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BALLAGÁS 2012
„…eredj és élj,
mert a világ a tied!”
A napfénybe öltözött délutánon – május 4-én – várakozó tekintetek kereszttüzében fogadta az érkezők sokságát a Radnóti Miklós Gimnázium. Szebbnél-szebb virágcsokor-költemények, ünnepi öltözékek, meghatottan vagy zavartan mosolygó végzős diákok és családtagjaik, rokonok, barátok vidám
várakozása – mindez röviden egy szóval foglalható össze: Ballagás. Évente ismétlődő, szertartásaiban alig-alig változó ünnep, ám a szereplők mindig mások, s ez a diákélet örök körforgása.

C

sengőszó jelezte most is a három végzős 13. osztály egymásba kapaszkodó végzőseinek indulását. Utoljára körbenéztek az ismerős osztálytermeken,
folyosókon, udvaron, majd egyenként
megkondították a millenniumi harangot s összeálltak a színpadon, szemben a
zsúfolásig megtelt aulával. Igen, ők azok,
104-en, akik idén elbúcsúztak a szeretett
Alma Matertől.
Bevonult az iskolazászló, elhangzott a
Himnusz s hozzájuk intézte búcsúztató
mondatait Varga Tibor igazgató. „Az iskola nem csupán tudást és ismeretet ad,
feladata sokkal több ennél: fogékon�nyá tesz a szépre és a jóra, megtanít arra,
hogy képesek legyünk reagálni kisebb
nagyobb közösségeink jelzéseire… His�szük, hogy tanítványaink sokféle lehetőség közül választhattak közösségünkben,
melyek nem csupán tudásukat, de érzelmi életüket is gazdagították.” Örök érvényű igazságot fogalmazott meg e gondolatokkal, majd a szülők figyelmébe ajánlotta az elismerésre méltó tanulmányi
eredményeket. Az évfolyam átlag 4,46,
megközelítőleg ugyanannyi, mint a korábbi esztendőkben. A tanulók 45 százaléka ért el jeles vagy kitűnő eredményt,
összesen 112 nyelvvizsgát szereztek, melyekből 81 középfokúra, 31 felsőfokúra
sikeredett, s ez az iskola eddigi legjobb
nyelvvizsga teljesítménye.
Mindhárom végzős osztály közössé4 Dunakeszi Polgár

gét elismerés és dicséret illeti kimagasló
tanulmányi eredményeiért, és néven nevezte az igazgató a kiemelkedően teljesítőket, akik között akadtak, akik a teljes
iskolai pályafutásuk alatt kitűnően teljesítettek. Köszönetet mondott Kádár
Józsefné, Horváth Zsuzsanna, Tarjánné
Sólyom Ildikó, Csizmadia Péter és Láda
Otília osztályfőnököknek, akik a szaktanárokkal közösen segítették a nevelési
célok megvalósítását.
Beszéde végén kiemelte Varga Tibor:
„A felsőoktatási keretszámok változásai
jelentősen befolyásolták a felvételi esélyeket és lehetőségeket. Mégis mindenkit
azonosan érintenek e változások s azok
képesek a gyors változtatásokra, akik
céljaikat a magas elvárásokhoz igazították.” Befejezésül Hamvas Béla író, filozófus szavait idézte: „Elbocsátlak téged is,
mint mindenkit…, eredj és élj, mert a világ a tied!”
A ballagókat Kerekes Orsolya 12. c osztályos tanuló Rudyard Kipling Ha című
költeményével búcsúztatta, Hagymási
Eszter 13. a osztályos tanuló pedig irodalmi értékű Epilógus című visszaemlékezésével búcsúzott, felidézve az eltelt
évek megannyi szép emlékét.
A hagyományos zászlóátadást majd
szalagkötést követőn adta át a megérdemelt jutalomkönyvek sokaságát az igazgató és Kárpáti Zoltán igazgatóhelyettes.
Az osztályonként legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt elért diákok idén

második alkalommal vehették át jutalomkönyveik mellett a városi jelvényeket.
Az elismeréseket ezúttal hét tanulónak
nyújtotta át Dióssi Csaba polgármester.
Az iskolai Év sportolója címet Decsi
Enikő díjlovagló, a Jó tanuló, jó sportoló elismerést Juhász Eszter nyerte el. A
Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat Lenau díját ugyancsak Juhász
Eszter vehette át Kollár Albin nyugalmazott iskolaigazgatótól. A Rotary-díj második fokozatát idén Keszler Nikolett, első
fokozatát Petróczy Andrea kapta, az elismeréseket Horváth Judit, a Rotary club
leendő elnöke adta át.
Városi elismerésben részesültek Hegyesi
Bella, Tóth Réka, Pálinkás Dániel 13. c.,
Fekete Dóra, Hagymási Eszter, Horpácsi
Zita Orsolya, Kékesi Péter 13. a osztályos
tanulók.
A legrangosabb elismerést, a Radnóti díjat tanári kategóriában idén Reményi
Edina tanárnőnek, a diák kategóriában
Hagymási Eszternek, Pálinkás Dánielnek és Petróczy Andreának adományozta
a tantestület. Végezetül az iskolaszékben
végzett több éves kiemelkedő tevékenyégét köszönte meg az igazgató Talabér
Ágnes Erzsébetnek, Precskó Józsefnek és
Pálinkás Lászlónak.
Ez az emlékezetes nap a Szózat eléneklésével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei

Ragyogó napfényes időjárás, színes kulturális és
sportprogramok sokasága köszöntötte az idei
városi majális több ezer fős ünneplő közönségét
a Dunakeszi Vasutas Sportpályáján. A vidám arcok
arról árulkodtak, hogy néhány órára mindenki
otthon „felejtette” a hétköznapok gondjait. Egymásra figyeltek az emberek, jól érezték magukat,
akik minden kedves gesztust, figyelmességet
örömmel fogadtak…

Forró és hangulatos

majálisunk volt
A

majális centruma a
nagyszínpad
volt,
melyen a fellépők délelőtt 10 órától késő estéig látványos produkciókkal szórakoztatták a közönséget. Az
egész napos műsorfolyamot
remekül „vezénylő” Szabó
Katalin, a Polgármesteri Hivatal kommunikációs szakreferense elsőként a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola Árgyélus néptánc csoportját konferálta fel a színpadra, melyen egymást követték a zenei és sportprogramok, látványos bemutatók,
az ifjú balerinák, a harcművészet fiatal tehetségeinek
vastapssal jutalmazott produkciói. A rekordot döntő
nyári időjárás forróságánál is
magasabb hőfokon vibrált a
színpad környezete, amikor a
Siva hastáncosok elődadását
élvezhette a közönség.
Mindenhol vidám arcokat lehetett látni. A teniszpálya előtti parkolóban kialakított „ünnepi korzón” egymás
mellett sorakoztak az árusok
és kínálatuk. A szivárvány
színeiben pompázó lufik árnyékában volt, aki édességgel, kürtös kaláccsal, faragott
étkezőkészlettel, bőrdíszműves portékával, ínycsiklandozó sültekkel kínálta a szüntelenül hömpölygő majálisozók sokaságát.
Városunk
büszkesége,
Tónió, az idei majálison is sikert aratott a helyszínen papírra vitt portréival, országszerte elismert rajztehetségé-

vel és példás szerénységével.
Idén is kedveltek voltak a Városi Önkormányzat standjánál Dunakeszi
legújabb információs kiadványai, a színes lufik, melyekkel Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő, Dr. Thoma Csaba és
Szabó József önkormányzati képviselő, Csoma Attila, a Városi Programiroda
vezetője és a lelkes aktivisták kedveskedtek a majálisozóknak. A kánikulai melegben jóízűen kortyolgatták az önkormányzat vendégeként a frissen csapolt sört,
melyet Dióssi Csaba polgármester és Dr. Orbán Péter, a
Bombardier MÁV Kft. ügyvezető igazgatója ütött csapra
déli tizenkettőkor. Dunakeszi polgármestere örömmel
mondta, hogy a kánikulai
forróság ellenére a strandok
helyett a városi majálist választották a dunakesziek ezrei, akik jó hangulatban ünnepelnek, élvezik a programok és kulturális műsorok
színes választékát.
Az idei majális is mentes
volt a pártpolitikától. Ezúttal sem volt ünnepi beszéd,
amit felváltott mára a kötetlen társalgások, a szűkkörben megfogalmazott „nyilatkozatok” időszaka. A régi
hagyományok egy kedves
„szeletét” ápolva a szocialisták idén is ízletes gulyással
vendégelték meg a társaságukat megtisztelő dunakeszieket, akiket a helyi szervezet

két emblematikus személyisége, Póczik Anita és Ábri Ferenc önkormányzati képviselők fogadtak kedves szavakkal és a finom étekkel.
A szervezők jelesre vizsgáztak, hiszen a gyermekek
és a felnőttek egyaránt kedvükre válogathattak a programok sokaságából, melyek
között idén is nagy sikere
volt a fiatalok és családtagjaik körében a Bozsik-program
keretében rendezett labdarúgó mérkőzéseknek. Öröm
volt látni a 4-5-6 éves kis
„futballistákat”, akik ügyesen terelgették kedvenc játékszerüket a Magyi center
pályáján a lelkes családtagok
buzdítása mellett. Az egykoron NB I-es mérkőzéseket is látott füves pálya mellett szünet nélkül zakatolt
az utasokkal zsúfolt kisvasút szerelvényét vontató mozdony...
A Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület tagjai ezúttal is elkápráztatták zenéjükkel a nagyérdeműt, megcsillantotta tehetségét a Dunakanyar Hangja idei győztese,
a 16 éves szentendrei Szabó Bence és a Csillag születik
felfedezettje, Tabáni István.
A városi majális a Made In
Zenekar koncertjével zárult,
amely méltó befejezése volt
az egész napos színes programkínálatnak…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A BOMBARDIER MÁV KFT.

Május 1-jén került megrendezésre a Bombardier MÁV Kft. hagyományos nyílt napja. A rekkenő hőségben is több száz érdeklődő töltötte a délelőttöt az üzemben, ahol betekinthettek a vasúti járműgyártás és -átépítés kulisszái mögé.

A

látogatók felszállhattak a Norvég
Vasút korszerű ülőhelyes, családi és bisztrókocsijaiba, az Olasz
Vasút fülkés személykocsijaiba és megtekinthették a Svájci Szövetségi Vasút számára készülő új gyártású alacsonypadlós kocsiszekrényt. Bemutatásra került a
MÁV Nosztalgia Kft. felújított 100 éves

favázas étkezőkocsija is. A gyermekek
körében nagy sikert aratott, hogy utazhattak a vasúti kocsik mozgatását szolgáló tolópadon, megnézhették belülről
az üzem tolatómozdonyát, kipróbálhatták a norvég családi kocsi játszóterét, a
bisztrókocsiban pedig süteménnyel is
kedveskedtek nekik.

A résztvevők többségének programja a városi majálison folytatódott, ahol
déli tizenkettőkor a város polgármestere, Dióssi Csaba és Dr. Orbán Péter, a
Bombardier MÁV Kft. ügyvezető igazgatója frissen csatolt sörrel vendégelte meg
a majálisozókat a Városi Önkormányzat
standjánál.

Bölcsődék Napja
Fontos küldetést teljesített 160 esztendeje Forrayné Brunszvik Júlia, az
óvodateremtő Brunszvik Teréz unokahúga, amikor az általa létrehozott
Első Pesti Bölcsődei Egylet elnökeként 1852. április 21-én megnyitotta Pesten, a Kalap utcában az első magyar bölcsődét. Tettének jelentőségét mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy a megnyitást nagy számú pesti polgárok
lelkes felvonulással és éljenzéssel ünnepelték.

E

jeles nap emlékeként 2010. március 15-i hatállyal Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter rendeletben hirdette ki: „Figyelemmel
arra, hogy a kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde intézményének meghatározó szerepe van az anyák munkavállalásában, és a gyermekek
szakszerű, egészséges fejlődé-
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sét segítő gondozásában… április 21-ét a
Bölcsődék Napjává nyilvánítom.”
Dunakeszin idén második alkalommal, április 20-án a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat központjában
köszöntötték a két
bölcsőde munkatársait. A megjelenteket Jancsik
Beáta a szolgálat
szakmai egységének vezetője üdvözölte, majd Cs.
Bíró Attila, a város Közszolgálati Osztályának vezetője mondott köszöntőt. Felidézte a történelmi előzményeket,
majd méltatta a gondozónők elkötelezett,
a picinyek fejlődését, egészséges növekedését biztosító nívós szakmai munkáját.

Felelősségvállalás, alázat, egymásra való
odafigyelés és gondoskodás jellemzi hivatástudattal végzett tevékenységüket.
Ez az ünnep még fiatal, jegyezte meg, de
jó lenne megteremteni ennek is a nemes
hagyományát, patináját.
Dióssi Csaba polgármester megerősítette azt a már korábban lapunkban nyilvánosságra hozott hírt, mely szerint pályázatot adtak be új, négycsoportos bölcsőde építésére. Reményét fejezte ki, hogy
két év múlva már az új létesítményben
köszönthetik a gondozókat. Ezt követően átnyújtotta a városi képviselő testület
által adományozott Emléklapot Simon
Istvánnénak és Szepesi Györgynének.
Az ünnepség záróakkordjaként a Szent
Erzsébet Óvoda kicsinyei adtak kedves
műsort.
Katona M. István
A szerző felvételei

Az Édesanyák
tiszteletére…
Ünnepség a JAMK Nyugdíjas Kiránduló Klubban
A boldog házasságot, a szép és tiszta szerelem alapozza meg, és ennek a kiegyensúlyozott családi életnek legfőbb lelki forrása, az Anya. Ezért adassék neki gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség, és adassék könny is,
hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját – idézte Ratkó József sorait Terbe Józsefné, a József Attila Művelődési
Központ Nyugdíjas Kiránduló Klub vezetője, a május 9-én rendezett Anyák napi ünnepségen, melyen a klub tagjai
és Bárdos Lajos Általános iskola tanuló irodalmi, zenés összeállítással köszöntötték az ünnepelteket.

A

lelkükben is ünnepibe
öltözött szép korú hölgyeket és urakat Terbe
Józsefné elnök asszony, nyugalmazott igazgató-helyettes igényesen megformált szép gondolatokkal köszöntötte. – Drága mamák,
édesanyák, lelketekben ti mindig adtok, ma ti kaptok. Ez a délután rólatok, nektek szól – mondta kedvesen csilingelő hangon,
majd felkérte az ünnepi köszöntőre Dióssi Csaba polgármestert,
akiről - mint fogalmazott - köztudott, hogy a szép korú emberek
nagy tisztelője, amit mi is érzékelünk – tette hozzá.

Dióssi Csaba ünnepi köszöntője
elején arról beszélt, hogy életünk
legfontosabb ünnepe, az Anyák
napja. - Az én szívemhez ez áll
legközelebb! – mondta, majd azzal folytatta, hogy e szép ünnepen
a hétköznapok rohanásait hátrahagyva fejezzük ki az édesanyák
iránti tiszteletünket és szeretetünket. – A méltán megillető szeretettel köszöntjük őket, miközben arra gondolunk, milyen csodálatos lehet saját testből táplálni, életet adni egy gyermeknek,
és kicsi kortól nevelni, óvni, míg
felnőtté nem válik… Ismert, hogy
minden sikeres férfi mögött ott
van egy segítő nő – folytatta. – Én
ezt azzal egészítem ki, hogy minden sikeres ember mögött ott van

egy édesanya, aki nevelte, tanította, eligazította gyermekét az életútvesztőiben.
A polgármester köszöntője végén kedves szavakkal beszélt a
nagymamákról, akik csodálatos
„kapocsként”, előbb édesanyaként, majd gyermekeik „pótanyukájaként” erősítik a családok életét.
Dióssi Csaba ünnepi szavai
után virágcsokorral köszöntötte
– a klub vezetőségének választása
alapján – a 4 gyermekes Lengyel
Gyulánét, akinek 7 unokája, és 5
dédunokája van.
- A sors megpróbálta Katalint mondta Terbe Józsefné, aki dióhéjban ismertette Lengyel Gyuláné
tartalmas, ám nehézségekkel teli
életútját. – Erdész férjével és a 4
kis gyermekükkel együtt gyakran
költöztek. Az erdészházban kialakított családi otthon mindig távol
volt a lakott területtől, nem volt
sem villany, sem vezetékes víz, az
iskola is több kilométer távolságban volt, ahová kerekpárral vitték a gyerekeket, akik számára a
vasárnapokat igyekezett ünneppé
varázsolni, énekelni, táncolni tanította őket.
Terbe Józsefné Lengyel Gyuláné
méltatása közben felidéztette azt a
16 évet, melyet a klub közösségével együtt töltött, a múlt történéseiből táplálkozó beszélgetéseket,
a klubnak nyújtott támogatásait, a gyönyörű virágkompozícióit, mellyel megajándékozta őket,
amíg szeme világával nemcsak a
múlt emlékképeit látta. - Szeretőcsaládban él Szilvi lányáéknál.
Katalin aktív élete, kitartása példaértékű – mondta a klubvezető
a köztiszteletnek örvendő édesanyáról.
A meghatóan szép pillanatok után Dr. Orbán Péter, a

Bombardier MÁV Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte az édesanyákat, a 350 főt számláló nyugdíjas klub tagságát. A svédországi
magyarként született gépészmérnök szakmai életútja és az üzem
előtt álló reményteljes jövőkép
bemutatását követően egy világot
járt menedzser szemüvegén keresztül szemlélve beszélt az édesanyák legnagyobb tiszteletet kiérdemlő szerepéről. – Lehajtom főmet, a legnagyobb tisztelettel gondolok rájuk, arra, amit naponta
megtesznek a családokért, a gyerekekért, hogy megállják helyüket
a világban.
Dr. Orbán Péter befejezésül
arra kérte a jelenlévőket, hogy egy olyan kihívás előtt álló nemzet tagjaként, mint amilyen a magyar - szülőként bátorítsák lányaikat, hogy ők is legyenek édesanyák.
Palásti Béla, a VOKE JAMK

igazgatója szerint „az édesanyák
szeretetének csodája az a szinte alig észrevehető, de mindennél jobban érezhető valóság,
amely láthatatlan szálakkal szövi
át mindennapjainkat. És túl minden divaton, anyagi javakon, túl
a szakmai sikereken és túl az országra-világra szóló hírveréseken,
az anyák által szőtt szeretetszálak
azok, melyek oltalmazó erőként
tartják össze széthulló életünket
és a világot. Édesanyáink szeretete és belső ereje, az ő fáradalmaik,
helyettünk és értünk elsírt kön�nyeik nélkül szinte semmi sem jöhetne létre abból, ami életünkben
megvalósul.”
Palásti Béla munkatársai nevében is megköszönte a nyugdíjasok
feléjük áradó bizalmát, akik tiszteletére egy verssel zárta Anyák
napi köszöntőjét.
Az ünnepség egyik legszebb
pillanata volt, amikor Lengyel
Gyuláné verssel viszonozta az őt
ünneplők szeretetét, kedves figyelmességét.
Az Anyák napi rendezvény a
75., 80., 85., és 90. születésnapjukat ünneplők köszöntésével zárult, akiknek tortával és virággal
kedveskedett a klub vezetősége és
tagsága.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársak!

Képviselői hírek
Egy jóval zöldebb, tisztább, rendezettebb körzet kialakításán dolgozom. Idén is több fa és bokor
kerül telepítésre, továbbá körzetünkbe is kijelölik a bicikli utakat.
Több helyen nincs szabályozva a
gépjárművek parkolása kielégítően. Ilyen problémákkal találkozunk a Madách utcában is. Az utca
elején, rendőrséggel szemben, az
üzletek előtti parkolás rendezett
megoldása érdekében a terület
megújítását javaslom. A gépjárművek jelenleg kényszerűségből
a járdára felállva parkolnak. Javaslom, hogy az adott szakaszon
egy európai szintű parkoló rész és

mellette egy zöld sáv kerüljön kialakításra.
Amennyiben Ön is fel kívánná,
venni velem a kapcsolatot a választókerületet érintő ügyekkel
kapcsolatban ezt megteheti az
alábbi elérhetőségeimen:
Tel: 06703688249
e-mail: botkag@gmail.com
Ha nem biztos, hogy az általam képviselt választókerületben lakik, megtekintheti az utcajegyzéket a honlapomon: http://
botkagabor.hu-n a választási körzet menüpontban.
Botka Gábor
5. számú körzet képviselője

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Révdűlőiek!
A talajterhelési díj megfizetése jelentős terhet jelent a nyugdíjasoknak. Elsősorban őket szeretném
tájékoztatni, hogy mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
- az a háztartásában egyedül
élő kibocsátó, aki a tárgyévet követő évben betölti, vagy betöltötte 75. életévét, és jövedelme kizárólag nyugdíjból vagy rokkantsági
ellátásból származik, és ezen feltételek meglétéről nyilatkozik, valamint
- az a kibocsátó, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de az műszakilag nem áll rendelkezésére,
és ennek tényét Dunakeszi Város
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési – és Beruházási Osztály
által kiadott igazolással igazolja.
A Duna sor – Kiscsurgó utca
és Lejtő utca közti szakaszának viacolorral történő lefedése kevesebb mint 1 hónap alatt befejező-
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dött. Ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni Szabó Zoltán
segítségét.
A Kikelet utca aszfaltozása május végére elkészül. Az itteni munkákban nagy segítségemre volt
Mihály Józsefné (Terike néni) és
Mogyorósi Zsuzsanna. Köszönjük
érdembeli munkájukat.
Az elmúlt hetekben többen
megkerestek közlekedéssel kapcsolatos kéréssel, mivel több utcában gyorsabban hajtanak az autósok a megengedettnél. A kéréseket továbbítottam az illetékesek felé.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben
is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tették
(tel.: 30-528-4550, e-mail: vincze.
geza56@gmail.com).
Vincze Géza
1. számú körzet képviselője

Lépésről-lépésre haladva igyekszünk az előkészületekkel, hogy
mielőbb beinduljon az utak szilárd burkolattal történő ellátása.
Szemét- ill. hulladék összeszedő
akciónkat meghirdettük, sikeresen le is bonyolítottuk, hogy ezáltal környezetünket szebbé tisztábbá tegyük. Sajnos a notórius
szemetelőktől eddig nem sikerült
megszabadulnunk, sőt a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékét is szinte állandó szeméthegyek „díszítik.” Igazán jó lenne, ha tudatosulna mindenkiben
az a gondolat,- óvd és tartsd tisztán környezeted"- mert hiába dolgozunk, rövid időn belül újra megjelenik az illegális szemét a tiszta
helyeken.
Jelenleg is folynak a szervezési munkálatok a "MINI GYERMEKNAP" megrendezéséhez, játszóterünk szépítéséhez. A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk.
Folyamatos foglalkozások keretén belül a Radnóti M. Gimnázium néhány diákja és tanára segítségével jól sikerült a húsvéti program az Idősek Otthonában.
Május 7-én a Posta utcai óvodások műsorral kedveskedtek a la-

kóknak "Anyák napja" alkalmából. Előkészület alatt van az udvaron egy olyan kis "Mediterrán
- park" kialakítása, ahol a mozgásukban korlátozott lakótársak is
többször ill. könnyebben juthatnak ki a szabadba.
Sajnos negatívumról is be kell
számolnom, amivel a kedves lakótársak nem értenek egyet, sőt kimondottan fel vannak háborodva: a Posta utcában az iskoláig
felfestett kerékpárúttal kapcsolatban. Az utca nagyon keskeny,
az autók részére a parkolás sem
megoldott, szinte a helyzet kriminális. Természetesen ezt a helyzetet felül kell vizsgálni és egy elfogadható megoldást kell keresni,
hisz a gyakorlat mutatja, hogy ez
így igencsak balesetveszélyes.
Elérhetőségeim:
tel: 06-27-346-218.
mobil. :06-30-508-44-64
e-mail:
fodornemarika@
citromail.hu
Tisztelettel várom észrevételeiket, javaslataikat feladatok megoldásához.
Fodor Sándorné Marika
7. számú körzet képviselője

Több területen fejlődik a körzet
A tavaly év során a Szent István
parkban több facsemetét is ültettünk. A legtöbb facsemete szerencsére megmaradt, ám volt néhány,
amely kiszáradt, főleg a kutyafuttató környékén. Ezeknek a kiszáradt
facsemetéknek a helyére nemrég
újakat ültettünk, hogy parkunk
még szebb legyen. Ezen kívül újabb
12 földlabdás facsemetét ültettünk
el, amelyeket ki is karóztunk és a
locsolását is igyekszünk megoldani. Azonban arra kérem a környéken élőket, ha idejük engedi egyegy vödör vizet öntsenek a fákra,
hiszen mindannyiunk érdeke, hogy
minél hamarabb megerősödjenek.
Ezúton is köszönöm a körzettel
kapcsolatos észrevételeket, amelyeket azonnal továbbítani szoktam az illetékeseknek. Legutóbb
a kutyafuttató megrongálásáról
érkezett bejelentés, itt is azonnal

tudtam jelezni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak. Szeretném,
hogy a nyár elejéig több - kisállatoknak való - játék kerüljön a kutyafuttatóba. Remélem, egyre többen fogják használni ezt a megoldást és nem csak a környéken élők,
de a lakótelep összes lakója szívesen hozza majd ide kutyáját.
Örömmel jelenthetem, hogy
folytatni fogjuk a parkolók építését a Meder utcával szembeni területen. Tavaly 12 parkolót sikerült kiépíteni, és idén is újabb 12
fog megépülni. Szeretném megköszönni azoknak, akik észrevételekkel segítenek engem abban,
hogy eredményesen képviselhessem körzetünk érdekeit. Láthatják,
hogy az idei évben több területen
is fog fejlődni körzetünk.
Kárpáti Zoltán
2. számú körzet képviselője

selőink jelentik
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
A 2012-es esztendőre ígért gyalogos átkelőhelyek kialakítása –
a beruházás összegét a város pályázaton nyerte el – április 11-én
kezdetét vette, a Hunyadi u. és a
Kossuth Lajos u. találkozásánál,
mindkét főútvonalon.
2013-ban a Madách u. - Tábor u.
(Madách utcai ág), és a Zápolya u.
- Mányoki Ádám tér közelében, és
végül 2014-ben a Kossuth L. u. és
az Óvoda köznél, valamint a Könyves Kálmán u.-ban a gyalogos
felüljáró térségében, melyre a János u.-i Óvoda megközelítése miatt van szükség.
* A körzetben lévő szikkasztó és mederlapos árkok takarítását kértem a Városüzemeltetési
és Beruházási Osztály illetékesétől beadványomban, illetve telefonon a Közüzemi Kft. –től.
* Április 15-én a Tábor utcai árkok takarítására került sor, mely
munkálatok elvégzése Bauer
Mártonnak és Glasza Gábornak, a
Közüzemi Kft. vezetőinek köszönhető.
* A már előzőekben kért kátyúzási munkálatok folyamatban
vannak.
*Az egyik Barázda u.-i hölgy
kérte segítségemet, mivel a Zápolya u.-ban a Mányoki Ádám té-

ren kialakított szelektív gyűjtőnél egyes emberek(!) a szelektív
szemét mellett mindenfajta lomot, építési törmeléket leraknak.
Elgondolkodtató, hogy a jövőben mit várhatunk a felnövekvő
nemzedéktől, ha ők is azt látják,
hogy a felnőtt korosztály miként
viselkedik. Talán szóban felhívják
a rendre és fegyelemre gyermekeik figyelmét, ugyanakkor a valóságban éppen ennek fordítottjaként cselekszenek. Az előzőek
nem a nagy általánosságra vonatkoznak. Az április első hetében jelzett szemét elszállítását a
Közüzemi Kft. munkatársai elvégezték.
* József u.-i lakók megkeresése végett az osztály illetékeséhez fordultam, mivel a József u.-i
„Pándi” telek elhanyagolt, hosszú
évek óta lakatlan, rendezetlen, s
jelezték, hogy több esetben patkányokat lehetett látni az ingatlanok közelében. Ez ügyben kértem
előbb telefonon, majd írásban a
mezőgazdasági ügyintéző hölgy
intézkedését, illetve a helyszín
szemlézését. A válaszlevélben értesítettek, hogy a József u.-i ingatlan alatti telekkel kapcsolatban
intézkedni nem tudnak, így a bejelentést a környezetvédelmi hatóság részére továbbították.
*A körzetben jelenleg már folyamatban lévő 8 ügyben érdek-

lődtem az osztályvezető asszonytól, melyek főként csapadékvíz elvezetésének – 5 címen – a megoldásával kapcsolatos problémák:
1. József u. 29. 2., Király u. 2., 3. Rákóczi úti Honi ABC, 4. Zápolya u.
30., 5. Zápolya u. 32. 6. felpúposodott aszfalt helyreállítása Klapka
u. 3-4., 7. mederlapos árok köré
korlát kihelyezésének kérelme a
Bajza-József u. sarkon, 8. Kossuth
L. u. rekonstrukciójának kérelme
a Magyar Közút Kht. felé
*Inviteltől kértem a BatthyányFóti út sarkon található telefonakna körüli betonozás helyreállítását, melyet 2011.09.14-én, majd
11.28-án, ill. idén 03.19-én és végül
04.26-án is jeleztem.
*Rákóczi-Báthory sarkon KRESZ
táblák, valamint forgalomterelő oszlop helyreállítását kértem
a Hunyadi u.-i Kati Bolt előtt, és
egy újabb csapadékvíz elvezetés
problémát jeleztem, mely a Hunyadi u. 59. előtt található.
Kérném a 6-os sz. körzet T. Lakóit, ha a lakó környezetükkel, ill.
a Hírlevelem mellékletének, az
Egészségvonal kiadványban közölt betegségek megelőzésével
kapcsolatos kérdésük lenne, akkor bátran hívjanak a 06 20/9436859-es elérhetőségemen.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
6. számú körzet képviselője

Tisztelt Választókerületi Polgárok!
Engedjék meg, hogy az elmúlt időszakban a választókerületben történt eseményekről tájékoztatást
adjak.
Szent István Gála
A Szent István Általános Iskola
idén is megrendezte Gála délutánját, amelyre a gimnázium aulájában
került sor. A nagysikerű előadások
során az iskola tanulói – nagyok és
kicsik – ízelítőt adtak a szép számú közönségnek arról, hogy tanulmányaikat milyen szinten művelik.
Láthattunk játékos meseelőadásokat magyar és angol nyelven, bábjátékokat, szép éneket szólóban és
kórusos előadásban magyar és német nyelven, szavalatot és elbeszélést, komolyzenei előadásokat. A
Gála végére a nézőközönség olyan
keresztmetszetet kapott, melyben azzal a jóleső érzéssel indulhatott hazafelé, hogy a gyermekek jó
úton haladva, egy nagyon jó tanári közösség segítségével mélyítik el
tudásukat.
Lakossági bejelentések
Lakossági bejelentés érkezett
arról, hogy a Béke utcai gépjárműtorlódás következményeként a
Cserkész utcában megnövekedett
a forgalom. További probléma,
hogy az utcában lévő járdán nem
lehet végig menni, ezért a gyalogosok az úttestre kényszerülnek.
E két körülmény együttes hatásaként fokozott balesetveszélyes
helyzet teremtődik. A problémát
továbbítottam a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztályának vezetőjének,
egyben arra kértem, hogy vizsgálják meg forgalomlassítók telepítésének lehetőségét, valamint a járdán való közlekedési akadályok elhárítására tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom a következő elérhetőségeken:
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú körzet képviselője
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körzeti képviselőink jelentik
Kiemelt cél a törvények és rendeletek betartatása
Múlt havi beszámolómban intézkedést ígértem azzal kapcsolatban, hogy a Rákóczi és a Fenyves
utca sarkán lévő parkon keresztül
hajt be gépkocsival néhány lakó,
továbbá sok az itt elhelyezett hulladék is. A zöldhulladékot elvitettük, a korhadt, balesetveszélyes fát kivágattuk. Az eddig szabálytalanul használt bejárás megszüntetése folyamatban van. Az
Építéshatóság kikérte irattárból
az engedélyeket: eszerint a park
felől nem lehet behajtani. A tulajdonosoknak a Polgármesteri Hi-

vatal értesítést és felszólítást küldött ki.
Az elmúlt hetekben több besurranásos bűncselekmény és
betörés történt a Fenyő Lakóparkban. Biztonságunk növelése érdekében kértem a Rendőrséget és a Polgárőrséget az erőteljesebb kerületi jelenlétre, ez
meg is valósult, amiért ezúton
is szeretnék köszönetet mondani. Mindezen felül - helyi civil ös�szefogás keretei között, a lakók
aktív közreműködésével - jobban figyelünk környezetünkre és

Képviselői beszámoló
Az Ungvár utcában elkészült a
forgalomcsillapító útküszöb. Az
autók sebessége ugyan valamelyest csökkent, de alapvetően az a probléma, hogy az autósok nem tartják be a megengedett 20 km/h sebességet. Ennek
tudatosítása és a figyelem felhívása érdekében a Tóváros valamennyi bejáratához a közeljövő-

ben kihelyezik a sebességet előíró KRESZ táblát.
A Kossuth utca-Toldi utca kereszteződésében még ebben a
hónapban átadják a nyomógombos lámpás gyalogátkelőt. Ezzel végre megoldódik a környék
egyik balesetveszélyes kereszteződésének a problémája.
A hirtelen beköszöntött nagy

egymás értékeire. Szintén a Fenyő Lakóparkot érintő kérdés az
itt lévő szórakozóhely környékén
hangoskodókkal kapcsolatos lakossági panasz, amit a lakók aláírásaikkal is alátámasztottak. Az
Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és
Ügyrendi Bizottságának ülésére
mindkét érintett felet meghívtam. A szórakozóhely képviselője vállalta, hogy a jövőben a lakosság nyugalmának biztosítása érdekében minden lehetséges intézkedést meg fog tenni.
Az Alagliget Lakóparkból azzal
meleg miatt őszre kellett áttenni a Kossuth utca mentén a sövény telepítését. Addig is felhívom a lakosság figyelmét, hogy
a Kolozsvár és a Szabadka utcák
felé a Toldi-Dombliget lakóparkból való gyalogos átkelés rendkívül balesetveszélyes. Sokan járnak át babakocsival, gyerekek
kerékpárral, az árkokat ezeken a
helyeken ismeretlen lakók feltöltötték, ami nemcsak veszélyeket
hordoz, hanem szabálytalan is. A

kerestek meg, hogy a Repülőtéri út mentén lévő szelektív hulladékgyűjtő rendszerint túl van
terhelve. A panasszal kapcsolatban a Közüzemi Kft jelezte, hogy
valószínűleg megoldható a probléma, mert van olyan helyszín,
ahonnan el kell hozni konténert,
ezáltal fenti hulladékgyűjtő ponton kapacitást lehet bővíteni.
Ezúton szeretném Önöket értesíteni, hogy június 4-én 18:30kor a Kinizsi Sportegyesület klubhelyiségében fogadó órát tartok,
amire szeretettel várok minden
érdeklődőt.
Dr. Thoma Csaba
8. számú körzet képviselője
sövény telepítése ugyan halasztódik, de a Kossuth utcai oldalon
kimélyítik az árkokat és a belső
oldalon, a Tóvárosban elkezdik a
csapadékvíz elvezetés végleges
megoldását.
Örömmel tudatom a lakosokkal, hogy április vége óta működik az OTP bankautomata a Tóváros Patikában.
Bocsák Istvánné
9. számú választó kerület

Szépül, zöldül a Toldi-Dombliget Lakópark
A Toldi-Dombliget Lakóparkért Egyesület 2010 októberében azzal a céllal alakult meg, hogy a lakók
összefogásával és pályázati lehetőségek kihasználásával fejlessze a lakóparkot (járdaépítés, fekvőrendőr kihelyezése), növelje a zöld területek nagyságát (fásítás, parkosítás) ezzel is elősegítve a
közösségi helyszínek biztosítását (játszótér).

H

ogy ne csak nevünkben legyünk park tavaly indultunk az Ökotárs Alapítvány által kiírt - Mol Zrt. által finanszírozott - Zöldövezet elnevezésű pályázaton. Ennek keretein
belül a két forduló után 400.000,Ft-ot nyerünk növények vásárlására és köztéri elemek kihelyezésére.
A pályázati anyagunkban 2 pihenő parkot és a parkokat összekötő lakóparki sétányt kívántunk létrehozni. Az ötletünkkel elnyertük a lakók és az önkormányzat támogatását is!
Az egyesületi tagdíjakkal és a lakók felajánlásaival, valamint az önkormányzat által biztosított 300.000,- Ft-os önrésszel együtt összesen kb. 1 millió forintos költségvetéssel dolgozhattunk.
A kiírónak két fontos elvárása volt a
pályázókkal szembe. Az első az, hogy
többségében őshonos magyar növényeket ültessünk, így kerültek a lakóparkba
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az idáig számunkra is ismeretlen növények, mint pl. a jajrózsa, az ükörkelonc
vagy a kányabangita. A pályázat másik
feltétele pedig az volt, hogy a lakóközösségek összefogással szépíthessék saját környezetüket. Ennek megfelelően
a kivitelezést saját erőből, közös munkával kellet megoldanunk. Az ültetésekre 5 szombat délelőttöt hirdettünk
meg, mely során 2 fasor magas kőris és
díszcseresznye került az Eszterházy Pál
utca beépítetlen részébe, továbbá több
mint 550 db díszcserje és közel 100 db
vadgyümölcs cserje került elültetésre a
Zerkovicz Béla és a IV. Béla utcán körbe
a járda, illetve a töltés mellett. A növények mellett hulladékgyűjtők, padok
kerültek kihelyezésre, és virágágyásokat alakítottunk ki.
Ezúton szeretnénk megköszönni
minden egyes résztvevőnek, támogatónak a segítséget!
Gerber Zsófia

Feltételezzük, hogy azok az emberek, akik gátlástalanul dobálják el a háztartási hulladékot,
építési törmeléket, egyéb ház körüli feleslegessé
vált szemetet a város széli bekötőutak környékén, ezen a napon megbújva otthon maradtak.
Ám akadtak szép számmal jó érzésű polgárok,
akik a május 5-re meghirdetett Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napon elszántan összefogtak,
hogy megtisztítsák szeretett városuk inkriminált
helyszíneit, remélve, hogy talán pozitív irányba
változik azok gondolkodása, akiket nem érdekel,
milyen környezetben élik mindennapjaikat.

Sikeres volt az első Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap

Teltek a szemetes zsákok,
SZÉPÜLT A KÖRNYEZET
A

Fészek-klub felé tartó bekötőút egyik beszögellésében hatalmas szeméthalomnak álltak neki a Jobbik városi szervezetének tagjai. Volt mit
pakolniuk a konténerbe, akadt
olyan betontömb, amit csak ketten tudtak felemelni. Itt találkoztunk Nyíri Márton önkormányzati képviselővel, aki egyúttal környezetvédelmi tanácsnok is.
– A tavalyi évben a TeSzedd
országos szemétgyűjtő akcióhoz
csatlakozott a város, de az országos szervezés olyan súlyos hiányosságokkal küszködött, hogy
már akkor is a város szervezte meg az eseményt. Ezért határoztunk úgy idén, hogy a tavalyi
tapasztalatok alapján saját kezdeményezésű köztisztasági akciót tartunk, melyet a Környezetvédelmi Tanácsadó Testület
szervezett – mondta kérdésünkre a tanácsnok, majd így folytatta: – Több héttel korábban levelet
írtam a városunkba települt multinacionális cégeknek, s leírtam,
hogy Dunakeszin a lakosságnak
és a városvezetésnek az az elvárása, hogy ők is járuljanak hozzá környezeti értékeink megóvásához, vagyis nekik is „felelős városlakókként” kell viselkedniük.
Kedvező választ adott a Bauhaus,
az Auchan és a Tesco, akik végül
több száz szemeteszsákkal, kesztyűkkel, ásványvízzel, almával és
egyéb munkaeszközökkel támogatták az akciónapot. A Lidl kimentette magát azzal, hogy idén
ők más karitatív szervezet mellett

kötelezték el magukat, így még e
jelképes módon sem tudják támogatni az akciónapot. Az Aldi, a
Spar és a Penny még válaszra sem
méltatott bennünket.
Továbbmenve,
köztisztasági
napi járőrünk során találkoztunk
a strand felé vezető úton a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül verbuválódott, jókedvűen tevékenykedő csapattal, majd Dunakeszi-alsón csodálhattuk meg a
vasútállomásnál megszépülő gyalogos aluljárót. Itt ugyanis a városi Fidesz és a Fidelitas csoportjának „önkéntes piktorai” nekiláttak, hogy lefessék a meglehetősen ronda falakat.
– A csapatunk egy része más
helyszínen szemetet szed, mi pedig arra vállalkoztunk, hogy emberi külsőt adjunk az aluljárónak – mondta Dióssi Csaba polgármester. – Az objektum a MÁV
tulajdona, tőlük a hozzájárulást
kaptuk, festéket és szerszámokat
az önkormányzat biztosított. Azt
akarjuk, hogy az utazni szándékozók jó érzéssel használják az
aluljárót, s ne a síneken rövidítsék
le az utat a vonathoz, mert, miként azt már korábban is hírül adtuk, az elmúlt öt évben tizenketten vesztették életüket a síneken
városunk területén.
– A festés ötlete Sipos Dávidé, a
Fidelitas elnökéé volt, ő sajnos törött lábbal fekszik otthon – vette át a szót Botka Gábor János önkormányzati képviselő, a Pest megyei Fidelitas elnöke. – Távolabbi
tervünk rendbe tenni a nagyállo-

más aluljáróját, majd a sorozatot a
gyártelepi állomásnál szeretnénk
befejezni.
Fodor Sándorné, a körzet önkormányzati képviselője köszönetet mondott a kezdeményezésért
az itt élő lakosok nevében.
Aminthogy ezúton is köszönet
jár annak a több mint 150 önkéntesnek, akik részben mint magánszemélyek, részben pártok, társadalmi szervezetek, köztük a Diófa Nagycsaládosok Egyesülete,
a Fenyő Lakópark Egyesület, az
Alagliget Lakópark Egyesület, a
Toldi-dombliget Lakópark Egyesület, a Magyar Madártani Természetvédelmi Egyesület 22. sz.
börzsönyi helyi csoportja (ők egy
teherautót is bitosítottak), a Családsegítő, az ÉFRI, a Jobbik, a
Kesző Népe c. helyi jobbikos kiadvány aktivistáiként vették ki
részüket a nagyszabású akcióból.
Többen voltak, akik nem csoportosan jelentkeztek, hanem magánszemélyként. Az önkormányzati
képviselők közül jelen volt Vincze
Géza és Thoma Csaba. Többen
gyerekkel, családdal jöttek.
Az akció végeztével elégedetten
vonta meg a nap mérlegét Nyíri
Márton. 13 helyszínen gyűjtötték
a szemetet, 8 konténer és mintegy
250-300 zsák megtelt. Elszállításukról a Közüzemi Kft. és az Önkormányzat gondoskodik.
– Elképesztő mennyiségű szeméttől sikerült közös erővel megszabadítanunk a várost – mondta a tanácsnok. – Arra kérjük lakótársainkat, hogy vigyázzanak

környezetünkre, ne vegyék semmibe ennyi ember áldozatos munkáját – kérte Nyíri Márton.
Az akciót értékelve Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott valamennyi résztvevőnek, és
a szervezést nagyszerű hatékonysággal irányító környezetvédelmi tanácsnoknak, Nyíri Mártonnak, hogy közösségi összefogással sikerült szebbé tenni lakókörnyezetünket. Megemlítette, hogy
a munkálatokból a polgármesteri
hivatal 20 dolgozója is kivette részét. Köztük többen is voltak, akik
annak ellenére, hogy nem városunk lakói, mégis úgy érezték, ös�sze kell fogni, tenni kell egymásért, a közösségért. - Bízom benne,
hogy akik ezúttal nem vették ki részüket környezetünk szépítéséből,
azok a jövőben segítségünkre lesznek közterületeink megóvásában –
mondta a polgármester.
Katona M. István
A szerző felvételei
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700 MILLIÓ FORINT
A

MEGFIZETETLEN ADÓT
tart nyílván a hivatal

%

jogszabályok változása következtében az önkormányzatok az idei évtől nyilvánosságra hozhatják mely cégek és
magánszemélyek nem tettek eleget adófizetési kötelezettségeiknek. Dunakeszin a képviselő-testület az áprilisi ülésén döntött arról, hogy a város jegyzője tegye közzé a jelentősebb adóhátralékot felhalmozók listáját. Mint lapunk a városházán megtudta, elsőként azon cégek és helyi polgárok neveit hozzák nyilvánosságra, akik már több mint 500 000 forinttal tartoznak a helyi
adóhatóságnak. A fizetési fegyelem hiányosságát jól jelzi, hogy a

mai napig 700 millió forint megfizetetlen adóforint hiányzik a város kasszájából. Ebből az összegből pedig akár a már régóta áhított városközpontot is ki lehetne alakítani vagy fel lehetne újítani a település legrégibb iskoláját, a Szent István Általános Iskolát. Sajnálatos, hogy miközben a kisnyugdíjasok határidőre és
pontosan eleget tesznek adózási kötelezettségüknek, addig több
vállalkozás is megpróbál kibújni a közterhek fizetése alól, holott
Dunakeszin országos viszonylatban sem mondható magasnak a
helyi adók mértéke – közölték a Városházán.

AZ ESEDÉKESSÉGET KÖVETŐ 10. NAPNÁL RÉGEBBI,
500.000 FT-OT MEGHALADÓ ADÓTARTOZÁSSAL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2012. ÁPRILIS 27-I ÁLLAPOT SZERINT

Adatvédelmi okok miatt
az újság internetes változata
nem tartalmazhatja az adósok
adatait.
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Közösen alakítsuk
a város jövőjét
Dióssi Csaba: Mindenki véleményére
kíváncsi az önkormányzat

%

Városi konzultáció kezdődik májusban –döntött a képviselő-testület az áprilisi ülésén. Mint Dióssi Csaba lapunknak nyilatkozott, az a cél vezette az önkormányzatot, hogy a ciklus feléhez közeledve megkérdezze az
itt élő polgárokat mindazokról a témákról, melyekben
már történtek lépések vagy a város vezetésének elképzelései között szerepel. A polgármester véleménye
szerint örvendetes dolog volt, hogy az újonnan megválasztott képviselők 2010 végén egy emberként sorakoztak fel a négy éves fejlesztési koncepció mellett,
felülemelkedve a pártpolitikai érdekeken is.

Adatvédelmi okok miatt
az újság internetes
változata
nem tartalmazhatja az
adósok adatait.

- Fontos számunkra Dunakeszi
polgárainak véleménye, hogy
tudjuk, jó úton járunk-e, hogyan folytassuk a megkezdett
fejlesztéseket. A vállalt program
több eleme már meg is valósult
vagy éppen elindult a megvalósulás útján. Az útépítések az eltervezett és nyilvánosságra hozott ütemben zajlanak, a kerékpárutak építése folyamatosan
történik – emelt ki néhány példát a város első embere.
Mint mondta, a képviselő-testületnek az a feladata,
hogy olyan munkát végezzen,
amelyre a városban élők részéről valós igény mutatkozik. Az
elképzelések ugyan a remények
szerint találkoznak a lakók
egyetértésével, de ha a konzultáció más eredményt hoz egyes
területeken, azokban a kérdésekben a megfogalmazott igé-

nyeknek megfelelően változtatni fog az önkormányzat. –
Ennek csak így van értelme –
nyomatékosítja Dióssi Csaba,
aki ezért is kéri, hogy a hamarosan minden 16 éven felüli városlakó részére eljutó kérdőívet
minél többen töltsék ki és adják le a kijelölt gyűjtőhelyeken,
melyek a város minden pontján
megtalálhatóak lesznek.
Így a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda mellett
a városi iskolákban, óvodákban, bölcsődékben, a Szakorvosi Rendelőintézetben és a helyi rendőrségen is elhelyeznek
gyűjtőládákat, ahol a javaslatokat és véleményeket június
8-áig lehet majd leadni. Dióssi
Csaba kiemelte: a kezdeményezés célja, hogy közösen gondolkodjunk városunk, Dunakeszi
jövőjéről.

A HITELESSÉG ÉRDEKÉBEN

AZ ESEDÉKESSÉGET KÖVETŐ 10. NAPNÁL RÉGEBBI,
500.000 FT-OT MEGHALADÓ ADÓTARTOZÁSSAL RENDELKEZŐ
MAGÁNSZEMÉLYEK 2012. ÁPRILIS 27-I ÁLLAPOT SZERINT

Tudomásunk szerint többek szándéka, hogy akár csalásnak is lehetőséget
biztosítva meghiúsítsa a Városi Konzultáció eredményét. A Programiroda
úgy döntött, hogy a hamísítás elkerülése érdekében – az anonimitás megtartása mellett - számsort helyez el a kérdőíveken. A kérdőíveken található
számsor csupán azért szerepel a lapon, hogy azokat ne lehessen a Konzultáció eredményének befolyásolása céljából sokszorosítani, hamisítani.
Ily módon kizárólag a kiküldött kérdőívek kerülhetnek feldolgozásra, biztosítva a Konzultáció eredményességét. A címzett kísérőlevél és a számsorral ellátott kérdőív szándékosan két külön nyomdai eljárás keretében
készült, a lapok pedig egyforma, ablakos borítékokban, lezárva érkeztek a
Programirodába, így nem visszakövethető, hogy mely kérdőív mely címzett
részére került postázásra, ezt mind a nyomda, mind Dr. Molnár György
jegyző úr is nyilatkozattal igazolja. Az Önkormányzat szándéka a lakók véleményének megismerése. A kérdések jellegéből nem lehet következtetni
sem nemi, sem faji, vallási vagy politikai identitásra, ezért nem látjuk értelmét az LMP felvetésének.
Kérjük, hogy mindenki az eredeti lapot töltse ki és azt sértetlenül juttassa
el a leadóhelyekre, mert csak azokat a kérdőíveket tudjuk a kiértékelésnél
figyelembe venni, ahol egyértelműen bizonyítható annak eredetisége.
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ELKÉSZÜLT A KERÉKPÁROS NAGYKÖRÚT
Úttestre festett kerékpáros sáv védi a közlekedők biztonságát
z alkalmazott megoldást Dunakeszi közlekedési úthálózatának
adottságai, a műszaki lehetőségek és a közutakat rendszeresen használó kerékpárosok
védelme határozta meg – közölték a Városházán. A kerékpárosok biztonságos közlekedését nem csak ott kell megoldani, ahol külön kerékpárutakat tudunk építeni – jelentette
ki Dióssi Csaba, aki ezért fontosnak tartja, hogy a biztonság a kisebb forgalmú, keskenyebb utakon is garantált legyen. - Ezzel kapcsolatban
óvatosak voltunk, mert tudtuk, hogy bizonyára lesznek,
akik ezeket a megoldásokat
kételyekkel fogadják, mivel
nem elkülönített kerékpárutat
építettünk, hanem „csak” az
úttestre festettük fel a kerékpársávot. Ezzel a megoldással
is – az úttesten egyébként is
közlekedő – kerékpárosok nagyobb biztonságát szeretnénk
elősegíteni – hangsúlyozta. A
polgármester kiemelte, a tervezéssel a terület egyik legelismertebb hazai szakemberét bízták meg. Terveit véleményezték a rendőrség szakértői,

14 Dunakeszi Polgár

A Városi Önkormányzat egyik legfontosabb
törekvése, hogy a település útjain közlekedő autósok és kerékpárosok számára – a hatóságok és
a szakemberek bevonásával – továbbfejlessze a
biztonságos közlekedés feltételrendszerét, elősegítse a városi intézmények gyorsabb megközelíthetőségét. E cél megvalósulása érdekében az
elmúlt években - döntően pályázati forrásból
- több kilométer kerékpárút épült Dunakeszin.
Idén pedig a közlekedési útvonalak forgalmi
rendjének átalakításával, a kerékpáros sáv felfestésével alakította ki az intézményeket érintő
kerékpáros „nagykörutat” az önkormányzat.
a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya, s írásban fejtette ki álláspontját mindkét
helyi kerékpáros egyesület is.
Összességében arra a meglátásra jutottak – apróbb módosításokkal, melyeket figyelembe vettek - hogy a tervek a
meglévő adottságokból a legoptimálisabb megoldást vázolták fel.
A városvezető nem vonta
kétségbe, hogy az új forgalmi rend az első időszakban
helyenként okozhat fennakadásokat, néhol az újdonság
a meglepetés erejével hathat, ám hosszú távon, ha már
megismerte és elfogadta a la-

kosság pl. a nyitott kerékpársáv alkalmazását – amit a
KRESZ pontosan szabályoz –
akkor sokkal gördülékenyebbé és biztonságosabbá válik a
közlekedés a városban.
A Dunakeszin alkalmazott
új közlekedési megoldás országosan sem igen ismert. Ezért
az autósok és a kerékpárosok
tájékoztatását segítő oktatófilmet készít szakemberek közreműködésével a helyi televízió,
melyet bemutatnak a város iskoláiban, de elérhető lesz az
önkormányzat honlapján is.
A rendszer akkor működhet jól, ha mind a kerékpárosok, mind az autósok meg-

felelő módon megismerik –
hangsúlyozta Dióssi Csaba,
aki elmondta, az új kerékpársávok kialakításával számos
korábbi problémát is sikerült
megoldani. Példaként sorolta a Fazekas iskola előtti parkolás szabályozását, a Hunyadi úton kiépített speciális forgalomlassító eszközök elhelyezését, az óvoda és iskola
közelsége miatt bevezetett új
forgalmi rendet. Védett útvonallá vált a Mátyás király út,
melyen a Tisza út felé halad a
kerékpáros nagykörút.
A többség érdekét szolgáló
lakossági észrevételeket igyekszünk az önkormányzat lehetőségeihez mérten orvosolni – húzta alá a polgármester,
utalva a Posta utcában tapasztalható parkolási nehézségekre, lakossági javaslatokra. - A
gondok átmeneti enyhítésére
parkolókat építettünk az utca
két végében, ám ez is kevés. A
végleges megoldást az jelenti majd, ha az utcában működő iskola szomszédságában
az őszi tanévkezdésre újabb a
parkolóhelyeket alakítunk ki,
illetve sikerül pályázati forrásból kiépíteni a vasútállomás
melletti P+R parkolót.
A forgalmi rend változásairól megkérdeztük Serfőzőné
Kozma Ilona rendőr főhadnagyot, a Dunakeszi Városi
Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjét is. – A kialakításra került
kerékpárosút-hálózat útvonaláról, a forgalmi rend változásairól, a legapróbb részletekre kiterjedő szakmai elemzések eredményének birtokában

- az intézményekbe járó gyerekek biztonságát szem előtt
tartva – hozták meg döntésüket a szakhatóságok a tervezővel egyetértésben. Ezen szempontok figyelembevételével
változott meg pl. a forgalmi
rend a Hunyadi út és a Tábor
út kereszteződésében is.
A főhadnagy elmondta,
tudják, érzékelik, az állampolgároknak idő kell ahhoz,
hogy megismerjék és alkalmazkodni tudjanak az új forgalmi rendhez. – Éppen ezért
betartjuk a fokozatosság elvét,
de mindenkit arra kérünk,
hogy ne „rutinból”, hanem a
KRESZ táblák szerint vezessen. Természetesen, ha valaki
igényli, azzal szívesen konzultálunk az új közlekedési rendről – tette hozzá a rendőrtiszt,
aki az úttestre festett kerékpáros sávról így nyilatkozott:
- Az egy figyelemfelkeltő sáv,
melyen belül ajánlott a kerékpárosoknak közlekedniük, a
gépjárművezetőket pedig fokozottabb óvatosságra inti.
A kerékpárosok biztonságát
védő megoldást a jogszabályok is megerősítik, amit egyre
többen ismernek fel és - sok
egyéb érv miatt – mind többen ülnek át az autóból a kétkerekűre.
Az interjú során ezúttal is
jól érzékelhető volt, a város
vezetésének alapkoncepciója az, hogy minden fontosabb
intézmény kerékpárral biztonságosan megközelíthető
legyen, amit sokan támogatnak, ám vannak, akik kételyeiket hangoztatják. A változások, a tanulás korszakát éljük,
amihez türelem és tolerancia
kell. Valamennyi közlekedő
érdeke ezt kívánja!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Megelőzés a tavasz jegyében
Verőfényes napsütésben óvodások és általános iskolások lelkes, kíváncsi csoportjai igyekeztek április 20-án reggel a Dunakeszi Rendőrkapitányság udvarára, ahol
ezen a délelőttön övéké volt a terep. A mindennapi életünkben jelen lévő rendőrség
munkájával, a közlekedésrendészettel, baleset-megelőzéssel, és számos egyéb, az
előbbi témakörökkel kapcsolatos tudnivalókkal ismerkedhettek a címben idézett
mottó jegyében, természetesen játékos, kötetlen formában.

A

programot a városi
r e n d ő r k a pi t á nyság a Pest megyei
Balesetmegelőzési
Bizottsággal, valamin a Pest
megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával együttműködésben szervezte a Dunakeszi Városi Önkormányzat, a Polgárőrség és
a Magyar Vöröskereszt városi
szervezetei, a Készenléti Mentők, valamint a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat támogatásával.
A kezdésre összegyűlt gyerekeket, pedagógusokat Serfőzőné Kozma Ilona rendőr főhadnagy, a kapitányság közlekedésrendészeti osztályának
vezetője köszöntötte, majd átadta a szót Dióssi Csaba polgármesternek, országgyűlési
képviselőnek, a rendezvény fővédnökének.
Utalt arra a polgármester,
hogy a rendőri tevékenységben
nagyon fontos közéleti feladat
a gyerekek felkészítése a biztonságos közlekedésre, a szabályok alapos ismeretére. Hiszen a város életében is egyebek mellett nagyon fontos a
közlekedésbiztonság, a megelőzés. Bejelentette, hogy az
önkormányzat a város iskoláival közösen élni fog annak
a 15-40 milliós európai uniós pályázatnak a lehetőségével,
amit a bűnmegelőzés témakörben írtak ki.
Az anyagi és szakmai támogatásért mondott köszönetet
Péter Zoltán rendőr őrnagy, a
városi kapitányság megbízott
vezetője a Polgármesteri Hivatalnak, a megyei Rendőr-főkapitányságnak, a városi Polgárőrségnek, valamit a helyi
baleset megelőzési bizottságnak.
A program szórólapján látható tetszetős rajz készítőjének, Pataki Alexandrának, a
Bárdos Lajos Általános Iskola
5. b. osztályos tanulójának átadta a kapitányság különdíját.

Ezt követően a meghívott
szervezetek képviselői mutatták be programjaikat, melyeket a lelkes gyermeksereg nagy
számban látogatott.
Érdekesek voltak a balesetés bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadások, az elsősegélynyújtással összefüggő bemutatók, valamint a megyei
bűnmegelőzési osztály tesztvetélkedőjének és látványos
képekkel színesített előadásai. Különösen népszerű volt a
Vízirendészet hajója, és a Készenléti Mentők speciális gépkocsija.
Folyamatos csúcsforgalom
volt a forgalomtechnikai eszközöket készítő FOR-VID
Kft. zebrával, forgalomirányító lámpákkal felszerelt oktatópályáján, melyeken az általuk
biztosított rollerekkel, kerékpárokkal lehetett gyakorolni a
helyes közlekedést. Szabó Regina, a cég ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy két hétre biztosítanak egy komplett
KRESZ-parkot, amelyet bármelyik városi iskolában felállítanak, hogy a diákok gyakorolhassák a biztonságos közlekedést.
Rendőrségi témájú aszfalt
rajzversenyt is hirdettek, melynek a zsűri által megállapított
óvodás illetve iskolás kategóriájú győzteseit jutalomban részesítették. Íme a legjobbak:
Az Eszterlánc alagi tagóvodájának Méhecske csoportja, illetve a Bárdos iskola 1.c. osztálya. Különdíjat kapott Zsigri
Olivér, a Bárdos iskola 8.b. osztályos tanulója.
A rendezvény a résztvevők
számát tekintve nagyon sikeres volt. Eredményessége
azonban majd abban mérhető le, amilyen arányban csökkenhet városunkban a közlekedési balesetek száma. Mert
végső soron ez a legfontosabb.
Katona M. István
A szerző felvételei
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MEGOLDÁST KERESŐ
véleménynyilvánítás
A

megoldásra váró kérdés továbbra is foglalkoztatja és megosztja
az ott élőket: épüljön-e újabb
kihajtó a lakóparkból a Kossuth Lajos utcára. A legutóbbi
szavazáson a voksaikat leadók
elsöprő többsége elutasította
ezt. A közelmúltban azonban
több aláírással ellátott kérelem érkezett ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalhoz, mint ahányan korábban
a megnyitás ellen szavaztak.
Ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy újra megkérdezik az ott élők véleményét.
A júniusban megrendezésre
kerülő szavazáson a Nándorfehérvár utca Kossuth Lajos
utca - felőli végének – ahová
jelzőlámpás átkelő épült a hetekben - újbóli megnyitásáról
mondhatnak véleményt a Tóváros lakói.
– A Tóváros forgalma a hétnyolc, de a négy évvel ezelőtti állapotokhoz képest is nagyon megváltozott. Mi a férjemmel 2004-ben költöztünk
ide, a változásokat végigéltem. Ahogy épültek egymás
után a házak, egyre több lett
a lakos és ezzel együtt a gépkocsik száma is. Mivel csak
egyetlen kijárat van, amelyen gyorsan el lehet érni a
főbb közlekedési utakat, ezen
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a kijáraton nagyon megnőtt a
forgalom – mondja a körzet
önkormányzati képviselője,
Bocsák Istvánné. - Az állandó forgalomszámlálás adati szerint itt 24 óra alatt egy
irányba ezernél is több gépkocsi halad át, mely a reggeli és a délutáni órákban éri el
a csúcsot.
– Melyik a legterheltebb
szakasz a lakóparkban?
– Az Ungvár utca Kolozsvár és Széchenyi utca közti
szakasza, melynek terheltsége
sokszorosa a többi utcáénak.
Az élhető környezet biztosítása érdekében minden tóvárosi lakosnak érdeke, hogy
mindenki a legrövidebb úton
hagyhassa el a lakóparkot.
Ezért ezt a problémát mindenképpen szeretnénk megoldani. Olyan megoldást kell
találni, amely az itt élő közösség többségének az érdekeit
szolgálja.
– De ez magában hordozza
a konfliktus esélyét.
– Ez kétségtelen, de a változásokhoz alkalmazkodni
kell, az nem vezet sehova, ha
ragaszkodunk egy korábban
kialakult állapot fenntartásához. Minden józanul gondolkodó lakónak be kell látnia,

hogy egy mindenki által elfogadható megoldást kell találni. Ennek halogatása sokkal
nagyobb feszültséget jelent
egy közösség életében. Remélem, mindenki megfontolja döntését a véleménynyilvánító szavazáson, amely elősegíti, hogy az otthonunknak
választott lakókörnyezetben

Dunakeszi egyik legnagyobb ütemben fejlődő
területe a Tóváros lakópark, ahová a családok
százai költöztek az elmúlt években. Sokaknak
vonzó a szép lakókörnyezet, a szolgáltatások folyamatosan bővülő köre,
amely az ott élők számának bővülésével magával
hozta a gépjármű forgalom növekedését is. A
terület leterheltségének csökkentése, a főbb
közlekedési útvonalak
racionális megközelítése érdekében számos
megoldási javaslattal
élt a lakóparkban élők
egy jelentős csoportja az
elmúlt években, melyről véleménynyilvánító
szavazáson fejezték ki
álláspontjukat. Ismert,
hogy az akkori többségi
akarat csak elodázta a
megoldást, hiszen a probléma napjainkban talán
még aktuálisabb.

jó hangulatban, egymás érdekeit és véleményét, a közlekedési szabályokat betartva éljünk. Úgy élünk, hogy
vigyázunk gyerekeinkre, vigyázunk egymásra! – mondta bizakodva a terület képviselő asszonya.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Fontos célként jelöltük meg, hogy minden olyan témában adjunk be
pályázatot, melynek céljai egybeesnek a város érdekeivel, terveivel
– hangsúlyozta Dióssi Csaba. A város polgármestere szerint a külső
pénzügyi források bevonásával lehetőség nyílik arra, hogy minél
élhetőbbé lehessen tenni Dunakeszit.
Ennek a szemléletnek is köszönhető, hogy sikeresen pályázott a
település kerékpárutak építésére, szintén pályázati források bevonásával újulhat meg a városi sportcsarnok vagy létesülhet három
újabb gyalogos átkelőhely. Ezen fejlesztések eredményeként több
mint 30 millió forintot nyert Dunakeszi.
Hamarosan remélhetőleg kedvező eredmény születik a benyújtott
bölcsőde- és óvodaépítési pályázaton. Ennek eredményeként akár
már a jövő évben 4 újabb bölcsődei és 6 új óvodai csoport fogadhatja a kisgyermekeket.
A képviselő-testület az április ülésén újabb pályázatok beadására
adott zöld jelzést. Így a DunakesziFeszt rendezvényeinek támogatására, az iskolákban zajló bűnmegelőzési programra, térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére, az ovifoci program keretében pedig
speciálisan óvodásoknak készülő műfüves pálya megépítésére.

Elhunyt Kárpáti Imre tanár, kántor,
asztalitenisz edző (1930 – 2012)
Akik ismerték, értetlenül álltak halálhíre előtt. Úgy hitték, a mindig fiatalos sportembert nem
győzheti le a betegség. Bár látták, hogyan emészti a kór napról napra – mégis bíztak abban az erőben és kitartásban, amit a hit és a sport adott Imre bácsinak.

K

árpáti Imre Alsógödön
született. Kisgyermek
korában érték azok
a benyomások, melyek egész
életében meghatározóak maradtak: a templomi kórus tiszta énekhangja és a fennkölt
orgonazene. Kántortanítónak
készült tehát – de a háború és
a háborút követő változások
közbeszóltak.
Életének
legkedvesebb
Alma Materét, a Szegedi Állami Katolikus Tanítóképzőt
államosították. Bár a kántorképzés megszűnt, a hűséges és
szorgalmas tanítványt levizsgáztatta az igazgató, és átadta számára a kántori oklevelet. Szegedről Budapestre került, az Apáczai Csere János
Pedagógiai Főiskolára, magyar-ének szakra. Az utolsó
éves tanárjelöltet – a kor szokásának megfelelően – vidék-

re helyezték, egy éves tanítási
gyakorlatra.
Az egy évből tizenhárom
lett. Romhány ugyanis befogadta és kitüntetett szeretettel, elismeréssel övezte a fiatal, tehetséges pedagógust.
Kárpáti Imre életének egyik
legsikeresebb korszaka kezdődött a nógrádi településen.
Fiatal, lendületes kollégák
közé került, akik támogatták
elképzeléseiben. Kórust alapított. Népszerűvé és sikeressé
tette a karéneklést a faluban.
Eredményeit számos országos
és megyei arany oklevél őrzi –
s a romhányi emberek máig
tartó elismerő emlékezete.
Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként lett fiatalon Nógrád megye ének-zenei
szakfelügyelője, 35 éves korában pedig az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült. Kárpáti Imre
Romhányban ismerte meg
későbbi feleségét, itt alapított
családot, itt költözhetett első
szolgálati lakásába, itt született és cseperedett fel két fiúgyermeke. Céltudatos emberként építette föl életét.
Tudta, hogy a közös élményeknek van a legnagyobb nevelő hatása. Az általa szervezett programok különlegesek
és felejthetetlenek maradtak a
falubeliek és családja számára
is. Mintát adott, hogyan kell

és érdemes teljes életet élni.
Munkája és családja mellett a
rendszeres élsport is belefért
szigorúan beosztott mindennapjaiba. A mozgás, a sport
szeretete egész életében meghatározó volt. A kajakozás a
Dunán, a labdarúgás, és az
asztalitenisz. Ez utóbbit élete
utolsó éveiben is versenyszerűen és sikeresen űzte.
Kárpáti Imre, kórusvezetői tehetsége, pedagógusi vénája és sporteredményei révén több település történetébe írta be magát: szeretettel emlékeznek az ott töltött
éveire
Kiskunfélegyházán,
Kiskunlacházán, Gödön, Vácott, Őrbottyánban, Veresegyházán és természetesen
Dunakeszin.
Kárpáti Imre több mint 40
évet élt Dunakeszin. Megszerette a Duna parti települést.
Tanárként a város több iskolájában is tanított. Az a pedagógus volt, aki emberségével és példamutatásával vívta
ki a tanítványok elismerését.
Kereste a kihívásokat, ezért
a legnehezebbet választotta:
megalapította és több éven keresztül vezette a Bárdos Lajos
Általános Iskolában a dolgozói tagozatot. Olyan gyermekeknek nyitotta ki az értelmét
és érdeklődését a magyar irodalom és a zenei kultúra felé,
akik kimaradtak az általános

iskolából. Legendássá vált pedagógiai módszere. Ennek elismeréseként
adományozta a városi képviselő-testület
a Dunakeszi Városért Arany
fokozatú kitüntetést Kárpáti
Imrének 2000-ben.
Élete utolsó éveiben teljesedhetett be gyermekkori
álma. A dunakeszi Jézus Szíve
Templom egyik kántora lett.
Szombatonként az ő orgonajátékára énekeltek a hívek és a
templomi kórus. Önzetlenül,
komoly felkészültséggel és a
rá oly jellemző szakmai elhivatottsággal. Már nagyon beteg volt, de erejét összeszedve
orgonálta végig az év első miséjét. Nem sokkal ezután már
nem tudott kilépni a házból,
nem tudta gondozni az an�nyira szeretett kertet. Végül
már csak az ablakból figyelte, ahogy ébred a természet. A
betegség legyőzte testét.
Kárpáti Imrének tartalmas,
gazdag életet adott a Teremtő.
Több százan vettek tőle végső
búcsút a gyártelepi Jézus Szíve Templomban. Több százan mondták magukban vagy
suttogták halkan: Isten veled
Imre bácsi.
A gyászoló család köszönetét fejezi ki a fájdalmunkban
együttérző részvétért.
Solymosi László

A képviselő-testület rendeletei

• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (V.04.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 15/2007.(VIII.29.)
számú rendeletének módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (V.04.) rendelete az egyes hatásköreinek
átruházásáról szóló 34/2010. (XI. 22.) számú rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (V.04.) rendelete a városi kitüntetések alapításáról
szóló18/2006. (VI. 30.) számú rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2012. (V.04.) rendelete a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012. (V.04.) rendeletét Dunakeszi Város 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011. (I. 28.) sz. rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012. (V.04.) rendeletét Dunakeszi Város 2011. évi
költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2011.
(I.28.) sz. rendelet végrehajtásáról.
A fentiekben jelzett és a korábbi rendeleteket a www.dunakeszi.hu városi honlapon tekinthetik meg az érdeklődök.
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VENDÉGSÉGBEN

Dér Győző fafaragó művésznél
Dunakeszi országos viszonylatban is kiemelkedő számú alkotóval, művésszel
büszkélkedhet, akiknek közösségépítő/városszépítő alkotásaival gyakran
találkozhatunk nemcsak kiállításokon, de köztereken, intézményekben is. E
művészek egy csoportját – szakítva a magányos alkotó mítoszával – a DunArt
Képzőművészeti Egyesület fogja össze. Az egyesület egyik tagjával, Dér Győző
fafaragó művésszel beszélgettünk.
– Mikor és minek hatására
kezdett faragással, szobrászkodással foglalkozni?
– A családunkban nem volt
hagyománya a fával való foglalatosságnak, édesapám géplakatosként dolgozott, és a
művészetek sem töltöttek be
különösebb helyet az életében.
Cserkészként viszont naphosszat az erdőt jártuk, és én,
csak úgy szórakozásból, fölkapkodtam mindenféle fadarabot a földről, és elkezdtem
faragni a legkülönfélébb dolgokat – a pipától a sétabotig.
Közben megismertem a fafajtákat, és azt, hogy melyik,
mire alkalmas.
Legközelebb a
k atona s á g ná l
került elő a faragás. Repülős voltam, és a repülőtéren – ahol a háború
alatt rengeteg gépet
lelőttek – tenyérnyi
méretű plexidarabok
hevertek szerteszét a
megsemmisített gépek
ablakaiból.
Unaloműzőként kezdtem repülőformára reszelgetni ezeket az anyagokat,
de aztán a bajtársaim
kérésére, egész sorozatot gyártottam belőlük
a katonaidőm alatt. Később rászoktam, hogy
ajándékba
faragjak
mindenfélét, óvodai,
iskolai emlékplakettet
ballagásra, kis dísztárgyakat. De ennél komolyabban nem foglalkoztam „művészkedéssel”, fiatalkoromban
inkább a sport, a birkózás kötötte le a
figyelmemet. Jelentős eredmé18 Dunakeszi Polgár

nyeket értem el az ifjúsági csapatokban, nyolc országos bajnokságon szereztem aranyérmet. Két évvel Helsinki előtt
50 másik fiatallal együtt beválogattak az olimpiai keretedzésekbe. A selejtező középiskolai versenyen azonban egy
bírói tévedés következtében
második helyezést értem el,
azzal a Hódos Imrével szemben, aki néhány évvel később
világklasszis lett: a győzelmének köszönhetően kijutott az
olimpiára, és ott bajnoki címet szerzett. Én pedig örökre
hátat fordítottam a sportpályafutásomnak. Munkába
álltam, előbb az ÉPFUnál, majd a budaörsi Sasad TSZ-nél,
és gépjárműszerelőből fokozatosan a
gépjavító üzemvezetőjévé „tornáztam fel magam”, majd ebből a beosztásból
mentem
nyugdíjba 1990-ben.
– Mikor vált ismét fontossá az Ön számára az alkotás?
– A nyugdíjazásom után
valahogy jött egy késztetésem, aztán az ötletek egymást követték, és a faragás napi szokásommá vált.
A fa mellett pedig fölfedeztem magamnak a rezet.
Az egyik első rézmunkám
egy Szentendrén található, méteres átmérőjű díszkút. Több domborművem
van, amit rézből és fából is
elkészítettem, mint Emese álmát, a Hét vezér vérszerződését, a Csodaszarvas történetét vagy a
Nándorfehérvári diadalt. Mára több száz
domborművet,

szobrot faragtam, és közben
az elméleti tudást is igyekeztem könyvekből pótolni.
– Alkotásai leggyakrabban
a magyarság ősi mítoszaiból
és történelmünk különböző
korszakaiból merítik tárgyukat.
– A családi örökségünk
meghatározó volt a magyarság tudatom kialakulásában és a neveltetésemben. Az
édesanyám Báthory nemzetségből származott, apám pedig a Délvidékről, Bánátról
települt át, mikor 1924-ben
behívót kapott, és szerb katonának kellett volna állnia. Tudatosan törekszem azoknak
az eseményeknek és kimagasló személyiségeknek a megörökítésére, akiket úgy vélem,
nem szabad elfelejtenünk. Készítettem portrét többek között Rákócziról (a dombormű
a beregszászi főiskolán található) Kossuthról (a kanadai
Kossuth-háznak adományozva), Bartókról, Nagy Gáspárról (a költő emlékestjén
Dunakeszin járt család számára). Az ősmagyar mítoszok
mellett állandó témaként szerepelnek történelmünk sorscsapásai – pl. Trianon. Sok
domborművem híres – Munkácsy, Benczúr Gyula – festmény alapján készült.
– Számtalan alkotásával
találkozhatunk Dunakeszi
közintézményeiben, közterein. Kérem, mondjon pár szót
a legfontosabbakról!
– Millecentenáriu-munkra
készítettem az emlékparkban álló kopjafát és emlékművet. A kopjafa érdekessége, hogy a tetejére helyeztem a
Szent korona mását, jelképez-

ve, hogy annak szellemisége
köti össze a múltat (akiket az
ősöknek emelt kopjafa szimbolizál) a jelent és a jövőt. A
Nyergesújfaluról ideszállított
kőtömbre rézből öntöttem ki
a két évfordulót, míg mellette
a Kárpát-medence Keszi városnevei állnak. A kőtömb két
évvel ezelőtt nyerte végleges
formáját, mikor a Turul madár a tetejére került.
A Dózsa György téren, a
városháza mellett lett fölállítva az az emlékoszlop, melyet Dunakeszi 750 éves jubileumára faragtam. A 6 és fél
méter magas oszlopon megformáztam a város teljes történelmét IV. Bélától kezdve,
akinek ajándékozó okiratában elsőként tűnik föl a település megnevezése. Az oszlop
tetején a zászlónkon szereplő
angyal, alatta a Duna rézből
kimetszve. A városháza 100
éves évfordulójára egy rézképet készítettem, ez az épület
belső falán látható.
Mindig örömmel ajándékoztam a városnak, a közintézményeknek egy-egy évforduló, jeles esemény alkalmából, hiszen több mint
fél évszázada élek itt a családommal, és fontos számomra,
hogy a magam tudásával hozzájáruljak Dunakeszi épüléséhez.
Maczkay Zsaklin
Fotó: KesziPress

Bella Levente szívesen
adna többet magából

Már kisgyermekként megszerette a vidéki város életét, ugyanis
Zalaegerszegen nőtt fel. A munkája miatt költözött fel a fővárosba,
ám elárulta, élni képtelen volt Budapesten. Feleségével három éve
költözött ki az egyik újonnan épült lakóparkba, és úgy érzi, nem fogja döntését soha megbánni. Azóta megszületett első gyermeke is, így
igazi otthonra lelt. A hangját egy ország csodálta a Megasztárban.
Ő Bella Levente, aki tősgyökeres zalaiként lelt otthonra a Duna
partján fekvő településen.

– Ma Dunakeszin sok ember véleménye szerint kétfajta lakos él: őslakó
vagy beköltöző. Ön melyik tábort erősíti?
– A beköltözőkét, ugyanis három
évvel ezelőtt költöztem ide a feleségemmel Budapestről. A választásomat megkönnyítette, hogy nagyon népszerű volt az agglomerációba vágyók között ez a ma már
majd negyvenezres, mégis nyugodt
város.
– Nehéz volt a fővárosi forgatag
után megszoknia ezt a légkört?
- Bevallom, egyáltalán nem esett
nehezemre, ugyanis mielőtt a munkám miatt felköltöztem Budapestre, addig Zalaegerszegen éltem. Ott
is nyugalom vett körül, és egyetlen
dolog, ami igazán hiányzik itt nekem, hogy ott sokkal több erdő
vette körül a várost. De egyáltalán
nem csalódtam Dunakesziben, nagyon szeretek itt élni.
– A régi részre költözött, vagy valamelyik új lakóparkban találta meg
jelenlegi otthonát?
– A Toldi-lakóparkban élünk hármasban, ugyanis megszületett menet közben az első gyermekem is.
A közelben lakókkal már létrehoztunk egy nagyon aktív egyesületet, amely komoly harcot vív azért,
hogy élhetőbb körülmények között
lakhassunk. Már kiharcoltuk, hogy
legyen játszóterünk, illetve sikerült

elintézni, hogy fákat ültessenek az
utcákba. Megnyugtatok mindenkit,
igencsak ötletgazdag a csapat…
– Az elmúlt hónapokban gombamód megszaporodtak a kerékpárutak a városban…
– Noha a szándékot nagyon becsülöm, hogy a környezetünk védelme érdekében ennyire előtérbe kerül a kerékpáros közlekedés, mégis azt mondom, korántsem biztos,
hogy ez a helyes megoldás, ez a jó
gyakorlat. Sajnos az utakon nem
lesz biztonságosabban kerékpározni, mert felfestenek pár vonalat,
hisz ezáltal nem szélesedik, hanem
keskenyedik az utca. De még egyszer mondom, a szándék is becsülendő, nyílván a rendelkezésre álló
anyagi fedezet ezt a megoldást tette lehetővé.
– A Megasztár egyik döntőseként országos hírnévre tett szert.
Dunakeszin az elmúlt két esztendőben egyre több lett az olyan kulturális program, amely a fiatalokhoz szól.
Szívesen lép fel új otthona rendezvényein?
- Tény és való, amióta itt lakom,
azóta nagyon sok rendezvényről
hallok, olvasok, és örömmel tölt el,
hogy ezek valamennyi korosztály
számára elérhetőek, élvezetesek.
Eddig nem sok felkérést kaptam,
pedig szívesen vállalnék ezekben
több szerepet.
- molnár -

Élete legjobb döntése,
hogy a városba költözött

Vannak emberek, akiknek az élete már egészen fiatalon eldőlt. Ám
vannak olyanok is, akik csak később kerülnek olyan helyzetbe, hogy
a további sorsukat döntően befolyásoló döntéseket hozzanak. Nagy
Ildikó huszonegy évvel ezelőtt egy pesti telek áráért tudott itt
Dunakeszin egy a folyóhoz közeli házat vásárolni a testvére ajánlására. Ahogy mondja, élete legjobb döntése volt ez, és örökké hálás
lesz ezért a nővérének.

A rendszerváltást követő évben
egyre csak azt nézegette férjével,
hogy nem lenne-e érdemes pesti telküket, amire éppen építkezni szerettek volna, eladni, hogy az
érte kapott pénzből egy, a fővároshoz közel fekvő településen megvásárolhassák álmaik otthonát. Aztán meghozták a döntésüket, amit
azóta sem bánt meg egyetlen pillanatra sem.
„A nővérem akkor már itt lakott
Dunakeszin, és ő hívta fel a figyelmünket a Dunától száz méterre
lévő, az akkor új házra, amit tényleg megvehettünk a pesti telkünk
árából. Azóta is itt lakom, immár
egyedül, illetve az állataimmal, és
életem végéig áldom azt a napot,
amikor ideköltöztem, örökké hálás
leszek a nővéremnek ezért” – fogalmazott Nagy Ildikó, aki tavaly ment
nyugdíjba, ám azt őszintén sajnálja,
hogy a város aktív nyugdíjas életébe még nem tudott bekapcsolódni.
Kutyája és macskái igazi barátságban élnek, és ők is elfogadták
a gazdi „kétlábú” barátait, akikkel Ildikó nagyon sok programot

szervez. Legutóbb szemetet szedtek a Duna partján, amely véleménye szerint azóta a város egyik legszebb része lett, amióta az önkormányzat leköveztette azt.
„Egyszerűen öröm itt sétálgatni,
és a jó közbiztonságnak hála, nemcsak én, hanem bárki megteheti
ezt, akár este is” – folytatta lakókörnyezete dicséretét Nagy Ildikó.
Úgy érzi, lassan a régió kulturális központjává válik Dunakeszi,
ugyanis az elmúlt két évben annyi
programot, rendezvényt szervezett
a város vezetése, ami messzire hírét vitte a településnek.
„Fantasztikus ötlet volt létrehozni a KesziFesztet, de az Alagi Vágta feltámasztása is nagyon okos dolog volt. A Művelődési Ház is egyre
többször telik meg, hisz az ott látható előadásokra csak úgy tódul a
nép” – jelentette ki a 63 éves as�szony, akinek a lelki békéje is megvan, mégpedig a hívek által nagyon
tisztelt Szádoczki Károly atya odafigyelő gondoskodása miatt.
- molnár -
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A Dúló – család kiállítása az Iskolagalériában

Elágazások és összefonódások
Az iskolagaléria – április 26-án megnyílt - 114. kiállítása ismét egy különleges művészeti élménnyel
kedveskedik a Dunakeszi polgároknak és az idelátogató vendégeknek. Az Elágazások, összefonódások c.
csoportos tárlat egy Dunakeszin élő, köztiszteletben álló művészcsalád négy tagjának alkotásait mutatja be. A kiállítást hagyományosan, Harangozó Katalin tanárnő, a galéria „szellemi anyja” rendezte.

A

hogy sugallja a cím, az alkotók,
a család tagjai – különbözőségeik ellenére - természetes (szellemi) összefonódásban állnak egymással,
s a családi gyökerek egységes értékrendként sugároznak át alkotásaikon. Mindemellett azonban autonóm alkotóként –
kialakítva saját stílusukat - mindannyian a maguk útját járják a művészi önkifejezésben.
A kiállítást – a Dúló családdal több
évtizedes baráti/szakmai kapcsolatban
álló - Kollár Albin címzetes nyugalmazott iskolaigazgató nyitotta meg Kárpáti Zoltánné igazgatónő köszöntő szavai után. Az ünnepélyes megnyitó hangulatához hozzájárult az Aranyeső kórus csengettyűseinek előadása, Csörsz
Sándorné Irénke vezényletével. Majd a
Kicsinyek kórusának tréfás népdalokból
összeállított előadása. Felkészítő tanáruk
Dászkál Dóra volt.
Ez a kiállítás – hangsúlyozta Kollár Albin megnyitó beszédében – különösen
bensőséges alkalom, hiszen olyan alkotókat hozott el az iskola falai közé, akik maguk is meghatározó szereplői a Kőrösinek.
Dúló Károly, miután 1984-ben lányát, Ildikót beíratta az iskolába, azóta lányával és unokájával együtt „szinte szó szerint velük él” - fogalmazott. Dúló Károly
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Balázs Béla díjas filmrendező, író, akinek
munkássága a szűkebb pátrián túl Európában is méltatókra talált. Szerteágazó
tevékenysége mellett kezdetektől szívén
viselte a Körösi iskola sorsát, s a róla készített filmjével, könyvével és egyéb írásaival népszerűsítette az intézményt. A
mostani kiállításon Dúló Károly sokszínű fotóművészeti munkásságának egyik
kisebb, ám jelentős szegletével találkozhatunk. Nagyméretű, színes fotóin Budapest különböző szecessziós emlékműveit ábrázolja, képekbe szabva a magyar
kultúrtörténet egyik meghatározó korszakát. A különleges perspektíváknak,
nézőpontoknak köszönhetően az ismert
épületek új megvilágításba kerülnek, és
az egészből kiragadott apró részletek –
szobrok, kupolák, oszlopok – érzékletesen mutatják be a stílus eleganciáját.
Dúló Ildikó egykor maga is a Kőrösi padjait koptatta, majd tanárként tért vissza az
anyaintézménybe. A mostani kiállításon
sajátos, élénk színvilágú festményeit mutatja be, melyek – Kollár Albin megfogalmazása szerint – egy érzékeny és tudatos lélek
alkotói pályájának fontos korszakát képviselik. Izgalmas képi világukat részben annak a kettős látásmódnak köszönhetik,
mely egyszerre gyermeki és egyszerre egy
felnőtt látásmódja – mondta Kollár Albin.

A tiszta színek és az egyszerű formák dekorativitása a gyerekek világa felé tekint, ám a
finoman megfogalmazott lélektani szálak a
felnőtt látásmódját tükrözik.
Dúló Anikó pályája egykor szintén a
Kőrösi falai közül indult el, pontosan annak rajztagozatos osztályából, ahol Harangozó Katalin rajztanárként egyengette útját. Az alkotógeneráció valamennyi
tagjának sorsa összefonódott a könyvvel,
ám a legfontosabb szerepet mégis az ő
munkásságában tölti/töltötte be – hangsúlyozta az intézmény egykori igazgatója.
Anikó a kiállításra különleges, kézműves
könyvekkel érkezett, melyek – Kollár Albin megfogalmazása szerint - megőriztek
valamit a híres, régi nyomdásztradíciókból. Az alkalmazott grafikusként arculattervezéssel, kiadványok tervezésével
foglalkozó művész könyveiben a fotókat,
a festményeket és a szöveget sajátos hangulatban komponálja egybe.
A művészcsalád negyedik tagja, Ildikó
legidősebb lánya, Lukács-Dúló Lídia, aki
jelenleg a Kőrösiben tanul, ám fiatal kora
ellenére már többkötetes mesekönyv
írói múlttal és ifjúsági irodalmi díjakkal
büszkélkedhet. A kiállításon könyveit és
rajzait tekinthetik meg a látogatók.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Hohner Miklós

2012. május 27.

Városi gyereknap

Kedves Gyerekek!
OVISOK, SULISOK, KICSIK és NAGYOK!
Szeretnénk itt, városunkban, közösen szüleitekkel, nagyszüleitekkel megünnepelni e jeles napot!
Vidám, szórakoztató játékok, ügyességi vetélkedők,
saját kezűleg készíthető ajándékok, színpadi műsorok.
Május 27-én (vasárnap) 10-16 óra
Dunakeszi Kinizsi Sportpálya, Fóti út 41.

Sok érdekesség, meglepetés
és
INGYENES JÁTÉKOK!
• gumivár, ugráló, viaskodó
játékok, csúszda
• foglalkozások, üvegfestés,
sportjátékok
• színházi előadások, táncosok
ugráló kötelesek, és még sok
érdekes meglepetés
Fizetős játékok:
Dodgem, körhinta, UFÓ
10 órától fussunk együtt Schirilla
Györggyel, valamint Dióssi
Csabával és Erdész Zoltánnal!
Dechatlon sportprogramok:
11 órakor alsós gyerekeknek
(0,9 km),
11.30 órakor felsős gyerekeknek
(1,65 km)
12 órakor a felnőtteknek (2.4 km)
12:45 Duatlon (kerékpár-futás)
13:15 órakor gyorsasági
kerékpár,
valamint 11 és 13 óra között
mountain-bike pálya.
Az első három helyezett
díjazásban részesül.
Jelentkezni lehet a helyszínen.
A Dechatlon a futóversenyre a
legtöbb gyereket
nevező intézménynek 30.000
ezer forintos
vásárlási utalványt ajándékoz.
SZERETETTEL VÁRUNK
MINDENKIT!
Dióssi Csaba
polgármester,
országgyűlési képviselő
Erdész Zoltán
alpolgármester
Dunakeszi Programiroda
szervező

Támogatóink:
Dunakeszi Önkormányzat,
Fidesz Dunakeszi Szervezete,
Fidelitas Dunakeszi Szervezete,
Dunakeszi Közüzemi Kft.
Gyereknap buszjárat
Május 27-én 9.30 óra és 14.30
óra között óránként közlekedik
a Kinizsi pályán megrendezésre
kerülő Városi Gyermeknapra.
A busz az alábbi útvonalon
közlekedik:
Szt. István út SZTK, Barátság út
9. – Barátság út 39. – Nap u. Béke u. – Zápolya u. – 4. sz.
Óvoda – Széchenyi István u. 2. –
Szilágyi u. – Bocskai u.
– Fóti út 30.
Dunakeszi Alsóról két alkalommal
11.00 órakor és 13.00 órakor
közlekedik a járat.
A visszaútra mindegyik járat
igénybe vehető.
Az utolsó buszjárat 16.00 órakor
indul a Kinizsi pályáról.
Parkolási lehet ség a Szakáll
Ferenc u. végén létesített
ingyenes parkolóhelyen. A
parkoló nem őrzött!
A sportversenyek miatt 9:00 és
14 óra között a Kincsem utca
aszfaltozott része le lesz zárva.

Dunakeszi Feszt válogató
Keressük Dunakeszi válogatottját, amely a várost
képviseli a szeptemberi Dunakeszi Feszten a környez
települések csapataival
vívott Kistérségi Hétpróba
vetélked n.
Játék selejtez k:
11 óra: szkander
14 óra: robeobika
15 óra: falmászás
Jelentkezni lehet a
Gyereknapon az információs
sátornál.

A Dunakeszi Programiroda
május-júniusi programajánlata
Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán
Május 16. szerda 16.00 óra
Emléktábla avatás Tóth Mariska tanítónő emlékére a
DOK Szent István iskolájában. A Tóth Mariska Hagyományőrző Csoporttal közösen megtartott emléktábla
avatás, melynek során az iskola emblematikus tanáráról
emlékezünk meg.
Információ: Eich László
(27/341-716)
Május 17. csütörtök
15.00 óra
Megemlékezés a Sellei Zoltán születésnapjára.
Koszorúzás az Új Temetőben
lévő síremléknél.
Információ: Németh Klára,
Csonka Mária (nk@mail.dkvk.
hu, 27/351-518)
Május 25-26. (péntekszombat) 18.00 óra
William Shakespeare: tévedések vígjátéka a VOKE József Attila Művelődési Központban a Farkas Ferenc Művészeti Iskola „Színfolt” csoportjának előadásában.
Információ: Hoványné
Martikán Erika
Május 26-27.
(szombat-vasárnap):
Városi Repülőnap
Legendák a levegőben 2012
elnevezéssel ismét megrendezésre kerül a Dunakeszi Repülőnap. Az ellátogatók szabadtéri programokon, versenyeken és további szabadidős programokon vehetnek
részt.
Helyszín:
Dunakeszi Repülőtér

Május 27. (vasárnap)
10.00-16.00 óra
Városi Gyereknap
Sok meglepetés, ajándék, érdekesség, játékok várják a
gyerekeket és kedves szüleiket a minden évben megrendezésre kerülő Gyereknapra.
Helyszín: Dunakeszi Kinizsi
Sportpálya, Fóti út 41.
Információ: Dunakeszi Programiroda (27/742-815)
Június 2. (szombat)
17.00 óra
„Kép/más” Fiatal dunakeszi
alkotók közös kiállítása
A művelődési ház galériája
ezúttal a fiatal, kortárs dunakeszi művészeknek ad lehetőséget a bemutatkozásra.
Helyszín: VOKE József Attila
Művelődési Központ, Állomás
sétány 17.
Június 5. (kedd)
10.00- 18.00 óra
Olvasók napja
A városi könyvtárban koszorúzás, író-olvasó találkozó és
kiállítás lesz az olvasói nap alkalmából.
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, Kossuth Lajos
u. 6. Információ: 27/341-853
Június 8. (péntek)10. (vasárnap)
Agár Coursing EB
A 2012-es Agár Coursing Európa Bajnokság Dunakeszin!
A helyszínen lesz állatsimogató, programsátrak, bemutatóversenyek és egyéb programok kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. A belépés díjtalan!
Helyszín: Alagi
Lovascentrum
Információ: www.
eurocoursing2012.com
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A 71 éves örökifjú pedagógus 30 éve a Pest Megyei Sakkszövetség elnöke

600 sakkversenyt rendezett
Solymosi László
Március 12-én töltötte be 71. életévét Solymosi László nyugdíjas tanár, aki
1981 óta a Pest Megyei Sakkszövetség elnöke. Több évtizedes megbonthatatlan
kapcsolatban él a sakkozással, „élete a sakk”. Megkapta a Magyar Sakkozásért kitüntetést (1996), a Szabó László díjat (2011), dunakeszi városi kitüntetéseket (2007, 2011).
– Hogyan kezdődött?
– A sakkozást édesanyámtól tanultam meg 1947-ben, akivel sok sakkcsatát vívtunk gyermekkoromban. A Dunakeszi 2.
Számú (ma Széchenyi István)
Általános Iskolában a második legjobb sakkozó voltam, de
kitűntem atlétikában és labdarúgó-kapusként is. Emlékszem, 1954. március 14-én egy
váci csapatversenyen én minden mérkőzést megnyertem, a
Dunakeszi 2. Sz. Iskola csapata
a harmadik helyen végzett. Már
ekkor örömmel tanítottam a fiatal sakkozókat.
– Hogyan alakult pályafutása?
– Barátommal, osztálytársammal Stugel Józseffel (19411999) 1959. július közepén a
Nyugati Vasutas sakkcsapatához igazoltam, ahol Alföldi
László volt az edző, de a csapatban Dely Péter és még sok más
neves sakkozó is játszott. 1970
januárjában igazoltam át a Vasútépítők csapatába, ahol Szily
József előadását hallgattam. A
sakkpályafutásom
következő állomásaként 1973. március 1-én megalakítottam a Du-

nakeszi sakkcsapatot, melynek 1987-ig voltam az edzője, vezetője, majd 1987-1988-as
években a Dunakeszi SE elnökeként tevékenykedtem. A
Magyar Sakkszövetség Ifjúsági Bizottságának tagja voltam
1989-1999 között, közben pedig 1993. március 1-én alapítottam meg kizárólag 20 éven aluli
fiatalokból az Alagi Diák Sakk
Klubot, melynek ma is edzője
és vezetője vagyok.
– Életre szóló emlékek?
– 1959. november elején egy
szívélyes hangú levelet kaptam a Magyar Sakkszövetségtől, melyben demonstrációs
tábla állítónak kértek fel. Így
november 15-én a Magyarország-Jugoszlávia női találkozón, majd november 21-től december 21-ig a 15. magyar férfi bajnokságon én végezhettem ezt a megtisztelő feladatot.
Amikor 1964-ben a dunakeszi
3. számú Általános Iskolában
(ma Bárdos Lajos Á. I.) elkezdtem tanítani, akkor labdarúgó,
kézilabda és sakk szakköreim voltak. A sakkozó tanítványok közül Szabó János, Faska
Ilona, Fazekas Bence és Laci

fiam többször is bekerültek az
országos diákolimpia döntőjébe. Márta lányom is sokáig hódolt a sakknak, a Pest megyei
Diákolimpián ezüstérmes lett,
és ott volt 1983-ban a 11 évesek
országos korcsoportos bajnokságban. A sakkedzői oklevelet
1982-ben szereztem meg.
– A könyvírás és a versenyrendezés mióta tartozik mindennapi munkájához?
– Elég régen, 1980-ban írtam
meg első sakk-könyvem Sakkozzunk, Gyerekek! címmel,
amely azóta öt kiadást élt meg.
1983-ban a Sakkozzunk Fiatalok!, 1984-ben a Magyar bajnokok 1945-1985 és a Magyar női
bajnokok 1947-1987 jelent meg.
A Pest megyei Sakkszövetség elnöke 1981 óta vagyok, 1980-ban
indítottam be azt a versenysorozatot, amelyen részt vettek többek között a Polgár lányok, Lékó
Péter, több híres, neves sakkozó, akik közül ma már magyar
bajnokok… Ennek a sorozatnak
idén március 31-én volt a 600.
versenye!
– Milyen társadalmi tevékenységet fejt ki?
– Dunakeszi 1977-ben nyer-

te el a városi rangot, azóta minden évben megírtam Dunakeszi sportévkönyvet, elkészítettem Dunakeszi sakktörténetét.
Megírtam a Dunakeszi SE ötven éves történetét, a Dunakeszi
Körösi Csoma Sándor Általános
Iskola 1978-1988 évi sakktörténetét. A Pest Megyei Hírlapnak
1961-től a lap 1995-ös megszűnéséig voltam tudósítója, de különböző országos (Szabad Föld,
Népsport), és helyi lapokban is
publikálok. Ma már elmondhatom, hogy 1961. augusztus 5.
óta 7225 cikkem jelent meg. A
2000-es években a helyi TV-nél
sportriporterként dolgoztam és
hétről hétre megjelentek a sporteredmények a képernyőn. Szeretem a sportot, a sakk pedig az
életem volt és maradt mindig is.
Mind ehhez hozzájárult a jó családi háttér, mely nélkül ezek az
eredmények nem születhettek
volna meg. A sakk az életem 64
év óta, remélem még sokáig meg
is marad, hogy ennek a szép játéknak titkait sok fiatalnak tudjam átadni.
A Szerk.

ELADÓ!

06 27 353 520
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Futsal-gála a Kinizsi
bajnokságzáró mérkőzésén
Az NB II Keleti csoportjában szereplő Dunakeszi Kinizsi Futsal Szakosztályának idei utolsó mérkőzése 2012. május 11-én pénteken került megrendezésre
a Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokában. A bajnokság záró mérkőzése iránt óriási volt az érdeklődés, zsúfolásig megtelt a lelátó, nagyon
sokan csak a sportcsarnok aulájában, kivetítőn élvezhették a mérkőzés
izgalmas perceit, és a látványos show műsort.

A

pénteki
rendezvény jóval több
volt, mint egy bajnoki mérkőzés, amely köré
rendkívül színes programmal készültek a szervezők. A futsal rajongóknak
egy látványos, szórakoztató műsorral kedveskedtek
a házigazdák. A tartalmas
estén fellépett Tóth Gabi és Wolf Kati
is, valamint az ünnepélyes éremátadót
megelőzően Vastag Csaba koncertjét élvezhette a közönség. A koncertek mellett a hazai csapat minden mérkőzésén
lelkesen drukkoló pompon csapat tagjai is nagyszerű bemutatóval készültek a
fontos eseményre.
A Dunakeszi Kinizsi tavaly nyáron

kezdte meg szereplését az
NB II-ben, és máris nagyszerű eredménnyel zárta az első bajnoki évet. Fehér Zsolt játékosedző csapata az előkelő második helyen zárta a pontvadászatot,
a szomszédvár, Vác mögött,
melynek köszönhetően a
májusi két osztályozó mérkőzésen még kivívhatja a feljutás jogát az
NB I-be.
A péntek esti futsal fieszta és látványos
show műsor óriási közösségkovácsoló erővel hat a Horváth Ferencéket hétről hétre lelkesen buzdító teltházas nézőseregre. A bajnokságban rendkívül szép teljesítményt nyújtó csapat természetesen az
utolsó meccsén is remekelt és fölényes győ-

zelemmel, a tőle megszokott bravúros játékkal és hatalmas gólokkal (7:3) zárta az
estét a Törökszentmiklós csapata ellen.
Méltán zúgott, a Szép volt, fiúk!
Legindi Tímea
Fotó: Magyar Futsal
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Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) a
DMRV Zrt. támogatásával harmadik
alkalommal hirdette meg a vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-hét
programját, az általános iskolák
számára.

HAPPY-hét

Tiszta vizet a pohárba !

O

rszágszerte mintegy 110 oktatási intézményben 30 000 tanuló részvételével április 23-27-e között zajlottak az
események, melynek hosszú távú célja, hogy
növekedjen a gyermekek víz-, és csökkenjen
a cukros üdítő fogyasztása, hozzájárulva ezzel is a gyermekkori elhízás megelőzéséhez. Az
öt nap során a tanulók, az OÉTI által kidolgozott, kreativitást, ügyességet igénylő feladatok,
és interaktív oktatóanyag segítségével ismerkedtek az egészséges folyadékfogyasztási szokásokkal. Emblémájával ellátott vizeskancsókat juttatott a Vízmű az iskolákba, hogy a tanulókat ezek használata is emlékeztesse a tiszta víz fontosságára.
Az akcióhoz városunkban a Széchenyi iskola csatlakozott, amely a múlt évben elnyerte az ÖKO iskola címet, és már akkor is megrendezték a tiszta vízzel kapcsolatos sorozatot, tájékoztatott Szabó Istvánné biológia-ké-

mia szakos tanárnő, az ÖKO munkacsoport
vezetője. Természetesen a tanórákon foglalkoznak a víz fontosságával, de nagyon hasznos külső szakemberektől is hallani az ismereteket. Az akció időtartama alatt minden
nap megkapták a napi tesztfeladatot, melyek
között például azt kellett megtudni, hogy az
üzletekben milyen vizeket lehet vásárolni.
Lelkesen fogadták a tanulók 23-án reggel az
iskolaudvarra begördülő – a Vízmű által biztosított – lajtos kocsit, s minden szünetben diákok sokasága ebből itta a tiszta vizet. Kiderült, hogy sok gyerek még sosem látott ilyen
járművet. 26-án egész délelőtt a Vízművek által delegált előadó, Nagy Katalin az egymást
váltó osztályokat az édesvíz keletkezésével,
Földünkön való eloszlásával, élettani fontosságával ismertette meg, kiemelve a takarékos
felhasználás fontosságát s egy kisfilmből többek között azt is megtudhatták, hogy milyen

tragikus következménye lehet a tartós vízhiánynak. Mindezeket a programokat a munkacsoport tagjai közösen bonyolították le,
hangsúlyozta Szabó tanárnő. Zárónapon a témához kapcsolódó plakátok készítésére biztatták a tanulókat, s az elkészült műveket az
aulában állították ki.
Nagylelkű támogatók jóvoltából az iskolák
nyereményjátékon is részt vesznek, a HAPPYhét fődíját pedig azok között sorsolja ki az
OÉTI, melyek a legtöbb vízfogyasztást népszerűsítő programelemet valósították meg. Az
egyik támogató, a DMRV Zrt. mint felelős közszolgáltató, felajánlotta, hogy a nyertes tanintézmény diákjai részére egy különleges, egyedi
és kalandos „tanösvény sétát” szervez 16 méterrel a Duna alatt.
Katona M. István
A szerző felvételei

Bölcsődések, óvodások,
várunk Benneteket!

Logopédiai és fejlesztő foglalkozás
vezetésére intézményünk külső szakembert alkalmaz.
Gyermekeink igény szerint részt vehetnek korcsolya és úszásoktatáson,
valamint elsajátíthatják a lovaglás
alapjait.

Ha biztos akar lenni abban, hogy
gyermeke színvonalas ellátásban
részesül, akkor ismerkedjen meg a
Kölyökkeszi családi napközi hálózat
által nyújtott szolgáltatásokkal.
• Több éve működő intézményeinkben
reggel 7 órától 17 óráig biztosítjuk
bölcsődés és óvodáskorú gyermekek
életkori sajátosságainak megfelelő ellátását.
• A gyermekek az alábbi programok
közül választhatnak, melyeket jól képzett szakemberek, óvónők, gondozónők vezetnek:
kézműves foglalkozások, játékos angol,
ritmusfejlesztés, bábozás, vers és mondóka,
szituációs játékok, néptánc, fejlesztő foglalkozások, iskola előkészítő
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Önkormányzati és fenntartói támogatás igénybe vehető.
LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!
Az első hónap térítési díja az eredeti
térítési díj 50 %-a
AZ 5.
ÉLETÉVÜKET BETÖLTŐ
GYERMEKEK RÉSZÉRE ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK.
Lehetőség van intézményünkből iskolába
menni.

Elérhetőségeink: 06 30 607 48 00,
06 30 599 52 22, 06 30 668 77 46
Honlapunk: www.kolyokkeszi.hu
Email cím: kolyokkeszi@gmail.com
Dunakeszi, Petőfi S. u. 17., Kölcsey u.16.

Figyelmet kérünk

– nem csak anyák napján

Május első vasárnapján különös figyelem övezi az édesanyákat. Rég nem látott gyerekek is hazatalálnak egy-egy szál virággal, s aki
messze van, ilyenkor mintha több mondandója lenne a telefonba… Vajon az anyák, a nők egész évben megkapják azt az érdeklődést, figyelmet, amit ekkor – kérdezem a Dunakeszi Polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost
– Vélhetően a kérdés költői, csak a válasz
nagyon hétköznapi: nem! A helyzet azonban ennél bonyolultabb és sajnos nem sok
köze van az édesanya-gyermek kapcsolathoz.
Maguk a nők azok, akik az elvárhatónál kevesebb figyelmet fordítanak magukra. Az,
hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések mára a civilizáció legfőbb halálokává
váltak, ez köztudott. Az is, hogy a férfiak
rendkívül veszélyeztetettek e-téren. Ezek
mind tények. De azok is, hogy ma már a
nők is ugyanannyira veszélyeztetettek. A
különböző keringési megbetegedések miatt négyszer több nő hal meg, mint például
emlőrákban a WHO statisztikái alapján.
Világszerte több nő veszíti életét a magas
vérnyomással összefüggő agyi érkatasztrófák és szívinfarktus miatt, mint mindenfajta rosszindulatú daganat, tuberkulózis,
malária és AIDS miatt összesen.
– Riasztó a helyzet. Úgy gondolom, ez
ellen hatásos összefogással lehet tenni valamit.
– Pontosan. Létezik egy mozgalom, amelynek az eredeti angol jelszava: „Go Red for
Women”, azaz Öltözz pirosba. Az Amerikai
Szív Szövetség figyelt fel először arra, hogy
a közfelfogás a szívbetegségeket férfikórnak tartja, a nőket pedig - kiváltképp a változó kor előtt - szinte védettnek hiszik a koszorúér-betegség ellen. Az Egyesült Államokban ezért elindították azt a mozgalmat, amely
az egész társadalmat igyekszik tájékoztatni arról, hogy a szívroham kockázata ugyanúgy fenyegeti a nőket, mint a férfiakat, ezért
mindent meg kell tenni mindkét nem védelme érdekében. A „Go Red For Women” prog-

ram szimbóluma a szép piros ruha lett, amelyet a projekt népszerűsítése érdekében világsztárok viselték. A Szív Világszövetség globális mozgalommá szélesítette a programot,
amelynek magyar elnevezése „Pirosban a Nőkért”. A magyar szekció munkája 2010-től

egyre határozottabb arculatot öltött. Orvosi
és civil konferenciák, figyelemfelhívó akciók
követték egymást. Egy szakmai fórumon Kiss
Róbert Gábor, a Magyar Kardiológusok Társaságának főtitkára arra hívta fel a figyelmet,
hogy sajátos emancipáció zajlott le a szív- és
érrendszeri betegségek terén. "Sokáig a férfiak kórjának hitték a menedzserbetegséget, az

életmódbetegségek azonban utolérték a nőket
is - emelte ki a főtitkár, majd hozzátette: Fel
kell hívni a társadalom figyelmét a veszélyekre, hiszen a szívbetegségek 80 százalékban
megelőzhetők" . Tény az is, hogy a nők bizonyos szempontból más megítélés alá kell, hogy
kerüljenek. Panaszaik nem úgy jelentkeznek, ahogy ez a tankönyvekben le van írva,
nem típusosak. Így eleve a betegség nehezebben felismerhető. Szívműtét után gyakrabban halnak meg, mint a férfiak. Amen�nyiben infarktust kapnak, nehezebben
gyógyulnak ki belőle. Nagy a relapsusok visszaesések - száma. Közel nyolc esztendeje kezdődött az a hároméves szűrőprogram, amely során 6500, a változás korába
került nőt vizsgáltak meg. Ennek során beigazolódott az a feltevés, hogy a rizikófaktorok sokkal gyakrabban jelennek meg abban a korban, amikor az ösztrogén védőhatása elmúlt. A résztvevők több mint 40
százalékánál magas volt a vérnyomása, 80
százalék volt elhízva. Beszéltünk az egyre bővülő társadalmi összefogásról, ami feltétlen
motorja lehet a széleskörű tudatformálásnak.
Ha szabad, csendben megjegyezném: ezekkel
a veszélyekkel akkor tudunk igazán hatásosan védekezni, ha nem csupán a társadalomtól, de a család apraja-nagyjától is megkapják
a nők, az édesanyák a segítő támogatást!

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a
www.dunakeszikardiologia.
hu
honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a
+36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő
magánrendelőjében kedden 17.00-18.30-ig, pénteken 16.00-18.30-ig történnek a felnőtt szakvizsgálatok.

NYELVTANÁRI ÁLLÁS
Dunakeszi és Bp. IV. kerületi helyszínnel speciális
módszertanú nyelviskola keres tematikus nyelvtan
és gyerekek tanításában jártas angol tanárt
részmunkaid s munkavégzésre, délutáni/esti
Cambridge Young Learners nyelvvizsga felkészítő
kurzusok tartására.
• Kreativitás, játékosság, precíz angol tudás alapfeltétel, de fő kritérium,
hogy a jelölt képes legyen az alapfokú angol nyelvtan rendszerét a nyelviskola speciális módszertanához igazodva gyerekek számára érthető és szemléletes módon megtanítani.
Angol és magyar nyelven írott fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel a hancurhaz@gmail.com címre várunk.
Jelentkezési határid

: 2012. május 30.
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Kőrösisek sikere

az országos családi-iskolai vetélkedőn
Nagy vagy címmel zajlik hétről-hétre izgalmas vetélkedő a Tv2-n. Pályakezdő, lelkes testnevelő kollégánk, Mátyási
Péter tanár úr ötletére jelentkezett a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2011 őszén e különleges vetélkedőre.
2012 februárjában jött az értesítő, hogy iskolánkat beválogatták a 36 részt vevő csapat közé. Ezzel a levéllel megérkezett a játékszabályokat tartalmazó leírás is.

R

övid tantestületi tájékoztatót követően, egyöntetűen megszavaztuk a játékokon való részvételt és azt, hogy mindenben támogatjuk az induló csapatot. E t t ő l
kezdve gyorsan pörögtek az események. Felhívás a szülőknek és gyerekeknek, majd egy iskolai selejtező megrendezése a népes jelentkezőknek. Ennek eredményeként alakult meg
a 10 fős ütőképes csapat: Király Nándor (3.a),
Surányi Petra (4.a), Szabó Nátán (8.a), Stranigg
Zsófia (5.a), Vincze Dorottya (7.c), Bánki Kollár
Adrienn szülő, Stranigg Ferencné szülő, Mátyási Péter testnevelő, Király Zsolt szülő. A csapatkapitány (nagy örömünkre) Váczi Gergő televíziós műsorvezető lett. A vezérszurkolói felkérést Kaszás Géza színművész fogadta el. A nem
éppen könnyű feladatok hetente érkeztek. Csapatunk komolyan vette a felkészülést, eldöntötték, hogy győzni mennek Budaörsre. Így
minden szerdán és pénteken edzettek. Nagy
leleményesség kellett ahhoz, hogy a feladatok-
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hoz szükséges kellékeket összeszedjék, azokból
gyakorlópályát építsenek. Sok nevetés, izgalom
és erőfeszítés kísérte ezeket a délutánokat. A
vizes feladatokra a szomszédos Aquaworldben
készültek. Bár szeretettel fogadták versenyzőinket, és minden olyan kellék használatát megengedték a medencében, ami a felkészüléshez
elengedhetetlen volt – a belépőket mégis minden csapattag maga állta, ahogy a versenyre

történő utazási költséget is. Március 17-én került sor a selejtezőre - mind a 36 csapat részvételével, 6-os csoportokban. Maratoni nap várt
a versenyzőkre és a szurkolókra egyaránt, de
megérte. Fergeteges hangulat, nagyszerű eredmények, csapatmunka és kiemelkedő egyéni
teljesítmények jellemezte a kőrösiseket. Csoportelsőként, szinte minden versenyszámban
elsőként célba érve, - hatalmas előnnyel magunk mögé parancsolva a többieket - fejeztük
be a hosszú napot, úgy éjjel 1 óra körül. A buszunk éjjel 2 óra után érkezett meg a lakótelepre a győztesekkel. Versenyzőink messze vitték iskolánk és városunk hírét – még a határon
túlra is. Dunakeszi méltán lehet büszke az országos sikert hozó csapatra!
Várjuk a középdöntőt – akkor újból jelentkezünk, reméljük a győzelem hírével.
Aki lemaradt a tv adásról, a selejtezőt megtekintheti: www.nagyvagytv.hu oldalon.
Kárpáti Zoltánné

Az Unio Judo Klub várja a fiatalokat

Tizenhárom éves a dunakeszi judo
Tizennégy éve 1998-ban Ozsvár András olimpiai bajnok és Gerson Csaba vezetőedző kezdeményezésére Dunakeszin
elkezdődött a judo népszerűsítése. Azóta eltelt tizenhárom év, Gerson Csaba vezetőedzőt arra kérem, hogy foglalja
össze ezen időszakot.
– Igen rövid idő alatt nagy népszerűségnek örvendett, a mozogni
és küzdeni vágyó gyerekek körében, ennek a szép olimpiai sportágnak a megtanulása, és mi ebben
segítünk. Az elmúlt idő alatt rengeteg kis nebuló, lány és fiú került ki a kezünk alól, reméljük egyszer az ő gyerekeiknek is átadják a
mozgás örömét.
– Jelenleg hol tanulják a gyerekek judót?
– Dunakeszin a Szent István
Általános Iskolában hétfő, szerdán 15.30-16.30 tartunk foglalkozást. A Fazekas Mihály Általános
iskolában kedd és pénteken 16.3017.30 tart az edzés. Gyerekek megtanulják
a judo sportág alapjait, majd ezt a tudást
a versenyeken kamatoztatják. Minden évben edző táborokban, hazai és külföldi
versenyeken fejlesztik tudásukat.

néven Unio Judo Klub. Reméljük,
egy-két pályázat elnyerésével erősödhet meg egyesületünk. Az idén
sok éremre számítunk versenyzőinktől.

– Ez évben milyen terveik vannak?
– Az idén az anyaegyesületről leválva,
immár saját dunakeszi Judo Klub megalapítására tettünk kezdeményezést, új

KOSÁRLABDA EDZÉS
9-15 ÉVES FIÚKNAK!

– Az eddig eredmények:
– Diákolimpián a 2002 éveseknél
C kategóriában, a 45 kilósok között
László Máté, Kiss Levente a 60 kilósok között aranyérmes. A D kategóriában Stribik Réka a 40 kilósoknál
és Piesovszki Márton a 45 kilósok
között szerzett aranyérmet. Március 25-én, Kecskeméten rendezett
Szentkirályi Ásványvíz Kupán A
korosztályban 3. Stribik Martin, B
kategóriában 2. László Máté. A lányoknál a C kategóriában 2. Stribik Réka.
További sok sikert kívánunk!
Kép, szöveg: Solymosi László

Burkolás-Bárdi
Fürdőszobák, konyhák,
nappalik, teraszok
MINŐSÉGI BURKOLÁSA.

2002-es árakon!
20 éve m köd kosárlabda
egyesület felvételt hirdet
9-15 éves úknak!

Augusztusban tábor,
szeptembertől versenyzési
lehetőség.
Jelentkezés az edzések
helyszínén:
Dunakeszi, Széchenyi István
Általános Iskola tornaterme,
Károlyi utca, minden pénteken 18.00-20.00-ig.

Edz ink:
Marossy Gergely TF
szakedző, FIBA Coaching
Certificate,
Marossy-Kutasi Kelly erőnléti
edző, Master Trainer.
Elérhetőség:
06-70-40-80-222,
gergely.marossy@gmail.com
www.budapestbulls.5 mp.eu

Én a
nyugdíjasokkal
vagyok!

-10 %

Bárdi Gábor
Tel.: 06 30 252 4882
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ÁLLJUNK SZÓBA A VILÁGGAL!
Régi tervünk vált valóra, amikor egy kellemes dunakeszi kávéház vendégszeretetét élvezve március elején mindenki
számára nyitott, első ingyenes angol nyelvi klubunkat, a TÖLGYFA TársALKodó programot megszerveztük.

A

z a tapasztalatunk,
hogy nagyon nehezen szólalunk meg idegen nyelven, még hosszú évek
nyelvtanulása után is sokan
küzdenek félelmekkel, ha nem
az anyanyelvükön kell kommunikálniuk a tanterem biztonságos környezetéből kikerülve. A célunk az volt, hogy
laza, oldott közegben lehessen idegen nyelveket gyakorolni, fejleszteni a TALK programokon úgy, hogy a foglalkozásokat gyakorlott nyelvtanárok
segítik.
Szerencsére az első márciusi
délután jó hangulatúra sikeredett, amint ezt jelenlevők: volt-,
és jelenlegi diákjaink is megerősítették. Áprilisban vendéget hívtunk, aki írországi élményeiről tartott kötetlen formában élvezetes beszámolót,
majd angol nyelvű reklámokat
készítettünk izgalmas fotók se-

gítségével és játszottunk.
Májusban német nyelvű programmal készültünk, hogy azok,
akik ezt a nyelvet tanulták, tanulják, szintén részt vehessenek a programon. A nyelviskola
kreatív csapata tele van ötletekkel, így minden klubprogram
során vetítünk, társasjátékokat
játszunk, kreatív feladatokat oldunk meg, mindezt az adott
program nyelvén.
A nyelvi klub életrehívásával
szeretnénk azt is elérni, hogy
ne csak az iskolás-tizenéves
korosztály, hanem az idősebbek is aktívan, félelmek nélkül
használják az idegen nyelveket,, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy legalább egy idegen
nyelven meg tudjuk, meg merjünk szólalni.
Szeretnénk azt is kihangsúlyozni, hogy nem csak iskolánk tanulóit, hanem minden
érdeklődőt szeretettel várunk.

A
vállal
• TÁRSASHÁZKEZELÉST
• KÖZÖS KÉPVISELETET
+36 30 922 35 23
www.zapeingatlan.hu

mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

www.angyalmosoda.hu

Dunakeszi, Tábor u. 4. Tel.: +36-30/2533-099, +36-30/380-4163

akció!
- szőnyegtisztítás 1090 Ft/m2-től
- sötétítőfüggöny tisztítás 860 Ft/kg-tól
- ing mosva, vasalva 460 Ft/db
Minőségi vegytisztítás, foltkezeléssel!

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12
28 Dunakeszi Polgár

Akár a szervezésbe is be lehet
kapcsolódni, várjuk az ötleteket, kéréseket is, közreműködőket, útibeszámolót tartó jelentkezőket.
Tervünk, hogy a jövőben is
minden hónap első szombatján 17 órától megrendezzük
nyelvi klubunkat. Bízunk abban, hogy közösségépítő, hasz-

nos és kellemes társasági eseménysorozatot indítottunk el.
Bővebb információért olvassák a nyelviskola honlapját www.tolgyfa.hu , illetve
kattintsanak a facebook oldalunkra. Találkozzunk minden
hónapban!
A Tölgyfa Nyelviskola
Csapata

Délel tt is, délután is, hétvégén is! Klasszikus alakformálás, Zsírégetés, Crosstraining+TRX, Zumba, Spinning, Fanatic Jump, BodyArt, PIlates, Gerinctorna hátfájósoknak. Ingyenes gyermekjátszó.
Óraid pontok, részletek: www.gladiatoredzoterem. hu
Kedvcsináló próbabérletek!
Nem jártál még spinningen, zumbán Konditerem:
Női kondibérlet 4200 Ft/hó
vagy ki szeretnéd próbálni a
Crosstraininget+TRX órát? Most itt Férfi kondibérlet 7900 Ft/hó
az alkalom, vegyél próbabérletet!
Személyi edzések, részletek és
Crosstraining + TRX próbabérlet
3000 ft/3 alkalom, Zumba próbabér- jelentkezés a 0620-964-8093
let 3000 ft/4alkalom
Spinning próbabérlet 3000 ft/5
Nyitva tartás:
alkalom
8.00-21.00 hétvégén 8.00-19.00-ig.
A bérletek 1 hónapig érvényesek. Ha
a próbabérlet lejárta elõtt
megveszed új bérleted,
további 10% , spinning
próbabérlet után 20%
kedvezményt
adunk az új
bérlet árából!
Torna már
920 Ft-tól/ alkalom
a legkedvez bb
bérletnél.
Alkalmas bérleteink 3
hónapig érvényesek.

Cím:
Fót, Móricz Zsigmond u. 31.
Tel: 06/27-358-398,
06-70-410-35-46

kézilabda
Pest megyei ifjúsági bajnokságban szereplő Kinizsi női kézilabda csapata a rájátszásban jól
szerepelt:
Dunakeszi K-Albertirsa 37-23
(Szenes 16, Frigyesi 6, Honti
6, Makkai 2, Farkas 2, Pölcz 3,
Cserpán 1, Valasek 1)

DVSE-XVI. Ker. 26-28 (Szőcs
8, Tóth 8, Iváncsik 5, Králik 2,
Szemenyei 1, Antoni 1, Csuka 1)

Dunakeszi K-Tápiószentmárton
28-25 (Frigyesi 11, Szenes 9,
Cserpán 2, Makkai 2, Kovács V 1,
Farkas 1, Pölcz 1, Harcsa 1)

Heves SE-DVSE 24-20 (Antoni 6,
Szőcs 4, Iváncsik 4, Szemenyei
2, Járdi 2, Suscsák 1, Csuka 1)
Ifjúsági: Heves SEDVSE 25-35 (Horváth Z 8, Sárvári 7, Volentics 6, Legindi 5, Horváth O 4, Barta 2, Czverkon 2,
Tóbik 1)

***
NB II Keleti csoportjában szereplő Dunakeszi Vasutas férfi
kézilabda csapata a tavaszi szezonban 6 pontot szerzett. Ifjúsági csapata szépen gyűjtögeti pontjait.
Ifjúsági: DVSE- Vecsés 27-35
(Volentics 8, Sárvári 7, Czverkon
6, Horváth Zoltán 3, Tóbik 2, Horváth Olivér 1)

Ifjúsági: DVSE-XVI. ker. 29-23
(Volentics 9, Czverkon 6, Horváth Z 5, Tóbik 3, Barta 2, Legindi
2, Sárvári 2)

DVSE- Albertirsa TKSC 2734 (Tóth 7, Szőcs 6, Martisz 4,
Szemenyei 2, Iváncsik 2, Járdi 2,
Csuka 2, Antoni 1, Mogyorósi 1)
Ifjúsági:
DVSEAlbertirsa TKSC 37-23 (Volentics
10, Czverkon 8, Sárvári 6, Horváth O 5, Császár 3, Tóbik 3, Horváth Z 1, Barta 1).

„Úgy várom rég
Hogy küldjön újra még
Hozzám az ég
Vágyom, úgy vágyom
Két karodban hamvadni el
Nélküled többé már soha
Nem ébredni fel”

Boldog születésnapot kívánok
„erőben, egészségben,
mérhetetlen szeretetben!”
L
Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

Márciusban, Salgótarjánban a 2002-2003 szivacs kézilabdacsapat a
Grima Légió kézilabda tornán vett részt. A 120 csapat közül 3. helyet
szerezték meg – újságolta Kalmár Móni edzőjük.
Az bronzérmes csapat tagjai: Fonyogáb Noémi, Bréda Bori, Bréda
Luca, Bárdy Noémi, Csiga Veronika, Horváth Nadin, Hrahovina Sári,
Szabó Vivien, Szeidl Evelin, Siklósi Lilla.
S. L

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható!
T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-6231481, 06-27/337-353
• Önállóan dolgozó autófényezőt keresünk Dunakeszi munkahelyre.
Tel.: 06-27-348-054, 06-30-9345-198
• Eladó házakat, lakásokat keresek Dunakeszin, konkrét ügyfeleim részére. Tel.: 0630-310-0919
• Ha szereted a természetet és a nyugalmat, akkor bérelj kis családi házat, parkosított
udvarral Dunakeszin, a Tőzegtónál vagy akár meg is vásárolhatod. Tel.: 06-70- 2791114
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labdarúgás
NB III-ban szereplő Vasutas eredményei:
Vasas II – DVSE 4-1 ( Mundi)
DVTK II – DVSE 4-2 (Lőrincz,
Mundi)
Salgótarján – DVSE 0-4 (Petrezselyem 2, Mundi, Duba), az első tavaszi győzelem.
DVSE-Putnok 2-2 ( Dizmatsek 2),
a listavezető ellen értékes pontot
szereztek.
****
Pest megye I / B csoport mérkőzései
Gyömrő – Dunakeszi K 1 – 0, a
gólt a 39. percben kapták.

labdarúgás
Ifjúsági: Gyömrő – Dunakeszi K 0
– 1 (Parkánszky)
Dunakeszi K- Piliscsaba 4-0 (Szabó G 2, Cifra, Varga Z)
Ifjúsági: Dunakeszi K- Piliscsaba
3-0 (Kósa 2, Klausz)
Perbál – Dunakeszi K 1-4 (Szabó 2,
Füzesi, Cifra)
Ifjúsági: Perbál – Dunakeszi K 1-1
(Parkánszky). A listavezető ellen
nagyszerű eredmény.
Dunakeszi K-Aszód 0-1
Ifjúsági: Dunakeszi K-Aszód 8-1
(Parkánszky 3, Kósa 2, Sütő 1,
Kubesch 1, Bóta 1)

Aranyérmes kosarasok

S

zéchenyi István Iskola lány kosárlabdacsapata Bécsben, a
Húsvéti Kupán veretlenül lett első. A 2000-2001 évben született lányok balról: Kovács Réka, Herjeczki Patrícia, Jambrik
Barbara, Szamkó Lili, Kóta Emma, Sipos Fanni, Szigeti Enikő,
Ignácz Fanni, Zemplényi Dóra, Nánási Anikó, hátul: Ibrányi
Márta testnevelő tanár és Barhács Laura.
Kép és szöveg: Solymosi László

Széchenyi Labdarúgó Kupa

Végeredmény:

Aranyérem a házigazdáké

1. Széchenyi I. Á. I. „A” (a csapat
legjobbja: Csukai Vivien), 2. Fazekas M. Á. I. (Kecskeméti Tibor),
3. Széchenyi I. Á. I. „B” (Miklós
Dominik), 4. Kőrösi Csoma S. Á. I.
(Galovszky Zsolt), 5. Bárdos L. Á. I.
(Monoki Milán), 6. Szent I. Á. I. (Takács Marcell).
A legtechnikásabb: Balogh Szabolcs (Széchenyi „A”), Legjobb kapus Németh Bálint (Fazekas), Gólkirály: Tompa Zoltán (Széchenyi)

Széchenyi István Iskolában 2000
óta - hagyományosan - minden
évben megrendezik, a Széchenyi
Labdarúgó Kupát. A csapatok tagjai 2003. január 1. után született játékosok lehettek, játékidő 15 perc,
csapatlétszám a pályán 1+4 fő. A
megjelent hat csapatot két csoportra osztották, majd a csoportgyőztesek játszottak az első helyért és így tovább a többi helyezésekért. Döntőben Széchenyi Fazekas 7-3.

Emlékmenet
A Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány a Dunakeszi Civilek Baráti Körével karöltve a
kialakult hagyomány szerint
2012. május 25-én (péntek de.
10-12 között) Emlékmenetet
szervez városunk hősei tiszteletére a helyi diákok és felnőttek
közreműködésével, jelenlétével. A menet útvonala: az első,
második világháborús emlék-

Legyen
a Dunakanyar Régió

fotóriportere!
Ha látott valami
érdekeset,
fotózza le,
küldje be!
E-mail:
keszipress@invitel.hu

Értesítjük Dunakeszi és
a környező települések lakosságát, hogy

Sellei Zoltán,

a Magyar Kultúra lovagja,
Dunakeszi Díszpolgára síremlékénél,
az Új Temetőben május 17-én csütörtökön 15 órakor
virágot helyezünk el a művész születésnapja tiszteletére.
Szeretettel várjuk Sellei Zoltán ismerőseit, barátait,
akik szeretnék a megemlékezés virágait elhelyezni.
Bige Stefánia, a művész özvegye
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkatársai
30 Dunakeszi Polgár

(Solymosi)

hulladékszállítás,
szelektív
hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi,
Szt. István u. 1.
Konténeres szállítás,
egyéb fuvar
(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789
• Fax: 06-27-341-045
e-mail:
kozuzem@kozuzem.hu

művek; végállomásunk pedig a
Szent Imre-templom kertjében
az alagi hősök emlékére emelt
kopjafa, ahová előre láthatólag
de. fél 12-kor érkezünk. Rendezvényünk fővédnöke Dióssi Csaba polgármester úr. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Szakáll Lászlóné, Skripeczky
István (0630/3614515), Szombat István, Csoma Gábor.

Konyhafelszerelés
Műanyagáru Üzlet
Kukta,
szifon,
kávéfőző
alkatrészek
is kaphatók.

Nyitva:
Kedd-Péntek: 9-17-ig,
Szombat: 8-12-ig
CíM: Dunakeszi, (Új Piac)
Barátság út 14.
Telefon: +36-30-309-7597

FŰTŐMŰ

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Vevőszolgálati iroda:
Tel.: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
24 órás műszaki ügyelet:
Tel.: 06-27-342-942
e-mail:
termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia
a lakosság szolgálatában!

sakk

www.diego.hu

1.199

AKCIÓ!
LAMINÁLT PADLÓ 6 mm
F t/m²-WÜO

Ifj. Dióssi Csaba és Lapis Máté

Április 15-én a Radnóti Miklós Gimnáziumban rendezték meg a IV. Nógrádi Attila emlékversenyt. A sakkversenyen megjelentek a szülők
és az elhunyt, Jóska bátyja.
Megjelenteket Solymosi László, az Alagi DSK elnöke köszöntötte, díjakat a család
adta át.
Eredmények: III – IV. korcsoportban: 3. ifj. Dióssi Csaba… 5. Bernáth Péter
Felnőtt: 10. Viola Kornél…
15. Nógrádi József, 16. Üveges
Viktor (Alagi DSK)

L A MINÁLT

Felnőtteknél: 1. Lapis Máté, 2
Kiss János, 3. Deák József
Ifjúságiaknál: 1. ifj. Dióssi
Csaba, 2. Naán Gábor, 3.
Bernáth Péter
Győztesek kupát, az 1-3 helyezettek érmet vehettek
át az Alagi DSK elnökétől. A
2011-2012 évi Pest megyei I
osztályú csapatbajnokságban: 9. Alagi DSK (legjobb
pontszerzők ifj Dióssi Csaba 5,5 , Deák József és Csete
Sándor 4,5 ponttal.

Befejeződött az Alagi Kupa
bajnokság:

Denke László
Kép: Solymosi

PADLÓ

2.299

1.699
Ft/m²

8 mm
umbria tölgy

+

5

c*
n CL-30
i n g ye s z e g é l y l é
zonos
szína

Ajánlataink 2012. május 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
* Az ingyenes akció csak a nálunk vásárolt 8 mm-es umbria tölgy
laminált padlóhoz tartozó CL-305 típusú szegélyléc mennyiségére vonatkozik!
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ÚJPEST, IV., Fóti út 81/B Telefon: 370-91-00
Nyitva tartás: H-P: 9-19, Sz-V: 9-17

Ledvilágítás technika

as
g
a
m
a
l
Felejtse e
kat!
á
l
m
á
z
s
y
villan
Hasznosítsa a Nap korlátlan és ingyenes energiáját!
Környezetbarát áramtermelés megbízható német
napelemes rendszerrel, 25 év teljesítmény garanciával.

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Hivatkozzon a Dunakeszi Polgárra, és ingyenesen felmérjük lehetôségeit!
Forduljon a szakértôhöz!
Részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat a
(27) 548 440-es telefonszámon!

Wagner Solar Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

www.wagnersolar.hu
Dunakeszi Polgár 31
Wagner Solar - Dunakeszi Polgár 93x132 mm.indd 1
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Rév Festék Kisáruház

Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

