biztos lehet abban, hogy a Dunakeszi Járműjavítóban hosszú távon lesz
munkája, de nemcsak nekik, hanem
gyermekeiknek, unokáiknak is. Ezért
fejlesztjük a lehetőségeinket, bővítjük
a termelési képességünket. Ma már a
vasúti kocsik gyártása és javítása mellett képesek vagyunk villamost, metrót vagy akár HÉV kocsit is szerelni,
vagy építeni is – mondta Szepessy Tamás.
Az ügyvezető igazgató köszönetet
mondott dr. Tuzson Bence államtitkárnak, aki munkája során rendkívül
fontosnak tartja a gyár támogatását.
Mindent megtett, és megtesz annak
érdekében, hogy a Dunakeszi Járműjavító minél meghatározóbb szerephez jusson a kötöttpályás közlekedésben, s minél több hazai és külföldi
megrendeléssel rendelkezzen.
A mai nap az ünneplésé – folytatta az igazgató. Bejelentette, hogy a
90. születésnapot nem méltathatnák
szebben, mint egy olyan kiállítással,
melyben emlékeznek a múltra, megmutatják a jelent, és felvázoljuk a következő éveket. A színvonalas tárlat az üzem főbejáratánál, az egykori
munkaügyi osztály helyiségeiben tekinthető meg, melyre szeretettel várják az egykori dolgozók mellett a város polgárait is. A kiállításon kívül
egy könyvben is beszámolnak az utókornak az elmúlt évtizedek szorgos
hétköznapjairól, az üzem kiváló mérnökeiről, szakmunkásairól. Az ügyvezető igazgató név szerint fejezte ki
köszönetét a könyv létrejöttében és a
kiállítás megszervezésében kiemelkedő szerepet vállaló Gaál Andreának,
Juhász Róbertnek, Együd Lászlónak,
Kósa Tibornak, és Csoma Attilának, a
könyv szerkesztőjének, a József Attila

Művelődési Központ igazgatójának.
A gyár igazgatója ünnepi beszédét
azzal zárta, hogy köszönetet mondott
Dióssi Csaba polgármesternek, és városi önkormányzat képviselő-testületének a rendezvény sikeres lebonyolításához nyújtott támogatásért.
Kevés olyan város van, amely elmondhatja magáról, hogy ikonjai
vannak. Dunakeszi e városok közé
tartozik – kezdte ünnepi köszöntőjét
dr. Tuzson Bence. Az államtitkár szerint a Járműjavító kilencven éve a település ikonja, amely nélkül Dunakeszi valószínűleg más lenne. – Minden
erre a gyárra épült 1926-ban. Épült itt
iskola, szállás a munkásoknak, otthon a családoknak. Egy új gyár, egy
új lakó- és közösségi centrum épült ki
az akkori Dunakeszin. Ez a település
azóta együtt lélegzik a gyárral, együtt
dobban a szíve – mondta elismerően
a város országgyűlési képviselője, aki
szerint a kiemelkedőt alkotó üzem
nélkül nem csak Dunakeszi, de az ország is másképpen élné az életét.
A politikus azt sem hallgatta el ünnepi megemlékezésében, hogy a Dunakeszi Járműjavítónak voltak nehezebb és voltak jobb, erősebb korszakai is, de mindig az emberek százainak adott munkát. – A magyar ipar
mindig úgy tekinthetett erre a gyárra,
amire büszke lehet. S erre ma is büszkék kell, hogy legyünk, hiszen most
is emberek százainak ad munkát. Reméljük, a következő időszakban ez a
létszám tovább tud növekedni, melyre és az üzem jövőjére nagyon nagy
hangsúlyt szeretnék helyezni - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért
felelős államtitkára.
Tuzson Bence bejelentette, hogy
az Irinyi-programban a kormány kiemelten kezeli a járműgyártást, s
azon belül kötöttpályás járműgyár-

tást. – Mi azt szeretnénk, hogy
a dunakeszi üzem komoly gyárrá fejlődjön, s ez a gyár legyen
a magyarországi és az európai kötöttpályás járműgyártás
központja – húzta alá az ünnepi szónok, aki kiemelte: a gyár
vezetése, és a kormány mindent
megtett annak érdekében, hogy
minél több gyártó kapacitás
Dunakeszire kerülhessen.
Szakmailag ma már ez a gyár
a metrótól kezdve, a villamoson
át a vasúti személykocsi gyártásáig mindenre felkészült. A
magyarországi igények kiszolgálása mellett szeretnénk a határainkon túlról is minél több
munkát idehozni, amire képes
a gyár egyedül vagy valakivel
együttműködve – hangoztatta az államtitkár, aki befejezésül azt kívánta az ünneplőknek,
hogy a gyárban ne csak munkájuk legyen, hanem tekintsék életük személyes részének,
amely képes generációkon át eltartani családokat.
Az ünnepi köszöntők után

Korszerűsített
változataiból
napjainkban közel ezer darab
közlekedik a MÁV kocsijaiban.
Lánczos Péter, a Gépipar kiváló dolgozója, Kiváló Vasutas, a
Közbiztonsági Érem Arany fokozata kétszeres, a Haza Szolgálatáért Bronz fokozata, a Magyar Köztársasági Érdemrend
Kiskeresztjének
kitüntettje.
2015-ben Mikó-díjjal tüntették
ki. A Dunakeszi Járműjavító elismerése jeléül a Posztumuszdíjjal tüntette ki a kiváló mérnököt. Az elismerést a család
nevében Lánczos Eszter vette át
Szepessy Tamástól, aki kedves
szavakkal köszönte meg édesapja kitüntetését.
Az ünnepség folytatásaként
az üzem mellett lévő, a gyár első
igazgatójáról elnevezett parkban Szepessy Tamás, Tuzson
Bence, és Dióssi Csaba polgármester megkoszorúzta Lányi
Ferenc szobrát.
A megható pillanatokat követően az ünneplők megtekintették a jubileumi kiállítást, majd

Tuzson Bence, Szepessy
Tamás és Dióssi Csaba
megkoszorúzta a gyár első
igazgatója, Lányi Ferenc
szobrát

megemlékeztek a nemrég elhunyt Lánczos Péterről, aki
Kalmár Jánossal és Kardos Tiborral közösen tervezte a nagy
sikerű KALÁKA forgóvázat,
melyből 1957-től két évtizeden
át mintegy négyezer készült.

következett az üzemlátogatás,
ismerkedés az új villamosokkal
és a modern vasúti személykocsikkal. Az ünneplők népes táborát a Dunakeszi Koncertfúvósok vezette fel, melynek tagjai egész úton – a főbejárattól
a Magyarság Sporttelepig - ritmusos, közismert számok igényes tolmácsolásával tették még
emlékezetesebbé a gyárlátogatást.
Az ünnepi díszbe öltözött
sporttelepen felállított színpadon Dióssi Csaba polgármester

A múlt és a jelen

köszöntötte a jeles évfordulót
ünneplő gyár dolgozóit, a családi nap valamennyi résztvevőjét. – Ez a sporttelep is az 1926ban megnyíló üzem dolgozóinak köszönhető – mondta a városvezető, aki kiemelte, hogy a
gyár jóvoltából nagyon magas
műszaki kultúra honosult meg
az egykori mezőgazdasági településen a múlt század elején.
A Járműjavító Dunakeszi legnagyobb munkáltatója lett és
maradt évtizedeken át, amely
rendkívül sokat tett a település
fejlődése, az üzem dolgozóinak
szociális, kulturális- és sportolási igényeinek kielégítése érdekében. Dunakeszi mindig, minden helyzetben számíthatott a
Járműjavítóra – mondta a polgármester. Dióssi Csaba ünnepi
köszöntőjében kifejtette; abban,
hogy Dunakeszi 1977-ben városi címet kaphatott -, és azóta
is fejlődik - nagyon nagy szerepük van az üzem dolgozóinak.
Számos létesítmény köszönhető
a gyárnak, melyben mindig nagyon jó kollektíva dolgozott, kiváló művészeti csoportjai voltak, jó közösségi életet alakítottak ki a városban. - Idén ünnepeljük a Magyarság Férfikar 90.
évfordulóját, e mellet ugyancsak idén 40 éves a Nyugdíjas
Kirándulók Klubja, mely közel
ötszáz fős tagságával meghatá-

rozó közösségé nőtte ki magát
Dunakeszin. A város mindig
hálával gondol azokra a dolgozókra, akik Dunakeszi fejlődéséért cselekedtek. Meggyőződésem, hogy a városnak bőven
van viszonozni valója, melyet
e jeles ünnep alkalmából azzal
szeretnénk emlékezetessé tenni, hogy valamennyi dolgozónak egy jubileumi pólót ajándékozunk – jelentette be Dióssi
Csaba polgármester, aki befejezésül a város nevében köszönetet mondott a gyár valamen�nyi igazgatójának, akik mindig
tettre készek voltak Dunakeszi
érdekében.
Az ünnepi köszöntő után levetítették Kovácsné Dobay
Márta filmjét, amely jeles személyiségek visszaemlékezésein keresztül mutatja be az üzem
rendkívül gazdag múltját. Majd
következett a művészeti csoportok műsora, sportbemutatók,
főzőverseny, és jó hangulatú beszélgetések, melyek mind-mind
hozzájárultak, hogy maradandó élményként ünnepelhették a
Dunakeszi Járműjavító fennállásának 90. évfordulóját, amely
reményeik szerint az elmúlt évtizedekhez hasonló kiemelkedő
szerepet tölt be a jövőben is Dunakeszi életében.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
Tisztelt Választókerületi Lakosok!
Korábban már sok szó eset a
körzetünkben állami beruházás keretében épülő tanuszodáról, amely a Fazekas iskola
melletti park (Szép Ernő park)
területén kap helyet. Az előző
lapszámban már jeleztem a
munkaterület átadását, most
pedig sor került az alapkő letételére. A tanuszoda építési munkálatai várhatóan 2017.

év tavaszán fejeződnek be.
Az elmúlt hetekben a lakosság
részéről több megkeresést is
kaptam utcák egyirányúsítása,
sebességkorlátozás bevezetése, valamint „fekvőrendőr”
építése tárgyában. Tekintettel
arra, hogy az Önkormányzat a
város egységes forgalomtervezési koncepciójának kidolgozására megbízást adott egy

forgalomtervezésre szakosodott cégnek, a szakmai anyag
várható elkészültéig (2016.
szeptember) jelentősebb változtatás az eddig kialakított
forgalmi rend és közlekedési szabályok vonatkozásában
nem várható. A forgalomtervezés elkészültéig és megvitatásáig kérem az érintettek türelmét.

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

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
Mintegy másfél év után megkezdődött a Toldi utcában a járda építése. A korábban ígért lakossági fórum helyett jobbnak
és célravezetőbbnek ítéltem a
személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket. A lakossági fórum nem alkalmas 60-80 család egyéni problémáinak a megbeszélésére. Ezért az építkezés
megkezdése napján elkezdtem
a Toldi utca bejárását, a lakókkal
megbeszéltük az egyéni kéréseket és problémákat, ami valóban eredményesnek bizonyult.
Azóta is folyamatosan keresnek
telefonon, e-mailben a lakosok.
Minden esetben arra törekszünk
az Önkormányzattal és a kivitelezővel együttműködve, hogy
egyrészt figyelembe vegyük az
egyéni jogos kéréseket és a közösséget érintő problémákat,
másrészt, hogy mindenki megelégedésére megtaláljuk a megoldást. Sokan örömmel fogadták, hogy a játszótérnél is épül
járda, s gyalogátkelő. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik
megértették és közreműködésükkel, hasznos ötleteikkel segítették közös ügyünket.
A Toldi utcán megkezdődött
a kerékpárút kijelölése is, mely
az épülő járdától függetlenül, az
úttesten fog vezetni.
Ugyancsak a Toldi-Dombliget
lakóparkban, a Huszka Jenő
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utca és a Kacsóh Pongrác-Ábrahám Pál köz kereszteződésében lévő tér rendezésére készül
a terv a Lakosságszolgálati Osztály felkérésére, melyet egyeztetni fogunk az ott lakókkal. Ennek a területnek a rendezésében
feltétlenül szükséges a lakosság
közreműködése, melyet előre is
köszönök. Kérem, hogy azoknak
a lakóknak a közös képviselői keressenek meg telefonon, vagy
e-mailen, akik ezen a területen
laknak.
Többen érdeklődtek, hogy
mikorra készül el a csapadékvíz gyűjtő rendszer a ToldiDombliget lakóparkban. A főgyűjtő II. ütemének tervei majdnem teljes egészében elkészültek, a kivitelező kiválasztása van
hátra. Remélhetőleg még ebben
az évben megkezdődik a főgyűjtő csatorna kiépítése.
A Szent László utcából korábban többször is 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, az utóbbi időben
nem tapasztaltak rendzavarást.
Remélhetőleg így is marad. Ha
mégsem, kérem, jelezzék.
Az Önkormányzat évek óta
tervezi egy új orvosi rendelő
megnyitását, melyben felnőtt
és gyermek háziorvosi, valamint
védőnői rendelő is lenne. A Tó-

városban lévő háziorvosi rendelő nagyon zsúfolt, mindenképpen szükséges új rendelő kialakítása. Építési telek híján ez nagy
gondot jelentett. Néhány hete a
Frédikevill tulajdonosai eladásra
kínálták az épületet, amelyet az
Önkormányzat megvásárol, s ott
alakítja ki a tervezett rendelőket.
Az átalakításhoz előre láthatóan
3 hónap szükséges.
Több alkalommal is jelezte a
lakosság, hogy a szemétszállítás napján és az azt megelőző
napon rendszeresen járnak kukázók, akik nemcsak zajonganak, hanem felborogatják a kukákat, kitépik a zsákokat, kiborítják a szemetet, s ott hagyják a
hulladékot szétszórva. Az elmúlt
hetekben tetten értem két ilyen
személyt. Az egyik elment a figyelmeztetésemre, a másik foly-

tatta a szemét kiszórását. Értesítettem a körzeti rendőrt, pontos személyleírást adtam, s meg
is találta az illetőt, aki nem volt
hajlandó helyszíni bírságot fizetni, ezért eljárást indított ellene. Tanulságos az eset, ezért kérem, hogy ha valaki tetten ér kukázót, hívjon fel, adjon pontos
személyleírást, adja meg a pontos helyszínt (utca, házszám),
hogy értesíteni tudjam a rendőrt. Mindnyájunk érdeke, hogy
ne legyen tele a környezetünk
szétszórt szeméttel.
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
Főszerepben az ingatlanok rendbetétele
- Érdeklődést nyújtottam be a Király u. 6. ingatlan kényszervágásával kapcsolatban, mely probléma hasonló jellegű a Görgey u. 5.
sz. a József u.-i Pándi telek és a Zalán u. 2. ingatlan esetében. A területek elhanyagoltak, rendezetlenek, melyek rendbetétele végett
e-mailben kértem intézkedést az
aljegyző asszonytól (fotók mellékelve), majd személyesen adtam át
írásos megkeresésemet a Jogi Osztály vezetőjének. A rendezetlen ingatlanok helyzetének megoldására a Képviselő-testület még 2015.
09.24-én elfogadta a „Közösségi
együttélés szabályai”-t. A rendelet lehetőséget ad a Polgármesteri Hivatal részére, hogy érdemben
szankcionálni tudja, ha egy-egy ingatlan olyan mértékben gondozatlan, amely a környezetében már
károkat okoz. Írásban tájékoztattak, hogy az ingatlanok tulajdonosainak megkeresése megtörtént. Felszólították őket az ingatlan
gyommentesítésére, fű vágására, a
kerti hulladék elszállítására, valamint az ingatlan rendezett állapotba tételére, és végül a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére. A gyors intézkedést a kör-

nyéken lakók nevében köszönöm
az osztály illetékesének.
- Szintén érdeklődést nyújtottam be három folyamatban lévő
ügyben.

A Klapka u. elejétől /Zsákutca/ a
gyártelepi megállóig szükséges
a gazt levágni. A Klapka-Dobó
aluljárótól a Közüzemisek az
árok mentén – városhoz tartózó
terület – elvégezték feladatukat
1. Bródy S. u. 15. előtti szegélycsere,
2. Bajtárs és a Mányoki Ádám
tér közelében megsüllyedt rácsos
víznyelő helyreállítása,

3. A Klapka u.-i gyalogos felüljáró alatt az esővíz kimosta a köveket (MÁV)
- Újabb csatornafedél problémák
a Tábor u. 23-25. telekhatárán és
fentebb, a Tábor-Kálmán u. találkozásánál. A váci ügyfélszolgálat után,
Elekes Sándor a DMRV Csatornázási
Üzem vezetőjének jeleztem a hibákat. A Tábor u.-i fedelek helyreállítását másnap elvégezték a Csatornázási Üzem dolgozói. Elekes úr hozzáállása a problémák kezelésében,
azok megoldásában példaértékű
lehet mindannyiunk számára.
- Gaz levágása a Klapka u.-i csapadékvíz elvezető árok és a vasút közötti szakaszon. A parlagfű virágzása előtt kellene, kell(!)
a MÁV-nak levágnia a néhol már
méteres magasságú gazt.
- A Tábor-Bajtárs sarkon felejtett kb: 2 m3 föld elszállítását kértem az ELMŰ-től, mely rövid időn
belül megtörtént
- A Sződi u. 46. tulajdonosa a
kerítése melletti járda kialakításához kérte segítségemet. A kellő viacolor és szükséges szegély
kiszállítását június közepére kérte a hölgy
- A Tábor-Király saroktól fen-

tebb a gyalogos átkelő mellett
és a Zápolya u. 23-al szemben
lévő villanyoszlop cseréjének kérelmére az ELMŰ rövid válasza:
Megvizsgálták és megállapították, hogy nem balesetveszélyesek az oszlopok. Remélhetően
az időjárás okozta vismajor következtében nem fog egyik oszlop sem az ingatlanok kerítésére
rádőlni. Kérdés: Prevenció? Miért
nem lehet a bajt megelőzni?
- A Rákóczi út 57/A és 57/B ingatlanok csapadékvíz elvezetésének gondja végett keresett meg
az egyik lakó. Az egy telken lévő
két ingatlan előtt a bejáró nem „K”
szegéllyel lett kialakítva, melynek
következtében befolyik az esővíz.
Az Önkormányzati választást követően a Képviselő-testület megszavazta az ötéves Tervet, melyben a Rákóczi út rekonstrukciója
a 2017-es esztendőre van kijelölve
- A viacolor és a szegélyek kiszállítását 5 ingatlan tulajdonosa júniusra, a többi lakó szeptemberre igényelte
Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Lépésről lépésre – a szebb, barátságosabb környezetért
Örömmel tájékoztatom választókörzetem lakóit, hogy az előző hónaphoz képest számos területen sikerült
előrébb lépni. Bizonyára jó érzéssel
tapasztalták a kisgyermekes szülők,
hogy a Barátság út 28. számú épület
mellett lévő kis játszótéren kihelyezésre került az új hinta, melynek környezetében és a korábbi években
épített másik két játszóeszköznél is
friss, új homokot terítettek le. Megnyugvással tölt el, hogy a kerítés kiépítése is folyamatban van, amely
reményeim szerint néhány napon
belül körbeér. Emellett a zárható kapuk garantálják a gyerekek biztonságát a szülők jelenlétével.
Gyors intézkedés eredményeként
a Közüzemi Nonprofit Kft. munka-

társai kijavították az elhasználódott,
megrongált padokat a Szent István
parkban, melyeken a nyári hónapokban szívesen időznek, beszélgetnek
a kisgyermekes családok, és a felnőttek egyaránt. A területen folyamatos
a locsolás, odafigyelünk, hogy a tavasszal ültetett fák zavartalanul fejlődjenek, cseperedjenek.
Az igazán különleges érzéssel tölt
el, hogy egyre több újszülött gyermeknek vihetem el a babacsomagot, akik szülei bejelentik igényüket
a Dunakeszi Programirodában. Ebben a szép „jó követi szolgálatban”
nagyon sok segítséget kapok a védőnőhálózat tagjaitól, melyet ezúton is köszönök. A találkozások jó
alkalmat kínálnak arra is, hogy felkí-

náljam a szülőknek, hogy egyetértésükkel gyermekük neve felkerülhet
a születésfa mellett elhelyezett emléktáblára. Több megkeresést is kaptam e-mailben, melyekre igyekszem
válaszolni, de a nyári szünet kivételével személyesen is felkereshetnek
munkahelyemen, a Radnóti Miklós
Gimnáziumban.
Úgy ítélem meg, hogy a civil közösség összefogásának eredményeként hamarosan elhelyezésre kerülhet a Kegyeleti park mögött Atilla szobra, melyet Vincze József szobrászművész formált meg.
Továbbra is napirenden van a Fő
út környezetének nagy volumenű
átalakítása, parkosítása, új parkolók
kialakítása, amely az ütemterv sze-

rint 2017-ben nyeri el végleges arculatát, aminek részeként a Felső Tabán is új köntöst kap a 2-es számú
főút mentén.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
A LAKÓTELEP SZÍVE
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Hamarosan megkezdődnek a
felújítási, fejlesztési munkák
is! Először az intézményi beruházások terveiről tájékoztatom Önöket ismét, mivel bővült ezek köre. A Garas utcai
bölcsődében ajtók, szekrények, szociális blokkok felújítását tervezzük, közel 7 millió
Ft értékben. A testület döntése alapján még a nyáron meg
lehet, a bölcsődénk bővítése,
amelynek eredményeképp,
több gyermek járhat majd ide,
több család kap így segítséget! 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.
Tovább folytatódik a közterületek szépítése is, különös
tekintettel az idősek és kisgyermekesek igényeire! Már
több új jelzés érkezett padokkal, fásítással kapcsolatban,
ezeket egyeztetem, és a lehetőségek szerint intézem.
Ismét kerestek néhány régi
problémával az itt élők, melynek megoldása időszakosan
ugyan sikerül, de aztán midig
újra kezdődik! Ilyen a szemétgyűjtőkbe való idegenek, autósok szemétlerakása, mely
joggal háborítja fel a lakókat,
illetve a szabálytalan behajtások és parkolások is sok bos�szúságot, sőt veszélyt is jelentenek a szabályosan közlekedők számára!
Ezen ügyekben ismét meg-

keresem az illetékeseket, remélem eredménnyel!
A városi gyermeknapon ismét sok családdal találkoztam, s örömmel láttam, hogy
a megszépült és új játszótéri elemekkel bővített Katonadombot milyen szívesen használjuk egyre többen!
Természetesen
továbbra
is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbé-

jobbá tehetik a Lakótelep
Szívének életét! E-mailben a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu
címen, telefonon a 0627 542805 számon, levélben a Garas
utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet
képviselője

Fókuszban az intézmények fejlesztése
A múlt hónapban számoltam
be róla, hogy az új lakóparkokba
(Alagliget, Fenyő, Toldi, Tóváros)
költöző fiatal családok számára
új 4-4 szobás óvoda és bölcsőde építését tervezi a város. Elsődleges célunk, hogy az építkezés központi forrásból kerüljön megfinanszírozásra, ezért a képviselő-testület április végi
felhatalmazása alapján - beadta a városvezetés az ezt célzó
pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A pályázatban megadott tervezett helyszín a városi tulajdonban lévő,
alagligeti erdősáv melletti telek. Előnye, hogy ez esetben a
telek ingyen van, az intézmények pedig nagyon közel lennének az alagligetiekhez. Ahogyan arról már korábban beszá-
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moltam, a város megvizsgálta a
telekvásárlás lehetőségét is, így
még márciusban vételi ajánlatot
tett a rendőrségnek egy - a tervezett 24 tantermes általános iskola melletti - újabb telek megszerzésére a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ területén.
A Rendőrségtől május 12-én érkezett válasz, amely szerint támogatják a szükséges ingatlanrész önkormányzati tulajdonba
kerülését. A telek megvásárlásáról a május végén tartott képviselőtestületi ülés döntött. Így lehetőség nyílhat arra, hogy a tervezett óvoda és bölcsőde ezen
a területen épüljön fel. Amen�nyiben ez a projekt valósul meg,
ez is közel lesz a kerületünk lakosaihoz, továbbá autóval kön�nyebb lesz elérni az előzőekben

bemutatott tervhez képest. Reményeink szerint a város nyerni
fog a pályázaton, azonban a városvezetésnek szándékában áll
a beruházás megvalósítása akár
saját forrásból is.
A kerületünk lakosai számára is fontos beruházás lesz a Rákóczi út felújítása, amelynek
időpontját még a jelen önkormányzati ciklus elején tűztük
ki 2017-re. A városi források minél hatékonyabb felhasználását
is lehetővé teszi, ha ennek a beruházásnak egy részére - a Kossuth Lajos utca és Határ utca
közti szakaszra is pályázati úton
szerez forrást a város. A felújítás magába foglalja az útburkolat felújítását, a csapadékvíz
elvezetők és a szegélyek cseréjét valamint a padkarendezést.

A városvezetésnek szándékában áll az utat kiszélesíteni azokon a részeken, ahol az ingatlanok elhelyezkedése ezt lehetővé teszi.
A Rákóczi út Határ utca utáni
szakasza már korábban aszfaltozásra került. Itt is tapasztalható azonban probléma, az egyik
lakó hívta fel a figyelmemet
arra, hogy a szegélyek folyamatos kiépítésével meg lehet előzni azt, hogy a csapadék az utcáról a magántelkekre folyjon be.
Sajnos a kivitelezés már hos�szabb ideje késik, ezért ismételten kértem a Lakosságszolgálati Osztályt, hogy ez ügyben intézkedjen.

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.
Május hónapban két szemétgyűjtő akció is zajlott a körzetben. Először a Te szedd! országos akciósorozat keretén belül ifj. Tasnádi István és barátai
tisztították meg a Duna-partot.
Május 7-én pedig a Dunakeszi
Köztisztasági Nap keretein belül a város 11 helyszínén több
mint 200 önkéntes gyűjtötte a
szemetet. Én a Malomárok Lakópark közösségével szedtem
a hulladékot. Köszönet minden
önkéntes segítőnek, remélhetőleg az akció nem lesz hiábavaló és tisztán tudjuk tartani
közterületeinket.
Május 20-án átadásra került a
Magyarság Sportpályán a centerpálya új gyepszőnyege. Az
önkormányzat Pest megye leg-

jobb sporttelepét szeretné itt
létrehozni. Ennek érdekében a
májusi testületi ülésen döntés
született egy a sporttelep területébe beékelődő telek megvásárlásáról is. A következő lépésben a nehézatlétikai pálya kiépítésére fog sor kerülni.
Szintén lépésről lépésre halad a Katonadomb fejlesztése is. A Városi Gyereknapon került sor a játszótér új, több mint
20 méter hosszú mászókájának az átadására. A környékbeli gyerekek remélhetőleg sokáig fogják élvezni a játszóeszközt. Mint ismeretes a tavalyi
évben került sor a kisjátszótér,
a kültéri fitnesz eszközök, a szemétgyűjtők és a padok telepítésére. A következő lépés – lakossági kérésre - egy ivókút telepítése lesz.
Lakossági bejelentés érke-

zett hozzám, miszerint a Tesco közelében egy üres telken
egy homokdombban partifecskék fészkelnek. Az ügyben
felvettem a kapcsolatot a Környezetvédelmi tanácsnokkal a
fészkelőhely megóvása érdekében.
A május 28-ai testületi ülésen döntés született arról, hogy
az Önkormányzat közösen indul a Magyar Kajak Kenu Szövetséggel egy pályázaton, ami
túrakenuhely létesítését célozza. A dunakeszi állomás a
vízisporttelepen lenne. Egy
esetleges pályázati győzelem
esetén ismét nyitnánk egyet a
Duna felé és Dunakeszit bekapcsolnánk a vízisport vérkeringésébe.
Szintén a testületi ülésen született döntés a Garas utcai bölcsőde két csoportszobával tör-

ténő bővítéséről átadó és mosdó helyiségekkel együtt. Ezzel
városi szinten 15%-kal fog nőni
a bölcsődei kapacitás és nagyban javulnának a környék ellátási problémái.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.


Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

KEDVES LAKÓTÁRSAIM!
Az előző hírlevelemben már
említettem, hogy a tanév végének közeledtével elindul a
városi intézmények nyári felújítási programja, amelyből
természetesen körzetünk intézményei sem maradhatnak
ki.
Az előző hírlevelemben tett
felsorolást kiegészíteném azzal, hogy a képviselő-testület
legutóbbi ülésén ingatlan vásárlásokról is döntött. Az ingatlanok közül kiemelném a
körzetet érintő telkeket. Megvásárlásra kerül a Táncsics Mihály utca 6. sz. alatti ingatlan,
mely a Szent István Iskola közvetlen szomszédságában van.
Ezzel a vásárlással az Önkormányzat az iskolaudvar területét kívánja növelni, amely egy
régi célunk.
Megvásárlásra kerül a Só-

lyom utcában található terület, mely a Magyarság sportpálya mögött található. Ezzel a
vásárlással a Sportközpont területe bővül. Terveink szerint
ezzel lehetőség nyílik egy kézilabda csarnok és egy teniszcsarnok felépítésére.
Emlékeztetőül említem, 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.
Örömmel adok hírt arról,
hogy a Jézus Szíve-templom
felújításának újabb ütemeként
megújult a templom szentéje.
Ezen kívül a közösség összefogásaként megújult a templom
körüli terület is, amelynek során virágágyások kialakítására

került sor. A megújulás része,
hogy kérésemre a Mindszenti
tér lépcsőjének és kandelábereinek javítása, illetve felújítása. Az Önkormányzat a felújításhoz jelentős anyagi támogatással járult hozzá.
Megkezdődött a városi közterületek, parkok virágosítása
is, mellyel városunk széppé tétele a cél.
Városunk köztisztasági napot
rendezve, immár hagyományként csatlakozik, az országos
„TE SZEDD!” akcióhoz. A korábbi évek alatt nagymértékben sikerült csökkenteni az illegális szemétlerakást, de sajnos most is még erre kellett a
főhangsúlyt fektetni.
Ehhez kapcsolódott a Szent
Mihály Plébánián sokéves hagyomány is, mely május elején
a plébániai kert és környékének

kertrendezésére, takarítására
került sor. A nagy létszámú közösség lelkes munkájának köszönhetően megújult a plébániakert és környéke.
Zsombor, Ádám és Lili nevű
gyermekeknek adhattam át
ebben a hónapban a babaköszöntő csomagot. Jó egészséget és sok boldog pillanatot kívánok Nekik és családjuknak
Városunkban!
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
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körzeti
képviselőink jelentik
Hírek a 7. számú körzetből

Elkészült a Dunakeszi 7-es számú választókörzetének alagi részén található D. Ordass Lajos
park sportpályájának – garanciális – felújítása. Ezzel egyidőben
a közel két esztendővel ezelőtt
átadott, igen népszerű közösségi terület délkeleti sarkán létesített bejáratra is felkerült a régóta hiányzó kétszárnyú kapu,
amely az évekkel ezelőtt az akkoriban még nyitott park felől
bejáratot létesítő lakók, valamint a karbantartási munkálatokhoz használt gépek számára biztosít bejárást. A körzetrész nagy kiterjedésű közterületein a Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. munkatársai folyamatosan végzik a növények,
fák rendben tartását, valamint
az esővíz-elvezető árkok tisztítását. Az ezekkel kapcsolatosan
hozzám érkező lakossági észrevételeket folyamatosan továbbítom a cég illetékes vezetőjéhez.
A tavasz, majd most a nyár
beköszöntével megszaporodtak a heves esőzések, kiadós záporok; a rövid időn belül lehullott nagy mennyiségű csapadék
időnként városszerte, így a körzet alagi és alsói részén is okoz
fennakadásokat. A nagy esők
után az önkormányzat megbízásából a lehető legrövidebb
időn belül megtörténik a szikkasztók kiürítése, ezzel előse-
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gítve, hogy minél gyorsabban
elszivároghasson az esővíz, és
lehetőleg ne okozzon további
problémát az utakon és az ingatlanokon, azokra kiöntve.
Alsón a Júlia utcában több
mint hat éve meglévő vízelvezetési probléma okozott az
utóbb időben ismételten komoly nehézségeket az ott lakók
számára. Lakossági bejelentést
követően az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. Váci
Csatornázási Üzeme, valamint
az önkormányzat lakosságszolgálati osztályának képviselői
tartottak helyszíni szemlét májusban, majd azt követően úgynevezett kamerázásos ellenőrzést az érintett utcában, amely
eredménytelennek bizonyult.
Ezt követően a DMRV június elsejétől egy héten keresztül Dunakeszi-alsó több utcájában
füstgenerátoros csatornavizsgálatot végeznek annak érdekében, hogy az esetleges illegális
rákötéseket felderítsék, és azok
felszámolására az önkormányzat megtehesse a szükséges intézkedéseket. (Korábban Dunakeszi más részén hasonló problémákra megoldást jelentett ez
a fajta ellenőrzés.)
Dunakeszi-alsón május 28án immár hetedik alkalommal került sor Szabolcs Csilla

helyi lakos főszervezésében
a Mini Mulatság nevet viselő gyermeknapi rendezvényre. Az esemény reggelén alsói
apukákkal és anyukákkal közösen rendeztük be a terepet az
egész délelőttön át tartó mulatságra. A gyerekek kézművesfoglalkozáson vehettek részt,
ugrálóvárban játszhattak, kapura lőhettek, megtekinthették a szürke hétköznapokon a
helyi klubházban készülő balettosok, táncosok és judosok
bemutatóját, kisállat-simogatáson vehettek részt, mesejátékot nézhettek meg, volt
peonzaverseny, lufihajtogatás,
csocsó, tombolasorsolás, emellett igazi rendőrségi és tűzoltóautót is kipróbálhattak a szép
számban kilátogató helyi gyermekek. Az időjárás kegyes volt

az alsói gyermeknapi rendezvényhez, a kilátogatók remekül
érezték magukat, a szervezők
ismételten kitettek magukért –
köszönet az alsói anyukáknak!
A Pálya út alsói szakaszára
hamarosan a sebességkorlátozás betartására ösztönző elektronikus berendezés kihelyezésére kerül sor, amely remélhetőleg visszaszorítja majd a sajnos igen gyakori, felelőtlen
gyorshajtást a település ezen
részén.
Lakótársaim javaslatait, észrevételeit változatlanul folyamatosan várom ismert elérhetőségeimen: benko.tamas.dunakeszi@gmail.com; +36 20 41
91 533.
Benkő Tamás, a 7. számú
körzet képviselője

Házasságot kötöttek

2016. április és május hónapban házasságot kötöttek:
Fódi András – Fritsch Edina Éva
Dóczi Tibor – Kovács Ágota 
Dohány Pál – Iván Dorina 
Almay Szabolcs – Kertész Judit Eszter 
Máday Csaba – Szemenyei Gyöngyvér Zsófia 
Váradi András – Dr. Kovács Krisztina 
István László – Horváth Ildikó 

április 28.
április 28.
május 5.
május 7.
május 12.
május 12.
május 21.

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!

A jövő évi költségvetéssel
minden magyar jól jár
A 2017. évi költségvetést a polgári berendezkedés alapgondolata és az ország védelmi képességének növelése jegyében alakította ki a kormány. A cél, hogy az elmúlt időszak nagyütemű gazdasági növekedése folytatódjék, és jövőre is
mindenki léphessen egyet előre – válaszolta lapunk megkeresésére Tuzson Bence, a Pest 5. számú, Dunakeszi központú
választókerület országgyűlési képviselője.

A

következő
évi
büdzsé is kiemelten támogatja a nemrégiben
elindított otthonteremtési program
megvalósítását, amihez 211
milliárd forint keretet biztosít. Ez az összeg 100 milliárd
forinttal meghaladja a 2016os előirányzatot. E kormányzati intézkedésnek köszönhetően jövőre akár több tízezer
család költözhet be új otthonába – tudtuk meg az országgyűlési képviselőtől.
A jövő év lényeges változása, hogy bővül a családi adórendszer. 2014-től már
az egyéni járulékok, vagyis a
7%-os egészségbiztosítási és a
10%-os nyugdíjjárulék terhére is igénybe vehető a családi adókedvezmény. A kiskeresetű családok adókedvezménye mintegy 260 ezer családot
érint, míg a legalacsonyabb
jövedelmű 120 ezer családnak gyakorlatilag a zsebében marad a bruttó jövedelme. Ami mindenképp megemlítendő, hogy 2017-ben
havi 30 ezer forintra nő a kétgyermekes családok adókedvezménye, így a családi adókedvezmények összege jövőre
már eléri a 277 milliárd forintot. A gyermekek nevelésének
támogatására csak a családi
pótlékokon és adókedvezményeken keresztül 600 milliárd
forint költségvetési forrást
biztosít a kormány az elkövetkező esztendőben, ugyanakkor 74 milliárd forintot fordít
gyermekétkeztetésre. Ekkora összeg még soha nem állt
rendelkezésre erre a célra – a
2010-es kormányváltáskor 27
milliárdos volt az előirányzat.
Tuzson Bence elmondta:
2017-ben a munkavállalók továbbra is 15%-os személyi jö-

vedelemadó-kulccsal számolhatnak, ami Európa-szinten az egyik legalacsonyabb.
Emellett számos új, a munkavállalás mobilitását segítő
adókedvezmény is életbe lép.
A magyarok megélhetési
költségei is tovább csökkennek azáltal, hogy a sertés tőkehús általános forgalmi adójának 2016. januári mérséklését követően 2017. január
1-től a friss tej, a baromfihús
és a tojás áfája is 27-ről 5%ra esik. Ez egy kétgyermekes család számára azt jelenti,
hogy 35-40 ezer forinttal több
marad a zsebükben, az idősek számára pedig gyakorlatilag megduplázódik a nyugdíjemelés mértéke, hiszen az
áfa-csökkentésnek köszönhetően több tízezer forintot spórolhatnak ők.
Az imént felsorolt, adózást
érintő változások mellett a
költségvetés komoly hangsúlyt helyez a magyar családok biztonságának fenntartására, az ország védelmének
növelésére és a terrorizmus
elleni hatékony fellépésre. A
migrációs válság és a terrorfenyegetettség miatt növelni kell Magyarország védelmi képességét, ezért 2017ben szinte minden, az ország
védelmében szerepet játszó
szervezet büdzséje nőni fog.
A térség országgyűlési képviselőjétől azt is megtudtuk:
2017-ben a rendőrség számára rendelkezésre álló éves keret
több mint 53 milliárd forinttal emelkedik, aminek köszönhetően a szervezet továbbra is
képes lesz ellátni a migránsválság következtében fennálló határvédelmi feladatokat,
és fenntarthatja a közrendet,
közbiztonságot Magyarországon. A Terrorelhárítási Központ (TEK) a következő évi 7,4

milliárd többletforrást hírszerző, felderítő és terrorelhárításimegelőzési tevékenységre fordítja. A határvédelmi feladatok
ellátásában ugyancsak részt
vevő hazai büntetés-végrehajtás jövőre mintegy 34,5 milliárd forinttal kaphat többet.
2017-ben a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (SZBKK) 1,4 milliárddal,
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 22,5 milliárddal, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH)
pedig 211 millió forinttal több
pénzből gazdálkodhat. Ezáltal
a kormány biztosítja azokat a
feltételeket, amelyek a migrációs helyzet eredményes kezeléséhez szükségesek.
A jövő évi költségvetés a

már megkezdett életpályaprogramok számára is tekintélyes forrásokat biztosít. Ezáltal tovább nő a rendvédelmi
dolgozók, a felsőoktatásban
dolgozók és a pedagógusok
fizetése, illetve egy többéves
program keretében folytatódhat az egészségügyi dolgozók bérrendezése. Ugyancsak
megemlítendő, hogy a kormányzat megkezdte az egyeztetéseket az iskolában dolgozó, de nem pedagógus-végzettségű munkatársak, illetve
a szociális és gyermekvédelmi dolgozók bérrendezésével kapcsolatban is. Idén pedig júliustól átlagosan 30%kal nő a járási, 2017 januárjától pedig a kormányhivatali
dolgozók bére.
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Bárdos Gála 2016

KÖVEKBŐL TEMPLOMOT…
Ének, zene, tánc, vers, mese, mindez együttesen jókedvű, üde, magával ragadó előadás. Ez volt a Bárdos
Lajos Általános Iskola Gálaműsora, mellyel idén is meglepték a VOKE József Attila Művelődési Központ
színháztermét zsúfolásig megtöltő közönséget, május 19-én.

Az összkar ezúttal
is vastapssal
jutalmazott
sikert aratott

A

műsor az „Előszó”-val,
Karinthy Frigyes örökbecsű költeményével kezdődött, melyet Jobbágy Dániel nyolcadik osztályos tehetséges,
számtalan versmondó verseny díjazottja (felkészítő tanára Hoványné
Martikán Erika) erőteljes előadásában hallgathattuk.
Köszöntőjében Horváthné Szentléleki Katalin igazgató asszony szólt
arról, hogy a tanintézményben a művészeti nevelés számtalan szakköri,
önképzőköri lehetőségét kihasználva bontogatják szárnyaikat a tehetséges diákok s kapnak „útjelzőket a
művészetek világába és lehetőséget
önkifejezési eszközeik felfedezésére… Reméljük, hogy ezáltal kreatív,
nyitott, a dolgok iránt fogékony és
érzékeny ifjakká cseperednek fel diákjaink.” Antoine de Saint-Exupéry
gondolatával szólva: „Egy magányos
kődarab mindig csak kő marad. Ám
ha kell, a sok kis kő együtt templomot emel.”
Figyelemre méltó megállapítást
idézett Dr. Freund Tamás agykutató tanulmányából az est műsorvezetője, Mihály-Bokor Tünde . „…Az
érzelemvilág gazdagsága jelentősen
befolyásolja tanulási képességünket,
kreativitásunkat. Ezért kell oktatási rendszerünkben… jóval nagyobb
hangsúlyt kapnia az érzelemvilág
gazdagítását szolgáló művészeti és
erkölcsi nevelésnek… Ezáltal nem
csak kreativitásunk nő, hanem emberségesebb emberekké válhatunk.”
A gálaest műsorában a sokirányú
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művészeti nevelés gazdag eredményeiből kaptunk színes, színvonalas
válogatást. Kicsinyek és nagyobbak
érzékeny, bátor, tehetségről, színpadi biztonságról tanúságot tevő produkciókkal örvendeztettek meg bennünket.
A programnak mintegy keretéül
szolgált az iskola erősségének számító énekkarok bemutatkozása. A műsor elején a Kicsinyek kórusa Bárdos műveket szólaltatott meg tiszta, szép hangzással. Zárásként pedig
a Cantemus kórus ugyancsak a névadó valamint Robert Schumann egyegy művének, valamint az összkar
Franz Schubert Május-kánonjának
erőteljes előadásával, Fritz Mária és
Csernyik Balázs Ferenc karnagyok
vezényletével bizonyították, hogy a
közös éneklés mindig örömforrás.
A zenei tagozaton öt éve működik
zongora előkészítő tehetséggondozó foglalkozás. Ennek bizonyságául
előbb hatkezes produkciót hallgathattunk Heinczinger Róza (1.o), Veres Franciska (2.o) és Lutter Szabolcs
(3.o) növendékektől, majd a nyolcadikos Agócs Dávid kápráztatott el
mindenkit Casella: Toccata zongorára című művének bravúros előadásával. Az ifjú zongorista – Dr. Domoszlai Erzsébet tanítványa – előtt
szép jövő áll. A Törökszentmiklósi
Nemzetközi Zongorafesztiválon elért első helyezésével felvételt nyert
a „Kiskonziként” ismert Budapesti
Zeneművészeti Szakközépiskolába.
Még mindig a zenénél maradva,
szép produkcióval járult az est sikeréhez a negyedik osztályosokból
alakult Barátság zenekar. Ők Godán Sándor ütőművész valamint
Csernyik Balázs Ferenc felkészítése nyomán Mozart Varázsfuvolájából adtak elő egy részletet. Az Árgyélus Citerazenekar és másodikos
kisdiákok hangulatos műsorában
mátraverebélyi gyerekdalok szerepeltek Lackóné Fodor Zsuzsanna és
Kovács László népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere betanításában.
Az iskolai énekversenyek győztesei is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Helyezésükhöz méltó előadásban népdalokat adott elő
Himmelreich Hanna, Barta Benedek

(3.o), valamint Agócs Lili (4.o) tanuló. Remekeltek a mesemondó verseny győztesei, Jancsó Anna és KirovNagy Ábel (2.o) is. Felkészítőik Száváné Streitmann Katalin, Jancsikné
Struve Katalin és a szülők voltak.
A tánc műfaja sem maradt ki. Az
1.b. osztályosok vidám, látványos játék keretében adták elő a házasodni készülő tücsök történetét Petőné
Hermann Noémi betanításában. Vidám matróztáncot jártak a 3.b. osztályosok Cs. Kiss Gabriella és Fejes Károlyné felkészítésével. A Nox
Együttes Tűztánc című dalára bámulatos koreográfiát készített osz-

Horváthné Szentléleki Katalin igazgató

tálytársainak Kaposvári Gergő, Havas Anna és Pongrácz Bianka. Nem
kevésbé volt látványos Ölbey Vajk
és társai bravúros akrobatikus rock
and roll bemutatója Györkös Eszter
felkészítésével. Ők országos és világkupa versenyek állandó résztvevői.
Végül, de nem utolsó sorban a 2.a illetve a 4.a osztályosok néptánc tudása ragadtatta tapsra a közönséget.
László Mónika betanításában a Dunántúli ugróshoz és csárdáshoz, valamint a Dél-Alföld táncaihoz a talpalávalót Pénzesné Kiss Veronika és
kiváló zenekara szolgáltatta.
A gálaestet követően, május 21-én
vidám, játékos, kötetlen szórakozást
nyújtó Családi nap tette emlékezetessé az idei – Dunakeszi Város Önkormányzata, vállalkozók és a szülők által támogatott – Bárdos Napok
rendezvénysorozatát.
Katona M. István
A szerző felvételei

PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉG
kitüntetésekkel, nagyszerű diákműsorral
Az idén Szegedi Barnabásné óvodapedagógus (Eszterlánc Óvoda), Stefán Tivadar zenetanár (Farkas
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola) és Szabó Gábor ének-földrajz szakos tanár, igazgató-helyettes
(Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola) vehette át az önkormányzat és a tankerület közösen rendezett pedagógusnapi ünnepségén a város "Év Pedagógusa" kitüntetését.

A

városi pedagógiai díj kitüntetettjei mellett köszöntötték az eseményen a kiemelt
állami elismerésben részesített, illetve a díszdiplomás szakembereket is.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma "Pedagógus Szolgálati Emlékérem"
kitüntetését a városban dolgozó oktatók-nevelők közül az idén Kalmár Imréné, Augusztin Erzsébet, Jávorszkyné
Holovics Katalin, Haraszti Erzsébet,
Szabóné Czank Magdolna és Vidáné Zara Edit vehette át. Miniszteri elismerő oklevelet kapott Juhász Terézia. "Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért" díjban részesült Kátai Katalin.
Nagy taps köszöntötte az idei díszdip-

Eich László tankerületi igazgató
lomásokat is: Fehér Lászlónét, Horpácsi
Miklósnét, Bencze Istvánné (gyémánt)
és Czermann Mihálynét (vas), miként
a nyugdíjba vonuló két igazgatót, Horváthné Szentléleki Katalint és Kovács
Gábornét.

Az Év Pedagógusa
díj kitüntetettjei:
Stefán Tivadar,
Szegedi
Barnabásné,
Szabó Gábor

tatási rendszer átalakítása közepette is
nagyszerű az együttműködés az önkormányzat és az immáron állami fenntartású helyi iskolák között, továbbá kiemelte a választókerület országgyűlési
képviselője, Tuzson Bence hathatós lobbi tevékenységének jelentőségét.
- Az idei tanév is bizonyította, hogy
önkormányzatunk és a város intézményei nagyszerűen együtt tudnak működni a fő célért, a minél színvonalasabb oktatás-nevelés feltételeinek biztosításáért - mondta a városvezető, hozzátéve, hogy a közös törekvés sikerét a
szakmai díjak mellett számos fejlesztés
is ékesen igazolja.
Eich László tankerületi igazgató is
gratulált a díjazottaknak, aztán hos�szan sorolta a helyi iskolák idei tanévben elért eredményeit, illetve - országosan is párját ritkító eredményként -

kiemelte, hogy Dunakeszin a most véget érő tanévben viszonylag jelentős
státuszbővítésre volt szükség az oktatás-nevelési területen, mivel sok intézményben számottevő a túljelentkezés.
A városi pedagógusnapi ünnepséget a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és felkészítő tanáraiknak köszönhetően - balett előadás,
népdal éneklés, hatkezes- és egyéni
zongorajáték, marimba játék tette teljessé, az értő pedagógus közönség pedig sokszor vastapssal, ovációval értékelte a fiatalok produkcióit. Az ünnepségen és a fogadáson túl idén valamen�nyi pedagógus egy-egy Dunakeszi a Mi
Városunk logóval, és az intézmény nevével ellátott pólót is kapott ajándékba
az Önkormányzattól.
Ribáry Zoltán
Fotó: Vörös István

Dióssi Csaba polgármester
Az ünnepségen Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott azért,
hogy a jogszabályi változások, az ok-
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Gyereknap 2016

Útjára indult az Álomhajó
Bár az idei Gyereknap nyitánya tíz órára volt hirdetve,
de a már korábban érkező családok gyermekei elsőként a meglepetésnek szánt Álomhajót „rohanták meg”.
Ez nem véletlen, hiszen már messziről látható volt a 28
méter hosszú, 7 méter magas, tarka színeivel is hívogató barátságos fregatt.

A

meglepetésnek szánt
építmény az Önkormányzat finanszírozásában készült el s
igazi sztárja volt a gyermeknapi kavalkádnak. Emellett persze
számos egyéb lehetőség kínálkozott azért, hogy a családok jól
érezhessék magukat. Az önkormányzati sátornál Dióssi Csaba
polgármester és a képviselő testület számos tagja léggömbökkel és Smile palacsintával „kínálta” meg az érkezőket, akik aztán
szinte „habzsolták” az ingyenes
játékokat, de sűrű sorok kígyóztak a fizetős vidámparki játékoknál is.
Kipróbálhatták a régi korokat idéző, leginkább fából készült
ügyességi játékokat, és akik legalább két „próbát” teljesítettek,
Dunakeszi Hercegnője, Lovagja, illetve Bajnoka pólót ölthettek
magukra. A Duna-parton a vállalkozó kedvűek ízelítőt vehettek
a sárkányhajózás romantikus világából egy, a folyón megtett kör
erejéig. Az érdeklődők felkereshették a Diófa Nagycsaládosok
Egyesülete, az Angol Nyelvi Játszóház, valamint a Baba-Mama
klub sátrait is.
Ételben, italban, vattacukorban, fagylaltban ugyanúgy, mint
a nagyszínpadi műsorokban is
bőséges volt a kínálat. A vendégként fellépő szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar nyitot-
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ta meg a műsorfolyamot. Ügyesen
„ropták” a táncot a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola másodikos
néptáncosai. Mint mindig, most
is sikert aratott az EtvieDanse
táncegyüttes, a Csiribiri pompon
csapat s a Dunagyöngye néptáncegyüttes. A Bujutsi-Kai KenshinRyu nevű karate formáció a Távol-keleti harcművészetből nyújtott ízelítőt, majd, a modern táncokat népszerűsítő No comment
Group, a Move & Dance hip-hop
csoport, valamint a Kreadance
táncegyüttes szórakoztatta a közönséget. Az „örökzöld” mesének számító Dzsungel könyve
kissé modernizált, szórakoztató adaptációját mutatta be „Maugli a dzsungel fia” címmel a

Gryllus Vilmos

Görbetükör Színi társulat. Végezetül Gryllus Vilmos Kossuthdíjas előadóművész gyerekdalok előadásával adott színvonalas
koncertet.
Még a Gyereknap kezdetén került sor a sok éve népszerű Dekathlon futóversenyre, melyen ez alkalommal is összességében több százan álltak rajthoz az
ovis, alsó-valamint felső tagozatos illetve felnőtt kategóriákban
300 métertől az öt kilométeres távig bezárólag. Az első három helyezettek díjátadására a nap folyamán került sor a nagyszínpa-

don. S ugyancsak itt sorsolták ki
annak a hagyományos játéknak
a díjazottjait, akik cégek értékes
felajánlásait nyerhették meg.
Az időjárás egész nap kegyes
volt a több ezer család számára, akik eljöttek a Katonadombra, hogy gyermekeiknek örömteli, szép napjuk legyen. Estére aztán elnéptelenedett az Álomhajó
is, de készen áll arra, hogy a hétköznapokban is a gyerekek számára békésen „úszkáljon” a vidámság tengerén.
Katona M. István
A szerző felvételei

Minden gyermek lakjon jól!
Dunakeszi Város Önkormányzata idén nyáron közel kétszáz
gyermek szünidei étkeztetéséről gondoskodik, összesen 2,5 millió forintból.
unakeszi Város Önkormányzata az elmúlt években több rászoruló gyermek részére is biztosította a nyári tanítási szünet alatt a napi egyszeri ingyenes meleg étkezést. A támogatás létjogosultságát bizonyítja, hogy 2013 óta évről évre egyre több
gyermek ingyenes étkezéséről gondoskodtunk.
Jelenleg városunkban, az érvényben lévő jogszabályok szerint
összesen 94 gyermek minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, viszont az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy városunkban további száz olyan gyermek van, akiknek szociális helyzete alapján nem biztosított a napi egyszeri meleg étkezés. Ezek a
gyermekek azonban nem feltétlenül minősülnek halmozottan hátrányos helyzetűnek, így részükre a jogszabályok nem teszik kötelezővé az ingyenes szünidei étkeztetést. Ennek ismeretében Dunakeszi Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jogszabályi
kötelezettségén túl, további száz nappali tagozatos tanulmányokat
folytató gyermeknek biztosítja a nyári szünidei étkezést június 16.
és augusztus 31. között. Az ellátás a nyári étkeztetés mintájára várhatóan valamennyi tanítási szünet alatt is működni fog.

D

Idén is segítünk Amit már megtettünk, és amit
az iskolakezdésben! tervezünk – Önökkel, Önökért
Az elmúlt két év hagyományai szerint a 2016/2017-es tanévkezdéshez is meghirdetjük az iskolakezdési adománydoboz
akciót.

A Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2015. decemberében 139 tagcsaládot számlált, tagjaink körülbelül 70%-a
aktívan részt vesz az egyesület életének alakításában.

S

A

z iskolakezdés
jelentős kiadásokkal jár, melyek sajnos rengeteg családnak
okoznak fejtörést. Ennek tudatában Szabó József, Dunakeszi Város Önkormányzatának társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoka 2014ben kezdeményezte, hogy a
karácsonyi ajándékdoboz-akció mintájára segítsük a rászoruló gyermekeket egy iskolakezdő-csomaggal, hogy
mindenki egyforma esélyekkel induljon a tanévben.
„Az eddigi akciók nagy
népszerűségére és pozitív
visszajelzéseire való tekintettel idén sem volt kérdés, hogy
elindítjuk programunkat, hiszen fontos, hogy a rászoruló
családok ne csak évente egyszer, karácsonykor kapjanak
segítséget, hanem más időszakban is gondoljunk rájuk.
Ezúton is köszönöm Dióssi
Csaba polgármester úrnak,
hogy magánszemélyként idén
is jelentős összeggel járul hozzá az akció sikerességéhez.
Bízom benne, hogy az adományokkal az előző évekhez
hasonlóan most is nagy örömet fogunk szerezni a szülők-

nek és gyerekeknek egyaránt.
Az iskolakezdési adománydoboz- akció keretein belül főleg füzeteket, írószereket, tolltartókat, iskolatáskákat, tornazsákokat és minden
egyéb olyan eszközt (színes
ceruza, festék, gyurma, vonalzó, zsírkréta, körző, stb.)
várunk, amelyekre az iskolában szükségük lehet a diákoknak.” – mesélt a program
ötletgazdája és koordinátora,
Szabó József, önkormányzati
képviselő.
Az adományokat a Humán
Szolgáltató Központ Családés Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársa közreműködésével juttatjuk el a támogatandó családok részére.
Ezúton kérünk mindenkit,
hogy csatlakozzon a közösségi együttműködéshez, ezzel is
segítve egymást, mert Dunakeszi a Mi városunk. Az adományokat augusztus 5-ig fogadjuk a Polgármesteri Hivatalban működő Programirodában, vagy augusztus 19-ig a
Humán Szolgáltató Központban.
A támogatásokat előre is
köszönjük!

ikeresen működő állandó és a város számára
is nyitott rendezvényeinket, programjainkat
igyekszünk rendszeresen megtartani.
Programjainknak köszönhetően Egyesületünket egyre szélesebb körben ismerik és elismerik, nem csak a nagycsaládosok,
hanem a helyi vállalkozások,
magánszemélyek is. Támogatóinknak köszönhetően 2015-ben
• 6 alkalommal osztottunk
élelmiszer-adományokat, körülbelül 2 millió forint értékben
• több mint 1000kg
felajánlott használt
ruhát adtunk tovább családoknak
• 4 családot
egy-egy alkalommal gyorssegélyben részesítettünk
• 26 család 82
gyermeke kapott
iskolakezdéshez tanszercsomagot
• működtetni tudtuk klubházunkat, melyben heti 4 alkalommal volt lehetőség találkozásra,
adományok válogatására
• 50 karácsonyi ajándékcsomag (könyv, játék, tartós élelmiszer) örvendeztetett meg gyermekeket
• 14 helyen nyújtottak kedvezményt a nagycsaládosoknak Dunakeszin
• 22 olyan közösségi alkalmat szerveztünk, ahol csoportos
kedvezményt nyújtottak nagycsaládosoknak, pl. mozi, színház, kiállítás, játszóház, stb.
• 12 termelői vásárt tartottunk, ahol alkalmanként 6-12
termelő vett részt minőségi termékekkel kedvező áron
• 12 előadást szerveztünk a
család testi-lelki egészsége, a
problémák megoldása, a családok egybentartása érdekében.

gítségének: emberi kapcsolatokat, közösségi hálót, kölcsönös
segítségnyújtást.
2016-ban a közösségépítő
programokra fókuszálunk, és a
családokat egybentartó célokat
megfogalmazó pályázati forrásokat keressük. Szeretnénk továbbra is aktívan bevonni tagcsaládjainkat az önkéntes munkába, és egyre jobb, erősebb közösséget létrehozni, ezzel is
gazdagítva Dunakeszi város közösségi életét, valamint segítve az itt élő nagycsaládosokat.
Az Önkormányzat által jelképes bérleti díj ellenében
r e n d e l k e z é s ü n kre bocsátott klubház valamint az
Emberi
Erőforrások Minisztériumától
kapott egy fő
kulturális közfogla lkoztatott
számtalan lehetőséget biztosít számunkra.
Céljaink között szerepel
kialakítani egy élelmiszermentő
hálózatot, amibe a helyi vállalkozásokat és helyi rászorulókat
kívánjuk bevonni a hosszútávú
együttműködés
reményében.
Ebben segítségünkre van a Magyar Élelmiszerbank is.
Szeretnénk közös kirándulásokat (buszos és ismeretterjesztő) sportolási alkalmakat szervezni, a rászorulóknak lehetővé
téve a részvételt, ezzel is szorosabbra fűzve az emberi kapcsolatokat, melyek különösen nagy
értékkel bírnak napjainkban.
Mivel ebben az adóévben lehetőségünk van adó 1% gyűjtésére,
reméljük, hogy az eddigi munkánk és a jövőbeni terveink alapján az olvasók méltónak tartják
a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesületét arra, hogy adójuk 1%-ával támogassák munkánkat.

Ennél jóval több - számokkal
nem kifejezhető eredményt is
köszönhetünk támogatóink se-

Dunakeszi Diófa
Nagycsaládosok
Egyesülete
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Divattá válik a környezetvédelem?

Százak a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napon
Május 7-én, szombaton immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap, melyre kétszáznál is többen jelentkeztek. Civil szervezetek, lakóközösségek, politikai szervezetek, egyházi közösségek, baráti körök jelentek meg a Dunakeszi 11 pontjára szervezett
eseményen.

A

hagyományossá vált rendezvény célja, hogy városunk megtisztuljon az
illegális hulladéklerakásoktól. Idén a Malomárok, a csikófarkas védett terület, az alagi templomrom környéke, lakótelepi zöldterületek, a tiszti lakótelep melletti
kiserdő, Dunakeszi-alsó több pontja, a vizeskertek alatti terület, a Tetétlen több helyszíne, a Toldi lakópark mögötti terület, a Csurgó medre és környéke, és a Fenyő lakópark
egyes területei voltak tisztításra kijelölve. Szokásos módon megtisztult a
Szent Mihály templom környéke is.

Nyíri Mártonhoz
hasonlóan mind
többen tartják
fontosnak
környezetük
védelmét

A Környezetvédelmi Tanácsadó
Testület már hónapokkal korábban
megkezdte a szervezőmunkát a minél
nagyobb létszám érdekében. Itt szeretnénk megköszönni a városi sajtónak és a Programirodának, hogy kérés nélkül is hirdették rendezvényünket, így a jelentkezés utolsó hetére a
létszám megduplázódott: 207-en jelentkeztek be az eseményre, és egykét nem várt megbetegedést leszámítva el is jöttek az emberek, óriási fegyelemről és elszántságról téve tanúságot. A bejelentkezőkön túl idén is
voltak „meglepetés vendégeink”: Vér
Imre és lovas tanítványai aznap jelentek meg a Toldi dombliget egy pontján, és amikor a többi csapat tíz órakor elkezdte a munkát, ők már jelezték, hogy az általuk vállalt területen
be is fejezték, szép mennyiségű hulladékot összegyűjtve.
A lelkes önkéntesek óriási men�nyiségű hulladékot szedtek össze a
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város különböző pontjairól, megtisztítva számos zöldterületet. A
szervező Környezetvédelmi Tanácsadó Testület 650 sittes zsákot osztott ki, emellett kesztyűket, védőitalt és almát kaptak az önkéntesek.
Az eszközöket az Auchan, a Tesco, a
Bauhaus, a CBA, és Dunakeszi Város Önkormányzata biztosította, az
összegyűjtött hulladékot a Közüzemi Kft. szállította el. (Külön köszönjük Juhász Krisztiánnak a beszerzést,
Glasza Gábornak a szállítás megszervezését.)
A gyönyörű időben a munka minden helyszínen vidáman folyt, többek számára ez családi program
volt. Köszönjük a részvételt a Börzsöny Alapítványnak, a Diófa Nagycsaládosoknak, a Szent Mihály Egyházközösségnek, a Fenyő Lakópark
Egyesületnek, a Családsegítő Szolgálatnak, a Jobbik Magyarországért
Mozgalomnak és Ifjúsági Tagozatának, a Kesző Népének, a Csikófark
Környezetvédelmi Egyesületnek, az
Életfa Rehabilitációs Intézet lakóinak, a Malomárok Lakópark lelkes
közösségének, a Dunakeszi-Alsóért
Egyesületnek, a Fidelitasnak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Köszönet illeti Kaziné Budai
Erzsébet csapatát, Tamás Tímeáékat,
Bozsó Ildikót, Kaiber Adriennt, Török Leventét, Grega Istvánt szervezői feladatokért, és mindazokat, akik
magánszemélyként csatlakoztak az
eseményhez. A képviselő-testület
tagjai közül részt vállalt a munkában

Thoma Csaba, Csoma Attila, Szabó
József és dr. Kováts Sebestyén.
A Környezetvédelmi tanácsadó
Testület nevében ezúton is köszönöm mindazoknak, akikkel május
7-én együtt dolgozhattunk, újabb 11
helyen tisztítva meg városunkat.
A végén örömmel említek meg még
egy eseményt: úgy látszik, a környezetvédelem lassan divattá válik városunkban, mert a május 7-ét megelőző hétvégén lelkes csapat szállta
meg a Duna-partot ifj. Tasnádi István szervezésében, és a TeSzedd-nap
keretében több mint 50 zsák hulladékot szedtek össze a dunakeszi partszakaszról. Örömmel vettem részt én
is az eseményen, ahol nagy meglepetésben volt részünk: a Csurgó felé
közeledve szembe találkoztunk egy
másik lelkes csapattal, akik a mi csapatunktól függetlenül jelentkeztek
be. Nemes Péter vezette őket, ezúton
köszönjük az ő munkájukat is.
Végezetül a szokásos: kérjük minden Dunakeszi Polgártársunkat,
hogy a közös munkát becsüljék meg,
és figyelmeztessék erre lakótársainkat is. Ha illegális hulladéklerakást
tapasztalnak, ne menjenek el mellette szó nélkül, hanem értesítsék
a rendőrséget vagy a mezőőrséget.
Csak közös odafigyeléssel teremthetünk egy tiszta, szép, egészséges környezettel rendelkező Dunakeszit!
Tisztelettel:
Nyíri Márton,
környezetvédelmi
tanácsnok

SPORTPÁLYA AVATÓ ÖRÖMFOCIVAL



Negyvenhat mérkőzés
a II. Iskolák Kupáján

„Ezt nézd meg, tükör sima a
füves pálya, még teniszezni is
lehetne rajta” – simogatta térdelve az avatásra váró Magyarság Sporttelep centerpályáját
Kriska Gábor, az egykori kiváló futballista, a Dunakeszi Teniszklub erőnléti edzője. – Remek munkát végeztek a szakemberek, öröm lenne rajta játszani. Fantasztikus a pálya,
úgy érzem, mintha a Wembley gyepszőnyegén sétálnék –
mondta elismeréssel a hangjában, aki „csak” azt sajnálja, hogy ők még a régi pályán
játszhattak.
De nem csak a Vasutas felnőtt csapatának egykori erőssége, de Seltenreich József városi sportigazgató is a régi
időket idézte megnyitó beszédében. – A Vasutas ifjú labdarúgójaként nekem soha nem
volt lehetőségem ezen a pályán
játszani, ezért elhatároztam, ha
valaha is valamilyen beleszólásom lesz a város életébe, akkor azért dolgozom, hogy a fiatalok, a gyerekek is használhassák ezt a pályát. Ne járjanak
úgy, mint mi, akik csak a salakon focizhattunk, amit szerencsére mára felváltottunk műfüves pályával. Azon is jó játszani, de ezen az új füves pályán
egyesen csodálatos – mondta
lelkendezve a Dunakeszi II. Iskolák Kupája megnyitójára felsorakozott kétszáz fiatalnak.
A sportigazgató elmondta;
ezért gondolták úgy, hogy a felújított, újra füvesített centerpályát a város általános iskolái és
a gimnázium csapatai számára
kiírt labdarúgó kupával avatják

fel. – Talán van köztetek olyan
is, aki soha nem lesz futballista,
de szeret focizni, jól érzi magát a
közösségben, ami örömmel tölt
el bennünket. Érezzétek jól magatokat ezen a gyönyörű pályán,
gyertek ki gyakran, hiszen itt a
Magyarság Sporttelepen a foci
mellett még számos sportágat
lehet művelni – bíztatta a fiatalokat a sportigazgató.
Dióssi Csaba polgármester is
csodálatosnak nevezte a felújított labdarúgó pályát. – Barátaimtól tudom, hogy ez a centerpálya „szent volt”, melyen
csak a nagycsapat játszhatott.
Az egykori Vasutas sporttelepet a város 2012-ben kapta meg
az államtól, amely mérföldkőnek számít Dunakeszi sportéletében. Rengeteg munkával
újítjuk fel a Magyarság sporttelepet, elkészült a BMX és a
kültéri fitness pálya, kiépültek a parkolók, megújult a futófolyosó is. A centerpályán
a locsolórendszer kiépítésével kezdődtek a munkálatok, s
ma pedig a fejlesztés eredményeként egy csodálatos füves
pályát avathatunk fel – mondta a polgármester. Dióssi Csaba a fiatalok és csapatvezetőik
jelenlétében megköszönte a kivitelezők munkáját, a Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai
és a sportigazgató szorgos tevékenységét. – Jó játékot, sportszerű küzdelmet kívánok nektek ezen a csodálatos pályán,
melyen élmény lehet futballozni – jó kívánsággal nyitotta
meg a Iskolák Kupáját.
A polgármester és a sportigazgató kezdőrúgása után a

különböző korosztályos csapatok között megkezdődtek a kispályás mérkőzések.
A legfontosabb, hogy a labdarúgás tömegbázisát minél szélesebb alapokra helyezzük, népszerűsítsük a játék
szépségét. Ezt már az óvodában el kell kezdeni, amit folytatni kell az iskolában, és csak
utána következhet az egyesület – mondta érdeklődésemre
Korolovszky György, a Dunakeszi Kinizsi szakmai igazgatója,
aki az Iskolák Kupáján játékvezetőként is közreműködött.
Az egykori labdarúgó szakmai
szempontból fontosnak tartja,
hogy a gyerekek számára hasznos programokat szervezzenek, és lehetőleg olyan csodálatos környezetben, mint a felújított Magyarság pályája. – Fantasztikus a pálya, fantasztikus
a program, a fiatalok számára szervezett labdarúgó kupa –
mondta lelkendezve, miközben
elárulta, hogy húsz éve a Gyöngyös játékosaként játszott ezen
a pályán a Glázer Róbert irányított Vasutas ellen. – Óriási
a különbség az új pálya javára,
ami - mint láthatjuk - a gyerekeket is „megbabonázta” – tette hozzá.
A Fazekas iskola csapata ifj.
Kárpáti Zoltán edző vezetésével a labdarúgó kupa kezdete
előtt még arra is figyelt, hogy
a jeles eseményt egy csapat fotóval is emlékezetessé tegye.
Az iskola korosztályos csapatát erősítette a 12 éves Kecskeméti Tibor, aki a Ferencváros
igazolt játékosa. – Jobbhátvédként játszom, de nagyon sze-

retek a támadásokkal felfutni, és beívelni a labdát – árulta
el a zöld mezben feszítő fiatal,
akinek példaképe az FTC védelmének egyik erőssége, Batik
Bence. Kecskeméti Tibor álma,
hogy egykoron majd ő is a Fradi felnőtt csapatában fusson ki
az Üllői úti csodálatos arénában. – A Magyi pályája nagyon
szép, már majdnem olyan,
mint a miénk – értékel a fiatalember, aki örül, hogy az iskolák közötti kupán osztálytársaival egy csapatban szerepelhet.
- Jó együtt lenni, együtt focizni az iskolánkért. De arra is jó
a torna, hogy a gyengébb, bal
lábam rugótechnikáját erősítsem – árulta el titkát Tibi, aki
tehetséges és szorgalmas játékosnak tartja magát, amit az is
alátámaszt, hogy gyorsaságával
és magasságával is kiemelkedik
korosztályában.
Az Iskolák Kupája és a hozzá
hasonló városi labdarúgó tornák jó esélyt kínálnak a Kecskeméti Tiborhoz hasonló tehetségek felfedezésére, akik az
évek múltával a magyar labdarúgás meghatározó játékosai
lehetnek.
Mint azt a torna lebonyolítását ellátó Dunakeszi Kinizsi
szakembereitől megtudtam, a
II. Iskolák Kupáján négy korcsoportban 46 mérkőzést játszott 200 gyermek. A pályaavató ünnepségen Dunakeszi
város valamennyi oktatási intézménye képviselte magát legalább egy korcsoportban.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Élményekben gazdag nyugdíjas évtizedek
Bensőséges hangulatú ünnepséggel és kiállítással emlékeztek meg az egyesületi tagok és a meghívott vendégek arra, hogy 40 évvel ezelőtt kezdte meg működését Dunakeszin a ma már közel ötszáz
fős Nyugdíjas Kiránduló Klub. Mint Terbe Józsefné, Csöpi néni fogalmazott, a mindennapok rohanásában időnként meg kell állni számvetésre. Az emlékezés alkalmat ad arra is, hogy fenntartsák és
megőrizzék emlékeiket, nehogy elvesszenek, s ez által üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen és
kétesebb a jövő – mondta az elnök asszony a József Attila Művelődési Központ magyar termében rendezett jubileumi kiállítás megnyitóján.

A négy évtized
élményekben
gazdag jeles
eseményeit,
programjait
bemutató kiállítást
dr. Szekeres
Erzsébet
nyitotta meg

A

négy évtized emlékeit megörökítő korhű képes
dokumentumokért
külön köszönetét fejezte ki Bálint Jánosné Eszternek, valamint Dobrovits Istvánné Annának
és Glasza Ildikónak, akik aktív segítői voltak a kiállítás megrendezésében, amely a klubtagok alkotó tevékenységét tárja a látogató elé. Vasutas nyugdíjasként megtiszteltetésnek tartjuk, hogy régi gyárunk figyel
ránk, velünk ünnepel – hangzottak
Terbe Józsefné hálás szavai.
A MÁV képviseletében dr. Szekeres
Erzsébet munkajogász nyitotta meg a
kiállítást, aki visszaemlékezett arra a
30 esztendőre, mióta ismeri a klub
munkáját és tevékenységét, melynek
tagjai közül számosan kollégái voltak a Járműjavítóban. Mint fogalmazott, minden alkalommal érezte
a tagok szeretetét, s otthon érezhette
magát az összejöveteleken. Megemlékezett a klubot 40 éve alapító Kőhalmi Károlyról, a civil közösség tevékenységét támogató Veres Gábor
népművelőről, akik emlékét szeretettel őrzi. A klub tagjai együtt építik
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a közösség minden napjait, és mindenki tudja, hogy számíthat a másik
vagy a közösség segítségére – mondta, majd arról azt emelte ki, hogy Bálint Jánosné sokat tett a klub fejlesztéséért, aki elődje munkáját szeretettől sugárzó szorgalommal folytatta.
Örömteli dolognak nevezte, hogy a
jelentős taglétszámot felmutató klub
az ország számos nevezetes helyszíneit tudta megismerni, felfedezni azokon a kirándulásokon, melyek
érdekes programjairól minden alkalommal a klub vezetősége gondoskodott. A kiállítás révén újból átélhetik
az elmúlt négy évtized örömteli élményeit, nagyszerű pillanatait, melyek oly sok örömöt szereztek a klub
tagjainak – mondta a kiállítást megnyitó dr. Szekeres Erzsébet.
A megnyitón jelenlévő Szepessy
Tamást, a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igazgatóját köszöntve
Terbe Józsefné kijelentette: - Tavaly,
alig két hete vette át az üzem irányítását, amikor eljött közénk a nyugdíjas vasutasok találkozójára, és én akkor azt mondtam: „Végre Varga Lajos után van egy olyan igazgató, aki

kíváncsi a nyugdíjasokra.” A megnyitó ünnepség záró akkordjaként a
klub elnöke kedves szavakkal és virággal köszönte meg a kiállítás szervezésében, létrehozásában közreműködők segítségét.
Négy évtized rendkívül jeles eseményeit dokumentáló kiállítás megnyitója után a művelődési központ
színháztermében - a zászló ünnepélyes behozatala, majd a Himnusz közös eléneklése után - Terbe Józsefné
köszöntötte a több száz ünneplőt, a
meghívott vendégeket. Csoma Attila, a József Attila Művelődési Központ igazgatója házigazdaként üdvözölte a nyugdíjas klub tagjait, az ország különböző városaiból érkezett
társklubok küldöttségeit, az együttműködő társszervek vezetőit.
A megnyitó után a zene és a tánc
szépségével örvendeztették meg a
közönséget a klub tagjai, majd ismét
a lírai szöveg kapott főszerepet, hiszen Horváth László emelkedett szólásra. - Ünnepelni jöttünk, az itteni nyugdíjasok négy évtizedes önkéntes, aktív tevékenységét. Hiszen
a klubélet segít fenntartani és megőrizni a test egészségét, a szellem
frissességét, a lélek nyugalmát – fogalmazott a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke,
aki hozzátette még, hogy az emberi lét nem más, mint az egymást követő nemzedékek kapcsolatának hálózata, melyben minden korosztály
meghatározó láncszem. Véleménye
szerint a dunakeszi példa is azt bizonyítja, hogy egy klub csak akkor
életképes, ha a vezetésnek van energiája a közösségért dolgozni, hiszen
egyre többet kell tenni az idős emberek lelki gondozásáért, hogy ne a
magányosság nehezedjen rájuk. Köszönetét és elismerését fejezte ki a
klub vezetésének, akik lépést tudtak tartani a haladó idővel, mert akinek van miért élnie, könnyebben veszi az akadályokat is. Horváth László ezt követően az Országos Szövetség emléklapját adta át a dunakeszi
klubnak, megköszönte Terbe Józsefné áldozatos tevékenységét. Egyúttal bejelentette, hogy Dávid Ilona, a
Magyar Államvasutak elnök-vezér-

Zupka Sándor vette át
az elnöki teendőket

igazgatója Terbe Józsefné részére – elismerve több évtizedes példaértékű közösségi tevékenységét - oklevelet adományozott.

Dióssi Csaba polgármester
a város ajándékával érkezett
az ünnepségre

- Negyven évvel ezelőtt még
egészen más volt ez a település,
s ahogyan a város, úgy a klub
is megváltozott az idők során –
mondta köszöntőjében Dióssi
Csaba. A város polgármestere
szerint a vasutasok mindig nagyon összetartó közösséget alkottak, melyhez gyermekkori
élményei is fűződnek, hiszen a
családjában is volt MÁV dolgozó. Mint fogalmazott, egy közösség életében hosszú idő a 40
év, melynek megéléséhez és ünnepléséhez három fontos dolog szükséges: jó céljaik legyenek, a klubtagok jó emberek legyenek, szeressék egymást, s
nagyon fontos az is, hogy legyen megfelelő vezetés. Külön
gratulált Bálint Jánosnénak és
Terbe Józsefnének, akik nagyszerűen irányították a klub életét. A polgármester Dunakeszi értékének nevezte a jubiláló klubot, melyet országszerte
közmegbecsülés övezi. A város
vezetése is szerette volna emlékezetessé tenni az ünnepséget,

ezért elkészíttette a klub elmúlt
negyven évét bemutató könyvet, melyet minden klubtagnak
átadtak. Dunakeszi, a Mi városunk logóval ellátott pólóval
és jubileumi címkével ellátott
csokoládéval is megajándékoztak mindenkit. – Nagyon büszkék vagyunk önökre, gratulálok az elmúlt negyven évhez –
mondta Dióssi Csaba, aki kérte, hogy továbbra is folytassák
tevékenységüket, egyben az új
elnöknek felajánlotta az önkormányzat további együttműködését!
Terbe Józsefné összefoglalta
a klub elmúlt 40 éves történetét, felelevenítette a változatos,
évről évre visszatérő programokat. A legfontosabb események sorában említette, hogy
1996-ban ének- és tánckar alakult, 1997-ben tartották az első
farsangi mulatságot, amelyet
azóta is minden évben megrendeznek, 2004-ben volt az
első hagyományőrző lakodalmas, 2011-ben pedig 140 fővel
vettek részt hajóskiránduláson
a Dunakanyarban. A klubvezető önmagában mit sem ér, ha
nincs mögötte egy jól működő
közösség, így a sikerek közösek
– fogalmazott Terbe Józsefné,
Csöpi néni. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a klub működésének sikeréhez hozzájárult a József Attila Művelődési
Központ, amely otthont ad nekik, valamint Dióssi Csaba, aki
még alpolgármesterként figyelt
fel működésükre, polgármesterként pedig azóta is támogatja, segíti munkájukat, rendszeresen eljön rendezvényeikre.
Egyúttal bejelentette, hogy
augusztus 1-jével felmentését
kérte a klubvezetés alól, mert –
mint mondta - mindent a csúcson kell befejezni. S ezt mi
sem jelzi jobban, mint hogy a

klub a Dunakeszi Városért Kitüntetés Emlékplakettjét kapta
Március 15. alkalmából. A tagság és a vendégek hosszan zúgó
vastapssal köszönték meg Csöpi néni munkáját. Ezt követően
a szalagkötésre került sor, ahol
Terbe Józsefné így fogalmazott:
- Őrizzétek meg becsülettel ezt
a zászlót a következő 40 évben
és szeressétek őket, mert nagyon jó emberek. Majd átadta a
közösséget szimbolizáló zászlót utódjának, Zupka Sándornak, aki ígéretet tett rá, hogy
méltó örököse lesz az általa is
nagyra becsült Csöpi néninek.
A jubileumi ünnepség megható szép pillanata volt, amikor Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója Dusza
Tibor festőművész alkotásával
köszönte meg Terbe Józsefné
több évtizedes önzetlenül végzett tevékenységét. Hasonló-

an emelkedett hangon méltatta
Csöpi néni közösség összetartó szerepét dr. Mervald Anna, a
Dunakeszi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.
Az ünnepségen fellépett a
Rokka Együttes, valamint a
Duna Gyöngye Néptáncegyüttes, a nyugdíjas tánccsoport,
valamint szavalatot is hallhatott az ünneplő közönség.
Terbe Józsefné hosszasan sorolta azokat a személyeket és
szervezeteket, köztük a Dunakeszi Polgárt is, akiknek, amelyeknek a klub nevében kifejezte háláját és köszönetét a támogatásért és segítségért.
Az ünnepség méltó zárásaként a klub tagjai és a megjelent vendégek egymás kezét
megfogva, közösen énekelték el
a nyugdíjasok dalát.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Horváth László
országos elnök
méltatta
Terbe Józsefné
példaértékű
tevékenységét
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TÁNCVARÁZS
A tánc mozgás. A tánc líra, dráma, nevetés. A tánc harmónia és diszharmónia. A tánc mese és valóság. A
tánc az Élet – EtvieDanse…de „nem a való hát, annak égi mása/amitől függ az ének varázsa”.

Nagyné Szöllősi
Márta tanítványai
számos
országos díjjal
büszkélkedhetnek

A

tánc volt a főszereplője annak a május 14-i estének a
VOKE József Attila Művelődési Központban, ahol a
város- sőt, országszerte ismert és népszerű, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola
égisze alatt működő, jövőre immár tíz
éves múltra visszatekintő EtvieDanse
Táncegyüttes, valamint meghívottként a váci Parlando Színház Kulturális Egyesület tagjai közösen rendeztek
emlékezetes gálaműsort. A látványos
nyitókép után a tánctársulat művészeti vezetője, Dunakeszi Város Pedagógiai Díjának tulajdonosa, Nagyné Szöllösi
Márta köszöntötte a közönség soraiban
helyet foglaló Eich László tankerületi
igazgatót, fő támogatójuk, a Dunakeszi
Város Önkormányzata jelen lévő képviselőit, Bocsák Istvánné családügyi főtanácsnokot és Csoma Attilát, aki egyben
a művelődési központ igazgatója. Üdvözölte a jelen lévő szülőket, akik mindig
nagy szeretettel és figyelemmel követik
az együttes működését a próbateremben és a színpadon egyaránt. Külön köszönte meg a sok éven át tartó segítséget Holló Tímeának, Szakolczay Gabri-

Tehetségek
sokasága
bontogatja
szárnyait
a EtvieDanse
Táncegyüttesben
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ellának, Dr. Sárvári Nórának és Csenkó
Nándornénak.
Az est megnyitójaként Bocsák Istvánné arról beszélt, hogy mennyire fontos az
emberek életében a művészet, az, hogy
gondolatainkat, érzéseinket hogyan
tükrözik a művészeti alkotások. Számára mindig élményt jelentettek eddig is a
társulat produkciói. „Boldogan, átszellemülten táncolnak, érdemes nézni a mozdulatok mellett a produkciók hangulatát
tükröző arcukat, s láthatjuk, milyen sokat jelent számukra a mozgás öröme.”
Keveházi Gábor balett művész fogalmazott egyhelyütt: „A zene mellett a
tánc a legősibb művészeti ág, melyben a
testünkkel, mint hangszerrel tudjuk elmondani a történéseket, ki tudjuk fejezni érzelmeinket.” Nos, ezen az estén sok
kis történés szemtanúi lehettünk. Néhány perces táncnovellák meséltek nekünk arról, hogy a legendás Queen zene
nyomán a show mindig folytatódik.
Táncban meséltek Ózról, a nagy varázslóról, Mozart világáról, majd nagy „zenei ugrásként” a világhírű Bob Fosse
táncos koreográfusról, a táncos-zenés
filmek megújítójáról. Megragadó volt a
2007-es Eurovíziós dalfesztivál győztes,
Imádság című dalára koreografált táncfantázia, vagy a legkisebb táncosok által
megjelenített babaház életre kelt figuráinak játszadozása. A sorból nem maradhatott ki az immár sokadszor – Carl Orff
Carmina Burana első tétele, az O Fortuna zenéjére – előadott s drámai hatásából mit sem vesztett erejű kompozíció.
A csoportok mellett három szóló produkciónak is tapsolhattunk. Holló Regina, Egri Luca és Vándor Eszter kivételes tehetségükkel már több alkalom-

Bocsák Istvánné
önkormányzati tanácsnok
mal kivívták táncversenyek szakmai
zsűrijeinek elismeréseit is, melyek rangos helyezésekben realizálódtak.
A Parlando társulat – melynek koreográfusa Szöllösiné Nagy Márta – énekszólistái és táncosai is nagy sikert arattak a Mozart, a Rómeó és Júlia, valamint a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalekből előadott
részletekkel, Soós Máté, Gyurcsok Buda,
Ármos Zoltán és Vasvári Pál énekével. A
popfesztivál különlegessége volt az élőzenei kíséret.
Az est fináléjában valamennyi szereplő s meglepetésre Nagy Márta is a Queen
zenéjére összeállított lendületes tánccal
búcsúzott a közönségtől, mintegy megjelenítve a Popfesztivál záródalának híres sorait: „Arra születtünk, tiszta legyen még a szívünk,/ s játszunk még tovább, játszunk még tovább.”
(A bevezetőben olvasható idézet
Arany János Ars poeticájának részlete.
A szerk.)
Katona M. István
A szerző felvételei

Körforgalmi koncert
Vidám, családias, mégis egyre nagyobb népszerűséggel
bíró eseménynek lehettek szem és fültanúi azok, akik
részt vettek az idén immár 5. alkalommal megrendezendő körforgalmi koncerten.

A

Bátorkeszi utca egy
kis zsák körforgalom a Tóvárosban. Mi,
akik itt lakunk, évente többször gyűlünk össze a körforgalom közepén, hogy együnk,
igyunk és jókat beszélgessünk. A
gyerekek közben rohangásznak,
kerékpároznak az általunk kiépített kis dombocskákon. Néha ismerősök, barátok is csatlakoznak
hozzánk. Így adódott, hogy 5 évvel ezelőtt Begidsán Péter fejében
megszületett az ötlet, hogy mi lenne, ha egy kellemes szombat délután fellépne itt zenekarával.
Nagyon jó ötletnek tartottuk,
így egy szép májusi napon összeálltunk és megrendeztük az eseményt. A körforgalom lakói sütöttek, főztek, kiraktak székeket,
asztalokat, hogy a zenekar tag-

hoz az óta is valami finomságot,
enni, innivalót, amit betesz a közösbe és cserébe ő is fogyaszthat.
Idén különösen nagy szerencsénk volt az időjárással, csodás,
nyári hétvégének néztünk elébe.
Péter az időpontot már hetekkel
korábban kitűzte, hogy senki ne
szervezzen magának más programot arra a napra. A Facebookon
létrehozta az eseményt is, így folyamatosan nyomon követhettük,
hogy milyen fellépők jelentkeztek.
Kiderült, hogy néhány művész
(Dusza Tibor, Peti Sándor, Vándor Gábor, Palásti Renáta, Németh
Gyula) kiállítja alkotásait is. Ahogy
ment le a nap, a művek más megvilágítást kaptak, az egyik festményen
a pipacsok szinte életre keltek. Volt
olyan alkotás is, ami a sötét éjszakára várt és akkor csodálhattuk meg.

Életre szóló élmény
a Nemzeti Színházban
Remek estét, fantasztikus élményt nyújtottak a Nemzeti Színház színészei városunk diákjainak és tanárainak
április 7-én. Az eseményt a Dunakeszi Civilek Baráti Köre
szervezte, külön köszönet a lehetőségért Skripeczki
Istvánnak a szervezet elnökének, és a buszt biztosító
Dióssi Csaba polgármester úrnak.

V

idnyánszki
Attila
igazgató úr kárpátaljai kötődése közismert, így amikor
tudomást szerzett a Dunakeszi Civilek Baráti Körének kárpátaljai jótékonysági tevékenységéről, munkájuk elismeréseképpen tiszteletjegyet ajánlott
fel. A gyerekek közül néhányan
most először voltak a Nemzeti
Színházban, a hangulat, a színdarab életre szóló élményt jelentett nekik. A darabválasztás, Tamási Áron Vitéz lélek c.
műve is a határon kívüli alkotások fontosságát hangsúlyozza. A Balla Pétert megformájai számára biztosítsák a feltételeket. Remekül sikerült a rendezvény, így már akkor elhatároztuk,
hogy következő évben is megismételjük azt.
A program évről évre nagyobb
népszerűségnek örvend (idén ötszáznál is látogatónk volt), a fellépők száma évről évre emelkedik.
A zenekarok mellett táncos fellépők és énekesek is emelik a délután és az este fényét. Az önkormányzatnál is felfigyeltek rendezvényünkre, így évről évre többet
segítenek nekünk abban, hogy az
anyagi terheket levegyék rólunk.
Természetesen minden vendég

Ami a zenészeket illeti, a koncertfúvósok és a szimfonikus zenekar mellett zenélt nekünk a Jazz
klub, harsonázott Flaskay Bence, énekelt Manuel Betancourt
Camino, és kiváló zongorás produkciókat is hallgathattunk.
Fellépett egy akrobatikus rock
and roll tánccsoport (körforgalmunk lakója, Vajk részvételével),
valamint hastáncos hölgyek színes produkcióján is ámulhattunk
(Kriszti, köszönjük! ).
Ami a kulináris élvezeteket illeti, volt főtt virsli, kürtős kalács,
csoki szökőkőt, meg persze sok finom házi süti és pogácsa. Ölbey

ló Trill Zsolt zseniális alakítása,
a Borókát megformáló Martinovics Dorina könnyed, felszabadult játéka, a Nikita bőrébe bújó Reviczky Gábor belépői
gyakran mosolyra fakasztották
a nézőket.
Egy estére eggyé vált színész
és néző, külhoni és hazánkban
született magyar. Az előadás
végén a közönség vastapssal jutalmazta a színészeket. Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették.
Asztalos Réka,
Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium 8/A

István gulyáslevese után mindenki megnyalta a tíz ujját. Szomjasak
sem maradtunk, a vendégek hoztak üdítőt, bort, Varga Gábortól
pedig két hordónyi sör érkezett!
Nagyon köszönjük még egyszer
elsősorban Péternek, hogy összehozta ezt a kiváló eseményt, valamint az összes fellépőnek, hogy
ilyen színvonalas műsort kaptunk
tőlük. Köszönet minden résztvevőnek is a sok finomságért! Jövőre, reméljük, ismét találkozunk
Veletek!
Novákné
Cseszregi Henriett
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Közérdekű Felhívás!
Ezúton is értesítjük Tisztelt
Látogatóinkat, hogy a VOKE
József Attila Művelődési
Központ a tervezett belső
felújítási munkálatok miatt
2016. június 16-ától bezár.

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről

Végzettséget igazoló okiratok másolata

szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők

hirdet Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

megismerhetik

Ügyfélszolgálati szakügyintéző

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 8.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczkó Szilvia nyújt,

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A munkálatok során a
művelődési központ teljes
belső környezete megújul,
a klubteremnél lévő szárny
emeletráépítést, a központi
rész pedig hozzáépítést kap.
A munkák befejezése az
épület központi részén
szeptember 30-ára várható.
Ennek a területnek a
közönség előtti megnyitása
az újbóli berendezés után
október közepére várható.
A klubszárny átadását
novemberre ígéri a kivitelező,
ennek a szárnynak a közönség
számára történő átadása így
november végére várható.
A művelődési központ irodája
a munkálatok alatt a DunArt
Galériába (Fő út 110.)
költözik.
A munkálatok során is
működő elérhetőségeink:
telefon: 30/618-6833
email: info.vokejamk@gmail.
com
honlap: www.vokejamk.hu
Híreinket kövesse
honlapunkon.
Mindenkinek kellemes
nyarat kívánnak! – a József
Attila Művelődési Központ
dolgozói.

a 06-27-542-800/127 telefonszámon.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A pályázatok benyújtásának módja:

A munkavégzés helye: Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő

Ellátandó feladatok: Önkormányzati ügyfélszolgálati feladatok hatályos

megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a

jogszabály szerinti ellátása.

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-1021/2016 , valamint a

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati feladatokhoz tartozó ügyfélszolgálati feladatok ellátása,

munkakör megnevezését:

jellemzően adóügyi, építéshatósági, szociális területen. Főbb feladatok:

Ügyfélszolgálati szakügyintéző.

beérkező ügyfelek kiszolgálása, tanácsadás, egyszerűbb ügyekben

vagy Személyesen: Hoffer Ottóné - Iktató iroda,

döntéshozatal, együttműködés a szakmai területtel. A munkakör teljes

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. .

egészében az ügyfélfogadást foglalja magába.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az osztályvezető a

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati

munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével választja ki. A döntésről a

tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 2/2015. sz.

pályázókat az elbírálást követően a kiíró értesíti. A pályázat kiírója pályázat

Jegyzői utasítás (Egységes Közszolgálati Szabályzat) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, középfokú képesítés, közszolgálati, adóügyi, építéshatósági, szociális

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

területhez kapcsolódó szakirányú középiskolai, vagy felsőfokú végzettség,

www.dunakeszi.hu - 2016. május 25.

gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), ügyfélközpontúság,
döntésképesség, pontosság, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség,
megbízhatóság, önállóság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.

Telekeszi TV - 2016. május 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Ügyfelek kezelésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 25.

Hasonló munkakörökben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat

Részletes szakmai önéletrajz

tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Meghívó rendhagyó művészettörténeti órára.
Téma: Körtemplomok a Kárpát-medencében (Alagon is)
Előadó: Gondos Béla Időpont: 2016. június 13. (hétfő) 9.00 óra.
Helyszínek: A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium és az Alagi Romtemplom.
Szervezők: Dunakeszi Civilek Baráti Köre, MI KESZIEK, a KÉSZ és a Rákóczi Szövetség helyi szervezetei.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel: Skripeczky István, tel.: 06-30-36-145-15, skripiistvan@vipmail.hu /
Ui.: A diákokat Dióssi Csaba polgármester úr támogatásával, városi busszal szállítjuk az Alagi Romtemplomhoz.

ATILLA NAGYKIRÁLY EMLÉKHELY
Mint ahogyan azt a májusi tájékoztatónkban már jeleztük az Atilla nagykirály mellszobor elkészült és az alkotó Vincze József a szobor cizellálását is befejezte. A kész alkotást elsőként Dunakeszi Város Képviselő-testülete
2016. május 26-án megtekintette.

A

szobrot a későbbiekben, addig is amíg
nem kerül a végleges helyére tervezzük szélesebb körben bemutatni. A legközelebbi kiállítására
2016. június 09-től kerül sor a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az emlékhely területével
kapcsolatos tervezési feladatok, egyeztetések még folyamatban vannak, bízunk benne,
hogy hamarosan megszületnek
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ezek a tervek és kezdődhet a téren a gyakorlati tevékenység is.
Az emlékhely másik fő eleme,
az íj a karddal várhatóan e hónap végére, a jövő hónap elejére elkészül.
Továbbra is folyamatos a támogatások befizetése, köszönet ezért. Az újabb támogatók
nevei és a befizetett összegek az
alábbiak: Bartinai Péter 20e.,
Chira Csongor 10e., Csoma
Attila 10e., Horváthné Szentléleki Katalin 10e., Dr. Magda
László 100e., Ruga család 10e.,

Szeles Gábor 10e., Szép László
50e., Utsek Tibor 5e.
Számla számunk: 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

ERDÉLYBEN JÁRTUNK
„Határtalanul” az
erdélyi etnikai és vallási
sokszínűség nyomában

2016 áprilisában a Határtalanul pályázat keretén belül
5 napos utazást tettünk Székelyföldön. Szeretnénk az
olvasókkal megosztani ennek a rendkívül gazdag programokat kínáló kirándulásnak néhány eseményét.

„Ötödik alkalommal indulunk
útnak 7. osztályos diákjainkkal,
hogy nagy ívű felfedezéseket tegyünk. 2016. május elején a vallási és az etnikai sokszínűség nyomába eredünk az erdélyi szórványban.
Olyan helyekre is eljutunk, amelyek ritkán kerülnek az átlagos turisták látószögébe. Már indulásunk
is jelzi ezt, hiszen nem a legforgalmasabb, legnépszerűbb közlekedési útvonalat használjuk, hanem témánk határozta meg a választott
útitervünket. Délebbre lépjük át a
határt, majd folyamatosan haladunk keleti irányba, hogy megérkezzünk gyulafehérvári bázisunkra. Onnan csillagtúrákat szervezünk, hogy tapasztalatot szerezzünk az Erdélyben élő népekről,
szokásaikról, kultúrájukról. Boncolni fogjuk az etnikai villongásokat és a történelmünk folyamán
sajnos többször előfordult etnikai vérengzések okait és következményeit. Eljutunk Nagyenyedre,
Szászsebesre, Algyógyra, a környékbeli Árpád-kori templomokba, Torockóra és a remetei román
kolostorba, végül Tordára és Kolozsvárra is. Mindeközben megidézzük történelmünk és kultúránk legfontosabb emlékeit, legnagyobb alakjait, legdicsőbb pillanatait.” - ezekkel a szavakkal és
céllal indítottuk útjára blogunkat.
Egy olyan oldalt, melyből minden
érdeklődő láthatja, mennyire fontos a kőrösiseknek a határainkon
túl élő magyarsággal való összetartozás erősítése, mit teszünk annak
érdekében, hogy hetedikeseink találkozzanak szórvány területen élő
honfitársainkkal. Mindezt a „Határtalanul! a nemzeti összetartozás
operatív programja” révén elnyert
1 millió forintos támogatásnak köszönhetően.
Mit tudunk mi tanárok nyújtani néhány nap alatt diákjainknak? Hihetjük-e, hogy az utazásokkal segítjük a szórványmagyarság megmaradását? Hihetjük-e,
hogy lesznek néhányan az utazók
közül, akiket megérintenek a találkozások annyira, hogy visszavágynak? Úgy vélem, egy dologban biztosak lehetünk: lesznek néhányan

a negyvenből, akikben a közel egy
hét során szerzett emlékek előbb
érzelmi töltést, majd szoros kötődést indítanak el.
Előző utazásaink legalábbis ezt
bizonyítják. S nem azért, mert szép
helyeken jártunk, nem is azért,
mert láthattuk a kollégiumot, ahol
Kőrösi Csoma tanult, s még csak
azért sem, mert történelmi helyeken járva legnagyobb magyarjaink emlékét és szellemiségét idézhettük meg, vagy Árpád-kori műemlékek között barangolhattunk.
Ezek az élmények majd jóval később, akár több évtized múlva érnek naggyá és fontossá diákjaink
elméjében. De a személyes találkozások, a közös vetélkedés, a gyulafehérvári magyar iskolában tett ismerkedő látogatás, az együtt végzett munka (a marosszentimrei
templom külső-belső kitakarítása)
a késő estébe nyúló beszélgetések, a
közösségi oldalakon történt visszajelölések és a könnyes búcsú: ott, és
akkor indították meg gyermekeinket. Akkor és azonnal adtak olyan
érzelmi töltést, melyet nehéz lesz
feledniük. Ez az, ami azonnal megérinti őket. Ez lesz az az érzés, amiért visszavágynak, ez lesz az az érzés, amiért ápolni fogják a gyorsan
köttetett ismeretségeket. S a szórványban élőknek pontosan erre
van szükségük: az érzésre, hogy
nincsenek egyedül, a hitre, hogy
gondolnak rájuk, a meggyőződésre, hogy nem lesznek elfeledve.
Ennyire egyszerű a korábban
föltett kérdésre a válasz. Addig van
szórvány magyarság, amíg vannak
a szórványban templomok és iskolák, s leginkább istentiszteletek
és iskolások, ha vannak olyan emberek, akiknek fontos, hogy gyermekük az édes anyanyelvén tanuljon. Amíg mi, anyaországi magyarok megyünk, addig ott is lesz ilyen
ember. S mi menni fogunk évről
évre…
Kárpáti Zoltánné
igazgató
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
www.
erdelyibeszelokovek.
blogspot.hu

A

z első állomásunk Nagyvárad volt, ahol körülnéztünk a Szt. László székesegyházban, majd folytattuk utunkat Kolozsvár felé. A „Kincses Város”-ban megtekintettük a Szt.
Mihály templomot, Mátyás király
lovas szobrát, majd szülőházát,
utóbbinál koszorút helyeztünk el.
Innen indultunk első szálláshelyünkre, Torockóra, ahol a Nap a
nyári hónapokban kétszer kel fel.
A második napon fő úti célunk
a Tordai-hasadék volt. Izgalmas
túránk során néhol keskeny sziklás párkányokon kellett haladni,
vas sodronykötél segítségével, miközben lenn a mélyben gyors folyású patak csobogott. Fantasztikus élmény volt!
Innen Szovátára buszoztunk,
ahol a helyi gyermekotthonban
rögtönzött futballmeccs után jó
érzéssel adtuk át az itthon gyűjtött
ruhákat, játékokat ezzel is hozzájárulva az árva gyerekek sorsának
könnyítéséhez. A nap vége felé
utunk az árnyas sétánnyal körülvett Medve-tóhoz vezetett.
A harmadik napon először a
gyergyószentmiklósi Vaskertes
Általános Iskolába látogattuk el,
ahol rövid körképet adtunk lakóhelyünkről, Dunakesziről. In-

nen Gyergyószárhegyre mentünk,
ahol két nevezetesség is várt ránk:
az egyik a falu határában lévő Tatárdomb elnevezésű emlékmű, a
másik pedig a romos Lázár-kastély volt.
A negyedik napon első úti célunk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros volt. A tóban rekedt fák törzsének elkorhadt csonkja lenyűgöző látvány a gyönyörű környezetben. Ezek után Kisbaconban, a
Benedek Elek-emlékházban az író
dédunokája ismertette a hely történetét.
Az 5. napon egy marosvásárhelyi városnézéssel zártuk le körutazásunkat, melynek legérdekesebb
állomása a híres Bolyai Farkas Elméleti Líceum volt. A hazafelé tartó úton arra gondoltunk, hogy milyen sok, életre szóló élménnyel
lettünk gazdagabbak azáltal, hogy
mesebeli tájakon járhattunk, s a
rendkívüli látnivalók mellett teleszívhattuk lelkünket az Erdélyben élő magyar emberek vendégszeretetével.
Hálásak vagyunk a lehetőségért!
Hoványné
Martikán Erika
a Bárdos Lajos Általános
Iskola tanára
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Traktoroktól, hatalmas teherautóktól, golyóval átlőtt gépkocsitól, a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben gyártott járművektől volt hangos a Duna-parthoz
vezető Liget utca. A Katonadomb "megszállását" végrehajtó egységek "harcmozdulatai" és különleges gépjárműveik ezrek érdeklődését keltették fel.

Veteránok foglalták el a Katonadombot

A

„megszállás” békés, és
előre megtervezett volt,
amely nem mindennapi élményt hozott a fiatalok és idősek számára egyaránt.
Június első szombatján rendezték
meg a Dunakeszi Veterán Jármű és
Retro találkozót, amely az elmúlt
idők hangulatát, a ma már nosztalgiával emlegetett autó különlegességek látványával ajándékozta meg a
nézőket.
A zöldpázsitot eltakarták a Volvók, Opelek, Jaguárok, Audik, Zsigulik, Skodák, Trabantok, és még
hosszasan lehetne sorolni a „hadrendbe” állított autók típusait. A
gépjárművek „szemlézése” közben
szólt a kellemes zene, a területet belengte a büfékből terjengő csábító illatfelhő, bemutatók is a tartalmas és
hasznos kikapcsolódás élményét kínálták.
Dióssi Csaba polgármester megnyitó beszédében örömét fejezte ki,
hogy a város egyik legkedveltebb közösségi területe, a Katonadomb – oly
sok nívós rendezvény után – ezúttal egy igazán egyedinek tekinthető
veterán jármű találkozónak ad otthont, amely iránt óriási az érdeklődés. Köszönetet mondott a rendezvény két főszervezőjének -, az ötletgazda Szlávik Csabának és Gulyás
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Andrásnak (felső képünkön), a veterán autók kedvelőjének -, akiknek elévülhetetlen érdemük, hogy létrejött
az első Dunakeszi Veterán Jármű és
Retro Találkozó, valamint a Dunakeszi Programirodának a rendezvény lebonyolításáért. A város polgármestere a kiállításon bemutatkozó közel háromszáz, harminc évnél
korosabb gépjármű tulajdonosának
is kifejezte elismerését, amiért elhozták féltett kincseiket Dunakeszire.
A múlt században készült autócsodákkal ismerkedő közönséget
szakszerű információval látta el a
rendezvény műsorvezetője, a népszerű rádióriporter, Balogh Tamás,
aki a régi autóknak hódoló tulajdonosakkal készített mini interjúiban
villantotta fel szenvedélyük titkait, a
magával ragadó életérzés vonzerejét.
Dr. Néveri István, a Magyar Veteránjárművesek Szövetsége jogi igazgatója mesteremberek szakszerűségével beszélt a matuzsálemi kort
megélt világmárkákról, melyek között ott volt egy 02-es BMW, a hetvenes évek kultikus német autója, melyet a Mercedes ellenfelének szántak. – Ez a típus abban egyedi, noha
BMW, és BMW jelvény van rajta, hogy valójában egy magánépítésű autó, melyet Ulric Mathias külön
engedéllyel készített el saját gépkocsijaként a gyárban. Tavaly bekövetkezett haláláig mindvégig az ő tulajdonában volt. A világon egyedülálló ebben a formájában ez az autó – mutatta be Dunakeszi polgármesterének.
Az autók között barangolva találkoztam a két főszervezővel, akik közül Gulyás András elmondta, hogy
a kiállítás kreatív részét ő alkot-

ta meg. – Az autó márkák típusait nem határoztuk meg, csak az volt
a lényeg, hogy harminc évnél idősebbek legyenek, és csak Magyarországról fogadtunk el jelentkezéseket.
A mai nap az autók szeretetéről szól
– mondta széles mosollyal. – Ez egy
nagyon jó közösség, mindenki tiszteli a másikat – tette hozzá a társaság bemutatásaként. Gulyás András
büszkén vallja önmagáról, hogy „veterán őrült”, hiszen amióta az eszét
tudja, az öreg autókat szereti.
– Több autóm is van, az egyik
egyedi építésű, 1950-es évjáratú Skoda Tudor-ral két éve díjat nyertem
Prágában. Egyébként mi itt élünk
Dunakeszin, és egyedi autókat építünk, minden „evők” vagyunk, van
köztük Mercedes, Skoda Tudor, Volvo, és még jó néhány típus – mondja
érdeklődésemre Gulyás András, aki
szervezőtársában, Szlávik Csabában
igazbarátra lelt. – Minden nagyképűség nélkül mondom -, hiszen nagyon sok veterán találkozón megfordultam –, hogy egyik sem volt ilyen
szervezett, a gyönyörű környezetről
nem is szólva – jelentette ki Gulyás
András, aki civilben közel két évtizede játszótereket épít. Szlávik Csaba
társával együtt külön megköszönte
Dióssi Csaba polgármester és a Dunakeszi Programiroda munkatársa-

inak támogatását, akik nélkül nem
jöhetett volna létre az újdonság erejével ható rendezvény.
A rendezők elmondták, hogy Dunakeszin is sokan hódolnak ennek
a szenvedélynek, vannak, akik hathét autóval érkeztek a seregszemléjére. – Közel ötvenen állítottak ki, motorral, autóval, vagy traktorral, mint
Takács Sándor, aki már jelképe a veterán járművek találkozójának.
A rendezvény iránt óriási volt az
érdeklődés, ami a szervezőket arra
ösztönzi, hogy jövőre is megrendezik a veteránjárművek kiállítását,
melynek bizonyára az ideihez hasonlóan lesz boldog nyertese, aki lehet, hogy a tombola fődíjaként nem
egy 31 éves Zastava gépkocsival autózhat haza, mint szombaton, hanem valami más, ám ugyancsak különleges kocsival.
Az autócsodákhoz hasonlóan óriási sikert arattak a színpadi műsorok fellépői, a retro táncosok és DJ
Manzera is.
A „megszálló egységek” szombat
este tábort bontottak, felkerekedtek, hogy visszatérjenek állandó állomáshelyükre, ahonnan ígéretük
szerint jövőre visszatérnek Dunakeszire.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Foci EB terasz Dunakeszi Főtéren
– Szurkoljuk végig közösen a meccseket!
Június 10-én kezdetét veszi az őrület – Franciaországban elindul az első, 24 csapat részvételét számláló labdarúgó Európa-bajnokság. Vajon sikerül megvédeni a spanyoloknak a címet? Meddig sikerül
eljutni a magyar válogatottnak? Kövesd figyelemmel Te is a 2016-os foci EB eseményeit a Dunakeszi
Szurkolói Központban!

A

tizenötödik labdarúgó Európa-bajnokságot
június 10. és július 10. között rendezik meg,
ezúttal tíz francia városban. A 2016-os EB
nem csupán azért különleges, mert ez lesz az
első, melyen 24 csapat vehet részt, hanem mert a csapatok között ott van a magyar válogatott is - 1974 óta, azaz
40 év kihagyás után először.
Dunakeszi Városa is csatlakozik Magyarország szur-
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kolói központjaihoz, tehát június 10. és július 10. között
élő, szabadtéri közvetítésekkel vár minden érdeklődőt a
Főtéren – tájékoztatatta szerkesztőségünket a Dunakeszi
Programiroda.
S hogy mi lesz még?
A magyar válogatott mérkőzéseit a hazai labdarúgás
ikonikus alakjainak élő kommentárjai teszik még izgalmasabbá – a városba látogat Lisztes Krisztián, Máté Csaba és Várhidi Péter.
A Főtérre felállított sörsátorban vendéglátás is üzemel,
ráadásul a belépők között értékes nyereményeket is kisorsolunk! A jelképes belépő ára 100 százalékban lefogyasztható.
Ráadásul, a meccsek között sem áll meg az élet, ugyanis a szabad napokon és a meccsek előtt összesen több
mint tizenöt klasszikus magyar filmet és mesét vetítünk
le, megidézve a szabadtéri mozik és az idilli nyári esték
hangulatát – részletes program hamarosan!
Nézzük közösen a meccseket, csatlakozz Te is a Dunakeszi Szurkolói Központhoz, szurkoljunk együtt a magyar válogatottnak! – bíztatták olvasóinkat a Dunakeszi
Programiroda munkatársai.

A vízisportbarát településért
Városunknak három olyan értékes településrésze van, amilyennel egyetlen hazai vidéki város sem rendelkezik úgy,
hogy mindhármat birtokolja. (Duna-part, repülőtér, lóversenypálya) Ezeket célszerű a lehető legnagyobb mértékben
kihasználni. Cikkemet a hajósok nevében és érdekében írom,
akik úgy érzik, hogy ki vannak szorítva a Dunáról.

B

udapesttől északra, a
bal parton Dunakeszi
az első település, ahol
hajókat vízre lehet rakni, mert tőlünk délre végig vízmű védterület van. Akik vízi járműveiket gépkocsik tetején, vagy
utánfutóján hozzák a parthoz, a
vizet nem tudják megközelíteni. Kerítések, bezárt kapuk, útelzáró betonoszlopok, tiltó közlekedési táblák, természetes terepakadályok, szakadékos végződésű betonozott lejárók miatt.
Pedig a probléma szinte költségmentesen megoldható.
- 1. A Liget utca végét lezáró
néhány rövid betonoszlopot el
kell távolítani.
- 2. A Kiscsurgó utca végében a természetes lejáróban vízmosás által keletkezett tereplépcsőt meg kell szüntetni. (Ez nem
kerül többe, mint egy szélesebb
„fekvőrendőr”.)
- 3. A Kiscsurgó utcától felfelé haladó parti út (Duna sor) indokolatlan agyonvédettségét a
zsákutca jelzésre kell korlátozni.
(Az ott lakók kérésére jelenleg
megállni és behajtani is tilos.)
Ebből az útszakaszból nyílik körülbelül 200 méterre a Kiscsurgó utcától - a legjobb termé-

szetes lejáró, mely csak szabálysértést elkövetve használható.
Félreértés ne essék! Nincs saját Duna, meg saját part! Néhány
nyaraló vagy lakóház tulajdonosának magasabb komfortérzete
érdekében nem lehet a város lakosságát mozgásában lekorlátozni. Mi lenne, ha minden utcába
csak az hajthatna be, aki ott lakik?
A dunakeszi hajósiskola, hajószerviz, szabadidős vízisportolók
nem akarnak Sződligetre menni azért, hogy járműveiket vízre rakhassák. A közlekedési szabályokat megsértve, bujkálva,
settenkedve sem szeretnek vízre járni. Úgy érzik, hogy a Duna
mindenkié, joguk van törvényesen, akadályok nélkül megközelíteni.
Jön a hajózási szezon. A vízen
közlekedő személy nem ellenség,
adott esetben akár életet is menthet. A dunakeszi hajósok bíznak
kérésük alapos mérlegelésében
és a méltányos hatósági döntésben.
A dunakeszi hajósok nevében
és támogatásával:
Vér Imre
hajós, vízmentő

Téli-nyári
gumi csere!

Nemzetközi military
terepverseny Alagon

Idén immár ötödik alkalommal
került megrendezésre az Alagi
Nemzetközi Military verseny,
amely az elmúlt évek alatt a
hazai lovastusa élet egyik meghatározó pontjává vált. A május
21-i terepversenyt ezúttal is jelentős sajtó- és közönség érdeklődés övezte.
Fotó: Dusza Tibor

Apróhirdetés
• Szőnyegtisztítás háztól házig,
1000 Ft/ m2. Tel.: 06-30-296-1771
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Széchenyis röplabda siker
A Széchenyi István Általános Iskolában hosszú évek óta
intenzív sportélet folyik, az idén a röplabdások is szép
sikert értek el - számolt be Jónyer Angéla tanítónő.

Asztalitenisz-fesztivál gyerek
és családi programokkal
A Dunakeszi Kinizsi megalakulásának 100 éves évfordulóján tartott, nagy sikerű asztalitenisz Gála óta, látva
a Jónyer-Gergely-Klampár fémjelezte aranycsapat fellépését, egyre több gyerek kapott kedvet ehhez a sportághoz. A szervezők ebben az évben is szolgálnak meglepetéssel a pingpong híveinek

A

Dunakeszi Kinizsi asztalitenisz szakosztálya 2016.
június 25-26-án óriási,
pingponggal egybekötött családi
hétvégét szervez a Radnóti Gimnáziumban. Ennek keretében, Ligák Kupája elnevezéssel országos
szintű pingpong csapatverseny kerül megrendezésre, mindkét napon délelőtt 10 órától egészen estig.
Természetesen az idei évben a Megye I. osztályt megnyerő (és ezzel
jövőre az NB III.-ban játszó) hazai
csapat játékosai és utánpótlás korú
játékosai is részt vesznek a versenyen. A versenyre az ország szinte
minden szegletéből jönnek csapatok, hogy összemérjék tudásukat.
A rendezők a verseny ideje alatt a
Radnóti Miklós Gimnázium területén különböző gyerek és családi
programokkal szeretnének kedveskedni azok számára is, akik nem
csak a versenyt szeretnék megtekinteni, hanem szimplán egy hétvégi családi kikapcsolódásra vágy-

30 Dunakeszi Polgár

nak. A gyerekek egész nap egy
komplett játékparkban kedvükre
szórakozhatnak és játszhatnak.
Kaphatóak lesznek olyan közönség kedvenc ételek is, mint pl. zsíros kenyér hagymával, rántott hús,
vagy virsli, kolbász mustárral és kenyérrel és persze nem maradhat el
a jéghideg sör sem. Ezeket az ételeket pedig akár a nyári nap sugaraitól
védő sörsátrak alatt elhelyezett padokon is el lehet majd fogyasztani.
A rendezők szeretettel várják a
város apraját és mindazokat, akik
a nagyszerűnek ígérkező versenyen
szurkolni szeretnének a kinizsi
asztalitenisz csapatának és azokat
is szeretettel várjuk, akik egy kellemes hétvégét szeretnének eltölteni a családdal, barátokkal közösen.
A verseny megtekintése ingyenes, a gyerek programok egységesen napi 1.000,- Ft-ba kerülnek.
Szurkoljunk és fesztiválozzunk
együtt!
Lindner Ádám

- A kcsiknél és a nagyoknál
(3-8 évfolyam) fiúk, és lányok
egyaránt örömmel vesznek
részt az edzéseken. Az iskola
2013-ban sikeresen pályázott
a Magyar Röplabda Szövetség által kiírt „Volé!” 2020 „
Röpsuli Programra. Harmadik
éve aktívan részt veszünk a budapesti versenyeken. A 20152016-os tanévben a Diákolimpián négy csapat indult és a III.
korcsoportban a fiúk megnyerték a megyei döntőt, ahol Gödöllőt szorították le a dobogó
tetejéről. Az országos elődön-

tő május 24-én Székesfehérváron volt, ahonnan a csapatunk bronzéremmel tért haza.
A csapat tagjai, a képen balról-jobbra: Lukács Gábor társedző, Maár Martin, Kulin Boldizsár (csapatkapitány), Lendvai András, Jónyer Angéla, Budavári Dominik, Egresi Roland,
Vágvölgyi Titus, Horváth Gábor, és Horváth Gábor társedző
– számolt az országos sikerről
Jónyer Angéla.
Gratulálunk, további sok sikert kívánunk!
Solymosi László

ATLÉTIKA

Továbbra is sikeresek a Vasutas atlétái

Dr. Rainiss Évától
búcsúztunk

A Dunakeszi Vasutas atlétái már évtizedek óta nagyszerű eredményeket értek el, ebből az idei év sem maradt ki. Maracskó Pál 1983 óta vezetőedző, aki boldogan számol
be a sikerekről.
- Idén lesz a nyári olimpia, ezen indulási jogát kivívta Simona, ha ő indul, akkor
elmondhatjuk, hogy a 2004ben indult Tölgyesi Péter után,
újabb sikeres atlétát adtunk a
magyar sportnak. Május 7-8án kezdődött versenysorozaton tovább öregbítettük Dunakeszi és a Vasutas hírnevét.
Serdülő és ifi ügyességi csapatbajnokságon, Székesfehérváron ifiknél (16-17 évesek) 110
gáton 2., távolugrásban aranyérmesek lettünk (Buda Gábor,
Lovistyék Bálint, Szenderffy
Dániel, Eszes Dániel, Zagyvai
Péter összeállításban). Az ötös
ugrásban is aranyérmet hoztak
el a fiúk Zagyvai, Lovistyék,
Szenderffy, Eszes összeállításban.
Május 14-15-én Debrecenben a felnőtt csapatbajnokság
elődöntőjében a Keleti csoport-

ban szerepeltünk, a Reménység
Vác csapatával együtt. A közös
csapatunk bejutott a szeptemberi döntőbe, ez óriási eredmény. Megelőztük többek közt
az FTC, Miskolc, Tiszaújváros
csapatát. Így büszkén elmondhatom, hogy harmadik alkalommal is ott leszünk a legjobbak között. A csapatoknak mind műanyagos pályájuk
van, csak Dunakeszi és Vácnak
nincs még.
- Május 21-én, a váltó Országos Bajnokságot Budapesten rendezték meg. Az ifjúságiaknál a 4x100 méteres váltónk
aranyérmes, Buda- SzenderffyLovistyék-Eszes összeállításban. A felnőttek között a 4x200
méteres váltónk 4. lett BíróKovács-Lovistyék-Rády Zoltán
összeállításban. Ez kiemelkedő eredmény fiatal versenyzőinktől!

Május 22-én a Paulinyi emlékversenyen Eszes Dániel
13.92-t futott, ezt az időt másodszor futotta meg, ezzel elérte az ifi Európa bajnokság indulási szintjét.
- Az országos diákolimpián
sikert arattak atlétáid?
- Igen. Az országos diákolimpián május 29-én az V.
korcsoportban Eszes Dániel
110 méteres gátfutásban 13.84
mp-t futott, tovább javítva előző heti legjobbját és négy századdal maradt el a diákolimpia országos szintjétől. 2,2-es
szembe széllel futva, aranyérmes lett, mellette 200 méteren is. Lovistyék 110 méteres gátfutásban bronzérmet,
Szenderffy távolugrásban az
értékes negyedik helyet szerezte meg.
Solymosi László

A

Dunakeszi Magyarság
pályán május 25-én este
20 órakor több százan
jöttek el, sportbarátok labdarúgók, tanítványok Éva búcsúztatására. Gyetván András, a Vasutas
elnöke méltatta Dr. Rainiss Éva
edző munkásságát, odaadását a
sportegyesületért. Korosztályokat
koordinált, ő szervezte 2010-től
a tornákat, tartotta a kapcsolatot
a szülőkkel. Dr. Rainiss Évát férje, Lőrincz László labdarúgó edző
és két iker lánya gyászolja. Az elhunyt kitűnő labdarúgó edző volt
az utánpótlás csapatoknál a „mindenes”. Élete volt a sport, nagy szeretettel végezte, de korai halála 39 éves volt - nagy űrt hagy maga
után. Nyugodjon békében!
(Solymosi)

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.

Falfestés

A

beltéri
falfestés megkezdése
előtt fontos tudnu n k /megá l lapítanunk, hogy
milyen alapon dolgozunk.
Amennyiben a felület korábban latex bevonatot kapott,
semmiképpen se alapozzuk,
csak a frissen átglettelt felületrészeket. Hogy latex volt-e
a bevonat korábban, ezt kön�nyen ellenőrizhetjük egy apró
trükkel: kézzel pöcköljünk rá
pár csepp vizet a felületre, és
ha az legördül a felületen a
földig, akkor a bevonat latex
volt, ha útközben beszívódásra kerül, akkor egyéb disz-

perzió. Ez utóbbi esetében az
alapozás mindenképpen ajánlott glettelés előtt
Az alapozást fixatív anyagokkal végezhetjük (Héra
Falfix), amely egy tejszerű,
általában 1:3 arányban hígítandó folyadék, amely pórustömítő, pormegkötő tulajdonságú, így rendkívül fontos a
festék felvitele előtt.
Munkánk során gyakran
találkoztunk olyan problémával, hogy az előző festék levelekben jön le, ami miatt egy
későbbi tisztasági festés rémálommá válhat.
Az ok szinte minden esetben az, hogy a szaki leglettelte
a felületet, annak rendje módja szerint becsiszolta, majd le-

festette. Csakhogy a csiszolás után a porszemcsék beleragadtak a felületbe, így a
festék nem tudott rákötni a
glettre. Az ilyetén bosszúságot egy réteg alapozással meg
lehet előzni.
A festés lehet diszperziós
festékekkel
(Héra,
Diszperzit), vagy „műanyagosabb” latex festékkel (Héra
prémium, Dulux). Ez utóbbi
felület a teljes kikeményedés
után (kb. egy hónap!) nedves dörzsálló, esetleg mosható is. Ez a kapcsolók környékén megjelenő tapicskolási
nyomok időnkénti eltüntetésénél fontos lehet. Amennyiben páraáteresztő bevonatban
gondolkodunk, akkor a mész
alapú, vagy szilikátos anya-

gok jöhetnek szóba (Fresco
Mészfesték), ez esetben azonban a rétegrend összes elemének páraáteresztőnek kell lenni. Azaz ha csak az egyik réteg zár, az egész bevonat párazáró lesz.
Amennyiben a mészfesték
alá a szaki, vagy az eladó műgyantás glettet, vagy fixatív
alapozót javasol, hanyatthomlok meneküljünk. Hasonló eredményt érhetünk el
a Baumit gyár szilikátos termékeivel is (Klima glett),
amelyek szintén biztosítják a
falak szellőzését.
Jó munkát kíván a RÉV
FESTÉK KISÁRUHÁZ csapata!

(X)
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Rév Festék KISÁRUHÁZ
Készletsöprés

Designváltás miatt minden
régi dobozos Héra Prémium
Latex falfesték 30%-os
kedvezménnyel
kapható, amíg
a készlet tart.

