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Ünnepre készül Dunakeszi

Dióssi Csaba polgármester:
Büszke vagyok, hogy 40 éves városunk
lakója és polgármestere lehetek
Dunakeszi közel nyolcszáz éves történelmének egyik legjelentősebb eseményét, várossá válásának negyvenedik évfordulóját ünnepli április 1-én. Ezen értékekben, eredményekben gazdag
négy évtized egyik meghatározó személyisége Dióssi Csaba, aki immár hét éve polgármesterként,
2007-től alpolgármesterként, 2000 óta pedig képviselőként vette ki részét Dunakeszi fejlődéséből.
Hogyan tekint az egykori városépítő vezetők és közösségek tevékenységére – kérdeztük az ünnepre készülő Dunakeszi polgármesterét.
- Csak a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni azoknak az embereknek az erőfeszítéséről, akik munkájának köszönhetően 1970-ben Dunakeszi nagyközség lett, majd 1977-ben
pedig megkapta a városi rangot. Bár
az akkori politikai rendszerrel nem
tudok azonosulni, egy dolog közös
bennünk az akkori városvezetőkkel:
a lokálpatrióta szellem. Teljesítményük értékét növeli, hogy azokban
az időkben a magasabb közigazgatási
cím elnyerése volt a további fejlődés
lehetősége. A hetvenes, nyolcvanas
évek más rendszer, más világ volt,
amit én még akkor gyerekként, fiatalként éltem meg. Ma már tudom,
hogy az akkori vezetők mozgástere jóval szűkebb volt, mint manapság, de ezt maximálisan kihasználva, ők is csak a városért igyekeztek
tenni. A Dunakeszin élőkben és vezetőikben tiszteletre méltó lokálpatriotizmus munkálkodott, a pártállami hierarchiában is kiemelkedő volt
a városért való tevékenységük. Az elért eredményekből, a számadatokból
is látszik, hogy akkor Dunakeszi egy
intenzív fejlődési folyamatot élt meg.
Önmagában a városi cím megszerzése kevés volt, egy megfeszített tenni
akarás és munkatempó kellett hozzá, hogy a célok meg is valósuljanak.
1977-ben lettünk város, amely elindított egy intenzív fejlesztést:
-1978-ban megépült a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
-1979-ben száz férőhellyel elindult
a Gyöngyharmat Óvoda a lakótelepen
- 1979-ig befejeződik a lakótelep
építése
-1980-ban megépült a Dunakeszi
Áruház a lakótelepen
-1983-ban a Fazekas Mihály Általános Iskola
-1984-ben megépül a Dunakeszi
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Hotel, a mai Dunakeszi Rendőrkapitányság
-1987-ben elkészült az új Szakorvosi Rendelő.
Igazán imponáló, hogy tíz év alatt
ennyi minden létesült Dunakeszin,
akkor, amikor szinte mozdulatlan
volt a világ. Úgy gondolom, nemcsak műszaki, menedzselési, hanem
az akkori társadalmi közegben kiemelkedő politikai teljesítmény volt.
Bár egyik akkori vezetőt sem ismerem személyesen, de amit látok a
számokból, az eredményekből, azok
alapján azt tudom mondani, hogy a
városért tett erőfeszítéseikért csak
gratulálni tudok az elődeimnek.
- Az elismeréssel azt is kinyilvánítja, hogy az akkori vezetők, és testületek jól jelölték ki a város fejlődési stratégiáját?
- Az ésszerű, a település adottságait szem előtt tartó koncepció kimunkálása mellett elengedhetetlenül szükség van a mindenkori városvezetők jó lobbi tevékenységére,
akik a helyi közösségekkel összefogva, együttműködve tudnak jelentős
eredményt felmutatni. Így volt ez a
hetvenes-nyolcvanas években is. Jó
példa erre a Dunakeszi Járműjavító,
amely akkor és napjainkban is a város egyik legnagyobb üzeme, melynek dolgozói – másokhoz hasonlóan
– mindig azon munkálkodtak, hogy
a város szebb, jobb, komfortosabb,
élhetőbb legyen. A közösen kimunkált koncepciót csak együttes akarattal, széles körű összefogással lehet
sikerre vinni. Különösen igaz ez egy
formálódó város életében, amely településszerkezeti szempontból igencsak tagolt volt.
- Már önmagában ez sem volt kis
kihívás, hiszen közismert, hogy Du-

nakeszi történelmi adottságai miatt
több iparág központja köré szerveződött.
- Négy évtized távlatából szemlélve én is úgy látom, hogy a nagyközség több központból állt, hiszen sokak által ismert, hogy a történelmi
nagyfalu a Szent Mihály templom
környezetében jött létre, a gyártelepi kolónia a Főműhely, a Járműjavító mellett épült ki, az egykori önálló
Alag a lóversenypályánál, Kisalag is
külön egységet alkotott, DunakesziAlsó, akkori üdülőtelepként, és legújabban a lakótelep is. Az öt alközpont markáns jelenléte is bizonyság
rá, hogy nem egy mag köré szerveződött a település. Bár napjainkra
az alközpontok között elterülő egykori lakatlan, mezőgazdasági területek teljesen beépültek, de még sem
jött létre a számos településen fellel-

hető klasszikus városközpont,
melynek megvalósításán intenzíven dolgozunk. A főváros közelsége már akkor is meghatározó volt Dunakeszi életében,
ami megmutatkozott a fejlődő
Duna-parti város lakosságszámában, a folyamatos óvodai férőhely hiányokban is, melyet
szerencsére 2014-re sikerült
megoldanunk.
- A rendszerváltás időszakában jól prosperáló üzemek jellemezték a várost, azóta azonban Dunakeszin leginkább a
kereskedelmi, szolgáltató jelleg dominál. Ön szerint ez a
kényszerű szerkezetváltás milyen hatással volt a városban
élők életminőségére?
- Az itt élő családok szinte
mindegyikéből dolgozott valaki valamelyik helyi üzemben, amely stabilitást jelentett
az életükben. A rendszerváltás
egyfajta sokkot hozott Dunakeszi életében is, ezt kellett túlélniük az itt lakóknak is, akik
új gazdasági környezettel, új
kihívásokkal találták szembe
magukat. Úgy gondolom, hogy
a kilencvenes évek instabilitásából – ha nehézségek árán is
- de szerencsésen jött ki a település. Kiderült, hogy mi a kivezető út, új munkahelyek jöttek
létre, ahol sokan megtalálták
a boldogulásukat, akik nem,
azok többnyire Budapesten helyezkedtek el.
- Véleménye szerint Dunakeszinek sikerült önmagához
és más településekhez mérten
felrajzolni azt a fejlődési ívet,
amit a várossá válás kínált
számára?
- Mind a lakosság, mind az
intézmények és vezetői és az
ott dolgozók jelesre vizsgáztak.
Megnéztük jó néhány település
fejlődését - köztük Bonyhád,
Marcali, Siklós -, amely velünk
együtt kapott városi rangot.
Dunakeszi fejlődését nyilván
Budapest közelsége is segítette,
de a különbség akkora, hogy
ez nem magyarázható csak ezzel, hiszen az agglomerációt tekintve is kiemelkedő város. Mindhárom város létszáma csökkent 1977-2015 között,
míg Dunakeszinek 24.000-ről
42.000-re nőtt. Az ingatlanárak hűen tükrözik egy település értékét, amely leginkább az
infrastruktúrájától és a szolgáltatásainak minőségétől függ.

Ezen a téren is jelentős különbséget mutatnak az érintett települések, hiszen Dunakeszin
332 ezer forint, míg a másik
három városban átlagosan 110120 ezer forint egy négyzetméter. A piac háromszor többre
értékeli a dunakeszi ingatlanokat. De mondok más példát is
a város fejlődésének illusztrálására: 1964-ben összesen 24 tantermünk volt, most az épülő új
iskolában lesz ennyi. 1977-ben
ez a szám már 46 volt, 2016ban pedig 147!
- Dunakeszi 1255 óta jegyzett település, melynek fejlődésében az utóbbi negyven év
volt az egyik legmeghatározóbb korszak. Hogyan tudná
felvázolni a következő négy
évtizedet, milyen hangsúlyt
helyezne a minőségi fejlődésre?
- Egyetértek a kérdésben
meghúzódó válasszal, a város
életében elérkezett az a fejlődési szakasz, amikor már a minőségre kell helyeznünk a hangsúlyt. Olyan ez, mint amikor az ember saját házat épít.
Először lerakja a szilárd alapot, majd felhúzza rá az épületet, és utána bizony nem kevés idő telik el, amikor az utolsó bútordarab, az utolsó kép
is a helyére kerül. Így van ez a
város életében is. Azt gondolom, hogy az alapokat jól felépítettük, az infrastrukturális fejlettség szép lassan kialakul, az előző ciklusban szinte
a város valamennyi utcáját leaszfaltoztuk, számos nagy forgalmút felújítottunk, kiépült
a belső közlekedést és a turizmust szolgáló kerékpárút hálózat. Felújítottuk intézményeinket, két új óvoda egy bölcsőde
épült, folytatódik az iskolabővítés. Ebben a ciklusban a lakosság és a versenysport céljait
szolgáló sportfejlesztésekre kiemelt hangsúlyt fektetünk. Három sportcsarnok épül, megnyitás előtt áll az új tanuszoda, újra lesz Duna-parti városi
strandunk. A gyerekek, a tanuló ifjúság önfeledt vakációját, a
város lakóinak nyári pihenését, kikapcsolódását segíti az
önkormányzat balatoni üdülője, melyet hamarosan megnyitunk. A Dunakeszin élők életminőségét szolgálja a felújított
és kibővített József Attila Művelődési Központ, a szakorvosi Rendelőintézetet, megépült

a IV. Béla királyról elnevezett
főterünk, a január elején megnyílt, minden igényt kiszolgáló, korszerű ügyfélszolgálati
iroda. Kérdésére egyértelmű a
válaszom; az előttünk álló évek
már a lakosság életminőségének javításáról szólnak, a napi
bosszantó apróságok megoldásán túl olyan jelentős fejlesztést szeretnénk megvalósítani,
mint pl. a Művészetek háza felépítését. A mostani 2-3 évben
hihetetlenül nagy projekteket
sikerül megvalósítanunk. Igazán jó korszakát éli a város: az
adottságok, az elképzelések és
az érdekérvényesítő képesség
miatt ebben a ciklusban an�nyi, a város élhetőségét, komfortját javító fejlesztés valósul
meg, mint a rendszerváltás óta
összesen.
- Gondolom, a jeles születésnaphoz méltó ünneppel készül
az önkormányzat.
- Természetesen, a 40. évfordulóhoz méltó ünnepségsorozattal készülünk, hiszen Dunakeszi polgáraihoz hasonlóan
az önkormányzat is nagy tisztelettel és elismeréssel adózik
városépítő elődeink munkája
előtt. A Dunakeszi Programirodával egyeztetve már készen
van a műsorterv, amelyben
számtalan meglepetés, számtalan nívós program szerepel.
Most csak annyit árulhatok el,
garantálom, senki nem fogja elfelejteni, hogy a város idén lett
negyven éves. Bízom benne,
hogy a kiemelkedő várostörténeti esemény köré szerveződő
programok, azok érdeklődését
is felkeltik, akik a hétköznapok
során kevesebb figyelmet fordítanak a város életére. Olyan
rendezvényeket szervezünk,
amelyek színvonala maradandó közösségi élménnyel ajándékoz meg mindannyiunkat.
- Négy évtized fejlődésének
tükrében, előre tekintve a jövőbe, polgármesterként mit tekint ars poeticájának, a város
egyik legfontosabb értékének?
- Számomra mindig fontos volt – az infrastrukturális
és egyéb fejlesztések mellett –
hogy a város ne csak területileg
tartozzon össze, hanem polgárai egy igazi közösséget alkossanak. Ezért, amikor 2010-ben
megválasztottak polgármesternek, Erdész Zoltán alpolgármesterrel és képviselő-társa-

immal azonnal hozzákezdtünk
céljaink, terveink megvalósításához. Talán sokan tudják,
hogy nem Dunakeszin, hanem
Budapesten születtem, de soha
nem szeretnék innen elköltözni. 1992 óta kötődöm a városhoz, akkor egy vásárolt telken
építettük fel a családi házunkat, és itt kezdtem el dolgozni mérnökként az egyik helyi
üzemben. Sokan érezték úgy,
hogy Dunakeszi egy alvó város, ezért 2010-ben, amikor
megválasztottak a település vezetőjének, létrehoztuk a Dunakeszi Programirodát, mel�lyel együttműködve hozzákezdünk a közösség építéshez. Aki
az elmúlt közel tíz évben itt élt,
megtapasztalhatta, hogy ezen
a területen is óriási volt a fejlődés, amit a lakossági visszajelzések, a rendezvények látogatottságai is visszaigazolnak.
Számomra nagyon fontos és
rendkívül nagy értéknek tartom, hogy a város polgárai jól
érzik magukat Dunakeszin.
Szeretnek itt élni, otthonuknak
érzik a várost. Ugyanilyen fontosnak tartom, hogy a város lakóinak és vállalkozásainak teljesítménye révén keletkezett
erőforrásokat közös céljaink
megvalósítására, Dunakeszi
polgárainak életminőségének
javítására tudjuk koncentrálni,
amely egyik alapfeltétele, hogy
a következő negyven évben is
mindannyian jól érezzük magunkat városunkban.
Úgy gondolom, a 40 évet
méltóképpen ünnepeljük nemcsak a rendezvények, de a beruházások terén is. Büszkék lehetnek az akkori városvezetők
és a lakosok is arra, ahová eljutott mostanra Dunakeszi. Ebben az ünnepi évben adtuk illetve adjuk át a tanuszodát,
az új ügyfélszolgálati irodánkat, az új, 24 tantermes iskolát
és a balatoni üdülőt. Megnyílik a strand, felújítottuk a művelődési házat és a Magyarság
sportpályát. Ezekkel a nagyívű
fejlesztésekkel sikerül feltennünk a pontot az elmúlt 40
évre.
- Polgármester úr! Köszönöm a beszélgetést, további sikeres alkotó tevékenységet kívánok önnek és a város valamennyi polgárának! Boldog
születésnapot Dunakeszi!
Vetési Imre
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A sportlétesítmények építése
a lakosság életminőségének
javítását is szolgálják
A kormány közel 2,3 milliárd forinttal támogatja
a városi sportkoncepció megvalósítását
Hosszú évek tárgyalásainak eredményeként az önkormányzat 250 millió forintért megvásárolta a Katonadomb és a Duna között lévő közel 32 ezer négyzetméteres területet, ahol a nyáron
kinyit a városi szabad strand. Dunakeszi eredményes gazdálkodását és a lakosság életminőségének javítása érdekében tett erőfeszítéseit elismerve a kormány közel 2,3 milliárd forinttal támogatja az önkormányzat sportlétesítmény építő koncepciójának megvalósítását. A részletekről
Erdész Zoltán alpolgármester kérdeztük.

Erdész Zoltán
alpolgármester:
A sport és
szabadidős
beruházásainkkal
a lakosság
életminőségét
javítjuk

- A városi önkormányzat egyik legfontosabb céljának tekinti az átlagon felüli településhez méltó korszerű infrastrukturális rendszerek kiépítése és
működtetése mellett a lakosság életminőségének javítását, a közösségépítést. Az elmúlt évek tudatosan felépített munkájának eredményét számtalan formában igazolják vissza a város
polgárai, akik jól érzékelhetően otthon
érzik magukat Dunakeszin – mondta a
Dunakeszi Polgár megkeresésére a város alpolgármestere.
Erdész Zoltán kiemelte; a város üzemeltetése mellett a fejlesztés, az életminőség javítása területén is jelentős
eredményeket értek el. Mint fogalmazott; erről szólnak az út- és járdaépítések, a lakosság igényeit és elvárásait kiszolgáló oktatási, kulturális és
egészségügyi intézmények fejlesztései,
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a sportberuházások, a nívós kulturális
programok szervezése.
- Idén egy újabb minőségi szintet lépünk előre a városban élők sportolási
és szabadidős tevékenységének kiszolgálásában annak köszönhetően, hogy
hosszú évek után sikerült megvásárolnunk a Katonadomb alatt húzódó
közvetlen Duna-parti szakaszt, melyen egy kulturált szabad strandot alakítunk ki. A 60 ezer négyzetméteres
Katonadomb és a folyó között elterülő, közel 32 ezer négyzetméter nagyságú Duna-parti területet 250 millió forintért vásároltuk meg egy magánszemélytől. Ennek köszönhetően - a két
terület összevonásával - így már egy
tízhektáros szabadidő, sport, és rekreációs központot tudunk kialakítani.
Minden akadály elhárult a Duna-parti szabad strand kialakítása elől. Vízügyi szakemberek véleménye szerint
a víz minősége, a Duna medre, a folyó vízesése kiválóan alkalmas strandolásra, sportolásra – mondta az alpolgármester.
A közel hatszáz méter hosszú Dunaparti szakaszt három területre bontva,
külön funkciók és igények kiszolgálására alakítják ki.

Nyáron nyit
a Duna-parti
szabad strand
- A Liget utca vonalától a főváros
felé haladva a gyermekes családok,
majd az egyedül vagy barátokkal pihenő felnőttek részére alakítjuk ki a
területet. A szabad strand déli végénél pedig a Jobbikos képviselő javaslatára, a kutyatartók, a négylábú ked-

venceiket a vízpartra levivő lakótársaink pihenhetnek. A megoldással nem
az elkülönülést, hanem mindenki számára a zavartalan pihenést, kikapcsolódást szeretnénk elősegíteni. A Katonadombhoz szervesen kapcsolódó Duna-partot kitisztítjuk, sétautat, tornapályát alakítunk ki, melyen keresztül
halad majd a kerékpárút is. Minden a
kikapcsolódást, a rekreációt fogja szolgálni. Ezért vettük meg a terület. A
birtokba vétel a tereprendezéssel kezdődik, szakemberek segítségével alakítjuk ki a sétautakat a platánerdőben,
melynek megőrizzük ligetes jellegét.
A nyári időszakban mobil büfé, öltöző, és WC kerül telepítésre. A pihenő
emberek nyugalma és a zöldkörnyezet
megóvása érdekében gépjárművel nem
lehet behajtani a területre, melyeknek
máshol alakítunk ki parkolót – ismertette a közeli hónapokban megvalósuló tervet Erdész Zoltán.

A Duna-parti műugró
torony medencéjét
a lakosság is használhatja
Az alpolgármester elmondta, hogy
a tízhektáros, a Liget utcától a Kiserdő
utca vonaláig terjedő szabadidő központ hasznosítására koncepciót dolgoztak ki, a ligetes, kulturált környezetté formált szabad strand mellett helyet kap egy 25x15 méteres medencével, öltözőkkel kiépített fedett műugró
torony is. A sportlétesítmény a versenysport – műugrás, úszás, vízilabda
utánpótlás centrum működése – mellett a pihenni, kikapcsolódni vágyó
felnőttek és fiatalok számára is nyitott
lesz. Hazánk második legnagyobb mű-

ugró centrumának 635 millió forintos
építési költségét a kormány biztosítja.
- Örömmel mondhatom, hogy napról napra mindjobban beérik annak az ésszerű döntésnek az eredménye, melynek köszönhetően létrejött
Pest megye legnagyobb egyesülete, a
Városi Sportegyesület Dunakeszi. A
VSD és az önkormányzat által közösen kimunkált sportkoncepció megvalósítását anyagilag is támogatja a
kormány, amely a műugró torony mellett 780 millió forintot biztosít a Duna-parti nyári tábor területén kialakításra kerülő nyíltvízi edzőközpont és
szálláshelyek, valamint csónaktárolók építésére. A támogatás elnyerésében jelentős szerepe van az évek óta kiváló utánpótlás-nevelő munkát végző
Dunakeszi Kajak Klubnak, az ott tevékenykedő szakembereknek, a tehetséges fiatalok sportsikereinek – mondta
elismeréssel az alpolgármester, aki azt

is kiemelte, hogy a nyári tábor a fejlesztés után is megőrzi eredeti funkcióját.

Sportcsarnok épül
a Magyarság sporttelepnél
- A Városi Sportegyesület Dunakeszi elnökségével közösen kidolgozott
sportfejlesztési koncepció harmadik
elemeként a Magyarság sporttelep mellett teremlabdarúgó központot építünk,
melyhez 900 millió forint támogatást
nyújtott decemberi döntésével az Orbán kormány. A sportcsarnok felépítése révén végre optimális körülmények
között edzhetnek pl. a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub csapatai, melyekben a
felnőttek mellett több száz fiatal sportol. A futsalosok mellett más sportágak
hódolói is élvezhetik majd az új sport-

csarnok és környezete szolgáltatásait.
Az alpolgármester szerint a közel 2,3
milliárd forintos támogatás elnyerését – amely Dunakeszi történelmében a legnagyobb összegű – megalapozta a városi önkormányzat racionális és eredményes gazdálkodása, a kiváló sporteredmények, a
tudatosan felépített városi sportegyesület működése és Tuzson Bence,
Dunakeszi országgyűlési képviselőjének kimagasló lobbi tevékenysége.
- Az elmúlt években nyújtott teljesítményükkel és eredményeikkel bebizonyítottuk, hogy az állami támogatás jó
helyre kerül, azt a lakosság életminőségének további javítását, a felnőttek
és fiatalok sportolási feltételeit szolgáló sportlétesítmények fejlesztésére fordítjuk – emelte ki Erdész Zoltán alpolgármester.
Vetési Imre

A Magyarság
sporttelepnél
épül az új
sportcsarnok
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Kátyúzás a Fóti úton
Az alagi tréningközpont területén
lakók rendszeresen keresnek fel az
életkörülményeik javítására vonatkozó kérésekkel és javaslatokkal. Rendszeresen megfogalmazott igényük
a területen belüli gyalogos és autós
közlekedés minimális feltételeinek a
biztosítása, a külsősök számára a tájékozódás egyértelművé tétele (ez
különösen segélyhívás esetén fontos), valamint a lakásbérléssel kapcsolatos bizonytalanság megszüntetése. Mivel állami területről van szó,
a város ezekben a témákban közvetlenül nem tud intézkedni. Annak érdekében, hogy a javasolt fejlesztések megvalósuljanak, ill. egyértelmű
információval rendelkezzünk a tréningtelepen lakókkal kapcsolatos állami szándékokat illetően, alpolgár-

mester úrral levelet írtunk a tulajdonos a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft
vezetőjének.
A múlt hónapban írtam arról, hogy
a nem városi kezelésben lévő utakon
is szükséges az úthibák megszüntetése. Jó hír, hogy a Fóti úton a kátyúk
gyorsan eltüntetésre kerültek, azonban figyelembe véve az út általános
minőségét, megfontolandó a teljes
útszakasz újra aszfaltozása, hasonlóan ahhoz, ahogyan az korábban a Repülőtéri úti és Tesco körforgalmak között történt.
Kérést kaptam - a Fenyő Lakópark előtti - Fóti úti szervizútról a
Pejachevich utca felé történő kihajtás, ill. elsőbbségadás egyértelmű
szabályozására. A probléma megoldására a rendőrség szakvéleménye

ismeretében fogok javaslatot tenni.
Sokat lehet olvasni arról, hogy az M2
autóút fejlesztése - új csomópontok
kialakításával - hamarosan megkezdődik. Megkérdeztem, hogy az M2
Dunakeszi-Fót lehajtójánál az ide javasolt körforgalom megvalósul-e.
Azt a választ kaptam, hogy a körforgalom tervei és engedélye rendelkezésre állnak. Amint lesz információm
a beruházás ütemezéséről, közzéteszem.
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Évről-évre visszatérő probléma a kutyapiszok eltakarítása.
Egy felháborodott és mérges
nagymama kérésének teszek
eleget, aki nem győzi unokája
cipőjét takarítani egyes kutyatulajdonosok nemtörődömsége végett.
„Hogy városunk mindenki által élhető és tiszta legyen,
ezért önökre is felelősség hárul. Kérjük, mentsenek meg
minket kutyájuk végtermékétől” közölte velem soraiban.
Úgy gondolom nekünk, mint
kutyatulajdonosoknak,
„kutya” kötelességünk összetakarítani a kutyapiszkot.
Kedvenc háziállataink a
négylábúak, akiket etetünk,
itatunk, rendszeresen sétáltatunk. Utóbbival együtt jár,
hogy ebünk imitt-amott elpottyanthat. Nem nagy dolog
egy zacskót magunkkal vinni és összeszedni a hölgy által
említett végterméket
- Érdeklődés a közvilágítás
bővítésének várható időpontja
felől - Kálvin u. 7. - Thököly u.
16. - Esze T. u. 11. sarokingatlan
Királyhágó utcai oldalán
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- Hideg kátyúzás kérelme 19
címen, mindösszesen 25 kátyú helyreállítási munkálatainak megrendelése – fotók készültek – az osztály illetékesétől. A kéréstől számítva pár
nappal később a kátyúzási
munkálatokat megkezdték a
Közüzemisek
- Emlékeztető a Kossuth L. u.
rekonstrukciójával kapcsolatban, illetve érdeklődés a teljes
felújítás várható időpontjáról.
Az egyik legforgalmasabb és
leggyatrább minőségű főútvonal, mely a Magyar Közút tulajdonában áll. 2010 novembere óta számtalan alkalommal
nyújtottam be a csapadékvíz
elvezetés, szegélyezés, valamint a szőnyegezési munkálatok elvégzésének kérelmét. Az
osztály minden egyes alkalommal továbbította megkereséseimet, az előzőek ellenére a
mai napig nem érkezet érdemi
válasz az állami cégtől
- A Klapka u. mentén kért
zajvédő fal – mely életvédelmi funkciót is betöltene – kialakítása felőli érdeklődés. Az
előző megkeresések alapján a

- A Hunyad u.-i Állatorvosi
Rendelő Zápolya u.-i oldalán
lévő járda takarítása szükséges
- A Jogi Osztály vezetőjéhez megkeresés a Zápolya u.
36. ingatlan miatt, ami enyhén
szólva romos, elhanyagolt, városunk arculatába nem illő
épületegyüttes. Kérdés, hogy
meg lehet-e vásárolni a területet, milyen és mekkora ös�szegű bírság terheli pl. a tavalyi évben kért parlagfű irtását
is a város végeztette el

Veszélyt jelent az idősebb
korosztály és a babakocsival
sétáló kismamák számára
MÁV vezetőségéhez fordultak,
döntésüktől függ, hogy lesz-e
zajvédő fal vagy sem. E-mailben emlékeztettem az illetékest a még 2016.09.29-i testületi ülésen elhangzottakra és
egyben tájékoztatást kértem a
MÁV írásbeli döntéséről a zajvédő fal kialakításának lehetőségéről
- Új Temető parkoló bővítésének ismételt kérelme felől
szintén írásbeli érdeklődés

Ön szerint is háborús
viszonyokra emlékeztet
a rendezetlen terület?
Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője

selőink jelentik
A LAKÓTELEP SZÍVE
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Talán az egyik legrégebben
várt ügyünkkel kezdem, az
idei esztendőben megindul a
Barátság úti szerviz utak felújítása, a tervek szerint! Először ebben az évben a Barátság út 15.-től a Casalgrande
térig tartó szakasz felújítását
kezdik majd meg, s ez folytatódik a következő években.
Azt kértem a műszaki kollégáktól, akik a napokban a tervezővel bejárták a helyszínt,
hogy a gyalogosok közlekedése és a vízelvezetés is nagy
hangsúlyt kapjon a tervek elkészítésekor. Régi probléma
megoldása kezdődhet meg
hamarosan.
Kaptam lakossági jelzéseket is, amelyekre igyekeztem,

s igyekszem megoldást elérni. Ilyen volt az iskola, bölcsőde, óvoda melletti gyalogos
út lezárása az autósok elől, ez
talán most sikerült, remélem
véglegesen!
Jeleztek faültetési kéréseket, és kutyapiszok gyűjtő
edények kihelyezésére irányuló kérést is több helyről, ezek
már folyamatban vannak, eljuttattam az illetékes helyre.
Hamarosan meg kell kezdődjön a Casalgrande tér és
Tallér utca sarkán az új, zárható, szemétgyűjtő hely kiépítése, hiszen megjött az enyhébb idő, ehhez kötötték az
építők! Ez egy folyamat első
lépése lehet majd, mely a tisztaság és rend elősegítését célozza a körzetünkben.

Megkezdődik a nyári felújítások előkészítése is, itt mindig sok fontos teendő akad
a „Lakótelep Szívében”, ezért
nagy odafigyeléssel igyekszem segíteni a műszaki kollégák munkáját!

Kérem Önöket is figyeljünk
oda közösen, közvetlen környezetünk tisztaságára, rendjére, szeretteink és lakótársaink biztonságára a közlekedésben is!
Természetesen
továbbra
is várom a jelzéseiket, olyan
ügyekben, melyek szebbéjobbá tehetik a Lakótelep
Szívének életét! E-mailben a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu
címen, telefonon a +3627 542805 vagy a +36-70-337-16-06
számon hétköznap 8-19 óra
közt, levélben a Garas utca 4.
szám alatt, s természetesen
személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
Úgy tűnik végre beköszönt az
enyhülés, ami újabb problémákat vet fel.
Elsősorban az olvadás, illetve az esőzések miatt keletkező
sár nehezíti meg a közlekedést.
A legtöbb probléma a ToldiDombliget lakóparkban tapasztalható. Azért ott, mert a terület
erősen lejt, s a víz a legmélyebb
pontokon gyűlik össze. Ez természetes, ezt mindenki tudja.
De arra sajnos sokan nem gondolnak, hogyha a magasabban
fekvő területeken betemetik a
csapadékvíz gyűjtő árkokat, akkor a víz az alacsonyabban fekvő területeken gyűlik össze, s ott
önti el az ingatlanokat, illetve az
ingatlanok előtti területeket.
Márpedig a Toldi-Dombliget lakóparkban az elmúlt hetekben
azt kellett látnom, hogy több
helyen nincsenek meg az árkok, amelyeket az építés során
elkészíttetett az Önkormányzat.

Jelenleg a Huszka Jenő utcaKacsóh Pongrác köz-Ábrahám
Pál köz kereszteződésében a
legrosszabb a helyzet. Már egy
éve próbálok egyeztetni az
ott lakókkal a terület rendezése érdekében. Ebben a hónapban végre megegyezésre jutottunk, s az érdekeltek az Önkormányzat támogatásával az
elképzeléseiknek megfelelően
tehetik járhatóvá, s alakíthatják
igényesen a környezetüket.
Ez nem egyedi eset, hiszen
a korábbi években több helyen épült járda, a vízelvezető
árkok megerősítéséhez is sok
helyen adott gyeprácsot az
Önkormányzat, s parkosítot-

ta a gondozatlan területeket.
A lakosság sajnos nincs tisztában azzal, hogy az ingatlan
előtti terület rendben tartása,
az ott lévő növények gondozása, metszése, öntözése, ős�szel az avar összeszedése és
a vízelvezető árkok tisztítása is az ingatlan tulajdonosának a feladata. Az Önkormányzat a szükséges anyagot biztosítja, de a kiépítés, a kialakítás a tulajdonos/tulajdonosok
feladata. Ehhez jelent például segítséget minden ős�szel a fa/bokor- ültetési akció,
melynek során a Közüzemi Kft.
nem csak adja az igényelt növényeket, hanem a kertészeik
el is ültetik. Az ilyen irányú kérésekkel azért kell hozzám fordulni, mert nekem kell leadni
október 15-ig az igényléseket.
Már elkezdtem az őszi táblázatom kitöltését. Egynyári növényeket természetesen hamarosan lehet igényelni, azt is kérem, hogy nálam jelezzék.
Néhány tóvárosi lakos érdek-

lődött, hogy a Széchenyi utcán hol fog vezetni a kerékpárút. Jelenleg csak a Sólyom utcai szakasz tervei készültek el,
a további szakasz felmérése, a
terület bejárása jelenleg folyik.
Ezzel kapcsolatos konkrét tervek még nincsenek.
A teljes választókerületben a
gyorshajtás, illetve a sebességhatár túllépése okozza a legtöbb problémát. Bármennyire hihetetlen, a rendőrségi mérések azt mutatják, hogy többségében azok nem tartják be a
közlekedési szabályokat, akik
ott laknak. Jobban kéne egymásra figyelni, mindenki gyalogos és egy személyben gépkocsivezető is. A mai napig feledhetetlen számomra a Toldi
utcai baleset, ahol egy háromtagú családot ütött el a gyorshajtó, aki maga is a lakóparkban élt, s él ma is.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője
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Felújított játszótér fogadja a gyerekeket
A közelgő tavasz egyik jó híreként
szeretném megosztani a 2. számú
választókörzetben élőkkel, hogy a
mostoha téli időjárás nyomaként az
utakon tátongó kátyúk jó részét befedték a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai. A szakemberek folyamatosan végzik a felújítási munkálatokat, melynek eredményeként reményeim szerint a
körzetünkben mindenhol sikerül kijavítaniuk az úthibákat.
Reményeim szerint a körzet lakói hozzám hasonló örömmel fogadják, hogy a Barátság út 1-3., és
az 5-7. között lévő játszótér kerítése elkészült, a kihelyezésre kerülő
játszóeszközök is megérkeztek Dunakeszire. Jó érzéssel írom le, hogy
megújult, megszépült játszótér fogadja majd a gyerekeket a kellemes
tavaszi idő beköszöntével, amikorra a szakemberek is elvégzik a szükséges felújítási munkálatokat, kihelyezik a játszóbútorokat, és a kicsinyek biztonságát garantáló kerítést.
A tavasz a születés, az új remények időszakának kezdete, ami szá-

munkra is sok szép közösségi élmény lehetőségét kínálja. E gondolat jegyében folytatjuk a nagy sikerű születésfa akciót a 2016-ban
született kis lakótársaink érkezésének örömére. Az ő tiszteletükre várhatóan március végén, április elején ültetjük el a születésfát a Szent
István parkban.
E lap hasábjain keresztül is szeretném kifejezni köszönetemet a védőnőhálózat valamennyi tagja áldozatos munkájáért, akik közül külön is köszönöm Kovácsné Kisbabér
Ildikó önzetlen segítségét, aki hos�szú évek óta mindenben támogat,
hogy a körzetemben született gyermekek szülei értesülhessenek e nemes kezdeményezésről. A szülők
tájékoztatása mellett még a jelentkezési adatlap kitöltésében is közreműködik, melyeket eljuttat részemre. Köszönöm a közösség érdekében végzett példaértékű tevékenységét.
Tájékoztatom a kedves szülőket,
hogy a témában bármilyen kérdéssel, bizalommal fordulhatnak hozzám a kz@dkrmg.sulinet.hu címen.

Bízom benne, hogy a közelgő kellemes tavaszi időben sokan sétálnak majd a Szent István parkban,
és jó érzéssel olvassák a születésfák mellett lévő emléktáblákon az
elmúlt években született kis lakótársaink névsorát, amely reményeim szerint idén jó néhány névvel
bővül.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

Kedves Lakótársaim!
A tavasz beköszöntével, az őszi időszak folytatásaként haladtak az időszaki munkálatok is. Többen jelezték számomra az úthibákat, illetve a körzetet járva magam is összegyűjtöttem a kritikus helyeket, ezek
közül az alábbi helyeken kátyúztak
a Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai: Szent István utcában 6 helyen, a Kistemplom utcában, a Vasút utcában 2 helyen, a MartinovicsBajcsy-Zsilinszky sarkán, illetve a
Béke utcában 10 helyen. Az útjavítások felmérése és javítása folyamatos történik. Ezzel kapcsolatban ismételten arra kérem kedves
lakótársakat, hogy az úthibákat jelezzék az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu email címen, vagy számomra a lenti elérhetőségemen. Sajnos
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idén is a Közútkezelő nonprofit Zrt.
kezelésében lévő utak a legproblémásabbak, a Polgármesteri Hivatal
munkatársai folyamatosan jelzik az
úthibákat feléjük.
A közterületeken való faültetési program idén tavasszal is – a fagyok elmúltával – folytatódik. Többen jelezték számomra faültetési
igényüket, melyet továbbítottam
az Önkormányzat illetékes osztályának. Ezzel kapcsolatban pedig
továbbra is 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.
Tájékoztatom Önöket, hogy következő fogadó órám időpontja
2017. március 30. 18.00 óra, helyszíne a Szent István Általános Iskola.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: 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.
Elkezdődött a városi strand előkészítése. A
meder tulajdonságai a lágy lejtés miatt igen
kedvezőek, így reményeink szerint a KözépDuna-völgyi partszakasz legjobb adottságokkal rendelkező strandját tudjuk majd kiépíteni. Az Önkormányzat a terület megtisztításával kezdte el a munkát, amely az ártéri
erdő kitakarítását és az aljnövényzet megritkítását jelenti. A városi strand lépésről lépésre fog kialakulni, nem készül el minden ebben az évben, mivel a lakossági visszajelzéseket szeretnénk beépíteni a tervekbe. Az
elképzelések szerint a strand három partszakaszból fog állni, így lesz családos strand, pihenő strand és kutyabarát strandszakasz is.
A strandon az élő víz okozta vízszintváltozás
miatt ideiglenes kitelepülések, kávézó, büfé,
értékmegőrző és napágybérlő kapnak helyet. A strand fölött meghosszabbításra kerül a Duna sori sétány, amely összeköttetésbe kerül a Barátság úti lakóteleppel. A Katonadob alatt fog elvezetni a fővárosba vezető
kerékpárút új szakasza is. A kerékpárút mellé
értékmegőrző és kerékpártaroló is kapcsolódik, a kutyás strandhoz kutya foglalkoztató is települ majd. A Katonadomb mellé új
parkolóhelyek létesülnek, így nyáron és a

rendezvények idején a környéken tapasztalható parkolási gondok jelentősen csökkenhetnek. A Katonadomb Pest felőli oldalában
toronyugró központ létesül, amelyet napozó vesz körül. Amikor az elképzelt fejlesztések megvalósulnak elmondhatjuk, hogy városunk valóban olyan Duna-parti településsé vált, amely jól gazdálkodik a folyó nyújtotta lehetőségekkel.
A Malomárok lakóparkban élőktől jelzést
kaptam, miszerint nagy szükség lenne a közelükben egy játszótérre. A lakóparkban sok
a fiatal, gyerekes család, magam is többször
vittem már hozzájuk babacsomagot. A játszótér igényét írásban jeleztem az Önkormányzat felé.
Többen jelezték már felém levélben és telefonon is, hogy a Tesco megközelítése igen

problémás számukra az Alsógödi utca felől.
A hónap folyamán levelet írtam e témában
az Önkormányzat felé kérve az Északi köz
útstabilizálását. Ugyanígy jártam el a Felhő
utca tekintetében, ahol útproblémák mellett közvilágítás-fejlesztést is kértek a lakók.
Ismét lehet jelentkezni a járdaépítési programba. A program során az Önkormányzat adja a térkövet és a szegélyt az új
járdákhoz, még a lakosságnak kell a lerakás
költségeit vállalniuk. A tavalyi évben a Kiserdő utcánál a Játszóház óvoda felé átvezető
szakaszon kívül minden járda így készült el,
amelyben az Önkormányzat szerepet vállalt.
Tavasszal sor fog kerülni fásításra is, de ennek pontos időpontját még nem lehet tudni. A jelentkezéseket mindenesetre várom.
A fásítás során az őszi programból kimaradtak elsőbbséget élveznek.
A hónap folyamán több babacsomagot is
kézbesítettem, ezúttal Lujzát, Ábrist, Bolíviát, Leventét és Noémit köszönthettem közösségünk új tagjaként.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.
attila.kepviselo@gmail.com e-mail címen.


Csoma Attila
1. sz. választókörzet képviselője

Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
A február közepén megenyhült időjárás végre lehetővé teszi a város útjain a tél folyamán
kialakult vagy kimélyült úthibák javítását. Városrészünkben
is több helyen, elsősorban útkereszteződésekben tapasztaltam az aszfalt hibáit (Kazinczy
F. utca, Madách utca), amelyek
kijavítására remélhetőleg rövidesen sor kerül.
A tavasz első hónapja a kerti munkák megkezdésének időszaka is, ezért is időszerű a kertes
házak, illetve sorházak utcafronti részének rendbetételéről szólni. A vonatkozó önkormányzati
rendelet szabályozása értelmében az ingatlanok kerítése mellett a közúti útburkolatig terjedő
terület rendben tartásáról az ingatlantulajdonosoknak kell gon-

doskodniuk. Szeretném felhívni az érintettek figyelmét, hogy
városrészünkben is több helyen
(pl: Radnóti Miklós utca, Kazinczy
F. utca) nehezen járható, vagy kifejezetten használhatatlan a járda az ingatlanok telekhatárára illetve a közterületre az ott lakók
által telepített, de gondozni elmulasztott növényzet miatt. Ezúton is kérem az érintetteket,
hogy gondoskodjanak a kerítésük melletti járda növényzettől
való megtisztításáról.
A városrészünkben épülő tanuszoda építése továbbra is megfelelő ütemben halad.
A Képviselő-testület februári
ülésén elfogadta az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét,
amelynek részét képezi a Klapka utca P+R parkoló utáni teljes

szakaszára (Sólyom utcáig) járda építését. Ez a beruházás sokat
fog javítani a Klapka utca forgalombiztonságán, amely – a már
üzemelő közvilágítási hálózattal együtt – a gyalogosok számára is teljes értékű használatot fog
biztosítani. A beruházás megvalósulásának pontos időpontjáról
jelenleg még nincs információm.
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom a következő
elérhetőségeken:
E-mail:
drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi,
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője
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Szigorú gazdálkodás, stabil pénzügyi egyensúly
5,5 milliárd forint a város idei költségvetése

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a 2017. február 23-i ülésén elfogadta Dióssi Csaba polgármester által benyújtott költségvetési tervezetet, mely biztosítja a város közterületeinek és közintézményeinek magas színvonalon történő működtetését, továbbá megteremti a fejlesztési programok megvalósításának pénzügyi kereteit, oly módon, hogy a nagy ívű fejlesztési programhoz
egy biztonságos költségvetés nyújt stabil hátteret, továbbra sem kell hitel, a vállalt beruházásokat meg tudjuk valósítani.

D

unakeszi, az előző évek
felelős gazdálkodásának
eredményeképpen stabil,
kiszámítható pénzügyi lábakon áll,
a kiadásokat az idei évi bevételekből és a forgatási célú értékpapírok
felhasználásával fedezni tudja, hitel
felvételére továbbra sincs szükség.
Ugyanakkor természetesen a pénzügyi egyensúly folyamatos megtartása mellett ügyelni kell a kötelezettségvállalások bevétellel arányos ütemezésére, melyet a tervezés során figyelembe vettek.
Az elfogadott költségvetés biztosítja az Önkormányzatunk működésében, fejlődésében évek óta
követett irányvonalak továbbvitelét, úgymint a pénzügyi egyensúly
megtartása, a kötelezően ellátandó
feladatok, a közösségi, kulturális
és sportélet fejlesztését, valamint a
felmerülő új feladatok kiadásainak
teljes körű biztosítása; a közterületek értékének, színvonalának megőrzése, továbbá az önkormányzati
vagyon gyarapítása és a fejlesztési
célok teljesítése.
A 2017. évi önkormányzati gazdálkodásban változás az előző
évekhez képest, hogy az iskolák
működtetését is átvette az állam.
Dunakeszi vonatkozásában a Dunakeszi Tankerületi Központ látja
el ezt a feladatot, azonban az iskolai étkeztetés továbbra is az Önkormányzat feladata.
A Város költségvetése szerkezetében is módosult, tekintettel az
intézményi átalakításokra. A Dunakeszi Óvodai Humán Szolgáltató Központ és Könyvtárhoz (rövidített nevén DOHSZK) több, korábban önálló intézmény került,
továbbá megszűnt a Szakorvosi
Rendelőintézet, mint költségvetési
szerv, feladatait a Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft.
vette át.
A 2017. évi költségvetés főösszege 5,5 milliárd Ft, mely összeg magában foglalja a működés és a fejlesztés forrásait, illetve költségeit is.
A működési bevétel 4,5 milliárd
Ft, mely bevételek vonatkozásában
a legnagyobb arányt a közhatalmi
bevételek, azon belül is a cégek ál-
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tal fizetett helyi adók képviselik.
Az adóbevételek tervezésénél többségében a 2016. évi teljesítés alapján, bázis szintű bevétellel számoltunk, ezen túlmenően pedig figyelembe vettük az adócsoport olyan
tevékenységeit is, mint az adóhátralékok beszedése, valamint a helyi
iparűzési adóbevallások ellenőrzése is. Örömmel mondhatjuk, hogy
városunk gazdaságának erősödését mutatja az iparűzési adóbevétel 2017.évi előirányzatának növekedése.
A működési bevételek között
szerepelnek a térítési díjak is. Itt
tartom szükségesnek megemlíteni,
hogy az Önkormányzat mintegy
160 millió forintot fordít saját forrása terhére a gyermekétkeztetésre,
mely összeget a szülők által befizetett étkezési térítési díjak és az állami támogatáson felül vállal magára az Önkormányzat. Ezen önkormányzati hozzájárulás, a kedvezményesen, illetve ingyenesen
étkező gyermekek számának függvényében folyamatosan emelkedik.
A bevételek másik nagyobb
arányt képviselő összege az állami támogatások, melyek működési bevételeink 28%-át teszik ki,
közel 1.3 milliárd Ft összegben. A
központi költségvetési támogatás a
2017. évben is a feladatalapú támogatási rendszerben történik, melynek során az ellátandó kötelező feladatokon és az ellátotti létszámon
túl, korrekcióként figyelembevételre kerül a város adóerő-képességének mértéke is.

A működési kiadások tervezett
összege 3,5 milliárd Ft. Önkormányzatunk tényleges állományi
létszáma 2017. január 1-én 386 fő
volt. A személyi juttatások vonatkozásában valamennyi intézményben
sor került a minimálbér, valamint a
garantált bérminimum emelésre. A
bérköltségek emelkedésével összefüggésben a tervezésnél figyelembe
vettük a járulékcsökkenésből adódó
megtakarítást is.
Az állami támogatás lehetőségén
belül, továbbra is biztosítjuk a közfoglalkoztatási programban való
részvételt azon lakosainknak, akik
nem rendelkeznek munkahellyel,
az ezzel kapcsolatos önkormányzati kiadások is tervezésre kerültek.
A dologi kiadásoknál az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos
kiadások, valamint az önkormányzat nevében végrehajtandó feladatok kiadásai szerepelnek, melyek
döntően jogszabályi kötelezettségekből adódnak, mint pl. az intézményműködtetési költségek, a város üzemeltetésével kapcsolatosan
felmerülő kiadások, a közvilágítás
biztosítása és karbantartása, út- és
a csatornahálózat fenntartása, tisztítása, a helyi közlekedés biztosítása, a zöld területek fenntartása, virágosítás. Ezen feladatok ellátására fordított összeg a város fejlesztésével összefüggésben folyamatosan
nő, a 2017. évben több mint 1,3 milliárd Ft.
Költségvetésünk természetesen
keretet biztosít azokra a rendezvényekre és kulturális programokra
is, melyek már dunakeszi lakosságának kedvenceivé váltak. A Dunakeszi Programiroda az idei évben is gondoskodik a város szabadidős programjainak színesítése érdekében több nagyszabású városi
rendezvényről, mint pl. Városi Majális, Városi Gyermeknap, Dunakeszi Veterán Jármű és Retró találkozó, Dunakeszi Jazz Fesztivál,
DunakesziFeszt, Augusztus 20-i
rendezvény, Szent Mihály napi búcsú, adventi ünnepségsorozat, Városi Szilveszter stb.). Mindezeken
túlmenően az idei évben is lesznek
közös sportolási lehetőségek, pl. a

FutaKeszi, szabadtéri közös aerobik, valamint télen a nagy sikerű
korcsolyapálya is újra a Főtér része lesz.
A korábbi évek gyakorlatának
megfelelően az Önkormányzat idén
is fontos feladatának tartja azon társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel való együttműködést, melyek tevékenysége a város kulturális,
sport és közrendvédelmi területeire terjednek ki; továbbá azon szervezetek támogatását, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött
megállapodás szerint vesznek részt.
Ezen szervezetek működési támogatásaira közel 215 millió forintot
különítettünk el, míg a felhalmozási, fejlesztési célú támogatások ös�szege 347 millió Ft lett.
A középtávú tervezésen alapuló
fejlesztési kiadásokhoz szükséges
forrás biztosítását az idei évi költségvetésben is kiemelten kezelte az
Önkormányzat. Tovább folytatódik a város út- és járda hálózatának felújítása és bővítése, intézményeinek fejlesztése, a dunai strand
kialakítása - hogy csak néhány fejlesztést emeljek ki. A beruházási kiadások közel 927 millió forintot, a felújítási kiadások pedig 440
millió forintot tesznek ki . A Képviselő-testület számos jelentős fejlesztési célt megfogalmazott, melyek egy részét saját forrásból, más
részét pedig pályázati támogatások
útján kívánja megvalósítani.
Elmondható, hogy a kiadásokat
csökkentő gazdaságossági intézkedések eredményeként Dunakeszi Város Önkormányzatának költségvetése rendezett, stabil pénzügyi egyensúllyal rendelkezik. A
szigorú gazdálkodási előírások követésének és a pályázati bevételekből származó megtakarításoknak köszönhetően az Önkormányzat megfelelő vagyoni és jövedelmi helyzetben van, s ezáltal méltó
módon biztosítja a 40 éves város további fejlődését.
Pállné Kovács Mária
Gazdasági osztályvezető
Dunakeszi
Polgármesteri Hivatal

A gyönyörű
városligeti tó lesz
a világbajnokság
versenyeinek
egyik helyszíne

Minden eszközzel arra kell
ösztönözni gyermekeinket,
hogy sportoljanak
Magyarország számára az idei vizes világbajnokság szervezése hatalmas lehetőségeket jelent,
de ilyenkor nem csak a turisztikai és adóbevételekre kell gondolnunk, hanem arra is, hogy egy
ehhez hasonló esemény fiatalok ezreinek ad motivációt a mindennapos testmozgásra – nyilatkozta
lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője.

A

kormány a hazai sportfejlesztések megvalósítását kiemelt nemzeti ügyként kezeli, véleményünk
szerint minden lehetséges eszközzel
arra kell ösztönözni a gyermekeinket, hogy sportoljanak, az egészséges életformát válasszák – mondta a
képviselő. E cél vezérelte a kormányzatot, amikor nemrégiben több mint
2,3 milliárd forintot biztosított a térségünkben megvalósuló három jelentős sportberuházásra a dunakeszi
teremlabdarúgó csarnok, a szabadtéri medence és az ahhoz tartozó műugró torony, illetőleg a kajak-kenu
sportot támogató nyíltvízi edzőközpont épület-beruházására.
Tuzson Bence szerint a mindennapi sportoláshoz szükséges feltételek biztosítása mellett rendkívül
fontos, hogy megfelelő mintát, illetőleg olyan sportélményeket adjunk
fiataljainknak, amelyek motivációul szolgálhatnak arra, hogy valamely sportágat – akár hivatásuknak
– válasszák. Ilyen lehet az idén nyáron megrendezésre kerülő vizes világbajnokság, amely hazánk számára minden idők egyik legnagyobb

sportrendezvénye. E kéthetes csúcsesemény során az úszás, szinkronúszás, nyíltvízi úszás, a műugrás,
az óriás toronyugrás és a vízilabda
sportágak legjobbjai mérhetik ös�sze tudásukat a fővárosban és Balatonfüreden.
A vizes vb megrendezése már önmagában is hatalmas rangot jelent
– hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője –, hiszen mindez elismerése a világszínvonalú magyar
szervezési képességeknek, emellett
a helyszínek különleges hangulata,
a magyarországi szurkolói szokások, és a kísérőrendezvények is sajátos hangulatot kölcsönöznek a világeseménynek. Az esemény időszakában az egész világ Magyarországra
figyel majd.
A Magyar Műugró Szövetség elnökeként is arra szeretném ösztönözni
tehát a térségben élőket, hogy látogassanak el a vb eseményeire, akár a
rekordidő alatt megépült, világszínvonalú Duna Arénába, akár a Hajós
Alfréd Nemzeti Sportuszodába, akár
a Városligeti-tóhoz vagy az újrahasznosítható ugrótoronyhoz, mely úgy
lesz elhelyezve, hogy a háttérben jól

látható legyen a Parlament. Az eddigi világbajnokságoktól eltérően nem
természetes vízbe, hanem egy kör
alakú, ideiglenes medencébe ugranak a versenyzők. A medence átmérője 15 méter, vízmélysége pedig minimum 5,85 méter. Az ugrótorony
legnagyobb magassága 34 méter, a
versenyzők 27, illetve 20 méteres magasságból ugranak le.
A világbajnokságok legfontosabb
hozadéka azonban az, hogy minden ehhez hasonló, sikeres esemény
után megnő azon gyermekek, fiatalok száma, akik sportolni szeretnének, ez a hatás pedig megsokszorozódik, ha az esemény helyben zajlik.
És reményeink szerint a „minden
gyerek tanuljon meg úszni” kezdeményezés is nagy lökést kap a FINA
világbajnokság által. Rendívül kedvező áron lehet jegyet váltani ezekre az izgalmas eseményekre. A FINA
Budapest 2017 tájékoztatása szerint
már 500 forintért válthatók jegyek a
délelőtti úszóelődöntőkre vagy a vízilabda-mérkőzésekre – mondta Tuzson Bence.
A szerk.
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Az új kerékpáros körút is része
lesz a keleti csomópontnak
A város polgárai körében közismert az az örömteli tény,
hogy az Önkormányzat egyik kiemelt célja Dunakeszi közlekedési hálózatának fejlesztése és biztonságosabbá tétele.
Napjainkban az egyik legfontosabb feladatai között tartja
számon a meglévő, ám elhasználódott állapotú utak felújítását, a forgalombiztonság növelését.

Ú

tfelújítási programjának ütemezése és
az abban elhatározott felújítási munkálatok azonban nem terjedhetnek ki a három legforgalmasabb
útra
(Fő út, Fóti út, Kossuth Lajos utca),
mivel azok a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar
Közút NZrt. kezelésében vannak.
Értesüléseink szerint az
Önkormányzat folyamatosan
szorgalmazza a három állami
út felújítását, ám a közútkezelő anyagi helyzete és a hatáskörébe tartozó, nagyszámban
lévő utak sokaságának felújítási munkálatai miatt alapvetően nem számíthat gyors meg-

oldásra Dunakeszi. A kezelővel folytatott egyeztetéseken
azonban sikerült elérni, hogy
az említett utakat szegélyező
közterületeket (járdák, parkolók, zöldsáv) a városi
Önkormányzat felújíthatja.
Ezzel összhangban elkészült a
Kossuth, a Széchenyi, és a Zerkovitz
utak csomópontjában épülő körforgalomi csomópont fejlesztési
terve. Ám az arra vezető új, kerékpáros körút miatt a terveket
módosítani, aktualizálni kell.
A képviselő-testület februári döntése alapján a módosított
terv elkészülte után megkezdődhetnek a tárgyalások a fejlesztés megvalósításáról.

A DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
a korábbi évek gyakorlatát folytatva, díjtalan elektronikai
és veszélyes hulladékgyűjtést szervez Dunakeszin.
Időpont: 2017. április 1. szombat 8 - 14 óráig
Helyszínek:
- A Casalgrande téri parkolóban (dunai oldalon) csak
elektronikai hulladékok adhatók le.
- A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Szent István utca
1. szám alatti telephelyének parkolójában elektronikai
hulladékok és az alábbi veszélyes hulladékot átvétele
történik.
• Festék és lakk hulladékok
• Irodatechnikai hulladékok
• Fáradtolaj
• Oldószerek
és oldószer keverékek
• Szennyezett göngyöleg
• Hajtógázas szórópalackok
• Vegyszermaradékok
• Növényvédőszerek

• Fénycső (ÉP)
• Étolaj
• Gyógyszermaradékok
• Szárazelemek
• Akkumulátor
Nem adható le:
• Pala
• Hungarocell

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes gyűjtést a
dunakeszi lakosság részére szervezzük, ezért csak lakossági
mennyiséget veszünk át a fenti hulladékokból dunakeszi
lakcímkártyával rendelkező magánszemélyektől.

Kérdéseivel kérem, hívja
a +36 27 341-789 telefonszámot!

14 Dunakeszi Polgár

Kérjük a fűtési
szabályok fokozott
betartását!

A

Környezetvédelmi és a Rendezett
Városért Tanácsadó Testület városunk közössége nevében kér mindenkit, aki fa vagy széntüzelésű berendezéssel fűt, hogy fokozottan tartsa be a fűtési előírásokat!
Szigorúan tilos és büntetendő háztartási szeméttel, műanyaggal, gumival, fűtésre
nem alkalmas olajszármazékokkal, lakkozott, festett, vagy ragasztott fával, veszélyes
hulladékkal fűteni, illetve olyan anyagokkal melyek az emberi egészséget, a levegőt,
a talajt és környezetet, vagy ezek összetevőit veszélyeztetik.
Kérjük, különösen figyeljünk erre valamennyi lakótársunk – köztük a gyermekek
– egészségének megőrzése érdekében!

Kérjük
a zöldhulladék
megfelelő kezelését!

A

tavasz közeledtével gyakori, hogy
a nyesedéket, egyéb kerti hulladékot némelyek az ingatlanukhoz
közeli közterületre rakják le.
Ez nem szabályos, a városképet is rontja, begyűjtése és elszállítása többletköltséget okoz. Kérjük, hogy a szabályok betartásával a zöldhulladékot a következő
módon kezeljék: A nagyobb, maximum
2 méter hosszú, maximum fél méter átmérőjű gallykötegeket két helyen zsineggel átkötve kéri kihelyezni a szolgáltató,
ezek március 1-től díjmentesen elszállításra kerülnek az előző évekhez hasonlóan.
A kötegelés nélkül, kazalba rakott gal�lyakat azonban a közszolgáltatónak nem
áll módjában elszállítani! Az apró zöldhulladékot pedig a rendszeresített zöld
zsákokban kérjük kitenni a zöldhulladékgyűjtő járatnapokon.
Bővebb információ:

www.dkkozuzemi.hu
Tisztelettel:
Vincze Nikolett,
tanácsadó

A zsűri és a versenyzők

A Város tortája elismerő címet
a Kun Cukrászműhely alkotása nyerte

Csokoládés-mogyorós pralinétorta
nyerte a Város Tortája címet
Dunakeszi várossá nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából a
hagyományos rendezvények mellett megemlékezésekre, új programokra is sor kerül.

A

z emlékév első, rendhagyó eseménye március 10én volt a VOKE József Attila Művelődési Központban. Az Önkormányzat az év elején
felhívást tett közzé, melyben arra inspirálták településünk cukrászmestereit, hogy alkossák meg a Város Tortáját. A pályázatra a Dalvador cukrászda, a Sütiház, a Kun Cukrászműhely,
a Varázslatte Bisztró valamint a Mentes Cukrászda nevezett. Egyetlen feltétel volt: a torta olyan recept alapján készüljön, amely korábban egyetlen üzlet
kínálatában sem szerepelt.
Bár a „legidősebb” cukrászda is csak
három éve működik városunkban,
mind az öt népszerű az édességet kedvelők körében. A „Műremekeik” ös�szetételét titokban tartották, sajátos,
egyedi kreációikat helyezték el a bírálók asztalánál.
A jelen lévőket Erdész Zoltán alpolgármester köszöntötte. A város jeles
évfordulója számunkra nagyon fon-

tos, fogalmazott. Sokféleképpen igyekszünk a lokálpatriotizmust erősíteni s
ennek egyik formája éppen ez a verseny. Ezt követően Kaszás Géza színművész, rendező azzal nyitotta meg a
rendezvényt, hogy a település polgárosodásának egyik jele, hogy egymás
után nyílnak a cukrászdák.
A zsűri elnöke Kaszás Géza volt,
tagjai: Borsodi Eszter, a Szent István
Általános Iskola 6.a osztályos tanulója, Erdész Zoltán, Szabó Nikolett, az
Alagi Tréningközpont lovas versenyzője, aki legutóbb dunakeszit képviselte a Magyar Vágtán, valamint Zupka
Sándor, a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub elnöke. Szemrevételezéssel valamint kóstolással döntötték el,
melyik cukrászda alkotása nyerje el a
megtisztelő címet.
A zsűri szokás szerint nehéz helyzetben volt, fogalmazott az eredményhirdetéskor Kaszás Géza.
– Csodálatos tortaköltemények érkeztek a versenyre, a torta mindig a
gasztronómia csúcsa. Itt is csúcsteljesítmények versenyeztek egymással, jó
lenne, ha hagyománnyá válna ez a kezdeményezés városunkban. Egyedi tortákkal és eljárásokkal és olyan ízekkel
találkoztunk, amelyekkel máshol nem.
Olyan produktumokat kóstolhattunk,
amelyek bárhol megállják a helyüket
hasonló megmérettetésen.
Ezt követően hirdette ki a végeredményt: A Város tortája elismerő címet
a Kun Cukrászműhely alkotása nyerte meg.
A cukrászdát a Kun testvérek –
Miklós és bátyja Péter – 2015 nyarán
nyitották meg. Családi vállalkozásban működnek párjaikkal és kollé-

gáikkal. Minden helyben készül, sokfajta sütemény, torta megtalálható,
egyedi termékeiket is szívesen vásárolja a közönség.
– Nagyon örülünk a győzelemnek,
nagy kedvvel készítjük majd az év során. Mindketten dunakesziek vagyunk, itt születtünk, itt élünk most is
és ezután is helyben tervezzük a jövőnket, fogalmaztak a testvérek.
A csokoládés, mogyorós pralinétorta, házi készítésű nugát krémmel és törökmogyorós pralinéval, egy fehér illetve étcsokoládé musszal valamint
csokoládé piskótával készült. A nyertes tortával az év során számos városi
rendezvényen találkozhat majd a közönség.
Katona M. István
A szerző felvételei

A sok cukrászati
remekmű közül
választotta ki
a nyertes tortát
a zsűri
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„
„A Nő a világ legszebb csodája.
A nemzetközi nőnapot 1911-ben ünnepelték meg először, időpontja 1913 óta március 8. A nők jogai és
a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ Közgyűlése.

Erdész Zoltán
alpolgármester
a Fazekas
iskolában tanító
hölgyeket is
köszöntötte
e jeles napon

P

olitikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején
valósult meg az az ötlet, hogy az év
egy napja legyen jelképesen a nőké.
A legtöbb országban ekkortájt erősödtek föl a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, a
választójog elnyerésére, a foglalkoz-
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tatásban és a bérezésben érvényesülő
hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére.
De szerencsére napjainkban már
ez a múlté, hiszen korunk társadalmaiban nagy megbecsülés és tisztelet övezi a nőket.
Dunakeszi Város Önkormányzatának férfi tagjai, mint minden esztendőben, így idén is apró figyelmességgel, virággal, és nagyon nagy szeretettel köszöntötték e jeles napon a
város intézményeiben dolgozó nőket.
A városi önkormányzat vezetőinek képviseletében Erdész Zoltán alpolgármester köszöntötte a hölgyeket a nemzetközi nőnap alkalmából.
Kedves meglepetésként az alpolgármester mellett a képviselő-testület
tagjai is felkeresték egy-egy szál virággal a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetben, a VOKE József Attila Művelődési Központban, a Duna-

keszi Óvodai és Humán Szolgáltató
Központ tagintézményeiben, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó nőket, valamint az Idősek Otthona lakóit.
A nőnapi köszöntés jegyében már
az ünnep előtt megérkezett a Dunakeszin élő valamennyi hölgyhöz az
Önkormányzat tiszteletét és nagyra
becsülését kifejező üdvözlő lap, melyen ez olvasható: „A nőnek épp az az
értéke, hogy a gondolkodása női. A
szíve meg angyali.” Az Önkormányzat kedves figyelmessége sokak arcára csalt boldog mosolyt.
Dunakeszi Város Önkormányzata
e lap hasábjain keresztül is sok szeretettel köszönti a városban élő leányokat, nőket, akiknek sok boldogságot kíván a nemzetközi nőnap alkalmából.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

Ünnepi műsorral készül a Radnóti Diákszínpad
Nemzeti ünnepünkön, Március 15-én, a forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján Dunakeszin is ünnepi koszorúzással emlékezünk a történelmi eseményre. A Március 15. téren sorra kerülő rendezvényt a Radnóti Diákszínpad műsora gazdagítja.

Lengyel István (balról), Herczeg Tamás,
Juhász Előd, Varga Barnabás, Pásztor Dániel

P

róba közben kerestük fel a Radnóti Miklós Gimnáziumban Lengyel Istvánt, az
előadás szerkesztőjét és rendezőjét.
– Az ünnepi műsoroknál elég nehéz szabadulni a hagyományoktól, hiszen az egykori forradalmi események adottak – mondta a rendező. – Azt a szerkezeti megoldást
választottam, hogy a politikai hátteret is
megvilágítjuk Kossuth Lajos és gróf Széchenyi István alakjának megjelenítésével, a Pozsonyi Országgyűlésen a Habsburgok felé
történő politikai lépések felidézésével, természetesen eredeti szövegek felhasználásá-

val. Mindezekkel párhuzamosan jelennek
meg a színpadon a pesti események.
– Erőteljes verbunkos, toborzó tánc kelti életre a szabadságharcot, majd rátérünk Dunakeszi egykori eseményeire. A hadműveleti mozzanatokról az akkori plébános által megörökített korabeli leiratokat találtam a Szent Mihály Templomban őrzött Historia Domusban.
Az isaszegi győztes csata után a Vácra készülődő tisztikar haditanácsán szó esik városunkról is. Színpadra lép egy hajdani dunakeszi kisbíró, Hatala Péter itt szolgáló tüzér, egy falusi
leány és egy idős asszony eredeti dunakeszi viseletben. A városi események összeállításában
sok segítséget kaptam a helytörténeti kutatások
szakértőjétől, Csoma Attilától, a viseleteket pedig a Helytörténeti Gyűjteményből kölcsönözte
számunkra Szakáll Lászlóné és Gellén Imréné.
– A műsorban lesznek hatáseffektek, melyek
kifejezőbbé teszik a történéseket. Még annyit,
hogy Richard Wagner zenéje mellett elhangzik például a Tolcsvay László – féle Nemzeti
dal, vagy a Kalamajka együttestől a Kossuth
Lajos verbunkja. Nagy megtiszteltetés, hogy a
városi ünnepségen színpadra léphetünk. Petőfi Sándort a kilencedik évfolyamos gimnazista, Varga Barnabás alakítja.
– Nagy feladat számomra, hogy nemzetünk
egyik legnagyobb költőjét személyesíthetem
meg. Számomra a forradalom azt jelenti, hogy
ha a korabeli ifjak nem szánták volna el magu-

kat a cselekvésre, lehet, hogy későbbi történelmünk is másképpen alakult volna. Dunakeszin élek és külön érdekesség számomra megismerni a település akkori hétköznapjait.
Kossuth Lajos megszemélyesítője, Herczeg
Tamás.
– Tizenhét éve vagyok tagja az együttesnek.
Számomra az összefogást, az összetartozást
jelenti 1848. Ez egy olyan korszak volt, amikor a monarchia elnyomása alatt élt az ország
népe, ugyanakkor kulturálisan nagyon sokszínű, erős polgári társadalom formálódott.
– Megtisztelő szerep számomra Klapka György tábornokot megszemélyesíteni –
mondta Juhász Előd, korábbi gimnazista. –
Március 15-e számomra azért fontos, mert
ez az egyetlen ünnepünk, amely nem köthető
gyászhoz. Ünnepe ez a szabad sajtónak is, hiszen óriási tett volt cenzor nélkül kinyomtatni a 12 pontot.
Garzó Imre tüzér szerepébe bújik, majd verbunkot is táncol Pásztor Dániel, 11. osztályos
tanuló. – Négy éve tagja vagyok a Diákszínpadnak, és sokáig a tanintézmény Rokka Néptáncegyüttesében táncoltam. Nekem erőt szimbolizál ez az ünnep, amikor az emberek összefogtak és elérték az akaratukat. Intenzíven zajlanak a próbák, a tizennyolc fős szereplőgárda
nagy izgalommal készül az ünnepi előadásra.
Katona M. István
A szerző felvétele
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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 ünnepségen. E jeles évforduló alkalmából indított rovatunkban tekintünk vissza az
elmúlt négy évtized történéseire, a város fejlődésére, az
itt élők élményei, visszaemlékezései segítségével. Ezúttal
Rónai Árpádot, az akkori városi
pártbizottság első titkárát
kértük fel múltidézésre.
A város
30. születésnapját
ünnepi képviselőtestületi üléssel
és kiállítással
ünnepelte 2007-ben
az Önkormányzat

Negyven éve kapott
városi rangot Dunakeszi
- Hogyan emlékszik vissza, az akkori társadalmi környezetben minek a
hatására, kiknek a kezdeményezésére kapta meg a városi rangot Dunakeszi? – kérdeztük az egykori pártvezetőtől, a ma is aktívan dolgozó 79
éves Rónai Árpádtól.
- Semmilyen központi pártinstrukció, vagy helyi kezdeményezés
nem késztette arra a települést, hogy
az akkori nagyközség városi rangot
kapjon. Önfejlődéséből eredendően
lett város Dunakeszi, önmaga teljesítményével vívta ki, hiszen a településen rengeteg ipari nagyüzem és számos kisszövetkezet működött, sok
ezer embernek munkát biztosítva.
Már abban az időben olyan színvonalú volt Dunakeszi infrastruktúrája,
amely ugyancsak megalapozta a városi címet. A település földrajzi elhelyezkedése, Budapest szomszédsága,
az agglomeráció ide vonzotta az embereket. Nagyközségként is városias
szinten élte mindennapjait Dunakeszi, ám további fejlődéséhez szükség a
magasabb közigazgatási státuszra.
- A városi rangot kapott Dunakeszin önt választották a helyi pártbizottság első titkárának. Közismert,
hogy azokban az évtizedekben a párt
irányításával működtek a közigazgatások is. Milyen céllal, elképzeléssel kezdte el tevékenységét?
- Pártvezetőként azzal a határozott
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céllal kerültem ide, hogy segítsem
Dunakeszi további fejlődését. Korábban, közel tíz évig Gödöllőn dolgoztam, melyet 1966 elején nyilvánítottak várossá. Az ott szerzett tapasztalatomat igyekeztem kamatoztatni a
városiasodás útjára lépett Dunakeszin. Megválasztásom után kezdődött el egy nagy ívű beruházási folyamat, lakások sokasága mellett iskolák
épültek.
- Ekkor épültek az első toronyházak az Iskola utcában?
- Nem. Már a várossá válás előtt elkészültek. Emlékszem, Moszkvában
láttam egy fotót a három tízemeletes épületről a Népszabadságban azzal a címmel, hogy: Városiasodik Dunakeszi. Megmondom őszintén, ezek
az épületek nem váltak a város dicsőségére. De ezt nemcsak én gondolom
így.
- Akárhogyan is minősítjük, ezek
az épületek jelentették a nyitányát
egy nagy lakásépítési koncepciónak.
- Ez kétségtelenül így van, hiszen
az emberek örültek, hogy új otthonba
költözhettek, amire óriási igény volt,
az első tervben háromezer lakás megépítése szerepelt. Ezekben az években készült el a Duna-parti lakótelep,
a Kőrösi általános iskola, a mai Fazekas iskola, a Radnóti Gimnázium új
épülete, a Szakorvosi Rendelőintézet,
önálló épületbe költözhetett a Zeneis-

kola. Érdekes, még ma is emlékszem,
hogy a lakosság egy része ódzkodott a
fejlesztéstől, a városiasodástól. A Fillér utca akkoriban földes út volt, amikor elkezdtük a közművesítést, az útépítést, az ott élők tartottak tőle, hogy
megváltozik a csendes kertes jellege,
nagy lesz az átmenő forgalom. Való
igaz, hogy Dunakeszi régen is és napjainkban is vonzó település. Szerintem az egyik legkedvezőbb hely az
agglomerációban, nagyon jó az infrastruktúrája és a közlekedése, hamarabb jutunk be innen Budapest belvárosába, mint Pest külső kerületiből.
Persze ez azzal is járt, hogy negyven
év alatt a lakosság létszáma 14 ezerről napjainkra 42 ezerre nőtt. Azt sajnálom, hogy a Városháza környezetében megvalósított nagyon dicséretes
önkormányzati fejlesztések ellenére
sincs Dunakeszinek egy olyan városközpontja - amit sajnos mi sem tudtunk megoldani -, mint a nagy történelmi hagyományokkal rendelkező
közeli Vácnak.
- A kérdést nem lehet, és nem is
akarjuk megkerülni, hogy a döntéseknél abban a rendszerben a párt
mondta ki a végső szót. Milyen volt a
kapcsolatuk a városi tanács vezetőivel, hogyan dolgozták ki a fejlesztési terveket? Városi szinten is érvényesült a párt dominanciája?
- Bármennyire is mondják, nem
volt párturalom. Az igaz, és ezt ba-

darság lenne elhallgatni, hogy fentről voltak direktívák, de mi itt helyben nem e szerint viszonyultunk egymáshoz. Mint korábban is mondtam,
engem azért helyeztek Dunakeszire,
hogy segítsem a város további fejlődését. Nem irányítani, hanem segíteni jöttem. A várossá válás után nem
sokkal Metykó Gyuláné lett a tanácselnök, aki tagja volt a párt végrehajtó
bizottságnak, én pedig első titkárként
a tanács végrehajtó bizottságának.
Az elképzeléseket, a terveket közösen
formáltuk, dolgoztuk ki. A fejlesztések ellenére a lakosság létszámát nem
igen akartuk növelni, de ezt a folyamatot csak lassítani tudtuk, mert az
új lakásokból nem csak a Dunakeszin
élők kaptak. És milyen érdekes az élet,
éppen ők voltak, akik leginkább kriti-

lesztések, beruházások javarészt állami forrásokból valósultak meg.
- Hogyan látja ennyi év távlatából, az akkori társadalmi, gazdasági környezetben sikerült minden lehetőséget megragadni a város fejlődéséhez?
- Ma is azt mondom; az igényeket
és a lehetőséget ketté kell választani. Az embernek általában nagyobb
az igénye, mint a lehetősége. Példaként említem; mi már akkoriban szerettünk volna egy benzinkutat építeni a mostani Shell kút helyén, de ez
nem fért bele a központi koncepcióba. Úgy ítélem meg, hogy Dunakeszi jövőjét szolgáló terveinket maximálisan sikerült megvalósítani. Természetesen ehhez elengedhetetlen

Rónai Árpád: Dunakeszi saját teljesítményével vívta ki a városi rangot 1977-ben

zálták a várost, holott közülük sokan
nagyon rossz környezetből érkeztek
hozzánk. Mondtam is, ha ezt is, azt is
hiányolják, akkor miért nem maradtak a Wekerle telepen. De később ők is
megszerették Dunakeszit, a lakótelepet, melynek építésénél fontos szempont volt, hogy szellős maradjon a település, lehetőleg ne épüljenek egymás hegyére-hátára a lakótömbök.
Az új házak köré fákat ültettünk, parkosítottunk, hogy kellemes zöldkörnyezetben élhessenek az emberek. A
lakosság létszámához alakítottuk a
kereskedelmi hálózatot is. Így alakult
ki a Casalgrande tér körül a kereskedelmi rendszer, épült fel az emeletes áruház, amely Budapest közelsége
miatt később megszűnt. Sorra nyíltak
az üzletek, az élelmiszerboltok, melyek közül sokak számára a legismertebb a „Zoli bolt”, a Hídi ABC, a mai
okmányiroda helyén működő kereskedelmi egység volt. Kiemelten kezeltük az iskola-óvoda-bölcsőde hálózat
fejlesztését, a megfelelő infrastrukturális ellátottság kiépítését. Ezek a fej-

volt, hogy jó kapcsolatot alakítsunk
ki a megyei vezetéssel, a Pest megyei
Tanács elnökével, dr. Mondok Pállal,
aki Dunakeszi országgyűlési képviselője volt. A kiskereskedelmi rendszer is nagyon jól működött, olyan
volt a város ellátottsága, hogy sokan
Pestről jöttek ki vásárolni. Ez a lakosságot megelégedettséggel töltötte el.
De ugyanez mondható el a munkahelyekkel kapcsolatban is, annyi volt
a termelő üzem és a munkalehetőség, hogy az emberek ezrei nemcsak
a szobi, váci térségből, hanem a főváros mellett még Ceglédről is Dunakeszire járták dolgozni a „csörgővonattal”. Jól működtek a sportegyesületek,
a Járműjavító által támogatott Dunakeszi Vasutas, valamint a település egyesülete, a Dunakeszi Kinizsi.
Országos hírű szakosztályaink voltak: birkózó, atlétika, NBII-es majd
NBI-es kézilabda csapat, jól szerepeltek a labdarúgó csapatok is. Elfogultság nélkül mondom, Dunakeszi igazán városi szinten élte mindennapjait. Rendkívül gazdag volt a kulturális
élete is, melyet tovább színesítettük a

Dunakeszi Művészeti Napok rendezvénysorozat útjára indításával. Meggyőződésem, hogy a város megfelelt a
lakosság döntő többsége által megfogalmazott elvárásoknak.
- Mint egykori vezető hogyan vélekedik napjaink Dunakeszijéről?
- A város jelenlegi állapotát látva
én nem biztos, hogy támogattam volna ekkora ingatlanfejlesztést, építkezést, mert az előnyök mellett sok hátránnyal is jár. Megszűnt a régi kisebb
közösségekre jellemző mindenki mindenkit ismer és jóban van, mindenkinek köszön viszony. Nálunk is érzékelhető, kissé befelé fordultak az emberek, többnyire csak magukkal törődnek. Persze tudom, olvasom, hogy
napjainkban rengeteg program van,
de szerintem másfajta élményt és közösségi kohéziót jelentenek a katonadombi vagy a főtéri nagy lélekszámú rendezvények, melyek egyébként
láthatóan sokak igényével találkozik.
Több mint negyvenezer ember elvárásaival, igényeivel annak ellenére is nehéz lépést tartani, hogy a közelmúltban is volt iskola, óvodabővítés, épül
az új 24 tantermes iskola, sportcsarnok és a tanuszoda. Ezzel együtt úgy
látom, jó irányba megy a város, sok fejlesztés van, de, mint minden település
életében, így Dunakeszin is bőven van
tennivaló. De feladatok azért vannak,
hogy megoldjuk őket, amire képes is a
város és önkormányzata.
- A rendszerváltozás óta teljesen
visszavonult a közéletből. Hogyan
telnek napjai?
- Valóban, nem igen látogatok rendezvényeket, főleg politikaiakat,
mert - olvasva a híreket azt tapasztalom – sokszor igaztalan, nemtelen stílusban ítélkeznek a múltról,
a munkánkról. Egyébként még ma
is dolgozom, szabadidőmben itthon
pihenek, olvasok, vagy sétálok a városban. Jó viszonyban vagyok az
emberekkel, mindenki köszön, pedig sokszor azt sem tudom, ki kicsoda! Köszönettel tartozom a dunakeszieknek, mert itt teljesedtem ki,
itt lettem önálló vezető. Nagy elismeréssel tudok nyilatkozni munkájukról, erőfeszítéseikről. A település valamennyi lakójának azt kívánom, hogy érezze jól magát Dunakeszin, tehetségével, tudásával járuljon
hozzá a 40 éves város további fejlődéséhez. Köszönöm, hogy e jeles évforduló alkalmából megtiszteltek érdeklődésükkel.
- Mi is köszönjük a beszélgetést, további jó egészséget kívánunk!
Vetési Imre
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40 év
1977. április 1.
Jeles dátum Dunakeszi életében, a városi cím elnyerésének
a napja. De különleges nap egy
fiatal pár életében is, akik elhatározták, hogy ezen a napon
összekötik életüket.

A

napvilágot Dunakeszin meglátó, és egész addigi életét itt töltő sportoló-edzőtestnevelő férjjelölt és a fiatal dorogi tanítónő menyasszony e napon mondták volna ki egymásnak a
boldogító igent. Bizony csak volna,
mert a teljes hivatal a várossá avatással volt elfoglalva, így végül egy nappal később, április 2-án került sor az
esküvőre. Igaz, ekkor is csak kisebbnagyobb viszontagságok árán, például Dunakeszin ekkor még nem lévén esküvői csokrot készítő virágos,
Budapestről kellett hozatni a bokrétát, amely a még mindig a várossá avatási ünnepségektől bedugult
Fő úton igencsak késve érkezett meg.
Azonban minden előzetes nehézség

ellenére a menyegző remekül sikerült, az énekelőadást pedig az újdonsült feleség első saját osztálya biztosította. A nászútra - két pedagógusról lévén szó - a tavaszi szünetben
került sor.
Az ifjú férj testnevelőként és a
DVSE edzőjeként számos kiváló
sportolót nevelt ki, valamint a Sportcsarnok igazgatójaként is sokat tett a
dunakeszi sportéletért. A 40 éves pedagógusi pályafutását tavaly lezáró felesége Dunakeszi több iskolájában sok-sok nebulóba plántált tudást
és emberséget. Így szinte megszámlálhatatlanul sok gyermek csepere-

dett-formálódott kettejük keze alatt.
Telt-múlt az idő, a város is tovább
épült-szépült, a család is gyarapodott előbb fiú-, majd lánygyermekkel. Előbbi országos bajnok atléta
lett, utóbbi - követve a családi hagyományt - a sportkarrier után szintén a tanári pályát választotta hivatásul, valamint később két unokával
ajándékozta meg az immáron nagyszülőket. Természetesen az egyre
terebélyesedő család minden tagja
szintén Dunakeszin lelt otthonra.
Idén tavasszal tehát nemcsak Dunakeszi városa, hanem történetünk főhősei - Kundlya János és
Kundlyáné Szabó Ágnes - is 40 éves
évfordulót ünnepelhetnek.

Dunakeszi az ő városuk, Dunakeszi a mi városunk!
Szeretettel gratulálunk, további
örömteli éveket kívánunk!

Dr. Almási Kitti
először Dunakeszin!

Bátran élni – Félelmeink
és gátlásaink leküzdése

Táblácskát kapott a város
Dunakeszi idén ünnepli várossá
nyilvánításának 40. születésnapját. Erről szól Vámos Robi kreatív grafikus és alkotó csapatának
műve, melyet Dióssi Csaba és a
Dunakeszi Programiroda munkatársai kaptak. Kővári Emese
és Lengyel-Podonyi Emese rajzolták meg azt a táblácskát, amelyet
a polgármester látogatásakor adtak át Dióssi Csabának. A politikus munkatársaival látogatott el
a Táblácska Hungary műhelyébe, ahol a városházi ügyfélszolgálat gyereksarkába szánt faldekorációt egyeztették.
Vámos Robi gárdája már dolgozott Dunakeszinek. Az ő raj-
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zaik színesítik a Fóti úti gyermekrendelő falait. A polgármester és munkatársainak látogatása
óta Vámos Robi és munkatársai
elkészítették a januárban megnyílt korszerű ügyfélszolgálati iroda tágas helyiségében kialakított gyermekváró hatalmas
falának díszítését is. Az országban is egyedülálló önkormányzati ügyfélszolgálati irodába érkező szülőket elkísérő gyermekek különlegesen szép rajzokban
gyönyörködhetnek és játszhatnak a részükre kialakított „mesebirodalomban”, míg édesanyjuk, édesapjuk hivatalos ügyeiket intézik. 
V. I.

Március 28-án a népszerű Nyitott Akadémia sorozat keretében először találkozhatunk Dunakeszin
dr. Almási Kitti pszichológussal, akinek estjeit országszerte vastapssal köszöni meg a közönség.

V

ajon miként kutathatjuk fel, hogy miből
erednek a félelmeink,
gátlásaink, és tudatos
munkával hogyan csökkenthetjük erejüket, hogy ne akadályozzanak bennünket céljaink elérésében? A nehéz témát dr. Almási
Kitti jó humorú, sodró előadói
stílusa oldja, és teszi élvezetessé.

A helyszínen, kedvezményes
áron lehet megvásárolni dr.
Almási Kitti könyveit, melyeket a szerző kérésre szívesen dedikál is.
Az
előadásra
jegyek
még kaphatók online, a
w w w. n y i t o t t a k a d e m i a . h u
oldalon és személyesen, a József
Attila Művelődési Központban.

VOKE József Attila Művelődési Központ
2017. március-áprilisi programjai
Március 18. szombat 18 óra
VIII. Dunakanyar Hangja
Tehetségkutató Énekverseny
döntő
Március 21. kedd 19 óra
Dr Csernus Imre előadása:
Pár/kapcsolat, pár/beszéd
Jegyár: 2.700,-Ft
Március 22. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:
Dunakeszi séta az Alagi Lósport
telepen
Március 22. szerda 18 óra
Sebestyén Gyula: Gesta
Hungarorum könyvbemutatója
Vendégek:
Jankovics Marcell író,
Elmer István író,
Fekete Csaba könyvkiadó
Március 23. csütörtök 19 óra
Dumaszínház:
Kis ember nagy gonddal jár –
Dombóvári István önálló estje
Jegyár: 2.900,-Ft

Március 25. szombat 9-13
óráig
Bababörze
Várjuk a börzére az anyukákat,
apukákat, nagymamákat,
akik árusítani vagy vásárolni
szeretnének!
Asztal ár: 1.700,-Ft
Március 28. kedd 19 óra
Nyitott Akadémia – Almási Kitti
előadása:
Bátran élni, félelmeink és
gátlásaink leküzdése
Jegyár: 2.300,-Ft
Április 7.péntek 18 óra
Kiállítás az 1956-osemlékév
tiszteletére
Április 9. vasárnap 18 óra
„Vagyok, mert hiányzom
Valahonnan” Gérecz Attila a szabadság költője.
Hajnal Géza irodalomtörténész
előadása.
Közreműködik a Zöldsziget
Táncegyüttes és
a Szigeti Veszedelem Zenekar.
A Belépés ingyenes

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

Április 21. péntek 18 óra
Tánc Világnapja
Április 22. szombat
10-14 óráig
A költészet napja.
Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetsége
klubjainak vetélkedője
a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub szervezésében,
Arany János műveiből.
Április 23. vasárnap 18 óra
II. Tavaszi Hastáncest
Jegyár:
elővételben: 1.500,-Ft;
helyszínen: 2.000,-Ft
Április 27-28.
csütörtök-péntek
Színházi előadás Martikán
Erika színjátszó társulatának
szervezésében.
Címe: Hófehérke
Időpontok:
2017. április 27. 10.00 és 14.30
2017. április 28. 10.00 és 18.00

Dunakeszi Polgár 21

Mexikóból
Dunakeszire
– Egy karrier útjai
Az idei nagy sikerű Újévi koncert már jól ismert sztárvendégei között egy, a városunkban eleddig nem ismert
operaénekes is fellépett és a Váci Szimfonikus Zenekar
kíséretében közismert áriák szuggesztív előadásával
hatalmas sikert aratott.

S

okan kérdezték a koncert után, hogy vajon ki
ez a művész, akit Farkas Pál karmester meghívott erre az alkalomra? Bizony jól tette ezt, hiszen különlegesen erős, bass bariton énekhangja valósággal lenyűgözte a
közönséget és erejével megtöltötte a tágas nézőteret.
Ő
Manuel
Betancourt
Camino, és egy ideje családjával Dunakeszin él. Ám hosszú
út vezetett szülőhazájából, Mexikóból Európa operaszínpadain át, amíg családjával új otthonra találtak nálunk.

találkozott először. Moreliában
kezdett zenét tanulni s tanárai javasolták, hogy különleges hangi adottságait kihasználva az operára specializálódjon. Magától értetődő volt,
hogy célja lett az operaénekesi
karrier. Az akkor még bariton
hangú Manuel első fellépésére
22 évesen került sor, egy olasz
operában debütált.
A moreliai konzervatóriumban 1999-ig tanult, innen útja
Mexikóvárosba, a Nemzeti
Konzervatóriumba vezetett. Jó
szívvel emlékezik arra, amikor
egy gyermekeknek szánt pro-

A tehetséges művész és boldog családja

A most 41 éves művész a
Guanajuato állambeli San
Felipében született. Ennek a régiónak gazdag a kulturális élete és a történelme, innen indult
a függetlenséget kivívó forradalom is. Tehetségét és a művészet szeretetét édesanyjától,
Bertha Rosa Camino Romo-tól
örökölte, aki nagyon szépen
énekelt.
Az opera műfajával 18 évesen
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dukcióba meghívták. Egy hatalmas fedett arénában, tízezer
gyermek előtt szerepelt s ezt
az előadást néhányszor megismételték. Több alkalommal
fellépett Mexikóváros Operaházában, ahol többek között
Bizet Carmen című operája
Escamillo szerepét alakította..
Újabb fordulat volt pályafutásában, amikor Placido Domingo ösztöndíjat kapott,

mellyel Izraelben és Puerto Ricóban a New York-i Metropolitan operaénekesei által tartott
mesterkurzusokon fejleszthette tudását.
Nagy álma volt, hogy Európába, a klasszikus kultúra hazájába jöhessen, hiszen itt sokkal intenzívebb az opera élet.
Mexikó zenekultúrája nagyon
gazdag, minden mexikói lelkében muzsika szól, sokat énekelnek. De a színvonalas színházi és opera előadásokból Európában többet lehet találni. S
amikor 2005-ben Zürichben
lehetősége nyílt, hogy a híres
Operaház stúdiójának tagja legyen, végleg eldöntötte, hogy
az „Óvilágban” folytatja pályafutását. Neves művészekkel
léphetett fel, például a Rigolettóban Polgár Lászlóval, a kiváló magyar énekessel s dolgozott
Fischer Ádámmal is.
Szülőhazáját nehéz volt otthagyni, de határozott ambícióit itt látta beteljesülni. S még
egy fontos esemény történt magánéletében. Svájcban ismerkedett meg magyar feleségével,
Szepessy Klaudiával. De ennek
történetére még visszatérünk.
Két év után elköltöztek Franciaországba a Rajna-vidékre.
Itt Strasburgban, Colmarban,
majd Luxemburgban, Párizsban, Avignonban, Brüsszelben,
és Passauban is szerepelt. Repertoárja folyamatosan gazdagodott, előbb olasz, majd német és francia darabokkal. A
Figaro házasságában lépett fel,
mint Figaro, a Don Juanban,
a Carmenben, a Rigolettóban,
Dandini szerepében Rossini
Hamupipőkéjében.

A felesége annak idején egy
nemzetközi
könyvvizsgáló
cégnél dolgozott először Magyarországon, majd 2005-től
Svájcban. Kapcsolatuk tartósnak bizonyult, bár nem volt
könnyű, hiszen Manuelt gyakran elszólították a szerződései.
Házasságot 2008-ban Magyarországon kötöttek s még abban
az évben megszületett kislányuk Marléne. Kisfiuk, Ricardo 2012-ben látta meg a napvilágot. Budapesten, Angyalföldön laktak s 2014-ben költöztek Dunakeszire. Kislányuk
másodikos a Széchenyi István
Általános Iskolában, kisfiuk a
Meseház óvodába jár.
Szeretik a várost, végleg itt
szándékoznak élni. Manuel most hazánkban építi karrierjét, hangja időközben baritonból bass baritonra mélyült,
volt már próbaénekléseken a
Magyar Állami Operaházban.
Megismerkedett Farkas Pállal,
akinek zenekarával már többször lépett fel hangversenyeken. A mexikói nagykövetség
most szervez számára fellépést
idehaza, majd Horvátországban és Prágában. S a már említett Újévi koncert mellett énekelt a Farkas Ferenc Művészeti
Iskolában a dr. Molnár György
– Molnár Jancsik Beáta házaspár fotótárlatának megnyitóján.
Új repertoárt tanul, sok operában szeretne fellépni, s jövendő karrierjét családi boldogulása mellett végleg Magyarországon kívánja beteljesíteni.
Katona M. István
A szerző felvételei

Képünk illusztráció

Kardos Évával, a Koneli Iskola
és a Varázshíd Tanoda alapítójával és a Kincsem Sziget Óvoda
fenntartójának képviselőjével
beszélgettünk arról a kérdésről, hogy a gyermekünk menjen iskolába, vagy maradjon
inkább óvodában?

Iskolába menjen
vagy Óvodában maradjon?
Vagy van más megoldás is?
- Az elmúlt 4 év során fenntartóként azt tapasztaltam, hogy
a szülők ennél a kérdésnél elbizonytalanodnak. Olyan óriási szakadék tátong az óvoda
és az iskola követelményrendszere között, amely nehezen
hidalható át a mai intézményi keretekben. Szakemberként is, de bizonyított felmérések alapján is, szükség lenne egy olyan iskola előkészítő évre, amely a készségeket,
képességeket megalapozza, a
már meglévőket pedig mélyíti. Mi erre most itt Dunakeszin biztosítunk megoldást a
Varázshíd Tanodában. Ezt az
iskola előkészítő évet a 6. életévét betöltött gyermekeknek
hoztuk létre, egy külön, a Tanoda részére, több szakember
bevonásával elkészített pedagógiai programmal. Egyediségre törekedtünk, amelyben a
mozgásra építve csoportos tevékenységekkel, heti témákat
dolgozunk fel.
- Mégis mivel kap többet egy
gyermek, ha iskola-előkészítőbe megy, mintha óvodában
maradna?
- Sokkal többet kap. A képességeket és készségeket fejlesztő foglalkozások és a mindennapi mozgás (úszás, és
funkcionális mozgásprogram)
mellett, nagy hangsúlyt kap a
kommunikáció, a sok beszél-

getés. A nap indítását érdemes
lenne ezzel kezdeni minden
intézményben, hiszen így a
pedagógus is pontos képet kap
a gyerekek lelkiállapotáról. A
beszélgetések során a gyermek
is megtanulja kifejezni érzelmeit, problémáit illetve, hogy
másokat is érdemes és fontos meghallgatni. Egyedülálló
módon a tanulás módszereit is
megismertetjük a gyermekekkel, hogy az iskolában már a
nekik megfelelő módszerekkel
tanulhassanak. Alapul véve a
gyermekek egyéniségét és az
életkori sajátosságaikat, a Tanodában, 2x90 perces játékos,
mozgásos, vagy adott esetben alkotó, cselekedtető foglalkozásokat valósítunk meg.
Nagy hangsúlyt fektetünk a
tehetséggondozásra. Azt valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és ha ebben segítjük, támogatjuk, és
teret engedünk ezeknek a képességeknek, akkor a gyermekek boldogak felszabadultak,
és motiváltak lesznek.
- A programot elnézve, úgy
tűnik, hogy a mozgást helyezik a középpontba. Miért, mi
ennek a szerepe?
- Látni kell, hogy a mozgásnak milyen nagy szerepe van
az idegrendszeri fejlődésben.
A keresztirányú mozgások,
egyensúly, finommotorika fej-

lesztésében döntő szerepet játszik a mozgáson alapuló fejlesztés, ezért is igyekszünk
mindezt biztosítani a gyerekeknek hetente több alkalommal az úszással és a funkcionális mozgásprogrammal.
- Nagyon tartalmas a program, de mi a helyzet az idegennyelv-oktatással? Ez is része a programnak?
- Az angol nyelvtanítás fontosságának kérdése sokakat
megoszt, nekünk az a tapasztalatunk, hogy hosszútávon
a gyerekek rengeteget profitálnak abból, ha már kisgyermek korban megismerik az
adott nyelv dallamát, ritmusát, hangzását. Nálunk a napi
szintű angol foglalkozások,
szintén a közös cselekvésen,
cselekedtetésen alapulnak, így
az itt tanultak hosszú távon
is elősegítik az angol nyelvtanulást. Hisszük, hogy idegen
nyelvet minél hamarabb el kell
kezdeni tanulni.
- Hogyan írná le az ideális
csoportot?
- A lehetőségekhez képest
érdemes már az óvodában, de
az iskolában is olyan helyet választani, ahol alacsonyabbak a
csoportlétszámok, és több pedagógus van egy időben a gyerekekkel. A most induló Tanoda programjában két óvónő

és egy tanító közös, összehangolt munkájára építünk, így
biztosítva a Nemzeti Alaptanterv által megfogalmazott kiés bemeneti követelményeket.
Kutatások is igazolják, de mi is
azt tapasztaljuk, hogy 16-20 fő
az ideális csoportlétszám.
- Kinek lehet hasznos az iskola-előkészítő?
- Célunk az átmenet biztosítása az óvoda és az iskola között, ezért minden általános
iskola előtt álló gyermeknek
ajánljuk, hiszen a legfontosabb, hogy a gyermekek személyisége, értelmi, érzelmi és
testi fejlettsége biztonságot és
stabilitást kapjon.
- Mit tanácsol a nagycsoportos óvodás gyermekek szülei számára?
- Édesanyaként és szakemberként is azt gondolom, hogy
az intézménynek, amit választ
a szülő, legyen az Óvoda, Tanoda, vagy Iskola, a gyermekeket kell alapul vennie és a
gyermekek fejlődését kell szolgálnia.
A személyes tapasztalati tanácsom, hogy adjanak gyermeküknek biztos alapokat, hiszen akkor érhetünk el szülőként sikereket, ha a végeredmény egy boldog, magabiztos,
sikeres gyermek!

(X)
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Kedves Olvasóink! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Házasság
hete alkalmából meghirdetett novellaíró pályázatra értékes
munkák érkeztek. A tervezett kötet kiadásához viszont még
több novellára lenne szükségünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy
a pályázatot ismét meghirdetjük az alábbiak szerint.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunakeszi Város Önkormányzata irodalmi pályázatot hirdet.

A

pályázók írjanak le egy valós vagy elképzelt történetet,
amelynek témája a házasság, a
szeretet, a hűség, a család. A mű lehet
prózai vagy verses formában megírt alkotás. A terjedelem maximum 10 gépelt
oldal, 12 pontos betűmérettel, normál
sorközzel.
A pályázaton mindenki részt vehet,
aki betöltötte 16. életévét. A pályaműveket zárt borítékban, saját jeligével ellátva az Önkormányzat Programirodájában kell leadni, vagy postai úton eljuttatni oda. Mivel a pályázat jeligés,

ugyancsak zárt borítékban meg kell adni
a pályázó nevét, címét, telefonos vagy
e-mailes elérhetőségét is.
Beküldési határidő: 2017. május 31.
A legjobb írásokat azzal jutalmazza az
Önkormányzat, hogy a fent említett kötetben megjelenteti azokat.
Bocsák Istvánné
Családügyi tanácsnok
…
„Veled kiteljesedve!” mottóval hatodik
alkalommal került sorra Dunakeszin az
országos rendezvénysorozathoz kapcso-

Munkaszüneti nappá
nyilvánították nagypénteket
Az Országgyűlés március 7-én a Fidesz-KDNP képviselőinek javaslatára munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így idén április 14-től négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.

A

parlament 163 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere és Varga Mihály nemzetgazdasági
tárcavezető erről szóló egyéni képviselői indítványát.
Két független képviselő,
Fodor Gábor (Liberálisok)
és Szabó Szabolcs (Együtt)
tartózkodott.
A Ház a munka törvénykönyve mellett további négy jogszabályban rögzítette az új munkaszüneti napot, amellyel Magyarországon tizenegy olyan
munkaszüneti nap lett,
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amelyek hétköznapra esnek, illetve eshetnek: január 1-je, március 15-e, nagypéntek, húsvéthétfő, május
1., pünkösdhétfő, augusztus 20-a, október 23., november 1-je, december 25-e
és 26-a.
A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét
előtti péntek, amelyen a keresztények Jézus Krisztus
kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről emlékeznek meg - emlékeztetnek az előterjesztők indítványukban, hozzátéve, a munkaszüneti nap nagypéntek
méltó megünneplését segíti elő -, olvasható az MTI hírei közt.

lódva a Házasság hete február 19-ig tartó
programjára. Az ünnepélyes megnyitót
február 12-én tartották a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában, melynek keretében adták át a novellapályázat díjait.
A zsűri – elnöke Kozsánné Tóth Marianna magyartanár, valamint Babják Annamária és Bocsák István Károlyné volt.
Különdíjat kapott Berecz Éva, Nagy
Krisztina. Harmadik lett Juhász Terézia,
második Katona M. István, első helyen
végzett dr. Gyombolainé Kindler Edit és
Csongor Andrea. Valamennyi pályamű
olvasható a www.dunakanyarregio.hu
valamint a www.dunakeszipost.hu felületein.

KÉZILABDA

A férfiak dobogós helyen,
a nők a mezőny alsó harmadában állnak
A Dunakeszi Polgár februári lapszámában azt nyilatkozta Géber Zsolt, a Pest megyei I. osztály A csoportjában
szereplő férfi kézilabda csapat edzője, hogy jól sikerült a 2016-17. évi bajnoki rajt, aminek köszönhetően a téli
pihenő után a 2. helyen várják a tavaszi nyitányt.

A

z edző és csapata reménye beteljesült, hiszen remekül sikerült
a tavaszi rajt. Hazai
környezetben 45-20-ra nyertek
Géber Zsolt fiai a bajnoki tabella
alsó harmadában tanyázó Albertirsa SE ellen. A folytatásban Százhalombattára látogatott városunk
együttese, amely idegenben 4223-ra nyert a vendéglátók ellen.
Ezen az összecsapáson Soós (6),
Jávor (5) és Váncsa (5) volt a legeredményesebb.
A tavaszi idény harmadik találkozóján is fölényes, 42-21-es diadalt arattak Kenéz Tiborék a VSK
Tököl II ellen. A Radnóti sportcsarnok közönsége élvezetes, gól
gazdag találkozót láthatott, me-

lyen a mieink közül Kenéz (9),
Legindi (9), Szemenyei (7), Jávor
(6), Burger (5) volt a legeredményesebb.
A nagyszerű szereplésnek köszönhetően a VSD 30 ponttal a
bajnoki pontvadászat 2. helyét
fogalja el, mindössze két ponttal
lemaradva a listavezető Abonyi
KC mögött.
A folytatás igazi felsőházi rangadót ígér, hiszen Géber Zsolt
együttese március 12-én a 3. helyen álló Üllőre látogat. A vendéglátó VKSK 27 pontot gyűjtött, és
egy mérkőzéssel többet játszott,
mint a VS Dunakeszi.
Az NB II Északi csoportjában
játszó VSD női kézilabda csapat a férfiaknál szerényebb telje-

Telekeszi TV műsorának elérhetősége
a Telekomos előfizetők számára:
Amennyiben Ön
IPTV előfizető:
vagyis a tv adás egy modem és egy IPTV set top
box segítségével látható
Önnél, ebben az esetben a
Telekeszi TV adása jelenleg nem elérhető, mert a
Telekom kizárólag DVB-C
előfizetők számára továbbítja a műsort.

Amennyiben Ön
DVB-C előfizető:
Ha Ön régebbi típusú (nem
lapos) televíziókészülékkel
rendelkezik, akkor nincs
különösebb teendője, mert
a Telekom által biztosított
set top boxon keresztül rendelkezésére áll a Telekeszi
TV műsora a 231-es programhelyen.

Ha Ön új típusú (lapos) televíziókészülékkel rendelkezik, abban az esetben a koaxiális antennakábel csatlakoztatásával érheti el a
DVB-C műsorokat. Amen�nyiben az automata csatornakereséssel a Telekeszi TV
műsorát nem találja, úgy
kézi hangolással az alábbi
vételi paraméterek kézi beírásával tudja a csatornát
megkeresni:

lövő listán a legelőkelőbb helyen
Juhos Leila áll, aki 11 mérőzésen
63 alkalommal zörgette meg az
ellenfelek hálóját. A rutinos Birkás Anikó ebben a bajnokságban
kilencszer lépett pályára és 58 gólt
szerzett, ezzel 11. a góllövő listán.
A VSD harmadik legeredményesebb játékosa Gruber Zita, aki tizenegy mérkőzésen 36 gólt lőtt, s
Gruber Zita

sítményt produkál a női kézilabda harmadik vonalában. Szénási
István lányai 13 forduló után a 8.
helyen állnak hét ponttal, három
ponttal lemaradva a 7. helyett elfoglaló Csepel DSE-től, kettővel megelőzve a Komárom VSE-t.
Birkás Anikóék a bajnokságban
háromszor nyertek, egyszer döntetlent játszottak, míg legtöbbször, kilenc alkalommal vesztesen vonultak le a pályáról.
A téli pihenő után bíztatóan indult a tavaszi idény, hiszen hazai
környezetben 24-20-ra nyertek a
Szent István SE II ellen. A találkozón a legeredményesebb Deézsi
(9), Juhos (5), Tasi (4) volt. A remélt jó folytatás sajnos elmaradt,
mert március 4-én, a Dunakeszire
látogató Dorog 29-25-ös győzelmével elvitte a két bajnoki pontot.
Az NB II Északi csoport gól-

Deézsi Réka

ezzel jelenleg a 31. helyett foglalja
el a „mesterlövész hölgyek” versenyében.
A találatok és a pontok számát
legközelebb március 11-én a Vasas II, majd március 25-én a Csepel ellen növelhetik a VSD játékosai, akik a Radnóti sportcsarnokban fogadják a Dunakeszire látogató két együttest.
Vetési Imre

TELEKOM
vételi paraméterek :
• Frekvencia
220 MHz
• Szimbólum
sebesség
6.875 MS/s
• Moduláció
256 QAM
További segítséget az alábbi
telefonszámon kaphat:

+36 30 488-8350
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A labdarúgás imádata sokaknál
már az óvodás korban kezdődik
A világ legnépszerűbb játéka a labdarúgás, amely milliókat
képes a televízió képernyője elé vonzani, amire jó példa a világbajnokság döntője, vagy olyan látványos, és példa nélküli fordulatokban gazdag mérkőzés, mint a március 8-án lejátszott
Barcelona-PSG BL-nyolcaddöntő visszavágója. A Barca 4-0-s párizsi vereség után csodaszámbamenő 6-1-es győzelemmel vívta ki
a továbbjutást, amire a statisztikák szerint még soha nem volt
példa.

A két kiváló
fiatal edző:
Lőrincz László és
ifj. Kárpáti Zoltán

C

avani szépség díjas találata majd a katalánok reményét visszaadó Neymar varázslatos szabadrúgás gólja a fiatalok millióit csábítja a futballpályákra szerte a világban. De
említhetjük a magyar válogatott tavalyi franciaországi sikerét az Európa-bajnokságon, melynek köszönhetően újra egy ország szerette meg a
földkerekség legkedveltebb játékát.
S hogy mindezeket miért írtam le?
Nem másért, mint azért az örömteli tényért, hogy szűkebb „kis hazánkban”, Dunakeszin is a fiatalok százait érintette meg a labdarúgás varázsa, akik között nagyon sok
az óvodás korú. Minderről két kiváló fiatal szakembertől, Lőrincz Lászlótól és ifj. Kárpáti Zoltántól, a VSD
edzőitől értesültem, akik élvezve az
önkormányzat támogatását a város
több óvodájában kezdték el a kis lurkókkal megismertetni a labdarúgás
alapjait.
- Edző kollégám, Lőrincz Laci fejében már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, hogy óvodás korú gyerekekkel is célszerű lenne megismertetni a labdarúgás alapjait. Ezt a gondolatot erősítette, táplálta a magyar
válogatott sikere, a fiatalok labdarú-
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gás iránti rajongása. A tavaly létrejött Városi Sportegyesület Dunakeszi kereteiben lehetőség nyílt arra,
hogy szervezett formában kezdjük
el a gyerekek oktatását. Ma is jó érzéssel mondom, hogy ötletünket, javaslatunkat támogatta a VSD vezetősége és a program mellé állt az önkormányzat képviseletében támogatóként Erdész Zoltán alpolgármester
úr is. E nagyszerű összefogásnak köszönhetően közel négyszáz óvodás
vesz részt a programban – tájékoztatott ifj. Kárpáti Zoltán. A korábbi utánpótlás válogatott labdarúgó elmondta, hogy edzőtársával irányítják a programban közreműködő
edzők tevékenységét, de ők is tartanak edzéseket.
- A kezdeményezés sikerét megalapozta, hogy a város több óvodájában
van mini focipálya, melyen az ovisok játszhatnak, akik örömmel vesznek részt az általunk indított programban. A gyerekek nagyon kedvelik az edzéseket, a labdarúgással való
ismerkedést. De előnyös az óvónők
számára is, hiszen valamilyen szinten tehermentesítjük őket az edzések ideje alatt. A szülők is örömmel
fogadták, mert nem kell külön edzésekre vinniük a gyerekeket – tájékoztatott ifj. Kárpáti Zoltán, aki külön
kiemelte, hogy a gyerekek félévenként városi futball fesztiválon, közös
edzésen, bemutatón vesznek részt.
A beszélgetés során az is kiderült,
hogy a gyerekeket regisztrálták az
országos Bozsik programba, aminek
köszönhetően felszerelésekhez jutnak az óvodák. Az is segíti az óvodai labdarúgó program sikerét, hogy
több óvodában van füves, vagy kemény borítású labdarúgó pálya, de
ahol nincs, ott a tornaszobában tartják az edzéseket.
A Fazekas iskolában testnevelő tanárként oktató Lőrincz László az óvodai foci programban kettős
funkcióban vesz részt, mivel ő a VSD
U7-től U13-ig terjedő korosztályhoz

tartozó labdarúgók szakosztályvezetője, ami mellett a Bozsik program
körzeti vezetője is.
Az egykori kiváló labdarúgó elmondta, hogy legfontosabb célként az utánpótlás-nevelés mellett
az egyesület tömegbázisát szeretnék
növelni a Bozsik programban és az
óvodai labdarúgó oktatásba bekapcsolódott fiatalokkal.
A gyerekek hasznos időeltöltése,
a sport, a labdarúgás megszerettetése mellett a szülőket is szeretnék bevonni a közös programokba, hogy
testközelből élvezhessék gyermekeik játékát, részesei lehessenek a közös siker élményének.
- Ars poeticám, hogy a szülőket
is az egyesület részesévé kell tenni
– mondta Lőrincz László, aki azt is
hozzátette, hogy a program sikerét
segíti a magyar válogatott EB szereplése, a tv-n látható nagyszerű mérkőzések, a világsztárok játéka.
– Az is örömmel tölt el bennünket, hogy a VSD szakosztályaiban
sportoló fiatalok az egyesületen keresztül élvezhetik az önkormányzat,
kiemelten Dióssi Csaba polgármester
és Erdész Zoltán alpolgármester támogatását – tette hozzá.
Mindkét fiatal edző elmondta;
őket is meglepte, hogy milyen nagy
népszerűségnek örvend a program
az óvodások körében, akik számára örömmel tartják az edzéseket.
A kedvező fogadtatás arra ösztönzi
őket, hogy a programot tovább fejlesszék a gyerekek fejlődése, a sport
iránti kötödésük érdekében.
Csak elismeréssel szólhatunk a
kezdeményezésről, még akkor, ha a
gyerekek között esetleg nem kergeti a labdát a jövő Messije, Neymarja,
vagy a mi Nyilasi Tibink, Détári Lajosunk, de az bizton állítható, hogy
megszeretik a sportot, felnőttként
minden bizonnyal az egészséges
életmódnak hódolnak majd.
Kell ennél több?
Vetési Imre

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

Üzletünkbe szakmáját szerető, 4 órás virágkötő
munkatársat keresünk hosszú távra!
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Téli-nyári
gumi csere!
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Alapszakasz győztesként kezdte a felsőházi rájátszást a Kinizsi

Dunakeszi nyerte a Vác elleni örökrangadót
A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub négy éves fennállása óta történelmének legszebb lapjait írja, hiszen a Magyar
Kupa sorozatban olyan kiváló, NB I-es csapatot, mint a Berettyóújfalu ütött el a továbbjutástól káprázatos játékának köszönhetően, majd a másik első osztályú klubon, Bőnyön is átverekedve jutott be a veszprémi Final
Fourjába, ahol az elődöntőben a magyar topcsapat, az Európában is jegyzett Győri ETO ellen már nem tudta felvenni a versenyt. Noha 7-0-ra kikapott, de dicséretre méltóan küzdött az elitgárda ellen.

Temesi Norbert csapatkapitány
a Kinizsi vezéreként játszik minden találkozón

A

Dunakeszi
Kinizsi helytállásának,
nagyszerű sorozatának értékét növeli,
hogy egyetlen NB II-es csapatként jutott be a Magyar Kupa
Final Fourjába, ahová az ország legnagyszerűbb szurkolótábora is elkísérte, és a helyi
közönséggel együtt ünnepelte
Biczi Gábor együttesét.
A sikersorozat a bajnokságban is folytatódott, hiszen az
NB II Közép-keleti csoport
alapszakaszának utolsó mérkőzésén listavezetőként fogadhatta a dunakanyari örökrangadón, a szomszédvár Vác
együttesét. A futsal rajongók
körében közismert, hogy a két
csapat mérkőzése – függetlenül a bajnoki tabellán elfoglalt helyüktől – minden alkalommal igazi presztízs összecsapást jelent, amely nem nélkülözi a kemény játékot, ám
mindkét együttesben vannak
kiváló technikai képességgel megáldott játékosok, akik

gyors, látványos megoldásokkal szórakoztatják saját publikumukat.
Telt ház, remek hangulat
volt február 24-én este a Radnóti arénában, ahol a Kinizsi
két kiválósága, Temesi Norbert és Bita László révén a 4.
percben már 2-0-ra vezetett,
amit Siskó Manó a 7. és a 16.
percben lőtt góljával kiegyenlített a Vác, amely ebben az
időszakban, a kezdeti megtorpanás után a vendéglátókhoz hasonlóan rengeteg támadást vezetett. A váci egyenlítő
gólra még abban a minutumban érkezett a Kinizsi válasza,
a csapat „nagy öregje”, Simon
Péter találatával újra magához
ragadta a vezetést (3-2), aki
hosszasan ünnepeltette magát
a lelkes dunakeszi ultrákkal.
Mindkét oldalon láthattunk
pazar megoldásokat, a Kinizsiben leginkább Bita László csillogtatta kivételes adottságait, aki újra bekerült a magyar futsal válogatott kereté-

be, míg a váciaknál ragyogó
nagypályás NB I-es múlttal is
büszkélkedő rutinos Vén Gábor a gólja mellett szép megoldásokkal tűnt ki. A második
félidő közepétől már jobbára a hazaiak uralták a mérkőzést, Bita Mátyás, majd Simon
Péter újabb találatával elhúztak 5-2-re, amire Vén válaszolt
(5-3). A váciak nem adták fel,
mozgósították erőtartalékaikat, sőt Bohony Bálint révén
még a kapusuk is kivette részét
a támadásépítésekről, de nem
jártak sikerrel. Sőt, a találkozó
utolsó percében Horváth Olivér talált be Bohony kapujába, beállítva a 6-3-as végeredményt.
A sportszerű, jó iramú, közönség szórakoztató mérkőzésen a Dunakeszi Kinizsi megérdemelten nyert a találkozó végére elfáradó Vác ellen,

amellyel hamarosan, a bajnoki
rájátszás második fordulójában, március 10-én újra összecsapnak a Radnóti arénában.
Az alapszakaszt a Dunakeszi
Kinizsi nyerte 44 ponttal, Vác
az 5. helyen végzett 30 ponttal.
A Dunakeszi Kinizsi a felsőházi rájátszás első fordulójában, idegenben 8-1-re nyert
Csömör ellen, amely a második körben, március 10-én
este – lapunk nyomdába adásával egy időben – az örök rivális, Vác együttesét fogadja.
A honi futsal két nagyszerű
csapatának mérkőzése ezúttal is rendkívül izgalmasnak
ígérkezik, mert mint mindig,
mindkét együttes győzelemre játszik.
Vetési Imre
Fotó:
Simonffy Norbert

A Kinizsi Ultrák így ünnepelték
Simon Pétert gólja után
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Dunakeszi bronzérem
az Országos Diákolimpián
Szlivka Norbert, a Városi Sportegyesület Dunakeszi fiatal asztaliteniszezője, a Kőrösi iskola negyedik osztályos tanulója Pest megye bajnokaként remek teljesítményt nyújtva az Országos Diákolimpia döntőjében a
3. helyen végzett.
- Az Országos Diákolimpia
döntőjét február 19-én Karcagon rendezték, melyre Szlivka
Norbert a Pest megyei döntő megnyerésével kvalifikálta
magát. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 4. osztályos tanulója azon túl, hogy
saját iskoláját és Dunakeszit,
Pest megye bajnokaként a megyét is képviselte a rangos versenyen – tájékoztatta szerkesztőségünket Lindner Ádám.
A VSD Asztalitenisz szakosztályvezetője elmondta: Norbi a csoportmérkőzések
során Nógrád, Baranya és Somogy megye bajnokait utasította maga mögé, majd a negyeddöntőben Békés megye
bajnokát búcsúztatta.
Az elődöntőben Vas megye
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bajnokától sajnos kikapott,
majd a bronzmérkőzésen legyőzte Budapest bajnokát. Így
végül bronzéremmel zárta.
Úgy gondolom, hogy szakosztályunk mellett méltán büszke
lehet a Kőrösi Általános Iskola és Dunakeszi Norbi sikerére!

Április 1-jén
immár 4. FutaKeszi
Dunakeszi Város Sportigazgatósága 2017. április 1-én
rendezi a 4. FutaKeszi tömegsport rendezvényt a városi
repülőtéren a 2,5km Kiskeszi, 5km Fut a Keszi és 10km-es
Nagykeszi távon, melyekre már március 1-től lehet előnevezni, de a helyszínen, a verseny napján is, ami mindkét esetben díjtalan – tudtuk meg Seltenreich József
városi sportigazgatótól.
Az előnevezés március 1-jén kezdődött és egészen március 30-án,
12 óráig tart. A futóverseny résztvevői a www.futakeszi.hu honlapon jelentkezhetnek - tájékoztatott a sportigazgató, aki elárulta, hogy 3x50 Futakeszi pólót sorsolnak ki a három táv előnevezői
között, amit a rajt előtt vehetnek át. – Szerencsés nyertesek névsorát a honlapon közöljük – tette hozzá Seltenreich József.
Távok és korcsoportok nemenként:
Lufis ovis futás 200 m-es táv külön; a kis (2013-ban született
gyerekek), középső (2011–2012 évben születettek) és nagycsoportosoknak (2009–2010 évben születettek).
Fut a Kiskeszi, 2,5 km-es táv: nincs chip, nincs kategória, csak
buli van!
Futakeszi 5 km-es és Fut a Nagykeszi 10 km-es távok. Időmérés
nettó idő alapján mikrochippel történik.

Korcsoportok a Futakeszi 5 km távra:
Gyermek A (-9 év), Gyermek B (10-12 év), Serdülő (13-15 év), Ifi (1617 év), Junior (18-19 év), Felnőtt (20-39 év), Szenior (40 év felett)
Korcsoportok a Fut a Nagykeszi 10 km távra:
Ifi (16-17 év), Junior (18-19 év), Felnőtt (20-39 év), Szenior (40 év
felett)
Családi futás: családtagok, 3 vagy több egyéni nevezéssel, bármely
távokon.
Az eredményhirdetésen, a jelenlévők között, akik a rajtszámszelvényt átadják, azok között Futakeszi pólókat, értékes ajándékokat sorsolnak ki. A díjak és a nyeremények átvétele csak a helyszínen lehetséges. Eredmények elérhetők: a versenyközpontban az
értékelés ütemében és a www.futakeszi.hu, honlapon.
Információ: Bíró György, telefon: +36 30 921 3924, e-mail:
sportigazgatosag@dunakeszi.hu

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: +36 27/ 341 789/ szállítás
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Rév Festék KISÁRUHÁZ
Festő Vállalkozók!

Kevés a hadra fogható szakember?
Megoldás a Baumit Fino Finish szórható glett,
amivel megsokszorozhatja kollegái hatékonyságát,
az egy nap alatt leglettelhető felület nagyságát.

Mindehhez a 25 kg-os előre bekevert kiszerelést 4 390 Ft-os
(176ft/kg) áron adjuk úgy, hogy a nálunk vásárolt gletthez
a professzionális glettszóróra április 11-től
kedvező gépbérlési lehetőséget biztosítunk.

Számoljon, nagyon megéri…
Nyitva vasárnap délelőtt is.
Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt.

