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Mentovics Éva:
Tavasztündér
Varázspálcám suhogása
felkelti a vidéket.
A tél végi utazásra
barátaim kísérnek.
Varázsigém hatalmával
elaltatom a telet.
Faágakra rásuhintva
ébresztem a rügyeket.
Virág nyílik ahol járok,
ágak végén tipegek.
Tündérszárnyam nyomában már
ott virít a kikelet.
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Dunakeszi

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

6 órás virágkötő munkatársat keresünk
azonnali kezdéssel!
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Belügyminiszteri
látogatás Dunakeszin
Tuzson Bence országgyűlési képviselő meghívására Dunakeszire látogató Pintér Sándor belügyminiszter előadását telt házas érdeklődés kísérte március 5-én a Radnóti Miklós Gimnázium aulájában, aki – többek között - bejelentette, hogy Dióssi Csaba polgármesterrel egyeztettek egy önálló,
kétállásos városi tűzoltóállomás létrehozásáról.

Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter
bejelentette, hogy
egy kétállásos
tűzoltóállomás
kiépítéséről
tárgyalt
Dióssi Csaba
polgármesterrel

D

ióssi Csaba polgármester
rövid köszöntője után -,
aki szerint nagyrészt Pintér Sándor belügyminiszter érdeme, hogy Magyarország biztonságos és élhető ország – a város
országgyűlési képviselője az április
8-i választás történelmi jelentőségét
hangsúlyozta.
A választás egyik legfontosabb tétje, hogy sikerül-e megőrizni az elért eredményeket, melyek közül –
mint fogalmazott - arra a legbüszkébb, hogy Dunakeszin tavaly felépült az ország egyik legmodernebb
24 tantermes iskolája. - Fiatal a régió, örvendetes, hogy a lakosság negyede gyerek. A családok biztonságát tartja a legfontosabbnak a kormány. A családok, a kis közösségek
alkotják az erős városokat, az erős
városok az erős nemzetet. A családpolitika és a gazdaságpolitika kéz a
kézben jár Magyarországon - mondta Tuzson Bence, aki kijelentette; Európában egyedülálló a magyar támogatási forma. A tendencia jó, a gyerekek száma nő. Az államtitkár szerint a migrációra a helyes válasz a jó
családpolitika, határozott és jogszerű határvédelem.
Pintér Sándor belügyminiszter bevezetőjében elmondta, mint egykori Pest megyei rendőrfőkapitány-helyettes sokszor megfordult a térség-
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ben, így Dunakeszin is. A belügyminisztérium tevékenységét bemutatva
-, melyhez 12 szakterület tartozik kiemelten beszélt az önkormányzatokról. Felidézte a 2010-es kormányváltáskor tapasztalt súlyos helyzetet, melynek megoldásaként először
konszolidálták az önkormányzatokat. Ebben a régióban működő önkormányzatok adósságállományából 20 milliárd forintot vállalt át az
állam. A tárca jelentős feladatai közt
beszélt az árvízvédelemről, a vízügyi
feladatok szakszerű ellátásáról. A
közfoglalkoztatásról szólva hangoztatta; a kormány határozott törekvése, hogy az emberek ne segélyből, hanem munkából éljenek, kapják vis�sza emberi méltóságukat. A katasztrófavédelem, ezen belül a tűzoltóság
tevékenységét értékelve elmondta;
az átalakulás, a koncentrált irányítás egyik legnagyobb eredménye a
rövid reakció idő, a 112-es hívóközpont létrehozása, a gyors és hatékony
koordináció.
Pintér Sándor belügyminiszter bejelentette, hogy Dióssi Csabával, Dunakeszi polgármesterével tárgyalásokat folytattak egy kétállásos tűzoltóállomás létrehozásáról, melyet a
Rendőrkapitányság területén helyeznének el.
A belügyminiszter széles körű áttekintést adott a rendőrség 2010-ben

tapasztalt helyzetéről, a fegyveres testületről alkotott állampolgári véleményekről, az elmúlt nyolc év tudatos
és rendkívül határozott munkájának
eredményéről. - A rendőrség tekintélyét csak a rendőrök és a parancsnokok helytállása, tevékenysége adhatja vissza – utalt a pozitív változásokat
elősegítő munkára. A rendőrök ma
már büszkék arra, hogy itt szolgálhatnak – tette hozzá. A rendőri tevékenység hatékonyságának köszönhetően a bűncselekmények száma 2017re 215 ezerre csökkent, 2010-ben 430
ezer volt. A bűncselekmények visszaszorítását nagyban elősegítette – többek között - a térfigyelő kamerarendszerek kiépítése és az intenzív rendőri
jelenlét a közterületeken – mondta a
belügyminiszter.
A legnagyobb kihívást a migráció
jelentette a rendőrség számára, 2014ben 44 ezren lépték át illegálisan a
határt, míg 2015-ben naponta 1015 ezer ember érkezett papírok nélkül. Dr. Pintér Sándor tájékoztatásából kiderült, összesen 391 ezer ember vonult át az országon, akik közül
176 ezret regisztráltak, 104 országból érkeztek. A zöldhatár őrzését
előbb élőerővel, majd műszaki zárral
és jogi háttérrel oldották meg. A feladat eredményes ellátása érdekében
3500 határvadászt vettek fel. - Belépési pontokat hoztunk létre, minden
szempontból megfelelünk az uniós
jogszabályokban és a Genfi egyezményben rögzítetteknek – húzta alá
dr. Pintér Sándor, akitől megtudhatta a hallgatóság azt is, hogy az országon keresztülhaladók 75%-a férfi,
ezeknek a 80%-a 20 és 40 év közötti
volt. – A felsőhatár nélküli kötelező
kvóták ellen küzdünk, de aki a nemzetközi egyezményeknek megfelel,
akit hazájában üldöznek, és azt igazolni tudja, akkor őt menekült státuszba helyezzük. Egyébként meggyőződésem, hogy a bajt elsősorban
ott kell kezelni, ahol keletkezett –
hangsúlyozta a belügyminiszter.
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

Felújítják és bővítik
a dunakeszi szakrendelőt
Balog Zoltán Budapest és Pest megye legnagyobb
egészségügyi fejlesztését jelentette be

Soha nem volt ilyen nagy és
összehangolt
egészségügyi
fejlesztés Budapesten és térségében, ennek részeként újul
meg a dunakeszi szakrendelő
kétmilliárd forintból - mondta el február 21-én az intézményben tartott sajtótájékoztatón az emberi erőforrások
minisztere.

Sajtótájékoztatón jelentették be
a szakorvosi rendelő kétmilliárdos
felújítását, bővítését:
Balog Zoltán miniszter,
Tuzson Bence államtitkár,
Dióssi Csaba polgármester

B

alog Zoltán közölte: az
Egészséges Budapest Program (EBP) keretében a
pszichiátria új épületet
kap, bővül a szakrendelő területe,
új burkolatok és belső nyílászárók
lesznek, és fejlesztik a műszerparkot, többek között új digitális röntgenrendszerrel.
A miniszter felidézte: a kormány
2010 után több mint 500 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre az egészségügyben vidéken; 2017
és 2026 között az Egészséges Budapest Program megvalósításával 700
milliárd forintos fejlesztést terveznek, ami Budapest és Pest megye
történetének legnagyobb egészségügyi fejlesztését jelenti, és több mint
négymillió embert érint. A program
megvalósítása már megkezdődött,
tavaly 40 milliárd forintot fordítottak nagyberuházások tervezésére és
orvostechnikai eszközök beszerzésére - közölte.
Balog Zoltán emlékeztetett: az
EBP során épületeket újítanak fel,
új eszközöket szereznek be, három
nagy centrumkórház jön létre a fő-

városban; zöldmezős beruházásként
felépül az új dél-budai centrumkórház. Ez utóbbi tervezésére 2,2 milliárd forintot hívnak le az idén - tette hozzá.
A centrumokon kívül - folytatta
- 22 társkórházban történnek majd
milliárdos, sok esetben tízmilliárdos fejlesztések. Jelezte: az idei Semmelweis Ignác-emlékévben fejlesztik
a róla elnevezett egyetemet, 27 milliárd forintot fordítanak egyházi fenntartású kórházakra; ezt kiegészítik
az energetikai korszerűsítések, illetve a gyermeksürgősségi ellátás is további többletforrásokat kap.
A miniszter kiemelte: a térségi járóbeteg-szakrendelőkben is komoly
fejlesztések indulnak, a kormány tavaly két körben 16 szakrendelő fejlesztéséről döntött, és egy harmadik
körben további rendelők újulhatnak
meg. Az eddigi döntések csaknem 43
milliárd forintos fejlesztést jelentenek, Váctól Nagykátáig, Szigetszentmiklóstól Veresegyházig - mondta.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a
térség fideszes országgyűlési képvi-

selője a dunakeszi szakorvosi rendelő fejlesztése kapcsán arra hívta fel a
figyelmet, hogy az nemcsak Dunakeszi, hanem Fót, Göd és Csomád lakói számára is érdemi előrelépést jelentenek.
Emlékeztetett arra, hogy az 1984ben épült szakrendelőnek még nem
volt nagyszabású korszerűsítése, a
mostani fejlesztés 2019. december
végén fejeződik be. Az önkormányzati fenntartású intézmény korszerűsítéséhez Dunakeszi is hozzájárult, 191 millió forinttal - tette hozzá.
Elmondta azt is, hogy az EBP keretében 430 millió forintból újul meg
a veresegyházi Misszió Egészségügyi
Központ, Csömörön pedig 200 millió forintos állami támogatással új
egészségház épül 2018 végéig.
Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott a támogatásért, örömét fejezte ki, hogy a városi önkormányzat elképzeléseinek és céljainak megvalósításában partner a kormány.
Forrás: MTI
Fotó: Ligeti Edina
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Dunakeszi egészségügyi ellátórendszere tovább bővült
annak köszönhetően, hogy
március 6-án átadták az egykori Frédikevill Kisáruház épületében kialakított új egészségházat, melyben két háziorvosi
és egy gyermekorvosi rendelő
mellett helyet kapott a védőnői szolgálat is.

Átadták az új
háziorvosi rendelőket

A

z önkormányzat saját
forrásból vásárolta meg
és újította fel az egykori Frédikevill Kisáruház
épületét a Széchenyi utca 68. szám
alatt, melyet egészségházzá alakíttatott át. A mintegy 78 millió forint
költségű beruházás eredményeként
két háziorvosi és egy gyermekorvosi
rendelőben gyógyítják ezen túl a betegeket.

– A városi önkormányzat számára különösen fontos a dunakesziek
egészségügyi ellátása, melyre jó példa a most átadott intézmény mellett
az is, hogy az állam mintegy 1,7 milliárd forintos támogatása mellett 191
millióval járul hozzá a szakorvosi
rendelőintézet felújításához, bővítéséhez – mondta rövid köszöntőjében
Tuzson Bence államtitkár, Dunakeszi országgyűlési képviselője, aki jelentős fejlesztésnek nevezte a Tóvárosban megnyíló egészségház kialakítását, melynek köszönhetően javul
az emberek életminősége.
Az elmúlt tizenöt évben nem volt
ilyen jelentős orvosi rendelő komplexum fejlesztés a város egészségügyi
ellátórendszerében, mint a most átadott a Széchenyi úti egészségház be6 Dunakeszi Polgár

ruházása – hangsúlyozta Dióssi Csaba. A polgármester köszönetet mondott azoknak, akik közreműködtek
az egészségügyi intézmény létrehozásában.
A fejlesztésnek köszönhetően a
környező Tóváros lakói otthonuktól alig néhány száz méterre részesülhetnek a szükséges ellátásban. Az
épület építészeti és épületgépészeti szempontból is teljesen megújult,
az egészségház előtt kiépített parkoló biztosítja a kulturált várakozást. A
gyermekorvosi rendelő külön bejárattal és elkülönített váróval rendelkezik, melynek jelentős előnye, hogy
a betegek külön helyiségben tudnak
várakozni.
A nemzeti színű szalag átvágása után dr. Kohári György háziorvos örömmel mutatta be az új rendelőhelyiségét, aki a Dunakeszi Polgár
érdeklődésére elmondta, hogy az ő
körzete a legújabb a városban, amely
2015 januárjában került kialakításra.
– Eddig a Tábor úti rendelőben orvos kollégámmal felváltva fogadtuk
a betegeket, melynek egyik hátránya
volt, hogy rendelés után a műszere-

ket, az orvosi eszközöket minden alkalommal el kellett pakolnunk. Itt
pedig korszerűen felszerelt, új helyiségben, saját komfortzónánkban
fogadhatjuk a pácienseket – mondta elégedetten. Kohári doktor úrtól
megtudtuk, hogy körzetében sok fiatal, gyermekes család él, de vannak idősebbek is, akik életkoruk és
egészségi állapotuk miatt több törődést igényelnek.
A Fóti úti rendelőhöz hasonlóan ezt
az épületet is Vámos Robi és csapata
tette még színesebbé Dióssi Csaba
polgármester felkérésére. A gyermekorvosi rendelő és védőnői váró falát a
Táblácska csapatától megszokott, színes rajzok díszítik, hogy a beteg gyermekeknek még könnyebb legyen a
gyógyulás és jobb hangulatban teljen
az időtöltés a várótermekben.
A gyermekorvosi rendelés március
8-tól már az újaz új épületben üzemel.
Dr. Babcsányi Judit március 12-től,
Dr. Kohári György pedig március 26tól lesz elérhető a Széchenyi utca 68.
szám alatti rendelőben.
Sz. E.- V. I.
Fotó: Ligeti Edina

Közel hétmilliárd a város költségvetése
Dunakeszi Város magas színvonalon történő működtetéséről és fejlesztéséről gondoskodó költségvetési tervezetet terjesztett a Képviselő-testület elé Dióssi Csaba polgármester, mely a 6,89 milliárd Ft főösszeggel jelentősen magasabb összegű, nagyobb teret nyújtó költségvetés az előző évekhez képest. A tervezet költségvetés számos fejlesztési lehetőségeket
nyit meg a város előtt, melyek részben állami támogatással, részben önkormányzati forrásból valósulhatnak meg.

A

z elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak biztosítják az
Önkormányzat működésében, fejlődésében évek óta
követett irányvonalak folytatását, ezek közül a legfontosabbak,
a kötelezően ellátandó feladatok, valamint az önkormányzat
önként vállalt feladatainak magas színvonalon történő, folyamatos biztosítása, a közterületek,
utak, parkok értékének, minőségének megőrzése, a fejlesztési célok teljesítése, ezzel együtt az önkormányzati vagyon gyarapítása.
Mindezen célkitűzések megvalósítása mellett biztosítja a pénzügyi egyensúly megtartását.
A bevételek vonatkozásában
az állami támogatások és a helyi
adóbevételek összege a kiemelendő. Az állami támogatások összege 2,3 milliárd, ebből működési
költségvetési támogatás az intézményekben lévő ellátotti létszámra, 1,2 milliárd Ft. A városban
több éve zajló fejlesztések hatására intézményrendszerünk folyamatosan bővítésre került, melyből adódóan évről-évre emelkedik az intézményeinkben ellátottak száma, az óvodák, bölcsődék
magas létszámmal és teljes kihasználtságban működnek. A helyi adók bevételek a tervezet szerint 3,26 milliárd Ft. Az építmény
adó bevételek vonatkozásában
nem terveztünk növekedést, a jelenleg érvényben lévő helyi építési szabályok alapján a város beépítettségében, a lakások számában számottevő növekedés nem
várható, azonban figyelembevételre került Dunakeszi gazdasági életének fejlettsége, a városban
és az ipari parkban lévő vállalkozások, valamint gazdasági tevékenységük folyamatosan növekszik, ennek megfelelően a város
iparűzési adó bevétele is az előző
évhez képest magasabb összegben
került tervezésre.
A működési kiadási összeg 3,5
milliárd Ft, mely összetételében
változott az intézmény átalakítások következményeként. A szociális intézményhálózat működtetését átvette a Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit

Kft., akik az önkormányzat által meghatározott színvonalon és
minőségben biztosítják a továbbiakban is az ellátást.
A működési költségek között a
város üzemeltetési és működtetési kiadások jelentős összeget tesznek ki, az utak, hidak, parkolók,
valamint a csatornahálózat fenntartása, tisztítása, a helyi közlekedés biztosítása. Bizonyára valamennyi dunakeszi polgár számára elvárás pl. a közvilágítás
biztosítása. Ezen szolgáltatás folyamatos üzemeltetése éves szinten közel 100 millió Ft-os költséggel jár. Közkedveltek a város
parkjai, zöldterületei, játszóterei,
melyek fenntartására, gondozására és karbantartására, valamint a
város virágosítására kiemelt gondot fordítanak a Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai. Sajnos
ezen kiadások között jelentős ös�szegeket képviselnek a különböző rongálások miatti karbantartások, kármentesítési költségek.
Jelentős összeget, mintegy 150
millió Ft-ot fordítunk saját forrás terhére a gyermekétkeztetésre, mely összeget a szülők által befizetett étkezési térítési díjak és az
állami támogatáson felül szükséges biztosítani.
A 2018. évben is várjuk a különböző rendezvényeket, kulturális, valamint sport programokat kedvelő lakosainkat, a költségvetés természetesen keretet
biztosít a már megszokott és elvárt színvonalon megrendezett
programokra, melyek az idei évben is kellemes meglepetéseket
tartogatnak a látogatók számá-

ra. A Dunakeszi Programiroda az
idei évben is gondoskodik a város
szabadidős programjainak színesítése érdekében több nagyszabású városi rendezvényről, mint pl.
Városi Majális, Városi Gyermeknap, Repülőnap és veterán autó
találkozó, Augusztus 20, Dunakeszi Feszt, Adventi Vásár és számos más esemény. Mindezeken
túlmenően az idei évben is lesznek közös sportolási lehetőségek,
pl. a FutaKeszi, Mozdulj Dunakeszi!, valamint a nagy sikerű korcsolyapálya is biztosításra kerül.
Azon civil társadalmi szervezetek, egyesületek, egyházak, melyek tevékenysége a város kulturális, sport és közrendvédelmi területeire terjednek ki, a támogatási megállapodások alapján
működésükhöz, fejlesztéseikhez
kapnak támogatást.
A középtávú tervezésen alapuló fejlesztési kiadásokhoz szükséges forrás biztosítását az idei évi
költségvetésben is kiemelten kezelte az Önkormányzat, a tervezett beruházások összege 1,9 milliárd forint, a felújítások tervezett
összege pedig 1,15 milliárd forint.
Az összegek tervezéséhez hozzájárultak az önrészen túl egyéb
források is, így az állami támogatások összege, melyeket eredményes pályázataink útján nyertünk. Az elnyert pályázatok ös�szege meghaladja az 1,5 milliárd forintot, az önkormányzatot
2018. évre terhelő önrésze 500
millió Ft. Több, korábban tervezett beruházás az idén érkezett el
a megvalósítás fázisába, az ezekhez szükséges önrészeket is az

idei évi költségvetés tartalmazza.
A fejlesztések vonatkozásában a
legnagyobb részarányt az új óvoda és bölcsőde építésének a költségei teszik ki, a 2018. évre tervezett költségei meghaladják az
1,2 milliárd forintot. További beruházás a Kőrösi Általános Iskola energetikai felújítása, közel
234 millió Ft összegben. Az iskolák fenntartása már nem tartozik
az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe, azonban az
önkormányzat a dunakeszi iskolás gyermekek oktatási körülményeinek javítása érdekében vállalta ezen beruházás lebonyolítását, valamint a szükséges 73 millió forintos önrész biztosítását.
Az egészségügyi intézmények felújítására is sikeresen pályáztunk,
a Liget utcai orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére 140 millió Ft költség került tervezésre,
továbbá a tervek szerint felújításra kerülnek a Barátság úti orvosi rendelők is. A városüzemeltetés
körében a helyi közutak, járdák,
parkoló és közterek fejlesztésére
180 millió forint, a meglévő utak
és járdák felújítására 862 millió Ft
került tervezésre.
Dunakeszi, a korábbi évek kiegyensúlyozott
önkormányzati gazdálkodásának eredményeképpen stabil pénzügyi egyensúllyal rendelkezik, a szigorú gazdálkodási előírások követésének
és a pályázati bevételek következtében az önkormányzat megfelelő vagyoni és jövedelmi helyzetben van, hitel felvételére továbbra sincs szüksége.

Pállné Kovács Mária
gazdasági osztály
vezetője
Polgármesteri Hivatal
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A 9. számú választókerület hírei

A Széchenyi úti
új egészségház
avatója:
Tuzson Bence,
Bocsák Istvánné,
Dióssi Csaba

Tisztelt Lakótársaim!
Március 6-án átadták az új orvosi
rendelőt, melyben két háziorvos –
Dr. Babcsányi Judit és Dr. Kohári
György -, két gyermekorvos - Dr. Veres Enikő és Dr. Zumpkó Anett - rendel,
valamint egy védőnői tanácsadót is
kialakítottak. A gyermekorvosi várót Vámos Róbert és munkatársai vidám rajzai díszítik. A felnőtt betegek
számára kialakított váró tágas, kényelmes székekkel. A rendelők mellett külön infúziós helyiség is rendelkezésre áll. Az új rendelő elsősorban
a korszerű betegellátást szolgálja,
de az ott dolgozóknak is megfelelő munkakörülményeket biztosít. A
rendelés március folyamán megkezdődik, az orvosoknál kell érdeklődni az időpontról. A gépkocsival érkezőknek is elegendő parkolóhely áll
rendelkezésre. Most már csak a gyalogátkelő hiányzik a rendelő biztonságos megközelítéséhez.
A 2/A autóút szélesítése miatt a
Zerkovitz Béla út mellett húzódó töltésen kívüli területen a magasfeszültségű légvezetékeket földkábelekre cserélték. Ennek kapcsán olyan hír
is elterjedt, hogy a Huszka Jenő utca
magasságában lévő két nagyméretű
oszlopot közelebb fogják hozni a lakóparkhoz. Utánajártam, hogy mi az
igazság ebben a kérdésben. A válasz
a következő: a tervekben nem szerepel ilyen áthelyezés, de ha a későbbiek során felmerülne is ilyen javas-
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lat, az Önkormányzat nem ad rá engedélyt.
A 2/A szélesítésével kapcsolatban
felmerült másik probléma a zajvédő
fal kérdése. Azokon a területeken, ahol
az út és a lakott terület között 100 méternél kevesebb a távolság, zajvédő falat kell építeni a beruházónak. A Toldi, a Lehár Ferenc, az Ábrahám Pál és
a Huszka Jenő utca végén lakók már
most is folyamatosan jelzik – különösen nyáron – az erős zajhatást. Az új
sáv megépítésével ez csak fokozódik
majd. Már 2017 őszén kértem az Önkormányzattól a töltés mellé fákat, tavasszal folytatjuk a fásítást, a növényzet is csökkentheti a hanghatást. Ez
persze nem váltja ki a zajvédő falat.
Megismétlem a februári felhívást a
faültetéssel kapcsolatban. Most már
tavasszal is lehet fát/ fákat igényelni az Önkormányzattól. Kérem, jelezzék nekem e-mailban, hány fát szeretnének az ingatlanuk elé név, cím
és telefonszám megadásával. A kertészek az ültetés előtt felhívják a tulajdonost, egyeztetik az időpontot, hogy a kérelmező megmutassa,
hova ültessék a fát/fákat. Örömmel
láttam, hogy már két kedves lakótársunk is jelezte a tavaszi fa igényét.
Köszönöm nekik.
A 2/A-ról lehajtó autósoknak hónapok óta nehézséget okoz a Fót és
Dunakeszi között lévő közúti felüljáró szélesítése. Dunakeszi Város Önkormányzatának megkeresésére az
M2 autópálya felújításának kivite-

lezését végző STRABAG+S-M2 Konzorcium tájékoztatása szerint a 2280.
jelű műtárgy – a 21101 jelű utat érintő híd – esetében a felújítás első ütemének kivitelezése 2017. december
hónapban, még a karácsonyi ünnepek előtt elkészült.
A műtárgy felújításának második
üteme – a Dunakeszitől Fót irányába
tartó forgalmi sáv felújítása – 2018.
január hónapban a bontási munkákkal megkezdődött, és az időjárási körülményektől függően folytatódik,
és várhatóan május közepéig befejeződik.
A felújítás befejezését követően a
hídon teljes szélességben biztosítható lesz a gépjárművek kétirányú forgalma, de addig a forgalombiztonsági szempontok a váltakozó irányú forgalom fenntartását igénylik.
Végül meg kell említenem a rendkívül balesetveszélyes Kossuth - Széchenyi utcai csomópont helyzetét.
Sok levelet kapok észrevételekkel,
panaszokkal, javaslatokkal. Mindegyiket továbbítom a Műszaki osztályra,
ők az illetékesek a megválaszolásra.
Azt én is tudom, hogy immár 10 éve
állandóan és folyamatosan ostromolja a városvezetés az út tulajdonosát,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy
írjon ki pályázatot ebben a csomópontban vagy legalább engedélyezze és támogassa körforgalom kialakítását – melyre a város érvényes tervekkel rendelkezik. Ez mégsem történik meg. A város semmilyen építést,
kialakítást nem végezhet el a tulajdonos engedélye nélkül. Hiába támasztja alá rendőrségi és egyéb szakvéleményekkel a körforgalom szükségességét, vagy legalább gyalogátkelő kialakítását - nem kap rá engedélyt az
Önkormányzat.
Köszönettel tartozom figyelmes
lakótársaimnak a szóbeli és írásbeli jelzésekért, észrevételekért. Kérem,
hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.


Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő
eseményekről.
Az önkormányzat elfogadta a 2018.
évi fejlesztési terveket. A korábbi fejlesztési csomag néhány ponton módosult, volt, ami bekerült és volt, ami
kikerült a tervből, ezért még egyszer
összefoglalom a körzetünket érintő
tételeket.
Az idei évben a sportági szakszövetséggel karöltve elkezdjük a nyíltvízi kajak-kenu központ építését a
Duna sori önkormányzati napközis üdülő területén. Az építkezés miatt a nyári napközis tábor az idei évben a Fazekas iskolában kerül megrendezésre, ahol a gyerekeknek rendelkezésére áll majd a tornaterem, az
ebédlő, a műfüves focipálya és a tanuszoda is, így nyugodtan mondhatom, hogy az ideiglenes helyen is teljes körű ellátásban lesz részük a diákoknak.
Az idei évben atlétikapályát és
több sportág befogadására alkalmas
csarnokot építünk a Magyarság Városi Sporttelepen, ahol a környezetet
is szeretnénk rendezni, csinosítani. A
célunk a megye legjobb sportpályájának a kialakítása.
Viacoloros járdát fogunk építeni a
Liget utcában. Mivel sok lakos jelezte korábban, hogy a páratlan oldalon
is szükség lenne járdára, ezért az eredeti tervekkel ellentétben úgy döntött az önkormányzat, hogy a járda
déli oldalon az Ifjúság utcától fog elindulni és egészen a Katonadombsorig fog vezetni. Itt egy gyalogátkelő
fog épülni és a járda az páros oldalon
továbbhaladva csatlakozik majd a
Duna sori sétányba. A közelmúltban
többen jelezték felém, hogy a rendelő előtti betonlapos járdaszakaszt is
feltétlenül újítsuk fel, így ennek a szakasznak a megépítését is napirenden
fogom tartani a jövőben.
Az idei évben elvégezzük a Liget
utcai rendelő felújítását is. A tüdőgondozó intézet már kiöltözött az
épületből, a felújítás tervei jelenleg is
folynak, a célunk az, hogy az év második felétől egy szebb és tágasabb
rendelő szolgálja majd a körzet lakóinak az egészségét.

A februári testületi ülés döntött
arról is, hogy a Kiserdő utca végén
egy 130 + 3 mozgássérült beállós
parkolót építünk az idén. A parkoló megépítésétől azt várjuk, hogy
a katonadombi rendezvények idején a környék parkolási gondjai csillapodni fognak majd. A parkolóhoz
29 facsemetét és 15 méternyi díszsövényt fogunk telepíteni. Az új létesítmény a forgalmi rend megváltozásával fog együtt járni: a Kiserdő
utcának a Barátság úttól nyugatra
eső szakasza a Duna felé egyirányú
lesz, a Katonadombsor meghos�szabbításra kerül és a leburkolt Újszőlő utcában került majd kialakításra a vissza irány.
Az év folyamán a városi strandot
is fejleszteni fogjuk, többek között a
közvilágítás is kialakításra fog kerülni
a területen.
Reményeim szerint nem kell már
sokat várni az Iskola utcai kék iskola telkének világításával sem, amely
az ott lakók és autójukat ott parkoltatók régi kívánsága. Az önkormányzat már kiadta a megbízást a kivitelezésre.
Továbbra is napirenden tartom az
önkormányzatban a Rév úti járda, a
malomárki játszótér, az iskola utcai
parkolók felújítása és járdaépítés, és
a Duna sor északi szakaszának a leburkolásának az ügyét, hogy ha idén
nem, akkor jövőre előre tudjunk lépni ezen a területen is.

A közelmúltban nagy port kavart
a médiában a Pannon Food Cetering
Kft. (Teletál) ügye. A témában levelet
írtam és kérdést tettem fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak abban a tárgyban, hogy vizsgálták e a vállalkozás működése során
keltett szaghatásokat is, amelyre a
körzetemben élők (Stromfeld u., Malomárok) közül sokan panaszkodnak.
A NÉBIH válasza alapján nem vizsgálta a panaszolt szaghatást és azt, hogy
a vállalkozás minden előírást betart
e abban a tekintetben, hogy a működése során keletkezett ételszagot
csillapítsa. A témában ezért az illetékes környezetvédelmi hatóságot fogom megkeresni.

A nyári napközi
táborozók
a Gérecz Attila
Tanuszodában
sportolhatnak

Március elején ismét vendég voltam a Kiserdő utcai lakásszövetkezet
irodájában, ahol a lakóközösség és az
önkormányzat összefogásával építendő járda és belső utak felújításáról egyeztettem. Reményeim szerint
sikerül jó megállapodást kötni és az
idei évben már kézzelfogható eredményeket érünk el.
A közelmúltban a Kisdobos utcában jelentettem be két kátyú kialakulását, a Kiserdő és a Fillér utca találkozásánál pedig egy kátyú javítását
kértem. E cikk írásáig a javítások még
nem készültek el.

Észrevételeit, javaslatait várom a
csoma.attila.kepviselo@gmail.com
e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

Dunakeszi Polgár 9

körzeti képvi
Kedves Lakótársaim!
Az idei év terveinek megvalósításához és az
ehhez szükséges költségek biztosítása a februári képviselő-testületi ülésen elfogadásra
került. Ezen elfogadott költségvetés ismeretében, a későbbiekben részletesen fogok beszámolni a körzetünket érintő fejlesztésekről.
Előzetesen annyit közreadhatok, hogy idén
is lesz intézményi felújítás. Ezek közül a legnagyobb a Szakorvosi Rendelő felújításának
projektje, mely kiemelt kormányzati forrással
kerül finanszírozásra. De a járda építési program is folytatódik.
Az idei beruházások az időjárás függvényében megkezdődtek.
Elkészült a Bercsényi utcai Orvosi rendelő előtti parkolóhelyek kialakítása. Az oda
járó betegek visszajelzése alapján hasznos és
szükségszerű volt az építkezés.
Ugyan még nem a nagyberuházás keretében, de bővítésre került pár parkolóhely kialakításával a Szakorvosi Rendelő parkoló területe. Tudjuk, hogy komoly problémát jelent
az ottani parkolás, de jó hír, hogy a közel 2

milliárdos SZTK fejlesztési projektben szerepel további parkolóhelyek kialakítása.
Városunk egyik baleseti szempontból legveszélyesebb része a Fő út Penny Market
előtti gyalogos átkelője. Ennek megoldására a képviselő-testület elfogadta egy un.
okos zebra megvalósítását. Maga a rendszer
úgy működik, hogy az út két szélén - megfelelő távolságban az útpadkától – oszlopokat
helyeznek el, és az ezekbe beépített szenzorok érzékelik a gyalogosok áthaladását. Amikor az érzékelők bekapcsolnak, az útburkolatba helyezett aktív LED-lámpák villogni kezdenek, ezzel megállásra figyelmeztetve a gépjárművezetőket. Ez a jelzés csak és kizárólag
addig tart, ameddig a gyalogos át nem halad az úttesten. Ezzel elkerülhető a felesleges
működés, amellyel egyrészt az a cél, hogy
csak akkor állítsuk meg a forgalmat, amikor
kell, illetve beépüljön a járművezetők tudatába az, hogy ha villog a LED, akkor átkelés történik és meg kell állniuk. Annak érdekében,
hogy a hatékonyságot fokozzuk, a gyalogátkelőhelyet jelző KRESZ-tábla fölé egy-egy kiegészítő LED-villogó is ki lesz helyezve, amely
összehangoltan működik a telepítendő rendszerrel.

Remélem, hogy ezzel az intézkedéssel, és
az autósok körültekintőbb közlekedésének
köszönhetően.
Előző hírlevelemben némi optimista hangnemben bíztam a fagyok elmúlásával, de a
természet rám cáfolt és még zordabb arcát
mutatta. Így az őszi időszak műszaki munkálatainak folytatása kicsit megkésve, de újra
beindul. A fagyok elmúltával előbukkannak a
régebben és az újonnan keletkezett úthibák,
melynek felmérése és javítása szakaszosan,
de ezzel együtt ütemezetten történik. Ezzel
kapcsolatban ismételten arra kérem a kedves lakótársakat, hogy az úthibákat jelezzék
az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu, vagy számomra a lenti elérhetőségemen.
Tájékoztatom Önöket, hogy következő fogadó órám időpontja 2018. március 29. 18.00
óra, helyszíne a Radnóti Miklós Gimnázium.
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

A bajorországi Deggendorf lehet a legújabb testvérvárosunk
Sokunkat érdekel, hogy mikor
adják át végre a forgalomnak az
Alagi majornál a felújítás alatt
lévő hidat. Az M2 felújítást végző konzorcium tájékoztatása szerint a felújítás első ütemének kivitelezése 2017 decemberében
befejeződött. A híd felújításának
második üteme – az Alagi major
irányából a régi Fóti út felé tartó
forgalmi sáv – idén, az időjárási
körülményektől függően kezdődik meg és várhatóan 2018. május
közepéig befejeződik. A felújítás
befejezését követően a hídon teljes szélességben biztosítható lesz
a gépjárművek kétirányú forgalma, de addig a forgalombiztonsági szempontok a váltakozó irányú
forgalom fenntartását igénylik. Ez
utóbbi helyzettel kapcsolatos bejelentést kaptam az egyik februári hétvégén, amely szerint a hídon
mindkét irányból sárgán villogott
a váltott irányú közlekedést irányító jelzőlámpa, ami rendkívül
balesetveszélyes. Azonnal intézkedtem, felhívtam a berendezés
működéséért felelős alvállalko-
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zót, aki elhárította a hibát.
A Gardénia lakópark előtt kezdeményezett gyalogos átkelőhely kialakítása az előre eltervezett ütemezés szerint folyik, a kivitelezésre leszerződött a város, a
munkavégzés megkezdésének az
előfeltétele, hogy az út tulajdonos
Magyar Közút átadja a munkaterületet. Az erre vonatkozó döntés
várhatóan március második felében esedékes. Még tavaly nyáron
számoltam be róla, hogy a kerületünket is érintő víznyomás-problémák megoldását a Városháza
el fogja kezdeni. Ennek előzménye a témában lakossági kezdeményezésre indult aláírásgyűjtés
volt. A Városháza felkért egy szakértőt, aki a tervek szerint minden
bejelentést megvizsgál, felméri a
problémát, és műszaki javaslatot
tesz. A munka még mindig nem
kezdődött el, a témát folyamatosan napirenden tartottam és tartom, amíg el nem végzik. Közeledik a tavasz, a műszaki osztály
a kerékpárutak felfestéseit a város összes nyomvonalán leellen-

őrzi, ill. a közlekedést zavaró növényzet metszési igényeit is felméri. A kerületünkben ez utóbbi
tárgyban szoktak érkezni bejelentések, remélem, most megelőzzük mindezt.
Az új buszmenetrend március 1-től hatályba lépett, ami
szerkezetében azonos az eddigivel, ami új, hogy megoldottuk a reggel 5:54-es vonat elérését Alagligetről, továbbá kora délután és késő este is beállításra
kerültek új járatok, vasútállomási indulással. Az új menetrendek
a megállókban kihelyezésre kerülnek. Továbbra is elvárásunk a
szolgáltató felé, hogy várjon a sofőr, ha késik a Budapestről érkező
vonat. Szombaton a Tesco járat a
hétköznapi menetrendnek megfelelően betér Alagliget felé.
Esély nyílt rá, hogy megtegyük
a testvérvárosi kapcsolatépítés
első lépését a Duna mentén fekvő,
bajorországi Deggendorf várossal. Nemzetiségi kapcsolatokért
felelős tanácsnokként még 2014
végén kaptam megbízást Duna-

keszi polgármesterétől német
nyelvű testvérváros keresésére. A
2,5 éves munka most hozta meg
az első eredményét. Deggendorf
város vezetője pozitív választ küldött nekünk, amely szerint először kulturális kapcsolatépítést javasolnak. Az induló kulturális kötődés lehet majd az a közös alap,
amelynek a végén, néhány éven
belül egy testvértelepülési kapcsolat is kialakulhat.

Tisztelettel:

Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Februárban beköszöntött
az igazi tél
A február második felétől kezdődő tartós havazás miatt a
Közüzemi Kft. illetékeseihez
fordultam. A körzet főútjainak takarítását – 02.30 órától
folyamatosan járja a város tulajdonát képező 2 db hókotró
–, valamint továbbra is a Klapka utcai gyalogos felüljáró síkosság mentesítését kértem.
Utóbbit a hét több napján
két közmunkás 6.30-tól végzi,
azaz felszórják só/homok keverékével a balesetveszély elkerülése miatt. A gyors intézkedést és a Közüzemi Kft. lelkiismeretes munkáját a lakosság nevében köszönöm.
- A Temető előtti súlykorlátozó tábla kihelyezésének intézkedésével az osztály és a
Közüzemi vezetőjéhez fordultam. A Temető bejáratánál található teherautóval behajtani tilos tábla mellé súlykorlátozó tábla kiegészítése szükséges, hogy platós autóval is
be lehessen hajtani. A tábla
kihelyezés megtörtént.
- Az egyik Bródy S. utcai
hölgy a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár előtti részen való takarítás miatt keresett meg. Ez
a probléma tartós, s ezért sajnos folyamatos munkát ad a
közmunkások részére. A kora
reggeli órákban többnyire itt
fogyasztják el az első féldecijüket egyes személyek, akik
az üres üvegek mellett a cigaretta csikket stb. is otthagyják. A műszaki vezető ígérete
szerint, ha szükséges hetente
több alkalommal is kimennek
a rend fenntartása érdekében
- A Klapka utcába kért szemétgyűjtők kihelyezésével érdeklődtem ismételten. A hulladékgyűjtők kihelyezését elfogadta a Városüzemeltetési
Osztály vezetője. A további-

akban a Közüzemi Kft. képviselőjével folytat egyeztetést, mivel kivitelezhető és
beilleszthető a hulladékgyűjtő autók járatába a kért helyszín. Pár nappal később a kérést teljesítették.
- A Kossuth L. utca 8. előtti megsüllyedt rácsos víznyelő cseréjét a mai napig nem
végezték el. Írásos megkeresésemre tájékoztattak, hogy
a rácsos víznyelő helyreállítását ismételten kérik a Magyar Közút Zrt-től. - Szintén a
körzeti ellenőrzés alkalmával
észleltem, hogy a Kossuth és
a Kálvin utca sarkon a szegélyek kimozdultak helyükről.
A szegélyek helyreállítása miatt az osztályvezető asszonyhoz fordultam, aki jelezte,
hogy a szegélycserét szerepeltetik a következő útkarbantartási szerződésben
- A Királyhágó és Brassói
utca találkozása előtti keresztrácsos víznyelő mellett megsüllyedt az úttest és a rács keretnél több helyen már láthatóak a rögzítő betonvasak.
A mielőbbi helyreállítást a
balesetveszély megszüntetése érdekében kértem
Nyilvánvaló, hogy az előzőekben tett ígéretek teljesüljenek, az valamennyi esetben
az időjárás függvénye. Ezt igazolja a Tábor-Hunyadi utcasarkon történt csőtörés végleges helyreállításának csúszása, mivel az időjárás okozta vis
major hátráltatja az aszfaltozási munkálatok elvégzését.
Egyelőre megértésüket és szíves türelmüket kérném
Tisztelettel:

A Kossuth L. u. balesetveszélyes útszakasz, Dunakeszi egyik
legforgalmasabb és a legrosszabb állapotban lévő főútvonala.
Ráférne a rekonstrukció, és az ígéret szerint a Könyves Kálmán
u. szőnyegezése végeztével kerülhet sorra, mely megtörtént

Hircz Tamás
6. számú választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
Az idei év legjelentősebb, városrészünket érintő önkormányzati beruházása a Hunyadi János utca – előreláthatóan a Zápolya utcáig tartó – átfogó felújítása lesz, amelynek
tervezett kezdési ideje egybeesik majd az nyári iskolai szünet kezdetével, annak érdekében, hogy a reggeli közlekedési nehézségek ne súlyosbodjanak. Az útfelújítás kiterjed majd
mindkét oldalon a járdákra is,
megoldva ezzel a Radnóti Miklós utca és a Tábor utca közötti járdaszakasz csapadékelvezetési problémáit is.
Lakossági megkeresések érkeztek hozzám a Hunyadi u.
– Tábor u. kereszteződés forgalmi rendjével kapcsolatban,
amelyen tudomásom szerint
a szakemberek nem kívánnak
változtatni. Ennek oka, hogy a
korábbi forgalmi rend időszakában több súlyos, személyi sérüléssel járó baleset is előfordult a Hunyadi útnak a Váci Mihály utca és Tábor utca közötti
szakaszán a rendszeres sebes-

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
ségtúllépésekre visszavezethetően, amióta viszont a forgalmi
rend megváltozott, személyi
sérüléssel járó baleset - a rendőrség tájékoztatása szerint – az
érintett útszakaszon nem történt.
Szülők jelezték felém, hogy
a Tompa Mihály utcai nagy játszótér fejlesztését szeretnék elérni egyrészről új játszótéri eszközök felállításával, másrészről
az iskolás gyermekek és a játszóteret látogató szülők részére tornaeszközök felállítását. A
magam részéről teljes mértékben támogatom ezeket a kezdeményezéseket és mindent
meg fogok tenni a megvalósítás érdekében.
Többen fordultak hozzám
azzal a problémával, hogy kutyasétáltatás közben sokan
nem ügyelnek arra, hogy a kutyájuk után keletkező piszkot
eltávolítsák a járdákról és az

ebből a célból kihelyezett közterületi gyűjtőedényekbe helyezzék. Ezúton is szeretném
felhívni az állattartók figyelmét Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015 (XI.4.) önkormányzati rendeletére a közösségi
együttélés alapvető szabályait
sértő magatartásokról és azok
jogkövetkezményeiről. A hivatkozott önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint: „A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást tanúsít az
állattartó, aki nem gondoskodik arról, hogy az általa tartott
vagy felügyelete alatt lévő állat a lakóház közös használatú
területét, helyiségeit ne szen�nyezze (így különösen a gyalogjárdát, parkokat, lépcsőházakat, lifteket) illetve az azon
elhelyezett tárgyakat meg ne
rongálja.” Tisztelettel kérem az

érintetteket az együttélési szabályok betartására.
A téli időszakban ismét keletkeztek közútjainkon kátyúk és
úthibák, amelyek javítása folyamatosan történik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes úthibák elkerülik a városüzemeltetési szakemberek figyelmét,
ezért kérem, ha ilyet tapasztalnak, szíveskedjenek jelezni a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, (ugyfelszolgalat@
dunakeszi.hu) vagy felém, annak érdekében, hogy a szükséges útjavítás mielőbb megtörténhessen.
Észrevételeiket, javaslataikat
várom a következő elérhetőségeken:
E-mail:
drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím:
2120 Dunakeszi,
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője

Körzetemben élő diákok és szüleik örömére
elkezdődik a Kőrösi iskola felújítása
A zord, hideg téli hetek után már mindan�nyian nagyon várjuk a kellemes tavaszi időjárás érkezését, hogy környezetünkben a
zöldellő növények és fák, a színes virágok
szépségét élvezhessük, elkezdhessük a felújításokat, melyek sorában az egyik legjelentősebb a lakótelep szívében található,
több évtizedes Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése.
A negyven éves városi ranggal büszkélkedő Dunakeszi egyik legkedveltebb iskolájában az én választókerületemben élő
gyerekek közül nagyon sokan tanulnak.
Ezért is különösen örülök annak, hogy önkormányzati és pályázati forrásból megújul az intézmény tetőszigetelése, kicserélik a nyílászárókat, új arculatot kap külső
megjelenésében is az épület. A rekonstrukciós munkálatok március közepén kezdődnek, melynek köszönhetően - többek között legfontosabb változásként - megszűnik a tető beázása is, amely érzékelhető
volt a tornateremben és az aulában is. Bí-
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zom benne, hogy a tantestület tagjaihoz
hasonlóan a diákok és szüleik is örömmel
fogadják az iskola felújítását, amely a tanév végén már megszépült arculatával fogadja őket.
A közelgő tavasz jó híre az is, hogy a már
sokszor említett 2017. évi születésfát is el-

ültethetjük a Szent István parkban. E lap
hasábjain az előző hónapban már leírtam,
amit ismét szeretnék a szülők figyelmébe
ajánlani; a védőnőhálózat segítségével ös�szegyűjtjük azokat az írásos dokumentumokat, melyek alapján a szülők kérésére a
2017-ben született gyermekeik nevét feltüntetjük a születésfa melletti emléktáblán, melyet áprilisban szeretnénk elültetni. A szülők ezirányú igényüket közvetlenül részemre is eljuttathatják a kz@dkrmg.
sulinet.hu címre feltüntetve gyermekük nevét, születési évét, a szülők elérhetőségét,
telefonszámát, e-mail, és lakcímét. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a korábban született gyermekek nevei is felkerüljenek az emléktáblákra tavasszal, melyet kérem, hogy a fentiek szerint jelezzék
felém.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

A Jósika utcában
keletkezett kátyút
javítják a Dunakeszi
Közüzemi Nonprofit Kft.
munkatársai

Kétszáz kilométernél is hosszabb
a város belterületi úthálózata

Az önkormányzat
megbízásából
folyamatosan javítják
a kátyúkat
A zord, hideg téli időjárás nemcsak az emberek egészségi állapotára van hatással, de nem kíméli az úthálózatokat sem. A fagyos téli évszak okozta károk nyomai
sok helyen megmutatkoznak a város kétszáz kilométernél hosszabb belterületi útjaiban is. A környezeti
hatások és a jelentős gépjármű forgalom miatt számos
helyen keletkeztek kátyúk, melyeket igyekszik folyamatosan kijavíttatni az önkormányzat.
- A város úthálózatában keletkezett burkolati hibákat rendszeres ellenőrzéssel igyekszünk
feltárni, hogy minél gyorsabban ki tudjuk azokat javítani.
Ebben a „felderítő” tevékenységben nagy segítséget kapunk
Dunakeszi lakóitól, akik bejelentéseikkel hozzájárulnak a
keletkezett kátyúk felszámolásához – tájékoztatott Csopják
Anita.
Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály vezetője elmondta,
hogy a gyors és hatékony reagáló képességüknek bizonyos
mértékben korlátot szab kapacitásuk határa.
- A keletkezett kátyúkat folyamatosan kijavítjuk, de alkalmanként előfordul, hogy
kapacitásaink végesek, ezért
az átmeneti időszakban a nagyobb úthibákra táblákkal
hívjuk fel az autósok figyelmét.
A balesetveszélyes kátyúkat az
észlelésük után a lehető leggyorsabban, maximum 24-48
órán belül kijavítjuk, melynek
elősegítése érdekében az Önkormányzat szerződött part-

nere, a Penta Kft., és a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
mozgósítható kapacitását is
igénybe vesszük.
Csopják Anitától megtudtuk, hogy a téli időszakban az
úgynevezett hideg aszfalttal
tömítik be a kátyúkat, javítják
ki a balesetveszélyes burkolathibák.
- Sajnos a téli évszakban jóval korlátozottabbak az optimális feltételek, hiszen ebben
az időszakban is száraz és tartósan nulla Celsius-fok feletti
hőmérséklet szükséges a hideg
aszfaltozáshoz is. Ez a technológia, ez a javítás csak átmeneti megoldás, kevésbé tartós, mint a meleg aszfalttal történő javítás. A kátyúk maradandó megszüntetésére csak a
kedvező időjárás beálltával van
mód – mondta az osztályvezető asszony, aki hozzátette: A megfelelő hőmérsékleten és
technológiával kivitelezett javítások – a kevésbé terhelt útszakaszokon - akár évekig is
megoldást jelenthetnek.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Március közepén
kezdődik a Kőrösi
iskola felújítása
Közismert, hogy az iskolák szakmai felügyelete és
fenntartása átkerült az állami Tankerülethez, ám a
városi önkormányzat továbbra is jelentős költséget
fordít a dunakeszi gyerekek oktatását végző intézmények felújítására. Március közepén kezdődik a lakótelep szívében működő több évtizedes Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai felújítása, melynek
234 millió forintos összköltségéhez közel 73 millió forinttal járul hozzá a város.
- Az iskola energetikai felújítási munkálatait március 16-án
kezdjük el és 120 nap alatt végzünk a feladatokkal – mondta a Dunakeszi Polgár érdeklődésére Tallér Róbert, a kivitelezési munkálatokat elnyerő STRUKTOR Építőipari
és Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatója.
- Felújítjuk az intézmény
komplett lapostetőjét, új födém- és vízszigetelést kap, kiépítésre kerül egy 50 kilowatt/
órás napelemes rendszer. Ezzel
párhuzamosan elkezdődik a
homlokzati nyílászárók cseréje háromrétegű új, modern ablakokra. Az épület homlokzata
új hőszigetelőrendszert, lábazatot, és csatornát kap. A projekt teljes költsége 233.788.431
Ft, melyből 161.098.004 forint
a pályázati forrás, míg Dunakeszi Város Önkormányzata

72.690.427 forint önrésszel támogatja a Kőrösi iskola energetikai felújítását – mondta Tallér Róbert.
Az ügyvezető igazgatótól megtudtuk; a munkát úgy
szervezik, hogy tevékenységük
ne zavarja az oktatást, melyben
segítő partnerük az iskola vezetése is, hiszen már ők is nagyon várják, hogy megújuljon
az intézmény, megszűnjenek a
beázások.
- Bárhogyan is terveztünk,
a munkálatok mindenképpen
érintették volna az oktatás időszakát, ezért döntöttünk úgy,
hogy március közepén kezdünk, és július elején átadjuk
az intézményt, melynek külső
arculata is megváltozik – értesültünk Tallér Róbert ügyvezető igazgatótól.
(Vetési)
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Választás 2018: Negyven országos pártlistára és tizenhárom nemzetiségi listára szavazhatunk

Tizennégy egyéni jelöltet
jelentettek be választókerületünkben
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy óriási az érdeklődés az április 8-i országgyűlési képviselő választás iránt, amit ékesen bizonyít az is, hogy a Nemzeti Választási Irodánál negyven országos pártlistát jelentettek be a március 6-i határidőig, e mellett
mind a tizenhárom nemzetiség állított listát az országgyűlési választásra, azaz minden korábbinál több, összesen 53 országos lista lehet a választáson. A Pest megyei 5. számú, Dunakeszi székhelyi OEVK-ben 14 egyéni jelöltet jelentettek be.

A

z egyéni jelölteknek 2018. február 19-től március 5-ig volt lehetőségük összegyűjteni a hivatalos jelöltséghez szükséges
500 érvényes ajánlást, amely feljogosítja őket, hogy induljanak az április 8-országgyűlési képviselő választáson.
Dr. Molnár Györgytől, a Pest megyei 5. számú, Dunakeszi székhelyi
OEVK választási iroda vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint 33 egyéni
jelölt vette át az ajánlóíveket, akik közül a megadott határnapig tizennégyet jelentettek be.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a Pest megyei 5. számú
OEVK-ben:
1. Fazekas Attila (Iránytű) nyilvántartásba véve
2. Dr. Kiss Csaba (LMP) nyilvántartásba véve
3. Rónai Sándor (DK) nyilvántartásba véve
4. Sebeők Sarolta (SEM) nyilvántartásba véve
5. Tuzson Bence (Fidesz-KDNP) nyilvántartásba véve
6. Varga Zoltán Péter (Jobbik) nyilvántartásba véve
7. Dr. Varga Nóra (Együtt) nyilvántartásba véve
8. Czoma Krisztina (Origó Párt) nyilvántartásba véve
9. Kohut Ákos (Momentum) nyilvántartásba véve
10. Érsek-Csanádi Ferenc (A Mi Pártunk))
nyilvántartásba vétel elutasítva (nem jogerős)
11. Hannl János (Haza Pártja) nyilvántartásba véve (nem jogerős)
12. Horváth Éva (Lendülettel) nyilvántartásba vétel elutasítva
(nem jogerős)
13. Kovács Bence (Nemzet és Béke) nyilvántartásba vétel elutasítva
(nem jogerős)
14. Vancsakovszki Zoltán (HHP) nyilvántartásba vétel elutasítva
(nem jogerős)
A Pest megyei 5. számú OEVK Választási Bizottság 2018. március 8-i
ülésén kisorsolta, hogy a jelöltek bejelentésének határidőnapján (március 5. 16 óra) bejelentettek milyen sorrendben szerepelnek a szavazólapon. Ha a sorsolást követően valamelyik jelöltet nem veszik nyilvántartásba vagy törlik, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

A választási bizottság a bejelentett jelöltetek az alábbi sorrendben sorsolta ki, akik így szerepelnek a szavazólapon az április 8-i választáson:
1. Kovács Bence – Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Pártja
2. Vancsakovszki Zoltán – Hátrányos Helyzetűek Pártja
3. dr. Tuzson Bence Balázs – Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
– Kereszténydemokrata
4. dr. Kiss Csaba – Lehet Más a Politika
5. Rónai Sándor – Demokratikus Koalíció
6. dr. Varga Nóra – Együtt – a Korszakváltók Pártja
7. Érsek-Csanádi Ferenc – A Mi Pártunk – IMA
8. Varga Zoltán Péter – Jobbik Magyarországért Mozgalom
9. Horváth Éva – Lendülettel Magyarországért
10. Hannl János – A Haza Pártja
11. Kohut Ákos Csaba – Momentum Mozgalom
12. Czoma Krisztina Veronika – Origó Párt
13. Sebeők Sarolta – Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
14. Fazekas Attila – Iránytű Párt
A választási bizottság 2018. március 8-i üléséről készült jegyzőkönyv
tanúsága szerint négy bejelentett jelölt nyilvántartásba vételét elutasította, mert az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges
mennyiséget. A választási bizottság ugyanezen az ülésen egy jelöltet viszont nyilvántartásba vett. Amennyiben március 11-én 16 óráig nem érkezik fellebbezés a fenti döntésekkel kapcsolatban, és a nem jogerősen
nyilvántartásba vett jelölt jogerőre emelkedik, valamint a már korábban
nyilvántartásba vett jelöltekkel együtt április 8-án tíz országgyűlési képviselő jelölt közül választhatnak Dunakeszi, Göd, Fót, Csomád, Csömör,
Erdőkertes és Veresegyház választópolgárai.
A fenti döntések és a Nemzeti Választási Iroda (2018.03.08., 20:50:23)
közzétett adatainak ismeretében tíz jelöltet mutatunk be olvasóinknak.
A tényekhez tartozik, hogy vannak, akikkel nem tudtunk kapcsolatba
lépni, hogy elkérjük fotójukat, mert nem ismert számunkra az elérhetőségük, közösségi oldalon nem elérhetők, pártjuk e-mailünkre nem reagált, a választási iroda pedig nem adhat ki információkat.
Vetési Imre

Képviselőre szavazhatnak a német nemzetiségiek

S

ajtótájékoztató keretében jelentette be dr. Mervald Anna,
a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, hogy
az április 8-ra kitűzött parlamenti
választáson a 2011-2014. év között
létrejött választási jogszabályok lehetőséget biztosítanak a magyarországi német nemzetiségieknek
parlamenti szószóló helyett egy országgyűlési képviselő választására.
Bevezetőben elmondta az elnök
asszony, hogy az a választópolgár,
aki a német nemzetiségi választói névjegyzékbe regisztrálja ma-
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gát oly módon, hogy a felvételi kérelem A pontja mellett a B pontot is
bejelöli – mely az országgyűlési választásra is kiterjedő hatályt jelent
- a két szavazati jogával a következők szerint élhet:
A pártlista helyébe lépő német
nemzetiségi listára szavazhat a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata által összeállított
öt képviselőjelölt közül egy jelöltre.
Leadhatja voksát a lakóhelye szerint kijelölt választási körzetében
induló egy egyéni országgyűlési
képviselőjelöltre, akit személy sze-

rint vagy a jelölő párt szerint arra
érdemesnek tart. A továbbiakban
ismertette, hogy a német nemzetiségi országos választási képviselői
lista élén Ritter Imre áll, aki a 2014–
2018. közötti időszakban tizenhárom nemzetiség képviseletét parlamenti szószólóként látta el. A jelölt
az ÉMNÖSZ (Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület) elnöke, budaörsi német nemzetiségi lakos. A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2006. évi alapítása óta
az ÉMNÖSZ tagja, működését több

vonatkozásban segítette az egyesület. Ritter Imre az elmúlt négy éves
parlamenti ciklusban aktív és eredményes munkát végzett, bizonyítva
ezzel alkalmasságát és rátermettségét a képviselői tisztség betöltésére.
Elhangzott még, hogy az országgyűlési képviselő szélesebb jogkörrel vesz részt a parlamenti munkában, mint a szószóló. Szavazati
joggal rendelkezik a törvényalkotásban, valamint felszólalási, interpellációs joga is azonos a többi képviselővel.

Katona M. István

Ritter Imre, a Magyarországi
Németek Országos
Önkormányzata listavezetője
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Nőnapi köszöntés

virággal és koncerttel
Hosszú évek kedves hagyományához híven az idei Nőnapon is virággal és szeretettel megformált szavakkal köszöntötték az önkormányzat vezetői városunk
intézményeiben, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó
Hölgyeket.

D

ióssi Csaba polgármester és Erdész
Zoltán
alpolgármester tiszteletük
és nagyrabecsülésük jeleként
az elismerő, és az őszinte szeretett hangján kifejezett mondataik mellett egy csokor virággal is kifejezték köszönetüket a Hölgyeknek mindennapi
helytállásukért, a munkahelyen, a helyi közösségekben és
a családban betöltött szerepvállalásukért.
Erdész Zoltán alpolgármester társaságában Tuzson Bence országgyűlési képviselő idén
is ellátogatott dunakeszi számos intézményébe, ahol virággal köszöntötte az ott dolgozó
Hölgyeket.

K

ülsőségek, belső tulajdonságok tekintetében egyaránt különböznek tőlünk.
Már újszülöttként, a leánygyermeket másféle színű és formájú ruhácskába öltöztetik, talán még parányi fülbevalót is
kapnak. Utóbbit aztán kinövik, ugyanúgy, mint a cseppnyi szoknyácskát. Óvodában,
aztán tanulmányaik során,
majd a munkahelyen már végképp leányként, nőként tekintünk rájuk azzal együtt, hogy
embertársaink is. S ugyanők
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Dunakeszi Város Önkormányzata az üdvözlólap és a
személyes köszöntés mellett
idén első alkalommal egy nőnapi koncerttel is kedveskedik
a dunakeszi lakcímmel rendelkező Hölgyeknek, melyet a város országgyűlési képviselőjével közösen rendeznek.
A március 9-i koncert iránt
már hetekkel korábban óriási volt az érdeklődés. A József
Attila Művelődési Központ telt
házas színháztermében a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
műsorát élvezhetik az ünnepelt
Hölgyek!

Boldog Nőnapot!
(Vetési).
Fotó: Bocskay Zsolt

Az élet zenéje
Ki a Nő? A hétköznapokban talán kevéssé foglalkoztatja férfitársinkat ez a kérdés, pedig mindennapi életünkben az élet számos területén velünk együtt dolgoznak
munkatársként, s élik családi életüket. Ha kimondjuk:
házastárs, benne rejlik a kifejezés: társ.
a munkatársaink, egyenrangú
partnereink a napi feladatok elvégzésében.
S még mi minden? Kedvességükkel, mosolyukkal, temperamentumukkal, gondjaink

megértésével, bánatunkban vigasztaló szavaikkal körülveszik ezernyi gonddal és örömmel teli mindennapjainkat. Ma
már egyenjogú társak ők velünk, ám volt idő, amikor ez
másképpen volt. Amikor még
kizárólag otthonülő feleségek,
később a munkában alárendelt
szerepet betöltők, szavazati jog
nélküliek voltak. De nem tűrték a végtelenségig ezt az állapotot, és 1911-ben már hangos
feministaként harcoltak jogaikért. Elérték, hogy legyen nekik is ünnepnapjuk és három
évvel később már el is nevezték
március 8-át Nemzetközi Nőnappá. Ezt a napot Magyarországon is szentesítették. Ám et-

től egy csapásra még nem változott meg társadalmi státuszuk. Sok évtized kellett ahhoz,
hogy fel-fellángoló követeléseik
megvalósuljanak.
Napjainkban ez a mozgalmi jelleg már a múlté. Március 8-án virággal, az ünnephez
illő kedves szavakkal köszöntjük őket munkahelyen, családi körben egyaránt. Ezt tették
Önkormányzatunk férfi tagjai
is, akik a városi intézmények
nődolgozóit felkeresték s apró
figyelmességgel, virággal kedveskedtek.
De tegyük szívünkre a kezünket! Ugye, ez a figyelmesség túlnő március 8-án? Mert
csak ez adhatja igazi hitelét az
ünnepi szavaknak. Hogyan is
fogalmazott Richard Wagner,
a nagy zeneszerző? „Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat,
hogy érzéseiken át, szebbé alakítsák át azokat.”
Férfitársaim nevében:
Katona M. István

Dunakeszi Polgár 17

Széles kínálat és inspiráló tanulói
környezet a Széchenyi iskolában
Az általános iskolai beiratkozás és a következő tanév előkészítése a Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolában is fontos feladatokat jelent. Ebből az alkalomból beszélgettünk Czimmermann Judit igazgatónővel,
aki immáron tíz esztendeje vezeti a két telephellyel működő intézményt.

A

város alagi településrészén található száznyolc
éves iskolánkban az idei
tanévben huszonhat osztályban hatszáztizenhat gyermek tanul hatvannégy pedagógus és hat nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott közreműködésével. Épületeink
az évtizedek alatt folyamatosan fejlődtek, legutóbb a 2006-2007-es teljes körű felújítás és bővítés során szépült meg az intézmény. Mindig nagy
hangsúlyt fektettünk az iskolai infrastruktúra fejlesztésére, az inspiráló és biztonságos környezet megteremtésére.
Iskolánk egyedülálló értéke, hogy
az 1. és 2. osztályos gyermekek külön
épületben, a nagy szabad területtel
rendelkező Posta utcai telephelyünkön tanulhatnak. Az önálló épület
kiváló lehetőséget teremt az óvoda
és iskola közötti harmonikus átmenet biztosítására, hiszen itt hasonló
életkorú gyermekek között kerülhet
sor a gyermekek iskolai életre történő ráhangolódására.
Az intézmény székhelyén, a Károlyi
utcai épületegyüttesben szintén kiváló körülmények között tanulnak a
3-tól 8. évfolyamig oda járó gyermekek. Városunk iskolái között különlegesnek számít az önálló díszterem és
a saját fazekas műhely megléte, me18 Dunakeszi Polgár

lyet szakmai munkánk során igyekszünk minél jobban kihasználni.
Iskolai hagyományaink közül kiemelkedik az alsó tagozaton 2002
óta zajló – a szülők által választható – egész napos rendszerű oktatás
(régen iskolaotthon), felső tagozaton
pedig a több évtizedes hagyományra
visszatekintő emelt szintű matematikaoktatás, amit a gyermekek a szülők és a pedagógusok közös döntése
alapján választhatnak a negyedik évfolyam végén.
Azoknak a tanulóknak, akik nem
vesznek részt az emelt szintű matematikaoktatásban, választható formában biztosítjuk a bejárható Magyarország, a tánc- és mozgás, illetve a természettudományos gyakorlat
tantárgyak tanulását.
Valamennyi tanulónk számára már az első évfolyamtól kezdve biztosítjuk a választható idegennyelv-oktatást német és angol nyelvből. Emellett több mint tíz éve helyi tantervünk része a mindennapos
testnevelés keretében alsó tagozaton
megvalósuló néptánc oktatás.
A hon- és népismeret tantárgy tanulására egyedülálló lehetőséget teremt a 2017 nyarán felújított búbos
kemencés néprajzi termünk, ahol
több mint 30 éve fazekas műhely is
üzemel saját égetőkemencével.

Iskolánkban széleskörű a tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni
fejlesztő csoportok tevekénysége. A
sportfoglalkozásokon a DSE együttműködésével számos sportágban foglalkoznak emelt szinten a gyerekekkel a pedagógusok, ilyen például a
korfball, a röplabda, a labdarúgás, a
tollaslabda és kosárlabda. A kiemelt
tehetséggondozó tevékenységnek köszönhetően ezek közül a sportágak
közül igen sokban évről évre kiváló
eredményeket érnek el tanulóink az
országos diákolimpiákon.
Az elmúlt években iskolánk többször is sikeresen pályázott a Határtalanul program keretében határon túli magyar területekre szervezett osztálykirándulások támogatására, az Erasmus+ program
keretében pedig nemzetközi pedagógus továbbképzéseken való részvételre. Idén megcélozzuk az örökös
ÖKOISKOLA cím elnyerését, és folytatjuk az eTwinning programokban
való részvételünket.

Czimmermann Judit iskolaigazgató

Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy iskolánk Akkreditált Kiváló
Tehetségpontként működik, és környezetvédő tevékenységünk eredményeként megkaptuk a Madárbarát Iskola címet is.
A 2018/2019-es tanévben három
osztályban várjuk leendő elsős tanítványainkat, részükre 2018. március elején ismerkedő programot szerveztünk. Szüleiknek a 2018. március
12-i tájékoztatón szervezett formában igyekszünk betekintést nyújtani
szakmai munkánkba.
(Munkatársunktól)

Mi is felnőttünk nélküle.
Akkor miért van rá szükség?
Hosszasan sorolhatnánk, hogy miért van szükség iskola-előkészítő évfolyamra, de a leghitelesebben talán azok a szülők tudják ezt elmondani, akik maguk is az átmeneti csoportot választották. Kardos Évának, a Varázshíd Tanoda alapítójának és a Kincsem Sziget Óvoda fenntartójának
interjúja.
– Tudjuk, hogy egy új, egyedülálló kezdeményezés esetében sok a kérdőjel. Bennetek is ott volt a bizonytalanság, amikor beírattátok gyermeketeket az újonnan létrejött Tanodába?
Zsiska Andrea: Bizonytalanság kevés volt bennem, mivel Bogi a Kincsem
Szigetbe járt három éves korától és ott
mindennel maximálisan elégedett voltam. Tudtam, hogy a Tanodában is
ugyanezt a magas színvonalat fogjátok
biztosítani.
Palatka József: Közeli barátaink
gyermekei jártak az óvodátokba, így
első kézből való értesüléseink voltak
a színvonalat illetően. Láttuk, hogy a
gyereknevelés vonatkozásában azonosak a nézeteink, és a Tanodában azt
készültök adni a gyermekeknek, amire szerintünk is a leginkább szükség
van: sok mozgást, szeretettel és türelemmel való képzést a teljesítmény szigorú kényszere nélkül, mindezt jó környezetben.
– Melyik volt az a pillanat, amikor
meggyőződtetek arról, hogy mégis jól
döntöttetek?
Nagy-Király Ildikó: Az óvoda befejezésével lezárult egy korszak a lányunk életében. Ám a Tanodában a
pedagógusok kellően nyitottak voltak,
hogy a megváltozott élethelyzetet minél könnyebben átvészeljük. Ez a hozzáállás pozitív volt számunkra.
P. J.: Meghatározó pillanat volt, amikor bemutatkoztak az óvó nénik: kedves, intelligens, érdeklődő, közvetlen,
kiválóan képzett, energikus embereket
ismerhettünk meg, akikről első látásra tudtuk, hogy szívesen rájuk merjük
bízni egy szem kislányunkat. Nagyon
fontos ez, hiszen az ébren töltött idejének nagy részét a gyerek velük tölti.
– Innovatív pedagógiai programot
és sokszínű fakultatív lehetőséget biztosítunk, de ezzel nem vagyunk egyedül a piacon. Mit gondoltok, mi az a
plusz, ami számít, ami hozzáadódik
az értékünkhöz?
Zs. A.: Sok a program, ami mögött
érzem, hogy tartalom is van, nemcsak
hangzatos projektek.
P. J.: Korábban, a saját erőből ös�-

A gyermekek vidám
arca mindennél
többet elmond az
óvodapedagógusok
tevékenységéről
és a tartalmas
programokról

szeválogatott fakultációk esetében sokszor tévedtünk nem megfelelő helyre,
de elhordani a gyereket minden ilyen
foglalkozásra logisztikailag is komoly
feladat volt. Ezt a terhet a Tanoda levette a vállunkról.
– Úgy érzitek, hogy a Tanodával
kapcsolatos elvárásaitok megvalósultak az elmúlt fél évben?
N. K. I.: Igen, úgy érzem, hogy amik
szerepeltek a programban, azok megvalósulnak. Szonja imádja az úszást és
a sakkot.
P. J.: A Tanodával kapcsolatban
minden elvárásunk teljesült: nyilvánvalóan összeszokott szakemberek végzik a szervezést és minden zökkenőmentesen folyik. Bár biztosan vannak
átmeneti nehézségek, de ezek a gyerekek és a szülők számára nem láthatók
– a felénk tett ígéretek mind hiánytalanul teljesülnek, mosolyogva.
– Mit tanácsolnátok azoknak a szülőknek, akik most ugyanabban a cipőben járnak, mint ti egy évvel ezelőtt?
Zs. A.: A Tanoda talán olyan, mint
egy felkészítő tábor a megmérettetésre,
ebben az esetben az iskolára. Akik az
óvodából egyből iskolába mennek – főként azok, akik még épp csak betöltik
a hatodik életévüket–, olyanok, mint
akik edzés nélkül indulnak egy komoly
versenyen.
N. K. I: Az óvoda és az iskola kö-

zött nagy különbség van, egy tanév
alatt egy gyerek rengeteget tud fejlődni, és hiszem, hogy ezáltal sokkal magabiztosabb, ügyesebb lesz majd az iskolában.
P. J.: Az óvodai és az iskolai képzés nagyon más műfaj, az átmenet pedig meredek, sok normálisan fejlett hat
éves hiába van már az „iskola-érettség” kritériumainak birtokában, még
nem áll készen arra, hogy figyelmesen
végigülje az iskolai tanórát. A hatéveseknek hinta kell még, jó levegő és erősödés, szociális, szellemi és motorikus
szinten egyaránt – kiegészítve néhány
jól ki-választott foglalkozással, ami érdekli, vagy amiben külön fejlődnie érdemes. Ezt a hidat építette meg a Tanoda, hogy képzetten, erősen, maga-biztosan álljanak starthoz a szeptemberi
iskolakezdésnél.
– Köszönöm, hogy megosztottátok
velem a gondolataitokat! Mindezek
mellett azt tanácsolom a választás
előtt álló szülőknek, hogy látogassanak el hozzánk személyesen is, és nézzék meg Tanodánk működését!
(X)
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Az új
karmester
A Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület zenekarát 45 éven át vezető, januárban elhunyt Tóth Ferenc karnagy nyugdíjazása után a karmesteri tisztet az egyesület felkérésére a zenekar egykori tagja, Szilágyi
Szabolcs Balázs tölti be. Jelenleg a Farkas Ferenc Művészeti Iskola klarinét tanára és a Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar karmestere
is. Pályafutásáról és további művészeti terveiről kérdeztük.

– Klarinét szakon Takács Lajos növendéke voltam, és 1995-ben, másodikosként kaptam egy felkérő levelet, hogy szeretettel várnak zenekari próbára – emlékezett a karmester.
– Nagy megtiszteltetés volt ez számomra, s főleg az, hogy ezután öt
évig tagja lehettem az együttesnek
és a basszusklarinéttól az első klarinét szólamig végig muzsikálhattam
a ranglétrát. Ezt követően öt évig a
váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolába jártam, majd a
Liszt Ferenc Zeneművészei Egyetemen végeztem klarinéttanár, kamaraművészként. Tanulmányaim végeztével a dunakeszi zeneiskola tanára lettem, ahol hamarosan az ifjúsági fúvószenekar és az újonnan
alakult ifjúsági szimfonikus zenekar munkáját segíthettem, először
közreműködőként, majd művészeti vezetőként. Időközben, 2014-ben a
Koncertfúvósok felkérésére vendégkarmesterként három számot vezényelhettem a tavaszi hangversenyükön.
Később többször is láthatta őt a városi közönség dirigálni az együttest.
Legutóbb a múlt év szeptemberében
a Dunakeszi Feszten, a Szent Mihály
napi búcsúban, a lengyel Stary Sącz
Fúvószenekarral közös koncerten,
majd decemberben, az immár ötö-

A Dunakeszi
Koncertfúvósok
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dik Adventi hangversenyen állt fel
a karmesteri pulpitusra. A múlt hónapban pedig a Tóth Ferencre emlékező koncerten, mint véglegesített
karnagy vezényelt.
– Szeretnénk új tagokkal bővíteni a zenekart. Mindig adódik egy fúvószenekar életében, hogy a fluktuáció következtében bizonyos hangszerekből kevesebb van. Szerencsére
a városban erős a vonzereje az együttesnek, így ma már tagjaink között
köszönthetünk jelenlegi, és volt zeneiskolás növendékeket, valamint
Vácról is vannak fiatal muzsikusaink. Szakmai szempontból ez azért is
jó, mert beülve az idősebb zenészek
közé, a fiatalok tapasztalatokat szereznek, ez bátorságot is ad a színpadi szerepléshez. Az életkori megoszlást tekintve az általános iskolásoktól
a családanyák-családapákon keresztül a nyugdíjasokig terjed a skála. És
ami a legfontosabb: nagyon jó, szinte családias és igazán inspiráló a légkör, s ezt már akkor tapasztalhattam, amikor tagja lettem az együttesnek - folytatta a visszaemlékezést.
Már körvonalazódnak az idei feladatok. A hagyományos tavaszi koncertjük április 14-én lesz „Színpadtól
a filmvászonig” címmel. Műsorukban ismert operarészletek, balettzenék és filmslágerek egyaránt hallha-

tók majd. Kiemelkedő programjuk
tovább az idén harmadjára megrendezésre kerülő Pest Megyei Fúvószenekari Fesztivál Dunakeszin, emellett várhatóan idén is ott lesznek a
Körforgalmi koncerten, a Dunakeszi
Feszten és természetesen nem marad
el az Adventi hangverseny sem. Újdonságként szeptemberben is rendeznek egy nagykoncertet és bevezetik a bérletet, ami kedvezményes belépésre jogosít a hangversenyeikre.
– Eddig is nagyon gazdag volt a zenekar repertoárja, de szeretnénk ezt
még tovább bővíteni. Szeptemberre például úgy készülünk, hogy a zenekaron belül bizonyos hangszercsoportok szóló produkciókkal színesítik a műsort. Emellett gyerekprogramokat is tervezünk népszerű
mese- és rajzfilmzenékkel.
– Ma már fővárosi lakos vagyok,
de húsz évig éltem itt, viszont mai
napig elkötelezve érzem magam Dunakeszi iránt. A zeneiskolában annak idején volt tanárom, Takács Lajos bácsi helyét vettem át, most pedig Tóth Feri bácsi utódja lehetek. Ez
egy nehéz feladat, de felemelő érzés,
hogy ily módon folytathatom elődeim színvonalas munkáját.
Katona M. István
Fotó: Zsukk Attila
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A bárány
A zsidó hagyományokban és
az ótestamentumban sokszor
jelenik meg az áldozati bárány,
melyet Istennek ajánlottak fel
valamiért cserébe. Jézus a keresztények számára egyfajta áldozati báránynak tekinthető,
aki meghalt a bűneikért.

A barka

HÚSVÉT
A Húsvét a Karácsony mellett a keresztény világ legjelentősebb ünnepköre. Az elnevezés arra utal, hogy
a húshagyó keddel kezdődő Nagyböjti időszak után ekkor szabad ismét húst fogyasztani. A Húsvét és a Nagyböjt között teremt átmenetet a Nagyhét, amely valójában a böjt utolsó hete. A Nagyhét a virágvasárnappal
veszi kezdetét. Virágvasárnapon emlékeznek meg a
keresztények arról a bibliai eseményről, amikor Jézus
szamárháton vonult be Jeruzsálembe.

A Húsvét eredete
A Húsvét eredetileg egybeesett a pészah nevű zsidó ünneppel. A pészah kikerülést jelent és a zsidó nép Egyiptomból
való kivonulásához köthető. A
325-ben megtartott Níceai zsinat szabályozta a keresztény
ünnepek rendjét és ekkor vált a
Húsvét önálló ünneppé.

A mozgóünnep
A Húsvét egy mozgó ünnep,
tehát minden évben más napokra esik. A Níceai zsinaton
tettek kísérletet először arra,
hogy meghatározzák az ünnep kiszámításának helyes időpontját.
Ekkor olyan döntés született,
hogy Húsvét legyen minden évben a tavaszi nap-éj egyenlőség
utáni első holdtöltét követő vasárnap. Ez azonban sok bonyodalomhoz vezetett. Végül a katolikus egyház 1581-ben egy kánonba foglalva határozta meg a
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Húsvét kiszámításának módját,
melyhez azóta is ragaszkodnak.
Érdekes megjegyezni, hogy
a kereszténység előtt számos
népnél a tavaszi napéjegyenlőség idején tartották az úgynevezett termékenységi ünnepeket, amelyek elemei szintén
a feltámadás és az újjászületés.

Miről szól a Húsvét?
Húsvétkor a keresztények
Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek. Nagycsütörtök
az utolsó vacsoráról, Nagypéntek a keresztre feszítésről, Húsvétvasárnap pedig a feltámadás
ünnepéről szól. A Biblia szerint
Jézust Nagypénteken feszítették keresztre, harmadnapra
pedig feltámadt.

A legfontosabb
Húsvéti jelképek
A legfontosabb Húsvéti jelképek a bárány, a barka, a nyúl
és a tojás.

Virágvasárnapon a katolikusok barkaszentelést tartanak. János evangéliumában a
Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lába elé pálmaágakat hintettek. Magyarországon a pálmaágat a barkaág helyettesítette. Szokás volt, hogy a
megszentelt barkát a családi
tűzhelybe dobták, hogy megóvja a családot a bajoktól.

A tojás
A tojás az új élet szimbóluma. Kicsi, mégis új életet rejt

magában. A tojásfestés szokása
régi korokra nyúlik vissza. Az
első festett tojások pirosak voltak. A piros színnek mágikus
védelmező erőt tulajdonítottak, de jelenthette akár Krisztus kiömlött vérét is.

A nyúl
Nem vallási vonatkozásban
társult a nyúl a keresztény ünnephez. Valószínűleg még az ősi
termékenységi rítusok maradványáról lehet szó. Talán a termékenység szimbóluma lehetett
eredetileg. Német területeken a
korábbi századokban Húsvétkor az emberek gyöngytyúkot
ajándékoztak egymásnak a tojásaival együtt. A gyöngytyúk
neve Hasel, ami rendkívül hasonlít a Hase, azaz a nyúl szóra. Ebből a félrehallásból is kialakulhatott a Húsvéti nyúl szerepköre. Magyarországra ezekről a területekről kerülhetett át.
Forrás: pontosido.com

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

VOKE József Attila
Művelődési Központ
programajánló

Április 6. péntek 12-18 óráig
Városi véradás
Április 7. szombat 20 óra
Dunakeszi Teátrum:
Neoton Família sztárjai koncert
Jegyár: 4.500.-Ft
Április 11. szerda 10 óra
Filharmónia: „Jazz mindenből”
Mózes Tamara Együttese
Jegyár: 600.-Ft
Április 11. szerda 19 óra
Dunakeszi Teátrum:
A szív hídjai – Orlai produkció
Jegyárak: 3.300-3.900.-Ft
Április 14. szombat 10.30 óra
Dunakeszi Teátrum:
Halász Judit koncertje
Április 14. szombat 18 óra
A Dunakeszi Koncertfúvósok tavaszi hangversenye
Jegyár: 1.500.-Ft
Április 20-22. péntek-vasárnap 10-18 óra
Kockashow
Április 21-22. szombat-vasárnap 19 óra
Uray György Színház:
Leonard Gershe: Pillangók szabadok
Jegyár: 1.800.-Ft
Április 28. szombat 9-13 óráig
Bababörze
Asztalár: 1.900.-Ft
Április 29. vasárnap 14-18 óráig
Papagáj kiállítás
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Az eddigi legsikeresebb
Dunakanyar Hangja
Hasenfracz Berni nyerte Dunakeszi város különdíját
Nagy sikerrel zárult a IX. Dunakanyar Hangja tehetségkutató énekverseny, mely az eltelt kilenc
év alatt az ország egyik legnagyobb és legismertebb tehetségkutató versenyévé nőtte ki magát. A
Dunakanyar Rendezvényiroda szervezésében megvalósuló megmérettetésre ezúttal is több, mint
százan jelentkeztek az ország minden pontjáról, sőt határon túlról is.

A

Sokak számára
z ünnepélyes Döntő-finálét a dunakeszi VOKE
egy sikeres
József Attila Művelődékarrier
si Központban rendezték
kezdete lehet
a Dunakanyar meg, március 3-án, szombaton.
Hangja
Az idei verseny zsűritagjai voltak:
Tehetségkutató
Farkas Pál zeneigazgató, karmester,
énekverseny
Horányi Juli énekes-dalszerző, Toldi Tamás énekes, dalszövegíró, Zola
énekes, dalszerző.
Wernke Ádámmal és Loksa Leventével, a verseny szervezőivel beszélgettünk.

A zsűri tagjai
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- A Dunakanyar Hangja első házigazdája Vác volt, mikor került át
Dunakeszire?
- Dunakeszi hat évvel ezelőtt fogadta be a rendezvényt, ahol az egyik
nagy újítás már ide kötődik. Nevezetesen, a felnőtt kategória mellett, három évvel ezelőtt itt hirdettünk először gyermekkategóriát.
- Számos tehetségkutató verseny
van ma Magyarországon. Hogyan
tudtátok megőrizni a Dunakanyar Hangja presztízsét? Mi jelenti

szerintetek a verseny legnagyobb
vonzerejét?
- Több versenyzőnk megfogalmazása szerint a Dunakanyar Hangja
egyszerűen szerethető. A jó hangulat
mellett a szakmai zsűri őszinte véleményeket fogalmaz meg és senkinek
nem mondjuk meg előre, hogy mit
énekeljen, hogyan öltözködjön….
stb. Nagyon fontos, hogy azok a versenyzők is, akik valamelyik fordulóban kiestek, kudarcélmény helyett,
egy pozitív – újabb kihívásokra ösztönző – tapasztalatokkal gazdagodjanak. Hogy ez valóban működik,
az is jelzi, hogy minden évben sokan
visszatérnek, és újból beneveznek a
versenyre. Rengeteg barátság is kialakult már az évek alatt, ami szintén egy nagyon jó dolog.
De talán a legfontosabb referencia, hogy a korábbi döntősök közül
nagyon sokan bejutottak a nagy országos televíziós tehetségkutatókba, és mára már ismert sztárok lettek, akár a könnyűzenei életben,
akár színházi berkeken belül. Sokan közülük a Dunakanyar Hangját nevezik meg a karrierjük első állomásaként, amely segített nekik az
előre jutásban. A két legismertebb
korábbi győztesünk, a dunakeszis
Kováts Vera, aki több színházi produkcióban szerepelt, legutóbb pedig filmszínészként is debütált, illetve a szintén X-Faktor-os Benji, akinek nemrég jelent meg önálló lemeze. A presztízst mutatja az is, hogy
a versenyzőknek kb. ötöde minden
évben a színházi világból érkezik,
azaz gyakornok olyan nagy színházakban, mint a Madách, a Nemzeti
vagy az Operett. Nagy elismerés számunkra, hogy ők is méltónak tartják a versenyt ahhoz, hogy megmérettessék magukat. Ilyen szempontból az idei év egyik nagy meglepetése a különdíjas Siklósi Balázs volt,
akiről kiderült, hogy a Queen musical (We will rock you) egyik főszereplője. A mostani rendezvényen is

jában már régóta nem csupán tehetségkutatással, de tehetséggondozással
is foglalkozunk. Rengeteg szabadtéri
fesztivált rendezünk Vácott, Esztergomban, Szécsényben, ahová fellépőnek rendszeresen meghívjuk az egykori versenyzőket. Ez nagyon jó lehetőség nekik, hogy bemutatkozzanak
több ezres közönség előtt, és rutint
szerezzenek nagyszínpadon.

Hasenfracz Berni nyerte el
Dunakeszi város különdíját

nálunk castingoltak a kereskedelmi
csatornák, akik az elmúlt években
már sok korábbi versenyzőnknek kínáltak lehetőséget. (fellépéseket, országosan tehetségkutatókon való indulást)
- A későbbiekben – ezek szerint igyekeztek nyomon követni a győztesek/döntősök karrierjét?
- A mellett, hogy nyomon követjük,
igyekszünk támogatni is őket. Való-

- Hány alkalommal és milyen dalokkal léptek színpadra a versenyzők?
- A február 17-én kezdődő verseny
három, egymást követő szombaton
zajlott. A 97 versenyzőből a döntőbe 4 gyermek és 14 felnőtt jutott be.
Egyik fordulóban sem volt műfaji
megkötés, de az elődöntőben kikötés volt, hogy a fellépők csak magyar
nyelvű dalokat adhattak elő.
- Kik lettek az idei díjazottak és
mit nyertek?
- A gyermekkategóriában egy 10
éves gödi kislány, Vatai-Frey Rebeka
nyert, akit az énekhangja mellett,
egyéni stílusa miatt emelt ki a zsűri.
A felnőtt kategória nyertese Lingura
Tibor lett, aki 320 km-ről, Csengerről
érkezett hozzánk. Külön érdekesség,
hogy Tibi húga, Lingura Dia tavaly a

gyermekkategória győztese volt, aki
azóta nagyon nagy utat tett meg. Diára itt nálunk figyelt fel a TV2 stábja,
és lett Keresztes Ildikó duett partnere a tévében. A döntőbe bejutott egy
dunakeszi lány is, Hasenfracz Berni,
akinek – mint minden évben, hagyományosan, - Dióssi Csaba polgármester úr adta át Dunakeszi város különdíját. A nyertesek wellness
hétvégét, stúdiófelvételt, vacsorameghívást és számos egyéb tárgynyereményt is hazavihettek, valamint Tibi egy évre boldog birtokosa
lehet a Dunakanyar Hangja vándorkupának is.
- Elégedettek vagytok a mostani
versennyel?
- Maximálisan. Úgy gondoljuk, az
eddigi legsikeresebb rendezvényt tudhatjuk magunk mögött. Ehhez a sikerhez azonban nagyban hozzájárultak a
támogatóink is, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a rendezvény. Nekik köszönhetjük, hogy a verseny profi körülmények között és magas színvonalon zajlott. Jövőre nagyon készülünk a 10. nagy jubileumi Dunakanyar
Hangjára, de hogy mivel, az legyen
meglepetés mindenkinek.
Maczkay Zsaklin
Fotó: sunnyphoto.hu

Dunakeszi Polgár 25

Futsal torna
Simonffy Botond
emlékére

A

szeretet, az emlékezés,
az összefogás, a fair play
szelleme lengte be a sportcsarnokot, melynek lelátóját mindkét nap megtöltötték az
emlékező barátok, sportolók, politikusok, a város vezetői, ismert és népszerű élvonalbeli futballedzők, egykori válogatott labdarúgók, a DuBotond szülei nakeszi Kinizsi Futsal Klub korés barátai osztályos csapatainak játékosai és

Simonffy Botond
szülei
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Az egész országot megrázta az a tragédia, amely
2017. január 20-án hajnalban Verona mellett történt. A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium
tanárait és diákjait szállító autóbusz a francia
sítáborból tartott hazafelé, amikor az autópálya szalagkorlátjának hajtott, majd egy pillérnek
csapódott, végül kigyulladt. A pusztító tűzben
tizenheten vesztették életüket, köztük a 15 éves
Simonffy Botond, a Dunakeszi Kinizsi U 16-os futsal
csapatának kapitánya. Boti szüleinek kezdeményezésére hagyományteremtő szándékkal kétnapos
emléktornát rendeztek február 24-25-én a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokában.

szüleik, az emléktornán résztvevő iskolák csapatai. A dunakeszi fiú szülei mellett ott voltak a tragédiában
elhunyt hat diák családtagjai is. Botond legjobb gimnazista barátja, a
fővárosi Márton Márk volt, aki Boti
biztatására a Kinizsiben szeretet volna futsalozni…, melynek emlékére
az édesapa Márk nevét viselő Kinizsi mezt vehetett át Kasza Jánostól, a
Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub menedzserétől és Fehér Zsolttól, a csapat egykori legendás edzőjétől.
A város iskoláinak csapatai körmérkőzéseken mérték össze tudásukat, míg vasárnap a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub korosztályos csapatai
léptek pályára. Őket követték kora
délután az FTC és az MTK legendái.
A föld-fehérek soraiban Kollár József,
Telek András, Dukon Béla, Albert
Flórián, Bánki József, Felipe Matos
szerepelt. Az örökrivális MTK-ban
Gáspár József védett, aki előtt Huszárik László, Valuch Ernő, Handel
György, Borsó János és Balogh Gábor,
Máté Csaba játszott, hogy csak néhány egykori kiválóságot említsünk.
Az emléktorna zárómérkőzésén
a NB II-es bajnokságot holtversenyben vezető alakulat vívott gigászi küzdelmet a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub alapítóit felvonultató csapattal, melynek soraiban ott
volt a futsal klub „atyja”, az örökös
csapatkapitány Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a BLben is remeklő FTC egykori kivá-

lósága, Vincze Ottó, a Fradi gólvágója, Horváth Ferenc is. A nagypályás válogatottak mellett a sokszoros
futsal válogatott hálóőr, Tóth Gyula, a két „nagycselező” Bita László és
Kun Gábor, és az örökmozgó, gólerős
Temesi Norbert mutatta be a közönség nagy örömére, hogy bizony rajtuk és tehetségükön még nem fogott
ki az idő múlása. De előtte levetítették Simonffy Botond rövid sportolói
pályafutásának legszebb pillanatait,
melyek örökemlékként élnek tovább
a könnyeivel küzdő játékosok és nézők emlékezetében.
A feldolgozhatatlan tragédia, a
gyász fájó élményét csak percek múltán tudta enyhíteni a sport, a játék,
a futsal mérkőzés varázsa, amel�lyel Botira szeretne emlékezni a dunakesziek nagycsaládja a szülők
kezdeményezére.
A látványos, gólgazdag mérkőzést
magabiztosan nyerték 9-6-ra az alapítók, melynek soraiban Szijjártó Péter háromszor is eredményes volt,
aki a találkozó után a Telekeszi TVnek és a Dunakeszi Polgárnak nyilatkozva elmondta, nagyon sajnálja,
hogy ez a nagyszerű csapat -, amely
2011-es alapítása óta számos nagy sikert ért el – egy ilyen szomorú esemény miatt lépett újra pályára.
- Másfél hónappal ezelőtt, amikor Boti szülei megkerestek felkérésükkel, hogy lépjek pályára, azonnal igent mondtam, de játékostársaim is – mondta, majd hozzátette:

- Amennyiben a megemlékezésből
hagyomány lesz, természetesen valamennyin pályára lépek Boti emlékére.
Szijjártó Péter szerint a két nap kilátogató 600-800 száz ember jelenléte is azt mutatja, hogy szerették Botit. – Ez nagyon tiszteletre méltó,
amivel reményeim szerint enyhítjük
a szülök fájdalmát, akik mellé oda
kell állnunk jövőre is – mondta.
Kasza János, a Dunakeszi Kinizsi
Futsal Klub menedzsere a szeretet,
az összefogás napjának nevezte az
emléktornát.
– A tragédia óráiban tudtuk, hogy
amíg Dunakeszi Kinizsi lesz, addig
mindig megemlékezünk fiatal játékosunkról. Természetesnek tartjuk,
hogy a szülők kezdeményezését támogatjuk, segítjük. A szó jó értelmében sikeres volt ez a két nap, megmutatkozott a dunakesziek összefogása,
összetartozása. Igaz volt, amikor sírtunk, volt, amikor örültünk a szép
játéknak, majd megint sírtunk, amikor emlékeztünk, amikor újra és újra
leperegtek a filmkockák, amikor a
szülők átadták az emlékérmeket, a
mezeket… Szerintem ez így lesz jövőre, öt és tíz év múlva is – mondta
megrendülten a klubmenedszer.
Igaz a mondás, hogy az soha-

sem hal meg, akire emlékeznek,
akit örökké szeretnek – mondta a
rendezvény végén elcsukló hangon
Simonffy Norbert, aki feleségével
együtt úgy érzi sikerült át adni a fair
play üzenetét, mert azt szeretnék, ha
az emlékezés a sportolók, a csapatok
nemes versengésévé formálódna.
A seb örökké ott lesz a lelkünkben,
a szívünkben, amit az áldozatok szü-

leivel együtt szeretnénk gyógyítani,
gyermekeinkre emlékezni. A szeretet, az összefogás nagyon sokat jelent
nekünk – mondta Boti édesanyja,
aki szerint a futsalozó gyerekek példaképként tekintenek fiúkra, ezért is
fontos számukra, hogy hagyományt
teremtsenek az emléktornából…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A Dunakeszi
Kinizsi Futsal Klub
legendás alapító
és az "aranycsapat"
tagjai
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Téli-nyári
gumi csere!
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SAKK HÍREK

P

MARADJ FITT!

„Ha elmúltál már ennyi meg ennyi
nem kell úgy a szívedre venni”
Szeretnél táncolni, mozogni, közösségbe járni, és jól
érezni magad, de nem akarsz komplett és bonyolult
tánckoreográfiákat tanulni? Sosem tanultál táncolni,
de nagyon szeretnél? Kíméletes mozgásra vágysz, amiben nincsenek akrobatikus elemek, gyors forgások, bonyolult lépéssorok?

A

z önkormányzat támogatásának köszönhetően ingyenesen kipróbálhatod!
Helyszín: házasságkötő terem (2120 Dunakeszi, Szent
István út 19.)
Időpont: 2018. március 26.
hétfő 17.30. óra.
Gyere el:
- Ha az egész napos fárasztó elfoglaltság után egy kis üdítően könnyed testmozgásra
vágysz.
- Ha szereted a változatosságot, a repertoárunkban, különböző korokból és kultúrákból
származó táncok szerepelnek.
Klasszikus és rock and rollra,
swing vagy latin, görög vagy
szerb táncok egyaránt.

- Partner nélkül is érkezhetsz, mert ez egy közösségi
táncforma!
- Csak váltócipőt hozz!
- Tánctudás nem szükséges!
Azokat is várom, akik sosem
tanultak táncolni, de nagyon
szeretnének, mivel a táncok lépései egyszerűek és könnyen
megtanulhatók.
Érdeklődni:
A szeniororomtanc.edit@
gmail.com email címen vagy a
Tánccal a felejtés ellen. Szenior
örömtánc Edittel facebook oldalon lehet.
Szeretettel várok minden kedves mozogni vágyót!
Radvánszki Edit
Szenior örömtánc
oktató

est megye Szuper érmet, pénzdíjat, továbbá a
csoportban:
VS Pest megye 10 éves sakktörDunakeszi – Szent- ténetét vehették át. A győzendre 3 – 7 (győz: tesek Nógrádi úrtól plusz
Sági Bence, Szalacsy László,
„jubileumi” 10 ezer forintot
Nádasdi Attila)
Pest megye I/A bajnokság- kaptak. Az 1-6. helyezettek,
Pest megyei oklevelet, Sakkban:
Visegrád – Alagi DSK 4 - világ lapot vehettek át.
1 (döntetlen: Czap Szabolcs,
Polgármester úrtól ajánVas Tamás)
dékcsomagot kapott Vas TaAlagi DSK – Aszód 4-1 más (Alagi DSK), Zahorecz
(győz: Czap Szabolcs, Vas Kornél, Bakó Sebestyén
Tamás, Nógrádi József, dön(Dunakeszi) sakkozók. A
tetlen: Bernáth Péter, Naán
Radnóti Miklós gimnáziGábor)
um igazgatója által felaján				
lott könyveket Baksa Vi***
vien, Besedin Ilya (DunaJubileumi X. Nógrádi keszi), Kovács Miléna (Pécel) kapta. Köszönet Weiss
Attila emlékverseny
Maja, Mátyás Eszter tanuMárcius 3-án Dunakeszi lóknak a verseny rendezéséRadnóti Miklós Gimnázi- ben való segítségükért.
I – II. kcs: 1. Vanek Beumban rendezték meg a X.
Jubileumi Nógrádi Attila nedek (Érd), 2. Keresztesi
(1983-2008) pénzdíjas em- Áron (Vác), 3. Balázsi Benlékversenyt. A megjelente- ce (Telki)
ket Nógrádi József édesapja
III. IV. kcs.: 1. Kovács Patés Solymosi László, az Alagi
rik (Pécel), 2. Tompa ZolDSK elnöke köszöntötte.
(Pest megyében 1982 óta, ez tán (Fót), 3. Rácz Bendegúz
a 760. sakkverseny). A díj- (Dunaharaszti)
Felnőttek: 1. Fodré Sánkiosztón megjelent Dióssi
Csaba polgármester, Nyíri dor (Dunaharaszti) 30000
István, a gimnázium igaz- Ft., 2. Botos József (Dunagatója.
haraszti) 10000 Ft., 3. Sági
Az erős mezőnyben a ta- Bence (Fót) 5000 forint
valyi felnőttek bajnoka Sági
pénzdíjat kapott.
Bence, most bronzérmes
A sakkversenyt az UNO
lett. A sakkverseny végén
Reklám
Kft. támogatta.
Dióssi Csaba polgármester
úr adta át a díjakat. GyőzSolymosi László
tesek kupát, 1-3. helyezettek

www.dunakanyarregio.hu

Kedveld
ezt az oldalt!
Dunakeszi Polgár
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Dunakeszi műugró Labdarúgás
büszkesége

A Pest megye II. osztály Északi csoportjában szereplő VS Dunakeszi labdarúgó csapat sorsolása

Remekül indult Bodrogi Emma
számára a március, aki a hónap első hétvégéjén, a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti
Sportuszodában
rendezett
2017. évi Országos Bajnokságon
3 méteres versenyszámban
III. helyezést, 1 méter versenyszámban V. helyezést, szinkron
1 méteres versenyszámban IV.
helyezést ért el.

A

tizenkét éves Emma Dunakeszin él szüleivel, és
a városi Radnóti Miklós Gimnázium tanulója, aki a sporttal való ismerkedést
már óvódás korában elkezdte. Az
UTE Tornaszakosztályában 6 évig
szertornázott versenyszerűen, kiváló hazai és nemzetközi eredményekkel.
2017 májusától sportágat váltott
az iskolai tanulmányai miatt és elkezdett műugrani a Rugóláb Lendü-

let Sportegyesületnél Haász Katalin
és Bogyay Anna edzők irányításával.
Már az első évben dobogón végzett a minősítő versenyen illetve 2.
helyezettként a Brno-i 4 ország versenyén képviselhette Magyarországot.
Emma heti hat alkalommal edz a
Margitszigeten és a Duna Arénában,
igaz még ifi versenyzőnek számít, de
bízik benne, hogy szorgalmával és
kitartó munkájával felérhet a csúcsra
és büszkeséget hoz majd hazájának.

1. forduló: Gödi SE - VS
Dunakeszi, 2018. 03. 03.
14:00. Gödi SE sporttelep
2. forduló: VS Dunakeszi
– Gödöllői EAC, 2018. 03.
10. 14.30., Dunakeszi
3. forduló: Pilisszentiván
SE - VS Dunakeszi, 2018.
03. 18. 15.00., Pilisszentiván
4. forduló: Veresegyház
VSK - VS Dunakeszi 2018.
03. 25. 15.00., Veresegyház
VSK
5. forduló: VS Dunakeszi
–Vác-Deákvár SE 2018. 03.
31. 15.30., Dunakeszi
6. forduló: Mogyoród FC VS Dunakeszi, 2018. 04. 07.
15.30, Mogyoród
7. forduló: VS Dunakeszi
– Piliscsaba SE, 2018. 04. 14.
16.00, Dunakeszi
8. forduló: Erdőkertesi SE
- VS Dunakeszi, 2018. 04. 12.
16.00., Erdőkertes
9. forduló: VS Dunakeszi –

Kisnémedi MSE, 2018. 04. 28.
16.30., Dunakeszi
10. forduló: Verőce SE VS Dunakeszi, 2018. 05. 06.
16.30., Verőce
11. forduló: VS Dunakeszi
– Pomáz –ICO SE 2018. 05.
12. 16.30., Dunakeszi
12. forduló: Fortuna SC
- Kismaros -VS Dunakeszi
2018. 05. 12. 17.00. Kismaros
13. forduló: VS Dunakeszi
– Budakalászi MSE 2018. 05.
26. 17.00., Dunakeszi
14. forduló: PILE –Szántó
SE - VS Dunakeszi
2018.
06. 03. 17.00., Pilisszántó
15. forduló: Csömör KSK VS Dunakeszi, 2018. 06. 09.
17.00., Csömör
A VS Dunakeszi hazai
mérkőzéseit a Fő úti Magyarság Sportpályán játs�sza, melyekre a csapat játékosai és a szakosztály vezetői
sok szeretettel várják a szurkolókat!
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