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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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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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Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter 

bejelentette, hogy 
egy kétállásos 

tűzoltóállomás 
kiépítéséről 

tárgyalt 
Dióssi Csaba 

polgármesterrel

Tuzson Bence országgyűlési képviselő meghívására Dunakeszire láTogaTó pinTér sánDor Belügymi-
niszTer előaDásáT TelT házas érDeklőDés kísérTe március 5-én a raDnóTi miklós gimnázium aulájá-
Ban, aki – TöBBek közöTT - BejelenTeTTe, hogy Dióssi csaBa polgármesTerrel egyezTeTTek egy önálló, 
kéTállásos városi TűzolTóállomás léTrehozásáról. 

Dióssi Csaba polgármester 
rövid köszöntője után -, 
aki szerint nagyrészt Pin-
tér Sándor belügyminisz-

ter érdeme, hogy Magyarország biz-
tonságos és élhető ország – a város 
országgyűlési képviselője az április 
8-i választás történelmi jelentőségét 
hangsúlyozta. 

A választás egyik legfontosabb tét-
je, hogy sikerül-e megőrizni az el-
ért eredményeket, melyek közül – 
mint fogalmazott - arra a legbüsz-
kébb, hogy Dunakeszin tavaly fel-
épült az ország egyik legmodernebb 
24 tantermes iskolája. - Fiatal a ré-
gió, örvendetes, hogy a lakosság ne-
gyede gyerek. A családok biztonsá-
gát tartja a legfontosabbnak a kor-
mány. A családok, a kis közösségek 
alkotják az erős városokat, az erős 
városok az erős nemzetet. A család-
politika és a gazdaságpolitika kéz a 
kézben jár Magyarországon - mond-
ta Tuzson Bence, aki kijelentette; Eu-
rópában egyedülálló a magyar támo-
gatási forma. A tendencia jó, a gye-
rekek száma nő. Az államtitkár sze-
rint a migrációra a helyes válasz a jó 
családpolitika, határozott és jogsze-
rű határvédelem.  

Pintér Sándor belügyminiszter be-
vezetőjében elmondta, mint egyko-
ri Pest megyei rendőrfőkapitány-he-
lyettes sokszor megfordult a térség-

ben, így Dunakeszin is. A belügymi-
nisztérium tevékenységét bemutatva 
-, melyhez 12 szakterület tartozik - 
kiemelten beszélt az önkormányza-
tokról. Felidézte a 2010-es kormány-
váltáskor tapasztalt súlyos helyze-
tet, melynek megoldásaként először 
konszolidálták az önkormányzato-
kat. Ebben a régióban működő ön-
kormányzatok adósságállományá-
ból 20 milliárd forintot vállalt át az 
állam. A tárca jelentős feladatai közt 
beszélt az árvízvédelemről, a vízügyi 
feladatok szakszerű ellátásáról. A 
közfoglalkoztatásról szólva hangoz-
tatta; a kormány határozott törekvé-
se, hogy az emberek ne segélyből, ha-
nem munkából éljenek, kapják visz-
sza emberi méltóságukat. A kataszt-
rófavédelem, ezen belül a tűzoltóság 
tevékenységét értékelve elmondta; 
az átalakulás, a koncentrált irányí-
tás egyik legnagyobb eredménye a 
rövid reakció idő, a 112-es hívóköz-
pont létrehozása, a gyors és hatékony 
koordináció. 

Pintér Sándor belügyminiszter be-
jelentette, hogy Dióssi Csabával, Du-
nakeszi polgármesterével tárgyalá-
sokat folytattak egy kétállásos tűz-
oltóállomás létrehozásáról, melyet a 
Rendőrkapitányság területén helyez-
nének el.

 A belügyminiszter széles körű át-
tekintést adott a rendőrség 2010-ben 

tapasztalt helyzetéről, a fegyveres tes-
tületről alkotott állampolgári vélemé-
nyekről, az elmúlt nyolc év tudatos 
és rendkívül határozott munkájának 
eredményéről. - A rendőrség tekinté-
lyét csak a rendőrök és a parancsno-
kok helytállása, tevékenysége adhat-
ja vissza – utalt a pozitív változásokat 
elősegítő munkára. A rendőrök ma 
már büszkék arra, hogy itt szolgál-
hatnak – tette hozzá. A rendőri tevé-
kenység hatékonyságának köszönhe-
tően a bűncselekmények száma 2017-
re 215 ezerre csökkent, 2010-ben 430 
ezer volt. A bűncselekmények vissza-
szorítását nagyban elősegítette – töb-
bek között - a térfigyelő kamerarend-
szerek kiépítése és az intenzív rendőri 
jelenlét a közterületeken – mondta a 
belügyminiszter. 

A legnagyobb kihívást a migráció 
jelentette a rendőrség számára, 2014-
ben 44 ezren lépték át illegálisan a 
határt, míg 2015-ben naponta 10-
15 ezer ember érkezett papírok nél-
kül. Dr. Pintér Sándor tájékoztatásá-
ból kiderült, összesen 391 ezer em-
ber vonult át az országon, akik közül 
176 ezret regisztráltak, 104 ország-
ból érkeztek. A zöldhatár őrzését 
előbb élőerővel, majd műszaki zárral 
és jogi háttérrel oldották meg. A fel-
adat eredményes ellátása érdekében 
3500 határvadászt vettek fel. - Belé-
pési pontokat hoztunk létre, minden 
szempontból megfelelünk az uniós 
jogszabályokban és a Genfi egyez-
ményben rögzítetteknek – húzta alá 
dr. Pintér Sándor, akitől megtudhat-
ta a hallgatóság azt is, hogy az orszá-
gon keresztülhaladók 75%-a férfi, 
ezeknek a 80%-a 20 és 40 év közötti 
volt. – A felsőhatár nélküli kötelező 
kvóták ellen küzdünk, de aki a nem-
zetközi egyezményeknek megfelel, 
akit hazájában üldöznek, és azt iga-
zolni tudja, akkor őt menekült stá-
tuszba helyezzük. Egyébként meg-
győződésem, hogy a bajt elsősorban 
ott kell kezelni, ahol keletkezett – 
hangsúlyozta a belügyminiszter.

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

Belügyminiszteri 
látogatás Dunakeszin
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soha nem volT ilyen nagy és 
összehangolT egészségügyi 
fejleszTés BuDapesTen és Tér-
ségéBen, ennek részekénT újul 
meg a Dunakeszi szakrenDelő 
kéTmilliárD forinTBól - monD-
Ta el feBruár 21-én az inTéz-
ményBen TarToTT sajTóTájékoz-
TaTón az emBeri erőforrások 
miniszTere. 

Balog Zoltán közölte: az 
Egészséges Budapest Prog-
ram (EBP) keretében a 
pszichiátria új épületet 

kap, bővül a szakrendelő területe, 
új burkolatok és belső nyílászárók 
lesznek, és fejlesztik a műszerpar-
kot, többek között új digitális rönt-
genrendszerrel.

A miniszter felidézte: a kormány 
2010 után több mint 500 milli-
árd forintos fejlesztést hajtott vég-
re az egészségügyben vidéken; 2017 
és 2026 között az Egészséges Buda-
pest Program megvalósításával 700 
milliárd forintos fejlesztést tervez-
nek, ami Budapest és Pest megye 
történetének legnagyobb egészség-
ügyi fejlesztését jelenti, és több mint 
négymillió embert érint. A program 
megvalósítása már megkezdődött, 
tavaly 40 milliárd forintot fordítot-
tak nagyberuházások tervezésére és 
orvostechnikai eszközök beszerzésé-
re - 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 centrumkór-
ház. Ez utóbbi tervezésére 2,2 milli-
árd forintot hívnak le az idén - tet-
te hozzá.

A centrumokon kívül - folytatta 
- 22 társkórházban történnek majd 
milliárdos, sok esetben tízmilliár-
dos fejlesztések. Jelezte: az idei Sem-
melweis Ignác-emlékévben fejlesztik 
a róla elnevezett egyetemet, 27 milli-
árd forintot fordítanak egyházi fenn-
tartású kórházakra; ezt kiegészítik 
az energetikai korszerűsítések, illet-
ve a gyermeksürgősségi ellátás is to-
vábbi többletforrásokat kap.

A miniszter kiemelte: a térségi já-
róbeteg-szakrendelőkben is komoly 
fejlesztések indulnak, a kormány ta-
valy két körben 16 szakrendelő fej-
lesztéséről döntött, és egy harmadik 
körben további rendelők újulhatnak 
meg. Az eddigi döntések csaknem 43 
milliárd forintos fejlesztést jelente-
nek, Váctól Nagykátáig, Szigetszent-
miklóstól Veresegyházig - mondta.

Tuzson Bence kormányzati kom-
munikációért felelős államtitkár, a 
térség fideszes országgyűlési képvi-

selője a dunakeszi szakorvosi rende-
lő fejlesztése kapcsán arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az nemcsak Duna-
keszi, hanem Fót, Göd és Csomád la-
kói számára is érdemi előrelépést je-
lentenek. 

Emlékeztetett arra, hogy az 1984-
ben épült szakrendelőnek még nem 
volt nagyszabású korszerűsítése, a 
mostani fejlesztés 2019. december 
végén fejeződik be. Az önkormány-
zati fenntartású intézmény korsze-
rűsítéséhez Dunakeszi is hozzájá-
rult, 191 millió forinttal - tette hoz-
zá.

Elmondta azt is, hogy az EBP ke-
retében 430 millió forintból újul meg 
a veresegyházi Misszió Egészségügyi 
Központ, Csömörön pedig 200 mil-
lió forintos állami támogatással új 
egészségház épül 2018 végéig.

Dióssi Csaba polgármester köszö-
netet mondott a támogatásért, örö-
mét fejezte ki, hogy a városi önkor-
mányzat elképzeléseinek és céljai-
nak megvalósításában partner a kor-
mány.

Forrás: MTI
Fotó: Ligeti Edina

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

Sajtótájékoztatón jelentették be 
a szakorvosi rendelő kétmilliárdos 

felújítását, bővítését: 
Balog Zoltán miniszter, 

Tuzson Bence államtitkár, 
Dióssi Csaba polgármester
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Az önkormányzat saját 
forrásból vásárolta meg 
és újította fel az egyko-
ri Frédikevill Kisáruház 

épületét a Széchenyi utca 68. szám 
alatt, melyet egészségházzá alakít-
tatott át. A mintegy 78 millió forint 
költségű beruházás eredményeként 
két háziorvosi és egy gyermekorvosi 
rendelőben gyógyítják ezen túl a be-
tegeket. 

– A városi önkormányzat számá-
ra különösen fontos a dunakesziek 
egészségügyi ellátása, melyre jó pél-
da a most átadott intézmény mellett 
az is, hogy az állam mintegy 1,7 mil-
liárd forintos támogatása mellett 191 
millióval járul hozzá a szakorvosi 
rendelőintézet felújításához, bővíté-
séhez – mondta rövid köszöntőjében 
Tuzson Bence államtitkár, Dunake-
szi országgyűlési képviselője, aki je-
lentős fejlesztésnek nevezte a Tóvá-
rosban megnyíló egészségház kiala-
kítását, melynek köszönhetően javul 
az emberek életminősége. 

Az elmúlt tizenöt évben nem volt 
ilyen jelentős orvosi rendelő komple-
xum fejlesztés a város egészségügyi 
ellátórendszerében, mint a most át-
adott a Széchenyi úti egészségház be-

ruházása – hangsúlyozta Dióssi Csa-
ba. A polgármester köszönetet mon-
dott azoknak, akik közreműködtek 
az  egészségügyi intézmény létreho-
zásában.    

A fejlesztésnek köszönhetően a 
környező Tóváros lakói otthonuk-
tól alig néhány száz méterre része-
sülhetnek a szükséges ellátásban. Az 
épület építészeti és épületgépésze-
ti szempontból is teljesen megújult, 
az egészségház előtt kiépített parko-
ló biztosítja a kulturált várakozást. A 
gyermekorvosi rendelő külön bejá-
rattal és elkülönített váróval rendel-
kezik, melynek jelentős előnye, hogy 
a betegek külön helyiségben tudnak 
várakozni. 

A nemzeti színű szalag átvágá-
sa után dr. Kohári György házior-
vos örömmel mutatta be az új rende-
lőhelyiségét, aki a Dunakeszi Polgár 
érdeklődésére elmondta, hogy az ő 
körzete a legújabb a városban, amely 
2015 januárjában került kialakításra. 

– Eddig a Tábor úti rendelőben or-
vos kollégámmal felváltva fogadtuk 
a betegeket, melynek egyik hátránya 
volt, hogy rendelés után a műszere-

ket, az orvosi eszközöket minden al-
kalommal el kellett pakolnunk. Itt 
pedig korszerűen felszerelt, új he-
lyiségben, saját komfortzónánkban 
fogadhatjuk a pácienseket – mond-
ta elégedetten. Kohári doktor úrtól 
megtudtuk, hogy körzetében sok fi-
atal, gyermekes család él, de van-
nak idősebbek is, akik életkoruk és 
egészségi állapotuk miatt több törő-
dést igényelnek.  

A Fóti úti rendelőhöz hasonlóan ezt 
az épületet is Vámos Robi és csapata 
tette még színesebbé Dióssi Csaba 
polgármester felkérésére. A gyermek-
orvosi rendelő és védőnői váró falát a 
Táblácska csapatától megszokott, szí-
nes rajzok díszítik, hogy a beteg gyer-
mekeknek 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 26-
tól lesz elérhető a Széchenyi utca 68. 
szám alatti rendelőben.

Sz. E.- V. I.
Fotó: Ligeti Edina

Dunakeszi egészségügyi ellá-
TórenDszere TováBB BővülT 
annak köszönheTően, hogy 
március 6-án áTaDTák az egyko-
ri fréDikevill kisáruház épüle-
TéBen kialakíToTT új egészség-
házaT, melyBen kéT háziorvosi 
és egy gyermekorvosi renDelő 
melleTT helyeT kapoTT a véDő-
női szolgálaT is.

Átadták az új 
háziorvosi rendelőket
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Közel hétmilliárd a város költségvetése
Dunakeszi város magas színvonalon TörTénő műköDTeTéséről és fejleszTéséről gonDoskoDó kölTségveTési TervezeTeT Ter-
jeszTeTT a képviselő-TesTüleT elé Dióssi csaBa polgármesTer, mely a 6,89 milliárD fT főösszeggel jelenTősen magasaBB össze-
gű, 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.

Az elfogadott költségve-
tési rendeletben fog-
laltak biztosítják az 
Önkormányzat mű-

ködésében, fejlődésében évek óta 
követett irányvonalak folytatá-
sát, ezek közül a legfontosabbak, 
a kötelezően ellátandó felada-
tok, valamint az önkormányzat 
önként vállalt feladatainak ma-
gas színvonalon történő, folya-
matos biztosítása, a közterületek, 
utak, parkok értékének, minősé-
gének megőrzése, a fejlesztési cé-
lok teljesítése, ezzel együtt az ön-
kormányzati vagyon gyarapítása. 
Mindezen célkitűzések megva-
lósítása mellett biztosítja a pénz-
ügyi egyensúly megtartását.

A bevételek vonatkozásában 
az állami támogatások és a helyi 
adóbevételek összege a kiemelen-
dő. Az állami támogatások össze-
ge 2,3 milliárd, ebből működési 
költségvetési támogatás az intéz-
ményekben lévő ellátotti létszám-
ra, 1,2 milliárd Ft. A városban 
több éve zajló fejlesztések hatásá-
ra intézményrendszerünk folya-
matosan bővítésre került, mely-
ből adódóan évről-évre emelke-
dik az intézményeinkben ellátot-
tak száma, az óvodák, bölcsődék 
magas létszámmal és teljes ki-
használtságban működnek. A he-
lyi adók bevételek a tervezet sze-
rint 3,26 milliárd Ft. Az építmény 
adó bevételek vonatkozásában 
nem terveztünk növekedést, a je-
lenleg érvényben lévő helyi építé-
si szabályok alapján a város be-
építettségében, a lakások számá-
ban számottevő növekedés nem 
várható, azonban figyelembevé-
telre került Dunakeszi gazdasá-
gi életének fejlettsége, a városban 
és az ipari parkban lévő vállalko-
zások, valamint gazdasági tevé-
kenységük folyamatosan növek-
szik, 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 átalakítá-
sok következményeként. A szoci-
ális intézményhálózat működte-
tését átvette a Dunakeszi Egész-
ségügyi és Szociális Nonprofit 

Kft., akik az önkormányzat ál-
tal meghatározott színvonalon és 
minőségben biztosítják a további-
akban is az ellátást.  

A működési költségek között a 
város üzemeltetési és működteté-
si kiadások jelentős összeget tesz-
nek ki, az utak, hidak, parkolók, 
valamint a csatornahálózat fenn-
tartása, tisztítása, a helyi közle-
kedés biztosítása. Bizonyára va-
lamennyi dunakeszi polgár szá-
mára elvárás pl. a közvilágítás 
biztosítása. Ezen szolgáltatás fo-
lyamatos üzemeltetése éves szin-
ten közel 100 millió Ft-os költ-
séggel jár. Közkedveltek a város 
parkjai, zöldterületei, játszóterei, 
melyek fenntartására, gondozásá-
ra és karbantartására, valamint a 
város virágosítására kiemelt gon-
dot fordítanak a Közüzemi Non-
profit Kft. munkatársai. Sajnos 
ezen kiadások között jelentős ösz-
szegeket képviselnek a különbö-
ző rongálások miatti karbantar-
tások, kármentesítési költségek. 

Jelentős összeget, mintegy 150 
millió Ft-ot fordítunk saját for-
rás terhére a gyermekétkeztetés-
re, mely összeget a szülők által be-
fizetett étkezési térítési díjak és az 
állami támogatáson felül szüksé-
ges biztosítani.

A 2018. évben is várjuk a kü-
lönböző rendezvényeket, kultu-
rális, valamint sport programo-
kat kedvelő lakosainkat, a költ-
ségvetés természetesen keretet 
biztosít a már megszokott és el-
várt színvonalon megrendezett 
programokra, melyek az idei év-
ben is kellemes meglepetéseket 
tartogatnak a látogatók számá-

ra. A Dunakeszi Programiroda az 
idei évben is gondoskodik a város 
szabadidős programjainak színe-
sítése érdekében több nagyszabá-
sú városi rendezvényről, mint pl. 
Városi Majális, Városi Gyermek-
nap, Repülőnap és veterán autó 
találkozó, Augusztus 20, Duna-
keszi Feszt, Adventi Vásár és szá-
mos más esemény. Mindezeken 
túlmenően az idei évben is lesz-
nek közös sportolási lehetőségek, 
pl. a FutaKeszi, Mozdulj Dunake-
szi!, valamint a nagy sikerű kor-
csolyapálya is biztosításra kerül. 

Azon civil társadalmi szerve-
zetek, egyesületek, egyházak, me-
lyek tevékenysége a város kul-
turális, sport és közrendvédel-
mi területeire terjednek ki, a tá-
mogatási megállapodások alapján 
működésükhöz, fejlesztéseikhez 
kapnak támogatást.   

A középtávú tervezésen alapu-
ló fejlesztési kiadásokhoz szüksé-
ges forrás biztosítását az idei évi 
költségvetésben is kiemelten ke-
zelte az Önkormányzat, a terve-
zett beruházások összege 1,9 mil-
liárd forint, a felújítások tervezett 
összege pedig 1,15 milliárd forint. 
Az összegek tervezéséhez hoz-
zájárultak az önrészen túl egyéb 
források is, így az állami támo-
gatások összege, melyeket ered-
ményes pályázataink útján nyer-
tünk. Az elnyert pályázatok ösz-
szege meghaladja az 1,5 milli-
árd forintot, az önkormányzatot 
2018. évre terhelő önrésze 500 
millió Ft. Több, korábban terve-
zett beruházás az idén érkezett el 
a megvalósítás fázisába, az ezek-
hez szükséges önrészeket is az 

idei évi költségvetés tartalmazza.  
A fejlesztések vonatkozásában a 
legnagyobb részarányt az új óvo-
da és bölcsőde építésének a költ-
ségei teszik ki, a 2018. évre ter-
vezett költségei meghaladják az 
1,2 milliárd forintot. További be-
ruházás a Kőrösi Általános Is-
kola energetikai felújítása, közel 
234 millió Ft összegben. Az isko-
lák fenntartása már nem tartozik 
az önkormányzat kötelezően ellá-
tandó feladatkörébe, azonban az 
önkormányzat a dunakeszi isko-
lás gyermekek oktatási körülmé-
nyeinek javítása érdekében vál-
lalta ezen beruházás lebonyolítá-
sát, valamint a szükséges 73 mil-
lió forintos önrész biztosítását. 
Az egészségügyi intézmények fel-
újítására is sikeresen pályáztunk, 
a Liget utcai orvosi rendelő felújí-
tására, korszerűsítésére 140 mil-
lió Ft költség került tervezésre, 
továbbá a tervek szerint felújítás-
ra kerülnek a Barátság úti orvo-
si 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 ki-
egyensúlyozott önkormányza-
ti gazdálkodásának eredménye-
képpen stabil pénzügyi egyen-
súllyal rendelkezik, a szigorú gaz-
dálkodási előírások követésének 
és a pályázati bevételek következ-
tében az önkormányzat megfele-
lő vagyoni és jövedelmi helyzet-
ben van, hitel felvételére tovább-
ra sincs szüksége. 

Pállné Kovács Mária
gazdasági osztály 

vezetője
Polgármesteri Hivatal
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A Széchenyi úti 
új egészségház 

avatója: 
Tuzson Bence, 

Bocsák Istvánné, 
Dióssi Csaba 

körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!

Március 6-án átadták az új orvosi 
rendelőt, melyben két háziorvos –  
Dr. Babcsányi Judit és Dr. Kohári 
György -, két gyermekorvos - Dr. Ve-
res Enikő és Dr. Zumpkó Anett - rendel, 
valamint egy védőnői tanácsadót is 
kialakítottak. A gyermekorvosi vá-
rót Vámos Róbert és munkatársai vi-
dám rajzai díszítik. A felnőtt betegek 
számára kialakított váró tágas, ké-
nyelmes székekkel. A rendelők mel-
lett külön infúziós helyiség is rendel-
kezésre áll. Az új rendelő elsősorban 
a korszerű betegellátást szolgálja, 
de az ott dolgozóknak is megfele-
lő munkakörülményeket biztosít. A 
rendelés március folyamán megkez-
dődik, az orvosoknál kell érdeklőd-
ni az időpontról. A gépkocsival érke-
zőknek is elegendő parkolóhely áll 
rendelkezésre. Most már csak a gya-
logátkelő hiányzik a rendelő bizton-
ságos megközelítéséhez. 

A 2/A autóút szélesítése miatt a 
Zerkovitz Béla út mellett húzódó töl-
tésen kívüli területen a magasfeszült-
ségű légvezetékeket földkábelek-
re cserélték. Ennek kapcsán olyan hír 
is elterjedt, hogy a Huszka Jenő utca 
magasságában lévő két nagyméretű 
oszlopot közelebb fogják hozni a la-
kóparkhoz. Utánajártam, hogy mi az 
igazság ebben a kérdésben. A válasz 
a következő: a tervekben nem szere-
pel ilyen áthelyezés, de ha a későb-
biek során felmerülne is ilyen javas-

lat, az Önkormányzat nem ad rá en-
gedélyt. 

A 2/A szélesítésével kapcsolatban 
felmerült másik probléma a zajvédő 
fal kérdése. Azokon a területeken, ahol 
az út és a lakott terület között 100 mé-
ternél kevesebb a távolság, zajvédő fa-
lat kell építeni a beruházónak. A Tol-
di, a Lehár Ferenc, az Ábrahám Pál és 
a Huszka Jenő utca végén lakók már 
most is folyamatosan jelzik – különö-
sen nyáron – az erős zajhatást. Az új 
sáv megépítésével ez csak fokozódik 
majd. Már  2017 őszén kértem az Ön-
kormányzattól a töltés mellé fákat, ta-
vasszal folytatjuk a fásítást, a növény-
zet 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 igényel-
ni az Önkormányzattól. Kérem, jelez-
zék nekem e-mailban, hány fát sze-
retnének az ingatlanuk elé név, cím 
és telefonszám megadásával. A ker-
tészek az ültetés előtt felhívják a tu-
lajdonost, egyeztetik az időpon-
tot, hogy a kérelmező megmutassa, 
hova ültessék a fát/fákat. Örömmel 
láttam, hogy már két kedves lakótár-
sunk is jelezte a tavaszi fa igényét. 
Köszönöm nekik.

A 2/A-ról lehajtó autósoknak hó-
napok óta nehézséget okoz a Fót és 
Dunakeszi között lévő közúti felüljá-
ró szélesítése. Dunakeszi Város Ön-
kormányzatának megkeresésére az 
M2 autópálya felújításának kivite-

lezését végző STRABAG+S-M2 Kon-
zorcium tájékoztatása szerint a 2280. 
jelű műtárgy – a 21101 jelű utat érin-
tő híd – esetében a felújítás első üte-
mének kivitelezése 2017. december 
hónapban, még a karácsonyi ünne-
pek előtt elkészült.

A műtárgy felújításának második 
üteme – a Dunakeszitől Fót irányába 
tartó forgalmi sáv felújítása – 2018. 
január hónapban a bontási munkák-
kal megkezdődött, és az időjárási kö-
rülményektől függően folytatódik, 
és várhatóan május közepéig befe-
jeződik.

A felújítás befejezését követően a 
hídon teljes szélességben biztosítha-
tó lesz a gépjárművek kétirányú for-
galma, de addig a forgalombiztonsá-
gi szempontok a váltakozó irányú for-
galom fenntartását igénylik.

Végül meg kell említenem a rend-
kívül balesetveszélyes Kossuth - Szé-
chenyi utcai csomópont helyzetét. 
Sok levelet kapok észrevételekkel, 
panaszokkal, javaslatokkal. Mindegyi-
ket továbbítom a Műszaki osztályra, 
ők az illetékesek a megválaszolásra. 
Azt én is tudom, hogy immár 10 éve 
állandóan és folyamatosan ostromol-
ja a városvezetés az út tulajdonosát,  
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy 
írjon ki pályázatot ebben a csomó-
pontban vagy legalább engedélyez-
ze és támogassa körforgalom kiala-
kítását – melyre a város érvényes ter-
vekkel rendelkezik. Ez mégsem törté-
nik meg. A város semmilyen építést, 
kialakítást nem végezhet el a tulajdo-
nos engedélye nélkül. Hiába támaszt-
ja alá rendőrségi és egyéb szakvéle-
ményekkel a körforgalom szükséges-
ségét, vagy legalább gyalogátkelő ki-
alakítását - nem kap rá engedélyt az 
Önkormányzat. 

Köszönettel tartozom figyelmes 
lakótársaimnak a szóbeli és írásbe-
li jelzésekért, észrevételekért. Kérem, 
hogy ezután is keressenek meg min-
den, közösségünket érintő kérdéssel.  

 
Bocsák Istvánné

9. számú választókörzet 
képviselője

a 9. számú választókerület hírei
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körzeti képvi  selőink jelentik

A nyári napközi 
táborozók 
a Gérecz Attila 
Tanuszodában 
sportolhatnak

Engedjék meg, hogy röviden tájékoz-
tassam Önöket a körzetünket érintő 
eseményekről.

Az önkormányzat elfogadta a 2018. 
évi fejlesztési terveket. A korábbi fej-
lesztési csomag néhány ponton mó-
dosult, volt, ami bekerült és volt, ami 
kikerült a tervből, ezért még egyszer 
összefoglalom a körzetünket érintő 
tételeket. 

Az idei évben a sportági szakszö-
vetséggel karöltve elkezdjük a nyílt-
vízi kajak-kenu központ építését a 
Duna sori önkormányzati napkö-
zis üdülő területén. Az építkezés mi-
att a nyári napközis tábor az idei év-
ben a Fazekas iskolában kerül meg-
rendezésre, ahol a gyerekeknek ren-
delkezésére áll majd a tornaterem, az 
ebédlő, a műfüves focipálya és a tan-
uszoda is, így nyugodtan mondha-
tom, hogy az ideiglenes helyen is tel-
jes körű ellátásban lesz részük a diá-
koknak.

Az idei évben atlétikapályát és 
több sportág befogadására alkalmas 
csarnokot építünk a Magyarság Vá-
rosi Sporttelepen, ahol a környezetet 
is szeretnénk rendezni, csinosítani. A 
célunk a megye legjobb sportpályá-
jának a kialakítása.

Viacoloros járdát fogunk építeni a 
Liget utcában. Mivel sok lakos jelez-
te korábban, hogy a páratlan oldalon 
is szükség lenne járdára, ezért az ere-
deti tervekkel ellentétben úgy dön-
tött az önkormányzat, hogy a járda 
déli oldalon az Ifjúság utcától fog el-
indulni és egészen a Katonadombso-
rig 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 rende-
lő előtti betonlapos járdaszakaszt is 
feltétlenül újítsuk fel, így ennek a sza-
kasznak a megépítését is napirenden 
fogom tartani a jövőben.

Az idei évben elvégezzük a Liget 
utcai rendelő felújítását is. A tüdő-
gondozó intézet már kiöltözött az 
épületből, a felújítás tervei jelenleg is 
folynak, a célunk az, hogy az év má-
sodik felétől egy szebb és tágasabb 
rendelő szolgálja majd a körzet lakói-
nak az egészségét. 

A februári testületi ülés döntött 
arról is, hogy a Kiserdő utca végén 
egy 130 + 3 mozgássérült beállós 
parkolót építünk az idén. A parko-
ló megépítésétől azt várjuk, hogy 
a katonadombi rendezvények ide-
jén a környék parkolási gondjai csil-
lapodni fognak majd. A parkolóhoz 
29 facsemetét és 15 méternyi dísz-
sövényt fogunk telepíteni. Az új lé-
tesítmény a forgalmi rend megvál-
tozásával fog együtt járni: a Kiserdő 
utcának a Barátság úttól nyugatra 
eső szakasza a Duna felé egyirányú 
lesz, a Katonadombsor meghosz-
szabbításra kerül és a leburkolt Új-
szőlő utcában került majd kialakí-
tásra 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 isko-
la telkének világításával sem, amely 
az ott lakók és autójukat ott parkol-
tatók régi kívánsága. Az önkormány-
zat már kiadta a megbízást a kivite-
lezésre.

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 le-
burkolásának az ügyét, hogy ha idén 
nem, akkor jövőre előre tudjunk lép-
ni ezen a területen is.

  
Március elején ismét vendég vol-

tam a Kiserdő utcai lakásszövetkezet 
irodájában, ahol a lakóközösség és az 
önkormányzat összefogásával épí-
tendő járda és belső utak felújításá-
ról egyeztettem. Reményeim szerint 
sikerül jó megállapodást kötni és az 
idei évben már kézzelfogható ered-
ményeket érünk el.

A közelmúltban a Kisdobos utcá-
ban jelentettem be két kátyú kialaku-
lását, a Kiserdő és a Fillér utca talál-
kozásánál pedig egy kátyú javítását 
kértem. E cikk írásáig a javítások még 
nem készültek el.

A közelmúltban nagy port kavart 
a médiában a Pannon Food Cetering 
Kft. (Teletál) ügye. A témában levelet 
írtam és kérdést tettem fel a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal-
nak abban a tárgyban, hogy vizsgál-
ták e a vállalkozás működése során 
keltett szaghatásokat is, amelyre a 
körzetemben élők (Stromfeld u., Ma-
lomárok) közül sokan panaszkodnak. 
A NÉBIH válasza alapján nem vizsgál-
ta a panaszolt szaghatást és azt, hogy 
a vállalkozás minden előírást betart 
e abban a tekintetben, hogy a mű-
ködése során keletkezett ételszagot 
csillapítsa. A témában ezért az illeté-
kes környezetvédelmi hatóságot fo-
gom megkeresni.

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
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Az idei év terveinek megvalósításához és az 
ehhez szükséges költségek biztosítása a feb-
ruári képviselő-testületi ülésen elfogadásra 
került. Ezen elfogadott költségvetés ismere-
tében, a későbbiekben részletesen fogok be-
számolni a körzetünket érintő fejlesztésekről. 
Előzetesen annyit közreadhatok, hogy idén 
is lesz intézményi felújítás. Ezek közül a leg-
nagyobb a Szakorvosi Rendelő felújításának 
projektje, mely kiemelt kormányzati forrással 
kerül finanszírozásra. De a járda építési prog-
ram is folytatódik. 

Az idei beruházások az időjárás függvényé-
ben megkezdődtek.

Elkészült a Bercsényi utcai Orvosi rende-
lő előtti parkolóhelyek kialakítása. Az oda 
járó betegek visszajelzése alapján hasznos és 
szükségszerű volt az építkezés.

Ugyan még nem a nagyberuházás kereté-
ben, de bővítésre került pár parkolóhely ki-
alakításával a Szakorvosi Rendelő parkoló te-
rülete. Tudjuk, hogy komoly problémát jelent 
az ottani parkolás, de jó hír, hogy a közel 2 

milliárdos SZTK fejlesztési projektben szere-
pel további parkolóhelyek kialakítása.

Városunk egyik baleseti szempontból leg-
veszélyesebb része a Fő út Penny Market 
előtti gyalogos átkelője. Ennek megoldá-
sára a képviselő-testület elfogadta egy un. 
okos zebra megvalósítását. Maga a rendszer 
úgy működik, hogy az út két szélén - megfe-
lelő távolságban az útpadkától – oszlopokat 
helyeznek el, és az ezekbe beépített szenzo-
rok érzékelik a gyalogosok áthaladását. Ami-
kor az érzékelők bekapcsolnak, az útburkolat-
ba helyezett aktív LED-lámpák villogni kezde-
nek, ezzel megállásra figyelmeztetve a gép-
járművezetőket. Ez a jelzés csak és kizárólag 
addig tart, ameddig a gyalogos át nem ha-
lad 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 tudatá-
ba az, hogy ha villog a LED, akkor átkelés tör-
ténik és meg kell állniuk. Annak érdekében, 
hogy a hatékonyságot fokozzuk, a gyalogát-
kelőhelyet jelző KRESZ-tábla fölé egy-egy ki-
egészítő LED-villogó is ki lesz helyezve, amely 
összehangoltan működik a telepítendő rend-
szerrel.

Remélem, hogy ezzel az intézkedéssel, és 
az autósok körültekintőbb közlekedésének 
köszönhetően.

Előző hírlevelemben némi optimista hang-
nemben bíztam a fagyok elmúlásával, de a 
természet rám cáfolt és még zordabb arcát 
mutatta. Így az őszi időszak műszaki munká-
latainak 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 ked-
ves lakótársakat, hogy az úthibákat jelezzék 
az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu, vagy szá-
momra a lenti elérhetőségemen.

Tájékoztatom Önöket, hogy következő fo-
gadó 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

kedves lakótársaim!

Sokunkat érdekel, hogy mikor 
adják át végre a forgalomnak az 
Alagi majornál a felújítás alatt 
lévő hidat. Az M2 felújítást vég-
ző konzorcium tájékoztatása sze-
rint a felújítás első ütemének ki-
vitelezése 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 kezdő-
dik meg és várhatóan 2018. május 
közepéig befejeződik. A felújítás 
befejezését követően a hídon tel-
jes szélességben biztosítható lesz 
a gépjárművek kétirányú forgal-
ma, de addig a forgalombiztonsá-
gi szempontok a váltakozó irányú 
forgalom fenntartását igénylik. Ez 
utóbbi helyzettel kapcsolatos be-
jelentést kaptam az egyik februá-
ri hétvégén, amely szerint a hídon 
mindkét irányból sárgán villogott 
a váltott irányú közlekedést irá-
nyító jelzőlámpa, ami rendkívül 
balesetveszélyes. Azonnal intéz-
kedtem, felhívtam a berendezés 
működéséért felelős alvállalko-

zót, aki elhárította a hibát. 
A Gardénia lakópark előtt kez-

deményezett gyalogos átkelő-
hely kialakítása az előre elterve-
zett ütemezés szerint folyik, a ki-
vitelezésre leszerződött a város, a 
munkavégzés megkezdésének az 
előfeltétele, hogy az út tulajdonos 
Magyar Közút átadja a munkate-
rületet. Az erre vonatkozó döntés 
várhatóan március második felé-
ben esedékes. Még tavaly nyáron 
számoltam be róla, hogy a kerüle-
tünket is érintő víznyomás-prob-
lémák megoldását a Városháza 
el fogja kezdeni. Ennek előzmé-
nye a témában lakossági kezde-
ményezésre indult aláírásgyűjtés 
volt. A Városháza felkért egy szak-
értőt, aki a tervek szerint minden 
bejelentést megvizsgál, felméri a 
problémát, és műszaki javaslatot 
tesz. A munka még mindig nem 
kezdődött el, a témát folyamato-
san napirenden tartottam és tar-
tom, amíg el nem végzik.  Köze-
ledik a tavasz, a műszaki osztály 
a kerékpárutak felfestéseit a vá-
ros összes nyomvonalán leellen-

őrzi, ill. a közlekedést zavaró nö-
vényzet metszési igényeit is fel-
méri. A kerületünkben ez utóbbi 
tárgyban szoktak érkezni bejelen-
tések, remélem, most megelőz-
zük mindezt.   

Az új buszmenetrend már-
cius 1-től hatályba lépett, ami 
szerkezetében azonos az eddi-
givel, ami új, hogy megoldot-
tuk a reggel 5:54-es vonat eléré-
sét Alagligetről, továbbá kora dél-
után és késő este is beállításra 
kerültek új járatok, vasútállomá-
si indulással. Az új menetrendek 
a megállókban kihelyezésre ke-
rülnek. Továbbra is elvárásunk a 
szolgáltató felé, hogy várjon a so-
főr, ha késik a Budapestről érkező 
vonat. Szombaton a Tesco járat a 
hétköznapi menetrendnek meg-
felelően betér Alagliget felé. 

Esély nyílt rá, hogy megtegyük 
a testvérvárosi kapcsolatépítés 
első lépését a Duna mentén fekvő, 
bajorországi Deggendorf város-
sal. 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 kül-
dött nekünk, amely szerint elő-
ször kulturális kapcsolatépítést ja-
vasolnak. Az induló kulturális kö-
tődés lehet majd az a közös alap, 
amelynek a végén, néhány éven 
belül egy testvértelepülési kap-
csolat is kialakulhat.

 Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú  választókörzet  
képviselője

a bajorországi Deggendorf lehet a legújabb testvérvárosunk 
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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 

körzeti képvi  selőink jelentik

Februárban beköszöntött 
az igazi tél   

A február második felétől kez-
dődő tartós havazás miatt a 
Közüzemi Kft. illetékeseihez 
fordultam. A körzet főútjai-
nak takarítását – 02.30 órától 
folyamatosan járja a város tu-
lajdonát képező 2 db hókotró 
–, valamint továbbra is a Klap-
ka utcai gyalogos felüljáró sí-
kosság mentesítését kértem. 
Utóbbit a hét több napján 
két közmunkás 6.30-tól végzi, 
azaz felszórják só/homok ke-
verékével a balesetveszély el-
kerülése miatt. A gyors intéz-
kedést és a Közüzemi Kft. lel-
kiismeretes munkáját a lakos-
ság nevében köszönöm.       

- A Temető előtti súlykorlá-
tozó tábla kihelyezésének in-
tézkedésével az osztály és a 
Közüzemi vezetőjéhez fordul-
tam. A Temető bejáratánál ta-
lálható teherautóval behajta-
ni tilos tábla mellé súlykorlá-
tozó tábla kiegészítése szük-
séges, 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 ta-
karítás miatt keresett meg. Ez 
a probléma tartós, s ezért saj-
nos folyamatos munkát ad a 
közmunkások részére. A kora 
reggeli órákban többnyire itt 
fogyasztják el az első félde-
cijüket egyes személyek, akik 
az üres üvegek mellett a ciga-
retta csikket stb. is otthagy-
ják. A műszaki vezető ígérete 
szerint, ha szükséges hetente 
több alkalommal is kimennek 
a rend fenntartása érdekében    

- A Klapka utcába kért sze-
métgyűjtők kihelyezésével ér-
deklődtem ismételten. A hul-
ladékgyűjtők kihelyezését el-
fogadta a Városüzemeltetési 
Osztály vezetője. A további-

akban a Közüzemi Kft. kép-
viselőjével folytat egyezte-
tést, mivel kivitelezhető és 
beilleszthető  a hulladékgyűj-
tő autók járatába a kért hely-
szín. Pár nappal később a ké-
rést teljesítették.

- A Kossuth L. utca 8. előt-
ti megsüllyedt rácsos víznye-
lő cseréjét a mai napig nem 
végezték el. Írásos megkere-
sésemre tájékoztattak, hogy 
a rácsos víznyelő helyreállí-
tását ismételten kérik a Ma-
gyar Közút Zrt-től. - Szintén a 
körzeti ellenőrzés alkalmával 
észleltem, hogy a Kossuth és 
a Kálvin utca sarkon a szegé-
lyek kimozdultak helyükről.  
A szegélyek helyreállítása mi-
att az osztályvezető asszony-
hoz fordultam, aki jelezte, 
hogy a szegélycserét szere-
peltetik a következő útkar-
bantartási szerződésben

- A Királyhágó és Brassói 
utca találkozása előtti kereszt-
rácsos víznyelő mellett meg-
süllyedt az úttest és a rács ke-
retnél több helyen már lát-
hatóak a rögzítő betonvasak.  
A mielőbbi helyreállítást a 
balesetveszély megszünteté-
se érdekében kértem

Nyilvánvaló, hogy az előző-
ekben tett ígéretek teljesül-
jenek, az valamennyi esetben 
az időjárás függvénye. Ezt iga-
zolja a Tábor-Hunyadi utca-
sarkon történt csőtörés végle-
ges helyreállításának csúszá-
sa, mivel az időjárás okozta vis 
major hátráltatja az aszfalto-
zási munkálatok elvégzését. 
Egyelőre megértésüket és szí-
ves türelmüket kérném  

Tisztelettel:

Hircz Tamás
6. számú választókörzet 

képviselője  
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körzeti 
képviselőink jelentik

Az idei év legjelentősebb, vá-
rosrészünket érintő önkor-
mányzati beruházása a Hunya-
di János utca – előrelátható-
an a Zápolya utcáig tartó – át-
fogó felújítása lesz, amelynek 
tervezett kezdési ideje egybe-
esik majd az nyári iskolai szü-
net kezdetével, annak érdeké-
ben, hogy a reggeli közlekedé-
si nehézségek ne súlyosbodja-
nak. Az útfelújítás kiterjed majd 
mindkét oldalon a járdákra is, 
megoldva ezzel a Radnóti Mik-
lós utca és a Tábor utca közöt-
ti járdaszakasz csapadékelveze-
tési problémáit is. 

Lakossági megkeresések ér-
keztek hozzám a Hunyadi u. 
– Tábor u. kereszteződés for-
galmi rendjével kapcsolatban, 
amelyen tudomásom szerint 
a szakemberek nem kívánnak 
változtatni. Ennek oka, hogy a 
korábbi forgalmi rend idősza-
kában több súlyos, személyi sé-
rüléssel járó baleset is előfor-
dult a Hunyadi útnak a Váci Mi-
hály utca és Tábor utca közötti 
szakaszán a rendszeres sebes-

ségtúllépésekre visszavezethe-
tően, amióta viszont a forgalmi 
rend megváltozott, személyi 
sérüléssel járó baleset - a rend-
őrség tájékoztatása szerint – az 
érintett útszakaszon nem tör-
tént. 

Szülők jelezték felém, hogy 
a Tompa Mihály utcai nagy ját-
szótér fejlesztését szeretnék el-
érni egyrészről új játszótéri esz-
közök felállításával, másrészről 
az iskolás gyermekek és a ját-
szóteret látogató szülők részé-
re tornaeszközök felállítását. A 
magam részéről teljes mérték-
ben támogatom ezeket a kez-
deményezéseket és mindent 
meg fogok tenni a megvalósí-
tás érdekében.

Többen fordultak hozzám 
azzal a problémával, hogy ku-
tyasétáltatás közben sokan 
nem ügyelnek arra, hogy a ku-
tyájuk után keletkező piszkot 
eltávolítsák a járdákról és az 

ebből a célból kihelyezett köz-
területi gyűjtőedényekbe he-
lyezzék. Ezúton is szeretném 
felhívni az állattartók figyel-
mét Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületé-
nek 30/2015 (XI.4.) önkormány-
zati rendeletére a közösségi 
együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartásokról és azok 
jogkövetkezményeiről. A hi-
vatkozott önkormányzati ren-
delet 4. § (1) bekezdés c) pont-
ja szerint: „A közösségi együtt-
élés alapvető szabályaiba üt-
köző magatartást tanúsít az 
állattartó, aki nem gondosko-
dik arról, hogy az általa tartott 
vagy felügyelete alatt lévő ál-
lat a lakóház közös használatú 
területét, helyiségeit ne szeny-
nyezze (így különösen a gya-
logjárdát, parkokat, lépcsőhá-
zakat, lifteket) illetve az azon 
elhelyezett tárgyakat meg ne 
rongálja.” Tisztelettel kérem az 

érintetteket az együttélési sza-
bályok betartására.

A téli időszakban ismét kelet-
keztek közútjainkon kátyúk és 
úthibák, amelyek javítása folya-
matosan történik. Ennek ellené-
re előfordulhat, hogy egyes út-
hibák elkerülik a városüzemel-
tetési szakemberek figyelmét, 
ezért kérem, ha ilyet tapasztal-
nak, szíveskedjenek jelezni a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán, (ugyfelszolgalat@
dunakeszi.hu) vagy felém, an-
nak érdekében, hogy a szüksé-
ges útjavítás mielőbb megtör-
ténhessen.
Észrevételeiket, javaslataikat 
várom a következő elérhetősé-
geken:
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

Tisztelt választókerületi lakosok!

A zord, hideg téli hetek után már mindany-
nyian nagyon várjuk a kellemes tavaszi idő-
járás érkezését, hogy környezetünkben a 
zöldellő növények és fák, a színes virágok 
szépségét élvezhessük, elkezdhessük a fel-
újításokat, melyek sorában az egyik legje-
lentősebb a lakótelep szívében található, 
több évtizedes Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola energetikai korszerűsítése.

A negyven éves városi ranggal büszkél-
kedő Dunakeszi egyik legkedveltebb isko-
lájában az én választókerületemben élő 
gyerekek közül nagyon sokan tanulnak. 
Ezért is különösen örülök annak, hogy ön-
kormányzati és pályázati forrásból meg-
újul az intézmény tetőszigetelése, kicse-
rélik a nyílászárókat, új arculatot kap külső 
megjelenésében is az épület. A rekonstruk-
ciós munkálatok március közepén kezdőd-
nek, melynek köszönhetően - többek kö-
zött legfontosabb változásként - megszű-
nik a tető beázása is, amely érzékelhető 
volt a tornateremben és az aulában is. Bí-

zom benne, hogy a tantestület tagjaihoz 
hasonlóan a diákok és szüleik is örömmel 
fogadják az iskola felújítását, amely a tan-
év végén már megszépült arculatával fo-
gadja 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 ösz-
szegyűjtjük azokat az írásos dokumentu-
mokat, melyek alapján a szülők kérésére a 
2017-ben született gyermekeik nevét fel-
tüntetjük a születésfa melletti emléktáb-
lán, melyet áprilisban szeretnénk elültet-
ni. A szülők ezirányú igényüket közvetle-
nül részemre is eljuttathatják a kz@dkrmg.
sulinet.hu címre feltüntetve gyermekük ne-
vét, születési évét, a szülők elérhetőségét, 
telefonszámát, e-mail, és lakcímét. Termé-
szetesen arra is van lehetőség, hogy a ko-
rábban született gyermekek nevei is felke-
rüljenek az emléktáblákra tavasszal, me-
lyet kérem, hogy a fentiek szerint jelezzék 
felém. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

Körzetemben élő diákok és szüleik örömére 
elkezdődik a Kőrösi iskola felújítása
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Kétszáz kilométernél is hosszabb 
a város belterületi úthálózata

a zorD, hiDeg Téli iDőjárás nemcsak az emBerek egész-
ségi állapoTára van haTással, De nem kíméli az úTháló-
zaTokaT sem. a fagyos Téli évszak okozTa károk nyomai 
sok helyen megmuTaTkoznak a város kéTszáz kilomé-
Ternél hosszaBB BelTerüleTi úTjaiBan is. a környezeTi 
haTások és a jelenTős gépjármű forgalom miaTT számos 
helyen keleTkezTek káTyúk, melyekeT igyekszik folya-
maTosan kijavíTTaTni az önkormányzaT. 

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 inTézmé-
nyek felújíTására. március közepén kezDőDik a lakóTe-
lep szívéBen műköDő TöBB évTizeDes kőrösi csoma sán-
Dor álTalános iskola energeTikai felújíTása, melynek 
234 millió forinTos összkölTségéhez közel 73 millió fo-
rinTTal járul hozzá a város.Az önkormányzat 

megbízásából 
folyamatosan javítják 

a kátyúkat

Március közepén 
kezdődik a Kőrösi 

iskola felújítása

- A város úthálózatában kelet-
kezett burkolati hibákat rend-
szeres ellenőrzéssel igyekszünk 
feltárni, hogy minél gyorsab-
ban ki tudjuk azokat javítani. 
Ebben a „felderítő” tevékeny-
ségben nagy segítséget kapunk 
Dunakeszi lakóitól, akik beje-
lentéseikkel hozzájárulnak a 
keletkezett kátyúk felszámolá-
sához – tájékoztatott Csopják 
Anita. 

Dunakeszi Város Polgármes-
teri Hivatala Városüzemelteté-
si Osztály vezetője elmondta, 
hogy a gyors és hatékony rea-
gáló képességüknek bizonyos 
mértékben korlátot szab kapa-
citásuk határa. 

- A keletkezett kátyúkat fo-
lyamatosan kijavítjuk, de al-
kalmanként előfordul, hogy 
kapacitásaink végesek, ezért 
az átmeneti időszakban a na-
gyobb úthibákra táblákkal 
hívjuk fel az autósok figyelmét. 
A balesetveszélyes kátyúkat az 
észlelésük után a lehető leg-
gyorsabban, maximum 24-48 
órán belül kijavítjuk, melynek 
elősegítése érdekében az Ön-
kormányzat szerződött part-

nere, a Penta Kft., és a Duna-
keszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
mozgósítható kapacitását is 
igénybe vesszük. 

Csopják Anitától megtud-
tuk, hogy a téli időszakban az 
úgynevezett hideg aszfalttal 
tömítik be a kátyúkat, javítják 
ki a balesetveszélyes burkolat-
hibák. 

- Sajnos a téli évszakban jó-
val korlátozottabbak az opti-
mális feltételek, hiszen ebben 
az időszakban is száraz és tar-
tósan nulla Celsius-fok feletti 
hőmérséklet szükséges a hideg 
aszfaltozáshoz is. Ez a techno-
lógia, ez a javítás csak átme-
neti megoldás, kevésbé tar-
tós, mint a meleg aszfalttal tör-
ténő javítás. A kátyúk mara-
dandó megszüntetésére csak a 
kedvező időjárás beálltával van 
mód – mondta az osztályve-
zető asszony, aki hozzátette: - 
A megfelelő hőmérsékleten és 
technológiával kivitelezett ja-
vítások – a kevésbé terhelt út-
szakaszokon - akár évekig is 
megoldást jelenthetnek.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

- Az iskola energetikai felújítá-
si munkálatait március 16-án 
kezdjük el és 120 nap alatt vég-
zünk a feladatokkal – mond-
ta a Dunakeszi Polgár érdek-
lődésére Tallér Róbert, a ki-
vitelezési munkálatokat el-
nyerő STRUKTOR Építőipari 
és Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatója.  

- Felújítjuk az intézmény 
komplett lapostetőjét, új fö-
dém- és vízszigetelést kap, ki-
építésre kerül egy 50 kilowatt/
órás napelemes rendszer. Ezzel 
párhuzamosan elkezdődik a 
homlokzati nyílászárók cseré-
je háromrétegű új, modern ab-
lakokra. Az épület homlokzata 
új hőszigetelőrendszert, lába-
zatot, és csatornát kap. A pro-
jekt teljes költsége 233.788.431 
Ft, melyből 161.098.004 forint 
a pályázati forrás, míg Duna-
keszi Város Önkormányzata 

72.690.427 forint önrésszel tá-
mogatja a Kőrösi iskola energe-
tikai felújítását – mondta Tal-
lér Róbert.

Az ügyvezető igazgató-
tól megtudtuk; a munkát úgy 
szervezik, hogy tevékenységük 
ne zavarja az oktatást, melyben 
segítő partnerük az iskola ve-
zetése is, hiszen már ők is na-
gyon várják, hogy megújuljon 
az intézmény, megszűnjenek a 
beázások. 

- Bárhogyan is terveztünk, 
a munkálatok mindenképpen 
érintették volna az oktatás idő-
szakát, ezért döntöttünk úgy, 
hogy március közepén kez-
dünk, és július elején átadjuk 
az intézményt, melynek külső 
arculata is megváltozik – érte-
sültünk Tallér Róbert ügyveze-
tő igazgatótól. 

(Vetési)

A Jósika utcában 
keletkezett kátyút 

javítják a Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit Kft. 

munkatársai 
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Választás 2018: Negyven országos pártlistára és tizenhárom nemzetiségi listára szavazhatunk

Túlzás nélkül állíThaTjuk, hogy óriási az érDeklőDés az április 8-i országgyűlési képviselő válaszTás iránT, amiT ékesen Bizo-
nyíT 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 orszá-
gos lisTa leheT a válaszTáson. a pesT megyei 5. számú, Dunakeszi székhelyi oevk-Ben 14 egyéni jelölTeT jelenTeTTek Be.

Tizennégy egyéni jelöltet 
jelentettek be választókerületünkben

Képviselőre szavazhatnak a német nemzetiségiek

Az egyéni jelölteknek 2018. február 19-től március 5-ig volt le-
hetőségük összegyűjteni a hivatalos jelöltséghez szükséges 
500 érvényes ajánlást, amely feljogosítja őket, hogy indulja-
nak 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 tizenné-
gyet 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 (márci-
us 5. 16 óra) bejelentettek milyen sorrendben szerepelnek a szavazóla-
pon.  Ha a sorsolást követően valamelyik jelöltet nem veszik nyilvántar-
tásba vagy törlik, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyí-
tott sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos sor-
számozással ellátva kell feltüntetni. 

A választási bizottság a bejelentett jelöltetek az alábbi sorrendben sor-
solta 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 elutasítot-
ta, mert az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges 
mennyiséget. A választási bizottság ugyanezen az ülésen egy jelöltet vi-
szont nyilvántartásba vett. Amennyiben március 11-én 16 óráig nem ér-
kezik 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 kép-
viselő 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 elérhető-
ségük, közösségi oldalon nem elérhetők, pártjuk e-mailünkre nem rea-
gált, a választási iroda pedig nem adhat ki információkat. 

Vetési Imre

Sajtótájékoztató keretében je-
lentette be dr. Mervald Anna, 
a Dunakeszi Német Nemze-

tiségi Önkormányzat elnöke, hogy 
az április 8-ra kitűzött parlamenti 
választáson a 2011-2014. év között 
létrejött választási jogszabályok le-
hetőséget biztosítanak a magyar-
országi német nemzetiségieknek 
parlamenti szószóló helyett egy or-
szággyűlési képviselő választására. 

Bevezetőben elmondta az elnök 
asszony, hogy az a választópolgár, 
aki a német nemzetiségi válasz-
tói névjegyzékbe regisztrálja ma-

gát oly módon, hogy a felvételi ké-
relem A pontja mellett a B pontot is 
bejelöli – mely az országgyűlési vá-
lasztásra is kiterjedő hatályt jelent 
- a két szavazati  jogával a követke-
zők szerint élhet:

A pártlista helyébe lépő német 
nemzetiségi listára szavazhat a Ma-
gyarországi Németek Országos 
Önkormányzata által összeállított 
öt képviselőjelölt közül egy jelöltre. 
Leadhatja voksát a lakóhelye sze-
rint 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 nemzeti-
ségi országos választási képviselői 
lista élén Ritter Imre áll, aki a 2014–
2018. közötti időszakban tizenhá-
rom nemzetiség képviseletét parla-
menti szószólóként látta el. A jelölt 
az ÉMNÖSZ (Észak-magyarorszá-
gi Német Önkormányzatok Szö-
vetsége, Egyesület) elnöke, budaör-
si német nemzetiségi lakos. A Du-
nakeszi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2006. évi alapítása óta 
az ÉMNÖSZ tagja, működését több 

vonatkozásban segítette az egyesü-
let. Ritter Imre az elmúlt négy éves 
parlamenti ciklusban aktív és ered-
ményes munkát végzett, bizonyítva 
ezzel alkalmasságát és rátermettsé-
gét a képviselői tisztség betöltésére. 

Elhangzott még, hogy az ország-
gyűlési képviselő szélesebb jogkör-
rel vesz részt a parlamenti mun-
kában, mint a szószóló. Szavazati 
joggal rendelkezik a törvényalko-
tásban, valamint felszólalási, inter-
pellációs joga is azonos a többi kép-
viselővel.

     Katona M. István
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Ritter Imre, a Magyarországi
Németek Országos

Önkormányzata listavezetője
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Az élet zenéje

hosszú évek keDves hagyományához híven az iDei nő-
napon is virággal és szereTeTTel megformálT szavak-
kal köszönTöTTék az önkormányzaT vezeTői városunk 
inTézményeiBen, a polgármesTeri hivaTalBan Dolgozó 
hölgyekeT. 

ki a nő? a héTköznapokBan Talán kevéssé foglalkozTaT-
ja férfiTársinkaT ez a kérDés, peDig minDennapi éleTünk-
Ben az éleT számos TerüleTén velünk együTT Dolgoznak 
munkaTárskénT, s élik csaláDi éleTükeT. ha kimonDjuk: 
házasTárs, Benne rejlik a kifejezés: Társ.    

Nőnapi köszöntés 
virággal és koncerttel

Dióssi Csaba polgár-
mester és Erdész 
Zoltán alpolgár-
mester tiszteletük 

és nagyrabecsülésük jeleként 
az elismerő, és az őszinte sze-
retett hangján kifejezett mon-
dataik mellett egy csokor vi-
rággal is kifejezték köszönetü-
ket a Hölgyeknek mindennapi 
helytállásukért, a munkahe-
lyen, a helyi közösségekben és 
a családban betöltött szerep-
vállalásukért.

Erdész Zoltán alpolgármes-
ter társaságában Tuzson Ben-
ce országgyűlési képviselő idén 
is ellátogatott dunakeszi szá-
mos intézményébe, ahol virág-
gal köszöntötte az ott dolgozó 
Hölgyeket. 

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata az üdvözlólap és a 
személyes köszöntés mellett 
idén első alkalommal egy nő-
napi koncerttel is kedveskedik 
a dunakeszi lakcímmel rendel-
kező Hölgyeknek, melyet a vá-
ros országgyűlési képviselőjé-
vel közösen rendeznek.

A március 9-i koncert iránt 
már hetekkel korábban óriá-
si volt az érdeklődés. A József 
Attila Művelődési Központ telt 
házas színháztermében a Du-
nakeszi Szimfonikus Zenekar 
műsorát élvezhetik az ünnepelt 
Hölgyek!

 Boldog Nőnapot!

(Vetési).
Fotó: Bocskay Zsolt

Külsőségek, belső tu-
lajdonságok tekinte-
tében egyaránt kü-
lönböznek tőlünk. 

Már újszülöttként, a leány-
gyermeket másféle színű és for-
májú ruhácskába öltöztetik, ta-
lán még parányi fülbevalót is 
kapnak. Utóbbit aztán kinö-
vik, ugyanúgy, mint a csepp-
nyi szoknyácskát. Óvodában, 
aztán tanulmányaik során, 
majd a munkahelyen már vég-
képp leányként, nőként tekin-
tünk rájuk azzal együtt, hogy 
embertársaink is. S ugyanők 

a munkatársaink, egyenrangú 
partnereink a napi feladatok el-
végzésében. 

S még mi minden? Kedves-
ségükkel, mosolyukkal, tem-
peramentumukkal, gondjaink 

megértésével, bánatunkban vi-
gasztaló szavaikkal körülve-
szik ezernyi gonddal és öröm-
mel teli mindennapjainkat. Ma 
már egyenjogú társak ők ve-
lünk, ám volt idő, amikor ez 
másképpen volt. Amikor még 
kizárólag otthonülő feleségek, 
később a munkában alárendelt 
szerepet betöltők, szavazati jog 
nélküliek voltak. De nem tűr-
ték a végtelenségig ezt az álla-
potot, és 1911-ben már hangos 
feministaként harcoltak joga-
ikért. Elérték, hogy legyen ne-
kik is ünnepnapjuk és három 
évvel később már el is nevezték 
március 8-át Nemzetközi Nő-
nappá. Ezt a napot Magyaror-
szágon is szentesítették. Ám et-

től egy csapásra még nem vál-
tozott meg társadalmi státu-
szuk. Sok évtized kellett ahhoz, 
hogy fel-fellángoló követeléseik 
megvalósuljanak. 

Napjainkban ez a mozgal-
mi jelleg már a múlté. Márci-
us 8-án virággal, az ünnephez 
illő kedves szavakkal köszönt-
jük őket munkahelyen, csalá-
di körben egyaránt. Ezt tették 
Önkormányzatunk férfi tagjai 
is, akik a városi intézmények 
nődolgozóit felkeresték s apró 
figyelmességgel, virággal ked-
veskedtek. 

De tegyük szívünkre a ke-
zünket! Ugye, ez a figyelmes-
ség túlnő március 8-án? Mert 
csak ez adhatja igazi hitelét az 
ünnepi szavaknak. Hogyan is 
fogalmazott Richard Wagner, 
a nagy zeneszerző? „Az élet ze-
néjét a nők adják, akik őszin-
tén, minden feltétel nélkül fo-
gadják magukba a dolgokat, 
hogy érzéseiken át, szebbé ala-
kítsák át azokat.”  

Férfitársaim nevében: 
Katona M. István 
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Czimmermann Judit iskolaigazgató

az álTalános iskolai BeiraTkozás és a köveTkező Tanév előkészíTése a Dunakeszi széchenyi isTván álTalános is-
koláBan is fonTos felaDaTokaT jelenT. eBBől az alkalomBól BeszélgeTTünk czimmermann juDiT igazgaTónővel,  
aki immáron Tíz eszTenDeje vezeTi a kéT Telephellyel műköDő inTézményT.

Széles kínálat és inspiráló tanulói 
környezet a Széchenyi iskolában

A város alagi településré-
szén található száznyolc 
éves iskolánkban az idei 
tanévben huszonhat osz-

tályban hatszáztizenhat gyermek ta-
nul hatvannégy pedagógus és hat ne-
velő-oktató munkát segítő alkalma-
zott közreműködésével. Épületeink 
az évtizedek alatt folyamatosan fej-
lődtek, legutóbb a 2006-2007-es tel-
jes körű felújítás és bővítés során szé-
pült meg az intézmény. Mindig nagy 
hangsúlyt fektettünk az iskolai inf-
rastruktúra fejlesztésére, az inspirá-
ló és biztonságos környezet megte-
remtésére.

Iskolánk egyedülálló értéke, hogy 
az 1. és 2. osztályos gyermekek külön 
épületben, a nagy szabad területtel 
rendelkező Posta utcai telephelyün-
kön tanulhatnak. Az önálló épület 
kiváló lehetőséget teremt az óvoda 
és iskola közötti harmonikus átme-
net biztosítására, hiszen itt hasonló 
életkorú gyermekek között kerülhet 
sor a gyermekek iskolai életre törté-
nő ráhangolódására.

Az intézmény székhelyén, a Károlyi 
utcai épületegyüttesben szintén ki-
váló körülmények között tanulnak a 
3-tól 8. évfolyamig oda járó gyerme-
kek. Városunk iskolái között különle-
gesnek számít az önálló díszterem és 
a saját fazekas műhely megléte, me-

lyet szakmai munkánk során igyek-
szünk minél jobban kihasználni.

Iskolai hagyományaink közül ki-
emelkedik az alsó tagozaton 2002 
óta zajló – a szülők által választha-
tó – egész napos rendszerű oktatás 
(régen iskolaotthon), felső tagozaton 
pedig a több évtizedes hagyományra 
visszatekintő emelt szintű matemati-
kaoktatás, amit a gyermekek a szü-
lők és a pedagógusok közös döntése 
alapján választhatnak a negyedik év-
folyam végén. 

Azoknak a tanulóknak, akik nem 
vesznek részt az emelt szintű mate-
matikaoktatásban, választható for-
mában biztosítjuk a bejárható Ma-
gyarország, a tánc- és mozgás, illet-
ve a természettudományos gyakorlat 
tantárgyak tanulását.

Valamennyi tanulónk számá-
ra már az első évfolyamtól kezd-
ve biztosítjuk a választható idegen-
nyelv-oktatást német és angol nyelv-
ből. Emellett több mint tíz éve he-
lyi tantervünk része a mindennapos 
testnevelés keretében alsó tagozaton 
megvalósuló néptánc oktatás.

A hon- és népismeret tantárgy ta-
nulására egyedülálló lehetőséget te-
remt a 2017 nyarán felújított búbos 
kemencés néprajzi termünk, ahol 
több mint 30 éve fazekas műhely is 
üzemel saját égetőkemencével.

Iskolánkban széleskörű a tehet-
séggondozó, felzárkóztató és egyéni 
fejlesztő csoportok tevekénysége. A 
sportfoglalkozásokon a DSE együtt-
működésével számos sportágban fog-
lalkoznak emelt szinten a gyerekek-
kel a pedagógusok, ilyen például a 
korfball, a röplabda, a labdarúgás, a 
tollaslabda és kosárlabda. A kiemelt 
tehetséggondozó tevékenységnek kö-
szönhetően ezek közül a sportágak 
közül igen sokban évről évre kiváló 
eredményeket érnek el tanulóink az 
országos diákolimpiákon.

Az elmúlt években iskolánk több-
ször is sikeresen pályázott a Határ-
talanul program keretében hatá-
ron túli magyar területekre szer-
vezett osztálykirándulások támo-
gatására, az Erasmus+ program 
keretében pedig nemzetközi peda-
gógus továbbképzéseken való rész-
vételre. Idén megcélozzuk az örökös 
ÖKOISKOLA cím elnyerését, és foly-
tatjuk az eTwinning programokban 
való részvételünket. 

Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy iskolánk Akkreditált Kiváló 
Tehetségpontként működik, és kör-
nyezetvédő tevékenységünk ered-
ményeként megkaptuk a Madárba-
rát Iskola címet is. 

A 2018/2019-es tanévben három 
osztályban várjuk leendő elsős ta-
nítványainkat, részükre 2018. márci-
us elején ismerkedő programot szer-
veztünk. Szüleiknek a 2018. március 
12-i tájékoztatón szervezett formá-
ban igyekszünk betekintést nyújtani 
szakmai munkánkba.

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

Mi is felnőttünk nélküle.  
Akkor miért van rá szükség?
hosszasan sorolhaTnánk, hogy miérT van szükség iskola-előkészíTő évfolyamra, De a leghiTele-
seBBen Talán azok a szülők TuDják ezT elmonDani, akik maguk is az áTmeneTi csoporToT válaszToT-
Ták. karDos évának, a varázshíD TanoDa alapíTójának és a kincsem szigeT óvoDa fennTarTójának 
inTerjúja.

– Tudjuk, hogy egy új, egyedülál-
ló kezdeményezés esetében sok a kér-
dőjel. Bennetek is ott volt a bizonyta-
lanság, amikor beírattátok gyermeke-
teket az újonnan létrejött Tanodába?

Zsiska Andrea: Bizonytalanság ke-
vés volt bennem, mivel Bogi a Kincsem 
Szigetbe járt három éves korától és ott 
mindennel maximálisan elégedett vol-
tam. 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 azono-
sak a nézeteink, és a Tanodában azt 
készültök adni a gyermekeknek, ami-
re szerintünk is a leginkább szükség 
van: sok mozgást, szeretettel és türe-
lemmel való képzést a teljesítmény szi-
gorú kényszere nélkül, mindezt jó kör-
nyezetben. 

– Melyik volt az a pillanat, amikor 
meggyőződtetek arról, hogy mégis jól 
döntöttetek?

Nagy-Király Ildikó: Az óvoda be-
fejezésével lezárult egy korszak a lá-
nyunk életében. Ám a Tanodában a 
pedagógusok kellően nyitottak voltak, 
hogy a megváltozott élethelyzetet mi-
nél könnyebben átvészeljük. Ez a hoz-
záállás pozitív volt számunkra.

P. J.: Meghatározó pillanat volt, ami-
kor bemutatkoztak az óvó nénik: ked-
ves, intelligens, érdeklődő, közvetlen, 
kiválóan képzett, energikus embereket 
ismerhettünk meg, akikről első látás-
ra tudtuk, hogy szívesen rájuk merjük 
bízni egy szem kislányunkat. Nagyon 
fontos ez, hiszen az ébren töltött idejé-
nek nagy részét a gyerek velük tölti.

– Innovatív pedagógiai programot 
és sokszínű fakultatív lehetőséget biz-
tosítunk, de ezzel nem vagyunk egye-
dül 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 ösz-

szeválogatott fakultációk esetében sok-
szor tévedtünk nem megfelelő helyre, 
de elhordani a gyereket minden ilyen 
foglalkozásra logisztikailag is komoly 
feladat volt. Ezt a terhet a Tanoda le-
vette a vállunkról.

– Úgy érzitek, hogy a Tanodával 
kapcsolatos elvárásaitok megvalósul-
tak az elmúlt fél évben?

N. K. I.: Igen, úgy érzem, hogy amik 
szerepeltek a programban, azok meg-
valósulnak. Szonja imádja az úszást és 
a sakkot.

P. J.: A Tanodával kapcsolatban 
minden elvárásunk teljesült: nyilván-
valóan összeszokott szakemberek vég-
zik a szervezést és minden zökkenő-
mentesen folyik. Bár biztosan vannak 
átmeneti nehézségek, de ezek a gyere-
kek és a szülők számára nem láthatók 
– a felénk tett ígéretek mind hiánytala-
nul teljesülnek, mosolyogva.

– Mit tanácsolnátok azoknak a szü-
lőknek, akik most ugyanabban a cipő-
ben 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 – fő-
ként 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 fejlőd-
ni, és hiszem, hogy ezáltal sokkal ma-
gabiztosabb, ügyesebb lesz majd az is-
kolában.

P. J.: Az óvodai és az iskolai kép-
zés nagyon más műfaj, az átmenet pe-
dig meredek, sok normálisan fejlett hat 
éves hiába van már az „iskola-érett-
ség” kritériumainak birtokában, még 
nem áll készen arra, hogy figyelmesen 
végigülje az iskolai tanórát. A hatéve-
seknek hinta kell még, jó levegő és erő-
södés, szociális, szellemi és motorikus 
szinten egyaránt – kiegészítve néhány 
jól ki-választott foglalkozással, ami ér-
dekli, vagy amiben külön fejlődnie ér-
demes. Ezt a hidat építette meg a Tano-
da, hogy képzetten, erősen, maga-biz-
tosan álljanak starthoz a szeptemberi 
iskolakezdésnél. 

– Köszönöm, hogy megosztottátok 
velem a gondolataitokat! Mindezek 
mellett azt tanácsolom a választás 
előtt álló szülőknek, hogy látogassa-
nak el hozzánk személyesen is, és néz-
zék meg Tanodánk működését! 

(X)
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A Dunakeszi 
Koncertfúvósok

a Dunakeszi fúvószenekari egyesüleT zenekaráT 45 éven áT vezeTő, ja-
nuárBan elhunyT TóTh ferenc karnagy nyugDíjazása uTán a karmesTe-
ri TiszTeT az egyesüleT felkérésére a zenekar egykori Tagja, szilágyi  
szaBolcs Balázs TölTi Be. jelenleg a farkas ferenc művészeTi iskola kla-
rinéT Tanára és a Dunakeszi ifjúsági szimfonikus zenekar karmesTere 
is. pályafuTásáról és TováBBi művészeTi Terveiről kérDezTük. 

– Klarinét szakon Takács Lajos nö-
vendéke voltam, és 1995-ben, máso-
dikosként kaptam egy felkérő leve-
let, hogy szeretettel várnak zeneka-
ri próbára – emlékezett a karmester. 
– Nagy megtiszteltetés volt ez szá-
momra, s főleg az, hogy ezután öt 
évig tagja lehettem az együttesnek 
és a basszusklarinéttól az első klari-
nét szólamig végig muzsikálhattam 
a ranglétrát. Ezt követően öt évig a 
váci Pikéthy Tibor Zeneművésze-
ti Szakközépiskolába jártam, majd a 
Liszt Ferenc Zeneművészei Egyete-
men végeztem klarinéttanár, kama-
raművészként. Tanulmányaim vé-
geztével a dunakeszi zeneiskola ta-
nára lettem, ahol hamarosan az if-
júsági fúvószenekar és az újonnan 
alakult ifjúsági szimfonikus zene-
kar munkáját segíthettem, először 
közreműködőként, majd művésze-
ti vezetőként. Időközben, 2014-ben a 
Koncertfúvósok felkérésére vendég-
karmesterként három számot vezé-
nyelhettem a tavaszi hangversenyü-
kön.

Később többször is láthatta őt a vá-
rosi 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-

dik Adventi hangversenyen állt fel 
a karmesteri pulpitusra. A múlt hó-
napban pedig a Tóth Ferencre em-
lékező koncerten, mint véglegesített 
karnagy vezényelt. 

– Szeretnénk új tagokkal bővíte-
ni a zenekart. Mindig adódik egy fú-
vószenekar életében, hogy a fluktu-
áció következtében bizonyos hang-
szerekből kevesebb van. Szerencsére 
a városban erős a vonzereje az együt-
tesnek, így ma már tagjaink között 
köszönthetünk jelenlegi, és volt ze-
neiskolás növendékeket, valamint 
Vácról is vannak fiatal muzsikusa-
ink. Szakmai szempontból ez azért is 
jó, mert beülve az idősebb zenészek 
közé, a fiatalok tapasztalatokat sze-
reznek, ez bátorságot is ad a színpa-
di szerepléshez. Az életkori megosz-
lást tekintve az általános iskolásoktól 
a családanyák-családapákon keresz-
tül a nyugdíjasokig terjed a skála. És 
ami a legfontosabb: nagyon jó, szin-
te családias és igazán inspiráló a lég-
kör, s ezt már akkor tapasztalhat-
tam, amikor tagja lettem az együt-
tesnek - folytatta a visszaemlékezést. 

Már körvonalazódnak az idei fel-
adatok. A hagyományos tavaszi kon-
certjük április 14-én lesz „Színpadtól 
a filmvászonig” címmel. Műsoruk-
ban ismert operarészletek, balettze-
nék és filmslágerek egyaránt hallha-

tók majd. Kiemelkedő programjuk 
tovább az idén harmadjára megren-
dezésre kerülő Pest Megyei Fúvósze-
nekari Fesztivál Dunakeszin, emel-
lett várhatóan idén is ott lesznek a 
Körforgalmi koncerten, a Dunakeszi 
Feszten és természetesen nem marad 
el az Adventi hangverseny sem. Új-
donságként szeptemberben is ren-
deznek egy nagykoncertet és beveze-
tik a bérletet, ami kedvezményes be-
lépésre jogosít a hangversenyeikre. 

– Eddig is nagyon gazdag volt a ze-
nekar repertoárja, de szeretnénk ezt 
még tovább bővíteni. Szeptember-
re például úgy készülünk, hogy a ze-
nekaron belül bizonyos hangszer-
csoportok szóló produkciókkal szí-
nesítik a műsort. Emellett gyerek-
programokat is tervezünk népszerű 
mese- és rajzfilmzenékkel. 

– Ma már fővárosi lakos vagyok, 
de húsz évig éltem itt, viszont mai 
napig elkötelezve érzem magam Du-
nakeszi iránt. A zeneiskolában an-
nak idején volt tanárom, Takács La-
jos bácsi helyét vettem át, most pe-
dig Tóth Feri bácsi utódja lehetek. Ez 
egy nehéz feladat, de felemelő érzés, 
hogy ily módon folytathatom előde-
im színvonalas munkáját.          

Katona M. István 
Fotó: Zsukk Attila

Az új 
karmester 
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a húsvéT a karácsony melleTT a kereszTény világ leg-
jelenTőseBB ünnepköre. az elnevezés arra uTal, hogy 
a húshagyó keDDel kezDőDő nagyBöjTi iDőszak uTán ek-
kor szaBaD isméT húsT fogyaszTani. a húsvéT és a nagy-
BöjT közöTT TeremT áTmeneTeT a nagyhéT, amely valójá-
Ban 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.

HÚSVÉT

A Húsvét eredete

A Húsvét eredetileg egybe-
esett a pészah nevű zsidó ün-
neppel. A pészah kikerülést je-
lent és a zsidó nép Egyiptomból 
való kivonulásához köthető. A 
325-ben megtartott Níceai zsi-
nat szabályozta a keresztény 
ünnepek rendjét és ekkor vált a 
Húsvét önálló ünneppé.

A mozgóünnep

A Húsvét egy mozgó ünnep, 
tehát minden évben más na-
pokra esik. A Níceai zsinaton 
tettek kísérletet először arra, 
hogy meghatározzák az ün-
nep kiszámításának helyes idő-
pontját.

Ekkor olyan döntés született, 
hogy Húsvét legyen minden év-
ben a tavaszi nap-éj egyenlőség 
utáni első holdtöltét követő va-
sárnap. Ez azonban sok bonyo-
dalomhoz vezetett. Végül a ka-
tolikus egyház 1581-ben egy ká-
nonba foglalva határozta meg a 

Húsvét kiszámításának módját, 
melyhez azóta is ragaszkodnak.

Érdekes megjegyezni, hogy 
a kereszténység előtt számos 
népnél a tavaszi napéjegyen-
lőség idején tartották az úgy-
nevezett termékenységi ünne-
peket, amelyek elemei szintén 
a feltámadás és az újjászületés.

Miről szól a Húsvét?

Húsvétkor a keresztények 
Jézus Krisztus feltámadásá-
ra emlékeznek. Nagycsütörtök 
az utolsó vacsoráról, Nagypén-
tek a keresztre feszítésről, Hús-
vétvasárnap pedig a feltámadás 
ünnepéről szól. A Biblia szerint 
Jézust Nagypénteken feszítet-
ték keresztre, harmadnapra 
pedig feltámadt.

A legfontosabb 
Húsvéti jelképek

A legfontosabb Húsvéti jel-
képek a bárány, a barka, a nyúl 
és a tojás.

A bárány

A zsidó hagyományokban és 
az ótestamentumban sokszor 
jelenik meg az áldozati bárány, 
melyet Istennek ajánlottak fel 
valamiért cserébe. Jézus a ke-
resztények számára egyfajta ál-
dozati báránynak tekinthető, 
aki meghalt a bűneikért.

A barka

Virágvasárnapon a katoli-
kusok barkaszentelést tarta-
nak. János evangéliumában a 
Jeruzsálembe bevonuló Krisz-
tus lába elé pálmaágakat hin-
tettek. Magyarországon a pál-
maágat a barkaág helyette-
sítette. Szokás volt, hogy a 
megszentelt barkát a családi 
tűzhelybe dobták, hogy meg-
óvja a családot a bajoktól.

A tojás

A tojás az új élet szimbólu-
ma. Kicsi, mégis új életet rejt 

magában. A tojásfestés szokása 
régi korokra nyúlik vissza. Az 
első festett tojások pirosak vol-
tak. A piros színnek mágikus 
védelmező erőt tulajdonítot-
tak, de jelenthette akár Krisz-
tus kiömlött vérét is.

A nyúl

Nem vallási vonatkozásban 
társult a nyúl a keresztény ün-
nephez. Valószínűleg még az ősi 
termékenységi rítusok marad-
ványáról lehet szó. Talán a ter-
mékenység szimbóluma lehetett 
eredetileg. Német területeken a 
korábbi századokban Húsvét-
kor az emberek gyöngytyúkot 
ajándékoztak egymásnak a to-
jásaival együtt. A gyöngytyúk 
neve Hasel, ami rendkívül ha-
sonlít a Hase, azaz a nyúl szó-
ra. Ebből a félrehallásból is ki-
alakulhatott a Húsvéti nyúl sze-
repköre. Magyarországra ezek-
ről a területekről kerülhetett át.

Forrás: pontosido.com
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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

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

VOKE József Attila 
Művelődési Központ

programajánló
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Sokak számára 
egy sikeres 

karrier 
kezdete lehet 
a Dunakanyar 

Hangja 
Tehetségkutató 

énekverseny 

A zsűri tagjai
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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.

Az eddigi legsikeresebb 
Dunakanyar Hangja

Hasenfracz Berni nyerte Dunakeszi város különdíját

Az ünnepélyes Döntő-fi-
nálét a dunakeszi VOKE 
József Attila Művelődé-
si Központban rendezték 

meg, március 3-án, szombaton. 

Az idei verseny zsűritagjai voltak: 
Farkas Pál zeneigazgató, karmester, 
Horányi Juli énekes-dalszerző, Tol-
di Tamás énekes, dalszövegíró, Zola 
énekes, dalszerző. 

Wernke Ádámmal és Loksa Leven-
tével, a verseny szervezőivel beszél-
gettünk.

- A Dunakanyar Hangja első há-
zigazdája Vác volt, mikor került át 
Dunakeszire?

- Dunakeszi hat évvel ezelőtt fo-
gadta be a rendezvényt, ahol az egyik 
nagy újítás már ide kötődik. Neveze-
tesen, a felnőtt kategória mellett, há-
rom évvel ezelőtt itt hirdettünk elő-
ször gyermekkategóriát.

- Számos tehetségkutató verseny 
van ma Magyarországon. Hogyan 
tudtátok megőrizni a Dunaka-
nyar Hangja presztízsét? Mi jelenti  

szerintetek a verseny legnagyobb 
vonzerejét?

- Több versenyzőnk megfogalma-
zása szerint a Dunakanyar Hangja 
egyszerűen szerethető. A jó hangulat 
mellett a szakmai zsűri őszinte véle-
ményeket fogalmaz meg és senkinek 
nem mondjuk meg előre, hogy mit 
énekeljen, hogyan öltözködjön….
stb. Nagyon fontos, hogy azok a ver-
senyzők is, akik valamelyik forduló-
ban kiestek, kudarcélmény helyett, 
egy pozitív – újabb kihívásokra ösz-
tönző – tapasztalatokkal gazdagod-
janak. Hogy ez valóban működik, 
az is jelzi, hogy minden évben sokan 
visszatérnek, és újból beneveznek a 
versenyre. Rengeteg barátság is ki-
alakult már az évek alatt, ami szin-
tén egy nagyon jó dolog.

De talán a legfontosabb referen-
cia, hogy a korábbi döntősök közül 
nagyon sokan bejutottak a nagy or-
szágos televíziós tehetségkutatók-
ba, és mára már ismert sztárok let-
tek, akár a könnyűzenei életben, 
akár színházi berkeken belül. So-
kan közülük a Dunakanyar Hang-
ját nevezik meg a karrierjük első ál-
lomásaként, amely segített nekik az 
előre jutásban. A két legismertebb 
korábbi győztesünk, a dunakeszis 
Kováts Vera, aki több színházi pro-
dukcióban szerepelt, legutóbb pe-
dig filmszínészként is debütált, illet-
ve a szintén X-Faktor-os Benji, aki-
nek nemrég jelent meg önálló leme-
ze. A presztízst mutatja az is, hogy 
a versenyzőknek kb. ötöde minden 
évben a színházi világból érkezik, 
azaz gyakornok olyan nagy színhá-
zakban, mint a Madách, a Nemzeti 
vagy az Operett. Nagy elismerés szá-
munkra, hogy ők is méltónak tart-
ják a versenyt ahhoz, hogy megmé-
rettessék magukat. Ilyen szempont-
ból az idei év egyik nagy meglepe-
tése a különdíjas Siklósi Balázs volt, 
akiről kiderült, hogy a Queen musi-
cal (We will rock you) egyik fősze-
replője. A mostani rendezvényen is 
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Hasenfracz Berni nyerte el 
Dunakeszi város különdíját

nálunk castingoltak a kereskedelmi 
csatornák, akik az elmúlt években 
már sok korábbi versenyzőnknek kí-
náltak lehetőséget. (fellépéseket, or-
szágosan tehetségkutatókon való in-
dulást)

- A későbbiekben – ezek szerint - 
igyekeztek nyomon követni a győz-
tesek/döntősök karrierjét?

- A mellett, hogy nyomon követjük, 
igyekszünk támogatni is őket. Való-

jában már régóta nem csupán tehet-
ségkutatással, de tehetséggondozással 
is foglalkozunk. Rengeteg szabadtéri 
fesztivált rendezünk Vácott, Eszter-
gomban, Szécsényben, ahová fellépő-
nek rendszeresen meghívjuk az egy-
kori versenyzőket. Ez nagyon jó lehe-
tőség nekik, hogy bemutatkozzanak 
több ezres közönség előtt, és rutint 
szerezzenek nagyszínpadon.

- Hány alkalommal és milyen da-
lokkal léptek színpadra a verseny-
zők?

- A február 17-én kezdődő verseny 
három, egymást követő szombaton 
zajlott. A 97 versenyzőből a döntő-
be 4 gyermek és 14 felnőtt jutott be. 
Egyik fordulóban sem volt műfaji 
megkötés, de az elődöntőben kikö-
tés 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. Di-
ára itt nálunk figyelt fel a TV2 stábja, 
és lett Keresztes Ildikó duett partne-
re a tévében. A döntőbe bejutott egy 
dunakeszi lány is, Hasenfracz Berni,  
akinek – mint minden évben, ha-
gyományosan, - Dióssi Csaba pol-
gármester úr adta át Dunakeszi vá-
ros különdíját. A nyertesek wellness 
hétvégét, stúdiófelvételt, vacsora-
meghívást és számos egyéb tárgy-
nyereményt is hazavihettek, vala-
mint Tibi egy évre boldog birtokosa 
lehet a Dunakanyar Hangja vándor-
kupának is.

- Elégedettek vagytok a mostani 
versennyel?

- Maximálisan. Úgy gondoljuk, az 
eddigi legsikeresebb rendezvényt tud-
hatjuk magunk mögött. Ehhez a siker-
hez azonban nagyban hozzájárultak a 
támogatóink is, akik nélkül nem való-
sulhatott volna meg a rendezvény. Ne-
kik köszönhetjük, hogy a verseny pro-
fi körülmények között és magas szín-
vonalon zajlott. Jövőre nagyon készü-
lünk a 10. nagy jubileumi Dunakanyar 
Hangjára, de hogy mivel, az legyen 
meglepetés mindenkinek.  

Maczkay Zsaklin
Fotó: sunnyphoto.hu
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Simonffy Botond 
szülei

Botond szülei 
és barátai

az egész országoT megrázTa az a TragéDia, amely 
2017. január 20-án hajnalBan verona melleTT Tör-
TénT. a BuDapesTi szinyei merse pál gimnázium 
TanáraiT és DiákjaiT szállíTó auTóBusz a francia 
síTáBorBól TarToTT hazafelé, amikor az auTópá-
lya 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 kezDeménye-
zésére hagyományTeremTő szánDékkal kéTnapos 
emlékTornáT renDezTek feBruár 24-25-én a Dunake-
szi raDnóTi miklós gimnázium sporTcsarnokáBan. 

Futsal torna 
Simonffy Botond 

emlékére

A szeretet, az emlékezés, 
az összefogás, a fair play 
szelleme lengte be a sport-
csarnokot, melynek lelá-

tóját mindkét nap megtöltötték az 
emlékező barátok, sportolók, politi-
kusok, a város vezetői, ismert és nép-
szerű élvonalbeli futballedzők, egy-
kori válogatott labdarúgók, a Du-
nakeszi Kinizsi Futsal Klub kor-
osztályos csapatainak játékosai és 

szüleik, az emléktornán résztvevő is-
kolák csapatai. A dunakeszi fiú szü-
lei mellett ott voltak a tragédiában 
elhunyt hat diák családtagjai is. Bo-
tond legjobb gimnazista barátja, a 
fővárosi Márton Márk volt, aki Boti 
biztatására a Kinizsiben szeretet vol-
na futsalozni…, melynek emlékére 
az édesapa Márk nevét viselő Kini-
zsi mezt vehetett át Kasza Jánostól, a 
Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub me-
nedzserétől és Fehér Zsolttól, a csa-
pat egykori legendás edzőjétől. 

A város iskoláinak csapatai kör-
mérkőzéseken mérték össze tudásu-
kat, míg vasárnap a Dunakeszi Kini-
zsi 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 Hu-
szárik László, Valuch Ernő, Handel 
György, Borsó János és Balogh Gábor, 
Máté Csaba játszott, hogy csak né-
hány egykori kiválóságot említsünk.  

Az emléktorna zárómérkőzésén 
a NB II-es bajnokságot holtver-
senyben vezető alakulat vívott gi-
gászi küzdelmet a Dunakeszi Kini-
zsi Futsal Klub alapítóit felvonulta-
tó csapattal, melynek soraiban ott 
volt a futsal klub „atyja”, az örökös 
csapatkapitány Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter, a BL-
ben is remeklő FTC egykori kivá-

lósága, Vincze Ottó, a Fradi gólvá-
gója, Horváth Ferenc is.  A nagypá-
lyás válogatottak mellett a sokszoros 
futsal válogatott hálóőr, Tóth Gyu-
la, a két „nagycselező” Bita László és 
Kun Gábor, és az örökmozgó, gólerős 
Temesi Norbert mutatta be a közön-
ség nagy örömére, hogy bizony raj-
tuk és tehetségükön még nem fogott 
ki az idő múlása. De előtte levetítet-
ték Simonffy Botond rövid sportolói 
pályafutásának legszebb pillanatait, 
melyek örökemlékként élnek tovább 
a könnyeivel küzdő játékosok és né-
zők emlékezetében. 

A feldolgozhatatlan tragédia, a 
gyász fájó élményét csak percek múl-
tán tudta enyhíteni a sport, a játék, 
a futsal mérkőzés varázsa, amely-
lyel Botira szeretne emlékezni a du-
nakesziek nagycsaládja a szülők 
kezdeményezére.

A látványos, gólgazdag mérkőzést 
magabiztosan nyerték 9-6-ra az ala-
pítók, melynek soraiban Szijjártó Pé-
ter háromszor is eredményes volt, 
aki a találkozó után a Telekeszi TV-
nek és a Dunakeszi Polgárnak nyi-
latkozva elmondta, nagyon sajnálja, 
hogy ez a nagyszerű csapat -, amely 
2011-es alapítása óta számos nagy si-
kert ért el – egy ilyen szomorú ese-
mény miatt lépett újra pályára. 

- Másfél hónappal ezelőtt, ami-
kor Boti szülei megkerestek felkéré-
sükkel, hogy lépjek pályára, azon-
nal igent mondtam, de játékostár-
saim is – mondta, majd hozzátette: 
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A Dunakeszi 
Kinizsi Futsal Klub 
legendás alapító 
és az "aranycsapat" 
tagjai

- Amennyiben a megemlékezésből 
hagyomány lesz, természetesen va-
lamennyin pályára lépek Boti emlé-
kére. 

Szijjártó Péter szerint a két nap ki-
látogató 600-800 száz ember jelenlé-
te is azt mutatja, hogy szerették Bo-
tit. – 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 játé-
kosunkról. Természetesnek tartjuk, 
hogy a szülők kezdeményezését tá-
mogatjuk, segítjük. A szó jó értelmé-
ben sikeres volt ez a két nap, megmu-
tatkozott a dunakesziek összefogása, 
összetartozása. Igaz volt, amikor sír-
tunk, volt, amikor örültünk a szép 
játéknak, majd megint sírtunk, ami-
kor emlékeztünk, amikor újra és újra 
leperegtek a filmkockák, amikor a 
szülők átadták az emlékérmeket, a 
mezeket… Szerintem ez így lesz jö-
vőre, 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 szere-
tet, az összefogás nagyon sokat jelent 
nekünk – mondta Boti édesanyja, 
aki szerint a futsalozó gyerekek pél-
daképként tekintenek fiúkra, ezért is 
fontos számukra, hogy hagyományt 
teremtsenek az emléktornából…

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress
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Téli-nyári
gumi csere!
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www.dunakanyarregio.hu

„Ha elmúltál már ennyi meg ennyi 
nem kell úgy a szívedre venni”

30 Dunakeszi Polgár

SAKK HÍREK

Pest megye Szuper 
csoportban: VS 
Dunakeszi – Szent-
endre 3 – 7 (győz: 

Sági Bence, Szalacsy László, 
Nádasdi Attila)

Pest megye I/A bajnokság-
ban:

Visegrád – Alagi DSK 4 - 
1 (döntetlen: Czap Szabolcs, 
Vas Tamás)

Alagi DSK – Aszód 4-1 
(győz: Czap Szabolcs, Vas 
Tamás, Nógrádi József, dön-
tetlen: Bernáth Péter, Naán 
Gábor)
    

* * *

Jubileumi X. Nógrádi 
Attila emlékverseny

Március 3-án Dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnázi-
umban rendezték meg a X. 
Jubileumi Nógrádi Attila 
(1983-2008) pénzdíjas em-
lékversenyt. A megjelente-
ket Nógrádi József édesapja 
és Solymosi László, az Alagi 
DSK elnöke köszöntötte. 
(Pest megyében 1982 óta, ez 
a 760. sakkverseny). A díj-
kiosztón megjelent Dióssi 
Csaba polgármester, Nyíri 
István, a gimnázium igaz-
gatója.

Az erős mezőnyben a ta-
valyi felnőttek bajnoka Sági 
Bence, most bronzérmes 
lett. A sakkverseny végén 
Dióssi Csaba polgármester 
úr adta át a díjakat. Győz-
tesek kupát, 1-3. helyezettek 

érmet, pénzdíjat, továbbá a 
Pest megye 10 éves sakktör-
ténetét vehették át.  A győz-
tesek Nógrádi úrtól plusz 
„jubileumi” 10 ezer forintot 
kaptak. Az 1-6. helyezettek, 
Pest megyei oklevelet, Sakk-
világ lapot vehettek át. 

Polgármester úrtól aján-
dékcsomagot kapott Vas Ta-
más (Alagi DSK), Zahorecz 
Kornél, Bakó Sebestyén 
(Dunakeszi) sakkozók. A 
Radnóti Miklós gimnázi-
um igazgatója által felaján-
lott könyveket Baksa Vi-
vien, Besedin Ilya (Duna-
keszi), Kovács Miléna (Pé-
cel) kapta. Köszönet Weiss 
Maja, Mátyás Eszter tanu-
lóknak a verseny rendezésé-
ben való segítségükért. 

I – II. kcs: 1. Vanek Be-
nedek (Érd), 2. Keresztesi 
Áron (Vác), 3. Balázsi Ben-
ce (Telki) 

III. IV. kcs.: 1. Kovács Pat-
rik (Pécel), 2. Tompa Zol-
tán (Fót), 3. Rácz Bendegúz 
(Dunaharaszti)

Felnőttek: 1. Fodré Sán-
dor (Dunaharaszti) 30000 
Ft., 2. Botos József (Duna-
haraszti) 10000 Ft., 3. Sági 
Bence (Fót) 5000 forint 
pénzdíjat kapott.

A sakkversenyt az UNO 
Reklám Kft. támogatta. 

Solymosi László

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, ami-
Ben nincsenek akroBaTikus elemek, gyors forgások, Bo-
nyolulT lépéssorok?

MARADJ FITT!

Az önkormányzat támo-
gatásának köszönhető-
en ingyenesen kipró-

bálhatod! 
Helyszín: házasságkötő te-

rem (2120 Dunakeszi, Szent 
István út 19.)

Időpont: 2018. március 26. 
hétfő 17.30. óra.

Gyere el:
- Ha az egész napos fárasz-

tó elfoglaltság után egy kis üdí-
tően könnyed testmozgásra 
vágysz.

- Ha szereted a változatossá-
got, a repertoárunkban, külön-
böző korokból és kultúrákból 
származó táncok szerepelnek. 
Klasszikus és rock and rollra, 
swing vagy latin, görög vagy 
szerb táncok egyaránt.

- Partner nélkül is érkez-
hetsz, mert ez egy közösségi 
táncforma!  

- Csak váltócipőt hozz!
- Tánctudás nem szükséges! 

Azokat is várom, akik sosem 
tanultak táncolni, de nagyon 
szeretnének, mivel a táncok lé-
pései egyszerűek és könnyen 
megtanulhatók.

Érdeklődni: 
A szeniororomtanc.edit@

gmail.com email címen vagy a 
Tánccal a felejtés ellen. Szenior 
örömtánc Edittel facebook ol-

dalon lehet.
Szeretettel várok minden ked-

ves mozogni vágyót!     
                                                                                                     

Radvánszki Edit
Szenior örömtánc 

oktató  

Kedveld 
ezt az oldalt!

Dunakeszi Polgár
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remekül inDulT BoDrogi emma 
számára a március, aki a hó-
nap első héTvégéjén, a margiT-
szigeTi hajós alfréD nemzeTi 
sporTuszoDáBan renDezeTT 
2017. évi országos Bajnokságon 
3 méTeres versenyszámBan 
iii. helyezésT, 1 méTer verseny-
számBan v. helyezésT, szinkron 
1 méTeres versenyszámBan iv. 
helyezésT érT el. 

a pesT megye ii. oszTály északi csoporTjáBan sze-
replő vs Dunakeszi laBDarúgó csapaT sorsolása

Dunakeszi műugró 
büszkesége

Labdarúgás

A tizenkét éves Emma Du-
nakeszin él szüleivel, és 
a városi Radnóti Mik-
lós Gimnázium tanuló-

ja, aki a sporttal való ismerkedést 
már óvódás korában elkezdte. Az 
UTE Tornaszakosztályában 6 évig 
szertornázott versenyszerűen, ki-
váló hazai és nemzetközi eredmé-
nyekkel. 

2017 májusától sportágat váltott 
az iskolai tanulmányai miatt és el-
kezdett műugrani a Rugóláb Lendü-

let Sportegyesületnél Haász Katalin 
és Bogyay Anna edzők irányításával. 

Már az első évben dobogón vég-
zett a minősítő versenyen illetve 2. 
helyezettként a Brno-i 4 ország ver-
senyén képviselhette Magyarorszá-
got. 

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., Pilisszent-
iván 

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 Ma-
gyarság Sportpályán játsz-
sza, melyekre a csapat játé-
kosai és a szakosztály vezetői 
sok szeretettel várják a szur-
kolókat!




