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IDŐKÖZI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS:
Fölényesen nyert a Fidesz képviselőjelöltje
Időközi önkormányzati képviselő választást tartottak március 24-én, Dunakeszin, a város 7. számú egyéni választókörzetében, melyet a Fidesz képviselőjelöltje, Benkő Tamás fölényes támogatottsággal, 49,6 százalékos eredménnyel
nyert meg 36,91 százalékos részvétel mellett. A második helyet az Együtt 2014 és a Párbeszéd Magyarországért által
támogatott független jelölt szerezte meg, a Jobbik jelöltje a harmadik, az MSZP-é pedig a negyedik helyen végzett.

A

selő választás kampány hajrájában a városba látogatott Vona Gábor, a Jobbik elnöke, találkozott a
választókkal Bajnai Gordon és Karácsony Gergely is. Mesterházy Attila, az MSZP elnöke Dunakeszin
tartott sajtótájékoztatón elemezte
az előkészületek tapasztalatait, a
kampány tanulságait.
Az országos sajtóban is jelentős
figyelmet kapott választást a Fidesz
képviselőjelöltje, Benkő Tamás fölényes támogatottsággal, 49,6 százalékos eredménnyel nyert meg.
A Helyi Választási Bizottság
közleménye szerint Benkő Tamás
563 szavazatot, Bernát Kristóf
(Jobbik) 168 szavazatot, Feketéné
dr. Miczki Melinda (Magyar Szocialista Párt) 153 szavazatot, Oláh
Noémi (Független jelölt) 249 szavazatot kapott.
Az időközi választás nem hozott
változást a korábbi 15 fős képviselő-testületben, melyben a polgármesterrel együtt kilencen a Fidesz,
ketten az MSZP színeiben politizálnak, rajtuk kívül egy jobbikos és

Dunakeszi-Alsót, a vasúti
Nagyállomás és az alagi Fóti
út lakókörnyezetét magába foglaló
választókörzetben 3075 szavazati
joggal élő polgár lakik, akik a névjegyzékben szerepelnek. A vasárnapi időközi önkormányzati képviselő választáson 1140 választópolgár jelent meg, a leadott érvényes
szavazatok száma: 1133 darab volt.
A választáson négy jelölt szállt
ringbe a választópolgárok voksai-

ért: Benkő Tamás (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség), Bernáth
Kristóf (Jobbik Magyarországért
Mozgalom), Feketéné dr. Miczki
Melinda (Magyar Szocialista
Párt), Oláh Noémi (Független),
akit az Együtt 2014 és a Párbeszéd
Magyarországért támogatott.
Jól mutatja a jövő évi országgyűlési választásra való sikeres felkészülés politikai jelentőségét, hogy
az időközi önkormányzati képvi-

– Mindenekelőtt szeretném megköszönni a körzetben élő polgároknak, hogy ilyen nagy számban
elmentek a választásra. A magasabb részvétel ugyanis nagyobb
legitimációt biztosít a mandátumot nyert képviselőnek – fejezte
ki elismerését Dióssi Csaba polgármester. - S természetesen külön köszönöm azok szavazatát,
akik a Fidesz-KDNP által támogatott jelöltnek szavaztak.
A politikus szerint több okra is
visszavezethető, hogy jobb eredményt tudott elérni a jobboldal
ebben a körzetben, mint korábban bármikor: a 2010-es választáskor 38,77 % után most 49,69
%-ot. - Ez egyrészről köszönhető a felkészült, rátermett képviselő-jelöltnek, aki eddigi munkája során már bizonyított: egy
agilis, a céljaiért tenni akaró fiatalembert ismertünk meg Benkő
Tamásban, aki meggyőződésem szerint, meg fogja szolgálni

Köszönjük a bizalmat
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Dióssi Csaba: Benkő Tamás meggyőződésem szerint
meg fogja szolgálni a körzetben élők bizalmát
a körzetben élők bizalmát. Másfelől az is hozzájárult a győzelemhez, hogy a többi jelölttel el-

lentétben kampányában a helyi
ügyeket tartotta szem előtt, nem
az országos pártpolitikát. Szin-

Feleky Dóra életében először
élhetett szavazati jogával
két független (egyikük az LMP-ből
kivált) képviselő vett részt a döntéshozásban. Hozzájuk csatlakozik a március 24-I választás nyertese, a fideszes Benkő Tamás, aki a
decemberben elhunyt fideszes Fodor Sándorné képviselői mandátumát nyerte el. A Választási Bizottság tájékoztatása szerint a választás
rendben zajlott le.
(Vetési)
tén hozzájárulhatott a sikerhez a
Fidesz-KDNP szövetség országos
szinten meglévő magas támogatottsága. Mindezek mellett azt
gondolom, hogy a magas részvétel és a győzelem aránya azt
is üzeni, hogy a körzetben élők
voksaikban visszaigazolták azt a
lakosság centrikus önkormányzati tevékenységet, amit immár
2 és fél éve igyekszik megvalósítani a képviselő-testület. Érzékelik és megtapasztalják, hogy
munkánkkal, döntéseinkkel szeretnénk megszolgálni azt a bizalmat, amivel 2010-ben megtiszteltek bennünket. A megújult bizalom újabb erőt ad számunkra,
hogy a lakossággal közösen meghatározott céljainkat minél sikeresebben meg tudjuk valósítani.
Ebben a városépítő tevékenységben számítunk Benkő Tamásra
is, akinek szívből gratulálok választási győzelméhez – mondta
Diósisi Csaba polgármester.

BENKŐ TAMÁS: Dolgozz, bízz, de soha ne bízd el magad!
Interjú az időközi választás győztesével
A március 24-i időközi önkormányzati választást a 7. számú körzetben az a Benkő Tamás nyerte, akire a választópolgárok 49,69 százaléka adta voksát. A Fidesz színeiben induló fiatalember hosszú évek óta aktív közéleti
szerepet tölt be Alsó mindennapi életében. Az ő kiadásában jelenik meg a körzet ügyeit felkaroló Zöld Alsó című
időszaki újság. A pedagógus feleségével és két gyermekével két évtizede Alsón élő Benkő Tamás a civil életben
a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei igazgatójaként irányítja a megye sportéletének jelentős részét. A
fölényes győzelmet arató önkormányzati képviselő ars poeticája: Dolgozz, bízz, de soha ne bízd el magad!
– A választási kampány időszakában gondolta volna, hogy olyan nagyarányú győzelmet
arat, melynek eredményéről a Parlamentben
közösen adnak tájékoztatást Kósa Lajossal, a
Fidesz ügyvezető alelnökével?
– Jóllehet folyamatosan éreztem az emberek többségének jóleső, erőt adó bizalmát és támogatását a kampány során, egészen az eredmény megismeréséig, a választás napján este
fél kilencig egyetlen percig sem gondolkodtam azon, hogy megnyerjük a választást. Nem
mintha nem bíztam volna benne végig, hanem
mert a sportban megtanultam, hogy egy verseny annak lefújásáig tart, és vallom: dolgozz,
bízz, de soha ne bízd el magad! Így aztán természetesen nemhogy a gyakorlatilag csaknem
abszolút többséggel elért győzelmet, hanem azt
sem gondoltam előre, hogy Kósa úrral a választás másnapján közös sajtótájékoztatón vehetek
részt a Szent Koronától néhány méterre, majd
a következő napon a közszolgálati televízió élő
reggeli műsorában ülhetek vele egy kanapén.
Még ifjúsági korú játékosként, életem első felnőtt csapatának tagjaként tanultam meg egyik
kedvenc edzőmtől, Elekes Józsi bácsitól: ha az
ember hátradől, akkor lemarad.
– Ön szerint mi a sikerének titka? Mennyire volt meghatározó, hogy hosszú évek óta Alsón él családjával, ahol aktív közéleti szerepet
vállalt a helyi kérdések megoldásában? A jelölt
személyisége volt a vonzó a választópolgárok
számára, vagy az Önt támogató Fidesz töretlen népszerűsége?
– Helyi közéleti tevékenységem kezdete a
Zöld Alsó kiadásával, a Dunakeszi Napló és a
Dunakeszi Krónika szerkesztésével több mint
13 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Labdarúgóként, majd sportvezetőként közel tíz évig részt
vettem az alagi Dunakeszi Kinizsi tevékenységében. Anyai nagyszüleim révén újpesti születésem ellenére Alsón gyakorlatilag tősgyökeresnek számítok, és feleségemmel – aki a szá-

K

ülön kiemelném, hogy az
Együtt 2014 – Párbeszéd Magyarországért Szövetség jelöltjeként bebizonyítottuk, hogy szükség és igény van egy hiteles, baloldali politikára. Az alig egy hónapos pártszövetség városunk
második legerősebb pártja és a Fidesz első számú kihívója lett.
A megkezdett munkát folytatjuk és egy olyan szakmai prog-

momra nélkülözhetetlen, nyugodt hátteret
biztosítja – is itt, ezen a csodálatos helyen alapítottunk családot. Személyiségem mellett nyilván ezen helyi szintű ismertségem is kellett a
sikerhez. Mint ahogy a győzelmet is a mellettem álló politikai szervezettel közösen értük
el, képviselői munkámban is számítok a segítségükre, hiszen eredményeket csak együtt, közös gondolkodással, egymás támogatásával érhetünk el. Az országos politikában is az ország
és a nemzet javát szolgáló tevékenységet folytat
a kormánypárt, hiszem, hogy ugyanezt tudjuk
folytatni „kicsiben” Dunakeszin, kiváltképp
Alagon és Alsón is.
– A civil életben Pest megye sportéletének
egyik jelentős szeletét, a labdarúgást irányítja. A politikusi pályára is készülő sportvezetőként hogyan élte meg a politikai versengést,
küzdelmet?
– Folyamatos felkészültséget, állandó gon-

dolkodást és nagyon sok munkát, jövés-menést, egyeztetést, személyes beszélgetést követelt meg a kampányidőszak, amely ezzel együtt
komoly stresszt is jelentett. Mivel az MLSZ Pest
megyei igazgatójaként közel tíz éve gyakorlatilag állandó „pörgés” az életem, a ritmust nem
volt nehéz felvennem. Utólag visszatekintve
már kicsit megszépülve látva a dolgokat, ös�szességében elmondhatom, hogy a jobboldali ellenzék korrekt és „dolgos” kampányt folytatott. A baloldalon sajnos ezúttal is a lejáratás, a gyűlöletbeszéd, a hazugság és a rágalom
eszköztáraiból merítettek. Bár mint újdonsült
képviselőt helyi politikusként aposztrofálnak,
én szeretnék megmaradni egy közvetlen, nagy
munkabírású, sportszerű, segítőkész helyi lakosnak, aki felelősséggel és hozzáértéssel, elhivatottan végzett munkái során akar és tud is
tenni az általa képviselt közösségek érdekeiért.
– Bő másfél év van hátra ebből az önkormányzati ciklusból. A kampányban ígért tervek, elképzelések közül mit szeretne feltétlenül
megvalósítani 2014 őszéig?
– A program konkrét elemeit mind megvalósítjuk a városvezetéssel: elkészül további hét
utca, hamarosan elkezdődik Alsón a járda kiépítése a káposztásmegyeri vasúti átjáróig, P+R
parkolókat építünk a nagy- és az alsói állomásnál, bölcsődét a Posta utcában, és a helyi közösségek igényeihez igazítva átalakítjuk az alsói közösségi házat. A közbiztonság javítása érdekében nekilátunk a polgárőrség lokális szervezésének az alsói és az alagi részen. Emellett
a lakóközösség bevonásával általánosan javítani kívánjuk a köztisztaság helyzetét, az utcák,
közterületek képét is.
– Köszönöm a beszélgetést, sikeres képviselői
tevékenységet kívánok!
– Én köszönöm az interjút, és választóink bizalmát, támogatását.
Vetési Imre

Oláh Noémi: Folytatjuk a megkezdett munkát
Első körben szeretném megköszönni, hogy szavazatukkal
biztosítottak a bizalmukról. A kampány során rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, ami megfelelő energiát szolgáltat arra, hogy befejezzük a most elkezdett munkát.
ramot teszünk le az asztalra, ami
megoldással szolgálhat Dunakeszi megújítására, arra, hogy legyen

elég iskola és óvoda, legyen végre
európai színvonalú az egészségügy és Dunakeszi végre egy mo-

dern város legyen! Le kell váltani a
lassan 16 éve a városunkat vezető
jobboldali tömböt! Találkozzunk
a városi Majálison az Együtt 2014
– Párbeszéd Magyarországért szövetség sátránál! Folytassuk együtt
a korszakváltást!
Oláh Noémi
Együtt 2014
– Párbeszéd Magyarországért
szövetség által támogatott jelölt
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DUNAKESZIN idén öttel több
első osztályt kell indítani
A város és az állam közösen fejlesztheti az iskolákat
Dunakeszi növekvő gyermeklétszáma és a köznevelési törvény
életbe lépése következtében az idei
évben a korábbiakhoz képest öttel több első osztály indítására lesz
szükség, amely komoly feladat elé
állítja nem csupán a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot, de
az önkormányzatot is – mondta el
lapunknak a város polgármestere.
– Bár az idei évtől az oktatás már
állami feladat, s az önkormányzatokra csak az épületek üzemeltetése
hárul, ez nem jelentheti azt, hogy
a város vezetése nem foglalkozik a
kérdéskörrel – hangsúlyozta Dióssi
Csaba, aki ezzel kapcsolatban kifejtette: - Már tavaly érzékeltük, hogy
a gyermeklétszám emelkedése elérte az általános iskolákat is, ennek is
volt betudható, hogy a korábbiakhoz képest több első osztályt kellett
indítani a városban. Ez a trend az
előttünk álló években tovább folytatódik. Eddig úgy gondoltuk, hogy
a Bárdos Lajos Iskola bővítése ezt a
kérdést kezeli, azonban a köznevelési törvény hatályba lépése következtében a korábbi május helyett az
idei évtől már az augusztus végén
született 6 évesek számítanak tankötelesnek.
A város polgármestere a kérdésben már idén január 28-án megkereste Eich László tankerületi igazgatót is, aki megerősítette a koráb-

bi várakozásokat: több mint 750
olyan tanköteles korú gyermek van
Dunakeszin, akinek az idei évben
kell megkezdenie iskolai tanulmányait. Miután több szülő várható-

lési képviselőként felvette a kapcsolatot az illetékes kormányzati szervekkel, a nemzetgazdasági
minisztériummal és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal.

Az önkormányzat 2011-ben hét új tanteremmel bővítette
a Bárdos iskola férőhelyeit az egykori szakmunkásképző
kollégiumának épületében
an a környező városokban íratja be
gyermekét, ezért körülbelül 550600 elsős gyermek elhelyezéséről
kell gondoskodni Dunakeszin. Ez
azt eredményezi, hogy öttel több
első osztályt kell indítani. Bár ez
már nem az önkormányzat feladata, de miután a városban élőkről
van szó, Dióssi Csaba országgyű-

Mint elmondta, mindenki úgy ítélte meg, hogy olyan komoly helyzet
alakult ki, amely gyors megoldást
igényel, ezért a kormányülés elé viszik a kérdést. - Remélem, hogy a
kormányzat segíteni fog nekünk a
helyzet kezelésében – bizakodott a
város polgármestere, aki azt is elmondta lapunknak, hogy a tele-

pülésnek a probléma megoldására több lépcsős terve van. Első lépcsőként azt tartja fontosnak, hogy
idén ősszel minden elsős megfelelő körülmények között kezdhesse
meg tanulmányait. Ezért nyáron a
város felújítja a Bárdos Lajos Általános Iskola volt szakmunkásképzőben lévő, még használaton kívüli részét, ahol több új tanterem kialakítására van lehetőség. De miután nem csak ezt az egy évet kell
kezelni, ezért azzal a javaslattal élt
a város első embere a Kormány felé,
hogy a Szent István Általános Iskola bővítése és felújítása az idei évben kezdődjön el a már korábban
elkészült engedélyes tervek alapján.
Harmadik lépcsőként pedig valahol az alagliget lakópark és az ÉFRI
környékén szükséges egy új 8+8
tantermes általános iskola felépítése is, melynek munkálatait szeretné, ha állami forrásból már 2014ben elkezdhetnék.
- Én jelenleg első számú feladatként kezelem ezt a kérdéskört. Meg
kell oldanunk a problémát, aminek
következtében iskoláink egy része
is megújulhat. Ehhez a terveinkhez remélem, hogy megkapjuk a
kormányzat támogatását is – zárta nyilatkozatát Dunakeszi polgármestere.
(Vetési)

A Jobbik az MSZP előtt - Köszönjük támogatásukat!

A

Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunakeszi Alapszervezetének elnöksége és tagsága, valamint képviselőjelöltje nevében is köszönöm mindenkinek, aki Bernát
Kristófot és a Jobbik programját támogatta a múlt vasárnapi időközi választáson. A Jobbik közel 15%os eredményével százalékos arányban javított a legutóbbi választásokhoz képest, de ami a legnagyobb
eredmény, hogy a rá adott szavazatok számát is növelni tudta 2010 óta,
ezzel pedig megelőzte az MSZP jelöltjét – olvasható a helyi elnök saj-
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tóközleményében. A kampány során a Jobbik végig tisztességes eszközökkel dolgozott. Sajnos azonban
a tisztességet nem mindenki érezte
a kampány kötelező elemének. Bernát Kristóf képviselőjelöltről is jelentek meg a lejáratását szolgáló hazugságok, és a róla ezeket híresztelő ellenjelöltről is olyan impres�szum nélküli kiadványt terjesztett
a körzetben valaki, amelynek szerkesztése láthatóan hasonlított a Jobbik Kesző Népe című kiadványára,
hogy így keverjenek gyanúba minket. A Jobbik ugyanakkor mind-

ezen tevékenységgel szemben végig
korrekt eszközökkel, a programjához hűen, "a tisztesség útján, Dunakesziért" dolgozott.
A Jobbik jelöltje az Együtt 2014 és
a Párbeszéd Magyarországért nevű
pártok által támogatott, a választáson azonban függetlenként induló jelölttel szemben vállalta párthovatartozását, és ezzel együtt ért el
ilyen eredményt, ezt pedig biztatónak tartjuk a jövőre nézve. Feladataink között a választásokig hátralévő másfél évben kiemelt helyen
szerepel, hogy a programunkat, te-

vékenységünket lehetőleg még közvetlenebbül juttassuk el a lakossághoz, és tagjaink aktívan részt vegyenek a város közösségeinek életében,
problémáiknak megoldásában.
Az időközi választáson győztes Benkő Tamásnak a Jobbik nevében gratulálok, munkájához jó
egészséget kívánok. Egyúttal jelezzük: a Jobbik nem vonul ki a körzetből és figyelemmel kíséri az új
képviselő munkáját.
Varga Zoltán Péter
a Jobbik Dunakeszi
Alapszervezetének elnöke

Körzeti megbízottak, kerékpáros rendőrök a város utcáin

FÓRUM A KÖZBIZTONSÁGRÓL
A közbiztonság az a téma, amelyhez mindenki hozzá tud szólni – kezdte a minap a Posta utcai iskolában megtartott
közbiztonsági fórumon tájékoztatóját Tóth Csaba. A város februárban kinevezett rendőrkapitánya az érdeklődőket
arról tájékoztatta, hogy Dunakeszi, mint az agglomerációs települések többsége bűnözési szempontból jobban fertőzött. A tavalyi évben a kapitányság területén több mint 2800 bűncselekményt regisztráltak, s ez a tendencianövekedést mutat. Dunakeszin 40 lakosra esik egy bűncselekmény a statisztikák szerint, a lopások száma tavaly több mint
600 volt, a betöréses lopások száma 186. Ez utóbbi számot országos átlagban jónak is lehetne mondani, de ez nyilván
nem vigasztalja azokat, akik áldozatai voltak a bűncselekményeknek.
A vagyonelleni bűncselekmények teszik ki az elkövetett bűnesetek többségét, és a
tavalyi évben sajnálatos módon a gépkocsi lopások száma is növekedett Dunakeszin.
A rendőrkapitány szerint szót
kell ejteni a városban letelepült bevásárló központokról is, melyekben szintén sok
bűncselekmény történik, s ez
a szám a városi statisztikában jelenik meg, holott sokszor mind az elkövetők, mind
az áldozatok más településen
élnek.
Tóth Csaba fontosnak tartotta megjegyezni: az itt élők
többsége reggel elmegy dolgozni, s amikor este hazajön,
s érzékeli az esetleges betörést vagy lopást, már több óra
is eltelhetett a bűnelkövetés és
az észlelés között, ami nagyon
megnehezíti a felderítést.
A rendőrkapitány véleménye szerint egy településen az
állampolgárok biztonsági érzését az egyenruhás rendőri
jelenlét határozza meg, akár
gyalogosan, akár gépjárművel
vannak jelen a közterületen.
Tóth Csaba alezredes hangsúlyozta: - Fontosnak tartom
a körzeti megbízotti szolgálat újbóli működtetését. Ennek
céljából a városban négy körzet kerül kialakításra az önkormányzattal együttműködve. A munkát ellátó négy rendőr kiválasztása már megtörtént. Feladataik közé tartozik,
hogy a lakossággal és a körzet
intézményeivel folyamatosan
tartsák a kapcsolatot a rendszeres járőrözés és a vendéglátóhelyek ellenőrzése mellett.
Azt várom el, hogy a körzeti
megbízott gazdája legyen a területének, aki havonta fogadóórát is tart.

A rendőrkapitány reményei
szerint április második felében már megkezdheti működését az új szolgálat. Ebben az
időszakban kezdik meg tevékenységüket a várost ellenőrző kerékpáros rendőrök is.
A múlt év októberétől a
Dunakeszin szolgálatot teljesítő járőröket a 06-70-291-3170es telefonszámon közvetlenül
érheti el a lakosság. Ez nagyban segíti a bűnmegelőzést és
a tetten érést, hiszen közvetlenül tudnak információt adni
az állampolgárok anonim módon.
Mint hatékony bűnmegelőzési rendszert, a rendőrség
minél szélesebb körben szeretné felhívni itt élő figyelmét a
csendes riasztási rendszerekre. A jó közbiztonsághoz nem
csak a rendőrökre, hanem az
önkormányzat, civil szervezetek összefogására is szükség van. Ezért fontosnak tartja a rendőrkapitány a folyamatos együttműködést a városi polgárőrséggel, amelynek
a vezetője a város polgármesterével együtt jelen volt a közbiztonsági fórumon. - Nekünk
az a fő feladatunk, hogy az állampolgárok oldalán álljunk –
hangsúlyozta a városi rendőrkapitány.
A térfigyelő rendszer városban tervezett kiépítése
Tóth Csaba álláspontja szerint nagyban tudná javítani
a közbiztonságot. Reményeik
szerint már az idei évben 1520 kamerával el tud indulni a
rendszer, melynek eredményeként 15-20 százalékkal csökken a bűnelkövetések száma
a városban a rendőrkapitány
meggyőződése szerint.
Vetési Imre
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körzeti képvi
Márciusi teendők…
A körzetben kért gyalogos átkelőhelyek kialakítását első alkalommal 2010 végén jeleztem. A
tavalyi esztendőben a Kossuth L. u. és a Hunyadi u. 2 ágánál valósult meg a „zebra” felfestése.
2013-ra a Madách u. és a Tábor u., valamint a Zápolya u. és a Mányoki Ádám térnél való – előzménye volt egy aláírásgyűjtés kezdeményezés – átkelőhelyek tervezése, létesítése várat magára (a
város többi részére ígért zebrák felsorolása a hírlevelemben olvasható).
- A Kölcsey u. 6. sz. előtti beszakadt telefonakna helyreállítását az Invitel dolgozói március első
hetében elvégezték.
- Újabb igénylők kerestek meg, akik a járdaépítési hozzájárulás kérelmével fordultak hozzám. A
Rákóczi út és a Báthory u-i sarokingatlan, valamint a Kossuth L. u. 15. előtt valósulhat meg ősz
folyamán a betonjárda építése.
- A közvilágítási hálózat bővítését szeretnék a
Barázda, illetve Sződi u-i lakók. Ezen a részen egy
betörési kísérlet volt a sarokingatlanon. A lámpatest kihelyezésére a Barázda u. elején lévő villanyoszlopon van lehetőség. A bővítést több lakó
beadványában aláírásával támogatta. A kihelyezés kérelmét az osztály csoportvezetőjéhez címeztem.
- A következő címeken kértem kátyúzási munkálatokat: - Bajtárs u. 25., - Krúdy Gyula u. 17. - Hunyadi u. 22. - Gyártelepi aluljáró Klapka u.-i oldalán, és a Királyhágó u. 23. előtt.
- A hírlevél kihordásánál tapasztaltam, hogy a
Klapka u. 46. sz. előtt található csatornafedél kilazult a helyéről, mely a gépjármű forgalom következménye. A helyreállítási munkák elvégzésével kapcsolatban a Csatornázási Üzem felé kértem intézkedést.
- A Tábor u. 3. sz. előtti csőtörés végleges helyreállítási munkálatait, a gépkocsi beálló területének betonozását a DMRV dolgozói elvégezték.
- Az előzőekben már jeleztem, hogy a Batthyány
E. u. 13. sz. lakója az ingatlanja előtti csapadékvíz elvezetésének problémája végett fordult hozzám. A szikkasztó kutak építése megszüntethetné a jelzett problémát. Első alkalommal 2012.
11.05-én kértem az ingatlan(ok) előtti csapadékvíz elvezetésének kivizsgálását, majd 2013. 01.31én és végül 03.19-én érdeklődtem a helyszín vizsgálatának eredménye felől.
- A gyártelepi aluljáró lépcsőinek helyreállítási
munkálatai végett kerestem meg beadványomban ismételten az illetékeseket 03.20-án.
- A Közüzemi Kft. seprűs kisteherautója folyamatosan járja a forgalmasabb útvonalakat, és
a szegélyek melletti hordalék eltakarítását végzi. Március közepétől a körzet főbb útvonalainak tisztítása kezdődött. Elsőként a Tábor, Klap-
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A seprűs teherautó után, a tél hordalékának
takarítását kézi erővel végezték
a Közüzemi Kft. dolgozói.
ka u., Hunyadi u. és a Zápolya u. takarítása történt meg.
- Kiemelt szegélyek helyreállítása miatt hívott
fel egy Bajtárs utcai lakó. A Bajtárs és a Mikszáth

Az emberi figyelmetlenség, nemtörődömség
okozta a szegélyek sérülését. Ha nem hívjuk
fel a figyelmét az illetékesnek, akkor a város
fogja a helyreállítás költségét megtéríteni.
u. sarkon található kiemelt szegélyek letöredeztek, mivel az utcában megkezdett építkezés miatt a NEUTÓ Kft. építőanyagot szállító teherautója ráhajtott a szegélyekre. E-mailben az osztály
főtanácsosának jeleztem a problémát, melyet a
tgk. vezetőjének figyelmetlensége okozott. Egyben kértem, hogy szólítsa fel a NEUTÓ vezetőségét a szegélyek építésére, pótlására.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt
Dunakesziek!
A rendkívüli csapadékos
időjárás a csapadékvíz elvezetésénél is több feladatot okozott a szokottnál. A
katasztrófavédelem külön
felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy az átereszeket és a vízelvezető árkokat
tisztítsuk meg. Ezek a munkálatokat
folyamatosan
végzik most is, azonban a
hatalmas esőzés következtében folyamatos vízszivat�tyúzásra is szükség volt.
A tavasz beköszöntével
egyre többen választják a
kültéri kikapcsolódási lehetőségeket:
kerékpározás,
játszóterek, séták. Hogy a
hosszú tél után a szabadtéri
parkokat, játszótereket, kerékpárutakat is felkészítsük
erre, hamarosan megkezdődik városszerte, így a mi körzetünkben is a gallyazás, a
kerékpárutak megtisztítása,
játszóterek rendbetétele.
Az idei évben is tovább
folytatódik a járdák építése, a
zebraprogram és a természetesen az útépítések is a várt
ütemtervben folynak tovább.
Idén a mi körzetünkben az
Albert utca kap majd szilárd
burkolatot. Bár körzetünkben idén nem épül új gyalogátkelőhely, a program része,
hogy a már meglévő zebrákat akadálymentesítjük, felújítjuk.
Májusban két nagy szabadtéri programmal is készülünk Önöknek. Kérem,
jöjjenek el a május 1-jén tartandó „Miénk a Magyi” családi napra, valamint a hagyományos Városi Gyereknapra, amely május 26-án
vasárnap kerül megrendezésre a Katonadombon.
Erdész Zoltán
10. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Képviselői
hírek
Tisztelt Dunakeszi Polgárok!
2013 is a fejlődés éve lesz városunkban, jó néhány kiemelt
fejlesztés is megvalósul a körzetünkben. Dunakeszi Város önkormányzata a 2012. november
22-ei testületi ülésen úgy döntött, hogy indul az Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázaton. Örömömre szolgál,
hogy bejelenthetem megnyertük a pályázatot. A program keretében, a Fazekas Mihály Általános Iskola mögötti részen a
Szép Ernő parkban, egy 22 méter x 42 méteres zárt műfüves
pálya kerül az idén kialakításra. A műfüves futópálya kivitelezésének költsége 29 956 961 forint, melynek 70%-át az MLSZ,
30%-át Dunakeszi Város Önkormányzata állja.
Tovább folytatódik az útépítés
Az idei évben szilárd burkolattal látjuk el a Klapka György utcát, és kialakításra kerül az északi vasúti aluljáró. Folytatódik a
Madách utcai parkolók fejlesztése, és idén is jelentős fa és bokortelepítésre kerül sor. Remélhetőleg az idén megkezdődik a P+R
parkoló kialakítása a gyártelepi
vasútállomásnál a rendőrség és
a vasút közötti területen is.
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 választókörzet
képviselője

Kedves Lakótársaim!
Rengeteg bejelentést kaptam azzal kapcsolatban, hogy
a Dunakeszi vasútállomásra
a Budapestről - a délutáni és
esti csúcsforgalomban - néhány perces késéssel beérkező vonatot nem szokta megvárni az Alagliget felé tartó
helyi busz. Erről a problémáról többször beszéltem a Szolgáltatóval, aki a menetrend
pontos betartásának elsődlegességére hivatkozott.
A pontos menetrend betartása tiszteletre méltó dolog,
ezt külön köszönöm a Szolgáltatónak, azonban a délutáni
csatlakozásoknál fontosabbnak érzem azt, hogy a busz
megvárja a késő vonatot, és
néhány perc türelmi idővel induljon. Ezáltal az utasok gyorsan és kényelmesen hazaérnek.
A konzultációknak meglett az eredménye, ugyanis

a Budapestről érkező vonatot most már megvárja a Fóti
irányba tartó helyi járat.
Alagligeten régi probléma,
hogy a lakópark két része között elterülő erdősávban csak
a gyalogosok által kitaposott
úton lehet haladni, így az átjárás száraz időben porral, csapadékos időben pedig sárral
jár. A játszótér megközelítése
is emiatt sokszor kényelmetlen. A jelenleg állami tulajdonban lévő erdősáv néhány
hónapon belül önkormányzati
tulajdonba kerül, tartós megoldást ezután lehet találni.
A Városházától ígéretet kaptam, hogy ideiglenes jelleggel
addig is rendbe teszik a gyalogösvényt.
A Faludi János utca végén
lévő körforgalom kapcsán egy
bejelentést és egy kérést kap-

Tisztelt Lakótársaim!
Az előző lapszámban említett fagykárok okozta úthibák
sajnos még mindig fennállnak. A kijavításukra az illetékesektől nem sikerült megnyugtató időpontot kapni. Újból jeleztem a kátyús útszakaszokat az illetékeseknek.
Több lakótársam jelezte, hogy szívesen részt vennének
az önkormányzat által hidretett járdaépítési programban.
Jelezték, hogy amennyiben az alapanyagot biztosítaná az
önkormányzat, a munkálatok szívesen elvégeznék maguk.
A javaslatokat, kéréseket továbbítottam a Polgármesteri
Hivatal Lakosságszolgálati Osztályának.
Nemrég tartott fogadó órámon többen felkerestek. Ezúton is köszönöm ötleteiket és bizalmukat, hogy ügyükben, adott esetben közös ügyünkben bizalommal fordultak hozzám. Ezekben igyekszem mihamarabb megtalálni
a megoldást.
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 választókörzet
képviselője

tam. Problémát okoz, hogy a
csapadékvíz olyan mennyiségben gyűlik össze, amit a meglévő szikkasztók már nem bírnak befogadni. A Polgármesteri Hivataltól kapott tájékoztatás szerint ennek oka az
ingatlanokról szabálytalanul
kivezetett csapadékvíz men�nyisége. A lakosságnak az ingatlanukon keletkező csapadékvizet saját telken belül kellene elszikkasztania, az a közterületre nem folyhat ki.
A Hivatal megvizsgálja a
megoldási
lehetőségeket.
Az ott lakók kérése továbbá,
hogy a körforgalomba fákat
ültessünk, aminek természetesen nincs akadálya. A facsemeték elültetése megtörtént.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Az önkormányzat
legújabb rendeletei
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV.04.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 62/2012. (XII. 19.) rendelete módosításáról
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (IV.04.) rendelete az útépítési hozzájárulásról szóló
2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV.04.) rendelete a Dunakeszi Város Önkormányzat képviselő-testületének a természeti értékek helyi védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló
27/2012.(VII.04.) sz. rendeletének módosításról
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A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Az elmúlt hónapban is sok fontos lakossági bejelentés,
megkeresés érkezett hozzám, mely ügyekben intézkedtem is, például a Casalgrande
téri csatornák tisztítása, a szerviz utakon tapasztalható közlekedési gondok orvoslása,
stb.
Ahogy javul az idő egyre több ilyen hiba
kerülhet elő, ezen ügyekben gyorsan tudunk intézkedni, ha időben jelzik akár számomra, akár az illetékes ügyintéző felé.
Az utak állapotának javítása érdekében
felvettem a kapcsolatot a műszaki kollégákkal, s az a tapasztalatom, hogy a saját
kezelésű útjainkon, gyorsan és szakszerűen igyekeznek javítani a helyzeten. A Tallér
utca iskola felé eső oldalán sikerült a parkocska rendbetétele, úgy tapasztalom és a
visszajelzések is igazolják, hogy kevesebb
probléma érzékelhető az esti, éjszakai órákban errefelé, mint régebben! Ebben persze
az iskola előtti kis tér elkerítése is fontos
szerepet játszott, köszönöm mindenkinek a
segítségét ennek megvalósításában!
A szervezők már készítik elő a következő Lakótelepi Piknik programját, amiben tudok továbbra is segítek, mert az egyik legfontosabb közösségi programmá vált e területen az elmúlt két esztendőben. Ha tudják, Önök is segítsék a szervezők nehéz
munkáját, esetleg ötleteikkel, javaslataikkal
részt is tudnak venni ebben! Ha szükséges,
rajtam keresztül is el tudják érni őket.
A nyári fejlesztési munkák előkészítése,
tervezése zajlik most, remélem az őszi beszámolómban már ismét képekkel is bemutathatom a megvalósult beruházásokat, javításokat!
Képviselői munkám legfontosabb része,
hogy a lakossági észrevételek alapján segítsem megoldani közös problémáinkat.
Ehhez kérem segítségüket továbbra is,
e-mailben, telefonon, levélben vagy személyesen! /dkgesz@dunaweb.hu, 06303828380, Dunakeszi Garas utca 4. címeken./
A műszaki problémák bejelentésére közvetlenül is van lehetőség, munkaidőn kívül
és hétvégén, a 06-70-380-64-73 ügyeleti telefonszámon, munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán, az 542-818as számon, vagy a muszak@dunakeszi.hu
e-mail címen.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője
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A 9. számú
választókerület hírei

Tisztelt Dunakesziek!
Tisztelt Révdűlőiek!

Tisztelt Választókerületi Polgárok!
A hosszan elnyúló mostoha időjárás a
mi választókerületünkben is tetemes károkat okozott. Próbára tette a lakosság tűrőképességét és a Közüzemi Kft. dolgozóit is.
A havat rendszeresen takarították, az utak
járhatók voltak. A hatalmas mennyiségű
eső ellen már sokkal nehezebb a védekezés.
Ahogy országosan, nálunk is sok helyen ös�szegyűlt a csapadékvíz, az árkok, a csatornák, a víznyelő kutak nem tudták elvezetni.
A szippantó kocsik rendszeresen kimentek a
leginkább veszélyeztetett területekre, így a
Toldi utcát és a Rákóczi utcát összekötő mellékutcákba is.
Lakossági bejelentések érkeztek az Erkel
Ferenc és a Mikes Kelemen utcából. A panaszok orvoslására az időjárás jobbra fordulása után az Önkormányzat intézkedni fog.
Ugyancsak sok probléma volt és van jelenleg is a Tóvárosban és a Toldi-Dombliget lakóparkban. Kérem a lakosság türelmét és
belátását, hiszen nemcsak ebben a választókerületben, hanem a város többi részén
is komoly gondokat okozott a fent említett
mostoha időjárás.
Köszönöm bizalmukat és a segítő szándékú telefonokat, leveleket. Egyúttal kifejezem elismerésemet a Közüzemi Kft. dolgozóinak, akik a rendkívüli körülményekkel
dacolva helytálltak. Megelőző, folyamatos
intézkedéseik (az utak széleinek és a csatornaszemeknek a tisztítása) sokat segítettek
a keletkező károk megelőzésében.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője

Kérem engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem Önökkel az elmúlt időszak lakóhelyünket érintő eredményeit.
Az idei – elég hosszúra nyúló – téli időszak
alatt körzetünkben a következő munkálatokat sikerült elvégezni:

- a lehulló havat mind az utakról, mind a
kerékpárútról és a buszmegállókból sikerült
idejében eltakarítani, ezáltal is biztosítva a
közlekedés fennakadás mentességét;
- a tavaszi zord időjárási viszonyok ellenére is több helyen össze lett takarítva a közterületeinket csúfító szemét, valamint az elhullott száraz falevelek és ágak is;
- a Duna parton a cserjék és a bokrok egy
része ki lett irtva (itt a munkálatokat nehezítette a szakadó havas eső);
- az egyik Diófa utcai csatornafedél – amely
balesetveszélyes volt – ki lett javítva;
- az iskola utcai játszótér homokozója friss
homokkal lett feltöltve;
- a hó és az eső elég sok kárt tett körzetünk
útjaiban, a keletkező kátyúkat hideg aszfalttal lehetett csak javítani ilyen időjárási körülmények között.
A szikkasztó árkok nehezebben bírják elnyelni a megnövekedett csapadék mennyiséget. Kérem Önöket, hogy ne engedjék az
utcára és a szomszédos telkekre az Önökhöz
lehulló csapadékvizet.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel,
ötleteikkel a jövőben is bizalommal keresni
szíveskedjenek, mint azt eddig is tették.
(tel.: 70-337-1604, e-mail: vincze.geza56@
gmail.com).
Vincze Géza
1. számú választókörzet
képviselője

Kedves Dunakeszi Polgártársunk!
Az elmúlt évben vezettük be a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napot. Korábban az országosan meghirdetett
TeSzedd-naphoz csatlakozott a város. Ezen köztisztasági napok keretében több mint 100 önkéntes segítségével számos helyszínen végeztünk „tavaszi nagytakarítást” városunkban. Több tonna illegális hulladéktól szabadítottuk
meg – többek között - a Malomárkot, a lakótelepi közparkokat, Dunakeszi-alsót, a lósport melletti kiserdőt, a Dunapartot, a Nagyállomás és a Wass Albert utca környékét, az Alagi majort, az Alagliget lakópark környezetét, a Tőzegláp területét, a Dunakeszi-alsó – Káposztásmegyer közötti útszakaszt, a Katonadombot és egyéb helyeket. Az elmúlt
két évben összesen 28 helyszínen számoltunk fel illegális hulladéklerakást. Jó volt látni, hogy több éve halmozódó
hulladékkupacok tűnnek el a városból, szorgos kezek munkájának eredményeként.

I

dén folytatva és rendszeressé
téve a hagyományt, meghirdetjük a második Dunakeszi
Önkéntes Köztisztasági Napot.
Célunk az, hogy lakossági ös�szefogással, a városunkba települt multinacionális cégek bevonásával – melyektől azt várjuk, hogy „felelős városlakóként” viselkedve támogassák a
környezetvédelmi akciót - évről-évre tisztábbá, kultúráltabbá tegyük lakókörnyezetünket.
Az előző két évben több, városunkba települt multinacionális cég csatlakozott az akcióhoz. Voltak azonban olyanok
is, akik távol tartották magukat a környezeti felelősségvállalástól. A Dunakeszi Polgárban megírtuk, hogy mely vál-

lalatok támogatták az akciót, és
melyek nem. Úgy gondoljuk, ez
a tájékoztatás irányt mutathat
a lakosság környezettudatos
részének vásárlási szokásainak
alakításával kapcsolatban.
A Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap időpontja: 2013.
május 4. (szombat) 10-13 óráig.
Várjuk magánszemélyek,
civil szervezetek, klubok, baráti társaságok, egyéb szervezetek jelentkezését! Ne feledjük: „A terepen már mindenki civil!”
Bejelentkezés: 2013. április
30-ig a koztisztasaginap@dunakeszi.hu e-mail címen, vagy
telefonon a 06-70-424-35-87es, kora délutántól hívható telefonszámon.

Rezsicsökkentés
megújuló energiaforrások
hasznosításával
Lakossági tájékoztató
a háztartások rezsiköltségei
megújuló
energiaforrások
hasznosításával.

A

megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések számos megoldást
kínálnak azok számára, akik
költségtakarékosan, környezettudatosan és egészséges
környezetben kívánnak élni.
A dunakeszi székhelyű Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezetője, Beleznai Nándor lakossági tájékoztatón mutatja be, miként csökkenthetőek

A napkollektor, napelem,
hőszivattyú és pellet kazán
működését és előnyeit bemutató ingyenes előadás végén
az érdeklődők kérdéseikre is
választ kapnak.
A rendezvény ideje:
2013. április 25. (csütörtök),
18:00 óra
Helyszín:
Házasságkötő
Terem (2120 Dunakeszi Szent
István utca 19.)
Minden érdeklődőt várunk,
a belépés díjtalan.

További tájékoztatást bejelentkezés után kapnak az önkéntesek.
Védőitalról,
kesztyűről,
munkaeszközökről, almáról
a szervezők, az összegyűjtött
hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.
Legyünk minél többen, tegyünk együtt a tiszta, egészséges lakókörnyezetért!
Dunakeszi Város Környezetvédelmi Tanácsadó Testülete
nevében:
Nyíri Márton
környezetvédelmi
tanácsnok

Dunakeszi Önkéntes
Köztisztasági Nap
2013. május 4.
(szombat)
koztisztasaginap@
dunakeszi.hu
Telefon:
06-70-424-3587

Kátyúzások időszaka
A hosszú, zord téli időjárás rengeteg kárt okozott az utak
állapotában, melyek elsődleges javítását az enyhébb napok
beköszöntével elkezdtük – nyilatkozta lapunknak Huszák
János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei Igazgatóság
Váci Üzemmérnökségének vezetője.

A

szakember elmondta, hogy
Dunakeszin az állami közutak közül az elsők között a rendkívül nagy átmenő forgalmat bonyolító Bajcsy-Zsilinszky úton keletkezett kátyúkat javították ki.
- A várost átszelő többi állami út javítását folyamatosan végzik munkatársaink – tette hozzá
a szakember. – Általános szakmai
tapasztalatként
megállapíthatjuk, hogy az első csapadékosabb
idő után sajnos rohamosan nőni
kezdett a kátyúk száma, a fagyásolvadás-fagyás periódusok nagy
hatással voltak a kátyúk keletkezésére. Jellemzően a megbolygatott pályaszerkezetnél keletkeztek, de a szerkezet elöregedése és
a nehézforgalom is elősegíti. Területünkön közel 200 kilométeres
szakasz igényel folyamatosan kátyúzást – tájékoztatott a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei Igazgatóság Váci Üzemmér-

nökségének vezetője, aki elmondta, hogy folyamatban van a BajcsyZsilinszky út felújítását szolgáló terv előkészítése, de arról nem
tudott érdemben nyilatkozni, mikorra várható a terv jóváhagyása
és a felújítási munkálatok kezdete.
(Vetési)
Fotó: Hohner Miklós
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Városi kitüntetés a legjobbaknak
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i ünnepi ülésén városi kitüntetéseket adott át hat dunakeszi polgárnak és egy együttesnek Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési
képviselő és Erdész Zoltán alpolgármester.

Kitüntetettek: Temesvári István, Tuzson Berceli Péter, Szalai Ilona, Dr. Tordasi Éva,
Fodor Sándor (aki felesége posztumusz elismerését vette át), Nagy Attila (Duna Gyöngye), Dr. Kisida Elek
Dunakeszi Város Képviselőtestülete Dr. Kisida Elek részére „Dunakeszi Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza.
Dr. Kisida Elek 1936. július
22-én született Viszlón. Felsőfokú tanulmányait a SOTE Általános Orvosi Karán szerezte, majd 1976-tól az orvostudományok kandidátusa cím birtokosa.
Első munkahelye az MTA
Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet, ahol 1961-63-ig
tudományos segédmunkatárs.
1963-86-ig a BOTE, illetve a
SOTE II. számú Sebészeti Klinikáján tanársegéd, adjunktus, docens, majd 1986-tól az
Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet – Budai
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Irgalmasrend Kórháza sebészeti osztályvezető főorvosa. Szakvizsgát tett, sebészetből (1967),
mellkassebészetből (1970) és
1994-ben „med.habit” minősítés szerzett. 1997-től kinevezték egyetemi magántanárnak.
1980-tól a Magyar Sebésztársaság vezetőségi tagja. 199098-ig a Sebész szakmai Kollégium tagja. 1998-tól a Százak
Tanácsának aktív tagja, szervezője. Az alábbi kitüntetések
birtokosa: Kiváló Oktató díj,
Pro Sanitate kitüntetés, a Man
Of The Year címet pedig 1997ben ítélték oda számára. 53 tudományos közlemény szerzője. Főbb művei: Gondolatok a
nemzetért: Millecentenáriumi
koncepciópályázat, Hivatás és
hitvallás, Százak Tanácsa Évkönyvei.

Dr. Kisida Elek orvosprofesszor szakmájában országosan elismert szaktekintély, aki
tudományos munkája mellett
személyes példamutatásával a
jövő nemzedéknek is meghatározó egyéniség.
Dunakeszi Város Képviselőtestülete Fodor Sándorné részére posztumusz „Dunakeszi Városért” kitüntető címet
adományozza.
Fodor Sándorné 1948-ban
született Karcagon. A technikum befejezése után anyag-és
áruforgalmazási szakon szerzett képesítést, majd osztályvezető-helyettesként dolgozott a könnyűiparban. Hos�szan tartó betegség után, tavaly bekövetkezett haláláig, 46

évet élt férjével Dunakeszin,
két gyermeket nevelt, három unoka boldog nagyszülője volt. Képviselőként három
cikluson szolgálta a körzetét,
lakóközösségét. Minden alkalommal egyéni képviselőként
jutott be a képviselő-testületbe. Kitartó munkája, a polgárokkal való törődése példaértékű volt. A Dunakeszi-alsón
élő emberek érdekei mellett,
minden Dunakeszin élőt érintő ügyön szívesen fáradozott.
A Fodor Sándorné által képviselt városrész a három ciklus
alatt folyamatosan fejlődött,
a fejlesztések mellett a közösségteremtésben is példaértékű
munkát végzett. Lelkiismeretességét igazolja, hogy az utolsó pillanatig betegsége ellenére a felsorakozó feladatokat

mindvégig nyomon követte
és képviselte. Mindig a tenni
akarás sugárzott róla, odaadó
munkáját mindenki elismerte.
Dunakeszi Város Képviselőtestülete a Dunakeszi Duna
Gyöngye Néptáncegyüttes részére „Dunakeszi Városért”
plakett kitüntető címet adományozta.
A
Duna
Gyöngye
Néptáncegyüttes tagjai 1993
óta öregbítik Dunakeszi Város
hírnevét itthon és külföldön.
Az együttes eredete a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban létrejött Rokka Néptánc együttes megalapításáig vezethető vissza. A néptánc
oktatók, illetve az iskolai vezetők támogatásának és lelkesedésének köszönhetően, a diákok egyre nagyobb létszámban jelentkeztek e tanítási idő
keretein kívüli elfoglaltságra.
A csoportok létszáma egyre
csak bővült, annyira hogy végül korosztályok szerinti csoportokat alakítottak ki a néptánc oktatók, szám szerint
hármat, az addigra közel 100
diák számára. A gimnáziumból ballagó diákok csoportjainak utolsó nagy közös fellépése rendszerint a végzősök szalagavató bálján történt. 2001re azonban olyan csapat állt
össze, amelynek tagjai nem
akarták, hogy véget érjen ez a
közös időszak, és minden erejükkel egy önálló táncegyesület létrehozásán kezdtek el
dolgozni. A városi Művelődési Központ illetve a régi iskola
segítségével termet béreltek és
folytatták a hagyományt, immáron egy felnőtt csoport keretein belül.
2005 februárjában így alakulhatott meg a Duna Gyöngye Hagyományőrző Egyesület 18 fővel. A Néptáncegyüttes
jelenleg 26 főből áll, tagjait továbbra is a gimnázium öregdiákjai alkotják, a mai napig
utánpótlást biztosítva ezzel az
egyesület működéséhez.
Az együttes minden évben
részt vesz Dunakeszi Város, illetve intézményei rendezvényein, valamint a testvérvárosi
kapcsolatok ápolásában, továbbá minden évben képviseli Dunakeszi városát és Magyarországot nemzetközi táncfesztiválokon is.

Dunakeszi Város Képviselőtestülete Temesvári István részére „Dunakeszi Város Sport
Díj” kitüntető címet adományozta.
Temestvári István 2010-óta
a Dunakeszi Kinizsi női-és férfi kézilabda szakosztály vezetője, de már a 1996-ban másodszor megalakult Dunakeszi Női kézilabda csapatánál is
tevékenyen részt vett. A szakosztály csapatai jelenleg a megyei és a Budapesti bajnokságban szerepelnek. Az ifjúsági csapat 2007-08 és 2009-10ben megyei bajnokságot nyert.
Kiemelkedő sportsiker, hogy a
2009-ben megrendezett Olaszországi Tricolore Olimpián
csapatával az arany érmet sikerült nyerni, Olaszország, Spanyolország, Horvátország ellen. A serdülő csapatok évrőlévre az Erima bajnokságban
országos elődöntőben szerepelnek. Temesvári István szakosztályvezető vitathatatlan érdeme, hogy a sportág városi népszerűsége folyamatosan növekszik. Ennek következtében
egyre több fiatal ismeri meg a
kézilabda és a csapat sportág
szépségeit. Temesvári István sikeres edzői csapatot vezet. Ezt
a kiváló munkát igazolja, hogy
2012 decemberében Povázsay
György edzőt megyei kitüntetésben részesítették.
Temesvári István kitartó
munkájának köszönhetően a
Dunakeszi Kinizsi kézilabda
szakosztály csapatai folyamatosan fejlődnek és jól szerepelnek hazai és nemzetközi szinten is.
Dunakeszi Város Képviselőtestülete Tuzson Berceli Péter részére „Dunakeszi Városi
Közművelődési Díj” kitüntető
címet adományozta.

Film grafikusaként dolgozott.
1991-től
szabadfoglalkozású
művész. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Képző és Iparművészek
Országos Szövetségének, a Magyar Grafikusok Szövetségének,
valamint a Magyar Festők Társaságának. Festészeti szakértő.
Munkái fellelhetők olyan gyűjteményekben, mint: a Magyar
Grafikáért Alapítvány gyűjtemény vagy az olasz Museo dell'
Informazione. De munkái fellelhetők Hollandia, Belgium,
Franciaország, Románia, Horvátország, Németország, Olaszország és USA festészeti gyűjteményeiben valamint magángyűjteményekben,. Számos Díj
tulajdonosa mint például az Országos Festészeti nagydíj, amelyet 1985-ben kapott meg, vagy
az 1994-ben odaítélt Magyar
Képző és Iparművészek Szövetségének díja.
Dunakeszi Város Képviselőtestülete Szalai Ilona részére „Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj” kitüntető címet adományozta.
Szalai Ilona 1960. december
05-én született Szeghalmon.
Tanulmányait Dunakeszin a 2.
sz. Általános Iskolában kezdte, később óvónőnek tanult
Fóton, a Gyermekvárosban,
majd 3 évig dolgozott óvónőként Dunakeszin illetve Fóton.
Tanítói képesítését a Zsámbéki
Tanítóképző Főiskolán szerezte
meg munka mellett, a mai Széchenyi István Általános Iskola
napközis nevelőjeként. Szalai
Ilona alsós tanítóként dolgozik
jelenleg is volt általános iskolájában. Munkáját lelkiismeretesen, a gyerekek érdekeit szem
előtt tartva végzi. Mindennapjait a zene szeretete, a tanítás
iránti elkötelezettsége hatja át.

Mint az iskola „volt diákja” szívesen vesz részt az iskola múltját érintő programokban, a 100.
évforduló előkészítésében, a tanár-diák találkozók szervezésében. Aktív szerepet vállalt a
jubileumi emlékkönyv létrehozásában is. Kollégáival nagyon
megértő, figyelmes, a városban sokan ismerik, munkáját
a szülők és a diákok is elismerik. 2003-ban iskolai elismerésként megkapta a Széchenyi
emlékplakett kiváló pedagógusi munkáért kitüntetetést, városi elismerésként főtanácsosi címmel rendelkezik, címpótlékban részesül.
Dunakeszi Város Képviselőtestülete Dr. Tordasi Éva részére „Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil
Díj” kitüntető címet adományozza.
Dr. Tordasi Éva 1956-ban
született Barcson, ott végezte általános és középiskolai tanulmányait kitűnő eredmén�nyel. 1981-ben szerezett általános orvosi diplomát a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen,
majd 1981-1986-ig a szekszárdi
Balassa János megyei Kórház
Kardiológiai profilú I. Belgyógyászatán dolgozott. 1986-ban
költözött Dunakeszire családjával. 1987-ben szakvizsgázott
jeles eredménnyel belgyógyászatból, ezt követően
1987-től háziorvos Dunakeszi
VII.
körzetében.
1996-ban
szakvizsgázott
háziorvostanból. 25 éve dolgozik folyamatosan a körzetben betegei javára és a lakosság
megelégedésére.
A kitüntetetteknek sok szeretettel gratulálunk, tevékenységükhöz további sok sikert kívánunk!
Fotó:Hohner Miklós

1966. augusztus 1-jén született Marosvásárhelyen. 1976-84
között a „Vásárhelyi Művészeti” iskolában tanult. 1993-ban
diplomát szerzett a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán, majd ezt követően a Szent István Egyetem
Gazdaságtudományi Karának
menedzserképző szakán. 19882001 között tagja volt a Fiatal
Képzőművészek Stúdiójának.
1989-ben települt át Magyarországra, ezt követően a Budapest
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A dicsőséges Tavaszi Hadjárat
hőseinek példaértékű tettei
elevenedtek fel a ragyogó áprilisi napfényben a Duna-parti Katonadombon kialakított
harctéren. Görgey és Klapka
legújabb kori huszárai
elődeik színpompás ruháihoz
hasonló katonai öltözékben
lovagoltak be a több ezerfős
közönség tisztelgő tekintetének kíséretében, hogy hősies
küzdelemben ők is legyőzzék
az osztrák sereget.

D

unakeszi lakossága ugyanolyan szeretettel fogadta a magyar csapatok érkezését, mint 1849. április 9-én, amikor
Klapka György tábornok I. hadteste bevonult a
településre.
A magyar történelem legszebb napjait, 184849 dicsőséges korszakának felemelő élményét
élhették át azok, akik a tavaly első alkalommal
megrendezett Dunakeszi Viadal folytatásaként
idén is kilátogattak a Katonadombra. Az eredetileg március 14-re tervezett programot a rendkívül zord időjárás miatt új időpontban, április
8-án rendezte meg a Dunakeszi Programiroda.
Ezúttal az időjárás is kegyeibe fogadta az emlékező dunakeszieket, akik méltóképpen tisztelegtek 1848-49 bátor katonáinak emléke előtt.
A Himnusz eléneklése után a város „főparancsnoka” Dióssi Csaba polgármester fogadta a felsorakozott katonai egységek tisztelgését,
akinek köszöntését, Erőt, tisztességet! – üdvözléssel viszonoztak a huszárok.
A több ezerfős diáksereget és a felnőtteket
köszöntő Dióssi Csaba beszéde elején örömét
fejezte ki, hogy az új időpontra tervezett rendezvényt már ragyogó napfényes időben tarthatják meg. Emlékeztette az ünneplő közönséget: tavaly azért döntöttek a Dunakeszi Viadal megrendezése mellett, hogy a tanuló
ifjúság igazi élményként, a történelmi eseményeket „átélve” emlékezzen meg az 1848-49es szabadságharc és forradalom eseménye-
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ire. - Akkor megígértük, hogy hagyományt
teremtünk, és idén is megrendezzük a történelemidéző csatát, amelyet igyekeztünk még
látványosabbá tenni – mondta a polgármester,
aki a diákokhoz fordulva így folytatta beszédét: „Emlékezni és átélni hívtalak ide titeket,

hogy történelmünk talán legszebb és legtisztább korszakát idézzük fel. Emlékezni fontos.
Nem csupán azért, mert elődeink bölcsessége, kitartása és önfeláldozása erőt adhat, hanem azért is, mert példájuk és életük útmutató
számunkra. Szeretném, ha büszkék lennétek a
forradalom hőseire. Mert ők valódi hősök voltak. Nem álhősök, akik csak beszédeikben
bátrak, de ha cselekedni kell, egyből visszavonulót fújnak. Nem olyanok, akik másoktól
várják a megoldást, míg ők ölbe tett kézzel figyelik az eseményeket. A forradalom résztvevői valódi hősök.” – hangoztatta a város polgármestere. Dióssi Csaba fejet hajtott a márciusi ifjak és a hozzájuk csatlakozók tettei előtt,
akik félelmet nem ismerve szálltak harcba Európa akkori legnagyobb és legjobban felszerelt
seregével.
„A forradalom és szabadságharc hősei azt
üzenik nekünk – folytatta - , hogy nem szabad a könnyebb utat választanunk, ha felelő-

séggel vagyunk városunk, országunk, hazánk
iránt. Tőlünk telhető módon ki kell vennünk a
magunk részét az előttünk álló feladatokból. A
hétköznapok megannyi feladata között, ilyenkor álljunk meg egy percre, és gondoljuk végig,
hogy az ő felemelő példájuk láttán mi magunk
mit tehetünk a magyarságunkért, a közösségünkért, hazánkért.” – jelentette ki Dióssi Csaba, aki beszédét azzal a reménnyel zárta, hogy a
jövő „építő köveit” jelentő fiatalokkal összefogva szolgálhatjuk Dunakeszi és az ország előtt
álló célok sikeres megoldását.
A polgármester ünnepi köszöntője után Székely Tibor, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke bemutatta a II. Dunakeszi Viadal „harcoló” csapatait: a Mogyoródi Sándor Huszárokat, a Váci Huszár és Nemzetőr Bandériumot, a Veresegyháza Károlyi
Huszár ezred tagjait, hagyományőrzőit.
A látványos harci cselekményeket az a Kerékgyártó László „fordította” le a lelkes közönség számára, aki a ma élő egyetlen magyarként tizenegy olyan emberrel foghatott
kezet, akik még beszélgethettek Görgey tábornokkal.
A Görgey Kör elnöke a dübörgő ágyúk és ropogó puskák fülsüketítő zaja közben rohamozó csapatok mozgását színes anekdotákkal fűszerezve mutatta be. Lángokban álltak az őrhelyek, az egész csatateret füst borította be,
egymásra rontottak a lovascsapatok, „élet-halál” küzdelmet vívtak a magyar huszárok és az
osztrák katonák. Az áprilisi ütközet végén a tavalyi viadalhoz hasonlóan idén is megküzdöttek egymással a magyar és osztrák seregbe „besorozott” diákok, akik számára felejthetetlen
élménnyel társult az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hős honvédő seregeinek megidézett látványos küzdelme…
Vetési Imre

Szabadság, szerelem…
Kőrösis diákok Petőfi nyomában, Erdélyben
Közös célunk, hogy környezetünket szebbé, élhetőbbé tegyük. A városvezetés eddig is sokat tett azért, hogy a városkép rendezettebb legyen: megalkotta a reklámtábla rendeletet, aminek köszönhetően a város megtisztult a plakátrengetegtől, bevezette a mezőőri szolgálatot, hogy a városban megszűnjenek az illegális szemétlerakók.

M

it tud adni hetedikes diákoknak egy
mai határainkon kívül eső magyar
területre szervezett utazás? Megtérül-e a
több mint ezer kilométeres utazás? Ezek
és hasonló kérdések kavarogtak bennem,
amikor először nyújtottam be pályázatomat két évvel ezelőtt a Bethlen Alapkezelő Zrt. „Határtalanul” programjára. Voltak kételyeim, de azt biztosan tudtam, ha
nekifogok, akkor azt nagyon komolyan fogom csinálni. Mert a tét óriási. Nem keve-

csak néztek, hanem láttak, nem csak hallottak, hanem meghallottak dolgokat, s
ami a legfontosabb, az út végére érzelmileg
is elköteleződtek. Így állt össze a pályázat:
kövessük Petőfi Sándort Erdélyben a szerelem pillanatától a haláláig.
November eleje óta készültünk közösen
az utazásra. Elindítottuk a blogot, a gyerekek sorra hozták a Petőfi Sándorról szóló
pályamunkáikat, mint a jelentkezés egyik
feltételét. Majd ajándékokat készítettünk a

sebb, mint az, hogy megérinti-e a gyerekeket, nyomot hagy-e bennük, vagy bóvlivá
silányodik a magyarság ügye? A két utazás
engem igazolt, és azt, hogy érdemes saját
elképzeléseket megvalósítani – mert ezek
hozzák a nagy találkozásokat és az életre
szóló élményeket. Így jött az ötlet: idén kövessük Petőfi Sándort a nagy szerelem pillanatától a hősi halálig. 20 diákkal Erdélyben, 472 ezer forint támogatással.
Kérdezzék meg diákjainkat, készüljenek lélekben is hetekig az utazásra, ahogy
ők tették, csinálják utánuk a reggeltől késő
estig zajló interaktív programokat, adjanak ünnepi műsort több száz ember előtt,
kisebbségi területen, és meglátják, hasonló élményekben lesz részük, hasonló megindító találkozásokat élnek át. De csak így
érdemes. Mert a mi tanítványaink nem-

’48-as történeti játszóházban, a fiúk pedig
verbunkot tanultak az iskolai táncházban.
Az út előtt egy héttel felgyorsultak az események. Hat tanórát szántunk arra, hogy
az utazó diákok megismerkedjenek Erdély
történetével, természeti és etnikai viszonyaival. Úti térképet készítettünk és felkészültünk a buszos diák idegenvezetésekre. Petőfi levelezése és Júlia naplója alapján előre bejártuk az útvonalat. Majd útra
keltünk, s mindvégig számítottunk a diá-

kok interaktivitására. Jártunk Erdődön,
Nagybányán, Koltón, Désen, Marosvásárhelyen, Agyagfalván, Segesváron, Fehéregyházán, Medgyesen, Nagyenyeden,
Tordán és Kolozsvárott. Mindenütt a Petőfi emlékeket kerestük emléktábla, épület, vagy akár egy-egy vers formájában. Az
úton megidéztük az 1848-49-es eseményeket és Bem József alakját. A helyszíni tanulmányozás után modelleztük a segesvári ütközetet, kiegészítettük a megrongálódott Székely Nemzeti Kiáltványt, esténként fotókat válogattunk és élményeinket
fogalmaztuk a blogunkra, hogy az otthoniak is tudjanak rólunk. Személyesen hallhattuk azt az Árpi bácsit, aki közel hetven évesen, két hét alatt gyalogosan tette
meg az utat Székelykeresztúr és Budapest
között, hogy tisztelegjen a szabadságharc hősei előtt. Közösen ünnepeltünk a
székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaival ünnepi gálaműsorukon, megkerestük Petőfi Sándor legendai
sírját, önálló felfedezésre indítottuk a diákokat – térképes kérdőívvel kellett felkutatniuk Petőfi halála előtti napjának emlékeit testvérvárosunkban. A legnagyobb
élmény mégis a székelykeresztúri március 15-i megemlékezés volt, ami az ünnep
elestéjén a középiskolások fáklyás felvonulásával kezdődött. Másnap ünnepélyes zászlófelvonás, unitárius istentisztelet, koszorúzás, református istentisztelet, millenniumi zászlófelvonás,
ünnepi felvonulás, majd ünnepi műsor és végül ökumenikus istentisztelet zárta az esti órákban az ünneplést.
Igen, egész napos folyamatos ünneplés, mely leírhatatlan érzéssel tölti meg
a szívet és árasztja el a lelket. Ennek az
ünnepnek voltak aktív részesei diákjaink, akik felemelő műsorukkal járultak
hozzá az ünnepi folyamhoz. Fagyott,
jeges szél fújt és havazott … és az emberek sok százan, több mint két órán
keresztül ünnepeltek a Fő téren … és a mi
diákjaink is együtt ünnepeltek velük lilára
fagyott, remegő ajkakkal, zokszó nélkül…
Mit tud adni hetedikes diákoknak egy
mai határainkon kívül eső magyar területre szervezett utazás? Megtérül-e a több
mint ezer kilométeres utazás? Döntsék el
Önök.
Kárpáti Zoltánné igazgató
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
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Sok diák viszi a város hírét

Beszélgetés Kárpáti Zoltán tanácsnokkal a fejlődő külkapcsolatokról
Dunakeszi kiterjedt nemzetközi kapcsolatait, a 2010-ben kialakított új önkormányzati struktúrában, tanácsnok felügyeli, akinek szakmai munkáját egy tanácsadó testület támogatja. 2011 végén a képviselő-testület azt az ésszerű döntést hozta, hogy a testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok segítse a helyi
nemzetiségi – német, bolgár, örmény, cigány – önkormányzatok tevékenységét is.

K

árpáti Zoltán külügyi és
nemzetiségi tanácsnokot –
aki a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese is – elsősorban a külkapcsolatok alakulásáról kérdeztük.
– Milyen jelentőséget tulajdonít a város a nemzetközi
kapcsolatoknak?
– Jelentőségét jól tükrözi, az
az új szemlélet, melyet 2010-ben
alakított ki az újjáalakult önkormányzat. Nevezetesen, hogy
tanácsnok foglalkozzon ezzel a
feladattal, és az az ésszerű változtatás is, hogy a nemzetiségek
is hozzá tartozzanak. Mint az
közismert Dunakeszi évek óta
ápol testvérvárosi kapcsolatot
az erdélyi Székelykeresztúrral, a
lengyelországi Stary Sacz városával és az olasz Casalgrandevel.
A negyedik együttműködő
partnerünk a bulgáriai Ravda.
Városunkban korábban működött lengyel kisebbségi önkormányzat, jelenleg is tevékenykedik a bolgár nemzetiségi önkormányzat, ami azt az ésszerű
megoldást sugallta, hogy az ők
és a többi nemzetiségi önkormányzat tevékenységét a külkapcsolatokért felelős tanácsnok segítse. A két terület szorosan összefügg, egymást egészítik ki.
– A lengyel kapcsolathoz hasonlóan szépen fejlődik a bolgár is?
– A bulgáriai Ravdába a dunakeszi közösség évente szervez buszos kirándulásokat, de
a bolgárok is többször látogat16 Dunakeszi Polgár

nak Dunakeszire. Itt vannak a
Dunakeszi Feszt rendezvényein, de számos jó nevű bolgár
képző- és előadóművész is bemutatkozott már városunkban.
Főleg a kulturális és sportéletben élénk a kapcsolat, melyet
még az idén szeretnénk magasabb szintre emelni a testvérvárosi szerződés megkötésével. Gyorsan, szépen fejlődik az
együttműködés a lengyelországi testvérvárosunkkal. A két
önkormányzat delegációjának
a korábbi években tett kölcsönös látogatása mellett rendkívül színes kapcsolat köti össze

ről, a programokról egyeztessen Dunakeszi vezetőivel.
– A másik testvérváros,
Casalgrande is várja a magyar
fiatalokat?
– Most várjuk a meghívást a
négyévente megrendezendő, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is támogatott Tricolor
olimpiára, amelyen az olasz
tartomány fiataljai mellett, a
testvérvárosok diákjai vesznek
részt. A fiatalok európai seregszemléjének – melyet a nyári
olimpiai játékokhoz hasonlóan
igyekeznek látványos nyitó és

Bolgár művészek előadása Dunakeszin

Stary Sacz és Dunakeszi lakosságát. A Radnóti Miklós Gimnázium és Stary Sacz két oktatási intézménye angol csoportjainak diákjai között élénkül az
együttműködés, az általános iskolás és a középiskolás csoportok évente kétszer találkoznak.
A diákokat kölcsönösen családoknál helyezik el, akik angol nyelven közvetítik egymásnak a lengyel és a magyar értékeket, a két nép legendásan híres barátságát. Június közepén
utaznak a dunakeszi diákok,
ősszel jönnek a lengyelek. Az
együttműködés jelentőségére
utal az is, hogy az év elején városunkba látogatott Stary Sacz
polgármestere egy küldöttséggel, hogy a kapcsolatok további gazdagításáról és fejlesztésé-

záró programmal maradandóvá varázsolni a szervezők – óriási sikere van. Őszinte büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a
csapat- és egyéni sportágakban
zajló sporteseményen négy éve
a női kézilabdacsapatunk nyerte meg a Tricolor olimpiát.
– Talán a legszorosabb kapcsolat Székelykeresztúrhoz fűzi
városunkat. Segíti ezt a kormány határon túli látogatásokat támogató programja?
– Valóban a legrégebbi és a legtartalmasabb az
együttműködésünk az erdélyi Székelykeresztúrral, amely
több évtizedes emberi kapcsolatokból táplálkozik. Éves
program keretében szervezzük
az együttműködés programja-

it testvérvárosunkkal. A sóskúti néptánc fesztiválon a Radnóti gimnázium és a Kőrösi
Csoma iskola néptánccsoportjai idén is fellépnek, ős�szel a székelykeresztúri barátainkat várjuk Dunakeszire. Az
elmúlt hónapban, március 15én a Kőrösi Csoma iskola diákjai és a Rokka néptáncegyüttes
szerepelt nagy sikerrel közös
nemzeti ünnepünk ottani rendezvényén. Kölcsönösen részt
vesznek a diákok egymás nyári táboraiban. Rendkívül nagyra értékelem Dióssi Csaba polgármester úr és képviselőtársaim gesztusát, akik a szűkülő anyagi lehetőségek ellenére
is támogatják, hogy harminc
diákunk jutalomként eljuthasson Székelykeresztúrra, akik
onnan kiindulva - csillagtúra keretében - ismerhetik meg
Erdélyt. Városunk hat iskolájában a tantestületek választják ki azt az öt-öt diákot, akik
az önkormányzat költségén vehetnek részt ezen a csodálatos
programon. Talán szerénytelenül hangzik, hogy megelőztük
a korunkat, de már akkor elindítottuk ezt a programot, amikor még szó sem volt az országos akcióról.
– A kulturális, sport- és a személyes, vagy az esetleg kialakuló gazdasági kapcsolatokon
kívül miben látja az együttműködés fontosságát?
– A gyerekeken keresztül
családi barátságok is kialakulnak, határon innen és határainkon túl élők kerülnek közelebb egymáshoz. De ha a küldetésünkről esik szó, nem tudom elfelejteni, hogy néhány
éve Erdélyből érkezett egy gyerekcsoport, amelyet elvittünk
az országházba. Ott az egyik
kisfiú mondta, soha nem gondolta volna, hogy egyszer eljut a magyar Parlamentbe, és a
szeme megtelt könnyel…
Vetési Imre

Versben, dalban, fémszoborban…
Verset olvashatunk naponta, verset hallgathatunk hanghordozóról vagy műsoros esten. S
verset ünnepelhetünk 1964 óta évről évre április 11-én, József Attila születésnapján. A Költészet
Napja arra is emlékeztet, hogy a költők valamikor, különleges helyzetekben még politikaformálók is voltak. S volt idő, amikor a társadalmi igazság kimondásának – nyíltan, vagy jelbeszédben
– egyik legfontosabb eszköze éppen a vers volt.

M

anapság szelídebb hatása van a költészetnek. Válogathatunk
jobbnál jobb kötetekben, ös�szejöhetnek versbarátok, hogy
jó és szép költemények előadásával örvendeztessék egymást.
Köszönthetjük a költészetet
műsorokkal, mint például április 18-án a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban a Gyermekké tettél című irodalmi esttel.
És megszólíthatunk ez alkalommal költőt, városi műsorok ismert szereplőjét, Vincze Józsefet, aki gitárkísérettel, gyakorta
Babják Annamária színművésznővel közösen, megzenésített
saját verseit, vagy ismert költők
műveit adja elő. És mindezeken
túl különleges lírai álmokat fogalmaz meg fémplasztikáiban,
melyeket már több alkalommal
láthatott egyéni tárlatain az érdeklődő közönség városunkban
és más településeken.
Sokoldalú alkotóművész, immár három verseskötettel büszkélkedhet, mégis leginkább szerénységével, visszafogott beszédstílusával ébreszt kíváncsiságot versei s életútja iránt.
Héhalmon született, 1952-ben,
a kis település Heves, Nógrád és
Pest megye találkozásánál fekszik. Már gyermekkorában szerette a verseket, meséket. Alighogy megtanult olvasni, egyedül
elment a könyvtárba és kivette

Milne remekművét, a Micimackót. S a Karinthy Frigyes zseniális fordításában elolvasott meseregény elindította az olvasás,
majd később az írás gondolat- és
érzelemformáló útján.
Kitűnő tanuló volt, a helyi
pap mondta is a szüleinek, hogy
vigyázzanak rá, mert nagyon
tehetséges. Minden évben tanévzárón jutalomkönyvet kapott,
az egyik kedvence Servantes
Don Quijote című regénye volt,
abban is a szerző verse Arany
János fordításában. Még ma is
felidézi a költemény sorait.
Nyolcadikos volt, amikor szülei Dunakeszire költöztek, úgy
vélték, két idősebb lánytestvérének több lehetősége nyílik to-

vábbtanulni, dolgozni. A család
építkezésbe kezdett, s neki középiskola helyett az újpesti Bánki Donát Szakmunkásképző Intézet jutott, ahol kitanulta a karosszérialakatos szakmát.
Közben barátaitól megtudta,
hogy a városi gimnáziumban
Uray György magyar tanár irodalmi pályázatot hirdetett. Beküldte verseit és az első három
díjat ő nyerte meg. Néhány versét leközölte a gimnázium Csőd
nevű diáklapja. Ez a siker arról
győzte meg, hogy jó úton halad
a költészetben.
Munkás évek következtek.
Előbb a Dunakeszi Mechanikai Laborban dolgozott, közben
megnősült, felesége Ljudmilla

orosz származású, két gyermekük született, 1977-ben Anna,
egy évvel később József. Munka mellett felépítette saját családi házát, a rendszerváltás
után két alkalommal Németországba ment pénzt keresni. Volt
szakoktató a 201-es Szakmunkásképző Intézetben, aztán végül megállapodott egy magánvállalkozónál, aki veterán autók restaurálásával foglalkozott
s innen ment a múl évben nyugdíjba.
Első kötete 2000-ben jelent
meg Palásti Béla igazgató kezdeményezésére, a VOKE József
Attila Művelődési Központ támogatásával. A második, Tűzben fészkeltem című, majd a
múlt évben megjelent harmadik, Lélek-dal című kötete már
a Kráter Műhely Egyesület kiadásában látott napvilágot. Költeményei egy érzékeny lélek rezdüléseinek kivetítődései, finomívű dallamokra felfűzött s előadott verssorai, vagy különleges
fémplasztikáinak látványa a reneszánsz alkotó embert idézik,
aki több műfajú művein keresztül vall a világról. S aki imigyen
fogalmazza meg Ars poeticáját:
"Kell a minden napra napimádat, / hogy feldobja szívünket /
az élni vágyás csúcsaira, / a szeretet töretlen Istenéhez."
Katona M. István
A szerző felvétele
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KŐRÖSI NAPOK 2013
"Ismerd meg önmagad!" ez volt a mottója a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola idei kétnapos
programjának. Kiemelt téma volt idén a közvetlen környezet, a család megismerése, (családfa,
keresztnevek jelentése, érdekes foglalkozások stb). A két nap versenyekkel, sport és tanulmányi
megmérettetésekkel telt el.

Á

prilis 5-én pedig zsúfolásig megtelt a VOKE József Attila Művelődési Központ színházterme a várva
várt gálaműsorra. A névadó emléke előtti tisztelgésnek is szánták a 28. alkalommal megrendezett "Kőrösi Napok" versenyeit
és az ünnepi estet, melynek ös�szekötő szövege ebben a szellemben íródott. Ugyanis valamen�nyi műsorszám bejelentése előtt
felidézett Harangozó Katalin műsorközlő egy-egy epizódot a nagy
székely-magyar tudós életéből.
A sportiskolák hivatalos indulójának dallamára, az osztályzászlók látványos bevonulásával
kezdődött a műsor. Ezt követően
az énekkar Bibó Alma 3.b. osztályos tanuló szólójával a közismert
Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű
népdalt adta elő. Az iskolai prózamondó-, valamint énekverseny
győztesei – Arany János 3.b. osztályos mesemondó, Tóth Barbara
4.c. valamint Bibó Alma népdalénekesek mutatkoztak be. Színre lépett a különleges tehetségű,

nagy múltú erdélyi zenész családból származó első osztályos Kosz
Teodóra népdalénekes is.
Az iskolában nagy hagyománya van a néptáncnak. Ez alkalommal a Napraforgó, a Csikófark, valamint az Árgyélus – Nap
és Hold néptánc együttesek színvonalas produkciói jelezték, hogy
a diákok méltó örökösei és művelői a népi tánckultúrának. Őket
muzsikájával Tóth Mercédesz és
Bandája kísérte.
Zongoraszóló is színesítette a

gálaműsort. Frech Hajnalka, Bodrogi Viktória és Markovics Dániel
emlékezetes előadásában hallgathatott a közönség közismert műveket. A régóta kedvelt népszerű
Csengettyűsök ezúttal egy Liszt
Ferenc darabbal teremtettek kellemes perceket.
A tanintézmény kulturális arculatának ma már elválaszthatatlan része a modern tánc. Ezúttal
a Mirage táncegyüttes utánpótlás csoportja adott elő egy részletet az Óz című musicalból. S vé-

GYEREK LABDARÚGÁS

gül a búcsúzó nyolcadikosokból
verbuválódott tánccsoport, stilizált néptánc elemekkel megformált koreográfiát mutatott be
nagy sikerrel.
A műsor végén köszönetet
mondtak a felkészítő tanároknak: Dr. Domoszlai Erzsébetnek,
Dr. Ruszinkóné Czermann Cecíliának, Csörsz Sándornénak,
Nagyné Szöllősi Mártának, Fias
Zsuzsának, Dászkál Dórának,
Mohácsi Szilviának, Tóth Zoltánnak és Máté Móricnak.
Az est további részében díjakat
és elismeréseket adtak át a különböző versenyek helyezettjeinek.
A legjobb 3.b. osztály Brundáné
Juhász Éva szervezőtől, illetve a 8.a. osztály Bogdánné Kristály Mónika szervezőtől vehette
át a Kőrösi Kupát. A Kőrösi Érmet Arany János 3.b., illetve Pál
Angéla 8.a osztályos tanulóknak
Kárpáti Zoltánné igazgató as�szony adta át.
Katona M. István
A szerző felvétele

Labdarúgás

XV. Fazekas Kupa, győztes: Fazekas Iskola csapata U 7, U 8-as csapat sikerei

A

z alsó tagozatosoknak a labdarúgó
torna ősszel kezdődött el a Kőrösi
Kupával, március 1-jén a Fazekas Kupa,
majd március 19-én a Széchenyi Kupára került sor.
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Március 1-jén az iskolánk tornatermében került sor a tizenötödik Fazekas kupára, a résztvevők a 2003. január 1. után
született labdarúgók voltak – mondta Bánki Teréz a győztes csapat edzője. A hat csapatos küzdelemben elsők lettünk, 2. a Széchenyi, 3. a
Kőrösi Iskola labdarúgó csapata lett. A gólkirály a Széchenyiből
Varga Gergő, a legtechnikásabb
játékos a Kőrösiből Kovács Vince, és a legjobb kapus a Fazekasból Margitay Lénárd volt. A győztes csapat tagjai: Kecskeméti Tibor, Bajtai Levente, Bernáth Martin, Széplaki Bertold, Gyarmathy
Gergő, Burger Botond és Margitay
Lénárd. Örömmel mondhatom,
hogy a március 19-én a Posta utcában megrendezett Széchenyi
Kupát is megnyertük.
(Solymosi)

A

Dunakeszi Kinizsinél nagyszerű labdarúgó élet folyik. Az utánpótlás 7 és 8
éveseknél az edző, Bánki Teréz tanárnő boldogan számolt be a sikereikről.
Az U 7 éveseknél december 28-án Erdőkertesen rendezték meg a Pásztor Gyula Karácsonyi Kupát. Csapatom aranyérmet szerzett: Kovács Benjámin, Kővári Máté, Péter
Botond és Bajcsev Ákos összeállításban.
Február 16-án Vácrátóton, az U 8 éves labdarúgó csapatom, nyolc csapat közül, veretlenül vívta ki az első helyet. Legyőztük az Ível
SE, UTE A , Gödi Mészöly foci suli csapatát,
majd az elődöntőben, a XI. kerületi Baráti
Bőrlabda FC, és a döntőben Isaszeget csapatát. Az aranyérmes csapatom tagjai: Gémesi
Gergő, Herrich Krisztián, Erdélyi Bence, Benedek Bence, Burger Botond, Palatin Bálint,
Kovács Benjámin, Kökény Szabolcs, és Takács Péter.
(Solymosi)

A második család

„Olyan, mint a jó cserkész,
nem hallani róla rosszat”

Előbb szerettei körében ülte meg 70. születésnapját, ezt követően második családja, a dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub tagjai közül meghívott barátaival ünnepelte meg ezt a szép kerek
évfordulót. Mert Bottyán Jánosné, vagy ahogy mindenki ismeri,
Bottyán Éva életének ma már elválaszthatatlan része a klub.
Csongrádon született. Az egykori
családi fotón szülei és az öt testvér,
köztük Bottyán Éva a második legfiatalabb, néz szembe az egykori városi fotográfus kamerájával. Örömmel mondja, hogy valamennyi testvére jó egészségben él, a legidősebb
78 éves, a legfiatalabb öccse 66 éves.
Édesapja vendéglátós volt, tőle örökölte szakmáját. Édesanyja otthon
nevelte becsületes, dolgos életre
gyermekeit.
Majd harminc évig, 1972-től
2000-ig dolgozott a Honvédség Művelődési Házában, előbb a Váci utcai patinás épületben, az egykori legendás Tiszti Házban, majd a Stefánia úton, az ugyancsak majd száz
éves Stefánia Palota mellett felépült
művelődési házban, mint éttermi
felszolgáló. Kitanulta a vendéglátás
minden fortélyát, számtalan díszebéd, ünnepi fogadás hibátlan előkészítése, kiszolgálása során bizonyította gazdag szakmai ismereteit.
Mindeközben, 1978-ban, mikor
már fiai kezdtek cseperedni, nagyobb otthonra volt szükségük, s
ekkor kaptak honvédségi kiutalásra
kétszobás lakást a Dunakeszin felépült katonai lakótelepen. Ma már
családi házban él, de nevetve emlékszik vissza, hogy a városban első
élménye az a friss kenyér és ízletes
kalács volt, amit a már akkor is működő Wiedermann pékség boltjában vásárolt.
Férje az MHSZ-nél dolgozott
polgári alkalmazottként, s amikor a
szervezet megszűnt, Janza Frigyes,
akivel jó barátságban volt, átvette őt
az általa vezetett BM Kutyakiképző
Iskolába. Aztán nyugdíjba vonult és
sajnos 1995-ben elhunyt.
Amikor 2000-ben abbahagyta a
munkát a Stefánián, nem sok ideje maradt azon gondolkodni, mi is

lesz ezután. Jó ismerőse, Dobrovits
Istvánné elvitte a kiránduló klub
összejövetelére. Azonnal ott ragadt, és a következő nagyrendezvény vendéglátásának előkészítésében, lebonyolításában már aktív
szerepet vállalt. Vállalkozó szellemű asszonyokból csapatot szervezett, megtanította őket a szakszerű
terítésre, a gyors ételkihordásra, a
leszedésre, és ennek a sajátos szakmának minden fortélyára. Szívesen
idézte fel a legutóbbi, kétszáz fős
rendezvényt, a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége és a Kiránduló klub közös szervezésű konferenciáját, ahol az ebédet és az esti
Civil Bált tíz fős csapatával hibátlanul kiszolgálta.
Nem véletlenül mondja Terbe
Józsefné, Csöpi néni klubvezető,
hogy Bottyán Éva az ő "jobbkeze",
hiszen minden rendezvény vendéglátásának gondját leveszi a válláról.
De persze nem csupán ezért szereti
ő a klubot. Ott van minden programon, együtt jár a többiekkel kirándulni, a múlt év nyarán pedig, a legnagyobb kánikulában elvitte a "csapatot" szülővárosába, Csongrádra. Most pedig már beszélt egykori
munkahelye programszervezőjével,
hogy a klub tagjai megnézhessék a
gyönyörűséges Stefánia Palotát, finom ebéddel összekötve.
Beszélgetésünk végén büszkén
mutatta családja fotóit. Nagyobbik fia, János 47 éves, és három fiú
édesapja. Tibor fia 42 éves, náluk a
másfél éves fiú mellé most várják a
második gyermeket, aki ugyancsak
fiú lesz. Ez az ő egyik családja, míg
a klub közössége a második család.
Így teljes az élete.
Katona M. István
A szerző felvétele

Eddigi élete legnagyobb részét itt töltötte, amíg utol nem érte
az elköteleződő szerelem. Azóta megnősült, apa lett, beköltözött a fővárosba, de a szíve, illetve a település cserkészei
visszahúzzák Dunakeszire. Jankovics Máté, a Magyarországi Európai Cserkészek Közhasznú Egyesület egyik Dunakeszi vezetője
úgy véli, a város jövője érdekében kellenek az egészséges gondolkodású fiatalok, akik majd hasznára lesznek Dunakeszinek.
– Ha azt kérdezem, idézze fel az
első, Dunakeszin töltött óráját, meg
tudná tenni?
- Bevallom, nem, hiszen körülbelül egyéves lehettem, amikor ideköltöztünk. Persze ahogy nőttem, annál több kellemes emlékben volt részem. Nagyon hozzám nőtt ez a város.
– Mégis elhagyta…
– Mert találkoztam a másik, még
ennél is erősebb szerelemmel. Majd
harminc év után követtem a szívemet, és ma már fővárosi lakosként
boldog férj és édesapa vagyok. De
nem lettem teljesen hűtlen Dunakeszihez, ugyanis a hétvégéim jelentős részét itt töltöm a cserkészeim miatt.
– A legkisebb cserkész otthon nem
hiányolja ilyenkor apukáját?
– A kislányom, Veronika, öt hónapos, de még nem lépett be hozzánk. Nem kényszerítem ilyesmire,
de bevallom, reménykedem benne,
hogy megtalálja majd a hozzánk vezető utat, és rájön, aki idetartozik,
kizárólag értelmes dolgokkal foglalkozik.
– Mint a Magyarországi Európai Cserkészek Közhasznú Egyesület egyik Dunakeszi vezetőjének mi
az elsőszámú feladata?
– Próbáljuk értelmes és hasznos
dolgok felé terelni a cserkészetre fogékony ifjúságot. A Jézus Szíve Plébániához kötődve segítjük szellemi-

leg, lelkileg a fiatalokat, programokat biztosítunk a számukra. Meggyőződésem, hogy nagyon kellenek
az egészséges gondolkodású fiatalok, akik nemsokára hasznára válnak majd a városnak.
– Mennyire fogékonyak a mai fiatalok a cserkészek programjára,
életére?
- Az utóbbi években igencsak
változó volt a létszámuk. Érdeklődés lenne, de nem ismerik, mi is a
cserkészek életének a lényege. Nem
a való életben, hanem a különböző
filmekben látható jelenetek alapján
ítélnek meg minket.
– Hány főből áll a mostani csapata?
– Jelenleg a 12 és 16 éves közötti
fiúk tartoznak hozzám, és 16 fiatalból áll a csapatom.
– Egy pillanatra térjünk még
vissza Dunakeszihez. Pont abban a
harminc évben élt itt, amikor a lehető legtöbbet változott a település.
Előnyére vagy hátrányára?
– Tény, nagyon sokat változott a
város ifjú koromhoz képest, de ezek
a változások előremutatóak voltak
eddig, és a változtatásokat elősegítő törekvések egytől egyig a fejlődés
felé mutatnak. Mindemellett Dunakeszi számomra megmaradt családbarát, nyugodt és csendes városnak.
Olyan, mint a jó cserkész, nem lehet
rosszat mondani róla…
– molnár –
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VOKE József Attila Művelődési Központ

2013. áprilisi-májusi program

Miénk a Magyi!
- Terepfutó verseny
2013. május 1., szerda
VERSENYKÖZPONT:
Dunakeszi Városi Sporttelep, 2120 Dunakeszi, Fő u. 145.

TÁVOK, NEVEZÉSI DÍJAK

(2013.04.29-ig / 2013.04.29. után és a helyszínen):
500 m:
1 km:
3 km:
8 km:
16 km:

10:00
10:10
10:30
11:00
10:50

ingyenes
300 / 500 Ft.
500 / 700 Ft.
900 / 1200 Ft.
1300 / 1600 Ft.

50% KEDVEZMÉNY:

Dunakeszi lakosoknak, Sinosz (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) és Naboke (Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete) tagoknak

15% KEDVEZMÉNY:

Spuri futókártyával rendelkezőknek.

DÍJAZÁS:

- 500 m: 2007-ben és később születettek:
1-3 helyezetteknek érem.
- 1 km: 2005-ben és később születettek,
2003-2004-ben születettek: 1-3 helyezetteknek érem.
- 3 km: 2001-ben és később születettek,
1999-2000-ben születettek: 1-3 helyezetteknek érem.
- 8 km: abszolút 1-3: ajándékcsomag, 1999-ben és később,
1995-1998 között, 1974-1994 között, 1954-1973 között,
1953 és előtte születettek: 1-3 helyezetteknek érem.
- 16 km: abszolút 1-3: ajándékcsomag, 1995-ben és később,
1974-1994 között, 1954-1973 között,
1953 és előtte születettek: 1-3 helyezetteknek érem.
FRISSÍTÉS:
A 8 km-t futók számára kb. 5 km-nél, a 16 km-t futók számára kb. 5 és 13 km-nél víz, a célban pedig minden beérkezőnek
víz, izotóniás ital, szőlőcukor, keksz,
friss és aszalt gyümölcsök, stb.
EREDMÉNYHIRDETÉS, TOMBOLA:
Eredményhirdetés 13:00 órától. Utána az indulók között értékes ajándékokat sorsolunk ki!
TÁMOGATÓK:
Dunakeszi Önkormányzat, Dunakeszi Vasutas SE, Decathlon

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, NEVEZÉS:
Beda Szabolcs: 06-20-520-5488
info@gyaloggalopp.com
http://gyaloggalopp.com/terepsorozat/dunakeszi/
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Április 17. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub
kirándulása:
Séta a Kerepesi temetőben
vezetéssel.
Kegyeleti Múzeum.
Április 17. szerda 11 óra
Filharmónia bérlet:
Duna Szimfonikus Zenekar:
„Zene a szélrózsa minden
irányából.”
Április 20. szombat 9-13 óra
Bababörze
Április 21. szombat 17 óra és
27. szombat 18 óra
A 20 éves Duna Gyöngye
Néptáncegyüttes
jubileumi előadása
Április 24. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Dunakeszi járási központ:
változások, újdonságok a
közigazgatásban.

Május 1. szerda – május 5.
vasárnap 9-13 és 14 – 18 óra
Vasútmodell kiállítás
Jegyárak:
Felnőtt: 800.-Ft
Diák, Nyugdíjas, Vasutas
igazolvánnyal rendelkezők: 500.-Ft
Családi (2 gyerek, 2 felnőtt):
2.000.-Ft
Csoportos (10 főtől)+1 kísérő
ingyenes:400.-Ft
Május 8. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
Anyák napja. Kerek
születésnaposok köszöntése.
Műsor, tánc, vacsora, tombola
Május 10. péntek 18 óra
Pazonyi László festőművész
kiállításának megnyitója
Május 14. kedd. 10 óra
Honvéd Táncszínház:
Vargánya apó csodái
Mese zenében, dalban, táncban
Belépő: 1.000.Május 15. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása
Ópusztaszerre

V O K E J ó z s e f A t t i la M ű ve l ő d é s i K ö z p o n t
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
w w w. vo k e j a m k . h u
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20 éves a lámpás világcég
magyarországi központja Dunakeszin

- ez az EGLO
Az EGLO-t 1969-ben alapította Ludwig Obwieser. Első
üzeme Tirolban épült meg, napjainkban pedig az
osztrák tulajdonú cégnek már több mint hetven
leányvállalata van, köztük Magyarországon kettő is: Pásztón logisztikai központ (EGLO Magyarország Kft.), míg Dunakeszin a magyarországi kis- és
nagykereskedelmi központ, valamint a szaküzletként is működő bemutatóterem (EGLO Lux Kft.).

A

z EGLO LUX Kft. az idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. A 2-es
főút melletti impozáns épületben 1993-ban
nyílt meg a bemutatóterem és szaküzlet,
amelyhez hasonlóan nagy, széles választékú világítástechnikai bemutatóterem csak
nagyon kevés van az országban. Közel 1000
négyzetméteren tekinthetőek meg a kiállított mintadarabok, melyekből mintegy hatezer féle termék látható itt egy helyen. A raktárkészletnek köszönhetően ebből hozzávetőlegesen háromezer termék azonnal meg is
vásárolható. Azt, hogy mi mindent kínál ez
a maga nemében egyedülálló üzlet, az EGLO
LUX Kft. ügyvezető igazgatója, Törgyekes
Ferenc mutatta be.
A kiépített autóparkolóval rendelkező vállalat hatalmas bemutatótermét tematikusan
alakították ki, a látogató könnyen megtalálja
a függesztékeket, a beltéri, konyhai, íróasztali és állólámpákat, illetve a szolár és kültéri
lámpákat. Ugyanakkor termékcsaládok szerint is lehet válogatni, hisz a hasonló megjelenésű és stílusú lámpákat csoportosítva
mutatják be. A vásárló széles választékot talál az olcsó-, a közép- és a prémium kategóriás termékek körében is, tehát a pénztárcája szerint is választhat. Valószínűleg mindezeknek köszönhető, hogy nemigen találni ma Dunakeszin olyan háztartást, ahol ne
lenne legalább egy EGLO lámpa.
Az EGLO lámpák igyekeznek minden
igényt kielégíteni, ár-érték arányuk kedvező, a forgalmazó pedig minden termékre két
év garanciát vállal, és igény esetén alkatrészutánpótlást biztosít. Az értékesítési statisztikák is arról árulkodnak, hogy a vásárlók ragaszkodnak a jó minőségű, ám megfizethető
lámpákhoz, melyekből a bemutatóteremben

20% engedmény
a vásárlás végösszegéből 1 alkalommal.

Érvényes: 2013. 05. 31-ig
Az akció további feltételeiről a Bemutatóteremben
tájékozódhat. Az akciók nem vonhatók össze.

22 Dunakeszi Polgár

tavaly közel 20.000 darabot adtak el. Van
olyan termékcsalád, mely szabad fantáziát és
ezzel választási lehetőséget kínál a vásárlónak, hogy saját igénye szerint állítsa össze a
számára megfelelő lámpát – ez a My Choice.
Természetesen mindinkább bővül azoknak
a köre is, akik korszerűbbre, energiatakarékosabbra akarnak áttérni, mint például a
LED világítás - az EGLO ebben is nagy lehetőségeket kínál. Az EGLO már konszern

Törgyekes Ferenc ügyvezető igazgató

szinten környezettudatos üzletpolitikát képvisel. Annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a háztartási hulladék csak a legszükségesebb csomagolóanyagot használja.
A vásárlóknál keletkező elektronikai hulladékot pedig összegyűjti – bárki díjmentesen
leadhatja az elhasznált izzót, fénycsövet, elemet -, és gondoskodik annak szakszerű megsemmisítéséről.
Éppen most indul a szolár és más kültéri
lámpák szezonja. Törgyekes Ferenc igazgató
úr szerint rendkívül nagy a választék ezekből a termékekből is - az ágyásba helyezhető szegélylámpáktól kezdve a lépcső- és házszám-megvilágító lámpákon át a falra szerelhető lámpákig. Szinte korlátlan lehetőség
van arra, hogy kis befektetéssel egyedivé varázsoljuk kertünket akár a napfény energiáját kiaknázva. Válogatni egyébként a 800 oldalas katalógusból és az interneten (www.
eglo.com) is lehet, de a szakember azt tanácsolja, hogy a leendő vevők inkább látogassanak el a bemutatóterembe. Ott ugyanis meg-

bízható szakmai tapasztalattal rendelkező
kollégák adnak felvilágosítást, segítenek kiválasztani a megfelelő lámpákat. A megrendelt darabokat pedig, ha éppen nincs a dunakeszi raktáron, egy-két héten belül lehetőség szerint legyártatja és beszállítja a cég.
Az áruháznál egész évben óriásplakátok
hirdetik az éppen folyó akciókat. Jelenleg a
kifutó termékekből kínálnak, akár 40 százalékos kedvezménnyel, különböző lámpákat.
De egész évben folyamatosan változó akciók várják a vásárlókat. Ilyen lesz például az
új kuponos akció is, mely az EGLO bemutatótermének a Facebook oldalát is népszerűsíti majd (https://hu-hu.facebook.com/eglo.
lux). A Dunakeszi Polgár csatlakozva ehhez
az akcióhoz, most lehetőséget biztosít minden kedves olvasójának kedvezményes vásárlásra az oldalon található kupon segítségével.
A bemutatótermet azonban nem csak a vásárlók látogatják. A cég ugyanis több lábon
állva a magánvásárlók mellett lakberendezőket, szakáruházakat és szakkereskedőket
is ellát áruval Magyarország egész területén.
Számukra évente többször tartanak itt árubemutatókat és szakmai továbbképzéseket.
Törgyekes Ferenc ügyvezető igazgató elmondta, célja az EGLO márka országos ismertségének megerősítése, s hogy ennek
érdekében a szakkereskedéseket is olyan
szemlélettel építsék tovább, mint ahogy a bemutatóterem működik. Az EGLO LUX Kft.
dunakeszi bemutatóterme mintául szolgál a
nagykereskedelmi partnereknek, segíti a termékelhelyezést, szakmai tanácsokat és marketing ötleteket ad. Filozófiája, hogy a vásárlók tökéletes elégedettségét a viszonteladókkal közösen érje el. Célja, hogy országszerte
minél több EGLO referencia pontot hozzanak létre, megteremtve ezzel, az EGLO termékek színvonalas értékesítését.
Hozzánk érdemes betérni, mert nálunk
mindenki megtalálja az ízlésének és pénztárcájának leginkább megfelelő lámpát. Bemutatótermünk kínálatának látványa azokat is
elkápráztatja, akik egyszerűen „csak tájékozódni” szeretnének, a megismerés élményéért jönnek el hozzánk – mondja kedves invitálással Törgyekes Ferenc igazgató.

Tölthetek egy csésze kávét?
Legutóbb egy kardiológus továbbképzésen beszéltek a kávé jótékony hatásáról. Eddig viszont úgy tudtuk, aki szívpanaszokkal küszködik, kerülnie kell a „fekete levest”. Nincs ellentmondás a két dolog között - kérdezzük a Dunakeszi Polgár állandó
egészségmegőrzési tanácsadójától, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvostól

– Régi dilemma ez. Az elmúlt néhány évben több olyan kutatás
eredményét ismertették, amely
azt vizsgálta, mennyiben lehet az
egészség megőrzésének eszköze a kávé. Öröm lehet a kávé kedvelőknek, hogy orvosilag is igazolódni látszik mértékletes fogyasztásának hasznossága. A benne
rejlő koffein stimulálja a központi idegrendszert és emeli a pulzusszámot, mindezek mellett javítja a
reakció időt, a koncentrációs képességet és késlelteti a kifáradást,
gyorsítja a szervezet anyagcseréjét.
Ugyanakkor megjegyzendő, hogy
nagy mennyiségű antioxidáns is
van benne, ami kedvező élettani hatásának egy további mutatója. Gyakran hozzák összefüggésbe a koffeint egyes szív- és érrendszeri betegségekkel, például a ma-

gas koleszterinszinttel. Ezt a hatást
a szűretlen - például a török vagy a
skandináv típusú - kávéban található kávéolajok okozzák. Ezeket
könnyen eltávolíthatjuk, ha a kávét szűrőpapíron átszűrjük, illetve
kiküszöbölhetjük kellően megpörkölt szemekből főzött eszpresszó
kávé fogyasztásával is. A koffein
serkentő hatása ellenére visszafogott mennyiségű (napi 2-3 csésze)
kávé fogyasztása esetén semmilyen további szív- és érrendszerre gyakorolt hatást nem mutattak
még ki. Nem igazolták például a kávéfogyasztás és
a vérnyomás kapcsolatát, habár vannak "koffein-érzékeny" személyek,
akik vérnyomása
megemelkedik, ha

kávét isznak. Mindazonáltal még
az ő vérnyomásuk is csak nagyon
kis mértékben emelkedett, és az
emelkedés mindössze nagyjából
egy órán át tartott. A kávé önmagában tehát nem tekinthető a magas vérnyomás kockázati tényezőjének, a fenti napi adagban.
- Vannak egyéb pozitívumok is?
- Hosszabb távon a kávé csökkenti a szívhalálozás kockázatát.
Egy 15 éves követéses vizsgálatban
mintegy 15 000 nő adatainak feldolgozása során azt észlelték, hogy
napi 1-3 csésze kávé már 24
%-al csökkenti a szívbetegségből bekövetkező halálozást. Az Egyesült Államokban végzett kutatás eredményeit más
vizsgálatok is megerősítették. Meggyőzően

bizonyították azt is, hogy a rendszeres kávéivók között lecsökken a
diabétesz, a rák, a májbetegségek,
a szellemi hanyatlás és a DNS károsodások kockázata. Egy 2011-es
vizsgálat 50 000 nő adataival igazolt, hogy napi 4 kávé 20%-kal
csökkenti a depresszió kockázatát. Megállapították azt is, hogy a
kávé (koffeinmentes is!) csökkenti
a székrekedést, és szemben a kávé
vízhajtó hatásától szóló tévhittel, a
kávé hozzájárul a szervezet folyadékigényének a kielégítéséhez. Néhány további pozitív tény, csupán
felsorolás jelleggel: a kávé serkenti
a fogyást és a zsírégetést; a koffeines és koffeinmentes kávé 9-10%kal csökkenti a vesekő kockázatát,
valamint az atlétáknál a kávé csökkenti az izomfájdalmat, növeli az
erőkifejtést

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 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges.
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.
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Beszélgetés Kántor Anikó olimpiai ezüstérmes sportolóval
A női és férfi kézilabda sikersportág. A ragyogó nemzetközi sikerek részese Kántor Anikó világklasszis sportoló,
aki két olimpián ért el csapatatával dobogós helyezést: Atlantában bronz-, Sydneyben ezüstérmet szerzett.
A rokonszenves sportoló napjainkban a dunakeszi gyerekeket, ifjakat készíti fel a jövőbeli sportsikerekre.
- Iskolás gyermekként bizonyára több sportág közül választhatott. Miért éppen a kézilabda lett
az örök szerelem?
- 10 évesen éppen görkorcsolyáztunk a barátnőmmel lent a téren, aki halotta, hogy a Postásba
kézilabdásokat toboroznak. Megkérdezte mi lenne, ha megnéznénk? Persze én bele mentem és
másnap már le is igazoltak.
- Pályája egyenesen ívelt fölfelé: huszonévesen a Vasassal kétszer is bajnokságot nyert és a válogatott csapat erőssége lett. Mi a
korai sikerek titka?
- 16 éves koromig a Postás versenyzője voltam, ebben a kiscsapatban mindent megtanultam,
hogy milyen egy kis közösségért
küzdeni.
-121-szer szerepelt a magyar
válogatottban, két olimpián ért el
világra szóló eredményt. A kiváló fizikai adottságokon túl ehhez
másra is szükség van...
- Én egy nagyon vékony, pici
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kislány voltam, semmiképp nem
mondanám magam jó fizikai képességűnek, viszont nagyon szerettem edzeni és új dolgokat tanulni. Volt olyan, amit csak láttam az akkori példaképektől és
én azt egyedül sokat gyakoroltam.
- Legemlékezetesebb mérkőzése?
- Talán egy Dunaújváros elleni
bajnoki mérkőzést, amit a Vasas
színeiben játszottam. Be kellett bizonyítanom Laurencz Laci bácsinak, hogy helyem van a válogatottban. Ő volt ugyanis a Dunaújváros edzője is. Ezt a mérkőzést meg
is nyertük és én 13 gólt lőttem ezen
a mérkőzésen.
- Sydneyben az ezüstérem lehetett volna arany is?
- Igen, ha megnyerjük a mérkőzést, de mi veszítettünk aznap.
- Több évig a dán Randersben
szerepelt. Ebben a csapatban is a
legjobb játékosnak számított, ott
is szeretet vette körül. Teljesítménye alapján bizonyára meg is kap-

ta volna az ottani állampolgárságot. Mégis hazajött…
- Igen, mert 24 év nagyon hos�szú idő, ráadásul ebből majdnem
15 évig válogatott voltam. Valóban
kint akartak marasztalni, de a családom nagyon hiányzott.
- Egy élsportoló életét az edzések
és mérkőzések ritmusa határozza
meg. A sporton kívül jutott-e másra is ideje?
- Persze! Szerintem mindenkinek
arra van ideje, amire szakít, csak jól
kell szelektálni, hogy éppen mi a
fontos számára.

- Dániából hazatérve Dunakeszit választotta lakóhelyéül. Hogy
érzi itt magát?
- Már 13. éve lakom Dunakeszin.
Előtte Budapesten laktam és először nagyon furcsa volt a nagy
nyugalom, de mára már megkedveltem.
- Városunkban sportegyesületet hozott létre. Jelenleg hány
diák látogatja az Ön által vezetett edzéseket?
- Jelenleg kb. 70 gyermekkel foglalkozunk. A legkisebbek 2006ban születtek a legnagyobbak 1998ban.
- Az edző tervei?
- A munkát 3 éve teljesen a nulláról kezdtük el. Ebben az évben
két csapatunk bejutott az Erima országos bajnokság régió döntőjébe.
A Pest megyei bajnokságban, a 992000-es korosztályban az élen versenyzünk, remélem, megnyerjük.
Jövőre viszont több csapattal szeretnénk az első háromban végezni.
Kollár Albin

ATLÉTIKA
A Junior Országos csúcs
Attila és Zoltán segítségével
Dunakeszi Vasutas 85 éves atlétikai szakosztály életében március
2.-a nagy nap volt. Fedett pályás

nuár 26-án Pozsonyban volt
egy próbálkozás, de akkor még
16 század másodperccel elma-

ATLÉTIKA
SZILVÁS BENCE
a hármasugrás magyar bajnoka
A futófolyóson találkozom Szilvás
Bence atlétával, edzésre készül,
előtte beszélgetünk. Az 1996. április 20-án született atléta, eddig
négy és nyolc próbában, távolugrásban és hármas ugrásban serdülő és ifiként már nyert magyar
bajnokságot. Ezt a sikert növelte az idén hármasugrásban, fedett pályás magyar bajnoki címmel. Vácon a Madách Gimnázium
tanulója.
2006-ban kezdtem atletizálni, a
Kőrösi Iskolából küldtek – mesélte
Bence, a kitűnő atléta. - Távolugrás és hármasugrás a fő számom.
Az első sikereket 2008-tól értem
el. Hármasugrásban 14.26 ugrottam Pozsonyban, a fedett pályás
nemzetközi versenyen és egyéni
csúccsal vezetem a korosztályos
ranglistát.
- Idei terveidről is hallhatnánk?
- Szeretnék a magyar bajnoksá-

gon jól szerepelni, növelni a magyar bajnoki címeim számát. Készülők az idei ifjúsági világbajnokságra, mely Ukrajnában lesz július
10-14-ig. Hármasugrásban is indulok és szeretnék ott is jó eredményt elérni. Ehhez meg kell ugranom a 14.60-as eredményt ez a
nevezési színt az ifjúsági VB-re. A
nekifutásom jó, ugrásaimat jobban kellene kivezetni, ezzel nagyobb ugrást tudok elérni.
Kép, szöveg: Solymosi László

Balról Maracskó Pál a DVSE edzője, Molnár Attila, Rádi Zoltán,
Hegedüs Ádám, Móricz Bálint, Lengyák György, a Haladás edzője
Junior Országos csúcsot futott a
4x400 méteres váltó, melynek a
Vasutasból Molnár Attila és Rády
Zoltán is tagja volt. Rajtuk kívül
Hegedüs Ádám (ARAK Székesfehérvár), Móricz Bálint (Szombathely) futott. A magyar junior
csúcs 3.20,65, ezt döntötték meg
3.17.20 másodpercre.
Január elején felvetődött a
gondolat, hogy a junior fiúkból
egy jó és eredményes váltó ös�szeállítható – mondta Maracskó
Pál a két versenyző edzője. Ja-

radtak. Az újabb csúcskísérletre március 2-án a Syma csarnokban került sor. A csúcsjavításban
segítséget is kaptak, egy felnőtt
válogatott és egy felnőtt csapat
váltójától. Azért is érdekes ez a
csúcs, mert a dunakeszi fiúk elsősorban 400 méteres gátfutók, és
ők nyári Reikiben megrendezésre kerülő EB-re készülnek. Ennek
fényében elképzelhető, hogy a
4x400 méteres váltóban is eredményesek lehetnek a junior EB-n.
Sok sikert fiúk!
(Solymosi)
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Borok és más finomságok
Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor

Minőségi pezsgők, pálinkák

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok
Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Dunakeszi, Fő út 89. A Lukoil benzinkúttal szemben
Tel.: 27/632 794 Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig

www.bormania.hu
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Tavaszi kedvezmény a sződligeti

KINCSEM LOVARDÁBAN

MÁRCIUS és ÁPRILIS hónapokban érkező lótartóknak
kedvezményes áron kínáljuk szolgáltatásainkat!

Bokszos tartás 40.000 Ft/hó
Rideg tartás 35.000 Ft/hó
Több lóval rendelkező lótulajdonosok számára
további 10% kedvezményt biztosítunk
a bértartás árából!

További információkért érdeklődjön a
0670-617-84-81 -es telefonszámon vagy keressen fel bennünket személyesen a Kincsem
Lovardában (Sződliget, Szeszgyár utca)!
http://kincsemlovarda.hu
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Tel.: 06-30-740-6780

Egészség, mozgás, szórakozás
Vendégségben Bogyó Tamás, vezetőedzőnél a Dunakeszi Teniszklubban
– Boldog gyerekeket látok magam
körül. Vajon ez a tenisznek köszönhető vagy annak, hogy közeleg a tanítás vége?
– Mindkettőnek. Nálunk családias a légkör. Az apróságok imádják itt
eltölteni a szabadidejüket, sokszor
úgy kell haza zavarnom őket.
– Milyen korosztállyal foglalkoztok?
– Nincsenek megkötések. A legkisebbektől az ifjakon át a vállalkozó
kedvű felnőtteket is szívesen oktatjuk. Edzés lehetőséget biztosítunk
számukra. Persze nevelés szempontjából az a legideálisabb, ha óvodás
korban kezdik el ezt a sportot és végig kísérjük a fejlődésüket egészen
az élsportig.
– Vannak, akik a ti kezeitek alól
nőtték ki magukat, és lettek híres teniszezők, a mai gyerekek példaképei?
– Hogyne lennének, Kuti-Kis Rita
és Sávolt Attila. Ők igazi példaképek!
– Igaz a hír, miszerint május 4-én
nyílt napot tartotok?
– A hír igaz, egy nagyszabású tehetségkutató nap keretei között szeretnénk a sport és azon belül a tenisz szeretetére felhívni a figyelmet.
Mozogni nem csak egészséges, de
nagyon kellemes időtöltés. Várunk
minden 5 és 12 év közötti gyermeket, akik szívesen kipróbálnák magukat.
– Ha nem múltam volna el 12
éves, biztosan jelentkeznék, és nem
hagynám ki ezt a lehetőséget.

Duna-parti büfé
idényjellegű üzemeltetésére
partnereket keresünk.
E-mail:
kommunikacio@god.hu,
tel.: (06 20)296-3030
Városi televízió munkatársat keres teljes körű technikai feladatok ellátására.
E-mail:
kommunikacio@god.hu,
tel.: (06 30)439-3400

Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

CSERÉLJE
TÉLI GUMIJÁT
NYÁRIRA

- Nálam megvárhatja!

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
Dunakeszi Polgár 29

Kende első magyar bajnoki aranyérme
Március 16-án Balassagyarmaton rendezték meg a Kata
(formagyakorlat) Magyar Bajnokságát. Hároméves Váci
Harcművészeti Sportegyesület induló tagjai mind a dobogón végeztek, köztük Schultheisz Kende aranyérmes,
második Lucsán Angéla, harmadik Lucsán Boglárka, és
Bazsó Benedek.

A

10 éves Schultheisz Kende
Dunakeszin él, és a Széchenyi Iskola negyedik osztályos tanulója.
- Mióta karatézol?
- Három éve kezdtem karatézni
és jelenleg a Váci Hinomoto Harcművészeti
Sportegyesületben,
edzőim Senpai Meck Krisztina és
Senpai Mészáros József.
- Hogyan lettél e szép sportágnak a rabja?
- Három éve egy keddi délután
a Karate kölyök című Jeckie Chan
filmet néztem és a benne szereplő fiú ügyessége, ereje, kitartása
és szellemi fejlődése nagyon megtetszett. Kijelentettem szüleimnek
szeretnék karatézni.
- Mit érzel, amikor karatézol?
Milyen sikereket értél el?
- Megnyugtat, és büszke vagyok
arra, hogy a karate által több vagyok, mint a többi gyerek. Balassagyarmaton a Magyar Bajnokságon
110 induló vett részt. Gyermek II
csoportban 21-en indultunk, és sikerült megszereznem az első Magyar Bajnoki címet. Szeretnék fe-

keteöves lenni, hogy olyan legyek,
mint edzőim. Példaképem Kokó
Kovács István, mert nagyon sokat
tesz a sportért.
- Mit szóltak szüleid, osztálytársaid?
- Nagyon örültek velem együtt,
jól esett, hogy az osztályban megdicsértek és további sok sikert kívántak.
- Hány edzésen veszel részt és
mikor indulsz újabb versenyen,
valamint mik az idei terveid?
- Az április verseny után készülők júniusi Világkupára. Versenyszezon előtt két hónappal heti
2 x1,5 órás és 1 x 2 órás edzéssel
készülünk. Ezen felül 2x1,5 órás
edzés mellett, otthon még előírt
erősítő gyakorlatokat is teljesíteni kell.
Meck Krisztina edző: Kende
három éve elkötelezett Kyokushin
harcos. Figyelemre méltó tehetség, nagy elszántsággal, odaadással, kitartással edz és versenyez,
csak elismerés illeti.
A karatékák folyamatosan készülnek az övvizsgára, edzőtáborokra, és a sport mellett az iskolai
eredményeiket is figyelemmel kísérjük.
További sikereket kívánunk
neki, és az egyesület minden sportolójának!
Solymosi László

Balról jobbra haladva: hátsó sorban az edzők Mészáros József,
Meck Krisztina első sorban balról: Schultheisz Kende I. hely;
Bazsó Benedek III. hely; Lucsán Boglárka III. hely;
Lucsán Angéla II. hely

Apróhirdetések
• A Tabán VIL-MARK Autójavító Kft.1
fő adminisztrátor-ügyintéző munkatársat keres. Elvárások: Lehetőleg
közgazdasági középfokú végzettség legalább alapfokú számítógép
ismeret. Továbbá 1 fő fiatal /kezdő/
autószerelő szakmunkás munkatársat. Jelentkezni lehet a :06 30 9 342
076-os telefonon, Lucza Vilmosnál.
• VILLANYSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT! Hibaelhárítás, villanyboyler javítás, EPH, érintésvédelmi vizsgálatok.
Tel: 06-20-976-0005
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• Veszélyes fák kivágása alpin
technikával, 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: +3630-623-1481, 06-27/337-353

20 éves az Alagi Diák Sakk Klub
Azon a szép március 1-i napon megalakult
a Dunakeszi Kinizsi után az Alagi Diák Sakk
Klub, alapítója Solymosi László tanár úr.

A

zzal a céllal alakítottam meg a
sakkozóknak, hogy a nevében
szereplő feladatot elvégezzük - mesélte. Fiatal sakkozókat tanítunk
meg, ennek a szép játéknak az alapjaira és visszük sakkversenyekre. A
„Tanács” és Önkormányzati támogatás mellett, a szponzorok jóvoltából, nagyszerű sakkéletet lehetett
kialakítani. Sakkozóink ott voltak
az elmúlt húsz év alatt, minden jelentős versenyen.
Az első évben - 1993-ban – a Széchenyi István Iskolában, Lipniczki
Ferenc igazgató adott otthont sakkozóinknak. Országos diákolimpia
döntőjében szerepelt ifj. Solymosi
László, Kristóf Ferenc, Gregus testvérek, 10. helyen végzett a csapat.
Majd részt vettünk a Szabad Föld
Kupában Szadán, és a Székely Bertalan Páneurópai Sakkversenyen,
Tatán. Ellátogattunk Ácsra, Naszályra és ott vagyunk minden
Pest megyei sakkversenyen. A fiatal csapatunk elindult 1993 őszén
a Pest megyei csapatbajnokságban,
október 17-én játszottuk az első
csapatbajnoki mérkőzést, ez évben 22 sakkversenyen szerepeltek.
Polgármesteri Hivatal ifj. Solymosi
Lászlót, éves teljesítményét értékelve kitüntette.
1994-ben beindítottuk az Alaki
egyéni nyílt országos sakkversenyt,
ma már 19. került megrendezésre (ez évi április 6-i verseny fővédnöke Dióssi Csaba polgármester
lesz). Minden évben március 1-én
megünnepeljük a születésnapunkat. 1994-ben Jászjákóhalmán, a
II. Jászkupán Béki András végzett
az első helyen. 1994-ben az ifjúsági- és iskolai sakkversenyek szervezésért megkaptam a Magyar Sakkszövetségtől „Magyar Sakkozásért

„ kitüntetést. Ott voltunk 1994-ben
Mezőhegyesen a Sakk Szabad Föld
Kupán.
1995-ben
Kunszentmiklóson
nemzetközi Gyermekbarát sakkversenyen szerepelnek a gyerekek.
Ott voltak a sakkozók az Országos
Diákolimpia döntőjében Béki, Horváth (azóta közel 100-szoros válogatott kosárlabdázó), Bíró, Reményi.
Országos korcsoportos döntőben a
16 éveseknél Béki András 7. lett.
1996-ban Széchenyi Iskola sakkcsapata eljutott az Országos Diákolimpia döntőjébe, csapatunk Bíró,
Reményi, Pálfalvi, Czap Sz, Béki
András volt, ott voltak a 16 évesek
Országos Korcsoportos döntőjében. Ebben az évben 22 sakkversenyen szerepeltünk.
1997 januárjában a Pest megyei ifjúsági bajnokságon aranyérmes lett: a Béki, ifj. Solymosi, Vass,
Calvache összeállítású csapat.
Az Alagi sakkozók ezután is
minden évben ott vannak a Pest
megyei bajnokságban, valamint a
gyerekek által rendezett versenyeken. Hosszú lenne felsorolni sikereiket. Cél, hogy minél több gyerek ismerkedjen meg a sakkal. A
lehetőségek adottak, jelenleg a Fazekas Mihály Iskola ad otthont a
két sakkcsapatnak, péntekenként
17 órától tartjuk az edzéseket és itt
játsszuk a bajnoki mérkőzéseket
is. Évek során kialakult a házi versenysorozat, jelenleg is tart.
Március 1-én az edzésen, Béki
András a 20 éves tagsága alkalmából, kupát vehetett át.
A cél és az igény együtt megvan.
Ezúttal elmondható, Pest megyében
jelenleg 27 sakkcsapat működik, de
csak itt Dunakeszin van két csapat.
Denke László
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