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A dicsőséges forradalomra emlékezett a város
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója tiszteletére városunk Önkormányzata a Március 15-e
téren koszorúzási ünnepséget rendezett, melyen megjelent Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő,
Erdész Zoltán alpolgármester, dr. Molnár György Dunakeszi város jegyzője, és a képviselő testület számos tagja.

A

nagy számú közönség
először az ünnepi műsort tekintette meg. A
Farkas Ferenc Művészeti Iskola
Szín-Folt társulata és a Rokka
néptánccsoport közös, zenéstáncos nagyszerű előadásában
korabeli költők, írók műveiből készült összeállítással idézték fel a forradalom felejthetetlen napjait. Az emlékezetes előadást Hoványné Martikán Erika és Gyúró Tamás állította
színpadra.
Szabó Katalin, az önkormányzat szóvivője köszöntő
szavai után Dióssi Csaba lépett
a mikrofonhoz.
– Talán szokatlan Dunakeszi életében, hogy az előre meghirdetett ünnepi beszédmondó helyett a város polgármestere lép fel a színpadra – mondta,
majd így folytatta: – Az elmúlt
napokban az egyik ellenzéki
pártszövetség részéről több támadás érkezett az előre meghirdetett ünnepi szónok személyével kapcsolatban. Sőt, az
egyik szorosan velük együttműködő
környezetvédelmi
egyesület petíciót készített. A
pártszövetség egyik tagja jelezte, hogy amennyiben az eredeti
szónok mondja el gondolatait,
fütyüléssel, bekiabálással meg
fogják zavarni a rendezvényt.
Amikor mindezt Tuzson Bence
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Szabó Katalin

tudtára adtam, ő úgy döntött,
hogy személyénél sokkal fontosabb az ünnep méltósága, ezért
visszalépett a beszéd elmondásától. Viszont azt gondolom,
nincs ünnep, ünnepi gondolatok nélkül. Ezért megkérem
kolléganőmet, Szabó Katalint,
hogy tolmácsolja Tuzson Bence gondolatait.
„Tisztelt ünneplők!
Köszöntöm Önöket itt a Március 15. téren, ahol ismét összegyűltünk, hogy évről-évre együtt
hajtsunk fejet 1848 hősei előtt,
tisztelettel adózzunk az elesetteknek, és emelt fővel, büszkén
emlékezzünk meg a múltról, a
múltról, mely meghatározza jelenünket és jövőnket. Minden
nemzet szívében ott él történelme akarva-akaratlanul, így nekünk, a magyar nemzet tagja-

inak kötelességünk emlékezni,
elfogadni, és tanulni belőle.
„A történelem az élet tanítómestere” - szól a mondás. Mit
tanultunk hát 48-ból?
Megtanultuk, hogy büszke és
erős nép a magyar. Megtanultuk, hogy nem élhetünk idegen
hatalmak béklyójában, ahol eltiporják önbecsülésünket, és
szolgamód, másodlagos szerepre kárhoztatnak.
Az a nép, amely lehajtott fejjel lemond önmagáról, pusztulásra van ítélve, a nemzethalál
árnyékában tengődik, kiszolgálva az idegen urakat.
A szabadságharc jól ismert
mártírjai és névtelen hősei ma
bennünk élnek tovább. Ők akkor és ott döntöttek, hogy „rabok tovább nem lesznek”. Felemelték fejüket, és bátran a hatalom szemébe néztek. Megtették az első lépést, a szabadság
felé.
Példaképül szolgálnak ma is,
nemcsak hazánkban, de szerte
a nagyvilágon is.
Egy bátor, büszke nép a miénk. Mondják, hogy a forradalmak viszik előre a világot,
mondják, hogy a történelem
rossz szokása, hogy megismétli
önmagát.
Több forradalmat is megvívtunk azóta. Némelyeket nem
életek árán, nem karddal és

Dióssi
Csaba

vérrel, hanem elhatározással,
a megelégelés dühével, és a demokrácia békéjével. Mindig képesnek kell lennünk arra, hogy
ha kell, közösen mondjuk ki:
Elég! Egy öntudatos nemzetnek
készen kell állnia arra, hogy ha
úgy hozza a balsors talpra álljon és így kiáltson: Elég az olyan
hatalomból, amely idegen érdekeket szolgál, a hatalomból,
amely nem előre, hanem hátra
húz, melynek bitorlói önös érdekektől hajtva elfeledkeztek a
magyar népről.
1848-ban bizonyítottunk. Bizonyítottuk, hogy nem vagyunk
szolganép, mely céltalanul vergődik láncai közt.
Az elmúlt század során nemegyszer leráztuk a láncokat,
megszabadultunk a visszahúzó
erőktől.
Az utóbbi években nem idegen elnyomó hatalmak terhe-

it nyögtük, hanem az adósságokét, és az egész világon jelenlévő válságét, de kimásztunk az
adósság verméből, hogy ráléphessünk egy útra.
Ez az út hosszan vezet a cél
felé. Ez az út csak a miénk, közösen, két kezünkkel építjük,
ezért bizton állíthatjuk, hogy
odavisz, ahová akarjuk, de ahhoz, hogy elérjük ezt az áhított
célt, meg kell védenünk az eddig
lerakott köveket, nem visszafordulnunk, hanem előre, és csak
előre szabad törnünk, ahogy az
eddigi években büszke magyarként tettük.
Egy olyan ország polgárai vagyunk, hol ha szél támad, mi
nem elbújunk, hanem hajóra
szállunk, és vitorlát bontunk.
Ez a vitorla a szabadság iránti vágyból, Magyarország iránti hűségünkből és szeretetünkből, az összetartozásból szőtt
erős vászon.
Engedjék meg, hogy Petőfi Sándor sorait idézzem, aki
48 kulcsszereplője, a szabadság
szerelmese, és teljes szívéből magyar volt. :
„Magáért születik az ember,
Mert már magában egy világ?
Vagy Ő csak egy gyűrűje
Az óriási láncnak
Melynek neve emberiség?”

Az emberiség szó helyett a
költő akár a nemzet szót is írhatta volna, hiszen ahogy egy
szőlőszem sem érik meg egy
napsugár melegétől, úgy egy ország felemelkedéséhez is mind-

annyiunk munkája, tehetsége és
mindenekelőtt kitartása szükséges. A 2013-as árvíz során ismét
megmutattuk: együtt dobban a
magyar szív a bajban. Ahogy a
szőlőszemből sem egy nap alatt
készül el a bor, úgy a mi együttes
munkánkhoz is idő kell.
Mind arra vágyunk, hogy
végre újra számítson Magyaror-

szág, hogy szerte a világon ismét
tisztelettel tekintsenek ránk, és
azt mondják: Igen, jól csinálták!
A maguk útját járták, a maguk
erejéből, és igazuk volt! Célhoz
értek.
Ma már nem a szabadságért
küzdünk, hanem az otthon melegének biztonságáért, a munka
méltóságáért, gyermekeink jövőjéért.
Adjuk hát át nekik, a jövő reménységeinek is ezt az elhatározást, ezt a bátorságot, és büszke kiállást, melyet 1848 tanított
nekünk.
Tisztelet 48 hőseinek, elszánt
hazafiainak, tisztelet a magyar
népnek!”
A beszéd elhangzását követően elsőként Dunakeszi város Önkormányzata nevében
Dióssi Csaba, Erdész Zoltán és

Dr. Molnár György koszorúzta
meg a forradalom emlékhelyét.
Ezt követően a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek, az
országgyűlési képviselőjelöltek,
majd magánszemélyek helyezték el az emlékezés virágait.
Katona M. István
A szerző felvételei

Fáklyás felvonulás:
A demokratikus ellenzék Nyílt
levélben majd március 14-én
este fáklyás felvonulással fejezte ki tiltakozását, hogy a Március 15-ei városi ünnepség meghívójában ünnepi szónokként az a
Tuzson Bence neve szerepel, aki
a Fidesz-KDNP színeiben indul az április 6-ai országgyűlési képviselő választáson.

A

nyílt levél írói síkra szálltak
a közös ünneplés mellett,
amely nélkülözi a pártpolitikát:
„Most megmutathatjuk választóinknak, hogy vannak közös
ügyeink, 1848 eszméje felhatalmaz, és egyben kötelez is minket
a méltó megemlékezésre. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjének
egyedüli szerepeltetése azonban
csorbítja a közös értékeinket…”
– olvasható a levélben, melynek
aláíró bejelentették, hogy kérésük figyelmen kívül hagyása esetén nem hajlandók részt venni a „kampányeseményen”. Bár
Dióssi Csaba még a fáklyás felvonulás előtt jelezte, hogy Tuzson
Bence nem tartja meg beszédét,
az ellenzékiek mégsem vettek
részt az ünnepségen.
A Nyílt levél aláírói - mint az
a különböző internetes portálokon olvasható - március 14-én
este fáklyás felvonulást tartottak a Városháza előtt, ahol Szabó Imre, a Kormányváltó pártok
országgyűlési képviselőjelöltje
mondott beszédet, aki – többek
között – egyoldalúnak nevezte a
városi tájékoztatást: „ahol a politikai küzdelemben a városvezetés pártja felé ennyire lejt a pálya, ott nem lehet beszélni szabadságról, demokráciáról.” –
jelentette ki. A demokratikus
ellenzék demonstrációja a Március 15. téren zárult, ahol a pártok képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit az 1848-49es emlékműnél.
Mint az a városi ünnepségünkről készített tudósításunkból is kiderül Tuzson Bence és
az önkormányzat vezetői számára személyénél fontosabb nemzeti ünnepünk méltósága, az 1848as forradalom hősei előtti tisztelgés. Ezért és Dunakeszi valamennyi polgára iránt érzett
tisztelete jeleként Tuzson Bence
– mint előre bejelentett ünnepi
szónok - visszalépett beszédének
elmondásától.

(Vetési)
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Dunakeszi Viadal, avagy történelmi lecke

Harmadik alkalommal rendezte meg Dunakeszi Város Önkormányzata
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója tiszteletére az egyre népszerűbb Dunakeszi Viadalt. Az általános iskolákból
és óvodákból több mint 1500 fiatal jött el, hogy lelkes tanúja legyen
az egykori dicsőséges harcok felidézésének.

A

korabeli honvéd tábor, a huszárbemutató és nem utolsósorban a csaták megjelenítésében szerepet vállalt a Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium,
Veresegyházról a Katonai Hagyományőrző
Egyesület, Daragó József és Gyenes László a
verőcei Ménkő Tanyáról a 13. Hunyadi Huszár és Betyárezred képviseletében. A vérteseket a Mogyoródi Sándor Huszárok és Lovas Hagyományőrzők Egyesületének tagjai játszották. A Himnusz elhangzása után
Szigeti Béla hagyományőrző huszár százados jelentett a felsorakozott katonákat megszemlélő Dióssi Csaba polgármesternek, aki
ezt követően köszöntötte a megjelenteket,
köztük elsősorban a diákokat, hangsúlyozva, hogy a viadal megrendezésével nem titkolt szándékuk, hogy elsősorban nekik jelenítsék meg történelmünk kiemelkedő időszakát. Idén nemcsak Dunakesziről, de Verőcéről és Újpestről is érkeztek csoportok,
akik érdeklődve figyelték a III. Dunakeszi
viadal eseményeit.
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– Szerencsés időszakban élünk. Utoljára nagyapáink idejében volt arra szükség, hogy a magyar hősiesség megmutatkozzon. Ez az időszak 1956 októbere volt
s itt egy kis kitérőként hadd mondjam el,
hogy büszkék lehetünk, hiszen az 1956os forradalom egyik hőse, Wittner Mária, itt él városunkban. De azóta békében
élünk, hiszen ha a politikusok jól dolgoznak, és nincs elnyomásban egy nemzet,
akkor nincs arra szükség, hogy fiatal fiúk
vagy lányok ezrei életüket adják a szabadságért. Most máshogy tudjuk megmutatni
a hazaszeretetünket. Mindenki azzal tudja legjobban szolgálni hazáját, városát, családját, ha elvégzi azt, ami békeidőben az ő
dolga. A ti esetetekben ez a tanulás, de az is
nemes cselekedet, hogy amit eleink kiharcoltak nekünk, arra tisztelettel tekintünk,
és vigyázunk a környezetünkre, a körülöttünk lévő rendre. Remélem, hogy a mai
napon a szívetekbe zárjátok azokat a hősöket, akik elérték, hogy ma még van Ma-

gyarország, és akik hősiességének köszönhetően mi békés életet tudunk élni –hangsúlyozta a polgármester.
És elkezdődött a történelemidézés. A falusi jelenetben toborzótáncot jártak a huszárok a legényekkel, mert egykor szükség volt a honvédseregnek hazaszerető katonákra. Aztán kezdetét vette a csata.
Előbb a magyar és osztrák csapatok parancsnokai az akkori kor hadi szokásainak megfelelően vívtak meg egymással. Ezt követően eldördültek az ágyúk,
majd a gyalogosok sütötték el puskáikat.
A látványos és „hangos” tüzérségi előkészítés után egymásnak rontottak a katonák. Az ütközetet az iskolás gyerekek hangos biztatása kísérte, lelkesítve a magyar
honvédeket. A viadal záróakkordjaként a
diákok „csatájára” is sor került, összecsaptak a piros csákós magyar és fekete sapkás
osztrák „harcosok”.
A csata végkimenetele döntetlen lett,
de nem ez az érdekes. Ami fontos, hogy
mindannyian tanulságos történelmi tapasztalattal lettek gazdagabbak. Nevezetesen a szabadságszerető magyar nép egykori hősiességéről, hazaszeretetéről kaptak emlékezetes történelmi leckét.
Katona M. István
A szerző felvételei

Befogadó település díjban részesült Dunakeszi
Kövér László: befogadni annyit jelent, mint esélyt adni másoknak

A díjazott városok vezetői az Országgyűlés elnökének társaságában

Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondott beszédet az idei Befogadó magyar település díjak átadása előtt a Parlament Delegációs termében 2014.
március 13-án. Az elismeréssel a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa
(FESZT) olyan hazai településeket díjazott, amelyek sokat tettek a fogyatékossággal élő emberek integrációjáért és az esélyegyenlőségükért. A három díjazott város: Budaörs, Dunakeszi és Tapolca.

B

efogadni annyit jelent,
mint esélyt adni másoknak arra, hogy a társadalom értékes, öntudatos, magukról gondoskodni tudó polgáraivá válhassanak - hangoztatta az
Országgyűlés elnöke, amikor a
Parlamentben átadta a Befogadó magyar település díjakat és a
tehetséges értelmi fogyatékos fiatalok elismerésére létrehozott
Göllesz Viktor-ösztöndíjakat.
Kövér László a fogyatékossággal élő emberek esélyegyelőségéért alapított díjak ünnepélyes átadásán a közelgő március
15-i ünnepre utalva azt mondta,
a nemzet nem mondhat le senkiről, mindenkinek meg kell adni
a lehetőséget arra, hogy kibontakoztassa tehetségét. Az Országgyűlés elnöke a közösség szempontjából pazarlásnak mondta,
ha a fogyatékossággal élő emberek nem kapják meg a szükséges
támogatásokat ahhoz, hogy képzett, értékes, adott esetben pótolhatatlan munkát végző, jól kereső polgárokká válhassanak.
Szavai szerint a fogyatékossággal élők számára alapított
ösztöndíjak fontos küldetést teljesítenek, mert új lehetőséget teremtenek nem csak azoknak,
akik kapják, hanem a közösség
minden tagja számára.
Idén Tapolca, Budaörs és Du-

nakeszi vezetői vehették át az
Országgyűlés elnökétől - a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által alapított - a
Befogadó magyar település díjat. A díjat minden évben azok
a települések vezetői vehetik át,
amelyek "sokat tettek a fogyatékossággal élő emberek integrációjáért, és elhivatottak az esélyegyenlőség megteremtése felé".
A három díjazott város képviselői közül Dunakeszi eddigi
integrációs tevékenységét, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét segítő fejlesztéseket, közösségi tevékenységet Dióssi Csaba
polgármester ismertette az országos rendezvény résztvevőivel
a Parlament Delegációs termében. Dunakeszi bemutatásaként
elmondta, hogy a 2010-ben megválasztott önkormányzat új stratégia mentén kezdte meg munkáját, többek között életre hívta, a Dunakeszi a Mi városunk
programot, melynek egyik fontos eleme a közösségi összefogás és a lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek bemutatása,
ápolása. Azért dolgozunk, hogy
mindenki sajátjának, otthonának érezze Dunakeszit – mondta
a polgármester, aki külön hangsúllyal beszélt a mozgáskorlátozottak, az értelmi fogyatékkal élők érdekében végzett te-

vékenységről, melyet a Humán
Szolgáltató Központ irányít.

zetű családok, a tartósan fenntartási gondokkal küzdő, és a
hatvan év felettieket élelmiszer
csomaggal segítjük. Az idősek
és gyermekek részére karácsonyi ünnepséget szervezünk. A
nyári szünetben meleg ételt biztosítunk a hátrányos helyzetű
gyerekek részére – sorolta hos�szasan az önkormányzat sokrétű tevékenységét Dióssi Csaba
polgármester, akinek tájékoztatóját nagy tapssal fogadták az
ünnepség résztvevői. Végezetül
hozzátette: Nagy megtiszteltetés számunkra ez az elismerés.
Mikor beadtuk a pályázatot mi
magunk sem hittük, hogy a díjazottak között lehetünk, hiszen sok feladat áll még előttünk ezen a téren. De ez az elismerés arra ösztönöz minket,
hogy még kiemeltebben kezeljük ezt a területet a városi fejlesztések során.
A dunakeszi küldöttség tagjaként az ünnepségen jelen volt
Tuzson Bence területi fejlesztési biztos és Szabó Katalin, az
önkormányzat szóvivője.

Kövér László átadja a város elismerését Dióssi Csabának

Dióssi Csaba teljes körű képet
adott a szabadidős, rehabilitációs programokról, a közintézmények akadálymentesítéséről, a
gyalogos- és kerékpáros átkelőhelyek építéséről. Beszámolt arról is, hogy több helyen létesült
akadálymentesített WC a tolókocsival közlekedők számára.
Az önkormányzat kiemelt
partneri kapcsolatot ápol ezen a
szakterületen tevékenykedő közösségekkel. – A hátrányos hely-

A parlamenti rendezvényen
adták át az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége által 2003-ban alapított
Göllesz Viktor ösztöndíjakat
is. Az ösztöndíj célja a tehetséges értelmi fogyatékossággal
élő fiatalok támogatása, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük elősegítése.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
Tisztelt Dunakesziek!
Tisztelt Révdűlőiek!
A Katonadomb terület immáron
több éve városunk jelentős rendezvényei helyszínéül szolgál.
Célunk, hogy a Katonadomb
teljes értékű szabadidőparkká
váljon, melyet mindenki szabadon használhat. Az erre vonatkozó környezetrendezési koncepciótervből kiderül, hogy egy
„többgenerációs játszótér” kerülhet kialakításra akadálypályával, játékhajóval, kutyafuttatóval, kültéri fitnesz pontokkal,
mászópiramissal, tanösvénnyel,
vízisportteleppel. A fejlesztések között kosárlabdapálya, lábteniszpálya kiépítése és pingpongasztalok kihelyezése is szerepel.
2014. február 1-jén Schirilla
György körzetünkben, a révnél úszott az 10C-os Dunában. A
„nemzet rozmárja” ismét rendkívüli teljesítményről tett tanúbizonyságot, több száz érdeklődő előtt. Ezúton is gratulálunk
teljesítményéhez és jövő évben
is várjuk.
2014. március 14-én 11 órakor
került megrendezésre a III. Du-

nakeszi Viadal, huszárbemutatóval.
A Közüzemi Kft. munkatársai
folyamatosan végzik az árkok
és útszélek takarítását; egyúttal
a volt „Kék Iskola” takarítása is
megtörtént. Köszönjük munkájukat.

Tájékoztatom Önöket, hogy
március elsejétől megkezdődött a „zöldhulladék” elszállítása. Körzetünkben minden páros
hét hétfőjén szállítják el a nyesedéket.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövő-

ben 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

Tisztelt Lakótársaim!
Zajlanak a városközpont közterületi rehabilitációjának előkészületi munkái, amelynek keretében a villamos hálózat földszint alá történő áthelyezése
fog megtörténni. Ezzel kapcsolatban a kivitelezők egyeztetéseket folytatnak a teret
körülvevő ingatlanok tulajdonosaival.
A báli szezon idén sem múlhatott el a körzetben iskolai
bálok nélkül. Időrendi sorrendben előbb a Szent István Általános Iskolában, majd a Bárdos
Lajos Általános Iskolában rendezték meg a hagyományos
jótékonysági bált. Mindkét iskola tanári és szülői közössége ismét tanúbizonyságát tet-
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te a közösség erősítésének és
az együtt végzett munka eredményességének.
Lakossági bejelentések érkeztek hozzám, mely szerint
a Szent István Általános Iskola körüli utak közlekedés biztonsági felülvizsgálatát kérik.
A kérés szerint fontos lenne a
burkolati jelek újrafestése az
I. világháborús emlékműnél.
Szintén az emlékműnél a kitett tábla a körülötte lévő zöld
felület takarásában van. Javasolják táblával jelölt gyalogos
átkelőhely kialakítását vagy
egy figyelemfelkeltő tábla kihelyezését a Táncsics utca elejére a buszról leszálló gyerekek védelmére. Jelezték, hogy

a Táncsics utcából egyik napról a másikra eltűnt a fekvőrendőr. Többen jelezték, hogy
napi rendszerességgel fordul
elő az a probléma, hogy a kialakított kerékpár sávon a jelenlegi KRESZ szerint ugyan
két irányban közlekedhetnek
a kerékpárosok, de a nagy létszámú gyalogos forgalom miatt a gyalogosok csak az autók
érkezésére figyelnek a kerékpárosokra nem. Többször előfordult már, hogy a szabályosan szembe jövő kerékpáros
gyalogossal ütközött.
A felmerült problémákat továbbítottam az Önkormányzat
Lakásszolgálati Osztálya vezetőjének, kérve a fekvőrendőr

mihamarabbi visszahelyezését, a kerékpárúttal kapcsolatos problémáknak megnyugtató megoldását, valamint a
többi javaslat végig gondolását, mely az Iskolába, Óvodába járók biztonságos közlekedését segítené.
Egyéb észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom
a következő elérhetőségeken:
E-mail:
joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Üdvözlettel
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
FEJLESZTÉSEK
a körzetben élők érdekében
Tisztelt Lakótársaim!
Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy januárban már tájékoztattam
Önöket a 2. számú választókörzetben megvalósuló tervekről, fejlesztésekről, a lakókörnyezet szépítéséről.
Noha még csak most
kezd tavaszodni, de
máris örömmel jelenthetem, hogy a tervek
közül van, ami már meg
is valósult. Szeretném
azt az örömhírt megosztani Önökkel, hogy nemcsak ősszel ültettünk
fát, hanem most tavas�szal is, amely a Szent István Park környékén lakók összefogásával valósult meg. Nagyon köszönöm Berecz Istvánnak és
néhány segítő lakótársának, akik odafigyelésének, önzetlenségének
köszönhetően újabb fákkal gazdagodott lakókörnyezetünk.
Tavaly ősszel megígértem, hogy 2014 tavaszára újból igénybe vehetik a gyerekek azt a játszóteret a Szent István
Parkban, melynek játszóeszközeit újra, az uniós szabványoknak és
előírásoknak megfelelőre cserélik ki néhány héten belül, amit a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán is megerősítettek. Ezt én is meg
tudom erősíteni!
A másik örömhír az
itt élők számára – mint
azt az év elején bejelentettem – hogy 2014-ben
a legfontosabb projektként kezelem a Barát-

ság út 16-26. számú épület mellett, a Szent István Parkban kiépített
parkolókhoz vezető földes út leaszfaltozását, a
kátyúk, vizes gödrök felszámolását. Határozottan kijelenthetem, hogy
legkésőbb a nyáron elkészül a pormentes, aszfalttal borított út, melynek megvalósítását támogatja Dióssi Csaba
polgármester úr. Az út
tervei elkészültek, az engedélyeztetés, a közbeszerzési eljárás van soron – tudtam meg a műszaki osztályon.
Lakossági bejelentések, igények alapján a
műszaki osztály vezetőjével felmérjük, hogy a
Barátság út 16-tól a piacnál lévő üzletsorig milyen ütemezéssel tudja a város elkészíteni az
összekötő járdát. Ugyancsak konzultálunk arról
is, hogy a Meder utcától
hogyan lehet kiépíteni a
járdát - az üzletsor mellett – a szemközt lévő,
Barátság úti buszmegálló kulturált megközelítése érdekében. A mű-

szaki megvalósítás előtt
a teljes körű egyeztetés
azért is indokolt, mert
értesülésem szerint a
piac mögötti terület magántulajdonban
van.
Amennyiben ezen a területen valamilyen építkezés, változás lesz, az
mindenképpen befolyásolja a területen a parkolást és gyalogos közlekedést.
Egyik lakótársunk levélben kérte, hogy a
Szent István Park déli
oldalán építsük ki a közvilágítást a Barátság úttól a négyemeletes Duna-parti épületsorhoz,
a „cserepes házakig”
vezető járda mellett. E
lap hasábjain keresztül
is megígérhetem, hogy
minden erőmmel és tehetségemmel azon leszek, hogy a földes út
aszfaltozásával együtt
ezt a jogos felvetést
is orvosoljuk az önkormányzat segítségével.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Dunakesziek!
Az utóbbi napokban levélben, ill. internetes fórumon is többen megkerestek a választókerületemben az iskolai körzethatár változásokkal
kapcsolatban. Az oktatási kérdések most már állami kompetenciába tartoznak, viszont kötelességemnek éreztem, hogy az e tárgyban rendelkezésre álló információkat összeszedjem.
A Széchenyi iskola régi körzetéből nagyjából
7-8 osztálynyi gyerek fog első osztályba menni
idén, de az iskola csak 3, maximum 4 osztályt
tud indítani. A helyzet megoldását átmenetileg a Bárdos és Szent István iskolák idén nyáron
megvalósuló bővítése jelenti, ahol a 3-4 plusz
osztályt lehet elhelyezni.
A gyerekek szállítása iskolabusszal fog történni. Az iskolabuszban pedagógusok kísérik majd
a tanulókat. A végleges megoldást az Alagliget
szomszédságában felépülő új iskola fogja jelenteni, ahová azok a gyerekek járnak majd, akik
most átmenetileg a Bárdosba és a Szent Istvánba kerülnek elsősként. Az elmondottak alapján
nincs tehát akadálya annak, hogy az osztályközösségek együtt kerüljenek át az új iskolába. Mivel egy ilyen fontos témában még sok kérdése
lehet a leendő iskolás gyerekek szüleinek, jeleztem a KLIK dunakeszi tankerületi igazgatója felé
egy lakossági fórum meghirdetésének a szükségességét.
Az Alagliget lakópark két felét elválasztó erdősávval kapcsolatban is kaptam megkeresést. Itt
ugyanis több fát festékszóróval számoztak meg,
és a lakók tartanak tőle, hogy kivágják ezeket a
fákat. Mivel ez egy állami tulajdonú földterület,
arra vonatkozóan fenti témához hasonlóan nem
lehet városon belüli illetékességben intézkedéseket hozni. A fák megjelölésének oka a következő: egy tavalyi szélvihar kidöntött egy fát, ami
a közelében lévő ház erkélyére zuhant.
Ezt követően a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kijelölte azokat a fákat, amelyek valamely
ház felé dőlnek, és hasonló károkat okozhatnak
az ingatlanokban ill. a kerítésben. Mivel az erdősáv mellett lakók ragaszkodnak a megszokott
zöld felülethez, kezdeményeztem a Városháza
munkatársai felé, hogy a Földalapkezelővel vegyék fel a kapcsolatot, és jelezzék feléjük azt az
igényt, miszerint a fákkal kapcsolatos döntéseket mindenképpen előzze meg az ott lakókkal
folytatott konzultáció.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képviselőink jelentik
A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Az elmúlt hónapban egy olyan fontos esemény létrejöttét szerveztem meg és tartottunk meg sikeresen, amelynek remélem
komoly és látható eredménye lehet majd a
közbiztonság és a szebb lakókörnyezet vonatkozásában is! Az összes közös képviselőt meghívtam egy tájékoztató és egyeztető
megbeszélésre, melyen a polgármester úr, a
műszaki szakemberek, és a többi lakótelepi

lesz, ahol a szerződést a lakók legalább 70
%-a elfogadja, ott kezdődhet a kiépítés. Szeretném, ha már a nyáron néhány lakótömb
elkészülhetne, ami szerintem nagy előrelépést jelentene ez körzetünknek!
A megbeszélésen felvetettem és javasoltam, hogy a kamerarendszer kiépítésekor, a
lakótelepi parkolók is kerüljenek be a tervekbe, ez reményeim szerint jelentősen csökkentené az autóinkban okozott károkat, és

képviselő is részt vett. A kezdeményezésünk,
melyhez a közös képviselők segítségét kértük, s melyben Önöknek lesz döntő szava a
következő:
Az önkormányzat minden lakóközösségnek, amely vállalja a feltételeket, kamerát
szerel fel az épületébe, mely terveink szerint a rendőrségre lenne bekötve, így erősítenénk a közbiztonságot.
A másik lehetőség, hogy amelyik lakóközösség nagy többsége szerződésben vállalja a folyamatos gondozást, ott a kijelölt házhoz tartozó kertrészt az önkormányzat szakemberekkel elkészíti, megújítja, kút fúrásával biztosítja annak öntözhetőségét.
Ezek előkészítéséről egyeztettünk a közös
képviselőkkel, s hamarosan megkezdjük az
Önökkel való személyes egyeztetést is! Mivel ez minden társasházat érint a körzetben,
ezért előre is türelmüket kérem, hiszen mindenhová személyesen szeretnénk eljutni, és
tájékoztatást adni! Jelenleg a szerződés tervezet jogi keretbe foglalása zajlik, s amint ez
megvan, megkezdjük a személyes egyeztetéseket Önökkel. A megvalósítás folyamatos

lopásokat is! Kérem Önöket segítsék ezt a
munkát javaslataikkal, észrevételeikkel!
Sportigazgatóként a Futakeszi szervezésében, újjáélesztésében is részt veszek. Ezúton is szeretném meghívni a Lakótelep Szívében élőket is, egy kis egészséges testmozgásra, március 23-án!
Érdemes előzetesen nevezni, mert így lehet ajándék pólót nyerni! Nevezés a honlapunkon lehetséges, mely a www.dunakeszi.
hu címen érhető el, a „futakeszi” fülre kattintva!
Egyre többen keresnek meg levélben,
e-mailben, és telefonon vagy akár személyesen a körzet gondjaival, s néha örömeivel is. Ez nagyon fontos számomra, ezért továbbra is kérem, segítsék a képviselői munkámat!
Elérhetnek a Dunakeszi Garas utca 4. levélcímen, a Seltenreich.j@dunakeszi.hu e-mail
címen, vagy telefonon a 06-27-542-805 számon.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője
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Tavaszi hírek
a 9. számú választókerületben
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
A 2014. év első félévének legfontosabb
beruházása a Kossuth utcán, a Chili cukrászda magasságában a Toldi-Dombliget
lakóparkot és a Tóvárost összekapcsoló
gyalogátkelőhely, s az ezekhez csatlakozó két buszöbölbe helyezett buszmegálló lesz. A két lakópark között nagy a gyalogos forgalom, a Tóvárosból sok kisgyerek jár a Szent Erzsébet Katolikus Óvodába, de sokan mennek át babakocsival
a Tóvárosba a játszótérre vagy csak sétálni, vásárolni, nyáron pedig a cukrászdába.
Ugyanígy sokan járnak át a Tóvárosból a
Toldi-Dombliget lakóparkba. Az autóbus�szal közlekedőknek is biztonságos lesz az
átkelés a Kossuth utcán munkába menetkor, vagy hazatéréskor. Úgy gondolom, sokan fognak itt le és felszállni, a biztonságot választva. A Kossuth utca-Széchenyi
utca sarkán is megmarad a két buszmegálló, de feltehetően az ezeknél kialakult
forgalom csökkenni fog. Jelenleg folyik a
közbeszerzési pályázat, amint meglesz a
kivitelező, azonnal elkezdődnek a munkálatok.
Az Önkormányzat több kereszteződésben helyez el útbaigazító táblákat – felmérésük, tervezésük folyamatban van –
kértem, hogy az Árpád emlékmű is szerepeljen ilyen táblán. A kérést befogadták.
Még mindig nem elég a kutyaürülék gyűjtő tartály a körzetben. A ToldiDombliget lakóparkba négy, a Tóvárosba,
illetve a Meggyes, Szedres utcákba is kértem három új tartályt kihelyezését.
A járdaépítés támogatása a szokott módon történik ebben az évben is. Kérem,
hogy jelezzék, kik, hol és milyen hosszúságú járdát szeretnének (bocsak.vera@
gmail.com).
A körzetben van néhány nagyon elhanyagolt közterület, ezek rendezését is
tervbe vettem.
Köszönöm a szóbeli és írásbeli jelzéseket, észrevételeket, kérem, hogy ezután is
keressenek meg minden, közösségünket
érintő kérdéssel.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

Rendőrség jó tanácsa: értékeink védelmében!
Az elmúlt hónapban több olyan eset is történt, amikor az autó, teherautó utasterében hagyott értékek keltették
fel a bűnözők figyelmét. A legtöbb ilyet eset abból adódott, hogy az autótulajdonosok a bevásárlóközpontokban a
vásárlást követően mások által könnyen hozzáférhető és jól látható helyre tették le az autó utasterébe az autóstáskát az abban lévő értékekkel.

A

míg a csomagtartóba
bepakolták a megvásárolt árut, az elkövetők kapva a lehetőségen, hogy a tulajdonos nem figyel éppen oda
- feltűnés nélkül eltulajdonították az értékeket.
Történt olyan eset is, amikor
a bolti vásárlások idejére a sértettek a táskájukat a bevásárlókocsira akasztották benne a
pénztárcával, és iratokkal. Ez
a kis idő is elég volt az elkövetőknek ahhoz, hogy elkövessék
a lopást.

A lakásba se engedjen be idegeneket! Minden esetben győződjön meg arról, hogy ki az a
személy, aki a bejárati ajtó másik oldalán kopogtat, és be szeretne jutni a lakásba.
Ha valóban hivatalos személyről van szó, bátran kérjen tőle igazolványt. Ha nem
tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy valóban hivatalos céllal érkezett Önhöz, nyugodtan mondja meg neki, hogy telefonon keresztül leellenőrzi
a szolgáltatónál, vagy hívja a

A közterület felügyelőknek
köszönhetően 45 parkolóhely
szabadult fel a lakótelepen
A Polgármesteri Hivatal közterületi felügyelői októbertől vizsgálták a lakótelepen hagyott, többnyire gazdátlan, rendszám nélküli autókat.

rendőrséget. De semmiképpen
ne engedje be a lakásába addig, amíg nem győződött meg
arról, hogy a személy valóban
az-e, akinek kiadja magát.
Arra is volt példa, hogy paplan-, edény- és más árusok kopogtattak az ajtókon. Sajnos
mindegyik árueladás átverés volt, mivel eladták ugyan a
sértetteknek a kiválasztott terméket, de nagyon magas áron,
akár a termék valódi árának
10-15-szörös árán, és csak a
későbbiekben derült ki, hogy

egy pár ezer forintos rossz minőségű utánzatot vásároltak.
Ne dőljenek be az ilyen házaló árusok „olcsó, akciós” termékeinek, inkább menjenek el
márkakereskedésbe, ahol biztosan nem verik át Önöket.
Amennyiben mégis bűncselekmény elkövetésének áldozatává válik, haladéktalanul értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es illetve 112es hívószámokon!
Dunakeszi
Rendőrkapitányság

RENDELETEK

• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete a
város 2014. évi költségvetéséről
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeleteinek módosításáról

A

z autók eltávolításának kettős célja volt, egyrészt a szabályok betartatása, másrészt a parkolóhelyek felszabadítása.
Az elmúlt hónapban lezárult akciónak köszönhetően 45
gépjárművel szemben intézkedtek a közterület felügyelők. Többnyire rendszám nélkül, évek óta ott hagyott kocsik foglalták a
parkolóhelyeket és csúfították a várost. A lejárt műszaki forgalmú autók tulajdonosai felszólítást kaptak, akik ezt követően elszállították autóikat.
Az intézkedésnek köszönhetően a lakótelepen ezt a problémát
sikerült felszámolni, a közterület felügyelők pedig a város többi
részén folytatják ezen autók felderítését.

Avar és kerti hulladék égetése

A

z avar-és kerti hulladék égetése közterületen és a tömör, városias beépítésű, a Barátság út, Fő út, Fillér utca
és a Kiserdő utca által körülhatárolt területen tilos.
Az avar-és kerti hulladék égetése minden évben kizárólag
két időszakban a kijelölt napon megengedett.
a) tavasszal: március 1-től május 15-ig szerdánként és szombatonként, illetve
b) ősszel: szeptember 15-től november 30-ig szerdánként és
szombatonként végezhető.
Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos, abban
az esetben is, ha az ünnepnap szerdai napra esik.
Az avar-és kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával
égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző
személy köteles gondoskodni.
Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala
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Előtte

Utána

Plakát rend –
Plakát trend Dunakeszin
„Igaztalan minden olyan állítás, hogy a képviselő-testület megszabta
volna, hogy kinek és milyen tartalommal értékesítheti a felületeket a
Közüzemi Kft., mint reklámgazda” – jelentette ki határozottan az önkormányzat szóvivője.

M

ég 2011-ben egyhangúan
döntött arról a képviselőtestület, hogy a városkép, és
a rendezett viszonyok megteremtése érdekében megtisztítja Dunakeszit a több ezer illegálisan kihelyezett
reklámhordozótól. E lap hasábjain is számos cikkben, interjúban foglakoztunk a
városképet romboló helyzettel. Azóta város szerte egységes, Dunakeszi címerével ellátott táblákat láthatunk. Az országos sajtó is foglalkozott a témával, mivel a
választások közeledtével az ellenzéki pártok kifogásolták a plakáthelyek felosztását.
Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük az
Önkormányzatot és a reklámgazda feladatokat ellátó Közüzemi Nonprofit Kft. vezetőjét.
„A 2011-ben hozott rendelettel valóban
az volt az Önkormányzat szándéka, hogy
az illegálisan kihelyezett, szabályozatlan
plakáthelyzetet rendbe tegye, és egységes,
átlátható, szabályos rendszert alakítson ki

a városkép érdekében. A rendelet betarthatósága érdekében a képviselő-testület
a városi tulajdonú Közüzemi Nonprofit
Kft-t bízta meg a reklámgazdai feladatok
ellátására, aminek köszönhetően a felületek értékesítéséből több mint 10 millió forint közösségi bevétel származik, míg korábban az illegálisan kihelyezett táblák
után magánszemélyek szedtek bevételt –
mondta megkeresésünkre Szabó Katalin,
az önkormányzat szóvivője:
– Kinek a jogköre eldönteni, hogy a felületekre milyen tartalmú plakátok kerülhetnek?
Sz. K.: – A rendeletünk magukra a hordozókra vonatkozik, meghatározza a szabványméreteket, ezen kívül azok pontos díjazását, darabszámát és helyét, de tartalmukról a testületi döntés nem rendelkezik. Igaztalan minden olyan állítás, hogy a
képviselő-testület megszabta volna, hogy
kinek és milyen tartalommal értékesítheti

a Közüzemi Nonprofit Kft., mint reklámgazda a felületeket.
– Mit takar a reklámgazdai feladat?ezt már Homolya Józseftől, a Közüzemi
Nonprofit Kft. vezetőjétől kérdeztük.
H.J.: – A rendelet értelmében többek között feladatunk a korábban illegálisan kihelyezett táblák eltávolítása, az új, városi
arculatba illeszkedő táblák kihelyezése
és azok felületeinek érékesítése. Időnként
még helyeznek ki illegálisan táblákat, de
ezeket hatósági úton gyorsan el tudjuk távolítani. A cég azóta több száz kisebb méretű reklámhordozót értékesített a helyi
vállalkozóknak.
– Hogyan értékesítették az óriásplakátokat? Mi alapján kaphattak helyet a választási kampányban részt vevő pártok?
H.J.: – Az óriásplakátokat nagyobb kontingensben két cég vette bérbe. A pártoknak, amelyek a választási kampányban óriásplakátokat szerettek volna kihelyezni, ezeknél a cégeknél kellett helyeket
igényelni. A felületeket nemcsak politikai
pártok, de piaci szereplők, például TV csatornák, áruházak is kibérelték. A plakáthelyek kiosztását a jelentkezési sorrend
határozta meg, így fordulhatott elő, hogy
azok az indulók, akik későn, ez év februárjában jelezték igényüket, nem kaptak an�nyi helyet, mint amit szerettek volna.
(Vetési)

...Hogy pénze megtérüljön!
Ha fontos Önnek, hogy vállalkozása hirdetési költsége megtérüljön,
akkor válassza a Dunakanyar Régiót, melyet kéthetente 120 ezren olvasnak!
Hirdessen Ön is a Dunakanyar Régió című színes közéleti újságban,
a térség legolvasottabb lapjában!
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Tel./Fax: + 36 27 353 520 Mobil: +36 30 342 80 32 E-mail: keszipress@gmail.com
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VÁLASZTÁS 2014: Tizenegy jelölt a dunakeszi választókerületben

A

6. Juhász Péter, Lehet Más A Politika
7. Méri László, Sportos és Egészséges Magyarországért
8. Kovacsics Imre, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
9. Nyíri Márton, Jobbik Magyarországért
Mozgalom
10. Szabó Imre (Magyar Szocialista Párt, az
Együtt - A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt, és a Magyar Liberális Párt
11. Horváth Ferenc, Közösség a Társadalmi
Igazságosságért

A választási bizottság által
nyilvántartásba vett jelöltek:
1. Pokriva Nándor, Nemzeti Érdekért Párt
2. dr. Tuzson Bence Balázs, FIDESZMagyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
3. Nagy Andor, Negyedik Köztársaság
4. Budainé Kelemen Erzsébet, Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
5. Fazekas Attila, Magyar Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja

Az Választási eljárásról szóló törvény
124.§ (2) bekezdése értelmében: „A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó
jelölő szervezet a rendelkezésre bocsátott
összes ajánlóívet köteles átadni a választási
irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a
kötelező legkisebb munkabér havi összegének a fele.”
A fenti törvény szerint eljáró Helyi Választási Bizottság döntése alapján a Szabad
Magyarok Pártja 4.060.000 Ft, a Szociál-

Mint az közismert az április 6-i
országgyűlési képviselő választáson azok a képviselőjelöltek indulhatnak, akik az 500 darab érvényes
ajánlást legkésőbb 2014. március
3-án 16 óráig leadták a helyi választási irodának.
Dunakeszi központú Pest megyei
5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság március 3-án, az esti órákban közzétett
jegyzőkönyve szerint 11 egyéni jelöltet vett
nyilvántartásba, akik indulhatnak az április 6-i választáson.
A választási bizottság sorsolással döntötte el, hogy a képviselőjelöltek nevei milyen
sorrendben szerepelnek a szavazólapon.

demokrata Párt 50.750 Ft., Negyedik Köztársaság Párt 101.500 Ft, Magyar Demokratikus Unió Párt 2.537.500 Ft, Vállalkozók
Szövetsége a Reformokért 5.075.000 Ft., Magyarországi Cigánypárt 7.612.500 Ft, Rend,
Szabadság, Jólét Párt 5.075.000 Ft, Határon
Túli Magyarok Pártja 5.075.000 Ft, Keresztény Magyarok Szövetsége 12.687.500 FT
bírság megfizetésére kötelezettek.
A Dunakeszi központú Pest megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez tartozó települések: Csomád, Csömör,
Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Veresegyház. A hét településen összesen 88.675
választópolgár szerepelt az induló névjegyzékben, akik 93 szavazókörben adhatják le
voksaikat.
Az április 6-i voksoláson 31 országos lista - köztük 16 önálló, 2 közös, és 13 nemzetiségi - közül lehet választani.
(Vetési)
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III. Dunakeszi Akadály a főúton
Önkéntes
Köztisztasági Nap

Hosszú hónapok óta nehezíti a 2-es számú
főúton közlekedők haladását a Szakorvosi
Rendelőintézet közelében, a főút és a Temető
utca kereszteződésénél az úttestre kihelyezett, útakadályra figyelmeztető tábla.

Dunakeszi Város Környezetvédelmi Tanácsadó Testülete idén immár harmadik alkalommal rendezi meg a városi Önkéntes Köztisztasági Napot.

A

z elmúlt években 28
helyen számoltunk fel
közös erővel illegális hulladéklerakókat. (Többek között: a Duna-parton,
a Tetétlenen, az Alagi
majorban, Dunakeszi-alsón több
helyen, a tőzeg tava k ná l,
a tőzeglápnál, a repülőtéren, az
ÉFRI környékén, lakóparkok
határában, a
Fészek bevezető út mentén, a Malomárokban stb.)
Az évek során – a Közüzemi
Kft. és az Önkormányzat segítségével – több tonna illegális hulladéktól szabadítottuk meg Dunakeszit.
Minden alkalommal száz felett volt az önkéntes jelentkezők száma, akik között voltak magánszemélyek, civil
szervezetek, egyházak tagjai,
környezetvédő szervezetek,
nagycsaládosok, és pártok
képviselői. Külön öröm, hogy
sikerült megértetnünk és elfogadtatnunk a városunkba
települt multinacionális szolgáltatók egy részével is azt az
elvet, hogy a környezetvéde-

lem valamennyiünk ügye, így
közülük is többen csatlakoztak, eszközökkel és saját csapat kiállításával támogatták
az eddigi Köztisztasági Napokat.
Idén
május
3-án, szombaton 10.00-tól
14.00-ig rendezzük meg
az eseményt,
több helyszínen, melyekről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik tenni szeretnének környezetünk
szebbé, tisztábbá tétele érdekében!
Jelentkezni
lehet
a
koztisztasaginap@dunakeszi.
hu e-mail címen, vagy telefonon a 06-70-424-3587-es telefonszámon (lehetőleg a délutáni órákban).
Tegyünk együtt környezetünkért, és ne feledjük: a terepen már mindenki civil!
Nyíri Márton,
Környezetvédelmi
tanácsnok

Bevezetett közéleti újság
számlaképes
HIRDETÉSSZERVEZŐKET
keres.

Tel.:

+36 30 342 80 32
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A

Budapest felől haladó sávban, a vizes akna fölött éktelenkedő akadályt kerülgető autósok számtalanszor kerülnek nem várt helyzetbe, különösen, ha előttük pl. teherautó halad, és miatta nem látják az oszlopként magasodó táblát,
melyet csak szinte az utolsó pillanatban tudnak kikerülni. De ez
sem egyszerű feladat, mert a Vác felől érkező és balra kanyarodni szándékozó autók abban a térben várakoznak a befordulás lehetőségére, ahová a Budapest felől haladók kénytelenek ráhajtani, hogy ne ütközzenek a sávjukba árválkodó akadályt jelző táblának. A helyzetet bonyolítja, hogy alig pár méterre van a gyalogos
átkelőhelytől, melynek forgalma ugyancsak kihat az autósforgalomra…
Olvasóink közül sokan, sokféleképpen jelezték szerkesztőségünknek a problémát, melynek megoldását már hosszú ideje
szorgalmaz a polgármesteri hivatal is. Mint azt megkeresésünkre Manhalder Zoltánné, Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály osztályvezetője elmondta, hogy a városi
vízhálózat aknájának fedlapjára a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
helyezte ki az útakadály táblát. - A Polgármesteri Hivatalhoz számos lakossági bejelentés érkezett ezzel kapcsolatban, hiszen ez
nagy mértékben zavarja a Fő út forgalmát. A lakossági bejelentéseket továbbítottuk a Magyar Közút felé. Tudomásunk szerint a
hiba elhárítása rövidesen megtörténik, a Magyar Közút Zrt, erre
felszólította az üzemeltetőt, a DMRV Zrt.-t. – mondta az osztályvezető asszony.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Látogassa honlapunkat is:
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Tankerületi konferencia

Szakmai és aktuális kérdések szerepeltek a február
21-én megrendezett I. Tankerületi Pedagógiai Konferencia napirendjén. Az eseményre a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnokában került
sor, ahol a nézőtér megtelt a tankerülethez tartozó
oktatási-nevelési és művészeti intézmények tanítóival, tanáraival, összességében mintegy 650 fővel.

E

ich László, a Klebelsberg
I nt é z m é ny f e n nt a r t ó
Központ Dunakeszi Tankerületi igazgatója bevezetőjében utalt arra, hogy a városban
szép hagyománya van az évenként megrendezett Pedagógiai
napok sorozatának. A mostani új hagyományt teremtő rendezvényt ennek szellemében,
de a tankerület egészére kibővítve szervezték meg.

letek létrehozását. Ennek nyomán országosan 198 járási tankerület jött létre a 2013. január
elsején megalakult Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
keretén belül.
Pest megyében 18 járási tankerület található, a megyeközpont szerepét a ceglédi kapta.
A dunakeszihez négy település tartozik, magas, 14 ezer fős,
14 év alatti gyermeklétszám-

Eich László

A továbbiakban köszöntötte
a megjelenteket, köztük Dióssi
Csabát, Dunakeszi polgármesterét, országgyűlési képviselőt, Markó Józsefet, Göd
polgármesterét, Klement Jánost Csomád polgármesterét, Pozderka Gábort, Fót alpolgármesterét, Tuzson Bence területi fejlesztési biztost,
Dr. Bíró Attilát, a Járási Kormányhivatal vezetőjét, valamint a megjelent alpolgármestereket, önkormányzati képviselőket, intézményvezetőket,
szakszolgálati és óvoda vezetőket, s nem utolsósorban valamennyi megjelent pedagógust. Köszönetet mondott a
konferencia feltételeit biztosító települések vezetőinek, a
gimnáziumnak és a támogatóknak.
Az igazgató bevezető előadásának témája „Az együttműködés új kerete”címmel a tankerület bemutatása volt. Utalt
arra, hogy a jogszabály 2012ben határozta meg a tankerü16 Dunakeszi Polgár

mal, ez a teljes lakosság (80
ezer fő) 17 százaléka. Ez a tény
nagy felelősséget ró a pedagógusokra, jelentette ki az előadó, hozzá téve, hogy az átlagos iskolai gyereklétszám megközelíti a maximális 27 főt osztályonként, sok esetben ezt túl
is lépi. Éppen ezért felterjesztés
alatt van több intézmény bővítése és két új iskola létesítése is
tervbe van véve.
A dunakeszi és fóti középiskolákban összesen 900 diák tanul. A négy alapfokú művészeti iskola közül a dunakeszi és
az egyik fóti intézmény önállóan, a gödi és a másik fóti integráltan működik, összesen 1600
növendékkel. A tankerület 11
általános iskolájában jelenleg
6000 diák végzi tanulmányait, 740 pedagógus irányításával, egy tanárra 11-12 diák jut.
A napi munkát segítőkkel és a
technikai személyzettel együtt
összességében 800 munkavállalót tartanak nyilván. A tankerület irányítását végző 9

főre, ezen adatok ismeretében
nem kevés feladat hárul.
Az intézményeket a sokszínűség jellemzi. Ökoiskolák, két
tanításnyelvű iskolák, regisztrált tehetségpontok, közoktatás típusú sportiskolák, emelt
szintű nyelvtanítási, népművészeti iskolák mellett és idén
szeptembertől az egyik intézményben beindítják a nemzetiségi oktatást is. A távlati tervekben szerepel a lovas kultúra
oktatás iskolai megvalósítása.
Elmondta az igazgató, hogy
valamennyi általános iskolában a legutóbbi kompetencia
mérés eredményei örvendetesen meghaladják az országos
átlagot. A színvonalas tehetséggondozás egyik jeleként kiemelkedő tanulmányi versenyeredményekkel is büszkélkedhetnek az intézmények. S az
is kiemelkedő, hogy a Radnóti
gimnázium az országos ranglistán felkerült a 30. helyre.
A jól működő intézményi
munkaközösségekkel kapcsolatban megemlítette, hogy kibővítve létrehozhatnák a járási munkaközösségeket, tovább
javítva ezzel a pedagógusok
szakmai tapasztalatcseréjét.
A bevezető tájékoztatást kö-

vetően került sor a szakmai
előadásokra. Az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
szerepe a köznevelési rendszer átalakításában címmel Dr.
Dobszay Ambrus, az OFI Tartalomfejlesztési és Módszertani Központjának igazgatója beszélt a köznevelési államtitkárság egyik háttérintézményének
szakmai fejlesztő és megújító
tevékenységéről.
Az elmúlt öt-hat év kutatási tapasztalatainak tükrében
boncolgatta az iskolai agresszió
természetrajzát Mayer József, a
módszertani központ tudományos munkatársa.
A közérdeklődésre leginkább
számot tartó pedagógus minősítési eljárás rendszerét vázolta
fel előadásában Thaisz Miklós,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-Fejlesztési
Főosztályának vezetője. Végezetül a minősítési eljáráshoz
kapcsolódó életpálya modellről és a portfolió elkészítésének speciális módszeréről Dr.
Kotschy Beáta, az Eszterházy
Károly Főiskola tanára, tudományos tanácsadó adott tájékoztatást.
Katona M. István
A szerző felvételei

Tájékoztató az általános iskolák
körzethatárainak kijelöléséről
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kormányhivatal a
2014/2015-ös tanévre kijelölte az általános iskolai körzethatárokat. Dunakeszin a Szent István Általános Iskola és a Széchenyi István Általános Iskola különválása és a megnövekedett gyermeklétszám miatt történt változás a körzethatárokban. Ennek
keretében az Alagligeti és a Fenyő lakópark területe, illetve a
Fenyő lakóparkkal szemközti terület átmenetileg más körzethez
csatlakozott. A módosítás egy tervezett iskolaépítés figyelembevételével történt. A kijelölt körzethatárok megtalálhatók az
általános iskolák honlapjain.
Eich László
Tankerületi igazgató

Fizetett politikai hirdetés
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Fotó: KesziPress

Nőnap alkalmából Dunakeszi Város Önkormányzat nevében Dióssi Csaba
polgármester, Erdész Zoltán
alpolgármester, Szabó József
önkormányzati

képviselő,

tanácsnok és Tuzson Bence
területi fejlesztési biztos helyszínről-helyszínre

járva

köszön-

tötte a városi intézményekben dolgozó közel 800 hölgyet egy-egy orchideával. Dióssi
Csaba és vezetőtársai nagy szeretettel és
tisztelettel beszéltek az ünnepelt nőkről,
a társadalomban, a családban és
a munkahelyeken betöltött szerepük jelentőségéről, akiknek - a városban élő valamennyi hölggyel
együtt - e jeles napon további sikereket, örömteli életet kívántak.
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A tradíció kötelez

Aktívan és pozitívan éli életét

Régi, nemesi család sarjaként éppen 28 évvel ezelőtt
költözött ki Dunakeszire.
Szülei választását azóta
sem bánta meg, ráadásul ő
is rálépett a nagyapja által
kijelölt útra: nemcsak kezeli, hanem gyarapítja a család műtárgygyűjteményét,
és műkereskedőként, festmény és műtárgybecsüsként
azt csinálhatja, ami egyben
a hobbija is. Nagy Emil tervei
között egy Dunakeszin megvalósuló, magángyűjteményekből összeállított kiállítás is szerepel.
– Mikor vált e város lakójává?
– Még 28 évvel ezelőtt a szüleim
döntöttek arról, hogy kiköltöznek
Dunakeszire. Ugyan akkor még
ebbe nem volt beleszólásom, de
ma már pontosan tudom, én sem
választhattam volna jobban. Nagyon kötődöm Dunakeszihez, bevallom, a történelmi múltja is szerepet játszik ebben.
– Na, ennyire vonzódik a történelemhez?
– Régi, nemesi családból származom, így a tradíciók köteleznek. Az akkor megvett nagypolgári ház ma is az otthonunk. Egyébként nagyon kellemes, élhető ez
a város, amely az utóbbi években
robbanásszerűen fejlődött.
– Ha jól tudom, nemcsak a származása, hanem a foglalkozása
miatt is kötelezik a tradíciók…
– Ez így van, hiszen a nagyapám
volt az, aki jelentős műgyűjtőként megalapozta a családi gyűjteményt. Ezt jelenleg most én kezelem, jómagam festmény és műtárgybecsüsként, illetve műkereskedőként dolgozom.
– Nem keveredik néha össze a
kereskedő és a gyűjtő?
– Noha volt már olyan műtárgy, amit kereskedelmi céllal vásároltam meg, ám a családi gyűjteményben végezte. Én a magam
számára csak bizonyos preferált
korszakok festőitől vásárolok al-

Majd ötven éve költözött Dunakeszire. Családot alapított, anyaként,
feleségként, majd
manapság
már
nagymamaként is
a maximumot hozza ki magából. Nem
titkolja életkorát,
ám ahelyett, hogy
élvezné a nyugdíjas életet, aktív vállalkozó. És még most is képzi magát.
Kissné Hrazdyra Ágnes szerint az anno „egyközértes” településből egy igazi, pozitívumokkal teli város lett.
kotásokat, és immár elmondhatom, hogy sikerült gyarapítanom
a nagypapa által rám hagyományozott gyűjteményt.
– A mai világban sokan képesek ilyen hobbinak hódolni Magyarországon?
– Országos szinten is, de
Dunakeszin is egyre többen vannak, és nem titok, a műgyűjtők
tartják életben a műkereskedelmet.
– Ha ennyi magángyűjtő él itt
a városban, miért nem hoz össze
egy kiállítást?
– Gondolkodom egy ilyen jellegű kiállítás megszervezésén, az
úgynevezett ötéves jövőképemben
szerepel. Meg kell találnom a megfelelő helyet, amely a biztonságtechnika mellett a megfelelő környezetet, megvilágítást, páratartalmat is biztosítani tudja a műtárgyak számára. Elárulom, van
ilyen hely Dunakeszin, ám mire
létrejönne a kiállítás, át kéne alakítani múzeummá.
– Azért halad a város a kultúra útján…
– Így van, az elmúlt években hatalmas kulturális fejlődésnek indult Dunakeszi. Nagy örömömre
szolgált a DunArt kiállítás megnyitása is, különösen Chiba Miklós fotóművész tárlata áll közel a
szívemhez.
molnár

1967 – állt a naptáron, amikor a
tősgyökeres újpesti lány, Hrazdyra
Ágnes megérkezett Dunakeszire. Aztán 1968. március 8-án kimondta a boldogító igent.
Azóta boldogan él a városban.
Ahogy mesélte, az elmúlt 47 évben
végigkövethette a város hihetetlen
fejlődését.
„Amikor ideköltöztem, mindössze egyetlenegy közért volt a településen. Mindenki odajárt vásárolni, amit ott nem tudtak, az nem
is történt meg. Ha ma körbenézünk ebben a majd negyvenezres
városban, akkor szinte megszámlálhatatlan kisbolt, valamint több
bevásárlóközpont is a vásárlók
rendelkezésére áll. Egy biztos, az
elmúlt ötven esztendő összes változását láttam, érzékeltem, és állítom, kizárólag pozitív dolgok történtek Dunakeszivel” – fogalmazott a 66 éves hölgy.
Egy lánya született, aki mára
két unokával ajándékozta meg.
Noha sokszor látja a serdülőkorba
cserepedett gyerekeket, két évvel
ezelőtt Mogyoródra költözött lánya és családja.
„A gyermekem és az unokáim
is a Kőrösi Általános Iskolában
végeztek, és a tapasztalat mondatja velem, hihetetlen magas szintű
és jól szervezett oktatás zajlik ott.
De ugyanez igaz a városi egészségügyi ellátásra is. Az új SZTK nem-

csak szép, hanem a betegek számára kényelmes is, az itt dolgozó
orvosok munkájáról már nem is
beszélve” – sorolta Ágnes.
Noha élhetné a szép nyugdíjas
éveit, eszébe sem jut, hogy leálljon. Ma is aktív, irányítja a többségi tulajdonában lévő vállalkozását, illetve a Városi Bíróságon
ülnökösködik.
„Cégünk, a Fermetál Kft annak
idején a klasszikus anyagbeszerzést váltotta ki a rendszerváltáskor, és azóta is üzemelünk, közvetítjük és szállítjuk az ipari anyagokat, szerelvényeket, csöveket és
lemezeket a partnereinknek” – jelentette ki az ügyvezetőként dolgozó asszony.
Anno kézilabdázott, és a rendszeres testmozgás ma is része életének. A kifejezetten hölgyek részére tartott félórás tornával, a
Curves Tornaclubban tartja jó
kondiban. Annyira kitölti az idejét a munka, hogy nagyon kevés
ideje jut a szórakozásra, kultúrára.
„Azért arra szakítottam időt az
elmúlt években, hogy a városban
bemutatott színdarabokat megnéztem. Viszont a Keszi Feszt abszolút telitalálatnak bizonyult,
nélkülem és két unokám nélkül
már meg sem lehet rendezni” –
tette hozzá Ágnes.

M. L.
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A 100 éves József Attila
Művelődési Központ az
elmúlt évek szép hagyományait ápolva az idei Nőnap
tiszteletére is alkotó nők
munkáiból rendezett kiállítást a Magyarság Galériában. A március 7-én nyílt
tárlaton két gödi művész,
Vertel Andrea kerámiaművész és leánya, Vágó Zsófia
textilművész alkotásival
ismerkedhetett meg a
közönség.

Szoborba formált életek

A

nagy érdeklődéssel kísért programot a kiállítás rendezője, Ha-

rangozó Katalin nyitotta meg,
aki az alkotóművészek és a közönség köszöntése után személyes gondolatait megosztva elmondta, hogy 35 éves tanári pályafutása szorosan ös�szekapcsolódott, az 1979-ben
Kollár Albin igazgató úrral a
Kőrösi iskolában közösen létrehozott Iskolagaléria működtetésével, vezetésével. – A tanári
pályát befejeztem, így osztatlan
szívvel és lelkesedéssel tudom
tovább szolgálni a képzőművészetet, kiállítások szervezésével
és rendezésével az Iskolagalériában, és itt a Magyarság Galériában. A Kőrösiben rendezett 120 tárlat után, a Magyarság Galériában mai az első tárlat, amit én rendeztem – emelte
ki Harangozó Katalin, aki kü20 Dunakeszi Polgár

lön köszönetet mondott Vertel
Andreának, hogy elfogadta felkérését, és 28 év után - immár

leányával közös kiállításon - ismét bemutatkozik a dunakeszi
közönségnek.

A bevezető gondolatok után
az alkotóművészeket Halák Tamás és tanára Nagy Attila szaxofonon előadott különleges
zenei „csemegével” köszöntötte.
A zsúfolásig megtelt galériában az ugyancsak gödi festő- és grafikusművész, Borbély
Ferenc Gusztáv nyitotta meg a
kiállítást, aki az alkotóember
szenvedélyével, a művésztársak
iránt érzett nagyrabecsülés magasztos gondolataival méltatta
a két kiváló művész, az anya és
leánya pályáját, munkásságuk
gazdagságát, alkotásaik szépségét. Művészi érzékenység és
bátorság, a különleges technikák alkalmazása jellemzi a két
alkotó tevékenységét – mondta Borbély Ferenc Gusztáv, aki
szerint a szoborrá formált madarak és virágok az élet szépségeit, a mozgás, a változó világ gyönyörűségét keltik életre.
Nagy szeretettel beszélt az anya
és leánya alkotó kapcsolatáról,
a kölcsönös művészi inspiráció
termékenységéről, amely tetten

érhető az alkotásokban is.
A megnyitó és az örömzene

után Csoma Attila, a József Attila Művelődési Központ igazgatója, a Nőnap előestéjén sok
szeretettel és virágcsokorral
köszöntötte Harangozó Katalint, a kiállítás „megálmodóját”, rendezőjét, és a program
két főszereplőjét, Vertel Andreát és Vágó Zsófiát.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

VOKE József Attila Művelődési Központ
Áprilisi programajánlója
Április 2. szerda 14 óra
Nyugdíjas kiránduló Klub:
Helytörténeti vetélkedő Dunakeszi Gyártelep történetéből, életéből.

2014. április 12. 18:00
Radnóti Miklós Gimnázium
(2120 Dunakeszi,
Bazsanth Vince u. 10)

Április 5. szombat 9-13 óra
Bababörze
Április 5. szombat 17 óra
Kép/Más kiállításFiatal dunakeszi képzőművészek
bemutatkozása a Magyarság Galériában.
Kiállítók: Berczi Károly fotós
Kovács Dávid festő
Kóródi Tamás számítógépes grafikus
Április 9. szerda 19 óra
„Paprikáscsirke avagy Stex és New York”
A Gergely Theáter bemutatója
Jegyár: 2.500.- Ft
Április 16. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Megemlékezés a 100 éve született
Homoki-Nagy István Kossuth díjas
természetfilm alkotóról.

Dunakeszi Koncertfúvósok hangversenye

Május 1– 4.
(csütörtök-vasárnap)
9-13 és 14-18 óráig
A Baranyai János Vasútbarát és Modellező
Klub
Vasútmodell kiállítása
Jegyárak:
Családi jegy: 2.000.- Ft
Felnőtt: 800.- Ft
Diák-Nyugdíjas és Vasutas igazolvánnyal
rendelkezőknek: 500.- Ft
Csoportos jegy: 400.- Ft

VOKE József Attila Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
w w w. v o k e j a m k . h u

Belépő: 1000 Ft
vezényel: Tóth Ferenc és
Szilágyi Szabolcs Balázs
közreműködik:
Frech' Zoltán ének
konferál:
Imre István színművész
1. J.Strauss: Egyiptomi induló
2. Rossini:
Tell Vilmos Nyitány
3. W.A.Mozart: Alleluja
4.L.v.Beethoven:
Wellingtons Sieg op.91.
5. A.Hatschaturjan: Gopak
6. A.Hatschaturjan: Kard-Tánc

SZÜNET
7. J.Williams: Superman
8. A.Márquez: Conga del
Fuego Nuevo
9. G. Gershwin:
Porgy and Bess
10. N.Iwai:
Frank Sinatra Hits Medley
11. P.K.Schaars:
"Oh when the Saints"
A szervezők mindenkit
szeretettel várnak!

Megvásárolható festmények
díszítik a Dunakeszi Járási Hivatalt
Marosán László Mogyoródon élő festőművész,
a Dunakeszi Járási Hivatal 2. és 3. emeletének
folyosójára, az épület belső tereinek díszítése
céljából 27 darab festményt helyezett el.

M

int azt dr. Bíró Attila, a hivatal vezetője
szerkesztőségünknek elmondta: az újszerű
megoldással az épület belső hangulatát, az ügyfelek
komfortérzetét is javítani
kívánják. A művész igényes alkotásai nem csak a látogatók vizuális élményt gazdagítják, mivel a két hónapig látható festményeket
az érdeklődők meg is vásárolhatják. A festmények árai felől Hegedűs Kornéliánál érdeklődhetnek.
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Találkozás Pintér Tibor színésszel
Producer, rendező, énekes, színész és lovas, mindez egy személyben Pintér Tibor, aki a múlt évi Nemzeti Vágta
színészfutamában másodikként ért célba.. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatója, Farkas Pál baráti meghívásának eleget téve február 24-én a népszerű Találkozások sorozat vendége volt.

É

desapja is színész volt és
hosszú ideig Veszprémben a jelenleg már több
mint ötven éves múltra visszatekintő Váci Mihály Irodalmi
Színpadot alapította és vezette.
Tőle az irodalom és színházszeretet. Lovakkal való kapcsolata is gyerekkorára nyúlik
vissza. Pápán tanult meg egy
lovas klubban magas szinten
lovagolni. Elvégezte az Állategészségügyi szakközépiskolát, közben military versenyeken indult.
Később, már színészként létrehozta a Nemzeti Lovas Színházat, majd 14 éve a Sziget
Színházat is, amely ma az ország első utazó színháza évi
150-170 előadással. Musical iskolája is volt, s ebből nőtt ki a
színház. Több ismert operett
énekes nála kezdte el pályafutását. Bemutatóik témái között
szerepelt Mátyás király, II. Rá-

kóczi Ferenc. Legújabb sikerdarabjuk az EDDA Művek dalaira alapozott A kör című musical.
Nagy szeretettel, mély átéléssel beszélt a ló és az ember kapcsolatáról, ami a nagyfokú bi-

zalmon és a tiszteleten alapul.
Elmondta, hogy a Nemzeti Lovas Színházzal nagyszabású
produkcióra készülnek. Budapesten, a Nemzeti Lovardában
május 30-31-én lesz látható a
Honfoglalás című előadásuk,

melynek főszereplői között rajta kívül látható lesz Janza Kata,
Kaszás Géza, aki egyébiránt
producere is az előadásnak.
Azt sem hallgatta el a művész,
hogy míg egy nagy költségvetésű színház átlag egymilliárd
forintból gazdálkodik, ők 25
millió forint állami támogatást
kapnak évente. Mégis nagy sikereket érnek el. A beszélgetésre magával hozta gitárját és
fantasztikus énekhangjában
is gyönyörködhettünk. Előadott egy olasz dalt is, melyet a
híres énekes, Casruso ihletett,
majd megszólaltatta a Honfoglalás című film „Szállj, szállj
sólyommadár” kezdetű betétdalát. Az emlékezetes estet egy
népszerű Máté Péter dallal zárta, melyet a nagyszámú közönség is vele énekelt.
Katona M. István
Fotó: Internet

Mesedélelőtt a könyvtárban
Rendhagyó mesedélelőtt helyszíne volt március 5-én a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. Vendégük volt Kassovitz
László meseíró, mesemondó és népi rímfaragó. Kötetei, a Pamacs könyvek és a Kócmajom című meseregénye egyaránt népszerűek a gyerekolvasók körében.

E

z
alkalommal
az
Eszterlánc óvoda János
utcai tagóvodájából valamint a Micimackó alapítványi óvodából érkezett gyerekeknek Pamacs kiskutyusról és
barátjáról Burkusról, a gazdát-

lan komondorról, kettejük barátságáról, a hűségről és a szeretetről szóló hol vidám, hol elgondolkodtató mesét a kicsik
nagy élvezettel hallgatták.
A vendég számos író-olvasó
találkozón vett részt s egy al-

kalommal felolvasás helyett elmondott egy Pamacs történetet
s ettől kezdve egyre több alkalommal hívták mesemondásra
könyvtárakba, óvodákba. Eddig már több mint száz helyszínen szórakoztatta a gyerekközönséget, s az idei esztendőDunakeszi Polgár

re is számos meghívásra van
már előjegyzése. Köztük június
4-én, az Ünnepi könyvhét alkalmából ismét visszalátogat a
Kölcsey könyvtárba, mindan�nyiunk örömére.
Katona M. István
A szerző felvételei

Tisztelt Szülők!

Ismét elindult a Humán Szolgáltató Központ működtetésében a bölcsődékbe a jelentkezés!
22. § (1) A bölcsődei felvételre
irányuló kérelmet az e rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt
a) tárgyév szeptember-december hónapokra irányuló felvételi időpontokra vonatkozóan a tárgyév március 1. és
április 30. közötti időszakban
b) az a) ponttól eltérő felvételi időpontra vonatkozóan legkorábban a felvétel kért időpontját megelőző 6 hónapon
belül a gondozási év alatt folyamatosan
lehet benyújtani.( Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(62/2012. (XII.19.)
rendelete a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és
természetbeni támogatásokról,
valamint a személyes gondos-

kodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról)
A jelentkezési lapokat letölthetik a www. dunakeszi.hu oldalról, vagy szelmélyesen a
2120, Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u 32, szám alatt.

HIRDETMÉNY

Dunakeszi Város Önkormányzata értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményekben a 2014/2015-ös nevelési évre, az óvodai jelentkezések időpontja

További információt a következő telefonszámon kérhetnek
a jelentkezéssel kapcsolatosan:
Telefonszám:
0670/33-15-881
Felhívjuk minden kedves
jelentkező figyelmét,
hogy csak a hiánytalanul kitöltött , összes
melléklettel együtt ellátott jelentkezési lapot tudjuk elfogadni.
A felvételekről a
döntés április 30-a
után írásban történik.

2014. április 22-23-án (kedd, szerda) 8.00-16.00 óráig lesz.
A beíratás helye: A gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda,
illetve az Eszterlánc Óvoda tagóvodáihoz (Eszterlánc, János u.,
Alagi, Gyöngyharmat, Posta u.) tartozó gyermekek részére Budai Nagy A. u. 4-8.
Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható Dunakeszi Város
honlapján, valamint Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJszáma,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
- mindkét szülő részére a munkavégzésről kiállított munkáltatói igazolás
Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2014. augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti, továbbá
azokat, akiknek gyermeke 2014. szeptember 1-je és 2014. december 31-e között tölti be 3. életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában.)
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
Az óvodavezető 2014. május 22-éig írásban értesíti a szülőt a
felvételi eljárás eredményéről.
A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (
felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz Dunakeszi
Város Önkormányzata felé.
Dunakeszi Város Önkormányzata
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Festőtárlat délvidéki „üzenettel”
Elrajzolt szívek címmel nyílt kiállítás a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában március 14-én. Az Iskolatárlat sorozatban ezúttal Pósa Károly magyarkanizsai festőművész a munkáiból összeállított válogatással mutatkozott be Harangozó Katalin rendezésében.

A

megnyitón a közönséget Szlobodnyikné Sas
Ilona tanárnő köszöntötte. A programot a Kicsinyek
Kórusa és az Aranyeső kórus műsora vezette be Dászkál
Dóra és Szabó Gábor vezényletével.
Ezt követte Valkay Zoltán
építész-közíró megnyitó beszéde. Elöljáróban arról szólt,
hogy Bácskából érkezett a fes-

tőművész, onnan, ahol alapélménye az alföldi szabadságvágy és bezártság. Ennek az érzésnek a szárnyai és gyökerei
meghatározzák a művészi irányultságot. A gyökerek a hagyományhoz, a szülőföldhöz
való ragaszkodást, a szárnyak
viszont az újra való érzékenységet és nyitottságot jelképezik,
24 Dunakeszi Polgár

majd részletesen elemezte az
alkotó munkásságát, kiemelve
a tárlaton látható képeket.
Pósa Károly külön köszönetet mondott Kollár Albin nyugalmazott iskolaigazgatónak,
aki sokat tett azért, hogy ez a
tárlat létrejöjjön. „Ünnepnap
van, mondta, március 15-e a
Délvidéken legalább akkora
ünnep, mint itt Magyarországon. És erre mi nagyon büszkék
vagyunk. Tudniuk kell, hogy
amikor önök minket szeretnek
és elismernek, amikor nekem
lehetőséget biztosítanak, hogy
a magam szerény módján itt
és most megmutatkozhassak,
akkor önök az egész magyarság ügyéért tesznek egy lépést.
Szeretném
mindannyiukat
arra kérni, hogy ezt a jóindulatot, szeretetet, amit irántunk,
a határon túli magyarok iránt
megőriztek és ápolnak, a jövőben is tovább erősítsék, és adják tovább a fiaiknak, lányaiknak, unokáiknak, mert ezzel nekünk önbecsülést, tartást
és a magyarságban erőt adnak,
s így önmagukat is magasra
emelik. Ugyanis a határon túli
magyarság nélkül az egész magyarság ügye veszni fog.”
A tárlat március 28-ig tekinthető meg munkanapokon 8-18
óra között.
Katona M. István
A szerző felvételei és
KesziPress

Szlobodnyikné Sas Ilona,
Harangozó Katalin, Valkay Zoltán
és Pósa Károly
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GYŐZÖTT A „KINIZSI SZÍV”

Remek bajnoki idényt tudhat maga mögött a
Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub két férfi csapata. Fehér Zsolt vezetőedző fiai az NB II Közép
csoportban Szijjártó Péter csapatkapitány
vezényletével utcahossznyi előnnyel nyerték
az alapszakaszt. A legmagasabb osztályban
az első bajnoki évben szereplő alakulat Kun
Gábor csapatkapitány irányításával imponáló
teljesítményt produkálva a felsőházi rájátszást jelentő 4. helyen zárta az alapszakaszt.

M

a már közismert, hogy
a hazai publikum nagy
kedvenc, közönségvonzó - Szijjártó Pétert, Jordi Illa
Sole-t, Vincze Ottót, Szamosi Tamást, Horváth Ferencet soraiban
tudó – NB II-es együttes nem
vesz részt az NB I-es feljutást eldöntő rájátszásban, mivel a szabályok értelmében egy klubnak
két csapata nem indulhat azonos
bajnoki osztályban. Csak reméljük, hogy e szabály ellenére ős�szel ismét nekivágnak a fiúk az
új NB II-es bajnoki idénynek,
hogy látványos játékukkal továbbra is megörvendeztessék a
több száz fős lelkes hazai közönséget…
De addig is szurkoljunk az NB
I felsőházi rájátszásban vitézkedő NB I-es csapatnak, amely
első mérkőzését az alapszakaszban mögötte záró Aramis ellen
játszotta telt ház előtt március
14-én este a Radnóti Sportcsarnokban. A találkozó rendkívül
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izgalmasnak ígérkezett, hiszen
a két csapat szinte hajszálpontosan azonos eredményt ért el
az alapszakaszban. Mindketten
10 győzelemmel, 4 döntetlennel, és 6 vereséggel zártak, 34-34
pontot gyűjtve. Mindössze a gólarányban volt jobb a Kinizsi (9774) az Aramis SE-nél (72-65).
Az óriási érdeklődéssel kísért
találkozón a Kinizsi ragadta magához a kezdeményezést, a Tóth
Gy. - Kun, Temesi, Tony, Csopaki
kezdő ötös fogat támadólag lépett fel Kun Gábor vezetésével,
ám mégis a mieink hálója zörgött először Frank Tamás lövése
után. A vendégek találata után
még nagyobb sebességre kapcsolt Fehér Zsolt csapata, sorra
vezette támadásait, melyek közepette újabb hidegzuhanyként
érte a Kinizsi tábort, hogy a 14.
percben a fiatalabb Frank testvér
is bevette Tóth Gy. kapuját.
Kétgólos Aramis előnnyel
mentek szünetre a csapatok. A

fordulás után érzékelhető volt,
hogy Safar Tonyék nem roppantak össze, még nagyobb elánnal
vetették magukat a küzdelembe,
aminek köszönhetően 3 percnyi játék után Temesi gólja vis�szaadta a szurkolók reményét is,
akik töretlenül buzdították kedvenceiket. Tombolt a lelátó, zengett a Kinizsi induló, a helyi Ultrák örömükben legszívesebben
magukhoz ölelték volna az egész
csapatot…
Izgalmakkal teli percek váltogatták egymást, a forró hangulatú sportcsarnok ’majd „felrobbant”, amikor a Kinizsi Temesi
újabb góljával kiegyenlített, s
mindössze két perc elteltével
Varga révén magához ragadta
a vezetést. Újra csodát művelt a
Kinizsi szív, amely rendületlenül
vitte előre a fiúkat, akik egy pillanatra sem adták fel győzelmi reményüket. A szív és a lelkesedés
diadala volt ez a mérkőzés, melyen az sem tántorította el a Kinizsi tábort, hogy az ellenfél játékosai sokszor igencsak „keményen” támadták Jordiékat. A játékvezetők sem bántak kesztyűs
kézzel a hazai együttessel, melynek vezetőedzőjét - a vendégjátékosok sorozatos keménykedése és bírói ítéletek miatt - hevesen reklamáló Fehér Zsoltot a lelátóra száműzték.
Frank Tamás fiai láthatóan nehezen tudták feldolgozni, hogy
a magabiztosnak tűnő kétgólos előnyük elsorvadt, sőt a Du-

nakeszi Kinizsi nemcsak egalizálta a mérkőzést, hanem a 32.
percben Horváth góljával már
kettőre növelte az előnyt. Noha
két perc múlva 4-3-at mutatott
az eredményjelző, de Temesiék
végig hősiesen védekezve megőrizték vezetésüket pedig az
Aramis mindent egy lapra tett
fel, átváltott a vészkapus játékra, ám ez sem hozott számukra
eredményt.
A mérkőzés végét jelző sípszó
a Dunakeszi Kinizsi 4-3-as győzelmét jelentette. A hazai győzelemmel Fehér Zsolt csapata lépéselőnybe került a két győzelemig tartó párharcban az Aramis
SE-vel szemben. Folytatás a jövő
héten, Budaörsön, ahol minden
bizonnyal parázs küzdelemre,
óriási izgalmakra lehet számítani. 
Vetési Imre
Fotó: Simonffy Norbert

Téli-nyári
gumi csere!

Az első gurulás
április 5-én
A Dunakeszi Kerékpáros Egyesület 2014. április
5-én tartja az immár hagyománnyá vált szezonnyitó közös gurulását.

A

z esemény jó alkalom
arra, hogy a téli hónapok után végre ismét
találkozhassunk a régen látott
egyesületi tagokkal, megtervezhessük az aktuális szezon programjait. Szívesen fogadjuk családok, lelkes biciklisek jelentkezését, a gyülekező helyen toborzást tartunk a túra előtt, illetve
a visszaérkezés után. Találkozó 10 órától a Dunakeszi Gyártelep közelében, az Állomás sé-

tány 17. címen található Fosters
Udvarban, majd 11-kor indulás a Dunakeszi- Vác - Dunakeszi útvonal mentén. Útközben többször tartunk pihenőket, amikor bevárjuk egymást,
illetve közös fényképeket készítünk. Vácról, akinek kedve
van, továbbtekerhet Nagymarosig, a gyönyörű visegrádi kilátás miatt mindenképpen megéri az erőfeszítés. Ezt az útvonalat is egyesületi vezetéssel tes�-

szük meg, nyugodtan nekiindulhat az is, aki korábban nem
járt erre. Dunakeszire visszaérve, törzshelyünkön a Fosters
Udvarban ekkorra már elkészült a bográcsos ebéd, amire
minden tagtársunk számíthat.
Egészen estig is el szokott tarta-

ni a társalgás, eszem-iszom, közös bulizás.
Várjuk minden kerékpározni
szerető jelentkezését egyesületünkbe!
www.ducikli.jimdo.com
www.facebook.com/ducikli
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Vízre szálltak a Dunakeszi Kajak Klub versenyzői
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Club szakmai munkáját 1998 óta Rasztotzky János és felesége, Gizella irányítja. Az edzőpáros szakmai felelőssége tovább bővült egy újabb feladattal, mivel a leköszönt
ifjú Bauer Mártontól Rasztotzky János „örökölte” meg az elnöki tisztséget.

A

klub újdonsült elnöke örömmel számolt be
a sikeres téli felkészülés eredményeiről. Immár 14
éve, hogy a dunakeszi fiatalok
is megmérettetik magukat a hagyományosnak mondható erőfelmérőn, melyet idén Győrben
rendeztek korosztályonként.
– A különböző gyakorlatok Cooper futás, húzódzkodás, lábemelés bordafalon, fekve nyomás – összértékelése alapján
csapatban az 5. helyen végeztek
fiataljaink. A fiúk 13. helyet szerezték meg, míg a lányok a dobogó legfelső fokára állhattak
fel, megelőzve olyan nagy múltú
egyesületet, mint a Győr. A felmérő érdekessége, hogy évekkel
ezelőtt – amikor elkezdődött a
felmérés – 50-60 fő vett részt rajta, az idén pedig már több mint
1500 sportoló.
Rasztoztky János elismerő-

en nyilatkozott a klub vernek. – Az edzői stábhoz csatsenyzőinek tavalyi szereplakozott Járik Gergely, akiléséről, akik nyolc magyar
vel együtt készítjük fel a fiabajnoki címet nyertek. A
talokat. A válogatott keret
nemzetközi vizeken Lucz
március 2-16. között olaszDóra K-1 500 méteren 5.
országi edzőtáborozáson
lett a B döntőben, míg
vesz részt. A csapathúga, Lucz Noémi
tal tartanak Dua serdülő EB-n,
nakesziről – az
K-2 200 méteren
edzővel együtt
2. lett.
– a Lucz test– Az elmúlt
vérek. A klub
esztendő szép
versenyzői késikerei és az
szülnek a máeredményes
jus 16-18-án
téli felkészümegrendelés bíztató jel
zésre kerülő
az idei verseny
maratoni bajév előtt – mondnokságra, de
ta a kiváló szakmég előtte, máember, aki bejus 2-án Lucz
számolt arról is,
Dóra Milánóhogy a „nagyobban
résztvesz
bak” napi két
a
Világkupán.
Lucz Dóra
edzéssel
készülA
következő

Prospero Telekom Kft.
2120 Dunakeszi, Nádas út 6.
Tel.: +36 30 633-2265 Nyitva tartás: H-Sz: 9-21, V: 9-20
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nagy nemzetközi verseny július 17-20-án lesz Szegeden, az
U 23 évesek viadala és az ifjúsági világbajnokság. Az U 23 évesek között indul Lucz Dóra, aki
a magyar mezőnyben K-1 500
méteren király kategóriában
öt éve veretlen. Az ifi vb-n pedig Noémi száll hajóba. A rangos nemzetközi versenyek mellett több versenyen is indulunk,
hogy tovább öregbítsük egyesületünk hírnevét – hangoztatta a
sportvezető.
Rasztotzky János szakmai
munkájuk, a fiatal sportolók sikereinek jelentős elismerésének
tekinti, hogy Dunakeszi Város
Önkormányzata a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel együttműködve 150 négyzetméter
alapterületű csónakházat épít a
Katonadombon, melyet várhatóan októberben avatnak fel.
S. L. – V. I.

A Dunakeszi Kinizsi egyetlen női labdarúgó edzője
Bánki Teréz tanárnő, népszerű nevén Teca néni,
örömmel számolt be a Dunakeszi Kinizsi U 9-es
labdarúgók (2005-ös születésűek) sikereiről.

E

rdőkertesen a Pásztor
Gyula labdarúgó kupán
szerepelt csapatom megszerezte az első és második helyet. A következő tornán, az
UTE kupán, egyetlen góllal lemaradva a második helyen végeztünk. Február 22-én a Bozsik
Egyesületi tornán szerepeltünk
Szentendrén, 23-6 gólaránnyal,
három győzelemmel és egy döntetlennel zártunk. Másnap, február 23-án, Vácon a Sportcsarnokban rendezték meg a Mészáros Ferenc emléktornát. Itt hat
csapat közül veretlenül lettünk
elsők, a díjat a váciak vezetőedzője, Csank János adta át.

Csapatom tagjai: Herrich
Krisztián, Kovács Benjámin, Erdész Ádám, Kökény Szabolcs, Erdélyi Bence. Burger Botond. Benedek Bence, Palatin Bálint,
Gémesi Gergő ő megkapta a legjobb kapus különdíjat.
Három éve foglalkozom velük
– mondta tanárnő, labdarúgó
edző, aki hozzátette: - Nagyon
összetartó társaság, a szabad
idejüket is sokszor együtt töltik
a gyerekek a családjaikkal. Legfontosabbnak a jó csapatszellemet tartom és azt, hogy élvezzék a játékot, szeressék, tiszteljék
egymást és a labdarúgást.
Solymosi László

A 100 éves Dunakeszi Kinizsi
(jogelődje Alagi SC)
Dunakeszi sporttörténetében a legrégebbi sportegyesület, az Alagi SC, mely 1914. március 1-én alakult meg, idén
ünnepelte 100. évfordulóját.
Dunakeszi ma Dunakanyar
kapuja, Budapesttől északra,
a Lánchíd budai hídfőjétől 15
km távolságra helyezkedik el.
Az 1900-ban kiadott helységnévtár már községként említi
Dunakeszit.
1910-ben Alag lakosainak
nagy része a Lovaregylet alkalmazásában állt. 1910. augusztus 15-től önálló község, amely
1950-ben megszűnt.
Az itt élő fiatalok közül kevesen jutottak el Budapestre,
hogy sportoljanak. A Ficere
testvérek ott voltak és sokat
meséltek itthoni társaiknak a
BTC-ben zajló sportéletről. A
fiúk összefogtak és a hétköznapi munka után, vasárnap délelőtt a lóversenypálya zöldgyepén, vidáman rúgták a bőrlabdát. Igen a bőrlabdát! Akko-

Apróhirdetések
• Hátaslovát, póniját eltartom,
lovagolni megtanítom. Tel.: 0630-520-3408

ri gazdag zsokék segítették a
focizni vágyókat, még felszerelést is vettek nekik. A fehér
mezben a sárga labdát vidáman rugdalták minden vasárnap délelőtt. Az első évek lendülete még nagyobb lett.
A sportkör megalakulását
1914. március 1-re tűzték ki,
a Magyar utca 1. szám alatti Keller féle vendéglőben. A
sportkör megalakulásán 29-en
jelentek meg.
Solymosi László

16. FAZEKAS KUPA
győztese:
Széchenyi iskola
Február 28-án a Fazekas Mihály Iskola tornatermében
nagy buzdítások közepette zajlott le a 16. Fazekas labdarúgó Kupa. A csapatokban 2003.
január 1. után született játékosok szerepelhettek. A 15 perces küzdelemben döntötték el
a mérkőzéseket, négy mezőnyjátékos és egy kapus szerepelt
egyszerre a csapatból a pályán.
A döntőben Széchenyi – Garay
mérkőzésre került sor, melyet
4-2-re Szabó Ferenc tanár úr
csapata nyert meg.

Végeredmény: 1. Széchenyi
István. Á. I. (csapat legjobb játékosa Kralicsek Bence) 2. Fót
Garay (Tóth Levente), 3. Bárdos Lajos Á. I. (Csiszér Ádám),
4. Fazekas Mihály Á. I. (Németh Bálint), 4. Körösi Csoma
S. Á. I. (Kajos András), 6. Szent
István Á. I. (Mező Dezső)
Különdíjasok:
Gólkirály:
Pajti Bence (Széchenyi), legjobb kapus: Tóth Máté (Bárdos), legtechnikásabb játékos:
Biben Barnabás (Garay).
Solymosi László

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

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
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ISKOLAI RÖPLABDA A KŐRÖSIBEN
Városunk sok-sok sportága között a röplabda is színesíti gyermekeink sportéletét. Egyre több fiatal, főként
lány mutat érdeklődést ez iránt a sport iránt. Dunakeszin a Radnóti Gimnáziumon kívül két általános iskolában is zajlik röplabdaoktatás, elsősorban lányok részére, a Körösi Csoma Sándor Általános Iskolában és
a Széchényi István Általános Iskolában.

A

Kőrösiben a Gödi DSE
keretein belül folynak edzések szorosan együttműködve a Dunakeszi Kinizsivel. Az egyesület
a Budapesti Röplabda Szövetség keretein belül versenyezteti szupermini; kismini és mini
kategóriában korosztályuknak
megfelelően a lányokat. Edzőink Oláhné Szűcs Katalin és
a most edzői vizsgái előtt álló
Görög Hajnalka. A nyári időszakban a Dunakeszi Kinizsi biztosít strandröplabda lehetőséget edzésekhez és versenyekhez. Jelenleg a legidősebb
gyerekek a Kőrösiben harmadik éve röplabdáznak és szép
eredményeket értek érnek el az
egyébként országos viszonylatban is erősnek számító budapesti és pest megyei klubcsapatok között.
Gyerek és Junior kategória is van, ezek edzései Gödön a Huzella Tivadar Általános Iskolában zajlanak. A
gyerekek jelenleg a Sport XXI
Röplabda Szeged Kupára készülnek, mely országosan 137
belföldi csapat részvételével kerül megrendezésre két nap leforgása alatt. Szintén az idei
év nagy eseménye lesz az Országos Röplabda Kupa, ahol
három korosztályban szintén
több mint 100 csapat között
versenyeznek a mieink.
A 2013/2014-es tanév alatt
elért eredményeik között megemlíteném: 2013 november,

Központi
Röplabda
Akadémia TF, mini torna 1. és
4. hely; 2013 december Testnevelési Főiskola, KRA I. mikulás
torna: 1. és 2. hely; 2014 január, BRSZ mini kupa Budapesten az Ötvösben: 1. és 2. hely.
2014 március BRSZ mini kupa
UTE által a Csokonai Gimnáziumban: 3. hely. Természetesen az eredményeknek „ára” is
van, ez a lányok kitartó munkája heti négy edzésben és a
sok versennyel töltött hétvége
évközben.  Szalai Attila
Szivárvány Trade 2005 Kft.

Függönybolt Dunakeszin
• Függöny, sötétítő, reluxa
• Szalagfüggöny, redőny, szúnyogháló
• Speciális, íves hajlított karnisok

Felmérés - varrás - felszerelés

Igény szerint lakberendezési szaktanácsadás.
Egyedi bútorok tervezése, gyártása!

HÚSVÉTI AKCIÓ

Szt. István út 30., a Keczán Bútorházban
Nyitva tartás: H.: zárva
10 % kedvezményt adunk
K-P.: 9-17 Szombaton: 9-13
a nálunk vásárolt függönyök
Tel.: 06 30 539 4191
árából.
április hónapban!
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SAKK
Pest megye szupert csoportban:
Fót – Dunakeszi 5-5 (győz: Gránicz, Horváth K, Mundi,
Sergyán, döntetlen: Szabó J., Molnár S.)

2014. március 23-án
(vasárnap) hos�szú idő után újra
megrendezzük a
Futakeszi sporteseményt, amelyen mindenki részt vehet, aki
szereti az egészséges
mozgást. A repülőtér
remek helyszíne lesz
a futásnak, tiszta
levegőn, egészséges
környezetben és
vidám hangulatban
tölthetünk együtt
egy sportos napot.

A

z óvodásoknak lufival a
kézben egy 200 m-es távot kell teljesíteni, ahol az
első három helyezett díjazásban részesül. A nagyobb létszámmal indulók részére egy
2,5 km-es Fut a Kis Keszi, míg
a felkészültebb futók részére egy 5 km-es Futakeszi versenyszámot rendezünk.
A részletekről bővebb tájékoztatás és a nevezés a www.
dunakeszi.hu oldalon.
A résztvevők között pólókat és ajándékokat sorsolunk
ki. Találkozzunk március 23án vasárnap délelőtt a rajtnál!
 Dunakeszi Sportigazgatóság

Pest megye I. osztályban:
Dunaharaszti – Alagi DSK 5-5 (győz: Deák, Bernáth P, Naán,
döntetlen: Czap, Lapis, ifj. Dióssi, Gyombolai)
------A 35. Pest megyei nyílt országos egyéni sakkversenyen:
II. korcsoportban: 3. Sági Bence (Alagi DSK)
-----Tavaszi Pest megyei sakkcsapatmérkőzések:
III. 23. Alag DSK – Kóka
Gyerek versenyek:
Április 12. Dunakeszi Radnóti M Gimnáziumban – 4. Szente
Erzsébet csapat (3 fős) sakkverseny.
Április 26-án Dunakeszi Radnóti M. Gimnáziumban – 6. Nógrádi Attila egyéni emlékverseny.
(Solymosi)
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