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Dióssi Csaba: 2019
A városi médiumoknak adott újévi nyilatkozatában Dióssi Csaba polgármester az
áttörések évének nevezte 2019-et, melyben az útépítéseknek és az M2 bővítésének
köszönhetően normalizálódhat és jelentősen csökkenhet a Dunakeszin áthaladó közúti gépjárműforgalom. Az idei fejlesztési tervekről elmondta, hogy – sok
egyéb mellett - új bölcsőde, óvoda, sportcsarnok, parkolók, kerékpárutak épülnek, az SZTK megújul, a Liget utcai és a Barátság úti orvosi rendelő is.

D

ióssi Csaba nyilatkozata
kezdetén sikerekben gazdag boldog új évet kívánt
Dunakeszi valamennyi
polgárának, akikkel együttműködve
az önkormányzat terve és reménye
szerint még élhetőbbé formálják a
települést. Az önkormányzat legfontosabb céljai közt említette egy olyan
élhető kisváros további építését, ahol
mindenki otthon érzi magát, hozzájut a számára szükséges szolgáltatásokhoz. Mint fogalmazott: a lakosság és a helyi vállalkozások által befizetett adóval ésszerűen gazdálkodnak, és arra fordítják, hogy minél
komfortosabb várost építsenek. Ennek bizonyságaként itt tett említést a
2018. évi polgármesteri beszámolóról, melyben az elmúlt évben elvégzett fejlesztéseket, a város intézményeinek működését, Dunakeszi kulturális, sport- és közösségi életét mutatták be a lakosságnak, a kiadványt
minden háztartásba eljuttatták.

Élhető kisvárost építünk
Dióssi Csaba polgármester kiemelte, hogy a 2014-19-ig tartó önkormányzati ciklus utolsó éve rendkívül erős lesz, melyben a mindennapi építőmunka mellett két választást
is tartanak. A részletekről szólva kifejtette, hogy mindennek az alapja a
jó közösség, melynek tovább építését fontosnak tartják. Örömét és elismerését fejezte ki, hogy a lakosság
körében nagyon népszerűek a Programiroda által szervezett városi rendezvények. A rendkívül színes és
tartalmas programokat felvonultató
kínálatot tavasszal újabbakkal bővítik – tette hozzá.
A városi beruházásokról és fejlesztésekről elmondta, hogy számos területen, nagy jelentőségű projektet
újra kellett tervezni a drasztikus építőanyag áremelkedések és a megnövekedett munkaerő költségek miatt.
Ezzel együtt bízik abban, hogy 20194 Dunakeszi Polgár

ben több beruházást is sikerül befejezni.

Bölcsődei és
óvodai fejlesztések,
sportlétesítmények építése
Az óvodai és bölcsődei fejlesztéseket
is érinti a drágulás, ám ennek ellenére
idén megnyílik Alagon a négycsoportos bölcsőde, melynek már elkészült az
épülete, már csak a közműfejlesztés, és
az útépítés van hátra. Az ugyancsak az
Alagliget lakóparkban létesülő új óvoda építésére kiírt versenytárgyalás lezajlott, így elképzelhető, hogy még
idén el tudják indítani a beruházást.
Hasonló helyzet miatt húzódott át
2019-re a Duna-parti nyílt vízi edzőközpont építésének kezdete. - A kivitelező kiválasztása folyamatban van,
így minden esély megvan rá, hogy
még ebben az évben elkészül a sportlétesítmény és jövőre már igénybe is
vehetik a sportolók mellett a gyerekek és a felnőttek is. Elindult a Magyarság sportpályán állami forrásból
épülő futsal,- és kézilabda sportcsarnok közbeszerzési eljárása. Az önkormányzat biztosította az önrészt
a VSD Fóti úton épülő edzőcsarnokához – jelentette ki Dióssi Csaba,
aki elmondta; folyamatban van az
atlétikai központ építése is. A rendkívül élénk városi sportélet további bővülését szolgálja majd a Rákóczi úton létesülő harcművészeti központ, melynek felújítását támogatja
az önkormányzat.

Állami beruházások
A polgármester az állami beruházásként megvalósuló fejlesztésekről szólva kiemelte; felújítják a MÁV
Nagyállomás épületét, és többszöri
közbeszerzési eljárás után a történelmi időket megélt vasúti épület mellett megépül az új járási központ. A

Radnóti Miklós Gimnázium teljes
energetikai felújítása is megvalósul,
amire már másfél éve meg volt a 800
millió forint, és reméljük, hogy idén
nyáron a felújítást szervező állami
cég megvalósítja a beruházást.

Köztéri felújítások,
parkolók építése
Önkormányzati forrásból parkosítják a városi köztemetőt,
szóróparcellát építenek a bejárat és a
ravatalozó között. Felújítják a gyártelepi vasútállomás lakótelep felőli oldalát, parkolókat építenek a Katonadomb déli oldalánál, a régi
garázsor helyén. Ötven parkolóhely
épül a Temető utcában, az Attila szobornál, a Fő út 37. számnál 30 gépkocsi beálló létesül, míg a Szent István parkban is építenek újabb parkolókat.
A Kőrösi iskola melletti parknál
szabadtéri fitneszközpont létesül, futópályával és kulturált, pihenésre alkalmas környezettel. Ugyanott felújítják a régi KRESZ parkot is.

Kerékpárutak
A város polgármestere újévi nyilatkozatában kiemelte, hogy hosszú
évek után állami beruházásban végre
megépül Budapest és Dunakeszi között az EuroVelo6 kerékpárút hiányzó szakasza, amely az Auchan körforgalomnál lemegy a Duna-partra. Egy rövid becsatlakozó szakaszt,
a Lukoil és az Auchan körforgalom
között az önkormányzat saját forrásából építi meg. Ugyancsak városi
költségvetésből készül a Fóti út és a
Szent István iskola között épülő kerékpárút, amely mellett felújítják az
útpálya burkolatot is.
Folytatódnak a járda és útfelújítások. A tervekben szerepel a lakótelepi Tallér és Garas utca felújítása mel-

az áttörések éve lesz
Dióssi Csaba
polgármester:
az önkormányzat
takarékos
gazdálkodásának
eredménye
megmutatkozik
a fejlesztésekben

lett a Rákóczi út vasút felőli része is,
ha sikerül előteremteni rá a forrást –
mondta a városvezető.

Közlekedés,
az M2 bővítése,
összekötő út építése
2019-ben befejezik az M2 2x2 sávosra történő bővítését, várhatóan idén elkészül Dunakeszi és Göd
határában az M2-est a 2. sz. főúttal összekötő út is. A két nagy jelentőségű beruházásnak köszönhetően – a Dunakeszi körül kialakuló körgyűrű révén – érzékelhetően
csökken a város gépjárműforgalma.
– Az úthálózatok bővítésének eredményeként 2019 az áttörések éve
lesz Dunakeszi életében – mondta
optimistán a polgármester, aki hozzátette: - Úgy alakítjuk majd a forgalmi rendet, hogy az átmenő forgalmat eltereljék a városból. Reményeim szerint 2020-ban teljes mértékben normalizálódik városunk
közlekedési helyzete.
Itt mondta el Dióssi Csaba, hogy
a lakosság közúti terheinek enyhítése érdekében az állami utak gyorsabb ütemű felújítása érdekében az
önkormányzat saját költségén elkészíttette ezen utak (pl. 2-es főút,
Kossuth Lajos utca, Fóti út) felújítási terveit.

Egészségügyi intézmények
fejlesztése
Az egészségügyi ellátásról kifejtette, hogy minden adott ahhoz, hogy a
21. század igényeinek megfelelő szolgáltatást nyújtsanak, ám a felújítások,
fejlesztések átmeneti kellemetlenséggel járnak. Idén elkészül az SZTK teljes körű felújítása, bővítése, valamint
az újabb parkolók kiépítése is. Javában tart a Liget utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése, ahová a háziorvosok mellett az orvosi ügyelet
és a mentőállomás költözik. Megújul
a Casalgrande téri orvosi rendelő is.
Az átmeneti időszakban a gyártelepi
MÁV-rendelőben fogadják a betegeket az orvosok.

Tovább bővül a térfigyelő
kamerarendszer
A város közbiztonságát jelentősen
javító térfigyelő kamerarendszert a
jelenlegi hetvenről 150-re bővítik.
Dióssi Csaba külön hangsúlyozta
a kamerarendszer hatékonyságát,
amely hozzájárul a rendőrség eredményes felderítő munkájához. – A
tények, a számok azt mutatják, hogy
az utóbbi években felére csökkent a
városban elkövetett bűncselekmények száma – mondta, elismerve a

Rendőrkapitányság bűnmegelőző és
felderítő tevékenységét is.

A májusi és az őszi
választásokról
A város polgármestere a Telekeszi
TV riporterének kérdésére elmondta, hogy az elmúlt években megvalósított fejlesztések, beruházások a
jól prosperáló magyar gazdaság teljesítményének, a helyi vállalkozások
és a lakosság adóforintjaiból származó bevételeknek és az önkormányzat
rendkívül fegyelmezett, racionális, a
költségeket minimalizáló gazdálkodásának az eredménye. – A közösen
elért megtakarításokat a fejlesztésekre fordítjuk – mondta Dióssi Csaba,
aki újévi nyilatkozata végén a májusi
Európa Parlamenti és az őszi önkormányzati választásokról röviden elmondta: a hivatal felkészült mindkét
választás adminisztrációs feladatainak ellátására. Reményei szerint a lakosság értékeli azt az összefogást, azt
az eredményes munkát, melyet 2014
óta végeznek. Polgármesterként bízik benne, hogy a jelenlegi képviselő-testület soraiban nem lesz érdemi
változás az őszi választás után sem,
megmarad a jelenlegi mag, továbbra
is élvezik az emberek bizalmát.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Elterelik Dunakesziről az átmenő forgalmat és a Budapestre ingázók életét is
megkönnyítik az idén befejeződő útépítések – nyilatkozta Tuzson Bence

Meg kell erősíteni
a tisztelet kultúráját
A kormányzat az idén is kiemelt figyelmet fordít a családokra – tájékoztatta lapunkat Tuzson
Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. A politikus beszélt arról
is, hogy akár már egy hónapon belül tovább bővülhet a családtámogatások rendszere, a kormány
ugyanis várhatóan februárban jelenti be az első olyan intézkedéseket, amelyeket a tavaly megtartott családügyi nemzeti konzultációra beérkezett válaszokra, vagyis a visszaküldött kérdőívekre alapozva hoz meg. Mint mondta, Dunakeszin még az idén elkezdik építeni a Duna-parti nyílt vízi
edzőközpontot, a helyieknek pedig a forgalmi rend megváltozására is fel kell készülniük.

Tuzson Bence
kislányával

M

a már egyértelműen
látszik, hogy egy nagyon fontos lépést tettünk meg akkor, amikor bevezettük a Nők40 programot,
szemléletesen igazolja ezt az is, hogy
2011 óta több mint 240 ezren vették
igénybe azt a kedvezményt, amit ez
a lehetőség kínál – fogalmazott Tuzson Bence, aki ebből arra követ-
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keztetett, hogy a kormányzati intézkedés találkozott a lakossági igényekkel. „Mi egy olyan családmodellben gondolkodunk, amelyben a
nagyszülők is részt vesznek a család
mindennapi életében, vigyáznak az
unokákra, iskolába vagy edzésekre
viszik őket, ezzel is tehermentesítve a szülőket, akik dolgozni járnak,
Dunakesziről például naponta beutaznak a fővárosi munkahelyükre.
Ebben segít egyrészt a Nők40 program is, de különösen nagy hangsúlyt kap az idős nemzedékek megbecsülése, hiszen a gyermeket nevelő családok támogatása mellett
ők is számíthattak a kormányra” –
fogalmazott Tuzson Bence. Jelentős eredmény az is, hogy Magyarország történetében tavaly immár
másodszor nyílt lehetőség nyugdíjprémium kifizetésére – tette hozzá.
Januártól egy átlagos nyugdíj így
éves szinten negyvenkétezer forinttal emelkedik.
A képviselő hangsúlyozta, hogy
Magyarországon meg kell erősíteni a tisztelet kultúráját, és alapvető kérdés, hogy olyan társadalmat
építsünk, amely a múltjából építkezik, a múlt történeteit pedig a nagyszülők tudják átadni gyerekeiknek,
unokáiknak.
A kormány számára a legfontosabbak a családok, s ugyanebből az
indíttatásból született meg az a kormányzati döntés is, amelynek értelmében januártól több újabb kedvezményt vehetnek igénybe a gyermekeket nevelő családok. Így például
havi negyvenezer forintra emelkedik a kétgyermekesek családi adókedvezménye, amint most már
a várandósság kilencvenegyedik
napjától azok a családok is igénybe
vehetnek, akiknél még nem szüle-

tett meg a második gyermek – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence.
A családok életminőségének javítását szolgálja az is, hogy az idén
elkészül az M2-es, és befejeződik a
Göd és Dunakeszi között épülő, a
régi 2-es utat az autópályával ös�szekötő út építése is. Ezzel Dunakeszi tulajdonképpen egy körgyűrűt
kap majd a város köré – fogalmazott a politikus, aki sietett hozzátenni, hogy ezzel a munka még nem
fejeződik be, ugyanis ezt egy másik
nagyon fontos feladat követi majd:
át kell alakítani a forgalmi rendet
annak érdekében, hogy az átmenő
forgalmat eltereljék a városból. Hiszem azonban, hogy ezt az önkormányzat szakemberei, Dióssi Csaba
polgármester vezetésével kiválóan
megoldják majd, úgy, hogy senkinek se adódjanak ebből kellemetlenségei – fogalmazott Tuzson Bence. Mint mondta, ez nagyjából 2019
negyedik negyedévére valósulhat
meg.
Az újabb beruházások közül a
politikus kiemelte, hogy még az
idén elkezdik építeni a Duna-parti
nyílt vízi edzőközpontot a napközis
tábor területén. Ez a munka körülbelül egy évig tart majd, és 2020-ra
fejeződhet be. A képviselő szerint
ezzel is elsősorban a gyermekeket
nevelő családoknak kedveznek, hiszen a felnőtt rekreáció mellett javarészt fiatalok, vagyis diákok veszik majd igénybe az itt elérhető
sportolási lehetőségeket. Helyben
is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az intézkedéseink
összhangba kerüljenek a lakossági igényekkel – mondta lapunknak
Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

További nyolc emeletes motorvonatot vásárol a MÁV-START

Újabb jelentős megrendelést
nyert el a Járműjavító
az ilyen beruházásoknál minél
nagyobb szerepet kapjanak a
hazai járműgyártók. A magyar
kötöttpályás járműgyártás felvirágzás előtt áll, a Dunakeszi Járműjavító fontos szerepet kaphat ebben a fejlődésben.
Ezzel a fejlesztéssel jelentősen
javul a közösségi közlekedés
szolgáltatási színvonala, amely
a helyi családok életminőségéhez járul hozzá.
Homolya Róbert, a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy: „Az
emeletes motorvonatokkal –
amelyek nagy örömünkre részben hazánkban készülnek – szó
szerint és átvitt értelemben is
szintet lép személyszállító leányvállalatunk.” Minden egyes

Újabb nyolc darab emeletes
KISS motorvonat szállításáról
írt alá szerződést a MÁV-START
Zrt. és a Stadler Bussnang AG
a Dunakeszi Járműjavító Kft.
telephelyén, ahol hamarosan
elkezdődik a már korábban
megrendelt 11 KISS jármű
kocsijainak összeszerelése. Az
aláírási ünnepségen bemutatták az első fényezett kocsiszekrényt is. A motorvonatok
várhatóan 2019 végétől szállíthatnak utasokat a váci és a ceglédi elővárosi vasútvonalakon
– hangzott el december 17-én a
Dunakeszi Járműjavítóban.

A

MÁV-START 2019
végétől 11 darab
nagykapacitású motorvonatot állít forgalomba a legforgalmasabb
Budapest–Vác–Szob és Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalakon. A nagy befogadóképességű, 600 ülőhelyes,
emeletes KISS (Komfortabler
Innovativer
Spurtstarker
S-Bahn-Zug) vonatokkal a
MÁV-START új korszakot nyit
a személyszállításban. A gyors,
160 km/h engedélyezett sebességű, 95 százalék feletti rendelkezésre állással üzemelő, megbízható járművek kényelmükkel megfelelnek a modern követelményeknek, kiszolgálják a
dinamikusan növekvő utasforgalomból és az egyedi szükségletekből eredő igényeket.
A Stadler által gyártott,
KISS elnevezésű emeletes jármű első három kocsiszekrénye már megérkezett a Dunakeszi Járműjavítóba (DJJ), ahol
a betétkocsik összeszerelését és
a járművek üzembe helyezését
is végzik.
A két cég a nagy kapacitású motorvonat beszerzéséről még tavaly áprilisban írt
alá keretmegállapodást. A
motorvonatok
megvásárlá-

sára, azaz eseti szerződések
megkötésére és teljesítésére a
keretmegállapodás időtartama alatt, annak aláírásától számított nyolc éven belül kerülhet sor. A szerződés összesen
40 motorvonat lehívására biztosít lehetőséget. Ebből 19 darabot rendelt meg a vasúttársaság, amelynek közel 100 milliárd forintos forrásigényét az
Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Programból (IKOP)
finanszírozza. A vasúttársaság
célja a fennmaradó 21 darab
mielőbbi lehívása is.
Az ünnepségen Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az
EMMI miniszterhelyettese elmondta, hogy a megépülő vonatok elsőként a Budapest-Vác
vonalon fognak közlekedni. „A
váci emberek fele igénybe veszi
a vasút szolgáltatását, és ezek a
korszerű vonatok megkönnyítik majd a Szobról, Dunakesziről és a környező településekről
munkába járók életét is.”
Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Dunakeszi országgyűlési képviselője
kiemelte, hogy a rendszerváltozás egyik jelentősebb vasúti fejlesztés folyik Magyarországon. A kormány célja, hogy

re. Erre az eredményre rendkívül büszkék vagyunk, és bízunk benne, hogy a hazai piac
bizalmára a jövőben is rászolgálunk.”
Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a
gyár életében jelentős mérföldkő ez, hiszen évtizedes szünet
után végre ismét új kocsik gördülnek ki a csarnokokból. A
MÁV-Starttal és a Stadler-rel létrejött együttműködés eredményeként a termelés kapacitás kihasználtsága közel 100%, miközben a létszám a 2014-es 350
fős mélyponthoz képest mostanra meghaladja az 550 főt.
Az új járművek jelentős hazai
hozzáadott érték mellett készül-

A politikusok érdeklődéssel hallgatták Szepessy Tamás,
a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igazgatójának tájékoztatóját

jármű 600 ülőhelyet kínál,
vagyis az első két ütemben érkező összesen 19 motorvonat 11
400 ülőhelynyi kapacitást biztosít majd utasaink számára.”
Dunai Zoltán, Stadler Trains
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: „A
Stadler magyarországi jelenléte 13 éves múltra tekint vissza,
amely során eddig összesen
171 vasúti járműre kaptunk
megrendelést, és erre alapozva
500 munkahelyet hoztunk lét-

hetnek, ugyanis a jelenleg gyártás alatt lévő 11 járműből 8 vonat betétkocsijainak összeszerelésére – a Stadler és a Dunakeszi
Járműjavító stratégiai együttműködése keretében – Dunakeszin kerül sor. Ezen felül 8
szerelvény motorkocsijának és
betétkocsijának összekapcsolása, illetve az összes jármű üzembe helyezése is itt történik.
Forrás: MÁV Kommunikációs Igazgatóság
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Ebben az esztendőben is szeretném folytatni az eddigi közös építő, szépítő munkánkat a
„Lakótelep Szívének” ügyeiben
és mivel az önkormányzati ciklus ősszel véget ér, úgy szeretném elvégezni ezt a feladatot,
hogy teljesítettem az Önök felé
tett ígéreteimet és talán még
ennél többet is sikerült megvalósítanunk. Ehhez szükséges
lesz az segítség, amelyet eddig
is megkaptam a körzetünkben
élőktől. Köszönöm szépen!
A legfontosabbnak tartom,
hogy a szerviz utak felújításának 3. üteme is megvalósuljon, hasonlóan jó minőségben,
mint eddig.
Ezzel a Barátság úti körzetrészem Casalgrande térig tartó szakasza teljesen megújul-

na, megszépülne. Amennyiben
sikerül a Kőrösi parkot is rendbe tenni, akkor egy szinte teljesen megfiatalodott városrésze lenne Dunakeszinek, hiszen
az ott található intézményeink,
iskola, óvoda, bölcsőde, orvosi rendelőink is korszerűsödtek,
külsőleg és belsőleg is átalakultak az elmúlt években. Új lehetőségekkel, sportterekkel gyarapodtak.
Maga a Barátság útja is új
burkolatot kapott, parkolók
egy jó része is, ez szintén ezt az
érzést erősítheti.
Persze az egyedi ügyek is
fontosak maradnak számomra
továbbra is. A faültetések, padok, szemét- és kutyapiszok
gyűjtő edények kihelyezése,
és minden más olyan probléma, amivel szinte naponta ke-

resnek meg a Nap, Tallér, Fillér,
Garas utcában élők is. Nagyon
jó munkakapcsolatom alakult
ki minden érintett szakemberrel, akik a különböző nehéz
helyzeteket, gondokat segítenek gyorsan és jó minőségben
kezelni, megoldani. Igyekszem
minden megkeresésre, kérésre
a lehető legrövidebb időn belül
válaszolni és továbbítani az illetékesek felé azt.
Fontos feladatomnak tartom
a közösségépítést, amelynek
része az egymásra való odafigyelés és együttélés. Az ilyen
jellegű fejlődést is szeretném
erősíteni, segíteni és mindenkit
erre biztatok.
Továbbra is várom a jelzéseiket olyan ügyekben, amelyek
szebbé, jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét. E-mailben

a Seltenreich.j@dunakeszi.hu
címen, telefonon:
a 06-27-542-805 vagy
a 06-70-337-1606 számon hétköznap 8-19 óra között, levélben pedig a Garas utca 4. szám
alatt és természetesen személyesen is.
Seltenreich József
4. sz. választókörzet
képviselője

A járdaépítés folytatását kérik a lakók
Még tavaly ősszel számoltam
be arról, hogy a Gardénia köz
előtt átadásra került az a gyalogos átkelőhely, amelyet már
több éve kértek az ott lakók, és
ezzel a kéréssel egyetértve képviseltem a beruházás fontosságát. Most ismét egy hasonlóan
régi kérése teljesült az itt lakóknak, ugyanis még tavaly év végén átadásra került a Határ úti
körforgalom és a lakópark közötti felújított Fóti úti járdaszakasz a Gardénia felőli oldalon.
A város szélén lévő utcák lakóinak kérése, hogy a járdaépítés
folytatódjon egészen az áruházig. Ezt a kérést, hasonlóan
a fent leírt és teljesült lakossági igényekhez, napirenden fogom tartani.
Év végi gyors intézkedés volt
(a bejelentéstől számított néhány napos határidővel), a Határ út elején lévő, meglazult
csatornafedél javítása. Annak
érdekében, hogy a csatorna-
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fedélen áthaladó, egyébként
is erős forgalom miatti hanghatás ne zavarja az itt lakókat,
egy gumitömítést is raktak a
tányérrész alá, hogy ne legyen
hangos, és ha kell, tavasszal kicserélik.
2019-ben - sok más még folyamatban lévő, ill. leadott kérelmem mellett – a következő
prioritásokra mindenképp kiemelten szeretnék odafigyelni:
- A Szent István iskola biztonságos kerékpáros megközelíthetősége, ennek az úttest forgalmától elkülönítve kell megvalósulnia.
- Az Alagliget lakópark szélén (a Konrád utcában) lévő
szennyvíz átemelő létesítmény
működésének a felülvizsgálata, és szükség szerinti javítása, tekintettel arra, hogy az új
bölcsőde és óvoda a jelenlegi
szennyvíz elvezető infrastruktúrába fog becsatlakozni. A berendezés már most szűk kapa-

citásúnak tűnik, illetve gyakran meghibásodik, különösen a
csapadékosabb időszakokban.
- A Vasútállomáson a hozzátartozókat fuvarozó autósok
számára az utasok gyors ki- és
beszállását lehetővé tévő megállóhely kialakítása. A megvalósítás összefügg a vasútállomás épületének rehabilitációjával, nem biztos, hogy 2019-ben
megvalósul, de jó lenne, ha legalább az erre vonatkozó városi
tervek elkészülnének.
Az ezekkel kapcsolatos év
eleji elhatározásomat az első
napokban tettek követték,
ennek eredménye, hogy az
szennyvízátemelő témáját ismételten napirendre vették a
Városházán, és megkeresték a
DMRV Zrt-t az ügyben. Remélem, mihamarabb tudnak személyesen egyeztetni a továbblépési lehetőségekről. A városházi kolléga tájékoztatott továbbá, hogy a Konrád utca

végén tervezett intézményi bekötőút úgy lesz kialakítva, hogy
a csapadékvíz elvezetésre kerüljön erről a területről, ezáltal ez a probléma is megoldódhat, előreláthatólag még az idei
évben. A Repülőtéri úton még
nincs ugyan kerékpárút, az iskola felé gyalogosan közlekedő
gyerekek biztonságára azonban odafigyelünk. A hideg idő
és a havazás miatt is kaptam
bejelentéseket, és azonnal intézkedtem, hogy a Közüzemi
Kft. végezze el a járdaszakasz
síkosság mentesítését.
Dr. Thoma Csaba
8. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Esőben, szélben folyt a helyreállítás és a kért díszfák telepítése
Engedjék meg, hogy Sikerekben Gazdag és
Nagyon Boldog Új Esztendőt kívánjak Dunakeszi valamennyi lakójának!
- A Kossuth L. utca 37. előtti csapadékvíz elvezetés probléma megoldását a vállalkozó elvégezte, melyről az ott lakó hölgy
örömmel számolt be
- Buszmegállókban elmaradt padok kihelyezése miatt a Városüzemeltetési Osztályhoz fordultam, melyre a helyszűke miatt két esetben nem kerülhet sor
- Több címen jelezték, hogy szeretnék ingatlanjuk előtti fák gallyazását. A Közüzemi
intézkedését kértem
- A Tábor-Király utca kereszteződésébe
kért akusztikus jelek kialakítása elutasításra
került. Az akusztikus rázócsíkos felfestését
nem támogatják, melyet a rendőrség szakmai állásfoglalásával indokoltak
- Figyelmeztető tábla kihelyezése a Klapka utcai gyalogos felüljáró közelében. A
tábla tiltja a síneken való átjárást, mely felhívja a figyelmet a felüljáró használatára
- Hulladék lerakása Hatóságilag Tilos tábla a Dobó utcai aluljárónál került kihelyezésre. A Klapka-Zalán elején továbbra is elmaradt a tábla pótlása
- A Zápolya utca 10. előtt beszakadt az
aknatető, melynek helyreállítása miatt az
Invitelt felszólítottuk
-Közös helyszíni szemlét tartottunk a 6-os
körzet 35 pontján keletkezett problémák
megszüntetése érdekében. A következő hi-

bák helyreállítása szükséges: szegélyépítések, mederlapos árkok, rácsos és keresztrácsos víznyelők, csatornafedelek mellett
megsüllyedt aszfalt helyreállítása, úthibák,
kátyúk megszüntetése, szemetesgyűjtő kihelyezése. A bejárás eredményeként hamarosan elkezdődtek a munkálatok

A Klapka utca 45. előtti rácsos víznyelő
körüli kátyúk megszüntetése
- Szemétgyűjtő kihelyezésének kérelme
a Zápolya-József utca sarokra. A kihelyezés
folyamatban
-Újabb kátyúk megszüntetésének kérelme a körzet 27 pontján, melyből a Rákóczi
úton 19 kátyú keletkezett
- Közvilágítás bővítésének kérelme a már
meglévő Dr. Kemény F. utca 5/A előtti villanyoszlopra
- A vízakna fedél helyreállításával –

Hunyadi-Alkotmány kereszteződése – az
ott lakó hölgy kérte segítségemet. Képtelenek pihenni a zörgő, csattogó hang
miatt, amit a gépjárművek okoznak a fedélen való áthaladás során. A szemle igazolta a kérelmező állítását. Az osztály illetékesétől a Vízművek felé kértem intézkedést
- A körzet valamennyi utcáinak csúszásmentesítésének kérelme a Közüzemi felé.
A jelzett utcákban a munkálatokat másnap megkezdték, de harmadnap ismét havazott. Az erős havazást felmelegedés és
szeles időjárás követte, így ugyan száraz,
de sajnos ismét fekete karácsponyra ébredtünk
- A Klapka és Dobó utcai aluljáró takarítását szintén a Közüzemitől kértem, melyre
az ünnepek végett már csak azt követően
volt lehetőség a Klapka-Könyves Kálmán
utcai oldalon is
- A díszfák telepítését a kért 26 címen a
vállalkozó elvégezte. Az utolsó díszfa 12.21én került a kívánt helyre. Köszönjük!
- Közvilágítási hibák megszüntetése miatt az Eurovill Kft. munkatársának intézkedését kértem a következő 6 címen: 1. Dugonics utca 32. 2. Királyhágó utca 5. 3. Rákóczi
út 60. 4. Vadász utca 1. 5. Vadász utca 19. 6.
Krúdy Gyula utca 4.
Hircz Tamás
a 6. sz. választókörzet képviselője

Kedves Lakótársaim!
Elöljáróban engedjék meg, hogy
az előttünk álló 2019. évre sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt
kívánjak Önöknek!
Az év elején szokás a tervekről beszélni, de az Önkormányzat
működési feltételeinek ismeretében az idei költségvetés összeállítása még folyamatban van. Ennek
lezárultával, a költségvetés elfogadásával tudok majd beszámolni a
körzetet érintő beruházásokról,
fejlesztésekről.
A körzet programjainak sorában
kiemelkedő helyen szerepelt a főtéren megrendezett adventi vá-

sár, mely számos színes programmal várta az oda kilátogatókat. A
korcsolyapálya – hagyományosan
– nagyos sok városlakót vonzott.
Itt jegyezném meg, hogy a korcsolyázni szándékozók január végéig hódolhatnak szenvedélyüknek.
Az őszi-téli időszakban folytatódtak az időszaki munkálatok is.
Folyamatosan zajlanak az útjavítások, valamint a közterületek faültetési programjai. Akik az év közben
jelezték számomra faültetési szándékukat, azok igényeit az Önkormányzat által megbízott, az ültetést koordináló szakemberek vég-

rehajtották. A program idén is – a
fagyok elmúltával – folytatódik.
Ezekkel kapcsolatban ismételten arra kérem kedves lakótársakat, hogy az úthibákat jelezzék számomra a lenti elérhetőségemen. A faültetéssel kapcsolatban pedig arra buzdítom Önöket,
hogy tegyük szebbé környezetünket egy-egy fa ültetésével. Az ültetést az Önkormányzat által megbízott szakemberek végzik el. Az
Önök feladata csak az, hogy a kéréseikkel együtt vállalják az ültetett fák gondozását, melyre ezúton is kérem Önöket.

Ezen igényeiket, 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
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körzeti képvi
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Először
is
mindenkinek
egészségben és boldogságban
gazdag új esztendőt kívánok!
December folyamán a Városi Faültetési Program keretében megérkeztek a címekre
az igényelt facsemeték. Örömmel mondhatom, hogy az idei
esztendőben rekordot döntöttünk, mivel ennyien még soha
nem igényeltek facsemetét.
Nagyon jó, hogy egyre többen
tekintik fontosnak és értéknek

a zöldebb környezetet. A programban részt vevő 25 címen
felül még az utolsó pillanatban
is érkeztek igények, amelyeket
igyekeztünk kezelni. A program
idén ősszel folytatódik, a jelentkezés folyamatos.
A hónap folyamán többen is
hívtak a Kiserdő utcai lakóközösségből a környezetükben
összegyűlt lehulló falevél ös�szeszedése érdekében. A kérelmeket a Közüzemi Kft. több
ütemben tudta teljesíteni. Egy
Iskola utcai lakó a segítségemet
kérte egy, a garázsát veszélyez-

tető faág ügyében, a Közüzemi
Kft. segítségével elhárítottuk a
veszélyt.
December 4-én levelet írtam Erdész Zoltán alpolgármesternek, amelyben arra kértem,
mint a város egyik vezetője és a
téma gondnoka, hogy a körzetünk forgalmasabb utcáiban, az
Iskola és a Kiserdő utcákban is
legyenek kihelyezett térfigyelő
kamerák, valamint a Liget utcába is települjön további kamera. A kamerákat az utcák forgalmával és az illegális szemételhelyezések megjelenésével indokoltam.
A hónap első napjaiban járdaépítési program keretében
lakossági és önkormányzati ös�szefogással elkészült egy újabb
járdaszakasz, ezúttal a Leiningen utcában. Mint ismeretes,
az önkormányzat támogatja a
térköves lakossági járdaépítést
anyaggal. Akinek nincs még járdája, bíztatnám arra, hogy csatlakozzon a programhoz, a támogatás mértéke akár százezer
forint értékű térkő is lehet.
December folyamán kátyúbejelentés is érkezett hozzám
a Vécsey Károly utcából. A beje-

lentést továbbítottam az illetékesek felé. Aki kátyút tapasztal
az útjainkon, jelezze felém, ne
hatalmasodjon el a probléma,
megteszem az ügyben a hivatalos bejelentést.
Továbbra is zajlik a Liget utcai
rendelő felújítása. A hónap folyamán behelyezésre kerültek
az új szigetelt ablakok és az új
tető lécezésével is végeztek. Bízom benne, hogy a komolyabb
tél nem hátráltatja majd a munkát és a nyár folyamán birtokba
vehetjük majd a megújult, napjaink igényeinek megfelelő rendelőt a tágasabb várókkal.
Az év végén szokás szerint
segítségül voltam 65 év felettiek karácsonyi csomagjainak
a kézbesítésében, ezúttal a Kisfaludy utcában. Aki nem kapta
kézhez a körzetben az ajándékcsomagját, január végéig átveheti azt a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Tájékoztatás az építményadóról
Dunakeszi Város Önkormányzati Adóhatóság építményadóval kapcsolatos tájékoztatója: Azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezők (tulajdonosok) számára, akiknek az építményükkel /épületükkel/épületrészükkel (építmény) kapcsolatosan bármilyen - adóztatást is érintő - változás történt 2018. évben, 2019. január 15-ig kellett (az adóbevallást felváltó) adatbejelentés
formájában bejelenteniük az adókötelezettséget érintően bekövetkezett változásokat önkormányzati adóhatóságunk felé.

A

z adókötelezettség az év első
napján fennálló állapot (2019.
január 1.) szerint keletkezik.
Így, ettől az időponttól nyílik meg a bejelentés teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóévet megelőző évben (pl.: 2018. évben) történt változásról
az adóév első napját követő 15 napon belül
(2019. január 15-éig) kellett eleget tenni a
bejelentési kötelezettségüknek az érintett
adóalanyoknak. 2018. január 1-jétől a vál10 Dunakeszi Polgár

tozások bejelentésére „DVPH epa 2018"
számú adatbejelentési nyomtatvány szolgál – írta a dunakeszi.hu.
Fontos tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén mind az eladót, mind a vevőt
egyaránt terheli adatbejelentési kötelezettség.
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy
a központi és helyi adójogszabályokról,
önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú

adóbevallási, adatbejelentési, bejelentkezési és változásbejelentési nyomtatványainkról a www.dunakeszi.hu honlap elérhetőségen részletesen informálódhatnak.
A www.dunakeszi.eado.hu oldalon (a regisztrációt követően) elektronikusan– az
ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, számlánkénti egyenlegüket és más fontosabb
nyilvántartott adatát is.

selőink jelentik
Hatvan parkolóhely épül a Szent István parknál
Mindenekelőtt valamennyi lakótársamnak sikerekben gazdag
boldog új évet kívánok annak
reményében, hogy 2019-ben is
folytatjuk együttműködésünket
körzetünk fejlődése érdekében.
Már az új esztendő elején kérem
Önöket, hogy jelezzék azon elképzeléseiket, ötleteiket, melyek
megvalósítása révén még kulturáltabbá, kellemesebbé formálhatjuk lakókörnyezetünket. A
korábbi évekhez hasonlóan továbbra is bizalommal fordulhatnak hozzám közérdekű gondjaikkal, melyek eredményes megoldása érdekében igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni.
Mindannyian érzékeljük, hogy
a lakótelepen, így a mi körzetünkben is a legnagyobb gond

a parkolóhelyek hiánya. Aki az
esti órákban végig sétál a Szent
István parkot körül ölelő területen, az láthatja, hogy nemcsak a
gyephézagos és a külső parkólók
telítettek gépjárművekkel, hanem még a szervizutakon is állnak az autók. Közismert, hogy
lakásonként, családonként nem
egy, hanem – sokaknál – két-három gépjármű van, melyek elhelyezésére már nincsen elegendő kiépített parkolóhely. A város
nem tud olyan ütemben parkolókat építeni, mint amilyen arányban növekszik a gépjárműállomány a lakótelepen.
A kialakult helyzet megoldása érdekében szorgalmaztam
a géphézagos parkolók építését, ám a tények azt bizonyítják,

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A havazás mindig zavarokat
okoz a közlekedésben, nem lehet rá eléggé felkészülni. Már karácsony előtt is jelentős hóesés
volt, de az viszonylag hamar elolvadt. A januári viszont az egész
város életét felbolygatta. Országos viszonylatban is lassította a
közlekedést, itt, a mi választókerületünkben is nehéz helyzetbe
kerültek az autósok, különösen
a dimbes-dombos területeken.
A város hókotrói szünet nélkül
dolgoztak, de a szűnni nem akaró hóesés miatt többször is vis�sza kellett menni a már letakarított főútvonalakra. Ilyenkor első
sorban a főútvonalakat kell járhatóvá tenni, csak ezután következnek a mellékutak. A hókotrók munkáját több dolog is nehezítette. Az egyiket az út szélén
szabálytalanul parkoló személygépkocsik okozták. Volt olyan
mellékutca, ahova egy gépko-

csi miatt nem tudott bemenni a
hókotró. A másikat az út szélén
szabálytalanul elhelyezett sziklák okozzák. Városi rendelet határozza meg, hogy az út szélétől milyen távolságra lehet tereptárgyakat elhelyezni. A sziklák jó
időjárási viszonyok mellett is veszélyt jelentenek. Amikor a hó
eltakarja őket, akkor különösen
sok problémát okoznak autósnak, gyalogosnak, de a hókotróban is nagy anyagi kár keletkezhet. Sokszor került már szóba,
hogy kérjük, a szabálytalanul elhelyezett sziklákat távolítsák el a
lakosok, vagy helyezzék a megengedett távolságra. Ez sajnos
még mindig nem történt meg.
Ezúton kérem tisztelt lakótársaimat, hogy a környezetükből sürgősen távolítsák el a sziklákat.
A Tóvárosban a belső Kossuth
utcán időnként nem tud végigmenni sem a kukás autó, sem a
locsolóautó, sem a seprőgép, de
a legnagyobb baj, hogy a tűzol-

hogy újabb és újabb parkolókra van szükség. Azonban azt is
el kell mondani, a parkolóhelyek
hiánya senkit nem hatalmaz fel
arra, hogy a szervizutakon parkoljon, elzárva az utat a mentők,
a tűzoltók elől, melyek érkezésére, segítségére bármikor szükség
lehet.
Régóta szorgalmazom, hogy a
Szent István parknál, – a kutyafuttató mellett – a Barátság u.
16. számú épület és az úgynevezett „cserepesházak” között lévő
murvás földutat szilárd burkolattal lássa el az önkormányzat, és
az út két oldalán gyephézagos
parkolókat építsen ki a zöldfelület megőrzésével. Örömmel osztom meg a jó hírt; többfordulós városházi tárgyalások során
tóautó sem a belógó fák és a parkoló autók miatt. Ez a probléma
nem új keletű. Néhány évvel ezelőtt nagy felzúdulás keletkezett,
mert a Közüzemi Kft. emberei levágták a fák belógó ágait. Az az
igazság, hogy az út mentén a lakosság annak idején szabálytalanul ültette a fákat, sehol sincs
meg az előírt távolság. Akkoriban senki sem kérdezte meg az
önkormányzattól, hogy ültethet-e fákat közterületre. A mostanra kialakult helyzet rendezése érdekében ajánlom a lakosságnak, hogy saját érdekében
fordítson figyelmet a fák, a nagyra növő cserjék metszésére, karbantartására. A parkolás ennél
sokkal nagyobb probléma. Ebben az önkormányzat segítségére számítunk.
Körzetünkben a legnagyobb
figyelmet a Széchenyi-Ungvár
utca kereszteződésének átalakítása váltotta ki. Az első jelzések után az önkormányzat szakemberei helyszíni szemle során
megállapították, hogy az úttest
jelentősen beszűkült a gyalogátkelő kialakítása miatt. Sokan úgy
vélték, hogy indokolatlan a szé-

el tudtam érni, hogy az idei tervekben szerepel az út kialakítása és mintegy hatvan gyephézagos parkolóhely építése, amiről a
polgármester úr is nyilatkozott.
Bízom benne, hogy legkésőbb a
nyári időszak végéig elkészülnek
a fejlesztésekkel, melyeknek köszönhetően enyhülnek az itt élők
parkolási gondjai mindannyiunk
örömére.
Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet
képviselője

les járdasziget. A gyalogátkelő
kialakítása az érvényes műszaki
szabályoknak megfelelően történt. A kereszteződés azonban
valóban szűk lett, ezért elkezdték
az út kiszélesítését, amit az időjárási viszonyok miatt fel kellett
függeszteni. Amint az idő enyhül, folytatódik az átépítés, az út
mintegy 1,2 m-rel lesz szélesebb,
mint a korábbi volt.
Köszönettel tartozom figyelmes lakótársaimnak a szóbeli és
írásbeli jelzésekért, észrevételekért. Kérem, hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.
Bocsák Istvánné
9. sz. választókörzet
képviselője

Dunakeszi Polgár 11

4,5 milliárd forintra pályázhatnak
a kis- és középvállalkozások
Megjelent 4,5 milliárd forint keretösszeggel a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) eszközberuházásait támogató pályázati felhívás második üteme.

R

ákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitká-ra kiemelte: a Pest megyei vállalkozások
eszközbeszerzéseit támogató pályázat célja a megye területén székhel�lyel rendelkező vállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása, a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban
betöltött szerepének, piaci helyzetének erősítése, a munkahelyek megtartását eredményező beruházások
támogatása és a helyi gazdaság megerősítése.
A támogatott beruházásnak olyan
kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény
mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. Kisléptékű fejlesztés esetén legfeljebb 10 db, nagyléptékű fejlesztés
estén legfeljebb 5 db új, technológiai
korszerűsítést eredményező, termelő
eszköz beszerzése van lehetőség.
A pályázni kívánó cégekkel szembeni elvárás, hogy legalább egy fő

munkavállalóval rendelkezik, legalább egy teljes, lezárt pénzügyi éve
van, cégkivonatban szereplő, fejlesztendő fő és fejlesztendő tevékenysége
támogatható TEÁOR számmal rendelkezik.
Kisléptékű projektek esetén 10
millió - 60 millió Ft, nagyléptékű
projektek esetén akár 300 millió Ft
vissza nem térítendő támogatás kapható, és 50 millió forintot meg nem
haladó támogatási igény esetén nem
kell biztosítékot adni. A támogatás
mértéke akár 55% is lehet, a cég méretétől és a megvalósítási helyszíntől
függően. A nyertes pályázók a megítélt támogatás 25%-át megkapják
előlegként. Előnyben részesített tevékenységek például az élelmiszergyártás, gyógyszeripar, fémfeldolgozási termék gyártása, elektronika, fafeldolgozás, gép, gépi berendezés gyártása, bútorgyártás, épületek
építése, egyéb építmény építése. A
projektek sorrendje pontozással áll
elő. Azonos pont-szám esetén a kisebb támogatási igényű pályázat kerül előrébb. A maximális 58 pontból
legalább 29-et el kell érni.

A pályázat megvalósítására kisléptékű projektek esetén 12 hónap,
nagyléptékű projektek esetén 18 hónap áll rendelkezésre. A sikeres pályázóknak kötelezően vállalnia kell,
hogy a 3 éves fenntartási időszak átlagában növekedni fog.
Beadási határidő: 2019. február 20.
A forráskeret 200%-át elérő benyújtott igény esetén az NGM felfüggeszti a pályázatot.
Érdeklődés esetén a Forrás-Trend
Kft. a következő elérhetőségeken
várja a megkereséseket: 2120 Dunakeszi, Barátság út 6/A, III/8.,
E-mail: iroda@forrastrend.hu, Internet: http://forrastrend.hu

Három országgyűlési képviselő
lobbizott a Járműjavító megmentéséért
A MÁV-START Zrt. és a Stadler Bussnang AG által aláírt szerződést méltató ünnepi beszédében Tuzson Bence,
a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, a város országgyűlési képviselője köszönetet
mondott Dióssi Csabának, aki 2010-től országgyűlési képviselőként és a város polgármestereként intenzíven
lobbizott azért, hogy az akkor még külföldi tulajdonban lévő nagy múltú vasúti üzemet vásárolja vissza
a magyar állam, hozzájárulva a magyar kötöttpályás vasúti ipar fejlődéséhez, a munkahelyek megőrzéséhez.

A

z ünnepség után a Dunakeszi Polgárnak adott interjújában Dióssi Csaba
kiemelte, hogy ebben az
értékmentő munkában nagy segítséget kapott a város Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől, és
később, a 2014-es ciklusváltást követően dr. Tuzson Bencétől, a Dunakeszi térség országgyűlési képviselőjétől. A polgármester ma is jó érzéssel
gondol vissza a közösen végzett lobbi tevékenységükre, melyet támogatott a kormány is. Az állami tulajdonba került Dunakeszi Járműjavítónak azóta folyamatos megrende12 Dunakeszi Polgár

lésekhez jut – húzta alá a politikus.
Dióssi Csaba örömét és reményét fejezte ki, hogy 2019 végétől közlekedő emeletes vonatok könnyebb és
kulturáltabb közlekedési feltételeket biztosítanak a város polgárai, az
utazóközönség számára. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy a közlekedő
járatok számát jelentősen növelhetné
a MÁV-START Zrt., ha a NyugatiPályaudvar biztosító berendezéseit
modernizálná, valamint megnövelné a peronok hosszát.
A MÁV elnök-vezérigazgatójának
azon bejelentésére miszerint 5 milliárd forintot különítenek el harminc

vasútállomás felújítására, Dióssi
Csaba elmondta; a DunakesziNagyállomás épülete megújul és
mellette állami beruházásban felépül
a járási hivatal új épülete. A gyártelepi vasútállomás környezetét az önkormányzat megújítja, már készen
vannak a tervek, rendelkeznek az engedélyekkel – mondta a polgármester. A vasúttárság tervei még nem ismertek, ám Dióssi Csaba bizakodó,
hogy a gyártelepi állomás is bekerül
a felújítandó állomások körébe, mivel rendkívül nagy forgalmat bonyolít le.
A szerk.

A helyi iparűzési adóról
Az Önkormányzati Adóhatóság tájékoztatója: EVA-s adóalanyokat érintő változás, hogy az EVA
törvény 2018. december 21-én hatályba lépett módosítása értelmében a vállalkozók utoljára
2018. december 20-ig jelenthették be az adóhatósághoz, hogy a 2019-es adóévben az egyszerűsített vállalkozói adó szerint teljesítik adókötelezettségeiket, amennyiben az adott vállalkozás a törvényben foglalt valamennyi előírásnak a bejelentés időpontjában megfelel. A későbbiekben az EVA szerinti adózási módra való áttérésre már nem lesz lehetőség.

A

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról
szóló
2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz
érkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részé-

re elektronikus úton továbbítja.
Az újonnan létrejött vállalkozást iparűzési adóalanyként - nem terheli külön bejelentkezési kötelezettség a székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz az iparűzési adóban. (Art. 42/E.§)
A vállalkozónak az iparűzési adókötelezettségét érintő válto-

Negyvennyolc
parkolóhely épült
Dunakeszi az elmúlt években folyamatosan bővítette a parkolóhelyek számát, hogy a megnövekedett igényekhez igazodjon. A lakosság kulturált kiszolgálása érdekében a kedvező időjárásnak köszönhetően az elmúlt év utolsó heteiben
két helyszínen is épültek parkolók – tájékoztatta lapunkat, a
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály
vezetője.

S

omodi István elmondta, hogy a Verseny utcából nyíló Pavilon utcában
elkészült a 36 férőhelyes
parkoló, amely napközben alkalmas P+R parkolóként is üzemelni, este pedig a helyi lakosok is
tudják használni.
- A kivitelezés során egy nyílt
esővíz elvezető árkot fedtünk be
úgy, hogy a korábbi funkcióját az
árok megtarthassa, azaz a csapadékvizet elvezesse a környékről –
mondta az osztályvezető.
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály

vezetőjétől megtudtuk, hogy a
város alagi részén, a Szent Imre
tér mellett 12 férőhelyes parkoló
épült, melynek teljes körű befejezését a téli időjárás hátráltatja.
- Már majdnem készen van
a Szent Imre templom melletti
parkoló is, ám az áthelyezett kerítés munkálatainak befejezését
akadályozza a téli, havas időjárás. Egyébként itt 45 fokos szögű, úgynevezett halszálka parkolót alakítottunk ki, a hozzá
tartozó járdával - tette hozzá Somodi István.
V. I.

zást, az adóköteles tevékenységének megszűnését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül továbbra is az önkormányzati
adóhatóság felé kell jelentenie.
Adókötelezettségek (adatbejelentés, adóbevallás, bejelentkezés,
változás bejelentés,) teljesítése formája és módja
2018. január 1-től a vállalkozók (egyéni és társas vállalkozások egyaránt) kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és
változásbejelentést az önkormányzati adóhatósághoz.
A nyomtatvány az önkormányzat által működtetett www.dunakeszi.eado.hu oldalról letölthető,
azt egyéni vállalkozók ügyfélkapun, cégek pedig a cégkapun keresztül küldhetik be.
A
www.dunakeszi.eado.hu
honlapon regisztrációt követően
lehetőség van ügyfélkapun, illetve
cégkapun keresztül a nap bármely
időpontjában folyószámlát, befizetéseket, feldolgozott bevallásokat lekérdezni, továbbá meghatalmazásokat rögzíteni.
A helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú adóbevallási, adatbejelentési, bejelentkezési és változásbejelentési nyomtatványainkról a www.dunakeszi.hu
honlapon az Ügyintézés/Hivatali
ügyek leírása/Adóügyek menüben
részletesen informálódhatnak.
Tájékoztató KATA adóalanyoknak
A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó 2019. február 15ig jelentheti be az önkormányzat
adóirodájához az egyszerűsített
adóalap-megállapítás választását.
Ebben az esetben az iparűzési adó
alapja a vállalkozás székhelye és
telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint, illetve az adókötelezettség időtartama
naptári napjai alapján arányosított része. Az iparűzési adót ebben
az esetben március 15. és szeptember 15-ig kell megfizetni. Amen�-

nyiben a vállalkozó év közben tér
át (45 napon belüli jogvesztő bejelentési kötelezettség) a KATA
adózási módra, úgy az időarányosan megállapított adót az áttérés
hónapját követő hónap 15-ig, illetve a következő adóév január 15-ig
kell megfizetnie. Ebben az esetben
a korábbi időszakról záró adóbevallást kell benyújtania. Fenti egyszerűsített adóalap-megállapítás
választást a vállalkozó az önkormányzatnál rendszeresített „Bejelentkezés/Változás bejelentés”
nyomtatványon teheti meg. Ez a
választás a teljes adóévre szól. A
bejelentéssel a vállalkozó mentesül az adóbevallás benyújtási kötelezettség alól. Bármilyen, a vállalkozás működésében beállt változásról (adózási mód változás,
szüneteltetés,
székhelyáthelyezés, megszűnés) a vállalkozónak
az önkormányzatot 15 napon belül értesítenie kell, melyet szintén
a „Bejelentkezés/Változás bejelentés” nyomtatványon tehet meg. A
nyomtatvány az önkormányzat
által működtetett www.dunakeszi.eado.hu oldalról letölthető, azt
egyéni vállalkozók ügyfélkapun,
cégek pedig a cégkapun keresztül
küldhetik be.
Határidők az I. félévben
• Január 15- ig A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya
alá tartozó vállalkozók szünetelés
esetén bevallást nyújtanak be.
• Február 15-ig A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya
alá tartozó vállalkozó bejelentheti az adóévre vonatkozóan esetlegesen választott adózási mód változását.
• Március 15-ig A nem üzleti
éves vállalkozások I. félévi adóelőleg fizetési határideje. Az I. félévre
vonatkozó adóelőleg módosítási
kérelem benyújtásának határideje.
• Május 31-ig A 2018. évi helyi
iparűzési adóbevallás, és adófizetés határideje - olvasható a dunakeszi.hu-on.
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Egyházi fenntartásba került
az ÉletFa Rehabilitációs Intézet
2018. januárban a Magyarországi Evangélikus Egyház országszerte több szociális intézményt vett át, köztük a közel
40 éve Dunakeszin működő ÉletFa Rehabilitációs Intézetet.
Az egyház diakóniai rendszerében mintegy 40 intézmény működik. Az Életfa is így csatlakozott a kistarcsai Evangélikus
Papnék Otthonának partnereként a diakóniai intézmények
sorába.

A

Dunakeszi programok
Február 10., vasárnap 16:00 óra
Megnyitó. Köszöntőt mond
Tuzson Bence államtitkár
Menyasszonyi ruhák napjainkban – fotókiállítás
A kiállítást megnyitja Páczelt
Andrea textilművész
Közreműködik a Dunakeszi Városi Vegyeskórus, vezényel
Gyombolai Bálint
Helyszín: VOKE József Attila
Művelődési Központ, Állomás sétány 17.
Február 12., kedd 19:00 óra
„Ha leszek, leszek, menyasszony
leszek, annak is pedig legszebbje
leszek…”
Hagyomány és divat
Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató vetítettképes előadása
Helyszín: VOKE József Attila
Művelődési Központ, Állomás sétány 17.
Február 14., csütörtök
19:00 óra
Randevú egy életen át
Hogyan lehet megőrizni a házasság egységét és a kapcsolat frissességét
Beszélgetés egy ismert dunakeszi
házaspárral
A beszélgetés moderátora Bocsák
Istvánné
Helyszín:
VOKE József Attila Művelődési
Központ, Állomás sétány 17.
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Február 16., szombat
15:00 óra
Filmklub
A film megtekintése után beszélgetés
A beszélgetés moderátora Kissné
Viszket Mónika
Helyszín: Evangélikus templom,
hittanterem, Verseny u. 2.
Február 17., vasárnap
16:00 óra
Koncert
Előadók: Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei
Közreműködik: Ungár Cecília és
Kováts-Szőcs Benedek
Helyszín: VOKE József Attila
Művelődési Központ, Állomás sétány 17.
Minden korosztály érdeklődésére
számítunk. A programokon a részvétel ingyenes.
A rendezvény támogatói
Dunakeszi Város Önkormányzata, dunakeszi egyházközségek,
VOKE József Attila Művelődési
Központ,
Farkas Ferenc AMI, Dunakeszi Teátrum, Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, Dunakeszi Városi Vegyeskórus, Borháló Borkereskedés, Bor Mánia Borszaküzlet, Guttmann Borház, Borostyán
virágszalon, Econen Bt., Hungast
Vital Kft., Kun Cukrászműhely,
Enyedi Lajos, Kata Szilárd egyéni
vállalkozó.

z átvételkor az intézmény a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat nevet
vette fel, és ez alapján működik
kistarcsai székhellyel és dunakeszi telephellyel. Az intézményben - a lakóotthonokkal együtt
– 130 lakó él. A legidősebb lakó
67 éves, a legfiatalabb 23 éves.
Ahogy az életkoruk, úgy a szociális hátterük is különböző. Vannak, akik családból érkeztek,
vannak, akik mögött soha nem
volt családi háttér. Az ő számukra az intézmény jelenti a családot
is – mondta Juhász Eszter.
Az intézmény vezetője elmondta a diakóniai munka legfőbb jellemzője a keresztény életből fakadó hivatástudat, a professzionális munka és a felelős
gazdálkodás. Ezek megvalósítására törekszünk munkánk során.
Mind a lakók, mind a munkatársak számára új helyzetet jelentett az egyházi átvétel és ezzel
együtt az evangélikus lelkész jelenléte is az intézményben. A helyi lelkész, Chikán Katalin személyével együtt néhány önkéntes gyülekezeti tag is érkezett,
hogy könnyebb legyen a lakók
számára a lelki élet lehetőségének kialakítása. Természetesen
az egyházi alkalmak senki számára sem kötelezők, csupán lehetőségek – hangsúlyozta Juhász
Eszter.
Az egyház nem elvenni, hanem hozzáadni szeretne a meglévő értékekhez. A diakónia a
kezek evangéliumaként értelmezhető, tehát nem csupán szociális munkáról van szó, hanem
Jézus követésében mindenki felé
szeretnénk fordulni akár keresztyén, akár bármilyen hitvallású. A lakók és dolgozók számára imaórát, beszélgetőkört, csendes perceket szervezünk, és a
lelki beszélgetések alkalmait is
igyekszünk megteremteni. Lehetőségük van ünnepkörönként
a programjainkhoz csatlakozó

áhítatokon részt venni, és ezáltal is az egymás közötti közösséget építeni. A lakók bizalma, kíváncsisága az emberek és az Isten felé mind segíti az egymásra
találást. Sosem volt gond, hogy
a vendégeket örömmel üdvözöljék ebben a nagy családban,
mindenkit szívesen fogadnak,
szeretetüket kifejezve kíváncsian érdeklődnek a fellépő gyerekek, műsort adó felnőttek iránt
is. Évek óta jönnek környékbeli iskolákból a tanulók, valamint
az evangélikus intézményekből a
pedagógusok is úgynevezett érzékenyítő napra az intézménybe.
Ilyenkor épek és sérültek együtt
töltenek egy egész napot.
Lakóink szabadidejét értelmes, hasznos, szórakozást is jelentő elfoglaltságokkal töltjük ki. A munkaév során soksok programlehetősége van a lakóknak, mint például a farsang,
sport- és kulturális programok
házon belül és kívül – hallhattuk
az intézményvezetőtől.
A december különösen is
mozgalmas időszak. December
3-án ünnepeltük a Sérült Emberek Világnapját. Meglátogatott
bennünket az Erős Vár Fc evangélikus focicsapat, akikkel egy
barátságos meccset játszottak a
lakók. Dunakeszi és Fót környékéről érkeztek ezután hozzánk a
vendégek, akik hol felvidították,
hol pedig zenével, tánccal, verssel, dallal, mesével halmozták el
a jelenlevőket. December 6-án
a Mikulás látogatott az otthonunkba, és a szép énekekért, versekért cserébe ajándékot adott
mindenkinek. Az alkalmat zenés-táncos mulatsággal zártuk.
December 13-án Jessy, a Muzsika TV énekese érkezett hozzánk, aki évek óta karitatív szolgálatával és zenéjével szórakoztatja az itt lakókat - jelentette ki
Juhász Eszter intézményvezető, akitől megtudhattuk, hogy az
adventi várakozást, a karácsonyt
is szeretetteljes ünnepként élték
meg az intézmény lakói.

Január elején hullott az első,
komolyabb mennyiségű hó
Az első igazán nagyobb mennyiségű hó január 8-án napközben és éjszaka hullott a városban, ami miatt a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. rendkívüli helyzetet rendelt el.

A

városi cég emberei a havazás kezdete óta folyamatosan dolgoztak az utak
eltakarításán, maximális
kapacitással működtek a hókotrók.
A forgalmas járdák hómentesítését
kisgépes hókotrókkal oldotta meg a
cég. Január 9-én, a kora reggeli órákban kialakult csúcsforgalom miatt a
munkagépek nem tudtak megfelelően haladni a főbb utakon, amelyek
takarítását már korábban is elvégezték, azonban az éjszakai havazás
miatt további tisztításra volt szükség, melyet csak a forgalom csökkenése után tudtak folytatni. Ebben az
időszakban a kisebb forgalmú utakon jártak a hókotrók, valamint a
Közüzemi Kft. közel egy tucat embere dolgozott kézi erőkkel a felüljárók és járdák takarításán. Először –

a prioritásnak megfelelően - az állomások, a közintézmények, valamint
a Dunakeszi Tankerületi Központtal
együttműködve az iskolák előtti területek kerültek megtisztításra.
Az idei első komolyabb havazás
egyik "tanulsága”, hogy sajnálatos
módon nem kevesen vannak, akik
szabálytalanul parkoltak az utcán,
amivel nehezítették, de volt olyan
hely is, ahol ellehetetlenítették az
utak hómentesítését végző munkagép mozgását.
Ugyancsak érdemes sokak figyelmébe ajánlani, hogy a járdák takarítása, síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak kötelessége.
Még korán sincs vége a télnek,
ezért a szakemberek felhívják a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek az utakon, körülte-

kintően közlekedjenek. Vezessünk
óvatosan, vigyázzunk egymásra! –
ez pedig az önkormányzat hivatalos
weboldalán olvasható.

Közlemény

A képviselő-testület többsége elutasította
a Jobbik kezdeményezését
„Dunakeszi Város Önkormányzata törvényellenesnek és károsnak ítéli meg a Jobbik azon kezdeményezését, amelynek kizárólagos célja a politikai haszonszerzés, amely akár veszélyeztetné a
város működését, adott esetben a lakosság mindennapi életét keserítené meg.

V

arga Zoltán Péter, a Jobbik önkormányzati képviselője rendkívüli testületi
ülést kezdeményezett további három ellenzéki képviselővel.
Elképzelésük szerint utasítanák a város polgármesterét, hogy kötelezze
a városi cégeket, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft-t és a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet főorvosát, hogy az önkormányzati cégek
munkatársai a munka törvénykönyvében engedélyezett mennyiségben
ne vállalhassanak túlmunkát. Dunakeszin ez a kérdés nem életszerű, az
Önkormányzat törvényt nem írhat
felül. Homolya József, a cég ügyvezetője a rendkívüli testületi ülésen elmondta, hogy a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. – mint ahogy a

nevében is szerepel – nem profitorientált cég, így csak rendkívüli helyzetben rendel el túlórát (vészhelyzetben, kritikus időjárási körülmények bekövetkeztével, tömeges betegség miatt kialakuló emberhiány
miatt). A Közüzemi Kft. hatáskörébe tartozik a hóeltakarítás, szemételszállítás és a távfűtés is. Felháborító,
hogy amennyiben Dunakeszin rendkívüli helyzet állna elő akár a jelenlegi, téli időjárási viszonyokból fakadóan, a Jobbik olyan helyzetet teremtene kezdeményezésével, hogy a
szolgáltató nem tudná elvinni a szemetet, nagy havazás esetén nem tudnák takarítani az utakat, nehezítve
ezzel a közlekedési viszonyokat a városban. Homolya József ezért kérte,
hogy az Önkormányzat utasítsa el a

javaslatot. A Szakorvosi Rendelőintézet esetében pedig a lakosok egészsége az első, ezért az intézmény vezetősége szintén a javaslat elutasítását kérte. Így a Jobbik kezdeményezése szakmaiatlan, veszélyezteti a
város mindennapi működését, az itt
élő emberek nyugalmát, jogilag nonszensz, politikailag dilettáns. A párt
vélhetően nem lát tisztán a politikai
dühtől.
Az Önkormányzat felszólítja a
Jobbikot, hogy az országos politikai
hisztériakeltést ne hozzák be Dunakeszire, az emberek nem kérnek belőle.
A Képviselő-testület 4 igen, 10
nem arányban elutasította a Jobbik kezdeményezését.” – olvasható
az Önkormányzat közleményében.
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Egy rövid időre elköszön

Aki letette névjegyét
a városban
Dióssi Csaba polgármester újévi nyilatkozatában – többek között – az elmúlt évek egyik legnagyobb sikerének a Dunakeszi
Programiroda – a lakosság által is elismert – eredményes tevékenységét emelte ki. Gondolom, ez jóérzéssel tölti el Önt és
lelkes csapatát. Az elismerés bizonyára újabb és újabb nívós
programok szervezésére és megvalósítására inspirálja a közösséget? – jegyzem meg beszélgetésünk kezdetén Szabó Katalinnak,
a nyolc éve életre hívott Programiroda vezetőjének.

Szabó Katalin
és munkatársai
lerakták
a nívós közösségi
szórakozás és
kikapcsolódás
alapjait
Dunakeszin

- Mi volt az elmúlt közel egy évtized
legnagyobb kihívása és egyben tanulsága?
- Mint az sokan tudják, Dunakeszi lakossága az elmúlt két évtizeden jelentősen megnövekedett, egyre többen választották városunkat
lakóhelyüknek, ami nem csoda, hiszen rengeteg pozitív adottsága van.
Bár a lakosságszám emelkedett, kohézió nem alakult ki, így egyre többen voltak, akik nem tekintették
Dunakeszit az otthonuknak, nem
érezték, hogy a közösség tagjai. Szabadidejüket többnyire a fővárosban
élték, Dunakeszi lakossága egyre
kevésbé alkotott közösséget, minket
is elért az agglomerációs települések
„betegsége”, azaz mi is „alvóváros”
lettünk. Ennek megváltoztatása volt
a legnagyobb kihívás. Dióssi Csaba
polgármester, és közvetlen kollégái
2010-ben ennek a nem kis feladatnak a megoldását tűzték ki maguk
elé, ennek első pillére volt a Programiroda 2010 decemberi megalakítása.
Én magam egy év múlva csatlakoztam a csapathoz, amelyet akkor
még Csoma Attila vezetett, aki azóta
a művelődési központunk igazgatója lett. Az új felállásban engem ért a
megtisztelő feladat, hogy a Programiroda vezetője lehetek.
Az elmúlt 8 évben azt láttuk, hogy
Dunakeszi akkor válhat igazi közösséggé, ha az újszülöttektől a nyugdíjasokig mindenkinél igyekszünk ki-
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alakítani azt az érzést, hogy Dunakeszi, az ő városuk is. Azt gondolom,
ez már a lakosság nagy részénél sikerült, most már inkább az identitás
erősítésén kell dolgoznunk, és azon,
hogy minél otthonosabb legyen számukra Dunakeszi.
A legnagyobb tanulság pedig az
volt, hogy hiába teszünk dolgokat babacsomag, nyugdíjas csomag, rendezvények - ha nem tudjuk eljuttatni a lakossághoz az információt. A
kezdeti közömbösséget volt a legnehezebb leküzdeni, de ebben nagy segítségünkre voltak az intézmények,
a helyi sajtó, és az újításaink, például az óriásplakátok, kiadványok, a
Facebook oldalaink, új honlap, vagy
épp a Dunakeszi App, ami most indul útjára. Mostanra kitapasztaltuk,
hogy tudjuk informálni a lakosságot, és ők is megszokták , hogy honnan értesülhetnek például a következő rendezvény programjáról. Ma
már ez természetes, de hosszú út vezetett idáig…
- A több ezres -, de nem ritkán,
mint a Dunakeszi Feszt, több tízezres - rendezvények mind arról tanúskodnak, hogy óriási igény van
a színes és tartalmas városi programokra. Tervezik-e, hogy a programok műfaját és választékát tovább
bővítsék?
- 2011 óta szinte minden évben
életre hívtunk egy-egy új rendezvényt, és természetesen megtartottuk a régieket, így majd’ minden hónapra esik egy több ezres esemény,
de van, hogy több is. Úgy érezzük,
most már nem a mennyiségen kell
dolgoznunk, a műfajokat tekintve is
igen széles a paletta, ha csak a történelmüket felelevenítő Viadalra, a 2030-as évek jazz és swing világát idéző
Jam Jazz Fesztiválra, a hagyományokat felidéző Szent Mihály-napokra,

vagy a legismertebb hazai fellépőket
felvonultató Dunakeszi Fesztre gondolunk, mind-mind más műfaj.
Azonban szeretnénk elkerülni,
hogy a lakosság megunja ezeket a
rendezvényeket. Bár sok új ötletet
vittünk már véghez eddig is az elmúlt években, de a 2019-es év a megújulásé lesz. Már fél éve ötletelünk
azon, melyik eseménynél milyen újdonságot szeretnénk bevezetni, nem
titok, hogy ennek kivitelezése már
nem az én irányításom alatt valósul
meg.
- Sikeres vezetőként köszön el egy
rövid időre, hiszen közismert hamarosan anyai örömök várnak
Önre. Az átmeneti időben ki veszi
át a karmesteri pálcát, ki irányítja a Dunakeszi Programiroda tevékenységét?
- Igen, így van. Nagyon szeretek,
szerettem itt dolgozni, de most egy
másik feladat vár rám, február végére várom kislányom érkezését, ezen
a héten töltöm utolsó munkanapjaimat a szülési szabadság előtt. A Programiroda vezetését Sipos Dávid veszi
át, akivel kabinetvezetőként eddig
is szorosan együttműködtünk. Sok
mindenbe belelátott, így nem ismeretlen számára a terep, a csapat pedig, - akik nagyon a szívemhez nőttek - változatlan marad, sőt, a tervek
szerint egy plusz munkaerővel is kiegészül, így azt gondolom, zökkenőmentes lesz a váltás, és csupa jó dolog vár idén is a dunakesziekre. Alig
várom, hogy családommal kilátogassak a rendezvényekre, és kicsit külső
szemmel is belekóstoljak Dunakeszi
közösségi életébe.
- Köszönöm a beszélgetést, sok
boldogságot és jó egészséget kívánok
Önöknek!
Vetési Imre

Sipos Dávid: a kihívások ösztönöznek
Sipos Dávid immár nyolc éve dolgozik a városházán Dióssi Csaba polgármester kabinetvezetőjeként. Az agilis,
nagy munkabírású fiatalembert a városvezető gyakran bízza meg külön feladatokkal is, mint pl. tavaly ősszel
egy átmeneti ideig irányította a városüzemeltetési osztályt, amíg az új vezetőt sikerült kiválasztani. Napjainkban pedig a kabinetvezetői feladatok mellett egy újabb, hosszú távú, egy teljes ember munkáját igénylő megbízatást kapott, ő vette át a Dunakeszi Programiroda irányítását, mivel a hét éven át vezető Szabó Katalin anyai
örömök előtt áll. Bárhonnan is közelítjük meg a kérdést, ez hatalmas kihívás. Lesz hozzá elég energiája? – kérdeztem Sipos Dávidot.
- Kérem, engedje meg, mielőtt kérdésére válaszolnék, hogy Szabó Katalinnak innen is minden jót kívánjak, akit – ha majd elérkezettnek látja az idejét – szeretettel várunk vissza.
Nos, a nekem szegezett kérdésére válaszolva; igen, az újabb feladat igényes
teljesítése hatalmas kihívás és egyben
megtiszteltetés is számomra. Nem tagadom, jó érzéssel tölt el, hogy polgármester úr bízik bennem, de érzem a
kettős feladat súlyát is. Az viszont előnyömre válik, hogy kabinetvezetőként
napi szinten együttműködtem a Programirodával. Innentől kezdve már az
operatív feladatokban is részt kell vennem. Kiváló munkatársakkal dolgozom együtt, ezért is bízom benne,
hogy meg tudok felelni a kihívásnak.
- Mindkét feladat ellátása teljes embert kíván. Hogyan lehet egy
személyben, két kulcspozícióban is
helytállni?
- Ennek a szakmai felkészültségen,
és az egészséges ambíción kívül egy
feltétele van, mégpedig az, hogy jók
legyenek a munkatársak. Mint mondtam, az irodában kiváló emberek,
nagyszerű kollégák dolgoznak. Remek csapatot alkotnak, amit bizonyít
az is, hogy egy felmérésünk szerint a
városban kiemelkedően elégedettek a
Programiroda munkájával.
- Ez a megállapítás elvitathatatlan, így ön is vallja: „A győztes csapaton ne változtass!” elvet?
- Nevezhetjük bárhogyan, a lényeg,
hogy alapvetően nem szeretnék változtatni, viszont keresünk egy plusz
munkatársat, aki szövegíró és kiadványszerkesztő is egyben, hiszen Kati
mindkét feladatot ellátta az irányításon kívül. Tervezzük, hogy a rendezvényeinkbe beiktatunk egy-egy plusz
elemet, illetve a fellépők személyének
kiválasztásakor még jobban figyelembe vesszük a lakossági igényeket.
- A polgármesteri kabinetiroda vezetőjeként a korábbiaknál is több
munkája lesz, hiszen elég, ha csak
arra utalok, idén két választást tartanak hazánkban. Igencsak benne
lesz a politika „sűrűjében”…

Sipos Dávid:
Az én ars poeticám
a minőségi
munkavégzés,
és a közérthető
kommunikáció

- Igen, de ez nem baj, engem nagyon érdekel a politika, a döntés előkészítő folyamatok, a szervezés. Szóval, minden, ami ide tartozik. Akik
ismernek, azok tudják, hogy eleve ennek megfelelően kerestem annak idején ezt a munkát. Ma is azt állítom,
hogy a munkát, a feladatot szakszerűen, jól kell elvégezni, és azt – ha lehet – még jobb színvonalon meg kell
ismertetni az emberekkel. Két kulcsszó: minőségi munka és közérthető
kommunikáció. Én erre helyezném a
hangsúlyt. A választási kampányokban a Programiroda a kötelező tájékoztatáson kívül nem vesz részt, hiszen a pártok és a jelöltek versengésében nincs szerepünk. Egy regnáló
polgármester esetében azonban nem
csak a választási kampányban feladata, sőt kötelessége bemutatni városfejlesztési, közösségépítési eredményeit,
ebben természetesen a Programiroda is aktív szerepet vállal. Egész évben kiemelt feladatunknak tekintjük,
hogy tájékoztassuk a dunakeszieket
az őket érintő dolgokról. Többek között a városi honlapon, illetve a Programiroda Facebook-oldalán folyamatosan hírt adunk a történésekről,
amiket gyakran átvesznek a helyi médiumok. Ezen kívül minden évben,
egy minden háztartásba eljutó Polgármesteri beszámoló keretében foglaljuk össze a mögöttünk álló időszakot. Az idei év során a 2014-2019 önkormányzati ciklusról is fogunk egy
átfogó kiadványt készíteni.

- Milyen ráhatása van a folyamatokra polgármesteri kabinetvezetőként?
- Nekem döntés előkészítő feladatom van, amelybe az is beletartozik,
hogy egy – egy önkormányzati projekt
kapcsán megnézzük, hogy azt más városokban hogyan sikerült megvalósítani. Nem szégyen mástól tanulni. Jó
példa erre az okos zebra, amely az én
projektem volt. Dunaújvárosban láttam és jó ötletnek tartottam a városháza melletti gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételére. Polgármester úr
rám bízta, kérte járjam körbe, milyen
költségekkel jár, hogyan lehet megvalósítani. Mindent előkészítettem, és ráadásul még szerencsénk is volt, hogy a
Generali Biztosító abban az időben írt
ki pályázatot okos zebra kiépítésének
támogatására. Pályáztunk, és nyertünk, így a városnak egy fillérjébe sem
került a városháza melletti okos zebra.
- Talán nem tévedek nagyot, ha azt
mondom; érződik, hogy izgalommal
telített tettvággyal áll a feladatok elé.
- Nem tagadom, egészséges izgalommal várom, és nézek az új kihívások elé. Igyekszem helytállni és megfelelni az elvárásoknak és a feladatoknak. Számítok ebben a munkatársaimra, akik úgy hétköznap, mint
hétvégeken minden tőlük telhetőt ennek érdekében mindig megtesznek.
Ez úton is hálásan köszönöm nekik.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Rendre mondjuk, írjuk,
hogy a Dunakeszi
Szimfonikus Zenekar
koncertjei Farkas Pál
vezényletével a tőlük
megszokott magas
színvonalú zenei eseményei városunknak.
Mégsem helytálló a
„megszokott” kifejezés, mert újra és újra
elvarázsolják muzsikájukkal a közönséget. Így volt ez január
11-én is, a várva várt
Újévi koncertjükön.

Újévi koncert

V

árosunk idei gazdag kulturális, művészeti eseményeinek sorát méltó módon indította el a zenekar hatodik Újévi koncertjével. Mielőtt
felcsendült a zene, Dióssi Csaba
városunk polgármestere köszöntötte a VOKE József Attila
Művelődési Központ színháztermét megtöltő közönséget.
Elmondta, hogy a felújított művelődési központ igényes helyszíne a zenei eseménynek és a
jelen lévőkön keresztül városunk lakosságának is eredményes, boldog új esztendőt kívánt.
A közel három órás koncert
programja várakozáson felüli
magas színvonallal, közel harminc műsorszámmal nyújtott nem mindennapi élményt.
Somogyi Ágnes zenekari titkár
hangulatos bevezetője után a
kezdés mi más lehetett volna,
mint ifj. Johann Strauss Denevér című halhatatlan operettjének Nyitánya. S aztán következtek a keringők, polkák, opera és természetesen a legismertebb operett részletek kitűnő
énekesek előadásában. Egymás
után tapsolhatott a közönség
Mahó Andreának, Jenei Gábornak, ők a Madách Színház művészei. Ugyancsak elkápráztat18 Dunakeszi Polgár

ták a hallgatóságot Vörös Edit
és Egyházi Géza színész-énekesek. Nemkülönben gyönyörködhettünk Pánczél Klaudia
énektudásában, aki a Szegedi
Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatója, a
Simándy Énekverseny harmadik helyezettje, a Vitkai Kováts Vera énekverseny nagydíjasa. Ugyancsak a fiatal tehetségek sorából hallgathattuk
kiváló előadását Melczer Tündének, aki a Grazi Konzervatórium hallgatója, a Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekverseny résztvevője
volt, valamint Erndt-Sallerbec
Vivien Frencisének, aki a debreceni Zeneművészeti Egyetem
opera mesterszakos hallgatója,
s ugyancsak a Házy Erzsébet
énekverseny felfedezettje.
Néhány produkció ízelítőként a műsorból. A Cigánybáróból Saffi belépőjét adta
elő Vörös Edit. A Vámpírok
báljából a Teljes a sötét című
dalt Erndt-Sallerbec Vivien
Frencise és Egyházi Géza szólaltatta meg. A My Fair Lady
egyik legismertebb – Ma éjjel táncolnék – kezdetű dalával
Mahó Andrea aratott sikert.
A Carmenből a Seguidillát
Melczer Tünde adta elő. A Marica grófnőből közismert „Szép

város Kolozsvár” kezdetű dal
Pánczél Klaudia és Jenei Gábor bravúros táncbetétjével fűszerezve ragadtatta el a közönséget.
Természetesen nem hiányoztak a műsorból Strauss, Lehár
Ferenc és Kálmán Imre operettjeinek legismertebb énekszámai sem. Cohen Hallelujah
című világslágerét Hasenfracz
Bernadett, a múlt évi Dunakanyar Hangja tehetségkutató verseny Dunakeszí Hangja
díj nyertese énekelte el szép sikerrel.
A koncertről természetesen a humor sem hiányzott.
Strauss Tűzmester polkájának
ritmusát a karnagy felkérésére
dr. Molnár György, városunk
jegyzője egy kovácsüllő és két
kis kalapács segítségével egé-

szítette ki. S a koncert zárásaként, a Radetzky-indulót a 14
éves István Ádám vezényelte. Az alkalmi kis karmester egyébiránt nyolc éve Dobai
Szabolcs hegedű tanszakos növendéke a Dunakeszi Művészeti Iskolában és több zenei verseny díjazottja.
A kiváló zenekarról még an�nyit, hogy december 24-január
1. között Berlinben hat, Lipcsében két opera-operett koncerttel és kiváló énekszólisták közreműködésével hódította meg a
német közönséget. Idehaza pedig, a Farkas Ferenc Zenei Bérlet Újévi koncertjével városunkban is tovább öregbítette
hírnevét.
Katona M. István
A szerző felvételei

A Magyar
Kultúra Napjára
Ünnepnaphoz közeledünk, bár a naptár nem jelzi piros betűvel.
Január 22. mégis jeles dátum, a Magyar Kultúra Napja. Egykor,
1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, korabeli helyesírással a Hymnust. A költeményt Erkel Ferenc 1844-ben zenésítette meg.

A

z
Országgyűlés
1989-ben
hozott
határozatot, hogy
ez a nap legyen a
Magyar Kultúra Napja. Érdekesség, hogy 1904-ben fogadott el határozatot az akkori Országgyűlés arról, hogy
„Kölcsey himnusza az egységes magyar nemzet himnuszává nyilváníttatik”. Ferenc
József magyar király azonban ezt nem szentesítette, így
nem lépett hatályba. Törvényi

védelem alá 1989-ben került,
ekkor lett az Alkotmány szövegének a része.
A költemény szövege és dallama minden magyar számára a nemzeti tudat alapvető része. S hogy kultúránk
aranyfedezetévé vált, ez már
szinte magától értetődő. Értékek gazdag tárháza az irdalom, a zeneművészet, a képzőművészet, a film, a színház.
Sorolhatnánk a rangos alkotókat, akik honi kultúránkat

gazdagították és gazdagítják
alkotásaikkal.
Szűkebb pátriánkról, Dunakesziről
elmondhatjuk,
hogy közéletünkben egyre
fontosabb szerepet kap a kultúra. Mire is gondolunk? A
kultúra első számú letéteményese a megszépült VOKE József Attila Művelődési Központ. Műsorkínálata, a színházi estjei, irodalmi műsorai,
koncertjei egyre változatosabbak, tárlatsorozata az alkotóművészetek barátainak nyújt
meg-megújuló élményt. Zenei
rendezvényeik között említhetjük a Dunakeszi Koncertfúvósok előadásait. Kiemelkedik a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar immár több éve
ismétlődő zenei bérletsorozata. Értékeink sorában egyenrangú szerepet kap a Farkas Ferenc Művészeti Iskola,
nem csupán a művészetoktatásban nyújtott magas színvonala okán, hanem például a Világjárók, vagy a Zene
és képzőművészet sorozataival. Az előbbiek mellett, szintén a sorban elsők között szólunk a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárról. A könyvújdonságokkal hetente gyarapodik,
s nincs hónap művésztalálkozók, író-olvasó estek megrendezése nélkül. Múltunk tárgyi relikviákkal, helytörténeti értékekkel gazdag Révész
István Helytörténeti Gyűjteménye is kulturális értékeink
sorába tartozik. S ide köthető
a diákok részvételével évente megrendezett Helytörténeti vetélkedő.
Városunkban örvendetesen
sok képzőművész tevékenykedik. Műveiket az évenkénti Nyári tárlatokon is megismerhetik a művészetbarátok.
Folyamatosan hallatnak ma-

gukról a DunArt Képzőművészeti Egyesület jeles alkotói egyéni és csoportos tárlatokon, és a téli időszakot kivéve látogatható Galériájuk is.
Évente több alkalommal
adnak színvonalas koncertet
a templomi, az ökumenikus
kórusok és mostantól a múlt
év végén bemutatkozó Dunakeszi Városi Vegyeskar is bizonyára sokszor hallat még
magáról. Településünk oktatási intézményeiben az oktató munka mellett a diákok
köréből szerveződött öntevékeny művészeti közösségek is
rendre közönség elé lépnek. A
művészetekkel azonban már
az óvodákban is megismertetik a kis nebulókat.
Nem feledhetjük az évek óta
megtartott nagyrendezvényeket sem. A Dunakeszi Viadal,
a Majális, a Gyermeknap, a
Jam-Jazz Fesztivál, az Államalapításunk ünnepe, a Dunakeszi Feszt, a Szent Mihálynapi búcsú, a Városi Néptánc
gála, a Dunakeszi Művészeti Napok mind olyan nagyszabású közösségi élmény,
melynek színvonalas kulturális műsorkínálata a Dunakeszi Programiroda munkatársainak gondos szervezőmunkáját dicséri. S az általuk
megjelentetett Kultúrnegyed
programfüzet háromhavonta körültekintően tájékoztatja
városunk lakosságát az aktuális programokról.
Január 22-e mindezek okán
is szép ünnep. Dunakeszin
van mire gondolnunk ezen a
napon, tudva azt, hogy az idei
esztendőben is minden bizonnyal számos alkalommal
részesülhetünk befogadóként
a kulturális események nyújtotta élményekből.
Katona M. István
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Megjelent a helytörténeti
monográfia második kötete
A Dunakeszi története című monográfia első kötete 2017 decemberében jelent meg. A terjedelmes mű az újkőkorszaktól 1910-ig tárgyalja településünk históriáját. Alig telt el egy év, és kezünkbe vehetjük a második kötetet,
amelyben szinte „naprakészen”, 2017. év végéig követhetjük nyomon városunk fejlődését, mai arculatának kialakulásáig. Mindkét kötet főszerkesztőjét, dr. Kerekes Dóra történészt, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény
vezetőjét megkértük, mutassa be olvasóinknak a művet.

Dr. Kerekes – A két kötet tulajdonképpen párhuDóra történész zamosan készült. A második 1910-től
2017-ig, velem együtt 13 szerző közreműködésével dolgozza fel a település
történetét. Ahogy közeledtünk napjainkhoz, egyre nagyobb mennyiségű forrás állt rendelkezésre. Emiatt szelektálni kellett, és biztosan lesz olyan – remélhetőleg kisebb – témakör, amit hiányolnak az olvasók. Emellett vannak olyan
események, témakörök és intézmények,
amelyek történetéhez további kutatások
szükségesek. Mégis: ez a 780 oldalas kötet jól bemutatja az adott korszak történetét – folytatta a főszerkesztő. Hangsúlyozta, hogy a főbb eseményekről, folyamatokról találni lehet információkat. Készült mutató és irodalomjegyzék,
amelyek segítségével könnyen rá lehet
lelni az egyéni érdeklődésre számot tartó eseményekre, személyekre.
Nagyon sokan élnek városunkban
olyanok, akik ezt a korszakot végig éltek.
Erről Kerekes Dóra így fogalmazott:
– Arra számítunk, hogy lesznek hozzászólások, és szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy ha van olyan történet, információ, fotó, irat, amit szívesen megosztana velünk, interneten a
helytortenet@dunakeszi.hu címen, vagy
a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény bármilyen elérhetőségét felhasználva, illetve személyesen is jelentkezhet. Bár elkészült a monográfia, amelyet
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alapműnek szánunk a következő generációknak, mégsem kőbe vésett szövegről
van szó. Ahogyan haladnak előre a kutatások, biztos lesznek olyan ismeretek,
amelyek kiegészíthetik vagy módosíthatják a leírtakat.
Megtudtuk, hogy Dióssi Csaba polgármester ösztönözte az alkotó közösséget, hogy szeretné, ha elkészülne a folytatás egy, a rendszerváltozás utáni időszakot teljesen feldolgozó kötet. Ehhez
további, több éves gyűjtőmunka szükséges.
Érdeklődtünk a második kötet készítésének műhelytitkairól is.
– A legnehezebben megszülető rész
az a 154 oldal volt, amely az 1950-től a
2017-ig tartó politikatörténetet és településfejlődést tárgyalja. Egyes korszakokban túl sok, másokban túl kevés felhasználható információ állt rendelkezésre.
Több olyan korszaka
van ennek a mintegy
hetven évnek, amelyek nincsenek lefedve forrásokkal. Hiányoznak
például
az 1981–1989 közötti tanácsülések jegyzőkönyvei. Csupán a
határozatokat ismerhettük meg, de arról
nincsen tudomásunk,
hogy ezek milyen viták nyomán születtek
meg. Újságokból, illetve a még élő résztvevők elmondásaiból igyekeztünk feltérképezni a döntések
hátterét. Ugyanakkor első közlésként elolvasható a könyvben az a dokumentum, amelyben annak idején a városvezetés megindokolta várossá nyilvánítási
szándékát.
– Az 1990 utáni önkormányzati, illetve 1950-től a tanácsi időszakot ciklusonként tárgyaljuk. A politikatörténeti részben minden képviselőnek a neve választókörzetenként benne van, és azt is leírtuk, hogy az adott korszakban milyen
határozatok születtek, milyen fejlesztési

irányokat szabtak meg, mit tudtak megoldani, és lehetőség szerint indoklásokkal azt, hogy mi nem sikerült.
– A rendszerváltást követően létrejött
legfontosabb társadalmi szervezetekről,
közöttük a Városvédő Egyesületről, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségéről
is tájékozódhatnak az olvasók. De a továbbiakban ilyen irányú, valamint egyéb
helytörténeti kutatásokat kell még végezni. Ez azonban több éves időtartamot
jelent. A kötet rengeteg képet tartalmaz,
és minden bizonnyal sokan saját magukat is fellelhetik ezek között.
– Az 1989 utáni időszak feltérképezése
gyakorlatilag lehetetlen lett volna a városi sajtó nélkül – hangsúlyozta a történész asszony. – A lapokat – köztük a Dunakeszi Polgárt és a Dunakanyar Régiót – visszamenőleg végig olvastuk, de
kezembe került például a Konzervgyár
GYÜFŐ
Híradó
című üzemi lapja is.
Ezekből alapvető információkat
tudhattunk meg a város történetével kapcsolatban. A kötet
szerzői közül többeket jól ismerhetnek
a helytörténeti kutatások iránt érdeklődők, de néhány fiatal
szerző is közreműködött az ELTE-ről
vagy más kutatóintézetektől.
A monográfia második kötetének bemutatójára február 18án 18 órakor kerül sor a VOKE József Attila Művelődési Központban, dr. Fazekas
István, az ELTE Történeti Intézetének
docense közreműködésével. A kötet itt
kedvezményesen megvásárolható lesz.
A könyv kölcsönzésére lehetőség nyílik
a városi könyvtárban, megvásárolható a
helytörténeti gyűjteményben és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
Katona M. István
A szerző felvétele

Múlt, jelen és jövő a Révész István
Helytörténeti Gyűjteményben 1. rész
A Főtér és a Szent Mihály-templom között sétálva régi, sárgára festett parasztház áll. Valaha a kántortanítók
lakhelye volt, de 2012-től a Dunakeszi múltja iránt érdeklődőket fogadja: a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény.

T

örténete 1969-ben kezdődött, amikor Szakáll
Lászlóné, ma már nyugdíjas iskolaigazgató, Dunakeszi
díszpolgára elkezdte gyűjteni
az első darabokat. Munkájának
új lendületet adott, hogy 1973ban a Magyar Úttörők Szövetsége meghirdette – „Nem térkép e táj” mottóval – helytörténeti mozgalmát, amely a szűkebb értelemben vett szülőföld
megismerését állította fókuszpontba.
1979-től – Szakáll Lászlóné
ösztönzésére – a város iskolái
szisztematikus gyűjtésbe kezdtek, céljukká vált a múlt megőrzése és megismertetése a tanulókkal. 1981-ben rendezték
meg az első – azóta is megtartott – helytörténeti vetélkedőt a
mai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola aulájában, ahol
az addig gyűjtött tárgyakból
kiállítást is bemutattak. 1994ben nyílt meg az első – immár
helytörténeti – kiállítás, és a
gyűjtemény számára a Városvédő és Városszépítő Egyesület
elhelyezést is keresett. Hosszú
ideig a Fő út 110. sz. alatt voltak megtekinthetők a tárgyak,
iratok és fotók, majd 2012-ben
költözött mai helyére a gyűjtemény, a Szent István utca 48ba.
2018. január 1-jétől Dunakeszi Város Önkormányzata tervbe vette, hogy városi ke-

zelésbe vonja és önálló intézménnyé alakítja az akkor már
Révész István nevét viselő gyűjteményt. Az év első három hónapjában elektronikus leltár
készült; továbbá megszületett
az új, immár városi intézmény
Alapító Okirata is, amelyet a
Magyar Államkincstár szeptemberben fogadott el. Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2018. november 15-ei ülésén
kinyilvánította abbéli szándékát, hogy az önálló, városi fenntartású intézményt közérdekű
muzeális kiállítóhellyé kívánja
minősíttetni. Ennek sikeressége esetén a gyűjtemény normatív állami támogatásban részesül, és jogot nyer arra, hogy állami pályázatokon indulhasson.
A gyűjteményt alapvetően a
dunakeszi lakosok, elsősorban
az óvodás és iskolás korosztály
látogatja. A könnyebb szervezés érdekében a 2018/2019-es
tanévtől a gyűjtemény olyan
múzeumpedagógiai programot
hirdetett meg, amelynek foglalkozásaira túlnyomórészt az
intézményekben is sor kerülhet. A dunakeszi gyerekek számára ezen foglalkozások ingyenesek.
A 2018. évben is folytatódott
a gyűjtés: 69 tárggyal, fotóval
és irattal gazdagodott a gyűjtemény. Fontosnak tartom, hogy
a Révész István Helytörténeti
Gyűjtemény a jövőben közössé-

gi múzeumként működjön, ennek érdekében a tavalyi év nagy
városi rendezvényein, továbbá a Múzeumok Éjszakáján is
részt vettünk, ezen időszakokban számos látogató érkezett

rendszeresen változó kiállítási tér kialakítása, irat- és fotógyűjteményünk digitalizálása
és közzététele, a múzeumpedagógiai foglalkozások integrálása az óvodai és iskolai minden-

A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény épülete

hozzánk. A tavalyi évben elkészült két fontos kiadványunk
is. A Sétáljunk együtt Dunakeszin! helytörténeti mesekönyv
az 5–8 éves korosztály számára
készült, a Dunakeszi története
II. 1910–2017 című kötet pedig
a város történetét dolgozza fel.
Jövőbeni terveink közé tartozik egy látványos, a közösség
számára hasznos, látogatható,

napokba, dokumentum és tárgyi állományunk gyarapítása,
továbbá olyan kiadványok készítése, amelyek a dunakesziek és az érdeklődők számára
újabb szeleteket tárnak fel városunk történetéből.

Dr. Kerekes Dóra
a Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője
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Iránytű a változáshoz

Erasmus+ a Széchenyi István
Általános Iskolában

A Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola pályázata immár harmadik alkalommal nyerte el az Erasmus+KA1
mobilitási támogatását. 2018 nyarán az iskola nyolc pedagógusa nyári szabadságának két hetét továbbképzéssel
töltötte külföldön. Az ösztöndíj lehetővé tette, hogy ketten Angliában, ketten Írországban, ketten Olaszországban, 1-1fő Németországban, illetve Ausztriában fejlessze nyelvtudását módszertani képzések mellett.
emlékhelyet látogattak meg. Jártak
a Colosseumban, sétáltak a Forum
Romanum romjai között, megcsodálhatták a Pantheont és a Szent
Péter Bazilikát. A délutáni iskolai
program is rendkívül színes volt,
minden napra jutott valami érdekes esemény. Ókori római játékot
játszottak, latin szavakat tanultak,
mozaikot készítettek, egy Shakespeare darab előadásába pillanthattak be. A gyerekek számára kiváló
lehetőség nyílt az olasz vendéglátó családok életébe való bekapcsolódásra, az angol nyelv napi szintű
használatára, az olasz nyelv alapjainak megismerésére. A résztve-

A

tanfolyamokon lehetőségünk nyílt arra, hogy
a tanuláson kívül világot lássunk, új kollégákat ismerjünk meg, izgalmas,
új módszereket próbálhassunk ki.
Ennek köszönhetően hazaérkezve,
frissen, motiváltan folytathattuk
munkánkat.
Tapasztalataink átadására remek lehetőség nyílt 2018. december 3-án, amikor is egy úgynevezett disszeminációs napon ki-ki
beszámolhatott a tanultakról. Az
iskolánkból és a más dunakeszi intézményekből érkező érdeklődők
Kiss Ildikónak köszönhetően megismerkedhettek a kritikus gondolkodást, kreativitást, együttműködést segítő feladatokkal. Stefán
Ildikó segítségével kipróbálhattuk
az,,elengedést”, Druzsin Zsuzsanna
újabb ötleteket hozott a web-adta
lehetőségek tanórai alkalmazására, Mayer Eszter játékos alsós angol
órájának részesei lehettünk, Fajka
Ildikó irányításával az érdeklődők
az Ausztriával kapcsolatos ismereteiket rendszerezhették csoportmunkában.
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Szó esett néhány kolléga Dániában tett intézménylátogatásáról is, hiszen az idei projekt része
volt egy dán iskolában folyó munka megismerése. Czimmermann
Judit intézményvezető, Hudacsek
Éva, Kiss Ildikó és Sebő Dániel kollégáink három napot töltöttek el
a Nykobing Falsterben működő
Shopieskolen falai között. Érdeklődve figyelhették, követhették,
tapasztalhatták meg a modern, 21.
századi felszereltséggel és szemlélettel működő iskolában folyó
szakmai munkát.
A jó hangulatú dissze-minációs
délelőttöt Viski Tünde CLILmódszerről tartott ismertetője és
Hudacsek Éva projektvezető ös�szegzése zárta.
Ebben a tanévben először nem
csak a pedagógusok, hanem a gyerekek utaztatására is lehetőséget
kaptunk az Erasmus+KA2 Stratégiai partnerségek pályázat keretein belül négy ország részvételével.
2018 novemberében hat diákunk
Rómába utazhatott két pedagógus
kísérővel. Az antik Róma nyomainak kutatása során számos híres

vők életre szóló élményekkel repültek haza. A program tavasszal
folytatódik, újabb hat tanuló utazik Spanyolországba. 2019 őszén
mi látjuk vendégül a projekt országainak képviselőit. Utolsó állomásként Bulgáriában zárjuk a pályázati programot 2020 tavaszán.
Biztos vagyok benne, hogy minden Erasmusban részt vevő kolléga és tanuló nevében írhatom: Köszönjük a lehetőséget!
Fajka Ildikó magyarnémet-történelem
szakos tanár
Dunakeszi Széchenyi
István Általános Iskola

Talán soha nem tapasztalt népszerűségnek örvendenek a különböző
televíziós csatornákon futó főzőműsorok, melyekben olyan kiváló
mesterszakácsok, színes egyéniségek szegezik a képernyők elé a nézőket, mint Gordon Ramsay, Yotam
Ottolenghi, Rick Stein, Jamie Oliver,
hogy csak néhányukat említsem
meg. Ők azok, akik magas színvonalon mutatják be, hogyan lehet elkészíteni a legegyszerűbb étektől
kezdve az egyedi különlegességeken át a legmodernebb finomságokat, miközben színes sztorikkal és
anekdotázásokkal tárják a nézők
elé egy város vagy ország étkezési
kultúráját, szokásait, történelmét.

Újra együtt a legendás páros

R

eneszánszát éli a konyhaművészet,
amire bizonyság az is, hogy hazánkban az ezredfordulón elsőként induló és hosszú éveken át nagy sikerrel
műsoron lévő Receptklub két színes egyénisége,
Kovács Lázár és Kaszás Géza egy évtized után
újra együtt főznek a LiChi TV csatornáján látható műsorban.
- Lázár és Géza - A retro konyhasó címmel
látható a műsorotok. MI inspirált benneteket,
hogy ennyi év után újra együtt főzzetek? – kérdeztem a Dunakeszin élő Kaszás Gézától.
- Igazából a kapcsolatom Lázárral nem szakadt meg, csak az élet mindkettőnket másfelé sodort. Lázár jó ideje Spanyolországban tevékenykedik, ahol éttermeket indított be, közben Washingtonban a nagykövetségen volt főszakács, én pedig a színészi feladataim mellett
a magyarság történetét bemutató filmek gyártására fókuszálok. Nagy örömmel fogadtuk, hogy
a TV2 megkeresett bennünket. Első körben ötven műsor elkészítésére álltunk össze. Egy remek szerkesztői-rendezői koncepcióval indult
az új műsor és egy új stábbal, mellyel szinte pillanatok alatt összeszoktunk. Lázár szakmai tudása az elmúlt évek alatt rendkívül elmélyült,
egy komoly séffé nőtte ki magát. A műsor egyáltalán nem kettőnk „jópofizásáról” szól.
- Jól érzékelhető, hogy te nem akarsz a séffnél
is séffebb lenni a műsorban.
- Számomra ez természetes, hiszen egyértelmű, hogy Lázár a mesterszakács. Övé a szakmai rész, én pedig a recepteket, azokat az ételkészítési eljárásokat ismertetem, melyekkel sem
én, és talán a nézők jó része nem találkozott még.
Én beszélek a történelmi, néha tudományos tapasztalati tényekről, amelyek a különböző alapanyagokkal és ételekkel kapcsolatosak. Rengeteget olvasok hozzá, nagyon felkészülök rá. Sokszor még Lázár szeme is kikerekedik, hogy miket kutatok ki! Utána olvasok, hogy pl. egy-egy
étel, hogy jött létre, némelynek nagyon különös
históriája van. Hogy csak példaként említsem:

a francia konyhában régen a nők nem kaptak szerepet, kizárólag férfiak főzhettek, mígnem egy jól
sikerült recept kapcsán a "nő nemű" készítőjének
adták át a szerepet, és így tovább!!! Ezek kultikus történetek, melyek a műsort színessé teszik.
Természetesen ebből a műsorból sem marad ki a
poén, a nevetés, igyekeztünk ezeket visszahozni.
- Milyen volt az újrakezdés?
- Érdekes volt, hogy gyakorlatilag az első
adástól úgy álltunk egymás mellé, mint annak
idején, mintha abba sem hagytuk volna a másik
csatornán, a Receptklub címen futó műsort. Valószínűleg jó páros vagyunk, visszajöttek a reflexek, amiktől annak idején ez a műsor sikeres
volt. Akkor ezzel a műsorral egyeduralkodók
voltunk a televíziós műsorkínálatban, ami egy
tíz éves folyamat volt. Színészként ez a fajta népszerűség és siker, amit egy könnyebb lélegzetvételű műsorral el lehet érni, megadatott. Közönségtalálkozókon számtalanszor kiderült, hogy
szakácsként is elismernek.
- A Retró konyhasó igazából az ételekről szól
vagy…
- Ne is mond tovább, természetesen a retró mi
vagyunk. Ez azért lényeges, mert az ételek, viszont hihetetlenül modernek. Egy-egy ételt olykor kétszer is elkészítünk. Egyszer úgy, ahogy azt
annak idején anyáink, nagyanyáink, egyszer pedig úgy amilyen lehetőségeket kínál napjainkban ugyanaz az étel. Hogy mást ne is mondjak:
a konyhafelszerelési eszközök hihetetlenül fejlődtek, olyan konyhai gépek vannak, amik kezelését,
ha az ember ismeri, szinte készen jön ki az étel…!
- Napjainkban hihetetlen kultusza van a
gasztronómiának. Műsorotokban a magyar,
vagy a nemzetközi konyha dominál?
- A magyar ételek jellemzője a paprikás
ízvilág, holott eredendően ez nem magyar, hiszen a fűszerek eredete keletről származtatható.
Az állatok: sertés, marha, szárnyas, a burgonya,
magvak, gabona félék jelen voltak már az ősi étkezési kultúrában is; beolvadtak, és így együttesen a receptúrák által váltak magyar étkekké,

miközben a burgonya, a paprika mind Amerikából jött be. A magyar konyhának egyébként
nagyon rossz a marketingje. Nem tudtak a specialitásainkból egy kontinentális változatot létrehozni, mint pl. a kínaiak. Mi magyarok azzal alkalmazkodunk, hogy mindenféle fűszert
használunk, amit máshol is a nagyvilágban, de
a gazdasági marketingje rossz a magyar konyhának. Bizton állítom, hogy a magyar ételek - ,
mint pl. a halászlé, a gulyásleves – simán felveszik a versenyt a nemzetköziekkel. Világkonyhai trendeket lehetne belőlük felépíteni, amihez
rengeteg pénz kell. Tarolnak az egyszerű ételek,
olyanok, mint a pizza, amihez alig kell valami,
három alapanyag és kész! Az arányokra kell figyelni. Sokféle konyhát megízleltem külföldön:
angol, francia, olasz, osztrák, horvát, kínai, svéd
luxus éttermektől kezdve a street food-ig mindent. Az alapanyagaik nagyon jók és változatosak, de ez a földrajzi elhelyezkedésüknek is köszönhető. A tenyésztéssel kezdődik minden.
Ne felejtsük el, az állattartás, növénytermesztés
meghatározó! Vagy pl. nézzünk meg egy nyugati gasztronómiai magazint: a fotózási technika,
a tányérok, a tálalás, a környezet, színek, fények,
formák, és nézzünk meg egy magyart: sokat fejlődtünk, de még mindig nem összehasonlítható!
Ezt nem fogjuk tudni eladni, mert nem sugall,
nem üzen, még ha a tartalom nagyon finom is!
- Otthon szoktál főzni? Mi a kedvenc ételed?
- Dehogy főzök! Se időm, se kedvem! Bár
néha elkap a hév, ilyenkor én szenvedélyből főzök, más stílusban, mint pl. egy háziasszony, aki
egyszerre csinál mindent, mert túl akar esni rajta. Én lassabban, tisztán, aprólékosabban, megadom a módját, szeretem az ételkészítés minden
pillanatát átélni. Nem szeretem a rumlit magam
körül! Az élvezet, nem csak az étel elfogyasztásában, hanem az elkészítésében is van, és ez egy
óriási dolog! Ezt a stílusú főzést imádom, mint
ahogy a műsorban együtt főzni Lázárral.
Vetési Imre
Fotó: TV2
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A Karácsony jegyében
Ünnepeltek

a nyugdíjasok
A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub 281 tagja jött el
a december 19-i karácsonyi ünnepségre. Ezzel a bejelentéssel nyitotta meg az ünnepi rendezvényt Zupka Sándor elnök.

K

öszöntötte Dióssi Csabát, Dunakeszi Város
polgármesterét, Csoma Attilát, a rendezvénynek
helyt adó VOKE József Attila
Művelődési Központ igazgatóját, önkormányzati képviselőt,
dr. Mervald Annát, a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Mészárosné
Dávid Tímeát, a Programiroda rendezvényszervezőjét, Hegedűs Nellit, a Dunakeszi Őszi
Napsugár Klub vezetőjét, valamint a sajtó képviselőit.
A Bárdos Lajos Általános
Iskola diákjai, Laczkóné Fodor Zsuzsanna és Csernyik Balázs Ferenc tanárok vezetésével, citerakísérettel előadott
szép betlehemes és karácsonyi
énekekkel teremtettek ünnepi
hangulatot, melyet tovább gazdagított egy rövid, videofilm
vetítéssel elhangzó dal.
A szeretet ünnepe elsősorban a családok körében fontos
esemény, ám a nyugdíjas klub
egy olyan nagy család Dunakeszin, ahol jó érzés együtt lenni,
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mondta köszöntőjében Dióssi
Csaba. Hozzátette, hogy sokunk számára a legkedvesebb
emlékek közé tartoznak a gyermekkori karácsonyok. Csoma Attila a klub idei rendezvényeit idézte fel, hangsúlyozva,
hogy ezek mind a közösségépítés fontos mozzanatai.
Ünnepi műsorukban – melyet Balog Gyula állított össze –
Terbe Józsefné, Csöpi néni, valamint a klub énekkara közreműködésével a karácsonyt
megelőző vásárlási forgatagot
jelenítették meg s közben prózai és verses monológgal lélekemelő pillanatokat teremtettek.
Ajándékok átadásával, majd
a vacsora elfogyasztásával és
baráti beszélgetéssel fejeződött
be a találkozó.
Egy nappal később a klub
Voltaren Senior Tánccsoportja a városi Idősek otthonában
szórakoztatta a lakókat.
Katona M. István
Fotó: A szerző
felvételei

A szeretet ajándékai

A DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat meghívására
ötven gyermekes család érkezett december 19-én a művelődési központba. A Vörös teremben Szabóné Ónodi Valéria, a
DÓHSZK vezetője üdvözölte őket abból az alkalomból, hogy
átvehették Kállay Gyulának, városunk jeles polgárának
adományát, családonként húszezer forintot.

A kép előterében Kállay Gyula és Dióssi Csaba polgármester

D

ióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester nevében
is köszöntötte a megjelenteket,
akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a meghívott családoknak szebb legyen az ünnep.
Öt éve határozta el Gyula
bácsi, hogy évente karácsony

val is segíti a város fejlődését.
A 2018-ban is meghirdetett
Adománydoboz eddigi történetének legsikeresebb akciója volt. Rendkívül sok ajándék
gyűlt össze a település iskoláitól, intézményeitől, valamint
magánszemélyektől, így mintegy százhúsz család gyermekei

előtt, összességében egy millió forinttal segíti azokat a családokat, akik nehéz élethelyzetben élik meg mindennapjaikat. Róla annyit, hogy Dunakeszin született, 1956-ban
családjával elhagyta az országot, Kanadában telepedett le,
beilleszkedve az ottani viszonyokba, sok munkával üzleti karriert épített, majd nyugdíjba vonulása után feleségével
hazaköltözött ide, szülővárosába. Ma sokféle módon, többek között a tanintézmények
számára hangszerek vásárlásá-

örülhettek, mondta Szabóné
Ónodi Valéria. A gyermekek
névszerint, életkoruknak megfelelő játékokat kaptak Dióssi
Csabától és Szabó József társadalmi kapcsolatokért felelős
tanácsnoktól, a szülők pedig
tartós élelmiszereket és tisztítószereket vihettek haza. Elismerésre méltó munkát végeztek a DÓHSZK munkatársai,
s számukra is öröm volt látni
a sok boldog gyermeki tekintetet.
Katona M. István
A szerző felvételei

VOKE József Attila Művelődési Központ
2019. Január - Február havi programok
Január 19. szombat 10:30 óra
Dunakeszi Teátrum
Szervezésében
Alma koncert
Jegyár: 2.100-2.900,-Ft
Január 19. szombat 19:00 óra
Babják Színjátszó Stúdió
előadása
Örkény: Egyperces novellák
Jegyár: 1.800,-Ft

Január 25. péntek 18:00 óra
Dér Győző kiállítás megnyitó

(szabados Zsuzsa önálló estje.)
Jegyár: 1.800,-Ft

óvodásoknak a Dunakeszi
Teátrum szervezésében

Január 26-27. szombatvasárnap 9:00-18:00 óráig
Agykontroll tanfolyam

Február 15. péntek 18:00 óra
Németh Klára festő kiállítása
Február 17. vasárnap
19:00 óra
Babják Színjátszó Stúdió
előadása
„A pillangók szabadok” címmel
Jegyár: 1.800,-Ft

Február 6. szerda 14:0020:00 óráig
„Farsang” VOKE Nyugdíjas
Kiránduló Klub rendezvénye

Január 19-20. szombatvasárnap 9-18 óráig
Agykontroll tanfolyam

Január 26. szombat 19:00 óra
Dolgok amikért érdemes élni
Dunakeszi Teátrum szervezésében
Jegyár: 3.900,-Ft

Február 9. szombat 9:0013:00 óráig
BABABÖRZE

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

Január26. szombat 19:00 óra
Egy asszony két vétkecskéje

Február 13. szerda 14:00 óra
Bérletes Színházi előadás

Február 22. péntek 19:0021:00 óráig
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
bérletes (IV.) előadása
„Örökzöld klasszikusok” címmel
Jegyár: 1.800,- Ft
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Nagy Márta: a zene
és a tánc állandóan körülvesz
Dunakeszi művészeti és kulturális életét számos műkedvelő csoport-, és együttes gazdagítja, melyik között az egyik legsikeresebb, az EtvieDanse Tánegyüttes, amely számos hazai
és nemzetközi díjat hódított el az elmúlt évtizedben. Mi a siker titka? - kérdeztük Nagy Mártától, az együttes művészeti vezetőjétől.
- Az EtvieDanse táncegyüttes azzal a céllal alakult sok évvel ezelőtt, hogy az itt tanuló gyermekek szervezett formában magasabb színvonalon ismerkedhessenek meg a táncművészet különböző ágaival. A tánctanulás egy állandó körforgás. Gyakorlás és információ keresés. Csak a
szorgalom és a gyakorlás a kulcs, illetve a szüntelen kutatása a technikai titkoknak. Ám a kiemelkedő táncost a szenvedélye teszi azzá, aki.
Az elkötelezett és szenvedélyes táncos mindent
el tud érni! Nagyon szeretek fiatalokkal, gyerekekkel dolgozni! Nézni, ahogy gyarapodik a tudásuk! Tudást, látásmódot adni. Terelgetni őket!
Táncegyüttesünkben a képzés az életkornak és
az egyéni adottságoknak megfelelően különböző korcsoportokban folyik kisiskoláskortól fel-

zéseinkre, elismeréseinkre, azonban valóban a
legfontosabb esemény számunkra minden nyáron a városi Szent István napi előadás. Hónapokkal előtte kezdünk készülni és bizony sok
áldozattal és lemondással jár, hiszen mialatt mi
próbálunk, az emberek általában nyári pihenésüket töltik, azonban a felejthetetlen pillanatok
mindenért kárpótolnak. Fantasztikus és szívbemarkoló élmény, az egyik legszebb ünnepünkön
annyi ember előtt a színpadon állni.
- Az eredmények azt bizonyítják, hogy tehetséges fiatalok alkotják az együttest. Küzdelmes
út vezet a sikerhez?
- A tehetség nem elég önmagában. Kitartás és szorgalom nyomán jön a siker! Renge-

nek magamból. Ezt szeretem legjobban a táncban. Természetesen ehhez szorosan kapcsolódik a kosztüm, amelyet minden koreográfiához
a zene hatására álmodok meg, lerajzolom és válogatom hosszú keresés után a legkifejezőbb textileket, anyagokat. Rengeteg inspirációt szereztem a Magyar Táncművészeti Egyetemen kiváló eredménnyel befejezett tanulmányaim során,
csodálatos emberektől tanulhattam, leshettem
el titkaikat. Azóta is tartom velük a kapcsolatot.
Az utóbbi években alkalmanként segíti munkámat táncművész kolléganőm, Botár Katalin, aki
a nagyobbaknál a klasszikus balett technika fejlesztését oktatja. A választott darabok egyike
sem véletlen, nem hagynak nyugodni ezek a dallamok, amíg színpadra nem vihetem őket.
- A siker nyújtotta közösségi élmény mellett
mit adhat az fiataloknak az EtVieDanse Táncegyüttes?
- A tánccsoport sikerének titka nem csupán a
tánc iránti szeretetben rejlik, hanem a tagok ös�szetartásában, a közös fejlődés lehetőségeiben és
a jó hangulatú, baráti együttlét megteremtésében is, melyekre mindig kiemelt figyelmet szentelünk. Nagyon nagy szeretettel várjuk közénk
továbbra is a táncolni vágyó gyerekeket és felnőtteket egyaránt!

nőtt korig. Növendékeink a táncművészet különböző stílusait tanulják, melyek a: balett, jazztánc, és a modern technikák. Sőt az idén már latin divattáncokat is tanulhatnak a társastáncok
felnőtt kedvelői. Nagy örömömre sok lelkes pár
sajátítja el nálunk az alapokat.
- A nemzetközi versenyeken, fellépéseken elnyert díjak mellett a leghangosabb sikereket
rendre a város Szent István napi ünnepségén
aratják, amikor nemzetünk történelmét feldolgozó rockoperákban országos hírű, neves művészekkel együtt kápráztatják el színvonalas
produkcióikkal a több ezres közönséget. Ez óriási elismerés és egyben kihívás is.
- Büszkék vagyunk a táncművészet terén elért eredményeinkre, kitüntetéseinkre, hazai és
nemzetközi sikereinkre, Európa-bajnoki helye-
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teg gyakorlás eredménye ahogyan a technikájuk és az egyéniségük tükröződik abban a percben, ahogy a színpadra lépnek. A muzikalitás és
közönség motiválása is fontos szempont! Reméljük egyszer az a vágyunk is teljesül, hogy méltó
körülmények között tudunk gyakorolni, tanulni egy valódi tükrös táncteremben, s nem egy iskolai aulában.
- Kinek a tehetségét dicséri az előadásaikban
bemutatott látványos ruha költemények, a magával ragadó tánc és koreográfia?
– Állandóan körülvesz a zene, nem is tudom
elképzelni a napjaimat e nélkül, a táncban is ezt
szeretem a legjobban. Kifejezhetem magam, a
zenét, úgy, ahogy én hallom. A táncban a test a
hangszerek közé kerülő plusz tag. Ahogy én interpretálom, azzal adok valamit az emberek-

- Már készen van a 2019-es repertoár? Melyek lesznek a kiemelkedő fellépések, versenyek?
- A tánccsoport lelkes elhivatottságát tükrözi repertoárjának sokszínűsége, hiszen számos
koreográfiát sajátítottak el az évek során, amely
igen változatos felépítésű műsorok összeállítását
teszi lehetővé. Most éppen a báli szezon kezdetén vagyunk, számos rendezvényen lépünk fel.
Márciusban kezdődnek a kvalifikációs versenyek, melyek végén az Európa-bajnokságon versenyzés a cél. Több alkalommal lépünk fel a csodás hangú énekművész Ress Hajnalka társaságában a jövőben is. Készülünk a Táncpedagógusok Országos Szövetségének rangos versenyére,
és természetesen a nyáron a mindig varázslatos
élményt jelentő István a király című rockopera
előadására, mely Dióssi Csaba polgármester úr
kezdeményezésére már látható volt városunkban öt évvel ezelőtt, s most ismét az volt a kívánsága, ehhez a darabhoz nyúljunk vissza, mert az
élmény még mindannyiunkban él! Mindennap
hálás vagyok érte. Legnagyobb sikeremnek azt
tudhatom be, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és sok embernek örömet okozhatok a hivatásommal.
Vetési Imre

Hogyan kezdjük el
az életmódváltást könnyedén?

Egy kis odafigyeléssel csodákat tehetünk a szervezetünkkel
A januári időszakban aktuális és népszerű téma a diéta, hiszen köztudottan ilyenkor télen szerezhetjük
meg nyári formánkat. Ehhez azonban elhatározásra van szükségünk az étkezés és mozgás terén egyaránt.
Kutasi Kelly az egészség nagyköveteként tanácsokat ad, hogyan kezdjük el az életmódváltást, milyen módon
figyeljünk önmagunkra, és melyek a legfontosabb teendők e téren.

számok és az aktív sport vagy mozgás felírása. Ezáltal megismerhetjük
önmagunkat, szervezetünk optimális működését, és nekikezdhetünk
egy életen át tartó étrend és életmód
megalkotásához.

- Mit ajánl év elejére, amikor az
emberek többségét az ünnepek utáni diéta érdekli?
- Azt tapasztalom a vendégeimet
látva, hogy a rendszerbe való vis�szatérésük lesz a megváltás az ünnepek miatti kizökkenés után. Ez általában január közepétől szokott megvalósulni, mert vannak, akik az év
elején még a szabadságukat töltik
otthon, és akadnak olyan emberek,
akik külföldön pihennek, vagy aktívan kikapcsolódnak. Vissza kell
térnünk tehát a rendszeres mozgásunkhoz és a kiegyensúlyozott táplálkozásunkhoz, ha előtte ez megvolt. Ha nem, akkor pedig ideje kialakítani és életmódot váltani.
- Hogyan kezdjük az életmódváltást?
- Mindenképpen lassan! Érdemes elkezdeni az étkezési napló írását, ahol levezetjük magunknak melyik nap, hány órakor, mit ettünk,
és hogyan éreztük magunkat utána. Ennek a naplónak az is a feladata, mennyit mozogtunk: napi lépés-

- Milyen ételeket fogyasszunk? Mi
az, ami kerülendő? Milyen ételek az
időnként megengedettek?
- Ez egy nagyon személyre szabott
kérdés kellene, hogy legyen, mert
minden ember más és más. A legfontosabb, hogy a finomított cukrokat és liszteket teljes mértékben iktassuk ki. Naponta legfeljebb egyszer fogyasszunk húst, ha predán
életmódot folytatunk, és a jelenlegi zöldség és gyümölcs fogyasztásunk megduplázását érdemes betartani. Az ételek összetétele, tápértéke
mellett arra is jó, ha figyelünk, hogy
mikor, melyik napszakban fogyasztjuk azokat. Például hiába hogy nagyon egészséges a köles, nem kifejezetten vacsorára való étel a magas szénhidráttartalma miatt. A karalábé is csodálatos zöldség, de nem
lenne jó azt reggelizni. Nem hiszek
a csaló napokban sem, így inkább a
hagyományosan elkészített ételeink
alternatív változatait támogatom.
Kezdetben cseréljük ki az összetevőket egészségesebbre, és így magasabb tápértékkel tudjuk elfogyasztani kedvenc ételeinket lemondás és
éhezés nélkül.

nám kezdésnek, ami minimum 2030 percig tart, és nem állunk meg
közben. Így tudjuk kímélni az ízületeinket, és fel tudjuk készíteni az érrendszerünket is a megfelelő terhelésre. Erősítésnek pedig az egyszerűbb, biztonságos és minden testrészünket átmozgató funkcionális
gyakorlatokat javasolnám. Kötelező
elemek ebben a guggolás, kitörés, támaszok, hasizom és hátizom erősítő gyakorlatok kevés ismétlésszámmal végezve.
Sárréti Anita
A témáról további információ:
https://www.bioworldbykellys.hu/
https://www.facebook.com/
bioworldbykellys/

- Mi az az étel, élelmiszer, amely
teljes mértékben tiltó listán szerepel?
- Úgy vélem, a legtöbb embernek
kerülnie kellene az édességeket, az
alkoholt és a nagymennyiségű állati eredetű zsírokat tartalmazó ételeket (szalonna, szalámi, stb.) illetve az olajos magvakat az életmódváltás alatt.
- Milyen mozgásformát ajánl a
kezdőknek, fogyni vágyóknak?
- Kardió mozgásnak mindenképpen a tempósabb sétálást javasol-

Kezdőknek nem ajánlott...
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A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.

BÁNKA RAKACZKI EMLÉKTORNA
Az amigeleken.hu és az UTE Baráti Kör 2016 januárjában hagyományőrző szándékkal szervezte meg az
I. Bánka-Rakaczki Emléktornát.

A

z Emléktorna céljaként azt tűztük ki, hogy egyrészt méltóképpen ápoljuk az újpestiek egykori kiváló játékosának,
Bánka Kristófnak, valamint a DVTK "Örök kapus”-ának,
Rakaczki Bencének az emlékét, másrészt a torna bevételéből létrehozzunk egy olyan alapot, melyből betegséggel küzdő, rászoruló
sportolókat segíthetünk. Az sem elhanyagolható szempont, hogy
kezdeményezésünkkel erősíteni szeretnénk a szurkolói összefogást és a szurkolói barátságot, hogy békében férjen meg egymás
mellett a piros, a lila, a zöld, a kék és a többi szín is – írják a szervezők, akik beszámoltak arról is, hogy az első tornának a Vasas
Fáy utcai sportcsarnoka, majd Miskolc adott otthont, őket követte Ercsi és Százhalombatta. Az idei Emléktornának pedig városunk, Dunakeszi és Mogyoród lesz a helyszíne, az egyik fővédnöke pedig Dióssi Csaba polgármester.
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Márciusban kezdődik
a 10. Dunakanyar Hangja Énekverseny
Idén március 2-án kezdetét veszi a 10. Dunakanyar Hangja Énekverseny. Az
ország egyik legnagyobb és legsikeresebb térségi tehetségkutatójának
- Dunakeszi Város Önkormányzatának támogatásával - ezúttal is a dunakeszi József Attila Művelődési Központ ad otthont. A jubileumi rendezvénysorozat részleteiről a szervezők csütörtök délután sajtótájékoztató keretében számoltak be, ahol bemutatkozott az idei zsűri is.

A

dunakeszi Part Cafe Étteremben megtartott összejövetelen Wernke Ádám,
a Dunakanyar Hangja Énekverseny
megálmodója elmondta: nem gondolta volna,
hogy 10 évvel ezelőtt az egyszerű karaoke versenynek induló rendezvényből mára egy országosan ismert és elismert nagyszabású rendezvény lesz.
Mint mondta: örömmel emlékszik vis�sza minden egyes évre, hiszen számtalan boldog pillanat fűződik ezekhez a versenyekhez és
hatalmas megtiszteltetés minden évben, hogy
egyre többen jelentkeznek szerte az ország
minden pontjáról azért, mert - mint mondják
- nincs még egy ilyen énekverseny mint a Dunakanyar Hangja.
A szervező hozzátette: hálás köszönettel
tartozik mindenkinek, akik hisznek ennek az
énekversenynek a jószolgálatában, a tehetségek

felkarolásában és évről-évre segítik a megvalósulását. A 10. Dunakanyar Hangja énekverseny válogatója március 2-án szombaton lesz
délután 13 órától a dunakeszi művelődési központ színháztermében. A válogatásra korhatár
nélkül bárki jelentkezhet, aki szeretné megmutatni énektudását, tehetségét és bármilyen műfajban énekelhet, legyen az pop, rock, jazz, operett, musical vagy népdal, mindenkit nagy szeretettel várnak. Aki szeretne jelentkezni a nagy
jubileumi versenyre, az bővebb információt a
www.dunakanyarhangja.hu oldalon talál.
A sajtótájékoztatón bemutatkozott az idei
zsűri is. Ebben az évben a versenyzőket Horányi Juli énekes, dalszövegíró (YOULI zenekar),
Ujvári Zoltán Szilveszter Zola énekes, dalszövegíró (NEW LEVEL EMPIRE zenekar), Farkas Pál zeneiskola igazgató, karmester, és Toldi Tamás énekes, dalszövegíró fogja pontozni.

A Dunakanyar Rendezvényiroda által szervezett verseny most is három körös lesz: március 2. válogatás, március 9. elődöntő, március
16. döntő.
Loksa Levente szervező kiemelte, hogy minden évben nagyon örülnek, ha az énekesek saját
dallal jelentkeznek, emellett idén is lesz gyermek kategória 7-14 éves korig, valamint újdonságképpen díjazni fogják a 50-60+ os korosztály jelentkezőit is.
Jelentkezni előzetesen a dunakanyar.iroda@
gmail.com e-mail címen vagy a honlapon megadott elérhetőségek egyikén kell.
A szervezők és a zsűri tagjai sok szeretettel
várnak mindenkit a nagy jubileumi 10. Dunakanyar Hangja Énekversenyre!

Dunakeszi Polgár 29

Nyolcadikként
fordulnak a tavaszra
Albert Flórián fiai
A tavalyi, megyei II. osztályban kivívott bajnoki cím
után a VS Dunakeszi felnőtt labdarúgó csapata egy
hároméves terv alapján egészen az NB III-ig szeretne
eljutni. Ehhez idén már a Pest megyei I. osztályban pallérozódnak a játékosok, akik újonc létükre már most
a 16 fős mezőny közepén, a nyolcadik helyen várják a
tavaszi folytatást.

N

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

A VS Dunakeszi labdarúgócsapata

agyon úgy tűnik, hogy
a Pest megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságba feljutott VS Dunakeszi számára az őszi szezon
elsősorban a magasabb osztály megszokására ment el. Az
egy brazil légióssal, Reis Dos
Santos Maiconnal felálló gárda ugyanis ősszel több kisebb
hullámvölgyet is átvészelt, ám
amikor az utolsó négy fordulóban három vereséget is elszenvedett, bizony sokan azt
mondták, a téli szünet talán a
legjobbkor jött.
Pedig a csapat újoncként
nem teljesített rosszul, hiszen
15 forduló után a nyolcadik helyen várja a folytatást, mégpedig 50 százalékosnál jobb teljesítménnyel: hat győzelem
és négy döntetlen mellett ötször kapott ki, és a megszerzett 22 pontja sem mondható
kevésnek. A szakmai stáb, élén
Albert Flórián vezetőedzővel
a bajnoki rajt előtt kijelentette, maximum három év alatt
stabil NB III-as csapat épülhet
Dunakeszin, amelynek infrastrukturális problémái nincsenek, így a körülmények adottak a jó szereplésre. Mindenesetre, ha nincs a szezon végén
a fentebb már említett kis hullámvölgy – négy találkozóból
három vereség –, akkor a rendkívül szoros középmezőnyben,
ahol a nyolcadik VSD-t a harmadik Gödöllőtől mindössze
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hat pont választja el, akár jóval előrébb is végezhetett volna a csapat.
Az őszi 15 találkozón a csapat mindössze 22 gólt kapott,
ami mutatja, a védekezés az
egyik erőssége Albert Flórián
gárdájának, ám ha ehhez hozzátesszük, hogy összesen 26
gólt rúgtak, akkor már láthatjuk, min kell mindenképpen a
téli szünetben javítani: a helyzetkihasználáson. Igazi góllövője, aki a hátán vinné a gárdát, az őszi szezonban nem
volt, a legtöbb találat Maka
Alex nevéhez fűződik, aki hatszor talált be az ellenfelek kapujába, de összesen 11 játékos osztozott a lőtt gólokon. A
csapat átlagéletkora fiatalnak
mondható, harminc feletti játékos mindössze kettő található. Ráférne a csapatra az erősítés, ugyanakkor heti 2-3 edzés
mellett – a játékosok amatőrök, munka mellett sportolnak – újoncként, komoly ellenfelekkel szemben nem szabad azonnal újabb bajnoki címet vagy dobogót elvárni. Ha
az idegenbeli mérlegén, illetve a támadások hatékonyságán
képes lesz javítani a csapat, akkor mindenképpen elmondható az, hogy Albert Flórián gárdája a 3-5. hely valamelyikére
odaérhet a bajnokság végére.
Az pedig újoncként megsüvegelendő teljesítmény volna
M. L.

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu

A KASE boldog
játékosai, akik
kimagasló
teljesítménnyel,
pontveszteség
nélkül
nyerték meg
a Pest megyei
bajnokságot

Teher nélkül játszhatnak a női kézilabda
NB II Észak csoportjában a KASE fiatal játékosai

Kántor Anikó: „Képesek lesznek
a lányok néhány meglepetésre”
Amikor Kántor Anikó megalapította a KASE egyesületet, a célja egyértelműen egy, a női kézilabdázásban fontos utánpótlásműhely létrehozása volt. Nos, az álma nemcsak megvalósult a korábbi,
121-szeres válogatott játékosnak, de alig 18 év átlagéletkorú felnőtt csapatával tavaly feljutott
az NB II Észak csoportjába, ahol jelenleg a 10. helyen várják a tavaszi folytatást.

M

agát az egyesületet
Kántor Anikó alapította még 2010ben azzal a céllal,
hogy a gyerekekkel megszerettesse a kézilabdát, heti többszöri
edzéslehetőséget biztosítva megtanítsa nekik a sportág alapjait.
A gyermekeket azóta is korosztályuknak megfelelő bajnokságban
versenyeztetik, és nem is eredménytelenül, hiszen valamennyi
korosztályban a bajnoki tabella
felsőházához tartoznak mind a
leány, mind pedig a fiú vonalon.
Van kitől ellesniük a „szakmát”,
ugyanis Kántor Anikó olimpiai
és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok magyar kézilabdázó.
Tavaly a nagyon fiatal csapatával feljutott a felnőtt NB II Észak
csoportjába, ahol messze a legfiatalabb kerettel – az átlagéletkor
szinte nem éri el a 18 évet, többségében 2000 után született játékosokból áll a gárda – is helyt álltak, hiszen eddig három győze-

lem és nyolc vereséggel a 10., még
a bennmaradást jelentő helyen
várják a tavaszi folytatást. A fiatalok egy-két találkozó kivételével mindenkinek komoly ellenfelei, és Ötvös Henrietta (61 találat)
és Balás Patrícia (58 találat) révén két játékost is adnak a góllövőlista első 12 játékosa közé, ráadásul ők ketten a csapat góljainak majd a felét szerezték.
„Teljes mértékben elégedett vagyok a csapat teljesítményével, és
kijelenthető, mostani helyezésünk
a realitást mutatja. Minden mec�csen odatettük magunkat, nem
érheti szó a ház elejét. Pedig stabil kezdőjátékosok, a balátlövőm,
az irányítóm és a beállóm, estek
ki hosszabb-rövidebb időre különböző indokok miatt, és ezt még
nálunk sokkal erősebb kerettel
rendelkező csapatok sem vészelték volna át könnyedén. Nem torpantunk meg, nem estünk kétségbe, hanem bátran hozzányúltunk
az ifi és a serdülő csapat legjobb-

jaihoz, akik aztán rá is szolgáltak
a bizalmunkra” – fogalmazott lapunknak Kántor Anikó.
A volt klasszis edzői munkáját
egyébként régóta segíti Szénási
István, akivel nagyon jó duót alkotnak szakmailag. Nem akarnak változtatni az eddigi munkán, és csak abban az esetben
erősítik meg új igazolásokkal a
csapatukat, akik az amatőr gárda célkitűzéseivel maximálisan
azonosulni tudnak. Aki jelentkezik náluk, az több edzésen is részt
vehet, aztán eldől, marad-e, vagy
továbbáll.
„A tavaszi szezonban képesek
lesznek a lányok néhány meglepetésre, főleg akkor, ha a sérültjeink is visszatérnek közénk. Egyetlen célunk van, hogy azokat a figurákat, technikai elképzeléseket az edzéseken begyakorolunk,
azt a meccseken is viszontlássuk.
Nem rakunk terhet elvárt helyezésekkel a játékosok vállára, szeressük azt, amit csinálunk. Ha ez az-

zal jár, hogy sikerül bennmaradnunk, akkor nagyon boldogok leszünk” – állította a volt 121-szeres
válogatott kézilabdázó.
Erre pedig minden esélyük
megvan, hiszen a 7-12. helyezett
között mindössze 4 pont a különbség, és a csapat sorsolása sem
kedvezőtlen.
M. L.
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