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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
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Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
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Miniszteri évértékelő Dunakeszin
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter: Magyarország erősödik
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter évértékelőt tartott február 9-én a Radnóti Miklós Gimnázium alujában,
aki előtt Tuzson Bence, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, Dunakeszi országgyűlési képviselője
ismertette a választókerület 2016-ban elért sikereit. Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott a két politikusnak a város fejlődéséhez nyújtott értékes támogatásukért.

A

nagy érdeklődéssel kísért
fórum után kértünk interjút a kormány két tagjától. Varga Mihály előadásában kiemelt hangsúllyal beszélt a négy éve folyamatosan növekvő magyar gazdaság eredményeiről.
A minisztertől elsőként azt kérdeztük, hogy ebben a pozitív trendben
milyen eredménnyel zárta a 2016-os
esztendőt az ország?
- Azt fogalmaztuk meg az év végén, hogy soha rosszabb évünk ne
legyen, mint amilyen a 2016-os volt.
Ugyanis tavaly is nőtt a munkahelyek száma Magyarországon, a bérek
és reálkeresetek növekedtek, az infláció nem okozott problémát, hiszen
évek óta azt tapasztaljuk, hogy nincs
infláció. Ez megteremtette a lehetőségét annak, hogy az emberek többet tudjanak vásárolni, többet tudjanak fogyasztani, a nyugdíjak reálértéke emelkedjen, és emellett még egy
picit félre is tudjanak tenni. Mi ezt
látjuk a számokon, a megtakarítások
is nagyon komoly mértékben emel4 Dunakeszi Polgár

kedtek. A magyar lakosságnak több
mint 1500 milliárd forintja van állampapírban, és az a jó jel, hogy úgy
tűnik ez a folyamat 2017-ben is folytatódik.
- Mit lehet remélni a 2017-es évtől, ha figyelembe vesszük, hogy tavaly mind a három nagy nemzetközi hitelminősítő Magyarországot
újra felminősítette a befektetésre
ajánlott kategóriába. Milyen hatással lehet ez a magyar gazdaságra? Mi várható?
- A kormány ezt úgy fogalmazta
meg, hogy egy kicsit mindenki előrébb tudjon lépni, egy kicsit jobban
tudjon boldogulni, mint az előző évben. 2017-ben is az a cél, hogy azt a
gazdasági növekedést, azt a javuló,
fejlődő helyzetet, amit elő tudtunk
állítani, azt idén is folytatni tudjuk.
Nagyon bízom benne, hogy a világgazdasági körülmények sem változnak úgy a rovásunkra, hogy ez a
helyzet gyökeresen megváltozzon.
Magyarország növekedési pályán

van. A GDP stabilan növekszik, és
az államadósság is csökkenő pályán
van, miközben tartósan 3 százalék
alatt marad a költségvetési hiány.
Közös erőfeszítéseink eredményként a reálbérek 2016-ban több mint
7 százalékkal nőttek. 2017-ben 5 százalékponttal mérséklődtek a munkáltatói adók, és 9 százalékra csökkent a társasági adó. Azt látjuk, hogy
a munkanélküliek száma jelentősen
csökken, ami az elmúlt hónapokban
is folytatódott. A foglalkoztatás bővült, a rendszerváltás óta soha nem
dolgoztak annyian, mint ma. Külföldön és hazai környezetben működő vállalataink újabb és újabb beruházásokat jelentettek be az elmúlt
hetekben. Jó okunk van feltételezni,
hogy ez 2017-ben a gazdasági növekedést fogja erősíteni. Amit még érzékelni kell, hogy 2017 közepéig a
magyar kormány az összes olyan
uniós pályázatot kiírja, amit ebben
a ciklusban kívánunk meghirdetni.
Ez azt jelenti, hogy akinek fejlesztési,
beruházási elképzelése van, az most

álljon rajtra készen a startvonalhoz, mert a következő hónapokban ezeknek a pályázatoknak a kiírásával a pályázati források is megnyílnak. Ezért
mondjuk mi azt, hogy ebben az évben az előző
évhez képest is egy jelentősebb növekedés várható. Azzal számolunk, hogy ez akár a 4 százalékot
is meghaladhatja.
- Pest megye Budapesttel olyan fejlett régiót
alkot, ami miatt sok esetben a megyei vállalkozások nem indulhatnak az uniós pályázatokon.
A kormány ezt hogyan tudja kompenzálni?
- Az elmúlt években megállapodtunk a Pest
megyei választókerületi vezetőkkel és képviselőkkel arról, hogy egy külön alapot hozunk létre
annak a kompenzálására, mivel ők a Közép-magyarországi régióban nem tudnak olyan nagyságrendű pályázatokat lehívni, mint az ország más
régiójában működő vállalkozások. Ez azt jelenti,
hogy évente 16 milliárd forint plusztámogatást ad
a magyar kormány arra, hogy Közép-Magyarországon is megvalósulhassanak a fejlesztések. Öt
éven keresztül összességében 80 milliárd forintnyi plusztámogatás érkezik a megyébe kieső vagy
nem létező uniós források helyett. Ez Pest megye
minden régióját el tudja érni. Az a célunk, hogy
odajusson forrás, ahol a legnagyobb szükség van
rá, ahol a legjobban tudja segíteni az ott élőket.
- Miniszter úr az előadásában és most is azt
hangsúlyozta, hogy Magyarország folyamatosan erősödik. Ez azt is jelentheti, hogy hazánk
jó eséllyel pályázhat a 2024-es budapesti olimpia megrendezésére? Nemzetgazdasági miniszterként milyen esélyt lát erre?
- Jó esélyt látok! Magyarország fel tudott sorakozni a startvonalhoz. Egy olyan pályázatot tudtunk benyújtani, amely az első tesztek, az első
meghallgatások alapján elnyerte nagyon sokak
szimpátiáját. Magyarország nem egy olyan grandiózus olimpia megrendezésében érdekelt, mint
amilyen Pekingben vagy Atlantában volt. Mi
olyat szeretnénk, amely valóban a közösségi részvételre épül, egy takarékos, de a szükséges létesítményekkel rendelkező olimpiát jelent és arra törekszik, hogy ezek a létesítmények minél nagyobb
mértékben hasznosuljanak az olimpia megrendezése után. Nagyon bízom benne, hogy a főváros
és az ország támogatja a budapesti olimpia megvalósulását. Abban is nagyon bízom, hogy szeptemberben, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dönt, akkor majd ők is támogatják pályázatunkat.
- A magyar gazdaság elbírná a rendezéssel
járó terheket?
- Véleményem szerint, igen. Voltak nálunk kedvezőtlenebb helyzetben lévő országok, mint pl.
Görögország, amely neki futott ennek. Én azt hiszem, hogy Magyarországon rendelkezünk már
azzal a sportmenedzseri, szervezői, rendezői kapacitással és tudással, amely képessé tesz bennünket egy ilyen rendezvény megszervezésére.
Ennek jó tesztje lesz a 2017-es úszó- és vízilabda
világbajnokság. Ha ott minden simán megy, akkor én azt tudom mondani, hogy 2024-től sem
kell megijedni. Szóval, Hajrá Magyarország!
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

A Járműjavítóban
hegesztik a bécsi
és az Innsbruck-i
villamosokat
A Dunakeszi Járműjavító Kft. működése stabil, megfelelő mennyiségű munkája van, teljes az üzemben
dolgozók foglalkoztatottsága – nyilatkozta lapunknak Szepessy Tamás ügyvezető igazgató, aki
beszámolt arról is, hogy elkezdődtek a bécsi és
Innsbruck-ki villamosok alváz és tető hegesztési
munkálatai, melyet a dunakeszi üzem korábbi tulajdonosa, a Bombardier projektjének részeként
végeznek.
– Ebben a munkában
az újdonság az, hogy
rozsdamentes acélhegesztési technológiát alkalmazunk.
Emiatt felújítottuk,
átalakítottuk a 2D-s
hegesztő robot u n k at ,
mely nek
a beüzemelése
jelen leg
is tart.
M a ,
február 9-én sikeresen elvégeztük a prototípus hegesztését, melynek eredményeként
megnyílik az út előttünk,
hogy a sorozatgyártásban is
részt vegyünk – jelentette ki
érdeklődésünkre a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezető igazgatója.
Szepessy Tamás elmondta, hogy a projekt több mint
száz villamos alváz, oldalváz és tető hegesztési munkáját jelenti a dunakeszi
üzem dolgozói számára.
- Ez a feladat azt a kedvező folyamatot is elindította, hogy bővítenünk kell a
szakmai létszámot. Aki Dunakeszin és környékén közlekedik, az láthatja, hogy
óriásplakátokon hirdetjük
szakemberek felvételét, hiszen az ő munkájuk nélkülözhetetlen lesz a következő
projektben is – hallhattuk az
ügyvezető igazgatótól
Az üzem tevékenységének, kapacitásának jelentős hányadát képezi a MÁV

Zrt. megrendeléseként
a vasúti kocsik úgynevezett fővizsgáztatása.
– Ez a korábbiaknál jóval magasabb, nívósabb szakmai munkát jelent,
hiszen korszerű
kocsik,
korszerű átalakítását is
ta r ta lma zza a megrendelés –
tette hozzá
Szepessy Tamás, aki kérdésünkre elmondta - a korábban sajtónyilvánosságot kapott - egyiptomi projektről:
- Továbbra is élő a Kairó és Alexandria közötti
hat szerelvényes kocsi tender. A projektre a Stadler és
az ő tulajdonában lévő mozdonyt szállító vállalkozás,
illetve a Ganz Motor Kft,
amely jelentős egyiptomi
múlttal rendelkezik a forgóváz gyártás kapcsán, valamint a személykocsi gyártásra a Dunakeszi Járműjavító Kft. állt össze – tájékoztatott az ügyvezető igazgató,
aki elmondta a folyamatban lévő tenderekkel kapcsolatban, hogy komoly,
több lépcsős szakaszon átjutva nyerhetik el a munkákat. Szepessy Tamás szerint
az üzem 2018-ban állhat rá
a jelentős fejlődéssel társuló
pályára.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Választókörzetem több mint 5 milliárd forint
soron kívüli támogatást kap fejlesztésekre

Interjú Tuzson Bencével

A választókerület életét az elkövetkező időszakban továbbra is a nagyütemű, dinamikus fejlődés határozza meg
– mondta Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője, akit a várható fejlesztésekről kérdeztünk.

- Nemrégiben több olyan
határozatot is elfogadott a
kormány, amelyek kedvezőek a környékbeli fejlesztések
szempontjából.
- Az elmúlt év decemberének végén három kormányrendeletben összesen több
mint 5 milliárd forint fejlesztési forrást ítéltek oda a Pest
megyei 5. számú választókerület különböző beruházásaira. Összességében elmondható, hogy ezen állami támogatások fő haszonélvezői a helyi
családok, a helyi gyermekek
lesznek – ilyen esetekben pedig a siker általában előre borítékolható.
- Milyen fejlesztések valósulhatnak meg ebből a jól
hangzó összegből?
- Ez a valóban jelentősnek
tekinthető pénzösszeg két
részből tevődik össze: egyrészt
sportintézmények fejlesztésére
több mint 2,3 milliárd forint
áll majd rendelkezésre, másrészt 2,8 milliárd forint összértékű egyházi célú támogatásoknak köszönhetően pedig
többek között iskolák, illetve
óvoda épülhet majd az elkövetkező időszakban.
- Beszéljünk először a sportfejlesztésekről!
6 Dunakeszi Polgár

- Dunakeszin, a Magyarság sportpályára régóta tervezett sportközpont részeként
egy futsal csarnok is megépül,
amely így még több sportágnak tud helyet biztosítani. A
sportközpont 670 millió forint TAO-finanszírozásból és
a most biztosított 900 milliós kormányzati támogatásból
valósul meg. Megépülésével
például újra feléleszthető lesz
Dunakeszin a nagy hagyományokkal rendelkező torna, helyet kaphat a vívás, de végre
méltó körülmények között fog
tudni edzeni az oly népszerű
és sikeres Városi SE minden
korosztálya.
Hasonlóan magas, 780 millió forint támogatásban részesül a kajak-kenu sportot támogató nyíltvízi edzőközpont
épület-beruházása is, az ahhoz
tartozó kiegészítő létesítményekkel együtt Dunakeszin. A
létesítmény a jövőben edzőtáboroknak adhat majd helyet,
illetve dunai vízitúrázók igényét is kielégítheti a megépülő
szálláshelyeknek és közösségi
helyiségeknek köszönhetően.
Ugyancsak ebből a kétmilliárdot jóval meghaladó összegből
jut pénz egy Dunakeszin megépülő szabadtéri medence fejlesztésére, műugró toronnyal
együtt, azzal a céllal, hogy lehetőséget adjon a gyerekeknek
kipróbálni magukat több vízi
sportágban is.
Ha megnézzük ezt az előbb
említett három beruházást,
egyértelműen látszik, hogy
azok mindegyike valós, egyszersmind égető igényre reagál. Szerencsére egyre több
fiatal, aktív család választja lakóhelyül a települést is.
A fiatal családoknak, illetve
gyermekeiknek már lételemük
a sport – és itt kevésbé lényeges az, hogy professzionális
vagy hobbiszinten sportolnak.
Magyarán szükség van a kor-

szerű, huszonegyedik századi
elvárásoknak megfelelő infrastruktúrára.
- Milyen beruházások valósulhatnak meg az egyházak
számára rendelkezésre álló
keretből?
- E fejlesztések közül talán
a legfontosabbak a már említett iskola- és óvoda-beruházások, amelyekre egyenként

se miatt üresen maradó iskolaépület újul meg 500 millió
forint kiegészítő állami támogatással. A Katolikus Egyházzal közös beruházás meghaladja majd az 1 Mrd forintot.
Az egyházi támogatási keretből az új görögkatolikus templom mellé parókia fog épülni
60 millió forintos támogatással, mely a közösség mindennapjait és az ökumenikus ur-

5-600 millió forintos támogatást kértem, mindösszesen 2,8
Mrd forint értékben.
Veresegyház összesen 1 milliárd forintot kap egy új katolikus gimnázium felépítéséhez, a református általános
iskola pedig bővítéshez és új
tornacsarnok megépítéséhez.
Fóton megépülhet a régen várt
új katolikus óvoda 500 millió forint támogatással, és további 350 millió forintot kap a
fóti katolikus templom felújítása is. Csömör a református
templomuk építésének második ütemére 195 millió támogatást kap, melynek festett kazettákkal való díszítésével a
református szakralitás páratlan örökségét kívánják megjeleníteni. Dunakeszin az új
Szent István iskola megépíté-

natemetővel kapcsolatos helyi
ügyintézést könnyíti meg.
Tavaly decemberben a gazdaság teljesítményének és a
kedvező államháztartási adatoknak köszönhetően összesen
mintegy 600 milliárd forint értékű költségvetési átcsoportosításról született döntés, akkor a kórházak, az oktatás, és
nyugdíjasok kiemelt támogatása mellett többletforrás juthatott olyan civilek feladatait támogató, valamint sportés egyházi célú fejlesztésekre is, melyekre eddig nem volt
gyors megoldás. Ezek a beruházások mind válaszul szolgálnak a régóta felmerült igényre,
ezért egyeztetek rendszeresen a
települések, egyházak vezetőivel, és teszem ezt a jövőben is.
A szerk.

Heti öt nap intézhetjük ügyeinket
Az újév kezdete óta új és minden igényt kielégítő ügyfélszolgálati iroda fogadja Dunakeszi polgárait, akik a korábbitól eltérően immár a hét öt munkanapján intézhetik ügyeiket a városházán.

M

int arról januári lapszámunkban
beszámoltunk a városi önkormányzat döntése
alapján teljesen átalakult és megújult
az ügyintézés a polgármesteri hivatalban.
„Az új rendszernek köszönhetően
az egyes témák gazdái zavartalanul
dolgozhatnak az irodákban, akiknek
csak az előkészítő munkára, a lakosság által felvetett kérések és igények
szakszerű megoldására kell koncentrálniuk. Az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattartás és a szakmai háttérmunka külön választása is jelentős
hatékonyságnövekedést eredményez”
– mondta az ügyfélszolgálat megnyitásakor Dióssi Csaba polgármester.
A tágas térrel, kulturált környezettel, a gyors és hatékony kiszolgálást
segítő technikai háttérrel rendelkező ügyfélszolgálati irodában napjainkig közel kétezren intézték ügyeiket. Az eltelt közel két hónap tapasztalatai teljes mértékben beigazolták a
modern ügyfélszolgálati iroda megnyitásához fűzött reményeket.
- Már a megnyitáskor jeleztük,
hogy további kényelmi funkciókkal
bővítjük ügyfélszolgáltatásainkat.
Január végén beüzemeltük az úgynevezett POS terminálokat, így lehetővé vált, hogy immár bankkártyával
is lehessen fizetni nálunk – ismertette a Dunakeszi Polgár érdeklődésére Laczkó Szilvia, az ügyfélszolgálat
vezetője, aki elmondta, hogy az ügy-

féltérben már működik az ingyenes
wifi szolgáltatás is.
Mint megtudtuk, még sokan a
régi ügyfélfogadási rend szerint keresik fel az irodát, melyben pedig
már mind az öt munkanap fogadják
az ügyfeleket, akik megkereséseiket az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
e-mail címen is intézhetik.
- A korábbról ismert ügyfélfogadási napokon – hétfő, szerda, péntek – lényegesen többen keresnek
fel bennünket. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy ezeken a napokon 120-130 személy intézi ügyesbajos dolgait. Kedden és csütörtökön
viszont jóval kevesebben, általában
50-60 fő fordul meg ügyfélszolgálatunkon. Ezért azt javasoljuk, hogy
aki teheti az kedden és csütörtökön intézze ügyeit, mert így sokkal
kisebb ügyfélforgalommal találja

szembe magát – osztotta meg az elmúlt két hónap tapasztalatait Laczkó
Szilvia, aki beszámolt arról is, hogy
tovább bővült a játszó sarok is, melyben Xbox várja a szüleikkel érkező
gyerekeket.
Laczkó Szilvia kérdésünkre elmondta, hogy az ügyfelek elismeréssel fogadták az új ügyfélszolgálat
kulturált környezetét, a hatékony és
ügyfélbarát ügyintézést.
(B. Szentmártoni)
Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-17:30,
kedd, szerda és csütörtök: 8:0016:00, péntek: 8:00-12:00.
Építésügyi hatóság nyitva tartása: hétfő: 13-17:30, szerda: 8:0012:00, valamint 13:00-16:00,
péntek: 8:00-12:00.
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körzeti képvi
Kérném aktív részvételüket az ingatlanjuk előtti hó eltakarításban
Többen jelezték, hogy mekkora
gondot okoz számukra, hogy egyes
ingatlanok előtt nem takarítják el a
havat. Roppant balesetveszélyes, hiszen gyorsan megtörténhet a baj.
Hál ’Isten, súlyosabb balesetről, törésről nem, de kisebb rándulásról,
bokaficamról informáltak egyes lakók. Sajnos a mielőbbi gyógyuláson
kívül mást nem tudok üzenni, mivel
a járdák előtti csúszásmentesítés kizárólag az ingatlan tulajdonosok feladata.
Ezúton kérném Önöket, hogy figyeljünk embertársainkra, szeretteinkre, önmagunkra, hiszen bárkivel,
bármelyik pillanatban megtörténhet a baleset. Kérem, csak sóval ne
szórják a járdát, mert felmarja. Főként a viacolor burkolatnál kell figyelni. A legmegfelelőbb megoldás,
ha egyharmad a só mennyisége, kétharmad pedig homoké.
A körzet főbb útvonalainak szórását kértem a Közüzemi Kft. szállításvezetőjétől, aki készséggel állt a feladathoz. Gyors intézkedését ezúton
köszönöm a lakók nevében.
- Közvilágítási hibák helyreállításá-

nak kérelme – Bocskai u. 31/B., Dobó-Klapka sarok, Rákóczi út 6. – az
EL-MŰ Szolgáltató Zrt. felé.
- A Rákóczi út teljes rekonstrukciója két ütemben fog megtörténni.
Az idei esztendőben a 10-es körzethez tartozó Szent Imre tér és a Határ út közötti szakasz készülhet el.
A 6-os körzetben a Rákóczi út, Klapka – Báthory u. közötti szakasz felújításának, illetve az előzőekben fel
nem tűntetett és szintén a 10-es körzet Szent Imre tér és Báthory u. közötti szakasz rekonstrukciója miatt fordultam a város polgármesteréhez, valamint a Lakosságszolgálati Osztály vezetőjéhez. Célom,
hogy az idei esztendőben a Rákóczi út teljes hosszában megújulhasson. Az előzőek érdekében, a Rákóczi út csapadékvíz elvezetés, szegélyezés, szőnyegezésének munkálatai végett egy aláírásgyűjtést
kezdeményeztem, melyet 110 lakó
aláírásával támasztott alá (09.24-én
leadásra került). A Rákóczi úti lakókkal való együttműködés megerősítést jelent, annak jeléül, hogy a rekonstrukcióra szükség van, melyet a

Képviselő-testület a 2014-es Önkormányzati választást követően készített 5 éves tervben ígért meg. A Rákóczi út szilárdburkolata számtalan
helyen repedezett, kátyúzásra minden évben több alkalommal szükség van. A szegélyezési munkálatok több ingatlan előtt az elmúlt évtizedben megtörtént, de jelenleg a
Rákóczi út 1-55. között 29, míg a páros számozású oldalon a Rákóczi út
2-74. között 16 ingatlan előtt szükséges a „K”, ill. a süllyesztett szegély kialakítása.
Költségvetési javaslatot nyújtottam be Dióssi Csaba polgármester
úrhoz, melyben kértem, hogy a Rákóczi út teljes rekonstrukciója, a
meghirdetett Határ út és Szent Imre
tér közötti szakaszon felül, a Szent
Imre tér másik oldala a Szent Imre
tér és a Klapka u. közötti szakasz felújítási munkálatainak költségvetése
is szerepeljen a 2017. évi költségvetés fejlesztési rovatában.
Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
Az előző lapszámban is a hideg időjárás volt a vezető téma. A nagy men�nyiségű hó és a mínusz 10 fok körüli hőmérséklet komoly közlekedési
gondokat okozott városszerte, s így
a mi választókerületünkben is. A lakóparkokban csak néhány útról takarította el a Közüzemi Kft. a havat,
s többnyire csak egy sávnyi szélességben. A legtöbb úton a kerekek által kijárt csapás is jeges volt, sőt sok
helyen olyan jégbordák keletkeztek,
amelyeken gyakran megcsúsztak az
autók. Az egy sávnyi széles utakon
nehéz volt a szembejövő gépkocsiknak kitérni, mert sok helyen az ingatlanok előtt, a hó borította úttesten
parkoltak a gépkocsik.
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A gyalogos közlekedés még ros�szabb volt, mert a járdák is több helyen jegesek voltak, az ingatlanok tulajdonosai nem tettek semmit a csúszásmentesítés érdekében. Több lakótársunk is elcsúszott a járdán, mert
nem volt letakarítva.
Most, hogy beköszöntött az enyhülés, az utak a víz és a sár miatt okoz-

nak gondot az autós, de elsősorban
a gyalogos közlekedésben. Az árkok sok helyen színültig vannak vízzel, a fagyott föld nem tudja elnyelni az elolvadt havat, jeget. A ToldiDombliget lakóparkban járva, láttam,
hogy sok helyen rosszul alakították
ki az árokba vezető folyókákat, nincs
meg a megfelelő lejtés, ezért a víz az
úttesten, vagy az ingatlanok előtti
földes részen gyűlik össze. Néhol hatalmas sártengert alkotva.
Az enyhülés átmeneti, még nincs
vége a télnek. Nagyon fontos, hogy
mindent megtegyünk saját és embertársaink védelmében a nagy veszélyt
jelentő csúszós utak, járdák ellen.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Beszámoló a körzetben történtekről
Még az őszi fásítási időszakban, a
fagy beállta előtt elvégezték a körzetben élő lakók részéről igényelt facsemeték telepítését a polgármesteri
hivatal által ezzel a feladattal megbízott szakemberek. December második felében a tiszti lakótelep kazánházában az ottani lakók kérésére tartottam lakossági fórumot, amelynek
három kiemelt témája volt: a panelrehabilitációs programhoz (50%os támogatás nyert el a társasház az
épület szigetelésére, korszerűsítésére) az önkormányzat jövőbeni hozzájárulása; a járda tavaszi felújításához
való önkormányzati segítségnyújtás;
a lehulló falevelek tárolásában való
segítségnyújtás. A fórumon körülbelül húsz-harminc lakó, valamint a társasház közös képviselője vett részt. A
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.vel történt egyeztetésem szerint a jövőben a társasház számára konténert
biztosítanak a lehulló falevelek tárolása céljából.
A körzet alsói részén áthaladó Pálya útra közvetlenül az év végi ünnepeket megelőző héten telepítették a
még a nyáron megrendelt – de az út
teljes körű felújítása miatt elodázott
–, a sebességkorlátozás betartására
ösztönző elektronikus berendezést.
Az eszköz célja, hogy visszaszorítsa a
sajnos igen gyakori, felelőtlen gyorshajtást a település ezen részén. A mérőket – amelyek a vasúti megállónál
lévő gyalogátkelőhelytől mindkét
irányban lettek telepítve – rádióhullámok segítségével elektronikusan ös�szekötötték a Muskátli utca torkolatában lévő közlekedési lámpával. Ezzel
a megengedett maximális sebesség
átlépése esetén a lámpa pirosra vált,

ezzel mintegy rászoktatva a notórius gyorshajtókat a sebességkorlát betartására. A berendezés az év első negyedében tesztüzemben működik, a
tapasztalatok értékelésére ezután kerülhet majd sor.
Kezdeményezésemre az alsói vasútállomással szemközti járdán a gyalogosok számára szolgáló lejárót
(rámpát) létesítettek. Kérésemre – sajnos erre a tervezéskor nem fordítottak kellő figyelmet... – a Gyöngyvirág
és Rozmaring utcai torkolatokat utólagosan, plusz megrendelés fejében
a kivitelező cég kiszélesítette, így ősz
óta a korábbinál valamivel könnyebb
kifordulni a Pálya útra a Gyöngyvirág
utcából.
Az alsói közlekedési helyzet egyébként is szinte állandó témát szolgálat az ott élők számára. Az elmúlt időszakban a Zsófia utcában lakók közül kérvényezték többen is a reggeli
csúcsforgalom idején tapasztalt balesetveszélyes helyzetek (a Muskátli utca felől több autós a Zsófia utcán
átszáguldozva reménykedik abban,
hogy a Gyöngyvirág utcáról előbb
ki tud majd hajtani a Pálya útra Budapest felé) kialakulásának megelőzését, a reggeli időszakban megnövekvő forgalom „elterelését”. Megvizsgálva a helyzetet, egyeztetve a
polgármesteri hivatal illetékes osztályának munkatársaival, javaslatomra a következő intézkedésekről döntött még decemberi ülésén az önkormányzat pénzügyi és jogi bizottsága.
A Pálya utcán Budapest irányába lévő
jelzőlámpát áthelyezik a Pálya utca –
Muskátli utca kereszteződés északi
vonalába és azzal egyidejűleg a közlekedési lámpák beállítását úgy prog-

Házasságot kötöttek

ramozzák át, hogy a Pálya út keresztirányú forgalmát a hétköznap reggeli csúcs idején – 6.30 és 8.30 között –
a gyalogosok számára szolgáló zöld
jelzés pirosra váltása után még néhány másodpercig tartsa fel. A forgalmi rend megváltoztatásának hatásait javasoltam az év első harmadában megvizsgálni, és amennyiben
szükséges, úgy további intézkedésekről dönteni. Az utcában lakók egy
része az utca Budapest felől Dunakeszi felé történő egyirányúsításával látná megoldhatónak a problémát, de
ez többek véleménye szerint önmagában azt nem szüntetné meg, csak
– valószínűsíthetően – a párhuzamos
Mária utcára terelné azt át. Mindenesetre amennyiben nem áll be kedvező változás ezen a téren, akkor természetesen a megoldás valóban az utca
forgalmi rendjének markáns megváltoztatása lehet. Ezen kívül a Gyöngyvirág utcában élők is kérik az önkormányzat megoldását a gyűjtőút forgalmának lassítását szolgáló intézkedések bevezetéséről.
Új buszmegállók kerültek Dunakeszi – így Alag és Alsó – számos pontjára az elmúlt másfél évben. A helyi
buszmegállók korszerűsítésének és
egységessé válásának projektje Dunakeszi Város Önkormányzatának a
ciklus elején tett ígérete. Ez alapján
még 2015-ben tizenkét darab új várót
helyeztek el a Fő úton, 2016-ban pedig első ütemben hat új buszmegálló került a Kossuth utcára, kilenc pedig a Fóti útra, majd egyéb útvonalakra, így például a Pálya és Verseny
utcára is.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet képviselője

2017. január hónapban
házasságot kötöttek:
Balta Serbán György – Vaszi Adrienn
Izbéki Attila – Bátki Szilvia
Szabó Zoltán – Pető Andrea

Mindannyiuknak
sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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körzeti képvi
Megkezdődött az utak ideiglenes javítása
A januári rendkívüli hideg miatt a
szokásosnál több hiba keletkezett
az utakon. Az ideiglenes javításokat
a városháza megrendelése alapján
a Közüzemi Nonprofit Kft munkatársai folyamatosan végzik. A rendelkezésemre álló online közéleti fórumokon kértem a lakosságot, hogy minden egyes úthibát jelentsenek be a
városháza ügyfélszolgálatán. A szokásos tulajdonjogi probléma ebben
az esetben is jelentkezett, ugyanis a
Magyar Közút kezelésében lévő, állami tulajdonú utak, így a kerületünket átszelő Fóti út esetében is, nem
a város feladata a javítások elvégzése, azonban az utakat igénybevevő
autósok szempontjából ez másodlagos szempont. Kértem a városházát,
hogy ha lehet, akkor – a nagyobb,
„tengelytörő” kátyúk esetében - az
ideiglenes hidegaszfaltos javításokat
akár ezeken az utakon is végezzék el
(volt már rá példa, hogy a Fóti út felújítása után a város festette újra fel
a gyalogos átkelőt), vagy ha ez nem
preferált megoldás, akkor a Magyar
Közútnál sürgős intézkedést kérjenek. Hasonló problémába ütköztem
a Vasútállomás esetében is, ahol előfordult, hogy a hajnali fagyok után
nem történt meg a peronok és lépcsők síkosság mentesítése. Javasolni fogom, hogy a következő téli idő-

szakban – az időjárás előrejelzéseket
is figyelembe véve - koordinált helyi együttműködés valósuljon meg a
MÁV és a város között, annak érdekében, hogy megelőzzük a jeges aszfalt
miatt bekövetkező baleseteket.
A Fóti úti buszváró javítása folyamatban van. A pótlásra szánt üveglapot megrendeltük, a gyártását és
szállítását követően a beszerelés
azonnal meg fog történni.
Alagligeten a Konrád és Korsós
utca kereszteződésében lakóknak
van egy régi kérése – erről már korábban írtam - ez pedig a vízelvezető árok újbóli kialakítása, annak érdekében, hogy esős időben megakadályozzuk a kavicsos hordalék úttestre
kerülését. Egyeztettem a műszaki terület vezetőjével, aki szerint ezeknek
az árkoknak a visszaállítását az egész
városban meg kellene vizsgálni, tekintettel arra, hogy a lakóparkok útügyi engedélye az utak melletti vízelvezető és szikkasztó árkok építésével együtt került kiadásra. A megoldás során figyelembe kell majd venni
a parkolási lehetőségeket, olyan műszaki megoldásokat kell majd alkalmazni, amely nem csökkenti a parkolóhelyek számát.
Az elmúlt alkalommal írtam a Határ
és Esch utcákban tapasztalható szabálytalan parkolásról. Ezzel kapcso-

latban rövidtávon a KRESZ betartatásának fokozottabb ellenőrzése lehet
megoldás, amit kérni fogunk.
Lakossági bejelentést kaptam,
hogy az egyik helyi autóbusz hátsó
ajtaja ismét meghibásodott. Beszéltem a szolgáltató vezetőjével, aki elmondta, hogy a javításhoz szükséges
cserealkatrészt már megrendelték,
azonban a hosszú szállítási idő miatt
az ajtó javítására csak a jövő hónapban kerül sor.
Thoma Csaba
8. számú
választókörzet
képviselője

Kedves Lakótársaim!
A januári fagyok elmúltával elolvadt a
hó és a jég nagy része. Reményemet
fejezem ki abban a tekintetben, hogy
ezt az időszakot mindenki át tudta
vészelni balesetek nélkül. Az őszi időszak folytatásaként haladtak az időszaki munkálatok is. A fagyok elmúltával előbukkannak a régebben és az
újonnan keletkezett úthibák, melynek felmérése elkezdődött. Ezzel
kapcsolatban ismételten arra kérem
a kedves lakótársakat, hogy az úthibákat jelezzék az ugyfelszolgalat@
dunakeszi.hu e-mail címen, vagy számomra a lenti elérhetőségemen. A

10 Dunakeszi Polgár

közterületek faültetési programja
idén tavasszal is – a fagyok elmúltával – folytatódik.
A főtéren véget ért a korcsolyaszezon, bízom benne, hogy nagyon
sokan kipróbálták a pályát, és örömüket lelték benne. Büszke vagyok,
hogy a jégpályának a mi körzetünk
adhatott otthont.
A faültetéssel kapcsolatban pedig
arra buzdítom Önöket, hogy tegyük
szebbé környezetünket egy-egy fa
ültetésével. Az ültetést az Önkormányzat által megbízott szakemberek végzik el. Az Önök feladata csak

az, hogy a kéréseikkel együtt vállalják az ültetett fák gondozását, melyre ezúton is kérem Önöket.
Igényeiket az alábbi e-mailben jelezzék számomra: joszabo61@gmail.
com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő
út 25.
Üdvözlettel:

Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő
eseményekről. Az új év első napjaiban
segítségére voltam az Iskola utcai lakóközösség azon tagjainak, akik az
autóikat a „kék iskola” melletti telken
parkoltatták, hogy gépjárműveikkel
továbbra is igénybe tudják venni ezt
a parkolási lehetőséget. Mint ismeretes, az önkormányzat megvásárolta a
kérdéses telket, így a továbbiakban a
város adja bérbe a parkolóhelyet a lakóknak.
A január hónap döntő részt a kemény télről és következményeiről
szólt. A hóesések idején több hívást
és levelet kaptam a körzetben élőktől,
hogy a hókotró autó jusson el minél
hamarabb az ő utcájukba is. A kéréseket azonnal továbbítottam a Közüzemi Kft. szakemberei felé, akik minden

esetben meg is ígérték a segítséget,
hozzátéve, hogy a hókotró autó egy
prioritás elv alapján végzi a munkáját, azaz előbb a fő és gyűjtő utak, nagyobb kereszteződések és a közintézmények környezetében takarítja fel
az utat. A járdák síkosság- mentesítésével kapcsolatban is több bejelentés érkezett. Rendbetételük alapvetően lakossági feladat, kivéve a közintézmények előtti szakaszokat. Itt a Liget
utcai rendelőnél voltak problémáink.
Észrevétel érkezett a kitett karácsonyfák elszállításával kapcsolatban is. Az
észrevételeket tolmácsoltam a cég
felé és a Közüzemi Kft. ezt a feladatát a vállalt határidőn belül tudta teljesíteni. A hó és a fagy károkat okozott
a villanyvezetékekben is, így a hónap
folyamán többször volt áramszünet.
A legnagyobb problémát a január 9-ei

áramkimaradás jelentette. A hó elolvadása után most válik láthatóvá igazán, hogy a fagyok milyen károkat
okoztak útjainkban. A felmérés jelenleg is folyik, kérem a lakótársakat,
hogy jelezzék felém, ha kátyút észlelnek a körzetben.
A decemberi felmérés után megérkeztek az első árajánlatok a Kiserdő utcai járdahálózat bővítésével kapcsolatban. A Hivatal további árajánlatokat
vár és ezután fogja megtenni a javaslatát a lakóközösség felé.
Észrevételeit, javaslatait várom a
csoma.attila.kepviselo@gmail.com
e-mail címen.


Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
Az elmúlt hetek kemény téli időjárása, majd az ezt követő hirtelen olvadás nem kedvezett a közlekedés
résztvevőnek, de a közútjaink állapotának sem. Biztosra vehető, hogy
városrészünk közútjain számos kátyú alakul ki a következő hetekben,
amely komoly kihívás elé állítja a város úthálózatának folyamatos karbantartásával megbízott vállalkozást.
Tavalyi írásaimban jeleztem, hogy
a választókörzetben található járdák egy része jívtásra szorul, bízva
abban, hogy sikerül előrelépést elérni az ügyben. Sajnos, nem min-

denhol sikerült elvégezni a kért javításokat, aminek köszönhetően a
napokban újra ingerült hangvételű megkereséseket kaptam a Piros
Óvoda bejárata előtti járdaszakasz
elöntésével kapcsolatban, amely sokak számára okoz ismétlődő jelleggel bosszúságot, kellemetlenséget.
Az érintett járdaszakasz javítását és
a vízelvezetés végleges megoldását prioriztásként kezeljük, kértem
az ügyben intézkedni jogosult személyektől.
Tudomásom szerint továbbra is a
terveknek megfelelően haladnak
a Fazekas iskola szomszédságában

épülő tanuszoda építési munkálatai, amely jó hír az iskola diákjainak
és városrészünk sportolni vágyó lakosainak egyaránt.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom a következő elérhetőségeken:
E-mail:
drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi,
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője

R E N D EL ETEK
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.
(I. 11.) önkormányzati rendelete
Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 64/2012.(XII.19) számú

önkormányzati. rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2017. (II.
03.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Képviselő-testületé-

nek a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról
és a nyugállományú köztisztviselők szociális támogatásról szóló
18/2003. (X.06.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról
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körzeti
képviselőink jelentik
Tisztelgés a jövő generációja előtt
Mindannyian
érzékelhetjük,
hogy a korábbi évektől eltérően idén régen tapasztalt hideg és változékony időjárással
köszöntött ránk február, amely
sok kellemetlenséget okozott.
A zord hideg napokat felváltotta a hatalmas hóesés, majd
megérkezett az ónos eső is, ami
ráfagyott a letaposott, jéggé
dermedt hóra, amely igencsak
balesetveszélyes volt a gyalogosan közlekedők számára. A
tél szeszélyes arcát megmutatva ezután enyhébbre fordult az
időjárás, aminek hatására megolvadt a hó és a jég, ezért sok
helyen latyakos, hókásával borított utakon és járdán kellett
közlekednünk.
Amikor e sorokat olvassa a
tisztelt lakótársam, talán már
túl leszünk a csapadékos és
rendkívül kemény téli napokon,
de gondoljunk arra, hogy nemcsak a közterületet takarító önkormányzati cégnek van teendője ilyenkor, hanem nekünk,
állampolgároknak is van kötelezettségünk. Ne felejtsük el,

hogy a családi házak, magánvagy közösségi tulajdonban
lévő ingatlanok előtt a tulajdonos kötelessége tisztán tartani, csúszás mentesíteni a járdát.
Kérem, hogy ezt a jövőben ne
tévesszük szem elől mindan�nyiunk érdekében.
A fagyos napokkal kapcsolatos feladatok után jóval kellemesebb témával folytatom a 2.
számú választókörzetben élők
tájékoztatását. Az év elején ismét intenzívvé vált az a segítő együttműködő tevékenység, melyet a védőnőhálózat
tagjai végeznek a körzetemben, akik ebben az időszakban
gyűjtik össze azoknak a gyermekeknek a nevét, akik szülei
támogatják, hogy csatlakoznak
a nagy népszerűségnek örvendő születésfa akciómhoz. A jelentkezést igazoló formanyomtatvány átvehető az újszülötteket meglátogató védőnőktől.
De arra is van lehetőség, hogy
a korábbi években született
gyermekek nevei utólag kerüljenek fel a születésüket meg-

örökítő emléktáblára. Kérem
a szülőket, hogy ezt jelezzék a
családokat felkereső védőnőknek, akik egyébként február végéig gyűjtik össze a körzetükben 2016-ban, vagy korábban
született, ám csatlakozni kívánó gyermekek adatait. A 2016ban születettek tiszteletére várhatóan március végén, április
elején ültetjük el a születésfát
a Szent István parkban. Ekkor
egészítjük ki a korábban születettek emlékére elhelyezett
táblákon a névsort, melyekre felírjuk azokét is, akik szülei
utólag ezt kérik.
Természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülők közvetlenül hozzám juttassák el
igényüket. Kérem, hogy gyermekük nevét és születésének
pontos időpontját, a szülők nevét, lakcímét, és elérhetőségét, e-mail címét a kz@dkrmg.
sulinet.hu címemre jutassák el.
A védőnőknek átadott és részemre eljuttatott adatok ismeretében rendelem meg a fát és
a tábla elkészítését a polgár-

mesteri hivatal műszaki osztályán keresztül. Kedves ünnepség keretében avatjuk fel a
2016. évi születésfát és emléktáblát, amellyel tovább gazdagodik az újszülött gyermekek
előtt tisztelgő felemelő környezet a Szent István parkban.
Örömmel írhatom le azt is,
hogy az elmúlt időszakban is
sok kisbaba született körzetemben, akik szüleinek jóérzés volt átadni az önkormányzat babacsomagját. Bízom benne, hogy idén sokszor lesz még
részünk ilyen szép, maradandó
élményben.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

Óvodák és bölcsődék nyári nyitva tartása
Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a bölcsődék és az óvodák 2017. évi nyári nyitva
tartási rendjét. Az önkormányzati fenntartású nevelési intézményekben az alábbiak szerint alakul idén a karbantartási, felújítási és nagytakarítási szünet.
Óvodák, Zárva tartása,
Ellátást biztosítja:
Eszterlánc Óvoda,
2017. 07. 31-08 .25.
Alagi Tagóvoda
János utcai Tagóvoda,
2017. 07. 03-07. 28.,
Játszóház Tagóvoda
2017. 07. 31-08. 25.
Gyöngyharmat Tagóvoda
Posta utcai Tagóvoda,
2017. 07. 03-07. 28., Eszterlánc
Óvoda, 2017. 07. 31-08. 25.
Alagi Tagóvoda
12 Dunakeszi Polgár

Gyöngyharmat Tagóvoda
2017. 07. 03.-07. 28.
Játszóház
Tagóvoda

Meseház Tagóvoda
2017. 07. 31-08. 25.
Piros Tagóvoda

Alagi Tagóvoda
2017. 07. 03.-07. 28.
Eszterlánc Óvoda

Bölcsődék:

Játszóház Óvoda
2017. 07. 31-08. 25.
Gyöngyharmat
Tagóvoda
Piros Tagóvoda
2017. 07. 03.-07. 28.
Meseház Tagóvoda

Garas utcai Bölcsőde:
2017. július 3 - július 28.
Nyitás: 2017. július 31.
Kincsem utcai Bölcsőde és
Fóti úti Bölcsőde:
2017. július 31 - augusztus 25.
Nyitás: 2017. augusztus 28.

A zárva tartó bölcsődék részéről ellátást igénylő kisgyermekek fogadását előzetes egyeztetés alapján a nyitva tartó
bölcsődék közösen és kölcsönösen biztosítják. A Garas utcai Bölcsőde mint legnagyobb
intézmény fogadni tudja a két
kisebb bölcsődéből érkező
gyerekeket, a két kisebb bölcsőde pedig az együttes nyitva tartás idején fogadni tudja
a Garas utcai Bölcsődéből érkező gyerekeket.További információk a bölcsődékben és
az óvodákban.

Kemény tél – sok feladat
Sokan nem tisztítják a hóval és jéggel borított járdát
A kemény, zord hideg idővel távozó januárt váltó február nagy mennyiségű hóval, ónos esővel érkezett, ami sok kellemetlenséget okozott országszerte. Bár a közutakon azonnal munkába álltak
a hókotró munkagépek, a településeken megkezdődött a járdák takarítása – így Dunakeszin is –, de
ennek ellenére sok veszélyt rejtett magában a gépjármű és a gyalogos közlekedés.

- Évekkel ezelőtt volt ilyen kemény tél
- mondta Glasza Gábor, a Dunakeszi
Közüzemi Nonprofit Kft. városüzemeltetési vezetője, akivel nagy havazás másnapján, február 2-án reggel a
gyártelepi Béke úti kerékpárútnál találkoztam, melynek síkosság mentesítését végezték munkatársai.
- Van két szóró-hótoló autónk,
melyek – ha az időjárási viszonyok
indokolják – a nap 24 órájában járják a város útjait, folyamatosan dolgoznak a zavartalan közlekedés elősegítése érdekében. Ezen kívül még
egy hótoló traktort tudunk hadba állítani – tájékoztatott a városüzemeltetési vezető.
Glasza Gábortól megtudhattuk azt
is, hogy a lakótelepi járdákat, a Fóti
úti kerékpárutat, az SZTK parkolóját, az Alsótabán számos kis utcáját a
lehullott hótól Bobcat kisgéppel tisztítják meg.
- Természetesen a gépek mellett
kézi erővel is végezzük a járdák síkosság mentesítését, takarítását.
Nyolc-tíz embert tudunk mozgósítani – tette hozzá a vezető.
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit
Kft. városüzemeltetési csapata a hatalmas kiterjedésű városban a már
jól bevált terv szerint végzi a hó eltakarítását, az utak, járdák síkosság
mentesítését.
- A legforgalmasabb és a legnagyobb baleseti veszélyt magában

hordozó területeken kezdjük a munkát, hogy a lakosság számára minél kisebb veszélyt jelentsen a hóval,
jéggel borított felület, a csapadékos,
téli időjárás. Két csapatunk a város
hetvenöt autóbuszmegállóját szabadítja ki a hó fogságából, két dolgozónk - bár nem önkormányzati terület - a Könyves Kálmán úti gyalogos vasúti felüljáró lépcsőit tisztítja meg a Casalgrande tér lépcsőihez
hasonlóan. A közterületi járdák
tisztítása mellett a Fóti úti kerékpárút, a Verseny utcai járda rendbetétele is a feladataink közé tartozik. Sajnos egy időben nem tudunk
mindenhová eljutni, ezért vettük
előre a legforgalmasabb területeket
– mondta tényszerűen Glasza Gábor.
A február első napján lehullott nagy

mennyiségű hó letaposott állapotban sajnos igen sok magánház előtt
húzódó járdán leselkedett veszélyként a gyalogosan közlekedőkre –
osztottam meg a városban szerzett
tapasztalataimat.
- Teljesen helytálló a megállapítás, hiszen mi is tapasztaljuk, bizony
nagyon sokan mit sem törődnek azzal, hogy a lehullott, letaposott hótól, ráfagyott ónos esőtől jégpáncéllá vált járda mennyire balesetveszélyes, pedig a házak előtti járdák takarítása mindenkinek a saját feladata.
A felelőtlen, figyelmetlen ingatlantulajdonosok nekünk is sok kellemetlenséget okoznak azzal, hogy a
szűk utcák mindkét oldalán parkolnak, akadályozzák a hókotró haladását. Előfordul, hogy emiatt nem tudunk végig menni az utcában. Ez két
szempontból is bosszantó; egyrészt a
fegyelmezett ingatlantulajdonosok
sem tudnak kihajtani, másrészt rajtunk kérik számon, hogy nem tisztítottuk meg a hótól az utcájukat. Holott néhány felelőtlen autótulajdonos
miatt nem tudjuk elvégezni a munkánkat, mert a három méteres hótoló
lap nem fér a helytelenül parkoló autók között vagy beszorul – osztotta
meg tapasztalatait Glasza Gábor, aki
szerint viszont az bíztató, hogy többség vannak a fegyelmezett, nemcsak
jogaikat, de kötelességüket is ismerő
dunakeszi lakosok.

A nagy
mennyiségű hó,
az ónos eső,
majd az enyhülés
sok kellemetVetési Imre lenséget okozott
Fotó: KesziPress a közlekedőknek

Dunakeszi Polgár 13

Versenyképesség és
a vásárlóerő, kéz a kézben
A magyar gazdaság teljesítménye a 2013-as növekedési fordulat óta évente több mint 3%-kal emelkedett. Annak érdekében, hogy a versenyképesség növekedjen és a brexit után új lehetőséget kereső
befektetők nálunk eszközöljék beruházásaikat, továbbá, hogy a lakossági vásárlóerő növekedjen a
következő fő cselekvési pontokat jelölte ki a pénzügyi kormányzat.

- Új iparosítási program indul
Ipar4.0 címen.
- A kormány, a munkaadók és a
munkavállalók hatéves programban
egyeztek meg abból a célból, hogy a
keresetek növelése, adócsökkentéssel együtt valósuljon meg, a program
végén a béreket terhelő munkáltatói
adó 15,5%-kal csökken.
- A vállalkozókat és a magánszemélyeket érintő bürokráciacsökkentő intézkedések, melyek a szabályozás egyszerűsítésében, az ügyintézési illetékek csökkentésében illetve a
személyi adóbevallások NAV általi
elkészítésében jelenik meg.
- A magas általános forgalmi adó
csökkentése azokban a termékkörökben, amely jelentős hatással van a
lakossági fogyasztásra.
A vállalkozókat és a munkavállalókat továbbá a családokat egyaránt érintő adómódosítások 2017.
január 1-i dátummal:
A befektetőket érintő változás,
hogy a társasági adó kulcsa a 10 és
19%-ról egységesen 9%-ra csökken. A személyi jövedelemadót fizető egyéni vállalkozók személyi adójának mértéke szintén 9%-ban került
meghatározásra. Ezzel egy időben
a kisvállalkozói adó kulcsa a KIVA
16%-ról 14%-ra csökken. Ez az adó
2018-tól további egy százalékponttal
csökken. Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a bér aránya jelentős a ráfordítások között érdemes megvizsgálni ezen adózási mód bevezetésének lehetőségét.
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A kötelező legkisebb munkabér összege 2017. január 1-től 15%os emeléssel 127.500,- Ft lesz, amely
2018 januártól további 8%-os emeléssel eléri a 138.000,- Ft-ot.
A legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóknál ez
az összeg 161.000,- és 2018. januártól 180.000,- Ft lesz. Természetesen
a jelentősen magasabb bér jelentősen
magasabb járulékokat jelent, azonban ezt mérsékli a járulékok csökkentése. Az intézkedés egyértelmű
hatással lesz a foglalkoztatói „szürke” zónára.
A munkáltatók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke 2017.
január 1-től 27%-ról 22%-ra csökken, amely 2018 elejétől további 2%kal mérséklődik.
Jelentősen emelkedik a kisadózó
vállalkozások KATA elérhető bevételi limitje.
A KATA adózást választók bevételi összeghatára 6 millió Ft-ról 12
millió Ft-ra nő, melyen belül 8 millió
Ft-ig nem kell ÁFA alannyá válniuk.
Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy
a kisadózók tételes adóját választók
kedvező adózási lehetőséget élveznek
a helyi iparűzési adó mértékében is.
A lakosság teljes rétegét érintik az
év eleje óta bevezetett ÁFA változások. Itt meg kell állapítani, hogy a
költségvetés bevételi oldalának gerincét képező ÁFA kulcs általános
szintje kiemelkedően magas. A kormány az ÁFA bevétel biztosítása
mellett nem az általános kulcs módosítása irányában intézkedett, ha-

nem olyan területeken vezetett be
módosítást, amely területen indokoltnak látta a fogyasztói árak mérséklését.
Természetesen egy piacgazdaságban az állami eszközrendszer meglehetősen korlátozottan tud érvényesülni az irányban, hogy a kereskedők
az ÁFA csökkentést ne jelenítsék meg
a fogyasztói árakban. Ennek tanúi lehettünk a tavalyi évben a sertéshús
árakban, de vannak jelei az adócsökkentés „lenyelésének” ez évben a baromfihús, tojás és tej esetében is.
A pénzügyi kormányzat döntése alapján 2017. január 1-től 22%-kal
csökken a baromfihús a tojás és a friss
tej ÁFA tartalma. Az internet szolgáltatás ÁFA kulcsa 27%-ról 18%-ra
csökken 2017. január 1-től. Ugyancsak ez időtől 18%-ra csökken az éttermi fogyasztás az alkoholtartalmú
italokon kívül. Ez a kulcs 2018. január
1-től 5%-ra mérséklődik.
Összességében a felsorolt intézkedések pozitív hatásúak a vállalkozásokra és a lakosságra. Mint igazságügyi könyvszakértőnek, aki a vállalkozások értékelésével, adóügyeivel,
vagyoni vitáival, gazdasági jogellenes cselekményekkel foglalkozik az
a véleményem, hogy a költségvetés
stabilitása, mint alapkövetelmény támogatandó.
Csak ez a gazdaságfilozófia teremtheti meg a növekedési ütem
fenntartását és a későbbi időszak adó
és járulékcsökkentését és a fogyasztás további növekedését.

Dr. Peszeki László
PKI Könyvvizsgáló Iroda
Kft Ügyvezető
Igazságügyi könyvszakértő

Figyelmetlenül közlekedünk
– nem csökkent a balesetek száma

A

Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője elmondta; az elemzések azt mutatják, hogy a Dunakeszin
bekövetkezett balesetek okozóinak
több mint 50 százaléka helyi lakos.
Az okok között vezető helyen szerepel az elsőbbségi szabályok meg nem
adása. Közismert, hogy a várost átszelő 2. számú főúton naponta több
ezer gépjármű közlekedik, ezért a
rendőrség különös figyelmet fordít
az elsőbbségi szabályok betartására.
A közlekedési osztály vezetőjétől
megtudtuk: ellenőrzéseik alkalmával számtalanszor tapasztalták, hogy
a gépjárművek vezetői az alacsonyabb rendű útról – mint pl. a Rév út
– a stop tábla figyelmen kívül hagyásával hajtanak rá a 2. számú főútra.
– Egyik ellenőrzés alkalmával
megrettentő kép tárulkozott elénk,
nem lassítottak, lendületből hajtottak rá a magasabb rendű útra. Két
perc alatt legalább 10-12 gépjármű
minden közlekedési szabályt figyelmen kívül hagyva hajtott fel a főútra.
Ezt és más hasonló szakaszt, kereszteződést –, mint pl. a Barátság útnál, de Gödön és Fóton is - kollégáim rendszeresen ellenőrzik. Ezúton
is kérem a gépjárművezetőket, hogy
ennek tudatában közlekedjenek, és
mindenkor tartsák be a KRESZ előírásait – hívta fel a közlekedők figyelmét az alezredes asszony.

Kik hajthatnak be
a lakópihenő övezetbe?
Serfőzőné Kozma Ilona beszámolt
arról is, hogy a lakópihenő övezetben kihelyezett sebességmérő elrettentő eredményt mutat.
– Felhívom a gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy a lakópihenő
övezetbe való behajtást a KRESZ szigorúan szabályozza, oda csak azok
hajthatnak be, akik ott laknak vagy
odalátogatnak, esetleg költöztetést,
szállítást végeznek. Átmenő forga-

lomra nem használható. Ilyen Dunakeszin a Zerkovitz utca, melyen nagyon sokan átmenő forgalom céljából közlekednek. Itt csak 20 km/h
sebességgel lehet közlekedni, melynek betartását rendszeresen ellenőrizzük – jelentette be a közlekedésrendészeti osztály vezetője, aki
mindenkit arra kért, hogy a KRESZ
szabályait betartva és az időjárási viszonyok figyelembe vételével közlekedjen önmaga és mások biztonsága
érdekében.
Marosvári László őrnagy, a bűnügyi osztály megbízott vezetője arról
számolt be, hogy a bűnügyi statisztika a tavalyi évben a 2015-ös esztendőhöz képest javult.
– Csökkent a bűncselekmények
száma, javult a felderítési és nyomozási eredményességünk – szögezte le
a rendőrtiszt, aki ugyanakkor felhívta a lakosság figyelmét egy új, terjedőben lévő bűncselekményre.
Marosvári László a bűncselekmény megelőzése érdekében elmondta; egy miskolci cég nevében
több fóti, idősember házába azzal a
céllal mennek be, hogy ellenőrzik a
gázmerőt, melynek cseréje miatt később visszajönnek, de előtte szerződést kell kötni.

Terjedőben egy
új típusú bűncselekmény
– Kérem a lakosságot, hogy nagyon körültekintően járjanak el,
győződjenek meg róla, hogy valóban
ki kell-e cserélni a gázszelepeket, csapokat, és milyen tartalmú szerződést
írnak alá. Az esetek tanúsága szerint
megállapítják, hogy ki kell cserélni
a gázkészüléket és kb. 20.000 Ft.-ot
kérnek előre. A szerződésben pedig
az áll, ha a szerződő fél visszalép, a
pénzt elveszti. Ez a kitétel jogellenes,
mert jogszerűen ilyen esetben 14 nap
áll rendelkezésre az elálláshoz. Véleményem szerint azt pedig, hogy milyen műszaki állapotban van a készülék, célszerű helyi vállalkozóval

Képünk illusztráció

Az elmúlt év derekán tapasztalt kedvezőtlen baleseti statisztika trendje sajnos december végére
sem fordult meg. Több személyi sérüléssel járó baleset történt 2016-ban, mint az azt megelőző évben
– jelentette be Serfőzőné Kozma Ilona rendőr alezredes a helyi sajtó képviselői számára tartott
januári tájékoztatón. Marosvári László őrnagy egy új bűncselekmény elterjedésére hívta fel a lakosság figyelmét.

megvizsgáltatni, akit ismernek, akiben megbíznak – javasolta Marosvári László, a bűnügyi osztály megbízott vezetője.
A rendőrtiszt ismételten felhívta a
lakosság figyelmét – az elmúlt év végén már ismertetett – telefonon elkövetett csalásokra.
– Ismeretlen elkövetők, beazonosíthatatlan készülékről azzal az
ürüggyel telefonálnak az óvatlan állampolgárnak, hogy nyert, akit megkérnek, menjen a legközebbi bank
automatához, és a megadott kódok
segítségével a hívó fél által megjelölt
telefonra töltsön fel 10.000 – 20.000
forintot. Novemberben, decemberben ugrásszerűen megemelkedtek
az ilyen típusú csalások, amelyeket
napjainkban is elkövetnek. Egyetlen szolgáltató sem jár így el, nevükkel visszaélve követik el a csalásokat
az ismeretlen személyek – emelte ki
Marosi László őrnagy.
A sajtótájékoztató végén Szabó Józsefné hivatalvezető arra kérte a lakosságot, hogy a rendkívül hideg
időjárásban segítsenek az idős, egyedül élő, rászoruló embereken vagy
jelezzék a 112-es segélyhívón.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A rendőrség
ellenőrzései
azt mutatják,
hogy sokan nem
állnak meg a
stop táblánál
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Influenza helyzet…
Számomra – ha jobban belegondolok – érthetetlennek tűnik, hogy lehet ismét,
egyáltalán MÉG influenza „helyzet”. Magyarországon évek óta a lakosság negyedének-harmadának elegendő INGYENES influenza elleni oltás kerül a háziorvosokhoz minden influenzára veszélyes időszak elején. Persze, van az a
járvány, ami kivédhetetlen, de ez a ritkább, kb.60- 100 évente fordul elő. Ennek
megértéséhez pár mondatot hadd szóljak a vírusról magáról:

E

gy ún. RNS vírusról van
szó (DNS-t nem tartalmaz),
amelynek A, B és C típusa ismert. A nagyobb járványokat az A típus okozza. Jelenleg a legelterjedtebb vírusok a H1N1 és a H3N1
altípusok az A típusba tartoznak. A B
enyhébb, a C főleg gyermekközösségekben enyhe lefolyású fertőzéseket
képes okozni.

A legnagyobb baj, tehát az A típussal van. Szeret változni, ami évről évre
meg is történik: az örökítő anyagában
(RNS) gyakoriak a pontmutációk;
ezeket drift-nek nevezzük. Emiatt
gyártanak évről évre egy kissé más
oltóanyagokat, és ezért van az, hogy
az átvészelt betegség, vagy az előző
évi oltás ellenére lehetünk újra betegek. Ritkán előfordul, hogy egy sejtbe egyszerre kétféle Influenza vírus
kerül be. Akkor van a nagyobb baj,
mert ezek a gazdasejtben egymással
képesek „kereszteződni”, amiből egy
teljesen új alfaj jön létre. Ez a jelenség
a shift, ami a világméretű járványokat okozza, sok-sok halálos áldozattal (pl.: spanyol nátha). Ilyenkor természetesen mindenki védtelen és oltóanyag sincs még.
Az influenza a légúti nyálkahártyák hámsejtjeit támadja meg, beléjük
kerül, ott szaporodik. Végül megöli a
sejtet. Az immunrendszer a limfocita
típusú fehérvérsejtekkel küzd ellene (laboron : ly, vagy lymph rövidítés
a vérképünkben – ha ez emelkedett,
akkor éppen vírusfertőzésünk lehet). A szervezet és a kórokozó „küzdelmét” ez esetben legtöbbször magas láz kíséri. A náthás tünetek álta-
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lában csak a 2. 3. naptól vagy ez után
jelentkeznek. Az első napokban csak
a magas láz (39-40 C is akár), izom és
csontfájdalmak, aluszékonyság, nagy
levertség jellemzi.
Ilyenkor mindenki orvosért kiállt.
Amikor a háziorvosoknak és az ügyeletnek megötszöröződik a „hívása”,
az az igazi kezdete influenza járványnak. A többi fertőző betegségét a beteg általában képes „behozni” a rendelőbe saját lábán. Na, ezt nem.
Az influenza vírus cseppfertőzéssel
terjed, általában közvetlenül emberről emberre, de a kezünkről, szánkról tárgyak közvetítésével is átvihető.
Szóval, ki veszélyeztetett? Mindenki!
Hogyan előzhető meg? Hát, az arcunk elé tartott „babos kendővel”
biztosan nem (szeretett tanárom
Dr. Sirák András szavaival élve). Izolálhatjuk is magunkat a többi embertől a szezon alatt – úgy novembertől
áprilisig. Tarthatjuk az immunrendszerünket „jó kondiban”, ami minden esetre ajánlott is. És be is oltathatjuk magunkat.
Kinek ajánlott védőoltás: Minden
60 év feletti felnőtt, mert az immunrendszer öregedése miatt a fertőzések
egyre súlyosabbak lehetnek.
Cukorbetegeknek. Krónikus légzőszervi betegeknek. Szív-es érrendszeri betegeknek. Krónikus vese- és
májbetegeknek. Léphiányosoknak.
Daganatos betegeknek. IBD-seknek
(colitis ulcerosa, Crohn betegség).
Biológiai terápiában részesülőknek.
A fentieknek azért, mert alapbetegségük, és/ vagy az arra adott kezelés
gyengíti a védekező képességük. Nekik az állam ingyenesen biztosítja az
oltóanyagot. Ingyenes oltás jár az oktatásban és az egészségügyben dolgozóknak saját és családtagjaik védelme
érdekében. (Megjegyzés: a háziorvosok azok vakcináit, akik valami érthetetlen okból nem „veszik fel” az oltást, általában odaadják azoknak is
ingyen, akiknek fentiek alapján nem
járna. Az oltás pedig mindenkinek
ajánlott, aki emberközösségben tölti
a napjait.)
Kismamáknak az 1. trimeszterben,
valamint súlyos immunhiányban
szenvedőeknek (p. HIV pozitívak) az

Dr. Guba Ágnes

oltási szakemberek az ún.: split (hasított) vakcinát javasolnak, amely a
vírusnak csak egy kicsi darabját tartalmazzák, nem a teljes vírust. Ezek
a Vaxgrip, Fluarix. Egyik sem drága.
Néhányan tartanak az oltásoktól.
Az „oltási szövődmény”létező fogalom, és oltás nélkül valóban ismeretlen volna. Azonban oltások nélkül ma
is néptizedelő világjárványok dúlnának, amelyekben gyermekeink és
időseink volnának a legveszélyeztetettebb népcsoportok (hivatkozom az
általános és középiskolás kötelező olvasmányokra, ha valaki egyéb szakirodalmat esetleg nem olvasott a témában). Oltásokkal az szervezetet
túlterhelni nem lehet, viszont fertőzésekkel akár halálosan. Az oltási szövődmény - amúgy sem túl jelentős valószínűsége pedig körültekintő oltási körülményekkel (pl. hogy sosem
„oltunk rá” épp zajló fertőző betegségre) még tovább csökkenthető.
Az orvostudomány, úgy tűnik, szélmalom-harcot vív az ú.n. degeneratív
betegségekkel (infarktus, stroke, rák),
viszont drámai haladást ért el a csecsemőhalálozás és a nagy járványok
leküzdése terén. Mindezt az oltások
felfedezésének köszönhetjük. Szerintem, luxus olyan betegségbe belehalni, amit egyszerűen és biztonságosan
meg is tudnánk előzni.
Az igazi influenza járvány még
előttünk áll, mert most melegszik az
idő. Ebben a váratlanul hosszú, és kemény télben kimerültek a tartalékaink. Egyéb kórokozók gyengítették
le a szervezetünket. Az előző éveknél
súlyosabb járvány jósolható. Aki még
nem beteg, nem késő oltást kérnie.
Túlterhelt kollégáim és zsúfolt kórházaink nevében kérem, hogy minél
többen fogadják meg megelőzésre vonatkozó tanácsainkat, mert gyógyítási kapacitásaink mindannyiunk számára bosszantóan végesek.
Dr. Guba Ágnes háziorvos
Dunakeszi alsó

Megújult intézmény, megújult műsorpolitika
A több száz milliós önkormányzati beruházás lezárultával az újévi koncert közönsége már megcsodálhatta
a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ impozáns, újjászületett színháztermét s a hangverseny szünetében felkereshette az új, tágas színházi büfét. Ám nem csupán ennyi eredménye van az intézmény teljes rekonstrukciójának. A részletekről és műsorterveikről Csoma Attila igazgatótól kértünk tájékoztatást.
– Közel hét hónapos munkának értünk a végére. December közepén elkezdődött az egy
hónapos műszaki átadás, melynek során a kivitelező elvégezte a szükséges javításokat, pótlásokat – kezdte a tájékoztatást
az igazgató. – Az épület több
helyen is változott, hozzáépítés és bővítés is történt. A legjelentősebb az eddigi lapos tetős klubhelyiséget érintette.
A földszinten kapott helyet a
DÓSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. sz. fiókkönyvtára mintegy 25 négyzetméterrel bővülve. Az utcafrontos bejárat igénybe vételével várhatóan február 20-tól fogadják az
olvasókat.
Ugyanitt emeletráépítéssel
létrehoztunk egy impozáns,
tükrös balett termet. Ide várjuk
vissza a balett és modern tánc
valamint a torna csoportokat.
Nagyon színvonalas lett az elhelyezésük, vadonatúj a balett
korlát és a tükör, kialakítottuk
a zuhanyzót és az öltözőt is.
A színházterem sokak véleménye szerint elegáns festést kapott és megújult a parketta is. A legnagyobb válto-

Csoma Attila

zás az, hogy megszűnt a zenekari árok, így 45 fővel nagyobb
lett a nézőtér befogadóképessége. A karzaton valamivel kevesebb lett az ülőhely, viszont
megjavult a színpadra való rálátás. Az idei évben az önkormányzat segítségével korszerűsödik a színpadtechnika is.
A Vörös-Magyar-Zöld terem
berendezése folyamatban van.
Egységesen fehér festést kapott, a hagyományos színeket
egy-egy szalagfestéssel jeleztük. Tervezünk egy korszerű
galériát, ehhez beállítunk egy

képakasztó rendszert, amellyel
megteremtjük egyszerre nyolcvan kép elhelyezésének lehetőségét. A közeljövőben szeretnénk egy korszerű képmegvilágító rendszert is megvásárolni. Az egyéb, a működéssel
kapcsolatos
átalakításokkal
együttesen mintegy 200 négyzetméterrel bővült a közművelődési célokra fordítható terület.
A most induló évad előkészítése még ideiglenes helyünkön, a DunArt Galériában történt. Már visszaköltöztünk az
ugyancsak megújult irodánkba, ahol jelenleg a műsorokra
a jegyvásárlás is történik, a későbbiekben azonban az Állomás sétányra nyíló portán lesz
erre lehetőség.
Februártól teljes gőzzel zajlanak a rendezvények. Teltházas Halász Judit koncertet tartottunk február 4-én. Ugyancsak februárban jön az EDDA
Művek, s a későbbiekben is
meghívunk ismert előadókat.
A hónap végén kerül sor a Farkas Ferenc bérletsorozat záró
koncertjére. Tervezzük meghonosítani a színházi életet, mint

befogadó színház, akár bérletes formában is. A hónap elején mutatkozik be a Dunakeszi
Teátrum sorozatban a Veres1
Színház a „Női furcsa pár” produkcióval, de lesz Dumaszínház, L’Art pour L’Art Társulat
és Nyitott Akadémia is. A gyerekközönség körében népszerű
Cakkumpakli Színház bérletsorozata tavasszal kezdődik. Itt
szeretném megemlíteni, hogy a
január végére meghirdetett Kis
Grófo koncert elmaradt, aminek oka, hogy a szervezők vis�szamondták a fellépést. Szerencsére ilyen esetek ritkán fordulnak elő.
Február elsejétől ismét az intézményben működnek a megszokott csoportjaink, így a Magyarság férfikar, a Koncertfúvósok, a modern tánc, balett,
torna és egyéb öntevékeny közösségek. Megszokott programjainkkal és újdonságainkkal várjuk a város polgárait,
akik reményeink szerint örömmel veszik ismét birtokukba a
patinás, és ugyanakkor megújult művelődési központot.
Katona M. István
A szerző felvétele

Egyenlő bánásmód
– mindenkit megillet!
Forduljon az EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota,
vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy
egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

A

z Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos
megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest
megyei egyenlőbánásmód-referens
ügyfélfogadását:
+36 30/960-2657
eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.
(Tel: +36 1/485-6957)
2017. 02. 06. hétfő 11:30-15:30
2017. 02. 13. hétfő 11:30-15:30
Veresegyház Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2112 Veresegyház, Fő út 35.
(Tel: + 36 28/588-600)
2017. 02. 20. hétfő 11:30-15:30

Dunakeszi Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
(Tel: + 36 27/542-800)
2017. 02. 27. hétfő 11:30-15:30
Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013
Budapest, Krisztina krt. 39/B – +36
80 203 939 www.egyenlobanasmod.
hu – ebh@egyenlobanasmod.hu
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Február 18-án búcsúztatják
Simonffy Botondot
Február 18-án, szombaton,
a Szent Mihály-templomban
búcsúztatják Simonffy Botondot. A Dunakeszi Kinizsi
Futsal Klub 16 éves játékosa, a fővárosi Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulója
a veronai buszbalesetben
vesztette életét tizenöt
utazó társával együtt január 20-án éjszaka.

B

otond hamvait jövő héten, február 18-án,
szombat délután két órakor helyezik örök nyugalomra a Szent Mihály-templom urnatemetőjében. A család
azt kéri, hogy a koszorúkra szánt
összeget adományként a templom
perselyébe helyezzék el a rá emlékezők. Egy szál virággal azonban
mindenki leróhatja kegyeletét.

Boti emlékére

"Némelyek előremennek, és várják azokat, akiknek dolguk van még a földön. Néha a gyermek megy előre,
néha a szülő. De a Teremtő úgy osztotta be, hogy aki
csillagok fölé kerül, legyen, aki várja őt ottan."
(Gárdonyi Géza)

Január 20-án, péntek éjszaka Verona közelében egy 15 és fél éves gyerek – Botond - előrement társaival a csillagok fölé, hogy ott várják a szeretteiket. Ilyennek nem szabadna megtörténnie soha,
de sajnos megtörtént, gyászba borítva a Simonffy családot is. Anyát, apát, testvért.

A

hogy telnek a napok a tragédia szörnyűségét
más hírek veszik majd át a közéletben, a mindennapjainkban, a médiában. A család azonban soha nem fogja túltenni magát a történteken. Reggelente úgy ébrednek majd, hogy ugye csak álmodtuk az egészet! Az ablakon kinézve nem tudják megérteni majd, hogy miért süt a Nap, amikor mindennek
feketében kellene lennie! Ha nevető, vidám fiatalokat látnak, azt kérdezik, hogy miért csak nekünk fáj?
Talán azért, mert az élet élni akar, mert ez a természet
rendje. Idővel könnyebb lesz majd, de soha nem fog elmúlni Botond hiányának maró fájdalma. Mondják, hogy
Boti jó fiú volt, hogy szorgalmas volt, hogy jó tanuló volt,
hogy jó futsalos volt, hogy jó kapitány volt. És mondják,
hogy odaátra is a jók kellenek. Mi, akik ismertük csak
megerősíteni tudjuk, hogy mindez nem túlzás.
Látjuk, tapasztaljuk, hogy a csonkává lett családokat,
így a Simonffy családot sem hagyják magukra az ismerősök, ismeretlenek, barátok. Az idő múlásával pedig a
család összetartó ereje, az egymás iránti szeretet olyan
erős lesz, amilyet most még el sem tudnak Simonffyék
képzelni.
18 Dunakeszi Polgár

Hogy miért mondom ezt ilyen magabiztosan? Azért,
mert ezeket a sorokat, egy sorstársuk írta le, aki tudja mit
éreztek, éreznek, és mit tartogathat számukra a jövő.
Mondják, hogy Boti ikertestvére Bálint kedvenc sportjukkal, a futsallal próbál felejteni, és a hétvégén már góllal, gólpasszokkal segítette győzelmekhez csapatukat a
Kinizsi Futsalt. Biztosak lehetünk benne, hogy azoknál
a gólpasszoknál, góloknál Boti is ott volt, segített, és a jövőben is segíteni fog.
A közös bánatban, gyászban is csak a szeretet adhat
erőt a családnak, mindnyájunknak, amelyet senki sem
fogalmazott meg jobban Pál apostolnál:
- A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
- Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
- A szeretet soha el nem múlik.
Nyugodj békében, Boti!
Kasza János

Negyven éve kapott városi rangot Dunakeszi
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1977. április 1-i hatállyal várossá nyilvánította Dunakeszit. A határozatot Fock Jenő miniszterelnök adta át Török Sándor tanácselnöknek a József Attila Művelődési Központban
rendezett április 2-i ünnepségén. E jeles évforduló alkalmából indított rovatunkban tekintünk vissza az
elmúlt négy évtized történéseire, a város fejlődésére, az itt élők élményei, visszaemlékezései segítségével.
Februári lapszámunkban egy tősgyökeres dunakeszi család tagja, Szabó József idézi fel az elmúlt éveket.

P

ár évvel ezelőtt két olyan
esemény is volt az életemben, amely nagyban befolyásolta a helytörténettel való kapcsolatomat. Az egyik esemény a
Szent Mihály „öreg” Templom
250. éves évfordulója. Az egyházközség tagjaiból alakult kis csapattal volt szerencsém búvárkodni
a régmúlt dokumentumai, tárgyai
között. Közülük jó párat sikerült
az utókor számára bemutatni, restaurálni, újraalkotni. A másik esemény az 50. születésnapomon történt, ahol is családomtól kaptam
egy az őseim adatait tartalmazó családfát. Ebből kiderült, amit
többé-kevésbé sejtettem ugyan, de
a pontos részleteket nem ismertem, hogy a családfám a török hódoltság folyamán elnéptelenedett
település újra benépesítéskor betelepített családokra vezethető vis�sza. Nagyon meghatódtam, hogy
lányaim és feleségem hosszas kutatómunkával elkészítették nekem ezt a családfát, amelyre nagyon büszke vagyok. Tisztában
vagyok azzal, hogy ez ugyan nem
dicsőség, csak adottság. De mégis
rendkívül szívet melengető érzés!
És ahogy mondani szokás, „a múlt
kötelez”!...
E két esemény óta sokat foglalkoztat a múlt, a letűnt korok eseményei, a hajdanvolt emberek élete. Mivel életem születésemtől a
falurészhez kötődik, ezért a falu
életén keresztül éltem meg a várossá válás eseményeit is.
Gyerekként
osztálytársaimmal sokat játszottunk a „Piac” téren, ahol szerdánként és szombatonként működött a PIAC, ahová
a falu lakosai kivitték termesztett
portékájukat eladni. Az árusításon kívül ez volt az a hely, ahol a
falu hírei kicserélődtek, így aki
nem akart lemaradni a történésekről, az megfordult a piactéren.
A tér egyik oldalában volt a Tanácsháza, a másik oldalon a tűzoltószertár, valamint az OTP bankfiók irodája is. Itt válthattuk be a
tanév folyamán gyűjtött takarékbélyeg albumunkat. A KÖZÉRT
a mai okmányiroda helyén volt.
Nusi néni utánozhatatlanul tudta kettévágni a 2 kg-os kenyeret.

A Közérttel szemben volt a Vasedény bolt, amelyet mindenki csak
az 1945 előtti tulajdonosról, majd
1945 után ennek a boltnak az üz-

a jelenlegi utcai körmenetnél jóval
nagyobb kört tett meg, annak ellenére, hogy az akkori társadalmi
viszonyok nem igazán kedveztek

letvezetőjéről Miklós boltnak hívott. Miklós bácsi fogalom volt a
faluban. Mint ahogy fogalom volt
a kereszteződés harmadik pontjában lévő húsboltot vezető Mészáros bácsi, aki egy hentes-dinasztia
egyik utolsó tagja volt. Ez volt a település központja.
Rendszeresen jártunk a „folyópartra” játszani. Gyerekszemmel
is nagyon szép volt a hely. Még fürödtünk is a kis tóban. Lejártunk a
horgásztóhoz is, ahol kipróbálhattuk horgász szerencsénket. Telente állandó szánkóhelynek számított a templomdomb. Akkor még
gyakoribbak voltak a havas időszakok. Hihetetlenül hangzik, de
itt a gépjármű forgalom a nullával
volt egyenlő.
Számomra természetes élettér
volt a falu, nemcsak azért mert itt
cseperedtem, hanem azért is, mert
felmenőim, ismerőseim többsége helyben dolgozott. A Konzervgyárban, a Mechanikában, a Járműjavítóban, a Hűtőházban stb.
A faluban mindenki ismert mindenkit. Sőt, mindenki rokona volt
mindenkinek. Nem tudtam úgy
végigmenni szüleimmel az utcákon, hogy ne köszöntünk volna
gyakorlatilag mindenkinek. Gyorsan terjedt a hír, ha valaki házasodott, gyermeke született, beteg
lett, vagy esetleg meghalt.
De ugyanilyen emlékezetes az
évenkénti úrnapi körmenet, amely

ennek. A körmenet a Táncsics, Budai Nagy Antal, Bartók Béla, valamint a Szent István utcák érintésével haladt. A sátrakat a hívek a
családi házak kapubejáróiba állították fel, nem állhattak. Az egyik
sátor állításának édesapám révén magam is rendszeresen részese voltam.
Az, hogy a települést 1977-ben
városi ragra emelték, számomra
akkor nem jelentett különösebb
változást. Kamasz voltam, így a jelentőségét talán kevésbé éreztem,
mint a felnőttek. Éltük az életünket. Aztán lassan kezdett változni a környezet. A „folyóparti” kistavak eltűntek, mert parcellázásra
kerültek a környező földterületek,
kialakítva az ún. vizeskerteket.
A Falu kezdte elveszteni központi jellegét. Az OTP bankfiók a lakótelepre költözött. A egyre újabb
élelmiszerboltok, ABC-k nyíltak, a
KÖZÉRT már „eltörpült” hozzájuk képest. Miklós bácsi nyugdíjba vonult, Mészáros bácsi elhunyt.
Ezzel bezártak ezek az üzletek is, a
településen máshová helyeződtek
a súlypontok.
A rendszerváltás során, a Dunakeszin működő gyárak, üzemek
megszűntek, vagy jelentős létszámleépítés árán működtek csak
tovább. Idővel a „falu” átlag életkora is megemelkedett. Egyre több
lett a nyugdíjas.
A kilencvenes és a kétezres

években új lakónegyedek jelentek meg településünkön. Ezt a falu
leginkább a közlekedési problémákon keresztül érezte. A városnak
szüksége volt arra, hogy a lakosságszám növekedéséhez igazodva
fejlesztésekkel, beruházásokkal,
új intézmények létrehozásával lekövesse a változásokat, erre azonban évekig várni kellett. A változás két irányba mozdíthatja el a
dolgokat, így van ez egy város életével kapcsolatban is. Vagy elveszünk benne, vagy lendületet nyerünk belőle. Szerintem Dunakeszin ez utóbbi történik most. Igazi város lettünk, amelyre büszkék
lehetünk. Szinte össze sem lehet
hasonlítani ezt a települést gyermekkorom falujával, mégis őszintén mondhatom, hogy mindkettőt
szeretem. 2010-ben elindult egy új
szemlélet, a város lakosságszámához és régióban betöltött rangjához méltó beruházások valósultak
meg, és folyamatosan indulnak az
újabbak.
Az életem úgy alakult, hogy immár hetedik éve vagyok többek
között a fentebb felidézett falurésznek is az önkormányzati képviselője, és jó érzéssel tölt el, hogy
részese lehettem és lehetek annak
a munkának, aminek köszönhetően újra a város életének egyik
központi részévé növi ki magát ez
a városrész. 7 évvel ezelőtt megfogalmazott terveim úgy érzem,
kezdenek megvalósulni. A Főtér
elkészültével, a programok sokféleségével újra pezsegni kezd az
élet a faluban. Körzetem másik
nagy egysége a Gyártelep, amely
folyamatosan újul meg, gondoljunk akár a Művelődési Központra, a Gyártelepi állomás környékére, a Jézus Szíve templomra, vagy
a Bárdos Lajos Általános Iskolára.
Persze van még tennivaló, amiből
képviselőként és itt élőként is szívesen kiveszem a részem, de úgy
érzem jó úton halad Dunakeszi, a
40 éves város lakói pedig büszkén
ünnepelhetik ezt a születésnapot.
Szeretek itt élni, és semmi pénzért nem költöznék el innen.
Szabó József
önkormányzati
képviselő
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Előtérben
az informatikai
fejlesztés
és a nyelvoktatás

Szilágyi Ferencné intézményvezető

– Negyven éve tanítok, ez az első
munkahelyem, elkötelezettnek
érzem magam az iskola iránt.
Hosszú ideig voltam Fieszlné Ancsák Jolán és Horváthné Szentléleki Katalin igazgatók mellett helyettes. Miután közvetlen elődöm
elment nyugdíjba, a tantestület
motiválására adtam be a pályázatot. Jó érzés volt érezni a bizalmukat, enélkül nem is lehet sikeres vezetői munkát végezni.
– Az utóbbi években sok új
kolléga érkezett, akik hamar beilleszkedtek a pedagógus közösségbe. Legnagyobb kihívás, hogy
lépést kell tartani a folyamatos
változásokkal, amiből most van
bőven, hiszen január elsejétől a
tankerület lett a működtető, nem
csupán a fenntartó.
– Nagyon fontos a hagyományok őrzése. A mai rohanó világban különös jelentősége van
a zenei nevelésnek, hiszen olyan
támaszt nyújthat a gyerekeknek, ami lelkileg gazdagítja őket.
A népszerűsége is megnőtt, sokan jelentkeznek az emelt szintű
ének-zenei osztályba, tavaly már
nem is tudtunk mindenkit felvenni. Ez persze a diákoknak egy
kis teherrel jár, hiszen harmadiktól belép a kóruséneklés, gyakran
vannak fellépések, ami a szülőknek is plusz elfoglaltságot jelent,
de nincs annál szebb, mint amikor felcsendül a sok gyönyörű
énekhang.
– Tulajdonképpen folytatom,
amit az elődeim elkezdtek, de nagyon szeretnénk elsősorban informatikailag felzárkózni, gyarapodni, hiszen a mai világban
ez elengedhetetlen. Az ősz folyamán hat tanteremben sikerült tovább bővíteni az internet elérést,
projektort, számítógépeket tudtunk elhelyezni, hogy a pedagó-

20 Dunakeszi Polgár

gusok az oktatást korszerűbben
tudják végezni. Ezt nagyrészt
alapítványi eszközökből finanszíroztuk.
– Az ének-zene mellett szeretnénk az idegen nyelv oktatását is
tovább erősíteni. Ehhez megfelelő személyi feltételekkel rendelkezünk, de technikailag, informatikailag még fejlődnünk kell.
Számunkra minden gyerek fontos, ezért akinek szükséges, segítséget nyújtunk, illetve egyéni fejlesztést biztosítunk fejlesztő
pedagógusaink, iskolánk logopédusa, pszichológusa, konduktora által.
– Nagy gondunk az udvarok
minősége. Kaptunk az Önkormányzattól egy multifunkcionális pályát, ami nagyon hasznos, de az udvar másik fele még
eléggé sivár. Jó lenne e tekintetben előre lépni, ezért rendeztük
a jótékonysági bált, és az alapítványi forrásunkat is erre kívánjuk használni. A másik épületben
több mint háromszáz alsó tagozatos gyerek tanul, nekik elég kicsi az udvar, itt is nagy szükség
lenne fejlesztésre.
– Középtávú tervünk az udvarokat élhetőbbé, esztétikusabbá tenni. Hosszabb távon azt szeretnénk, hogy minden tanteremben legyen digitális eszköz, mert
a mai gyerek olyan korban nő fel,
ahol ezek az eszközök már teljesen természetesek. A tábla és a
kréta számukra már nem annyira vonzó. Ha magasabb színvonalú eredményeket akarunk elérni, akkor az oktatás technikai feltételein és módszerein egyaránt
változtatni szükséges – mondta
befejezésül az igazgató asszony.
Katona M. István
A szerző felvétele

Ha azt halljuk, Bárdos Lajos Általános Iskola, elsőre rögtön
a nagy hagyományokkal büszkélkedő ének-zene oktatás és természetesen a sok sikert elért gyermekkórusaik jutnak eszünkbe. Ám manapság már az idegen nyelv tanítása, és az informatikai fejlesztés is központi kérdés az intézményben. Ezekről is
beszélgettünk Szilágyi Ferencnével, aki szeptembertől az intézmény vezetője.

A hagyományokat megtartva, mégis megújulva
Örökös Ökoiskola, városunkban a német nemzetiségi nyelvoktatás kiemelkedő bázisa és új kezdeményezésként bevezették a sakklogikát. Ezekről is beszélgettünk Papné Szalai Csillával, a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetőjével.

É

desanyja is pedagógus
volt, ő is életcéljának
választotta ezt a pályát.
Az ELTE-n történelemfrancia szakot végzett. 1998-ban
került a Fazekasba, ám két lánya
megszületését követően 2004től dolgozik folyamatosan a tanintézményben. A gyes alatt elvégezte az angol nyelvtanári képzést. Jelenleg történelmet tanít
heti két órában.
– Elődöm, Kovács Gáborné – aki már tervezte majdani nyugdíjaztatását – és Varga Tiborné helyettes kerestek
meg azzal, hogy szeretnék „házon belül” biztosítani a folytonosságot. Így 2011-ben elkezdtem a vezetőképzőt. Egy évvel
később megkaptam a helyettesi megbízatást és nagyon sokat
tudtam meg Lőrincz Gábornétól – aki szintén helyettes volt –
a vezetői munka titkairól.
– A múlt év kora tavaszán
időszerűvé vált elkezdenem a
pályázat írását. Kovács Gáborné mellett megvolt a tantestület támogatása is, mindenki
azt akarta, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet. Hivatalosan a múlt év augusztus elsejétől kaptam meg a megbízást.
Akkor már tudni lehetett, hogy
újabb változások elé nézünk.
Visszakaptunk sok döntési jog-

kört, ám a korábban elvett státuszokat hiába vártuk. Nagyon
hiányzik egy gazdasági vezető, ezeket a feladatokat nekünk
kell megoldani.
– Fontosnak tartom, hogy
megőrizzük a jó dolgokat, amelyeket elődeink kialakítottak.
Jelenleg 14 interaktív tábla segíti az oktatást. Az alapítványunk segítségével várhatóan
további két táblával gyarapodunk. Diákjaink már otthonról
hozzák magukkal a számítástechnikai tudást. A falitérképek fölött eljárt az idő, elhasználódtak, elavultak. Például
nemrégiben vásároltunk térképes CD-romokat, rajtuk van
az őskortól napjainkig a történelem.
– Nagyon fontos lenne a számítógépparkot felújítani, bővíteni. Akkor maradtak itt, amikor a gimnázium elköltözött az
új épületébe. Sokszor a rendszergazda ügyességén múlik a
működésük. A mozanapló bevezetésekor kaptunk laptopokat, ezeket használják a pedagógusok az interaktív tábláknál is.
– Tervezzük az ökoiskolai
projekt további fejlesztését. Az
udvar nagy része már megszépült. Megújulásra vár a kerti bútorzat, ősszel elkezdtük a

Papné Szalai Csilla intézményvezető

hulladékkezelés szelektív módjának elterjesztését. Az udvar
jelenleg még kihasználatlan részén kis konyhakertet kezdtünk kialakítani, melyet tanárok segítségével a gyerekek
gondoznának.
– A már közismert három
éves német nemzetiségi nyelvoktatás nagy vonzereje az iskolának. Először egy osztály indult, azt követően kettő, minden évben elegendő jelentkező van új osztályok indítására.
A nyelv és a nemzetiségi kultúra elsajátításában nagyon szép
eredményeket értek el tanulóink.
– Új kezdeményezésünk az
idei tanévben az alsó tagozatban bevezetett sakk-logika tantárgy. Elmentünk tapasztalato-

kat gyűjteni Telki település általános iskolájába, ahonnan ez
az oktatási forma több éve elindult és rendkívül sikeres. Nem
sakkozókat nevelünk, persze
a játékot idővel megtanulják.
Olyan komplex készségek kifejlesztését segíti ez a program,
amellyel sikeresebb lehet a matematika és az idegen nyelvtanulás, választékosabb az anyanyelvi kifejezésmód, erősödhet
a logikus gondolkodás képessége. A sakkoktatást és a logikatanítást egyaránt beillesztettük az órarendbe.
– Munkám alapelve, hogy az
a tudás, amit a gyerekeknek átadunk, nem felejtik el, az egy
életre szól.
Katona M. István
A szerző felvétele

Nemzetiségek klubja – Német Nemzeti Est
A „DUNA ÖSSZEFŰZ” Nemzetiségek Klubja 2017. január 18-án emlékezett meg a magyarországi „svábok” kitelepítésének 71.-ik évfordulójáról a Bárdos Lajos Általános iskola Aulájában.

1945. december 22-én a magyar
minisztertanács a kollektív bűnösség jegyében rendeletet alkotott arról, hogy a 300-400
ezer fős magyarországi németségnek el kell hagynia Magyarországot, vagyonuk pedig
a magyar államra száll. Ös�szességében elmondható, hogy
1946 és 1948 között több mint
270 ezer német kényszerült lemondani szülőföldjéről, állampolgárságáról, búcsút mondani gyökereiknek és elhagyni az
országot. A magyarországi né-

metek összesen 640 ezer holdnyi földbirtokából a földosztás és a kitelepítések során 500
ezer hold földet vettek el, ezeket túlnyomórészt az országon
belül áttelepülő gazdáknak adták. 60 400 házból 15 650 maradt a svábok tulajdonában.
Az első vonat 1946. január
19-én indult Budaörsről.
1950. augusztus 5-én Stuttgartban kiadták a hazájukból elüldözött németek Chartáját. Ebben ünnepélyesen kijelentették, hogy lemondanak

a bosszú és a megtorlás minden formájáról, megbocsátanak kifosztóiknak. Közös céljuk olyan Európa megteremtése, melyben minden nép félelem nélkül, biztonságban élhet.
A megemlékezés méltó zárásaként a Bárdos Lajos Általános iskola kórusa, zenekara, valamint a Kőrösi Csoma
Sándor Általános iskola német
nyelvi osztályos tanulói ünnepi
műsorral kedveskedtek a klubtagoknak és a vendégeknek.
Külön köszönet illeti a két is-

kola Igazgatónőjét és felkészítő tanárait a megemlékezéssel
kapcsolatos odaadó munkájukért!
A következő Klubnap 2017.
február 15. Meghívott vendégünk Kállai László HM ezredes, NATO parancsnok lesz.
Bővebb információ: http://
www.dunakesziklub.uw.hu
Éberling József
Klubvezető
„Duna Összefűz”
Nemzetiségek Klubja
Dunakeszi
Dunakeszi Polgár 21

Álarcos discoval búcsúzott a jégpálya
Késő este érkeztem Dunakeszi főterére, mert kíváncsi voltam, hogy a dermesztő hidegben kik azok, akik a szezonvégi zárásra készülő jégpályán az utolsó perceket is korcsolyázással töltik. Nem csalódtam, hiszen kellemes
zene, a jól ismert vonzó környezet, no és remek hangulat fogadott.

P

ásztor Edit és két barátnője az esti
fényekben csillogó jégpályán rótta
a köröket, akik kérésemre tartottak
egy kis pihenőt miközben megosztották élményeiket is.
- Tősgyökeres helyi lakosként, mint mindig, most is nagyon jól érzem magam Dunakeszin. Imádom ezt a korcsolyapályát –
mondta kipirult arccal Edit.
– Nagyon jól döntött az önkormányzat,
hogy itt, a város „szívében” megépíttette a
jégpályát. Az pedig külön öröm mindannyiunk számára, hogy idén sátortetővel be is fedte. Remek! – örvendezett széttárt karokkal.

Horváth Mária, Füredi Erzsébet, Pásztor Edit

– Az adventi időszak kezdetétől egészen szilveszterig igazán kedvemre való, nívós kulturális rendezvények voltak. Tetszettek az óvodások műsorai, lélekemelők voltak az adventi gyertyagyújtások. Újszerűnek és jó ötletnek
tartom, hogy álarcos discoval búcsúzik a jégpálya. Azt viszont igencsak sajnálom, hogy legalább még egy hónapig nem korizhatunk a főtéren, amely túlzás nélkül állítható, hogy igazi
közösségi térré alakult. Szívesen jönnek a barátok, családok, jó ismerősök. Különösen tetszett
az idei szilveszteri buli – jelenti ki elégedett
mosollyal az arcán, melyre sejtelmesen vis�szahelyezi színes álarcát. – Nagyon sokan voltunk, remek volt a hangulat, profi volt a szervezés. De ez igaz, az adventi vásárra is. Elégedett vagyok, hiszen az utóbbi időben rengeteget változott előnyére Dunakeszi.
Ezt erősítette meg Füredi Erzsébet is: - Az
egész programsorozat ideje alatt remekül szórakoztam. Élveztem a gasztronómiai kínálatot is, finom volt a forralt bor, a sült kolbász, amit sajnos igen drágán mértek. De ez
igaz volt szinte mindenre – jegyzi meg jobbító
szándékkal, aki szerint viszont a hangulat és
a környezet kellemes volt.
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- Örömmel jártam korcsolyázni, hiszen
utoljára negyedszázada a fóti tó jegén siklottam. Ezért nagyon örültem, hogy a megnyílt a
főtéri jégpálya. Csodálatos érzés ebben a szép
környezetben korcsolyázni. Gyönyörűek a városháza fényei, kellemes a zene is, biztonságos
a pálya, nem kell attól félni, mint gyerekkoromban, hogy beszakad alattunk a tó… Sajnáljuk, hogy vége a szezonnak, bezár a jégpálya, mert mi még örömmel jönnénk. Nekünk
ez egy igazi program!
– Csatlakozom két barátnőm véleményéhez, hiszen én is csak a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni a főtéri kulturális rendezvényekről, és a jégpályáról. Jómagam is szeretném, ha legalább még egy hónapig, a téli
időszak végéig üzemelne – fogalmazza meg
óhaját Horváth Mária, aki nemcsak a jégpályán jeleskedik, hiszen a Dunakeszi Sárkány
Légió tagjaként számos versenyen küzdött
városunk sikeréért.
- Remélem, hogy jövőre február végéig lesz
nyitva a jégpálya. Öröm a főtérre járni, amely
szerintem is a város egyik meghatározó közösségi helyszínévé formálódott. Nem utolsó
szempont, hogy helyben is kulturált környezetben szórakozhatunk, nem kell Budapestre
vagy Vácra eljárni. Már a második szilveszteren buliztam a főtéren. Ez volt a legjobb a fellépőknek köszönhetően – mesélte lelkesen a
csillogó tekintetű Horváth Mária.
- De ne feledkezzünk meg a Katonadombról sem, ahol az egész nyarat sportolással töltöttük – veszi vissza a szót Pásztor Edit, akiről közismert, hogy imád sportolni. - Mozdulj
Dunakeszi! program keretében egy héten háromszor több százan tornáztunk Borsos Peti
vezetésével. Imádtunk, ki nem hagytam volna
egy napot sem. Már csak az a nagy vágyam,
hogy egyszer Rubint Rékával együtt is sportolhassunk Dunakeszin.
- A sport mellett a Dunakeszi Feszt rendezvényeire is örömmel járunk a Katonadombra
– teszi hozzá Horváth Mária, aki már nagyon
várja, hogy megnyíljon a Duna-parti szabad
strand. – Disco, a zene nagyon jó, visszahozta
a fiatalságunkat – mondta búcsúzásként Horváth Mária, aki két barátnőjével együtt elköszöntek, hogy korcsolyázással töltsék azt a negyed órát, ami még hátra volt a szombat este
kilenckor bezáró jégpályán.
Kozma László feleségével és két gyermekével igyekezett e rövid idő minden pillanatát
élvezni, hiszen mind a négyen jól korcsolyáznak. A kérdést fel sem kellett volna tennem,
hiszen minden porcikájuk arról árulkodott,
hogy nagyszerűen érzik magukat.
- Talán mondanom sem kell, hiszen az arcunk mindent elárul, hogy milyen jól érezzük
magunkat – jelentette ki a családfő, akinek

Kozma család

véleményéhez csatlakozott kislányuk, Kata is,
aki testvérével együtt az önkormányzat által
az óvodások részére szervezett oktatás keretében tanult meg korcsolyázni.
– Nagyszerűnek tartom az önkormányzat
kezdeményezését, mert már a negyedik alkalom után ilyen jól korcsolyáznak gyermekeink
– jelentette ki az édesanya, aki elárulta, hogy
egy éve laknak Dunakeszin. - Nagyon jól érezzük magukat a városban. Csak azt sajnálom,
hogy még néhány perc és bezár ez a remek jégpálya – tette hozzá családja nevében Kozma
László.
Lassan elcsendesedett a zene is, a zenepult
mögött elégedetten mosolygott a fiatal DJ, aki
jó ötletnek tartja a jég discot. – A nagy hidegben igyekeztem olyan zenét szolgáltatni a
korcsolyázóknak, amely jó hangulatot teremtett, „feldobta” őket.
Az adventi rendezvény-sorozat ötletgazdája és szervezője, a Dunakeszi Programiroda
munkatársai a programok zárásaként meglepetésként álarcos jég discoval kedveskedtek a
közönségnek.
Január 28-án este kilenckor bezárt a november 28-a óta üzemelő főtéri jégpálya, melyen
több ezer sportolni vágyó ember oly sok szép
pillanatot, a korcsolyázás varázslatos élményét
élhette át, akik már most abban bíznak, hogy
2017 telén újra e csodálatos városi program részesei lehetnek.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szabó Katalin:
2017 igazán különleges év lesz
Farsangi álarcos jég discoval zárult az a tartalmas program-sorozat, amely az első adventi gyertyagyújtástól
kezdődően egészen a január 28-án kapuját bezáró jégpálya szolgáltatása mellett megannyi színes és tartalmas műsorral várta a városban élőket a főtéren. E nagy sikerű rendezvény sorozatról beszélgettünk Szabó Katalinnal,
a Dunakeszi Programiroda vezetőjével, aki az elmúlt év értékelése mellett az idei tervekről is beszélt.
- Az biztos, hogy egy eseménydús évet tudhatunk magunk mögött, így a téli időszak is rendkívül
tartalmas volt: adventi hétvégék,
mikulás ünnepség, szilveszter, és
két hónapos korcsolyapálya várta
a látogatókat – címszavakban így
tudnám összefoglalni az elmúlt
hónapokat.
- Milyen szakmai koncepció
alapján állították össze az országosan ismert előadóművészek
mellett a helyi művészeti közösségeket, kulturális csoportokat felvonultató előadásokat, programokat?
- Ami a koncepciót illeti… Teljesen másként kell felépíteni egy
nyári hónapban megrendezett
szabadtéri fesztivált, mint egy
őszi, zárt téren rendezett kiállítást, vagy egy téli, heteken átívelő rendezvénysorozatot. Ugyanakkor az is fontos, hogy az adott
év egy egységet alkosson, ne ismételjük a fellépőket, mindegyik esemény hozza az elvárt színvonalat, illeszkedjenek egymáshoz. De
hogy visszatérjek az adventi időszakra, 2015-ben volt először jégpályánk, és ahhoz kapcsolódóan,
akkor költözött a főtérre az adventi vásár is, ami igen nagy újdonságnak számított. Sok pozitív
visszajelzést kaptunk akkor is és
most is, összességében azt gondolom, hogy jól sikerült az egész téli
időszak. Emellett tudni kell, hogy
én magam vagyok a legnagyobb
kritikusunk.
- Ez miben nyilvánul meg?
- Példaként említem, mi is láttuk, hogy a hétköznapi átmenő
forgalom a főtéren kevesebb, mint
a Casalgrande téren volt, viszont
hétvégén sokkal többen vannak.
A hely adottságai is több látogatót engednek ide, valamint a jégpálya is nyilvánvalóan idevonzza
az embereket. Az első év tapasztalatai alapján azt találtuk ki, hogy
a korábbi, kizárólag hétvégi műsor mellett már péntekre is szervezünk programot, hogy a gyengébb és erősebb forgalmú napokat

jobban kiegyensúlyozzuk. Péntekenként jellemzően a helyi iskolák kórusait, betlehemes játékait
tekinthették meg az érdeklődők,
hétvégén pedig országosan ismert
fellépők érkeztek hozzánk.
- Ön szerint milyen programok
vonzották leginkább a dunakeszieket? Milyen visszajelzéseket
kaptak a rendezvények látogatóitól, érkeztek-e hasznos, megfontolandó javaslatok?
- A helyi művészeti csoportok
és az országosan ismert fellépők
egyaránt vonzották a látogatókat,
ám az időjárástól is nagymértékben függött, mikor mennyien jöttek el a térre. Az viszont abszolút
pozitív, hogy a vasárnaponkénti közös gyertyagyújtásokon sokan voltak, a kisebbek pedig nem
győzték csodálni a hozzájuk képest óriási betlehemet és adventi
koszorút. A korcsolyapálya is népszerű volt, a délelőtti időszakot az
iskolák maximálisan kihasználták. Jött visszajelzés a pálya nyitva tartásával kapcsolatban, amit
jövőre átgondolunk, illetve volt,
hogy az üzemeltető önhibáján kívül fél órával később tudta megnyitni a pályát, ilyenkor egy ingyenes belépésre jogosító karszalaggal igyekezték kompenzálni
a kellemetlenséget. A legnépszerűbb azonban kétség kívül a szilveszteri buli volt, teljesen tömve

volt a tér, ami azt igazolja, az egyik
legjobb ötlet volt, amikor bevezettük, hogy Dunakeszin is legyen
egy közös szabadtéri óévbúcsúztató buli. A rendezvénysorozat zárása után, ahogy szokásunk, ismét
megtartottuk a kiértékelésünket,
sőt, már decemberben megfogalmaztuk az újabb ötleteket. Jellemző rám, hogy nem tudok „csak
úgy turistaként utazni”, így, ha
egy másik városba, vagy országba
látogatok el, egyből azt lesem, ott
hogyan alakítanak ki egy rendezvényhelyszínt, milyen a miénkhez képest, mi jobb, mi rosszabb,
kik a fellépők a fesztiválon, milyen
városimázzsal kapcsolatos megoldásokat alkalmaznak, stb. Most
télen is több érdekességet láttam,
amit szeretnék Dunakeszire átültetni, például az adventi a dekorációt illetően. De a kollégák is nagyon sok új ötletet hoznak, igazi
csapatmunka a miénk..
- Néhány napja aludtak ki az
ünnepi fények a városháza épületén, de gondolatban bizonyára már készülnek a következő adventi vásárra. Több éves tapasztalatok tükrében várható-e újabb
meglepetés?
- Amikor elkezdődik az újév,
akkor kollégáimmal közösen
mindig végig gondoljuk, hogy a
tavalyi tapasztalatok alapján, miken szeretnénk változtatni, mik a
terveink az adott évre, milyen igények érkeztek hozzánk a lakosság
részéről. Sokan nevetnek, amikor
hallják, hogy január közepén már
a mikulás ünnepség fellépőin gondolkodunk, a tavaszi, nyári időszak fellépőit pedig már hónapokkal ezelőtt összeállítottuk. A 2017es év pedig igazán különleges lesz,
hiszen idén ünnepli Dunakeszi
várossá avatásának 40. évfordulóját. Úgyhogy valamennyi programunk a születésnapra épül fel, sok
újdonsággal, meglepetéssel készülünk. Egy biztos, idén sem fognak
unatkozni a dunakesziek.
- Bárkivel is beszéltem, mindenki elismerően nyilatkozott a

Dunakeszi Programiroda előkészítő, szervező tevékenységéről,
a rendezvényeken közreműködő stábok teljesítményéről. Milyen érzés egy ilyen remek csapatot irányítani?
- Jó érzés és egyben nagy felelősség is. Számomra egyfajta hivatás, amit a Programiroda képvisel és tesz Dunakeszin. Jó dolgokat szeretnénk létrehozni,
közösséget építeni, olyan rendezvényeket szervezni, ahol jól érzik
magukat az itt élők, olyan ötleteket kitalálni, olyan újításokat bevezetni, amit szívesen fogadnak,
és úgy végezni a feladatunkat,
hogy hasznosak legyünk. Óriási
szerencsém, hogy egy olyan csapatot vezetek, ahol mindenki magáénak érzi ezt a szemléletet. Ezt a
munkát nem lehet napi 8 órában
letudni, a rendezvények nagy része hétvégente van, a híreket este
és hétvégén is közzé kell tenni.
Amennyiben kollégáim nem kezelnék a munkájukat egyben személyes ügyként is, lehetetlen lenne eleget tenni ennek a munkakörnek. Persze mi sem vagyunk
tökéletesek, mindig találunk valamit, amin lehetne javítani, és nagyon szívesen vesszük a lakossági
visszajelzéseket, hiszen értük dolgozunk. Óriási öröm számunkra, amikor a közértben azt látjuk,
hogy egy elsős gyermek büszkén
viseli az iskolakezdés alkalmából
kapott Dunakeszi, a Mi városunk
pólóját, amikor egy nyugdíjas lakótársunk meghatódik a karácsonyi ajándékcsomag átadásakor,
amikor felhőtlenül táncolnak a fiatalok a koncerten, és megírják,
milyen jó, hogy elhoztuk kedvenc
énekesüket, vagy amikor egy igazi közösségként számolunk vis�sza éjfél előtt a szilveszteri bulin a
Főtéren. Ilyen élményekkel, vis�szajelzésekkel a csapat nevében is
őszintén mondhatom, jó érzés itt
dolgozni, és ígérjük, ebben az évben még jobban fogunk igyekezni, még több programmal és meglepetéssel készülünk a dunakeszieknek
V. I.
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Színi előadás a könyvtárban
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban ünnepi irodalmi estet rendeztek január 26-án. A Babják Színjátszó Stúdió növendékei Örkény István Egyperces
novelláiból szerkesztett válogatást adtak elő.

Nagy sikert
arattak
a Babják
Színjátszó
Stúdió
növendékei

A

z olvasótermet megtöltő közönséget Lőrinc Róbert intézményvezető köszöntötte.
Emlékeztette a jelen lévőket,
hogy a Magyar Kultúra Napját 1989 óta
ünnepeljük. Az akkori kulturális kormányzat azért döntött a januári dátum
mellett, mert Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le véglegesen a Himnusz kéziratát. A könyvtár számára 2000
óta kettős ünnep ez a nap, ugyanis az intézmény ebben az évben vette fel nagy
költőnk nevét.
Babják Annamária színművésznő, a
stúdió vezetője az est bevezetőjeként felidézte Örkény István Kossuth-díjas író
életútját. Ő az, aki a magyar groteszk
prózát világirodalmi rangra emelte. Írói
munkásságáról szólva elmondta, hogy
első novellája, a Tengertánc 1937-ben jelent meg a Szép Szó című folyóiratban.
Az 1947-ben napvilágot látott Lágerek
népe a munkaszolgálatban és a hadifogságban eltöltött éveket dolgozta fel. A tilalom után első ízben 1963-ban jelenhe-

tett meg a Macskajáték című kisregénye.
Egy évvel később írta s 1967-ben nagy sikerrel mutatták be a Thália színházban a
Tóték című drámáját, amit később több
nyelvre is lefordítottak s ez meghozta
számára a világsikert.
A stílusteremtő egyperces novellák
első darabjait 1967-ben ismerhette meg
az olvasóközönség. Nem csupán a hazai,
de a világirodalomban is újdonság volt
ez a rendkívül tömör, filozofikus, vagy
groteszk kifejezésmód. Egyperceseiben
azt mutatta meg, hogy a hétköznapok tényei más közegbe helyezve milyen megdöbbentő hatást érhetnek el. Örkény élete végéig csiszolgatta ezeket a remekeit.
József Attila díjat két ízben, 1955ben és 1967-ben kapott, a Kossuth-díjat 1973-ban vehette át. Életművét 2004ben posztumusz Magyar Örökség Díjjal
ismerték el.
A műsorban tíz egypercest hallgathattunk meg. Az írások fanyar, groteszk humorát a tehetséges fiatalok jó érzékkel jelenítették meg s ezt a közönség

nemegyszer hangos nevetéssel honorálta. Erősítette a hatást Babják Annamária
leleményes rendezése s találó szövegválasztása. Olyan klasszikussá vált egyperceseket hallhattunk, mint például a Választék, a Szakmai önérzet vagy a Nászutasok a légypapíron.
Az egyes írásokat Lengyel András
frappánsan előadott összekötő szövegével vezette fel s ő volt az egyik írás előadója is. S a közel háromnegyedórás műsor befejezéseként ugyanő idézte a szerző által megfogalmazott használati utasítást írásaihoz. „A mellékelt novellák
rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt spórol velük, mert nem igényelnek hosszú
hetekre-hónapokra terjedő figyelmet…
Rossz közérzet, zaklatott idegállapot
nem akadály… Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem
érti, akkor a novellában a hiba. Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!”
Nos, ez alkalommal természetesen jó
egyperceseket hallhattunk a műfajhoz
méltó színvonalas és emlékezetes előadásban. S akik az írásokat életre keltették:
Szűcs Noémi, Dömötör Zente, Tolmácsi Gergely, Kocsor Vivien, Horváth Veronika, Varga Virág, Lengyel Anna, Szalkai
Eszter, Szűcs Réka, Dömötör Anna, Varga Barnabás, Horváth Áron.
A színi előadás méltó volt Örkény Istvánhoz, és a Magyar Kultúra Napja ünnepéhez.
Katona M. István
A szerző felvételei

ATILLA NAGYKIRÁLY EMLÉKHELY
Az elkészült Atilla nagykirály mellszobor sikere továbbra is töretlen, bemutatkozása már túllépte városunk határait. Múlt év december 17-18-án Budapest III. kerületében a IV. Kerecsen Fényünnep
alkalmából került szélesebb közönség elé, ahol ismét osztatlan elismerést aratott.

L

egutóbbi hírlevelünkben az
acélból készült íj és a kard
horganyzásának megoldásához
kértünk javaslatokat, több ilyen
is érkezett hozzánk, köszönet mindazoknak, akik ezt megtették.
Végül is a legkedvezőbb feltételeket
Ócsán találtuk meg. A két jelentős alkotás látványa a sok kerítés elem, vasoszlop, hídalkatrész stb. között rendkívüli
csodálkozást, kíváncsiságot váltott ki az
üzem területén lévőkből és egyfajta tiszteletet az alkotók felé.
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A horganyzás remekül sikerült, ami
szintén hozzájárul e két jelkép hatásos
megjelenéséhez.
Az emlékhely körül tervezett, ősi motívummal díszített négy kő kiválasztása és ide hozatala Sejcéről is megtörtént.
Ehhez nagy segítséget kaptunk Vadász
Zoltántól, aki teherautót és egyik lelkiismeretes, segítőkész munkatársát biztosította a szállításhoz. A kövek vésése Péter Nándor feladata lesz, amit az időjárás
kedvezőbbre fordultával kezd meg.
Újabb adakozóink is vannak, akiknek

ezúton is köszönjük: Ráczné dr. Kovács
Ágnes 15e., Rácz Zsigmond 15e., Bárdosi
Ferenc 50e.
Számlaszámunk:
DunArt.Képző. Egy.Atilla emlékhely.11742104-20057499
Az Atilla nagykirály emlékhely megvalósításával foglalkozó Dunakeszi Civilek
Baráti Köre nevében:
Peti Sándor
+36 30 4747433
Szombat István
+36 70 3291756

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

VOKE József Attila
Művelődési Központ
programajánló

VOKE József Attila Művelődési Központ
2017. 2017. február- márciusi programjai
Február 15. szerda
A Nyugdíjas Kiránduló Klub
farsangi mulatsága
(Műsor, vacsora, tánc)
Február 17. péntek
19 óra
L’Art pour L’art Társulat:
A pofon egyszerű
Belépő: 3.500.-, 3.200.-,
2.900.-Ft
Február 18. szombat
EDDA Művek koncert
Kapunyitás: 20 óra
Belépő: 2.900.-elővételben,
3.500.- aznap a helyszínen
Február 22. szerda
A Nyugdíjas Klub
kirándulása:
A. Pénzügyőr-és
Adózástörténeti Múzeum,
Terrorháza
B. Magyar Nemzeti
Múzeum: „Utolsó felvonás –
IV. Károly király koronázása

Február 23. csütörtök
19 óra
Farkas Ferenc Bérlet:
Csajkovszkij est a Váci
Szimfonikus Zenekar
előadásában
Jegyár: 1.800.-Ft
Február 25. szombat
21 óra
Dunaparty
Március 1. szerda 14 óra
Nyugdíjas Klubdélután:
Meglepetés vendég a
Zeneművészet témakörében
Március 3. péntek 18 óra
Farkas Ferenc Művészeti
Iskola Gálaműsora
Március 4. szombat
12 óra
Dunakanyar Hangja
Tehetségkutató Énekverseny
válogató

Március 8. szombat
Nyugdíjas Klub kirándulása:
Alcsútdoboz Arborétum,
Csákvár Eszterházi kastély,
Majki Kamalduli Remeteség
Március 11. szombat
18 óra
Dunakanyar Hangja
Tehetségkutató Énekverseny
elődöntő
Március 14. keddtől-19.
vasárnapig 9-18 óráig
Hüllő kiállítás
Március 15. szerda
14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub
koszorúzása a Bárdos Lajos
Iskolánál

VOKE
(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu
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Télűző farsangolások
Dunakeszin
Farsangkor egy kicsit"a feje tetejére áll a világ" és már feledni szeretnénk a ködös-borús téli napokat.
Az ember egy kicsit már a tavaszt érzi a zsigereiben, és ennek megfelelően vidámságra és mulatságra vágyik. Ebből az érzésből táplálkozik a farsangi hagyomány.
ből kitörhessenek. Az 1920-as évektől kezdődően a Kultúrházban rendezték meg ilyenkor a környék legrangosabb eseményét, bálját. Az ezt
megelőző évtizedekben elsősorban
egy „Beszálló” nevű nádfedeles étterem, valamint a település nagyobb
kocsmái bizonyultak alkalmasnak
bálok, táncos események megrendezésére „farsang farkán”. A szórakozás már az utcán megkezdődött:
az étteremmel szemben sorakozó
házak kerítésénél a férjhezmenetel előtt álló fiatal lányok úgy mórikálhatták magukat, hogy senki sem
szólta meg őket érte, s a szemben vá-

nakeszi néprajzának jó ismerője, a
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, hozzátéve: „Ilyenkor
jellemző volt a tollfosztás szokása is,
amikor is lányok kelengyéjének legfontosabb részét jelentő dunnába a
tollat a libafosztással teremtették
elő.” Előfordult, hogy farsang végén a maszkos alakok a tollfosztóba
mentek el szórakoztatni a tüsténkedőket, ilyenkor aztán a randalírozók olykor mézet, lekvárt kaptak a
hajukba a visítozó asszonynéptől…
Az arisztokraták, módosabb polgárok számára rendezett társasági
események ma gyakran jótékony-

A

régi időkben azt hitték az
emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a Nap legyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek, ezért hangos
mulatozással, álarcokkal igyekeztek elűzni ezeket. Magyarországon
a középkor óta minden társadalmi
réteg megrendezte a maga bálját,
táncmulatságát. Sokan ilyenkor választottak párt maguknak, de gyakoriak voltak ebben az időszakban a
lakodalmak is. Ilyenkor a szabályok
is másképpen érvényesültek.
Dunakeszin is elsősorban azért
szerették a fiatalok a farsangi időszakot, mert alkalmat adott arra,
hogy egy kicsit „kirúghassanak a
hámból”, s a társadalmi szerepek-

A Fazekas iskola tanulói látványos bemutatóval
örvendeztették meg a báli közönséget
rakozó ifjak is kedvükre legeltethették rajtuk a szemüket. Ha megvolt a
választás, gyakran elhangzott a felszólítás: „Gyere Kata/Borka/Julcsa
táncolni!” – Ha a kiszemeltnek kedve volt, ezzel kezdetét is vette – mai
szóval élve – az együtt járás.
A gyerekek sem maradtak ki a jóból: amíg a szüleik mulattak, ők a
citerás mulatságban tömhették tele
magukat kedvükre a finom csörögefánkkal.
„Húshagyókedd délelőttjén aztán
elcsendesedett a település, hiszen a
következő naptól, hamvazószerdától már böjti időszak bolt.” – meséli Szakáll Lászlóné Lujzi néni, Du-
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sági bálok formájában idézik fel a
múltat. A dunakeszi iskolákban is él
ez a szokás. Február 4-én a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, 11-én a Radnóti Miklós Gimnázium látta vendégül a szülőket
és mindazokat, akik a belépőjegy
megfizetésével támogatták intézményüket. Idén a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub is bált szervez:
február 15-én táncos-humoros műsor, vidám álarcos beöltözés is várja
a klubtagokat. A rendezvényhez támogatói jegyek is megvásárolhatók.
Tihanyi-Konda Szilvia

„Soha többé nem tűrjük el,
hogy ilyen történhessen velünk!”
A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezve filmvetítésre
invitáljuk a Tisztelt Lakosságot:
Nincs kegyelem, főszerepben Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze.

A

kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Közép-Európában
a számuk eléri az 1 millió főt. Ennyi ember vesztette életét éhínségben, kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzés által.
Az Országgyűlés 2000. június 16-án
hatályba lépett határozatának értelmében minden év február 25-én tartják a
kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947-ben ugyanis ezen a napon tartóztatták le, majd hurcolták a Szovjetunióba jogellenesen Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok.
A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezve idén egy filmvetítésre invi-

táljuk a Tisztelt Lakosságot. 2017. március elsején, 19 órától a Nincs kegyelem
című, dokumentarista fikciós elemekből
építkező magyar filmet vetítjük ingyenesen a VOKE József Attila Művelődési Központban.
Az alkotás arra a történelmi tényre
épül, hogy 1956. december 8-án délelőtt
pufajkások és szovjet katonák perceken
keresztül, válogatás nélkül lőtték az előző éjszaka elhurcolt munkások kiszabadítására összegyűlt fegyvertelen tömeget és
az egyszerű járókelőket a nógrádi megyeszékhely központjában. A halálos áldozatok számát 47 és 131 közé teszik - a legfiatalabb mindössze tíz éves volt -, és rengetegen megsebesültek. A megtorlások időszakának ez volt a legvéresebb fejezete.
Főszerepben: Törőcsik Mari, Kubik
Anna, Ráckevei Anna, Györgyi Anna,
Gáspár Tibor, Nyakó Júlia, Szakács Tibor, Libor Laura, Dér Mária, Bátyai Éva.
A regisztrációs jegyek ingyenesen,
korlátozott számban átvehetők 2017. február 15-től ügyfélfogadási időben a Pol-

gármesteri Hivatalban, vagy a Művelődési Központ jegyirodájában.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! – írja a Dunakeszi Programiroda.
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korábbi
lapszámait

Téli-nyári
gumi csere!

megtekintheti a
dunakanyarregio.hu
internetes portálon

MUNKALEHETŐSÉG
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
felvesz közterületi feladatok ellátására segédmunkásokat.
Előjegyzésbe veszünk továbbá a rendkívüli időjárásból eredő
akadályok elhárítására, alkalmi munkák végzésére közterületi
segédmunkásokat.
Kezdés: azonnal / megbeszélés szerint
Fizetés: bruttó 1000,-Ft/óra
Jelentkezésüket várjuk a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre,
levélben: 2122 Dunakeszi, Pf.:2. postafiókunkra
illetve személyesen a szállítási irodánkban:
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1. irodaépület.
telefon: 27/ 341 789/ szállítás
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Rövidesen szakosztállyá válik
a Dunakeszin alakuló NFL-csapat

Városunkban hódít
az amerikai foci

Európai idő szerint február 6-án, hétfőn hajnalban rendezték a világ talán legnagyobb érdeklődéssel várt sporteseményét, az 51. Super Bowlt. Az NFL nagydöntőjét idén a New
England Patriots nyerte meg, méghozzá történelmi fordulatokkal: 3-28-ról felállva, a döntők történetének első hos�szabbításában 34-28-ra győztek az Atlanta Falcons ellen.
Hogy miért is fontos ez? Nos, az amerikai foci immáron Dunakeszin is hódít, ugyanis a Városi Sportegyesület szakosztályt
indít az egyre népszerűbb sportágban, és Kálmán Ádám szakvezető irányítása mellett már elindult a toborzás.

A

még mindig csak 28
éves sportember kötődése az amerikai focihoz nem mai keletű,
ugyanis több mint tíz éve foglalkozik a sportággal, többek között
a váci csapatban is játszott. Nemrégiben ismét felmerült, hogy a
néhány korábbi csapattársával és
barátjával együtt vívott baráti csatákból esetleg komolyabb dolgot is
kihozhatnának itt Dunakeszin.
„Az ötletet tett követte, és annak ellenére, hogy pontosan tudom, milyen nehéz ma egy egyesületi szakosztályt létrehozni, belevágtam, amihez a városi sportegyesület mindenben támogat
engem. Ahhoz, hogy Dunakeszinek saját amerikai foci szakosztálya legyen immár csak a bírósági
bejegyzés hiányzik” – elevenítette fel a kezdeti lépéseket Kálmán
Ádám.
Mindenesetre a csapatalakítással nem várták meg a végzést, és
már most hetente kétszer edzenek a Magyarság Sporttelepen –
kedden és csütörtökön, este 18-tól
19:30-ig –, ugyanakkor azt szeretnék elérni, hogy egyre több fiatalember csatlakozzon hozzájuk.
„Jelenleg huszonketten vagyunk, de bárkit szívesen látunk, aki elmúlt már tizenöt éves,
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ugyanakkor felső korhatárt nem
szabtunk meg. Ennek ellenére
nem senior a gárdánk, hiszen a
csapat több mint fele úgy tizenhat
év körüli. Ugyan lányokat egyelőre nem tudunk fogadni, de a közeli jövő egyik célja, hogy számukra is megalapítsuk a saját csapatukat. Az is igaz, hogy az itteni pálya
nem szabvány ehhez a sportághoz,
de Magyarországon a székesfehérvári pályán kívül mindenhol a focipályán edzenek a csapatok” – jelentette ki a leendő szakosztály vezetője.
Ádám azt is elárulta, nemcsak játékosokat keresnek, hanem a sportághoz szervesen kapcsolódó pom-pom lánycsapatot is, éppen ezért elhatározta, hogy a legközelebbi hazai
futsal meccsre kilátogat, ugyanis a Kinizsi meccsein több korosztályból álló csapat szórakoztatja a játék szünetében a nézőket.
„A pom-pom lányok a show szerves részei, és bízom abban, hogy
a Dunakeszin működő csapat a
futsalosok mellett minket is kisegít majd, ha meccseket játszunk.
Örömmel dolgoznánk velük, remélem, elfogadják a felkérésünket. De ugyanakkor a város fúvószenekarát is szívesen látnánk,
ezzel is egy kis szereplési lehetőséghez jutatva őket” – nyilatkozta
lapunknak Kálmán Ádám.
A fiatal szakvezető elmondta,
tervük szerint a 2018-as bajnokságban már elindulna Dunakeszi
amerikai foci csapata. Hogy szakmailag képesek lesznek felnőni a
feladathoz, ahhoz garancia lehet
a csapat edzéseit irányító Bánás
Imre, aki több mint két évtizede
foglalkozik ezzel a sporttal.

M. L.

KÉZILABDA

Férfiaknál a feljutás, a nőknél a bentmaradás a cél
Városi Sportegyesület Dunakeszi két felnőtt kézilabda csapata szorgalmasan készül a tavaszi rajtra. A férfiak már el is
kezdték, a második helyről folytatják a bajnokságot, sikerrel. A nők felkészülésébe hat csapatos torna rendezést is beiktattak a jobb tavaszi eredmények elérése érdekében.

Géber Zsolt, a Pest megyei A
csoportban szereplő férficsapat edzője:
- Jól kezdtük a bajnokságot,
hét fordulón át nem találtunk
legyőzőre, legnagyobb siker
az NB II-ből kieső Abony elleni hazai győzelem volt. Örömmel mondhatom, hogy sikerült
két fiatalt, Páll Tamást és Jávorka Sebestyént beépíteni a csapatba. Az első vereséget november 12-én Üllő ellen szenvedtük
el, és a hajrában az abonyi vis�szavágón. Második helyről várjuk a folytatást, csak két ponttal
maradunk el a vezető mögött.
Góllövésben Volentics (84), Kenéz (72), Burger 45 találattal áll
a hazai dobogón.
Az idei felkészülést, január
elejétől heti két edzéssel kezdtük, munkámat Birs Ferenc is
segíti. Új játékosunk Burger Domonkos, a csapat erőssége lett.
Cél a 2. hely megtartása és a
legjobb négy közé jutni, majd a
döntőbe kerülni.

SAKK

Szénási István, az NB II-es
női csapat edzője:
- Tudtuk, hogy az NB II-es
bajnokság nem lesz könnyű,
igaz jól rajtoltunk. A Szent István csapatát legyőztük, de utána sokáig kellett várni az újabb
pontra. Komárom ellen egy,
REACSI csapatával szemben
két pontot értünk el, így 10 forduló után 5 ponttal a nyolcadik
helyen zártuk az őszi idényt. El-

Birkás Anikó

várásoknak megfelelően szerepelt a csapatom, annak ellenére,
hogy a sérülések is akadályoztak, kispad is szűkös. Büszke
vagyok a lányokra, a lehetőségekhez mérten mindent megtettek. Góllövésben Juhos (58),
Birkás (56), Gruber (36) a sorrend.
Január 3-tól készülünk, s eddig 22 edzésen vettek részt a
lányok, cél a középmezőnybe való kerülés. Tavasszal első
hét mérkőzésből ötöt itthon játszunk, ez is erőt adhat és várjuk
a szurkolóink biztatását. Február 4-én, az általunk szervezett
hatos torna jól szolgálta a felkészülést, felmértük az új játékosokat, visszajött az NB I/B-ből
Dézsi Réka, aki erősíti a csapatunkat. A torna jó színvonalú,
melyen a második helyen végeztünk. Végeredmény: 1. Gyömrő,
2. VS Dunakeszi, 3. Budakalász,
4. Veszprém, 5. Szarvas, 6. Csömör.
Tudtommal a 2017-2018 baj-

Juhos Leila

nokságban szűkítik az NB IIes mezőny létszámát, melyre fel
kell készülnünk. Utánpótlás téren nagy szeretettel várjuk a lányokat a csapatba, jelentkezni
Farkas Editnél a +36-70- 4267920-as telefonszámon lehet –
mondta Szénási István.
A dunakeszi lányok tavaszi
rajtja a Radnóti Sportcsarnokban lesz február 18-án, 16 órakor a Szent István II ellen játszanak. Minden szurkolót szeretettel várnak!
Solymosi László

Nagy Vilmos országos döntős

A fiatal dunakeszi sakkozó gyerekek Molnár Péter edző vezetésével szép
sikereket értek el az elmúlt versenyeken.
A karácsonyi országos nyílt sakkversenyen I. korcsoportban Nagy Vilmos ezüstérmes lett.
Január 14-én a Szalkai-Tóth emlékversenyen az alsós sakkcsapat 5. lett (Nagy Vilmos, Turbucz András, Gombkötő Gergő ös�szeállításban).
Január 21-én a Pest megyei Sakkszövetség újabb öt évre Solymosi Lászlót választotta
meg elnöknek, aki 1981 óta vezeti a Pest megyei Sakkszövetséget.
Január 22-én Pest megye 2017. évi egyéni
sakkbajnokságot a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban bonyolították le. B csoportban 1900 élőpont alattiak között 3. helyen végzett Vas Tamás (Alagi DSK), szenioroknál a B csoportban 6. Kiss János (Alagi
DSK).
Január 28-án a 38. Pest megyei nyílt országos egyéni sakkversenyt Szadán rendezték
meg. I. korcsoportban Nagy Vilmos sakko-

zónk, az ötödik fordulóban 2., az 1-5 összesítésben szintén a második helyet hódította el,
fél ponttal maradt le az aranyéremtől.
Január 29-én a Pest megyei I/A sakkcsapatbajnokságon, az Alagi DSK csapata Pomázon kapott ki 4,5-0,5 arányban, az egyetlen döntetlent Bernáth Péter érte el, az első
táblán.
Február 4-én Pest megye 776. sakkversenyét rendezték meg. A Pest megyei diákolimpián az I korcsoportban Nagy Vilmos
(Széchenyi Iskola) sakkozó első lett, így az
országos döntőbe jutott (Molnár Péter tanítványa).
Február 5-én a Pest megyei I. osztályú bajnokságban Galgavidék – VD- Dunakeszi
4,5-5,5 (győz: Szalacsy László, Nádasdi Attila, Sergyán Gyula, döntetlen: Molnár Péter,
Szabó János, Horváth, Gránicz János, Mundi
György.
Solymosi László

A PEST megyei 2016 – 2017. évi Diákolimpia I. korcsoportjának, „Amatőr fiúk” kategóriájában aranyérmes
lett Nagy Vilmos, a Széchenyi István Általános Iskola
2. osztályos tanulója. Ezzel a szép eredménnyel továbbjutott az országos döntőbe. Mögötte Solymosi
László, a Pest megyei Sakk Szövetség elnöke.
Fotó: Gombkötő Zoltán
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Évről évre emelik a tétet

25 ezer dolláros tenisztornát
rendeznek Dunakeszin
Dunakeszi visszavonhatatlanul berobbant az európai minőségi tenisz vérkeringésébe, hiszen az
elmúlt két évben rendezett nemzetközi ifjúsági torna után idén már 25 ezer dollár összdíjazású
világversenynek ad otthont május 8-15. között a Magyarság Sporttelep.

A

Dunakanyar tenisz MekA Nexon Dunakeszi
Tenisz Klub a
kájaként elismert centrum
szakma elismerését
Bogyó László és családja
is kivívta az
céltudatos munkájaként
ifjúsági korosztály vált hazánk egyik legszínvonalasabb
részére szervezett
oktató-nevelő bázisává, ahol kiváló
nemzetközi verseny
rendezésével szakemberek segítik a fiatal tehetségek fejlődését. Az idén negyedszázados jubileumát ünneplő Nexon Dunakeszi Teniszklub a nemzetközi női
verseny megrendezése mellett Dunakeszi várossá válásának 40. évfordulója előtt egy rangos sporttémájú
vándorkiállítással is tiszteleg.
- A két jeles évforduló adta az ötletet, hogy jó lenne őket méltóképpen megünnepelni. Közismert, hogy
az utánpótlás nevelés, a hobbi, a sza-

badidős teniszezésnek hódolók számára biztosított profi feltételek megteremtése mellett jelentős energiát
fordítunk ifjúsági kategóriájú versenyek szervezésére is. Úgy gondoltuk,
hogy idén, a jubileumi évben emeljük a tétet, és a korábbiaknál nívósabb torna megrendezésével ünnepeljünk, melyben támogató partnerünk a városi önkormányzat is
– mondta érdeklődésünkre Bogyó
László klubelnök, a Magyar Tenisz
Szövetség elnökségének tagja, aki
egyúttal örömét fejezte, hogy pályázat útján sikerült elnyerniük a rangos verseny rendezési jogát.
A sportvezető arról is tájékoztatott, hogy a világversennyel egy időben bemutatásra kerülő sporttémájú
vándorkiállítás legfontosabb üzenete
az lesz; hogyan változott a sportélet
Dunakeszin.
– Négy évtized alatt honnan és
hová jutottunk el – vázolta fel a tárlat mondandóját. – A kiállítás anyaga hűen tükrözi majd azt a fejlődést,
amely különösen az utóbbi években
megvalósult a klub és a város sportéletében – tette hozzá.
- Az önkormányzattal és a tenisz szövetséggel kialakított rendkívül eredményes együttműködés az egyik meghatározó alappillére annak a technikai és környezeti fejlődésnek, amely megalapozta a
Nexon Dunakeszi Teniszklub számára, hogy május 8-15. között a női

világranglista 80-300. közé sorolt
versenyzőket fogadja Dunakeszin.
A Magyarság Sporttelepen minden
feltétel adott a sikeres rendezéshez.
Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy már nincs tennivalónk. Óriási intenzitással zajlik a szervező, előkészítő munka, amit örömünkre nagyon sokan segítenek és támogatnak.
Nagy öröm és elismerés számunkra, hogy sikeres pályázatunknak köszönhetően a 25 ezer dollár összdíjazású verseny egyetlen fillérjébe sem
kerül a városnak, amely az elmúlt
években megvalósított fejlesztéseivel
lehetővé tette számunkra, hogy bekapcsolódjunk az európai teniszélet
vérkeringésébe.
A Magyar Tenisz Szövetség elnökségének tagja a Dunakeszi Polgárnak elmondta, hogy hazánkban idén
tizenkét hasonló színvonalú verseny lesz, melyeket Budapest mellett olyan jelentős városokban, mint
Pécs, Debrecen, Szeged rendeznek.
- Óriási sportszakmai és diplomáciai sikernek tartjuk, hogy Dunakeszi is felkerült a honi és az európai „főtáblára”. Reményeink szerint
a külföldiek mellet az ország sportkedvelő közönsége is ellátogat hozzánk, akik díjmentesen tekinthetik
meg a nívósnak ígérkező mérkőzéseket – mondta optimistán Bogyó
László.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Két Ovi-Foci pálya érkezik Dunakeszire
Újabb két sportpálya érkezik nevelési intézményeinkbe annak köszönhetően, hogy az Alagi és a
Gyöngyharmat tagóvoda számára benyújtott városi pályázat is kedvező elbírálást nyert.

D

unakeszi Város Önkormányzata kiemelt ügyként tekint a legkisebbek
tudatos és sportos nevelésére, ezért már három óvoda is rendelkezik a városban Ovi-Foci pályával. Az idei nevelési évben pedig ez a
szám ötre bővül.
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány az óvodáskorú gyermekek
30 Dunakeszi Polgár

egészséges életmódra nevelése, a
mindennapos testnevelés lehetősége, a labdajátékok megszerettetése és
népszerűsítése érdekében „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programot”
hirdetett, amely tartalmazza a műfüves pálya építését és a sporteszközök kihelyezését is. A pálya fenntartását és üzemeltetését viszont már a
helyi önkormányzatokra ruházza.

A programnak köszönhetően 2014ben egy kisméretű műfüves pályát adtunk át az Eszterlánc óvodában, 2015ben pedig a Piros és a Játszóház Óvodában. A tavalyi évben benyújtott,
nyertes pályázatoknak köszönhetően az előzetes információk szerint az
Alagi és a Gyöngyharmat tagóvoda
gyermekei őszre egy-egy új Ovi-Foci
pályával gazdagodnak.

Egy Dunakeszin élő kis csapat rendszeresen visszatér a székelyföldi futóversenyre
Idén június 10-én immár kilencedik alkalommal rendezik meg az egyre népszerűbb Tusnád Marathont.
A székelyföldi futóversenyen egyre több magyar áll
rajthoz, és Tölgyesi Péter a nyáron már harmadszor
teljesítheti a 23 kilométeres távot. Az egykori atléta
szerint igazi kihívás a verseny a 900 méteres szintkülönbség miatt.

A

mikor annak idején
kitalálták Székelyföldön, hogy náluk is rendezzenek a későbbiekben majd hagyománnyá váló
futóversenyt, a legszebb álmukban sem gondolták volna azt,
hogy idén már kilencedik alkalommal állhatnak majd rajthoz a
félmaratoni távot kedvelők a Tusnád Marathonon. Persze az indulóknak nemcsak a 23 kilométeres
távot kell leküzdeni, hanem a 900
méteres szintkülönbséget, ami
igazán egyedivé teszi a versenyt.
A Magyarországról érkező indulók száma évről évre növekedett,
és a Dunakeszin élő Tölgyesi Péter
barátaival, volt sporttársaival immár harmadszor indul a Tusnád
Marathonon. Az egykori atléta –
hármasugróként versenyzett aktív
éveiben – korábbi csapattársával, a
szintén a városban élő Rácz Rékával
határozta el 2015 elején, hogy elindulnakaszékelyföldifutóversenyen.

„Noha mindketten ugróatléták
voltunk, a futást azóta sem hagytuk abba, és többször teljesítettük
korábban már a félmaratont. Réka
találta meg ezt a versenyt, közösen
határoztuk el, hogy elindulunk rajta. Aztán ő végül nem jött velünk,
hiszen nem sokkal a verseny előtt
szülte meg ikreit, de mi nekivágtunk az ismeretlennek” – elevenítette fel a kezdeteket Tölgyesi Péter.
Az első Tusnád Marathont még
váltóban teljesítették – 2x2 fős
csapatban – ám tavaly már egyéniben teljesítették a 23 kilométeres távot.
„Kihívásnak tűnt a táv lefutása
a körülményeket figyelembe véve,
és bizony a 17-18 kilométer megtétele után rájöttem, bizony nem

volt jó döntés, hogy sík terepen készültünk a versenyre. Szerencsére
a görcs nem akadályozott meg a
célba érkezésben, ám utána kellett
egy kis idő, hogy a testem, az izmaim regenerálódjanak” – árulta
el a Dunakeszin élő férfi.
Éppen ezért az idei futásra már
másként készülnek, ráadásul júniusban már Réka is velük megy
Székelyföldre. Sőt, ezúttal egy erdélyi körtúra záró felvonása lesz a
verseny a kis csapat számára.
„Most már a szintkülönbségre is készülünk. Heti két alkalommal, közösen futunk, mégpedig

változó távokat és változó magasságokban. A közös sportmúltunkból legalább ennyi, a közös edzések élménye megmaradt. Maga
a Tusnád Marathon egy családias rendezvény, nem véletlen, hogy
egyre többen állnak rajthoz Magyarországról is. Miután mi már
harmadszor indulunk, így egyre
több ismerős arccal találkozunk
majd júniusban” – jelentette ki
Tölgyesi Péter, aki hozzátette, természetesen a környékbeli versenyeken, így a Fut a Keszin is rajthoz állnak majd.
M. L.
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