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Választás 2014: FÖLÉNYES
JOBBOLDALI GYŐZELEM

Tuzson Bence a választókerület új országgyűlési képviselője

A dunakeszi központú Pest megyei 5. számú választókerületet az új körzet határok megrajzolása után előzetesen az úgynevezett "billegő" kerületként tartották nyilván. A politikai elemzők izgalmas vetélkedést
vártak, mivel itt indult a Kormányváltók színeiben a Gyurcsány kormány egykori környezetvédelmi minisztere, Szabó Imre és a Fidesz-KDNP jelöltje, Tuzson Bence, aki végül magabiztos győzelemmel szerezte meg a
képviselői mandátumot.

A

Pest megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez tartozó települések: Csomád, Csömör,
Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Veresegyház. A hét településen összesen 86.237
választópolgár szerepelt az induló névjegyzékben, akik 93 szavazókörben adhatták le voksaikat. A szavazókörökben megjelent polgárok száma: 57 544 fő, érvényes
szavazatok száma: 57 065 (99,24%). A hét
településen összesen a választók 66,73 százaléka vett részt a voksoláson.
A 2014. április 6-i országgyűlési képviselő választáson, a Pest megyei 5. számú választókerületben a győztes Tuzson Bencére
(Fidesz-KDNP) a választók 41,39 százaléka, 23 620 fő szavazott. Szabó Imre (MSZPEGYÜTT-DK-PM-MLP) 17 607 vokssal, a
választók 30,85 százalékának a támogatását nyerte. A harmadik helyen Nyíri Márton (Jobbik) lett a befutó, akire 9331 fő, a
szavazók 16,35 százaléka voksolt. Juhász
Péter (LMP) 7.58 százalékot, 4 326 szavazott begyűjtve a negyedik helyen zárta a
voksolást. A többi induló közül senki sem
érte el az ezerfős támogatottságot.
EREDMÉNYEK:
1. Dr. Tuzson Bence Balázs (FIDESZKDNP) 23620 (41,39%)

Az országos politikai trend tükröződik a helyi választási eredményekben is

2. Szabó Imre (MSZP-EGYÜTT-DKPM-MLP) 17607 (30,85%)
3. Nyiri Márton (JOBBIK) 9331
(16,35%)
4. Juhász Péter (LMP) 4326 (7,58%)
5. Kovacsics Imre (A HAZA NEM ELADÓ) 627 (1,10%)
6. Méri László (SEM) 508 (0,89%)

7. Budainé Kelemen Erzsébet (JESZ) 270
(0,47%)
8. Fazekas Attila (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) 237 (0,42%)
9. Horváth Ferenc (KTI) 233 (0,41%)
10. Nagy Nándor (4K!) 213 (0,37%)
11. Pokriva Nándor (NEMZETI ÉRDEKÉRT) 93 (0,16%)

Dióssi Csaba:
Együtt további
sikereket érhetünk el

Dióssi Csaba gratulál Tuzson Bencének és feleségének
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Egy város fejlődése szempontjából kiemelten fontos,
hogy az országgyűlési képviselő és a polgármester
jó együttműködésben tudja végezni munkáját. Tuzson
Bence személyével ez biztosított Dunakeszi számára.
Hiszem, hogy segítségével városunk tovább tud haladni az eddig megkezdett úton és együtt további
sikereket érhetünk el. Gratulálok győzelméhez, és
munkájához sok sikert és erőt kívánok!

TUZSON BENCE: Minden polgár képviselője leszek
A dunakeszi központú Pest megyei 5. számú választókörzetben 11 képviselő-jelölt szállt ringbe, hogy elnyerje
a választópolgárok voksait, akik közül legtöbben Tuzson Bencére, a Fidesz-KDNP jelöltjére adták szavazatukat.
A fiatal politikusra a választók 41,39 százaléka, 23620 fő voksolt, mintegy 12 százalékkal többen, mint a második helyen végzett jelöltre. A főlényes győzelemmel képviselői mandátumot szerzett Tuzson Bence a 199 fős
Országgyűlésben a választókerület valamennyi polgárát képviseli – jelentette ki a Dunakeszi Polgár városi
magazinnak adott interjúban.

A

választási
győzelem
mámorító hangulata
lengte be a fóti közösségi ház udvarában felállított
kampánysátrakat. A televízióban elhangzó miniszterelnöki beszéd után a Himnusz közös eléneklése és imádságokat
követően hosszú percekig álltak sorban a siker érdekében
múlhatatlan érdemeket szerző aktivisták és politikai vezetők, hogy gratuláljanak Tuzson
Bencének, aki elsőként feleségének és az őt körülvevő segítőinek mondott köszönetet.
Már jócskán összeölelkezett
az óra két mutatója, amikor sikerült interjút készíteni a választókerület új országgyűlési
képviselőjével.
– Képviselő úr! Gratulálunk
győzelméhez, amely a FideszKDNP szövetséghez hasonlóan az ön számára is történelmi sikert jelent.
– Köszönöm a jókívánságot. Megvallom, ebben az eufórikus hangulatban talán még
nem is érzem, hogy mekkora sikernek vagyok a részese,
amely mindannyiunk számára
óriási felelősséget is jelent. Valóban történelmi a pillanat. Az
egész nemzet számára különleges volt a mai választás, hiszen
száz évig nem volt lehetőség
arra, hogy a magyar nemzet
egységesen, együtt dönthessen
sorsáról. Noha a határon túliak
„csak” pártlistákra voksolhattak, és maximum egy-két mandátum sorsát befolyásolhatja döntésük, ám ennél is fontosabb, hogy beleszólhatnak a
magyarországi folyamatokba.
Ez rendkívül nagy dolog, történelmi tett, amire száz évig
nem volt példa. Ez adta a 2014es választás különlegességét, és
az, hogy négy év kormányzás
után a Fidesz-KDNP szövetség
újra kétharmados felhatalmazást kapott a folytatásra a választóktól. Újra egységes a magyar nemzet, ez a demokrácia
ünnepe.

ra épülő, egymást kiegészítő
munkáról van szó. Az országgyűlési képviselőnek óriási a
lobbyzási lehetősége, melyet
érvényesíteni kell a választókerület, az itt élő több tízezer ember érdekében.
– Van már konkrét elképzelése is…
– Természetesen. Példaként
említhetem Dunakeszit, amely
kiváló adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy intenzíven bekapcsolódjon a nemzet termelő
ipari tevékenységébe. Voltak és
vannak itt nagy múltú üzemek,
mint a jobb sorsra érdemes járműjavító üzem. A gyártás beindítására, új munkahelyek
teremtésére kell koncentrálni. Tovább színesítjük, gazdagítjuk a város kulturális életét,
az iskolák felújítása és bővítése
mellett újakat építünk.
– Hogyan értékeli a sikerhez
vezető választási kampányt?
– Nagyon intenzív és felemelő volt. Megható volt számomra, hogy olyan kollégák, barátok vesznek körül, és olyan emberek támogatták a kampányomat, akikre minden helyzetben
számíthatok. Példaértékű volt,
ahogyan elődöm, Dióssi Csaba és a sok-sok száz aktivista
még a választás napján is a közös sikerünkért dolgozott. Számomra ez egy életre szóló pozitív élményt jelent. A választás
eredménye mindennél többet
mond, hiszen ebben a választókerületben 12 százalékkal több
szavazatot kaptunk, mint a baloldal.
– „Csak” az összefogás és
szervezettség volt a siker titka?
– Meghatározó volt mindkettő, de a legszilárdabb alapot
az elmúlt négy év kormányzása adta. Jó kormányzás a legjobb kampány. Ezt értékelték
a választópolgárok, így arathatott történelmi győzelmet a Fi-

desz-KDNP szövetség. Ez óriási öröm. Nagyon nagy megtiszteltetés lesz képviselőként belépni az Ország Házába, ahol
képviselőtársaimmal együtt
szolgálhatom a nemzetet.
– Ön szerint a kis létszámú,
199 fős Országgyűlésben milyen arányt tölthet ki a törvényalkotó és választókerületi munka?
– A képviselő feladata továbbra is a törvényalkotás és
a választókerület érdekeinek
képviselete lesz. A kettő között egyensúlyt kell találni. Jóval nagyobb munka hárul majd
ránk a jövőben, ezért döntött
úgy a leköszönő Országgyűlés, hogy főállásban láthatja el
feladatát az országgyűlési képviselő. Én is feladom korábbi
polgári munkámat, az ügyvédi
praktizálást.
– Hogyan lehet összehangolni a helyi és az országos tevékenységet?
– Össze kell és össze is lehet hangolni, hiszen egymás-

– Az eredményhez, a sikerhez nélkülözhetetlenek a segítő partnerek.
– Örömmel mondhatom,
hogy Dunakeszin nem lesz nehéz dolgom, mivel Dióssi Csaba úrban egy kiváló polgármesterre és a harmonikusan
működő képviselő-testületben
igazi partnerekre találtam. Az
ő tervszerű munkájukat dicséri a város látványos fejlődése.
Az általuk megkezdett munkát kell tovább folytatni, amihez remélem, ősszel újabb négy
évre elnyerik a város polgárainak bizalmát. Együtt, összefogva sokra leszünk képesek a
város polgárainak javára. Mindenkinek köszönöm, aki szavazatával támogatott. Ígérem,
hogy nemcsak az övék, hanem
a választókerület valamen�nyi polgárát legjobb tudásommal, képviselői eskümhöz híven képviselem a Parlamentben. Számíthatnak rám!
– Képviselő úr, köszönöm az
interjút, képviselői munkájához sok sikert kívánok!
Vetési Imre
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Áprilisban indul
a P+R parkolók kiépítése Dunakeszin
Összesen mintegy négyszáz gépkocsi és százötven kerékpár befogadására alkalmas parkolót építenek Dunakeszi
három vasúti megállóhelye mellett. A több mint 320 millió forintos uniós projekt kivitelezése áprilisban kezdődik - tájékoztatta Dióssi Csaba polgármester a dunakeszi polgár városi magazint.

A

projekt mindhárom állomásnál kulturált parkolási lehetőséget biztosít
az autósok és kerékpárosok számára. A beruházás során megújul az érintett területek közvilágítása is, valamint térfigyelő kamerarendszer is létesül – tudtuk
meg Dióssi Csabától, aki kiemelte: - Az aktív korú dunakesziek jelentős része a fővárosba jár
dolgozni, ezért az önkormányzat
régi törekvése volt, hogy mindhárom vasúti megállónál kulturált parkolóhelyeket biztosítson
az autóval és kerékpárral érkező
több ezer ingázó számára. Célkitűzésünk 2010-ben találkozott a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. által tervbe vett P+R projekttel. A beruházás költségvetési forrásának előteremtése érdekében a
MÁV-val közösen indultunk az
Európai Unió által kiírt pályázaton 2012 első felében. Örömmel nyugtáztuk, hogy Dunakeszi a nyertesek között volt, ezért
bíztunk benne, hogy terv szerint
2013 tavaszára megvalósul a beruházás – ismertette az előzményeket a polgármester, aki beszámolt arról is, hogy a projekt be-
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fejezésének eredeti időpontjához
igazították a területhez kapcsolódó városi fejlesztések ütemezését.
- Az önkormányzat az előre kimunkált és elfogadott terv alapján – a gyártelepi vasútállomás
mellett létesülő parkolóhoz kapcsolódva – előkészítette és 2013
második felére elvégezte a Klapka
utca aszfaltozását, új, viacolorral
borított járdát épített a Könyves Kálmán utcában, amely most
még úgy tűnik, hogy „nem vezet sehová”. Noha az arra közlekedők örülnek a fejlesztésnek,
de azt már kevesen tudják, hogy
a „tervszerűtlennek tűnő fejlesztések” azért „előzték meg” a P+R
parkoló projektet, mert a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. (NIF) forráshiány miatt azokat a beruházásokat, melyek megvalósításához kisajátításra van szükség,
hátrább, a második ütembe sorolta. Így jártunk mi is, mivel a
Gyártelepi állomásnál ez a helyzet állt fenn.
Dióssi Csaba polgármester elmondta, hogy az önkormányzat
hatékony közbenjárásával rendeződtek a tulajdonosi viszonyok,
és így a Dunakeszi P+R projekt

visszakerült az építkezés első ütemébe. – De ez sem volt egyszerű,
hiszen csak hosszú várakozás és
számos, újabb képviselő-testületi
nyilatkozat után 2014 elején küldte meg a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. azt a tájékoztatót,
melyben arról értesíti az önkormányzatot, hogy tavasszal elkezdődik Dunakeszin a P+R parkolók építése – mondta tényszerűen
a város polgármestere.
Mint megtudtuk Dunakeszialsón és Gyártelepen április első
felében, míg a Dunakeszi Nagyállomásnál júliusban kezdődnek
a munkálatok.
- Dunakeszi-alsón a Muskátli utcában és a vasút melletti területen 68 db gépkocsi tárolására alkalmas P+R parkoló, valamint az állomás mellett 30 db kerékpár tárolására alkalmas fedett
B+R kerékpártároló épül. A parkoló területén megújul a közvilágítási hálózat, valamint térfigyelő
kamerarendszert is telepítenek.
A Nagyállomásnál, a MÁV területen levő, már használaton kívüli épületek elbontása után az
állomásépület két oldalán 155 db
gépkocsi tárolására alkalmas P+R

parkoló, valamint a 42 db kerékpár elhelyezésére alkalmas B+R
fedett kerékpártároló és egy kulturált buszforduló épül. A csapadékcsatorna a Verseny utcában átépül. Új közvilágítási hálózat és térfigyelő kamerarendszer
is létesül.
A Gyártelepi állomásnál, a
Béke utca mellett, a jelenlegi burkolt parkoló kibővül, valamint
felújításra, átépítésre kerül. Ezen
kívül a vasút másik oldalán, a
Klapka utca folytatásában új P+R
parkoló kerül kialakításra. Ös�szességében a két P+R parkoló
168 db gépkocsi tárolására lesz
alkalmas. A Klapka utca melletti
részen 78 db kerékpár elhelyezését biztosító B+R fedett kerékpártároló létesül. A parkolók területén levő közművek kiváltásra kerülnek, kiépül a közvilágítás és a
térfigyelő kamerarendszer is.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában
és a Strabag Általános Építő Kft.
kivitelezésében zajló munkálatok
teljes egészében várhatóan novemberben fejeződnek be - közölte Dióssi Csaba polgármester.

(Vetési)

Rendőrségi mérleg 2013-ról:
csökkenő bűnözés, növekvő felderítés
A bűncselekmények számának csökkenése és a felderített bűncselekmények számának növekedése
jellemezte a 2013. esztendőt – olvasható a Dunakeszi
Rendőrkapitányság beszámolójában, melyet ez év
márciusi ülésén tárgyalt meg és fogadott el a város
képviselő-testülete.

M

int az a Tóth Csaba
rendőrkapitány által
jegyzett anyagból kiderül, a regisztrált bűncselekmények az elmúlt években folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak, azonban ez az emelkedés 2013-ban megfordult, a
kapitányság területén elkövetett
bűncselekmények száma jelentősen, mintegy a felére esett vissza,
3735-ről 1983-ra. Az összes bűncselekmény tekintetében megállapítható, hogy az értékelt esztendőben a korábbi évekhez viszonyítva erőteljes csökkenés következett be a lopás, betörés, rablás
és gépkocsi lopások számában.

A bűncselekmények számához
hasonló kedvező fejleményekről
a közúti balesetek vonatkozásában azonban nem tudott beszámolni Tóth Csaba rendőrkapitány. Az elmúlt évben 4 halálos
baleset történt, a személyi sérüléses balesetek száma 103-ról
118-ra emelkedett, ami 13 %-os
emelkedés. Ezen belül figyelemre méltó, hogy a súlyos sérüléses
balesetek száma 39%-kal nőtt. A
balesetek okát elemezve a jelentés
megállapítja, hogy az esetek közel háromnegyed részében a személygépkocsi vezetője volt a felelős, a balesetek több mint 20 százaléka gyorshajtás miatt követke-

Örömteli fejlemény, hogy 2013ban a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma 726-ról
2013-ban 434-re csökkent, amely
40,2 %-os visszaesés, ami megyei
szinten a legjobb eredmény.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság általános nyomozás-eredményességi mutatója 2011-hez képest 2012-ben csökkent. 2013ban viszont jelentős előrelépést
értek el, hiszen az általános felderítési mutatója oly mértékben
nőtt, hogy az elmúlt három év
legjobbja. A bűncselekmények
száma felére csökkent, ugyanakkor a felderítés majdnem a duplájára emelkedett.

zett be, a sérüléssel járó balesetek
közel 11 százalékát ittas járművezető okozta.
Újdonságnak számított, hogy
2013. február 1. hatállyal a körzeti
megbízotti szolgálat 8 fővel megkezdte működését. Dunakeszin
4, Gödön és Fóton 2-2 körzet került kialakításra élükön 1-1 körzeti megbízottal. A körzeti megbízottak státuszát a kapitányság
meglévő létszámán felül biztosította a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Az intézkedés eredményeként a rendőrség közterületi jelenléte emelkedett.
A baleset megelőzés keretében
az elmúlt évben négy akciót bo-

nyolítottak le a dunakeszi rendőrök: a „Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel” rajzpályázatot
, az „Úton-Útfélen” bábversenyt,
a „Tiszta levegő- Mozdulj érte”
rajz és fotó pályázatot, valamint a
„Látni-látszani” kampányt.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság munkatársai több gyermeknapi és sportrendezvény alkalmával baleset-megelőzési előadásokat tartottak, a kapitányság
nyílt napján 2013 áprilisában pedig több mint 1000 gyermek vett
részt a kapitányság területén lévő
óvodákból és iskolákból. Az Iskola rendőre program 2013-ban
is működött, az év első felében 6
iskola részvételével, a 2013/2014es tanévre már 9 iskolában folyik
ez a program.
A helyi kapitányság a bűnmegelőzési munkája során tanácsadással, szóróanyagokkal, plakátok kihelyezésével, médiában
való megjelenéssel hívta fel a lakosság, különös tekintettel a fiatalok, és az időskorúak figyelmét
az áldozattá válás elkerülésének a
lehetőségeire. Ebből a célból több
mint 5000 különböző szóróanyag
került szétosztásra, eljuttatásra az
érintettekhez.
A tavalyi év egyik fontos eseménye volt a bűnmegelőzési "road
show" megtartása, amelynek keretében időskorú személyek, és
nyugdíjas klubok tagjai vettek
részt az előadáson, akik közül néhányan kortársképző projektben
vettek részt, hogy a jogsértések

megelőzésével kapcsolatban ők
is tájékoztatni tudják a hasonló
korú társaikat.
A rendőrkapitány megítélése
szerint az előző évhez hasonlóan
a helyi polgárőr szervezetekkel az
együttműködés jónak mondható, igaz szakmailag több segítségre lett volna szüksége a rendőrségnek. Sajnálatosnak tartja, hogy az
eltelt évben a polgárőr csoportoktól kevés használható bűnügyi információt kaptak, amely segítette
volna az eredményes felderítést. A
jelentés megemlíti még, hogy a helyi rendőrség munkája során ös�szehangolt tevékenységet végzett
a helyi közterület felügyelettel, a
Helyi Védelmi Bizottsággal. A vadászokkal, mezőőrökkel, közterület–felügyelőkkel szintén rendszeres volt a közösen megtartott ellenőrzés, külterületi akció.
Tóth Csaba kapitány a 2013.
évet összegezve úgy vélte, hogy
a rendőrkapitányság életében az
elmúlt évekhez mérten pozitív
előrelépés tapasztalható, amely
a nagy leterheltség ellenére a vezetők és az állomány felkészült
szakmai munkájának is köszönhető. Úgy értékelte, hogy a kapitányság az elvárásoknak megfelelően látta el tevékenységét,
munkájukat a szakmai előírások
betartásával, a törvényesség, a lakosság igényeinek való megfeleléssel végezték, amit elismert a
képviselő-testület is.
A szerk.
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi
Tavaszi munkálatok és az idei fejlesztések a 6-os sz. körzetben
2014. évi fejlesztések a 6-os sz. körzetben:
1. A Református Templom Kálvin J. u.-i oldalán a töredezett betonjárda helyett, a
sarokingatlan Mihály u.-i oldalához hasonlóan viacolorral való járdaépítés kialakítása. A munkálatokat megelőzi a betonjárda feltörése és a törmelék elszállítása.
2. A Görgey u. 24. sz. sarokingatlan (Görgey u.-Kálmán u.) közelében lévő 17 méter hosszúságú földárok mederlapozása.
3. A körzet három pontján, a Kölcsey Ferenc Könyvtár Kossuth L. u.-i oldalán, a
Mányoki Ádám téren, és a Nagysándor József tér körforgalmában virágosítás.
- Február és március hónapban a közmunkások folyamatosan végezték az utak
mentén való hordalék eltakarítását városunkban

- A Rákóczi út és a Báthory u. kereszteződésében a megsüllyedt úttest helyreállítását a Közüzemi Kft. dolgozói elvégezték.
- Az előzőleg már több címen kért kátyúzási munkálatok a kéréstől számítva
pár nappal megtörténtek.
- A Dugonics u. 15. sz. tulajdonosának
kérésére az ingatlanja előtti akácfa lombkoronájának megvágását, a favágási munkálatokat elnyert vállalkozó elvégezte.

- A Rákóczi út egyik ingatlanjára betörtek, majd azt követően gyanús személyeket láttak több alkalommal a környéken.
Gyakoribb rendőri járőrözés kérelme végett keresett meg az egyik közelben lakó,
aki nagymértékben segített, hogy a gépjármű színét, típusát, rendszámát is megjegyezte. KÉRNÉM A T. OLVASÓT, HOGY A
BŰNCSELEKMÉNY(EK) MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN ÖN IS HASONLÓ KÉPPEN CSELEKEDJEN! Dunakeszi Város Rendőrkapitánysága
felé jeleztem a problémát – bejelentő szintén jelezte - és kértem a környék rendszeres ellenőrzését. Később a városi Polgárőrség vezetőjétől is kértem intézkedést.
- Újabb kátyúk megszüntetését jeleztem
a Közüzemi Kft. illetékese felé, melyek a következő címeken találhatók: 1. Esze T. - Báthory u. sarok 2. Dugonics - Hunyadi u. sarok 3. Hunyadi u. 22. sz. előtt 4. Kálvin János
u. 2. (volt Huba u.) A kátyúzási munkálatokat a Közüzemi munkatársai elvégezték.
- A 2013-as fejlesztések során megtörtént K szegélyezés utómunkálatait, a szegélyek melletti aszfaltozást jeleztem. A
Rákóczi út 3., a Rákóczi út 5., a Rákóczi út
5-tel szemben a Rákóczi-Kálmán u. sarok,
és a Rákóczi út 54/A előtt kértem az elmaradt munkálatok elvégzését. Március második felében nyitnak az aszfaltozó üzemek, ezért az időtállóbb, meleg aszfaltozásra március utolsó hetében került sor.
- A 03.15-i és 16-i vihar okozta csoportos
és szakaszos közvilágítási hibák megszüntetésével kapcsolatban kértem a közvilágítás helyreállítását. A 6-os sz. körzet 46
utcája, 2 köz és 2 terén összesen 38 címen
volt közvilágítási probléma. A bejelentéstől számítva 3 napon belűl a közvilágítás
helyreállt, melyet Frankáné Molnár Judit
csoportvezető asszony gyors intézkedésének köszönhető. A helyszűke végett az

utca nevek felsorolása a Hírlevél XII. évfolyam 65. sz.-ban olvasható.
- Érdeklődések folyamatban lévő problémák megszüntetése érdekében: 1-3. A Kossuth L. u. rekonstrukciójával – 2010. novembere óta –, valamint a Kossuth L. u.
14-18-22. sz. előtt kialakított rácsos víznyelők helyreállításával (2011. március
óta jelzem), és a Kossuth L. u. 9–17–23-nál
előtti vízaknák körüli kátyúzási munkálatok (Magyar Közút Zrt.). 4. A Mihály u. 1618. ingatlan telekhatáránál megsüllyedt úttest, és „K” szegély helyreállításának várható időpontja (01.16-án, majd 02.17-én jeleztem a problémát). 5. A Klapka u. elején
felpúposodott aszfalt helyreállítása érdekében ismételten a helyszín vizsgálata (2011
óta kérem a zsákutca aszfaltjának helyreállítását). 6. A Görgey u. 24. sz. csapadékvíz
elvezetés problémája végett helyszín vizsgálata 7. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár előtti utasváró üvegezése, illetve az új
utasváró építésének időpontja 8. A Szakorvosi Rendelő Intézet előtti, és szemben, az út túl oldalán kért fedett buszmegállók kialakítása 9. A Tábor u.-ban, a
Tábor-Király u. találkozása után, a „zebra” melletti töredezett villanyoszlop cseréje, ill. azt megelőzően az ELMŰ intézkedésének kérelme (6. alkalommal). Ugyanez a probléma áll fenn a Zápolya u. 28. sz.
előtti villanyoszlop esetében (a 03.16-i vihar után a Zápolya u. 23. sz. alatt élő hölgy
jelezte a töredezett oszlop cseréjét), mivel a
bejelentő attól tart, hogy hasonló erejű vihar esetén az oszlop valamelyik ingatlanra
rádőlhet. Intézkedésemről levélben tájékoztattam az érintett lakókat.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Kinek telefonáljak, ha szünetel a közvilágítás?
– kérdezik olvasóink

A márciusi rendkívüli időjárás sok kellemetlenséget hozott magával, melyek közöl az egyik, hogy Dunakeszi területén, számos helyen átmenetileg szünetelt a közvilágítás. A sötétbe borult utcákban élők hiába hívták az ELMŰ ismert telefonszámát, mert az ott kapott válasz nem segítette problémájuk megoldását.
„A vihar után – így a Révdűlő egy részében - sötétek maradtak az utcák. Tanácstalanok vagyunk, hogy hová kell bejelenteni az esetleges hibát, mert a telefonkönyvben jelzett Elmű 06/40-es telefonszámon természetesen tiltakoznak a náluk történő bejelentés ellen.” – írta szerkesztőségünknek címzett levelében lakótársai nevében is egy révdülői lakos.
Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Polgármesteri Hivatal illetékeseit, akiktől az alábbi választ kaptuk: „A Dunakeszi közvilágítási hibákat mind a szakasz (három vagy annál több egymás melletti lámpa nem világít), mind az egyedi hibá8 Dunakeszi Polgár

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!
Tisztelt Révdűlőiek!

A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazott az országgyűlési
választásokon, a részvételét a köz ügyeiben! Örülnék, ha minél többen tennék ezt,
mert a közös ügyeinkben is akkor tudunk
nagyobb hatékonysággal eredményeket
elérni, ha minél többen tekintjük ezt feladatunknak, s egyben lehetőségünknek!
Bízom benne, hogy a megválasztott képviselőnk Tuzson Bence, legalább olyan
eredményesen képviseli majd városunk, s
ezzel együtt körzetünk ügyeit is, mint az
eddigi országgyűlési képviselőnk Dióssi
Csaba tette!
Sokat tud segíteni az én képviselői
munkámban is, ha „egy irányba húzzuk a
szekeret”, egyetértünk a fontos fejlesztési
irányokban, s az országos lehetőségeket
jól tudjuk kihasználni.
Hamarosan megkezdődik az egyeztető bejárás, az elmúlt beszámolómban
már említett kertesítés, és kamera kiépítés ügyében, ebben szeretném kérni minden itt élő felelős döntését és egyetértésük esetén segítségét is! A következő hetekben többször is ki fogunk menni az illetékes műszaki kollégákkal, megnézni
hová lehet és kell padokat, szemetes edényeket, kutyapiszok gyűjtő zacskókat kihelyezni. Ebben várom az itt élők javaslatait is, hiszen ez egy folyamat lesz, s az
igényekhez igazítjuk a szükséges mennyiséget!
Örömmel számolhatok be a Futakeszi
sikeres megrendezéséről, s nagyon örültem, hogy sok ismerős arcot láttam innen
közülünk, pedig a város másik végén volt
a rendezvény! Bízom benne, hogy jövőre még többen jönnek el a Lakótelep Szívéből, s akár csapatként is képviselhetjük körzetünket! Szeretném, ha nyár ele-

jén már látható jelei lennének ezen munkának, s közösen élvezhetnénk néhány új
fejlesztés pozitív hatását! Erre jó alkalom
lehet a Lakótelepi Piknik, a Május elsejei
hosszú hétvégére tervezett programsorozat, s a Gyermeknap is! Bőven lesz tehát
lehetőség a közösség építés folytatására,
mely eddig is szépen fejlődik, s egyre inkább érezhető a mindennapi életünkben
is. A Lakótelep Szíve a város egyik meghatározó kulturális központjává vált, s joggal tölthet el büszkeséggel minden itt
élőt, s persze még intenzívebb munkára
ösztönöz engem!
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 06-27542-805 számon.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

kat (egy vagy két egymás melletti lámpa hibája) a 06-40-980-040 helyi hívás díjáért hívható üzenetrögzítős telefonszámon lehet bejelenteni. Továbbá e-mailen is tudják fogadni a bejelentéseket a kozvilagitas@kozvilagitas.
hu illetve kozvilagítas@eurovill.hu címeken.
Az egyedi hibákat Dunakeszi Város Önkormányzata által megbízott
Eurovill Kft. javítja, a szakaszhibákat a cég továbbítja az elektromos hálózat
tulajdonosa, az ELMŰ Hálózati Kft. felé e-mailen. A szakaszhibákat az ELMŰ
Hálózati Kft munkatársai javítják. Az Eurovill Kft. valamennyi szakaszhiba továbbításáról az Önkormányzatnak is küld e-mailt. Az ELMŰ Hálózati Kft. nem
fogad semmilyen közvilágítási hibabejelentést Dunakesziről arra való hivatkozással, hogy az egyedi hibákat javító cég vizsgálja ki, hogy egy bejelentés
A szerk.
egyedi vagy szakasz hibára vonatkozik.” 

Kérem engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem Önökkel az elmúlt
hónap lakóhelyünket érintő eseményeit,
eredményeit.
- 2014. március 14. napján került megrendezésre a III. Dunakeszi Viadal, a Katonadombon. A rendezvény az 1848-49es forradalom és szabadságharcnak állít emléket, elsősorban városunk fiataljai
számára. Az idei viadalra – mely napsütéses időben került megrendezésre – több
mint 2000-en látogattak ki.
- Ezúton is tájékoztatom a tisztelt Olvasókat, hogy a május elsejei ünnepség, valamint május 25-én a Városi Gyermeknap
is a Katonadombon kerül megrendezésre, melyekre szeretettel várjuk Önöket.
- A Stromfeld utcai csapadékvízelvezető-csatorna kiépítése előreláthatólag
még tavasszal befejeződik.
- Március első napján megkezdődött
a „zöldhulladék” gyűjtése és elszállítása. Körzetünkben minden páros hét hétfőjén szállítják el a nyesedéket. Az összegyűjtéshez szükséges zsákok a rév utcai
festékboltban megvásárolhatóak.
- Tájékoztatom Önöket, hogy városunk
falugazdásza Kurucz István, aki telefonon
a 06-30-363-4153 számon érhető el.
- Dunakeszi földrajzi, településszerkezeti, bűnügyi és közbiztonsági szempontból
négy területre lett felosztva, amelyekért
külön-külön a kijelölt körzeti megbízott a
felelős. A körzeti megbízott kapocs a lakosság és a rendőrség között. Fontos, hogy a
területén élő emberek érezzék, hogy „Ő a
mi rendőrünk!”. A körzeti megbízott területének gazdája, mindenről tud, segít és intézkedik ahol szükséges. Körzetünk rendőrségi megbízottja Szűcs Iván r. törzszászlós,
aki telefonon a 06-30-354-4795 számon érhető el. Veszély, illetve azonnali segítségkérés esetén elsősorban az ügyeletes rendőr
járőr számot hívják: 70/291-3170, vagy a Dunakeszi rendőrkapitányságot: 27/341-055.
- Körzetünkben lakó Terbe Józsefné
„Csöpi néni” Városunk Díszpolgára lett.
Szívből gratulálunk neki, e nemes kitüntetéshez.
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
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársaim!

Városunk sajátossága, hogy kettészeli a vasút, mely meghatározó szerepet
játszik a közlekedésben. Az állomások
jobb megközelíthetőségére átfogó fejlesztés eredményeként mindhárom állomásnál P+R parkoló kerül kialakításra. A Dunakeszi nagyállomásnál a Verseny utca vasút felőli oldalán a jelenlegi
MÁV területen levő már használaton kívüli épületek elbontása után az állomásépület két oldalán épül a 155 db gépkocsi tárolására alkalmas P+R parkoló, valamint a 42 db kerékpár tárolására alkalmas B+R fedett kerékpártároló és egy
kulturált buszforduló. A parkolóban új
közvilágítási hálózat és térfigyelő kamerarendszer is kiépítésre kerül. Ezzel
együtt átépül a Verseny utca csapadékcsatornája is.
A Dunakeszi-Gyártelep állomásnál a
centrumhoz közelebbi oldalon a Béke
utca mellett a jelenlegi burkolt parkoló
kibővül, valamint felújításra, átépítésre
kerül. Ezen kívül a másik oldalon a Klapka utca folytatásában új P+R parkoló kerül kialakításra. Összességében a két
P+R parkoló 168 db gépkocsi tárolására
lesz alkalmas. A Klapka utca melletti részen 78 db kerékpár tárolására alkalmas
B+R fedett kerékpártároló létesül. A parkolók területén levő közművek kiváltásra kerülnek, és itt is kiépül a közvilágítás
és a térfigyelő kamerarendszer.
Ehhez a témához kapcsolódóan lakossági megkeresés érkezett hozzám,
miszerint a nagyállomás gyalogos forgalmát lebonyolító utca jelenlegi járdaszakaszai balesetveszélyesek, hiányosak. Ezért a Vasút utcai járda felújítása
szükséges. A problémáról egyeztettem
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a polgármester úrral. Abban egyeztünk
meg, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a járda felújítása még az
idén megvalósulhasson.
Örömmel mondhatom, hogy az előző
évben megvalósult Könyves Kálmán utcai járda felújítási program folytatásaként elkészültek a Szent István utca járdájának a vasúti gyalogos felüljáró és a
Szakorvosi Rendelő közötti szakaszának
kivitelezési munkái.
A Fő útnak a Szakorvosi Rendelőnél
lévő akna fedele visszajáró problémát
okozott, melyet többszöri javítást követően sem sikerült megnyugtatóan megoldani. Egyeztetve az érintettekkel a tervezők áttervezték a 300 mm-es Dunakeszi gerinc vízvezetéken lévő tolózáraknának a Fő út alatti szakaszát, melynek
eredményeként az akna kiváltásra kerül úgy, hogy az úttest burkolatából kihelyezik az autósbolt előtti járdára. Ezt
követően sajtolással a 2-es út alatt „U”
alakban viszik át a vezetéket a járdába,
s ott új tolózár akna készül. A régi akna
ezáltal megszűnik.
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

Tisztelt Dunakesziek!
Sokunk régi vágya volt, hogy vonattal
Budapestre menet biztonságban tudjuk az állomáson hagyott autónkat. Júliusban végre megkezdődik a P+R parkoló építése a Dunakeszi nagyállomásnál, ahol a Verseny utca vasút felőli oldalán a jelenlegi MÁV területen levő
már használaton kívüli épületek elbontása után az állomásépület két oldalán
épül egy 155 db gépkocsi tárolására alkalmas P+R parkoló, valamint 42 db kerékpár tárolására alkalmas B+R fedett
kerékpártároló továbbá egy buszforduló. A tervek a városi honlapon megtekinthetőek. A biztonság érdekében új
közvilágítási hálózat és térfigyelő kamerarendszer is létesül.
Egyre nagyobbak a gyerekek a lakóparkjainkban, az óvodások és kisiskolások lassan tini korosztályba lépnek. Rájuk
gondoltam, amikor a meglévő alagligeti
és fenyő lakóparki játszótéren egy-egy
vandálbiztos pingpong asztal ill. szabadtéri fitnessz eszközök elhelyezését
kezdeményeztem. Hamarosan megkezdődik az ezzel kapcsolatos beruházás,
ami Alagligeten játszótér bővítést, a Fenyő Lakóparkban pedig átrendezést jelent. Ez utóbbi játszótéren
Alagligeti mintára egy ivókutat is tervezünk.
Korábban már írtam róla, hogy a
Legindi és a Faludi utcákban a körforgalom által határolt területet szilárd burkolattal szeretnék ellátni az ott lakók. A
Polgármesteri Hivatal azt kérte, hogy a
későbbi viták elkerülése érdekében ezt
a szándékukat a körforgalommal határos házak lakói aláírásukkal is erősítsék
meg. (Ezt a gyakorlatot követi a városháza a fekvőrendőr építések kezdeményezése során is.) Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a közterületi
építkezések konszenzusát sok esetben
nehéz megteremteni. A lakók célját, miszerint a környék tiszta és pormentes állapotban legyen, képviselni fogom, és
az ezzel kapcsolatos összes lehetőséget
meg fogom vizsgálni.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Alkossunk együtt maradandót
Erdélyi testvérvárosunkból, Székelykeresztúr
önkormányzatától minden évben meghívást
kap városunk, hogy
együtt ünnepeljük a
magyar nemzet egyik
legragyogóbb történelmi eseményét, az 184849-es forradalom és szabadságharc hőseit. Mint
testvérvárosi tanácsnok
idén is részese lehettem e lélekemelő megemlékezésnek március
15-én. A város történelmi helyszíneit meglátogatva, Székelykeresztúr
történelmi és kulturális
„szentélyében”, a Gyárfás-kúriában is fejet hajtottam a szabadságharc hőseire emlékezve.
Ki ne tudná, hogy ezen
– a ma már történelmi
helyen – töltötte utolsó estéjét Petőfi Sándor
1849. július 30-án. Ma is
áll a híres körtefa, melynél – a legenda szerint
– elszavalta az Egy gondolat bánt engemet
című versét, 31-én reggel, megjósolva aznapi
halálát.
Ezen a helyen áll az
a szobor, melyet Lengyel István, a Radnóti Miklós Gimnázium
tanára,
szobrászművész készített Dunakeszi
adományaként
székelykeresztúri barátainknak. A Gyárfás-kúriában van másik különleges fa is, melyet nemrég ültettek. Üzenete
számomra nagyon felemelő, szívhez szóló. A
fa mellett elhelyeztek
egy nagyon szép emléktáblát, melyre a 2012ben született gyermekek nevét írták rá.

Ebben a gyönyörű
környezetben sétálva
arra gondoltam, hogy
milyen csodálatos lenne, ha mi is hasonlóképpen tisztelegnénk
az újszülött gyermekek előtt. A mi Szent István parkunkban, államalapító nagy királyunk
szellemiségét megörökítő környezetben igazán felemelő lenne, ha
egy-egy fa ültetésével
és emléktábla elhelyezésével tovább erősítenénk összetartozásunkat, embertársaink és
lakókörnyezetünk megbecsülését.
A Dunakeszi Polgár
nyilvánosságát felhasználva szeretném tájékoztatni a választókörzetben élőket elképzelésemről, mely lakótársaim
egyetértése,
támogatása esetén ős�szel valóra válhat. Ezzel is szeretném megköszönni választóimnak azt a segítő támogatást, melyet ebben a
négy éves önkormányzati ciklusban mindvégig élvezhetek. Javaslatom támogatása ese-

tén öt fát ültetnénk el
és öt emléktáblát helyeznénk el ősszel a
Szent István parkban,
melyekre a 2010-ben,
2011-ben,
2012-ben,
2013-ban és 2014-ben
született
gyermekek
nevét írnánk rá. Reményeim szerint ezeket a
fákat a családok, a közösségek szívesen ápolnák, gondoznák, aminek köszönhetően nem
csak a közösségi szellemünk erősödne, de tovább szépülne lakókörnyezetünk is.
Kérem Önöket, ha támogatják elképzelésemet vagy újabb ötlettel szeretnék kiegészíteni, szívesen átadnák
gyermekük adatait, akkor személyesen keressenek meg a Radnóti Miklós Gimnáziumban, vagy írjanak a kz@
dkrmg.sulinet.hu e-mail
címre. Alkossunk együtt
maradandót!
Kárpáti Zoltán
2. számú
választókörzet
képviselője

A 9. számú
választókerület hírei
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
Hamarosan lezárul a közbeszerzési pályázat, ezután megkezdődhet a Kossuth utcán a Chili cukrászdánál a gyalogátkelő és a két buszmegálló kialakítása. Már nagyon várják mindkét lakópark lakói, hogy biztonságosan tudják megközelíteni a
buszmegállókat. Az is fontos, hogy az új megállók
nemcsak biztonságosabbak, hanem sok embernek
lesznek közelebb, mint a Széchenyi-Kossuth utca
sarkán lévők. Új fejlemény, hogy lakossági javaslat
alapján fedett várakozó is lesz. Ez várhatóan csak
később kerül kiépítésre, mert típusterv alapján készítik el.
A kutyaürülék gyűjtő tartályokat is hamarosan kihelyezik a korábban jelzett utcákba. Ez különösen
fontos a ToldiDombliget lakóparkban,
mert
a három leghosszabb utcában
nagyjából
középtájt helyezik el a gyűjtőket.
A Toldi utcában
több lámpaoszlopon nincs világítótest. Az önkormányzat felmérte a hiányokat, s a
közeljövőben pótolja a hiányzókat, így a közvilágítás megfelelő lesz.
A városban elkezdődött
az
utak szegélyének a tisztítása. Hamarosan sor kerül
az árkokra is, a takarítást a közmunkások végzik. a
rendben tartásuk viszont továbbra is a lakosság feladata, mindenkinek a saját ingatlana előtti területet kell rendben tartani, s ebbe beletartoznak az árkok is.
A Zerkovitz Béla utcában a forgalomlassító dézsákat beton kútgyűrűkre cserélik, mert egy fadézsát már összetört valaki, s egyet pedig valaki „áthelyezett” a kijelölt helyről.
Az első, lakossági munkával és önkormányzati támogatással épülő járda a Szent György utcában hamarosan elkezdődik. A 2015-ös esztendőben az egész városra kiterjedő több éves járdaépítési program veszi kezdetét.
Köszönöm a szóbeli és írásbeli jelzéseket, észrevételeket, kérem, hogy ezután is keressenek meg
minden, közösségünket érintő kérdéssel.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője
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Ünnepi testületi ülés: Dunakeszi kitüntetettjei
Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 27-i ünnepi ülésén városi kitüntetéseket
adott át a település oktatási, kulturális, művészeti, sportéletében kimagasló teljesítményt nyújtó, a nyugdíjasok közösségi programjait, rendezvényeit elismerésre méltó önzetlenséggel, empátiával szervező személyek számára.
adományozta, melyet Dióssi
Csaba polgármester és Bocsák
Istvánné önkormányzati tanácsnok adott át.
Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Terbe Józsefné, nyugalmazott iskola igazgató-helyettest, a József Attila Művelődési
Központ Nyugdíjas Klub vezetőjét több évtizedes tevékenysége elismeréseként Dunakeszi
Város Díszpolgára kitüntetés-

si Központ igazgatója adta át.
Az elismerések átadása után
Dióssi Csaba polgármester
kedves szavakkal gratulált, és
mondott köszönetet a kitüntetetteknek több évtizedes kimagasló szakmai és közösségi
tevékenységükért. A városvezető elismeréssel szólt a kitüntetettek által irányított közösségek, intézmények, művészeti csoportok kimagasló teljesítményéért, mellyel öregbítik

ben részesítette. A Díszpolgári
címet Dióssi Csaba polgármester, Szabó József önkormányzati tanácsnok, és Csoma Attila, a József Attila Művelődé-

Dunakeszi jó hírét. Az ünnepi
képviselő-testületi ülés a Szózat eléneklésével zárult.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A

város Házasságkötő termében rendezett ünnepség résztvevőit Szabó Katalin, az önkormányzat szóvivője
köszöntötte. A Himnusz eléneklését követően Dióssi Csaba polgármester nyitotta meg
az ünnepi képviselő-testületi
ülést. Ezt követően Farkasházy
Anna, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendéke hegedűjátékát élvezhette a közönség. Felkészítő tanára, Dobai
Szabolcs, zongorán kísérte dr.
Ruszinkóné Czermann Cecília.
A nagy sikerű produkció
után került sor a képviselő-testület által adományozott kitüntetések átadására.
Dunakeszi Város Képviselő-testülete az 50 éves jubileumát ünneplő, Pest megye második legeredményesebb oktatási intézményének, a Radnóti
Miklós Gimnáziumnak Dunakeszi Városért Plakettet adományozta. A kitüntetést Dióssi
Csaba polgármester és Erdész
Zoltán alpolgármester adta át
az intézmény korábbi igazgatójának, Szabados Miklósnak
és a jelenlegi direktornak, Varga Tibornak, valamint a diákok képviselőinek.
Nagyné Szöllősi Márta tanító, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola pedagógusa Dunakeszi Városi Pedagógia Díjat vehetett Dióssi Csaba polgármestertől és Kárpáti Zoltán
önkormányzati tanácsnoktól.
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A Képviselő-testület Babják
Annamária
színművésznek
Dunakeszi Városért Közművelődési Díjat adományozta, a kitüntetést Dióssi Csaba polgármester és Póczik Anita bizottsági elnök adta át.
Bogyó László, a Dunakeszi
Tenisz Klub tulajdonosa, vezetőedzője Dunakeszi Város
Sport Díjban részesült, melyet
Dióssi Csaba polgármester és
Seltenreich József önkormányzati tanácsnok, sportigazgató
adott át.
A Képviselő-testület Bálint
Jánosnénak, a Nyugdíjas Klub
korábbi vezetőjének Dunakeszi Városért kitüntető címet

HÚSVÉT
története
A jeles napok sorában az egyik kiemelkedő ünnepünk
a Húsvét, ami a keresztény egyházakban Krisztus feltámadásának ünnepe, egyben a tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének ünnepe is.

A

keresztény világ Húsvét ünnepének kialakulása a zsidó
Pészah-hoz vezethető
vissza. Ekkor ünnepelték a zsidók Egyiptomból való kivonulását. Az Ótestamentum szerint
ekkor, az Egyiptomot ért tíz csapás közül utolsóként, lecsapott a
Halál Angyala és magával ragadott minden elsőszülött fiút. A
zsidók Isten parancsának engedelmeskedve azonban bárányt
áldoztak, és annak vérével bekenték ajtóikat, így a Halál Angyala őket nem bántotta.
A Pészah ünnepének előestéjén fogyasztották el a szokásos
Széder esti vacsorát, amely élesztő nélküli kenyérből és borból
állt. Jézus letartóztatásának estéjén a Szédert ülte meg tanítványai körében, amelyet az "Utolsó Vacsora" néven ismerünk.
Ezen az estén adta őt át Júdás a
katonáknak. Azzal gyanúsították, hogy forradalmat indíthatott volna a tanításaival és hogy
ő akart lenni a király. Ezért csúfságból tövis koronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a
kereszthez . Miután Poncius Pilátus nem volt hajlandó ítélkezni felette, a zsidó nép dönthetett, hogy Barabás vagy Jézus részesüljön kegyelemben. Az emberek Barabást választották. Így
Jézust, miután saját vállán cipelte végig keresztjét vesztőhelyére,
a Golgota hegyére, a zsidó Húsvét pénteki napján megfeszítették. Néhány óra múlva meg is
halt a kereszten, családja pedig
zsidó szokás szerint egy hegyoldalba vájt barlangban az Olajfák Hegyén temette el. A barlang
szája elé egy nehéz követ görgettek, Pilátus pedig őröket állíttatott, mert a jövendölés szerint
a harmadik napon Jézus el fogja hagyni a sírt. Másnap szombat, azaz sabbath volt, ilyenkor
a tízparancsolat törvényei sze-

rint pihenőnapot kell tartani
minden hívőnek. A komoly előírások miatt családja és tanítványai csak vasárnap mehettek el
megint nyugvóhelyéhez. Csakhogy a sírt lezáró követ elmozdították és a barlangban nem volt
ott a test, csak a leplek, amelyekkel beborították. Két angyal ült
a barlangban, majd Máriának
megjelent a feltámadt Jézus is.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi
szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik:
március 22 és április 25-e közé
(ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben).
A Húsvét magyar neve arra
utal, hogy régen, a 40 napon át
tartó nagyböjt után – ami Jézus
negyvennapos sivatagi tartózkodásának emlékére, önmegtartóztatásra tanít – ekkor ettek először
húst az emberek, „hús vettek magukhoz". A Húsvét nem egy nap,
hanem több napból álló ünnepsorozat, a húsvétot megelőző 40 napos böjti időszaktól egészen pünkösdig. Latin neve: Septuagesima
– hetvened (mert hetven napig tart), húsvéti időnek is nevezik. A nagyhét – a Húsvét előtti
hét – a virágvasárnappal kezdődik. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére ezen a napon az emberek barkaággal mennek a templomba. A szertartás
része a barkaszentelés. Nagycsütörtök Jézus szenvedéseinek kezdete. E nap egyetlen miséjén elnémulnak a harangok – „a harangok Rómába mennek” – és
egészen nagyszombat délutánjáig hallgatnak. Nagycsütörtökhöz
tartozik a lábmosás szertartása –
tizenkét öreg ember lábát megmossák –, melyet még a Habsburg-ház uralkodói is elvégeztek.

Autentikus húsvéti locsolkodás Hollókőn

A HÚSVÉT EGY ÖSSZETETT ÜNNEP

A húsvét egy összetett ünnep, ahol keveredik a vallás, a hiedelemvilág, a népszokás, és valamilyen oknál fogva a mára már emblematikussá vált nyúl. Ráadásul a húsvét ma már egy jól jövedelmező
turisztikai attrakció is, mely a turizmuson belül is jól jövedelmező
ágazattá vált . A sztenderd húsvéti „szertartások”-at megunó és
az autentikus kikapcsolódásra vágyókat évente, programok egész
kavalkádja várja az ország minden pontján. A budapestiek bátran
kiruccanhatnak például a csupán karnyújtásnyira fekvő Szentendrére, ahol a Skanzenben megismerkedhetnek a húsvéti népszokásokkal és elsajátíthatják a tojásdíszítés csínját-bínját is. A halmozott
élvezetek kedvelői, pedig kilátogathatnak az Újbudai Húsvét- és
Pálinkafesztiválra is.
A Hollókői Húsvéti Fesztiválon – Magyarország egyetlen világörökségi falujában – a tradicionális programok gondoskodnak arról,
hogy az idelátogatók valóban aktív részesei lehessenek a falusi húsvétozásnak. A fenti példákon kívül fesztivál keretei között ünneplik
a húsvétot Noszvajon, Egerben, Mezőkövesden és Siófokon is.

A szertartás onnan ered, hogy Jézus is megmosta tanítványainak
lábát. Nagypénteknek a néphagyományban is többféle megnyilatkozása van. Az emberek kivonultak a falu szélén álló Kálvária
dombra, megálltak a stációállomások kápolnáinál, végigjárták
Krisztus keresztvitelének útját.
Jeruzsálemben egy szerzetes kereszttel a hátán teszi meg a Golgotára vezető utat. A templomokban letakarják az oltárokat. A hagyomány szerint a fiatalok nagypénteken hajnalban a patakra
mentek megmártózni. Aki ezen
a napon folyóvízben megmosakodott, az egész évben szerencsés
lett. Viszont nem szabadott ezen
a napon állattartással és földműveléssel kapcsolatos munkát végezni, nem szítottak tüzet és nem
sütöttek kenyeret sem.
Aztán szombat este újra megszólalhatnak a harangok, megszentelik a tüzet és a vizet. Úgy
tartották, hogy akit az „új vízzel"
keresztelnek meg, az egész életében szerencsés lesz. Ezért kapcsolódik még mindig sok helyen
a nagyszombati szertartásba a
keresztelés szertartása. Húsvét
vasárnapjához tartozott az étel-

szentelés. A délelőtti misére letakart kosárral mentek az emberek, melyben bárányhús, kalács,
tojás, sonka és bor volt. Ezek
mind a húsvét szimbólumai. A
húsvéti bárány Jézust, mint áldozatot jelképezi, a bor pedig
Krisztus vérét. A tojás az újjászületés jelképe. Ahogyan a tojásból új élet születik, úgy hoz
Jézus is új életet. A tojás a családi összetartást is jelképezi. A hagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztani
a húsvéti tojást, hogy ha valamikor eltévednének, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és hazataláljanak. A pap megáldotta az
ételeket, melyek elfogyasztásával
fejeződött be a hosszú böjti időszak.
A Szerk.
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Tavaszi Emlékhadjárat Dunakeszin
Óvodások, kisiskolások sokasága gyülekezett izgatottan április 8-án Dunakeszin, a Március 15.
téren. Huszárokat vártak, a szabadságharcot megvívó Honvédsereg 165 évvel ezelőtti dicsőséges
győzelemsorozata emlékére idén is megrendezett Tavaszi Emlékhadjárat résztvevőit.

A

gyerekek hangos ovációval fogadták a Mogyoródi Sándor Huszárok
kapitánya, Ferenczi János vezetésével megérkezett lovas hagyományőrzőket,
s a velük érkezett Soproni Nádasdy Huszárok képviselőit.
A felsorakozott alakulatot s a gyerekeket Dióssi Csaba polgármester köszöntötte. Elmondta, hogy a mogyoródi huszárok
„harcoltak” az emlékezetes március 14-i
Viadalon is, a Katonadombon. Felidézte,
hogy 165 éve, a tavaszi hadjárat keretében
néhány napig a városban állomásozott egy
lovas alakulat, ezért is került az emlékhadjárat programjába Dunakeszi. Mivel a
Sándor huszárok között egy hölgy is megjelent, ez alkalmat adott arra, hogy meg-

A mikrofonnál
Csoma Attila
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emlékezzen az egykori honvédseregbe beálló, gyakorta férfiruhába öltözött női katonákról is.
Ezt követően Csoma Attila, a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója rögtönzött „történelemóra” keretében
idézte fel a szabadságharc győzelemsorozatát.
Idén 25. alkalommal rendezték meg az
emlékhadjáratot s ebből az alkalomból
Ferenczi János Oklevelet adott át Dióssi
Csabának. „Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata, a Tavaszi Emlékhadjárat fennállásának negyedszázados évfordulóján köszönettel adózunk Dunakeszi városának, mert
évek hosszú során át tisztességgel befogadta és jó gazda módjára otthont adott annak
a falvakon, városokon és országhatáron át
kígyózó megvalósuló álomnak, amely nem
csupán a vérrel áldozó szabadságharcos
elődeinknek kívánt méltó emlékezete lenni,
hanem szívvel, ésszel és lélekkel gazdagította a magyar műveltség, azon belül is leginkább a magyar hagyományőrzés kincsestárát”, olvasható a dokumentumban.
A kapitány bemutatta a csapatot, beszélt
különlegesen szép egyenruhájukról. Elmondta, hogy Kossuth Lajos hívó szavára a Sándor huszárok elsők között hagyták ott az osztrák sereget, hogy a szerveződő Honvédsereghez csatlakozzanak.

Dióssi Csaba polgármester

A Nádasdy huszárokról elmondta, hogy
kard mellett már karabéllyal is harcoltak
az I. Világháborúban. Kérésére egy díszsortüzet adtak le a hagyományőrzők az
ünnep tiszteletére.
A program befejezéseként Ferenczi János és az Önkormányzat nevében Bocsák
Istvánné képviselő asszony megkoszorúzták az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyét.
Végezetül a gyerekek nagy lelkesedéssel
közelről is megismerkedhettek a katonákkal, valamint a csodaszép lovakkal.
Katona M. István
A szerző felvételei

Másodszor nyertük el
a Zöld Óvoda címet
Óvodánk „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány
egyik intézménye: Nevelőmunkánk középpontját
150 óvodásunk adja. Működésünkben jelentős
szerepet kap a környezeti nevelés, nevelésünkben érvényesítjük a fenntarthatóság pedagógiájának elvét.

K

itartó, fejlesztő munkánk eredménye, hogy
vonzó, tiszta, esztétikusan berendezett belső és külső
környezetben fogadjuk a gyermekeket. A csoportszobákban
külön természetsarok kialakítására törekedtünk, ahol óvodásaink vizsgálódhatnak, felfedezhetnek, tevékenykedhetnek. Minden csoportnak külön kis könyvtára van, melyet
otthonról behozott könyvekkel
is bővítünk. Udvarunk ligetes,
az egyre növekvő füves, fás területén 6 homokozó található, szabványoknak megfelelő
jó minőségű mászókáival, kerti házaival várja a játszani és
mozogni vágyó gyermekeket.
Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink minél több időt töltsenek a szabad levegőn, s ehhez
változatos helyszíneket (óvoda jól felszerelt udvara, gyakori séták a Duna-partra, a közeli játszótérre, buszos kirándulások szervezése a természetbe
évi 2-3 alkalommal) és tevékenységeket (homokozás, udvari járművek, mászókák, hinták, egyensúlyozók, különböző
sporteszközök használatával)
biztosítjuk. Mindezek megvalósítását a gyermekek életkorához igazodó rugalmas napirend teszi lehetővé. Óvodánk
tornaterme évek óta folyamatosan bővülő jó minőségi tornaeszközei, a testnevelés foglalkozások, sportnapok, családi sportdélutánok, mindennapos testnevelés és óvodakör
futás lehetővé teszik a sokoldalú mozgásfejlődést, a gyermekek egészséges fejlődését.
Saját főzőkonyhánkban jól
képzett, egészségtudattal rendelkező, a reform étkeztetés
ajánlásait elfogadó munkatársak dolgoznak. Mindennapi étrendünkben jelen van a friss
gyümölcs, a zöldség és az olajos
magvak is. Óvodai nevelésünk
során a környezettudatos magatartás és az egészséges élet-

mód iránti igény kialakítására
törekszünk, egymásra épülésük
a nevelés tervezésében és gyakorlatában jelenik meg. Fontosnak érezzük a testi-lelki egészségnevelést az ember és a természet megbonthatatlan egységét célzó környezetvédelmet.
A környezeti nevelés komplexitását nemcsak a témák tartalmában valósítjuk meg, hanem
ahol lehet, összekapcsoljuk a
gyermekek vizuális, zenei, irodalmi, matematikai, anyanyelvi ismereteivel is. Környezetvédelmi céllal szelektív hulladékgyűjtésünket kibővítettük italos
karton és elektromos hulladékgyűjtés szervezésével, minden csoportban saját papírhulladék gyűjtőt alakítottunk ki.
Szelektív hulladékgyűjtő udvarunkat rendezettebbé tettük. A
használt elem és használt étolaj
gyűjtéséhez a tárolókat a gyerekektől elzártan, de a szülők számára hozzáférhetővé tettük. Az
óvoda összes dolgozója szemléletével, viselkedésével tudatosan felhívja a gyerekek és a szülők figyelmét a víz, villany és
fűtésenergia takarékosságára és
a papír takarékos használatára.
Óvodánkban igazi zöldenergia
működik, fűtés rendszerünkre az MVM-től adományként
kapott Solar parabola segít rá,

mely a napenergiát hasznosítja.
A komposztálás folyamatával
megismertettük gyermekeinket, a keletkezett humuszt zöldséges és virágos kertjeinkben
hasznosítottuk. 2013 októberében a Komposztálás ünnepnapjára meghirdetett országos versenyben 3. helyezést értünk el,
és elismerő oklevélben részesültünk. Az intézmény és család együttműködésének fontosságát minden nevelési területen hangsúlyozzuk, de tudjuk,
hogy a környezettudatos nevelési eredményességünket csak
szülői támogatottsággal tudjuk
növelni. Családi barkácsolásra invitáljuk őket, ahol megtapasztalhatják ők is, hogy „Nem
minden hulladék szemét!” A
gyűjtő munkába is bevonjuk a
családjainkat.
Szülőföldhöz való kötödést
erősítjük azzal is, hogy közösen fedezzük fel kirándulások
alkalmával Dunakeszi várost és
környékét. A szülői támogatást

élvezhettük akkor is, amikor
munkájukat, hobbijukat bemutatták csoportjainknak. Volt
nálunk rendőr, tűzoltó, ornitológus, hegedűművész, népviseletben tündöklő szülő, és fizikai
hatásokat bemutató bányamérnök is. Tapasztaljuk, hogy az átélt közös élmények, a komplex
tevékenységek nagyon segítik a
természet tiszteletére, védelmére nevelést, a pozitív viszony érzelmi alakulását, az akadályok
leküzdését, a jó és rossz felismerését, a segítő tevékenységet, és az együttérzést. Folyamatosan törekedünk a környezeti neveléshez kapcsolódó
szakirodalmak, az egészséges
életmód megsegítését szolgáló könyvek beszerzésére és a témákhoz kapcsolódó előadások
szervezésére. Honlapunkon és
a Zöld faliújságon figyelemmel
kísérhetik a szülők és az érdeklődők környezeti tevékenységeinket. Folyamatos kapcsolatot
tartunk, a Gondolkodj egészségesen Egyesülettel, a Madárbarát egyesülettel, továbbá a PELE
egyesülettel. Kollektívánk stabil, újdonságokra nyitott, szülőkkel jó kapcsolatot fenntartó,
gyerekek önmagukhoz képes
fejlődését előtérbe helyező, környezeti problémákra érzékeny
szervezet. Odafigyelünk egymásra, környezetünkre, igyekszünk követhető példát mutatni a hozzánk járó gyerekeknek,
felnőtteknek. Úgy érezzük óvodánk méltán nyerte el másodszor is a Zöld óvoda címet.
Bilinszkyné
Kollár Zsuzsanna
óvodavezető helyettes
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DUNAKESZI Családi Napok
Négy nap, hat helyszín és számtalan program várja a dunakeszieket május 1-4.
között. A tavaszi hosszúhétvége alkalmat
ad arra, hogy családunkkal, barátainkkal együtt töltsünk néhány jó hangulatú
napot a szabadban. Idén május első napjain Majálissal, Sportnappal, utcabállal és
városi anyák napi programmal készül
a Dunakeszi Programiroda.
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A

színes programsorozat nyitó napja a már
jól megszokott Majális,
amit idén városunk bevált rendezvényhelyszínén, a Katonadombon rendezünk meg. Május
2-án tartjuk a Sportnapot, ahol
számos sportegyesület vonul fel
több helyszínen is. Reggeltől a
vízi sportok képviselői a Dunaparton, ezt követően a sportegyesületek a Magyarság sportpályán látványos bemutatókkal,
meccsekkel és versenyekkel készülnek. Ezzel a nappal egyúttal azt is ünnepeljük, hogy egy
éve „Miénk a Magyi”, ahol azóta megújult a klubhelyiség, a
parkoló, kiépült a közvilágítás,
a sportnapot követően pedig
megkezdődik a nagy műfüves
pálya kialakítása. A harmadik
helyszín nem más, mint a Dunakeszi Repülőtér, ahol a sportnaphoz kapcsolódva, a Malév
Repülőklubbal együttműködve
kedvezményes repülést biztosítunk a dunakesziek számára.
A szombati napon a Dunaparté a főszerep. A Duna-parti

sétányon délutántól utcazenészek és kézműves árusok, este
pedig utcabál várja a látogatókat.
A hétvége zárónapján a városunkban élő édesanyáknak
szeretnénk kedveskedni egy
programmal anyák napja alkalmából. A sokak által ismert
és kedvelt Ridikül műsor látogat el a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola aulájába.
A délutáni pódiumbeszélgetésen Jakupcsek Gabriella és ismert édesanyák beszélgetnek
az anyaságról. Program összeállításunk célja, hogy a májusi
hosszúhétvégén az itt élők kimozduljanak otthonról, ellátogassanak a város különböző pontjaira, kikapcsolódjanak
és együtt töltsük ezt a négy napot.
A részletes programról tájékozódhatnak a minden háztartásba eljuttatott programfüzetünkből, valamint a városi
honlapon, Facebook oldalunkon, valamint a már jól ismert
óriásplakát felületeken.

József Attila:
A DUNÁNÁL
1

A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.

Költészet Napja
Éppen félszáz éve emlékezünk meg Magyarországon a Költészet Napjáról
április 11-én. E napon született ugyanis a magyar és világirodalom egyik
legismertebb költője, a tragikusan fiatalon elhunyt József Attila.

Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt
s mosta a város minden szennyesét.
És elkezdett az eső cseperészni,
de mintha mindegy volna, el is állt.
És mégis, mint aki barlangból nézi
a hosszú esőt - néztem a határt:
egykedvü, örök eső módra hullt,
szintelenül, mi tarka volt, a mult.
A Duna csak folyt. És mint a termékeny,
másra gondoló anyának ölén
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen
és nevetgéltek a habok felém.
Az idő árján úgy remegtek ők,
mint sírköves, dülöngő temetők.
2
Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.
Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.
Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a mult és övék a jelen.
Verset irunk - ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.
3
Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt ez az elmulás. Ebből vagyok. "Meglásd,
ha majd nem leszünk!..." - megszólítanak.
Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!
A világ vagyok - minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e multnak már adósa
szelíd jövővel - mai magyarok!
...Én dolgozik akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

V

árosunk tartalmas programokkal,
műsorral tisztelgett a költő óriás emléke előtt. Április 10-én, az 1905-ben
született tragikus sorsú József Attila nevét
viselő művelődési központ rendezett ünnepi
megemlékezést, amely az intézmény mellett
álló szobor koszorúzásával vette kezdetét.
A Költészet napi ünnepség tiszteletére restaurált, virággal és dísznövénnyel övezett József Attila szobornál Csoma Attila, a VOKE
József Attila Művelődési Központ igazgatója mondott beszédet, aki a magyar és a világirodalom egyik legnagyobb költőjeként
méltatta a 35 éves korában elhunyt zsenit. –
Többszörösen is ünnepelünk, emlékezünk,
amit erkölcsi kötelességünknek tartunk, hiszen április 11-én van József Attila születésnapja, aki 1957 óta névadója a művelődési központunknak. Félévszázada, 1964
óta ezen a jeles napon ünnepeljük a Költészet Napját, amely számunkra, a város legnagyobb közművelődési intézményének életében különleges jelentőséggel bír – mondta
Csoma Attila.
Czinege István szobrászművész alkotása 1981 óta áll az Állomás sétányon, melyet
Csoma Attila, a József Attila Művelődési
Központ igazgatója és Ceglédi Gabriella művelődésszervező, Terbe Józsefné, Dunakeszi
Díszpolgára, a Nyugdíjas Kiránduló Klub
vezetője, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár képviseletében Csonka Mária igazgató és
Teleki Edit könyvtári asszisztens helyezte el
a megemlékezés koszorúját. Az ünnepségen
jelen volt Szabó József, a körzet önkormányzati képviselője is.
A magyar líra előtt tisztelgő ünnepség a
művelődési intézmény magyar termében
folytatódott, ahol válogatások hangzottak el

Czeglédi Gabriella és
Csoma Attila
koszorúz

a magyar irodalom legnagyobb alakjaitól József Attila, Ady Endre, Petőfi Sándor, Babits Mihály, Radnóti Miklós - a Szirt Együttes tolmácsolásában.
A műsorban közreműködtek az Operaház művészei: Bazsinka Zsuzsanna Érdemes művész-szoprán, Sánta Jolán-mezzo,
Andrássy Frigyes "Hűség 1956-hoz" Érdemkeresztes művész-basszus, Andrássy Krisztina-zongora.
Szerkesztőségünk József Attila, A Dunánál című versének közlésével kíván tisztelegni a magyar líra, a költő zseni alkotói
munkássága előtt.
V. I.
Fotó: KesziPress
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Bonis Bona díjban részesült Kalafutné Göbölös Katalin
Bonis Bona díjat vehetett át
Kalafutné Gőbölös Katalin,
a MÁV Óvoda pedagógusa, akinek
a MATEHETSZ által alapított elismerést a „Kiváló tehetséggondozó”
kategóriában ítélte oda a pályázati bizottság. A rangos kitüntetést
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Dr. Hoffmann Rózsa,
köznevelésért felelős államtitkár
és Sípos Imre helyettes államtitkár adta át március 24-én a Duna
Palotában rendezett ünnepségen.
„A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodájában Kalafutné Göbölös
Katalin irányításával kimagasló vizuális nevelés folyik. Kiemelkedő a tehetségek gondozása a rajzszakos Süni csoportban, amit a városi, országos és nemzetközi pályázatok eredményei is mutatnak. Maga a szervezet is a Szivárvány 2012
nemzetközi pályázaton Kollektív díjat kapott, ami nagyrészt Kati néni kimagasló
munkájának eredménye. Mikor a kis unokám Hajdrik Csenge óvodás korú lett, azért
döntöttünk Kati néni gyermek képzőművészeti tehetséggondozó csoportja mellett,
mert unokánk jó rajzkészséggel rendelkezett. Az eredmény, hála Kati néninek nem
maradt el. Csenge a 39 országban kiírt Szivárvány 2012 Nemzetközi Gyermek Képző és Iparművészeti Pályázaton arany diplomát, Dunakeszin ugyanebben az évben
Országzászló pályázaton megosztva I. díjat nyert. A civilek az ő művét ajánlották
a város képviselő testületének felállításra.
A 15. Dunakeszi Nyári Tárlaton 5 évével a
legfiatalabb kiállító volt. Közös és önálló

A díjazott a két ajánlójával
kiállítása is volt még 2012-ben és a következő évben. Országos és helyi lapok és hírügynökségek is írtak róla. Azt gondolom,
hogy Kati néni tehetséggondozó tevékenységének egyik kiemelkedő eredménye amit
Csengével elért. A fentiek alapján ajánlom
őt a "Bonis Bona" díjra.” – írta Kalafutné
Göbölös Katalin méltatásaként egyik ajánlója, Jámbor János.
A másik ajánló Szalay József a Magyar
Rajztanárok Országos Egyesületének elnöke volt:
„Kimagasló szakmai felkészültségű, a
tehetséggondozást mély elkötelezettséggel
végző óvónőt szeretnék Kalafutné Gőbölös
Katalin személyében figyelmükbe ajánlani. Sokszintű tudását óvodapedagógusként, az aktuális tudástartalmakkal lépést
tartva a gyermekeknek életkori sajátosságaiknak megfelelően át is tudja adni! Az
óvodás gyermekeket iskolába lépésre fel-

BONIS BONA DISCERE, VAGYIS JÓTÓL JÓT TANULNI - ez a latin közmondás vált névadójává
annak a kitüntetésnek, amelyet a Nemzeti Tehetség Program keretében alapított az Emberi
Erőforrások Minisztériuma.

Az utóbbi évek nemzetközi
pályázatainak MÁV ovis díjazottjai:

A "BONIS BONA1 – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT" DÍJRA a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli
magyar, vagy magyarországi nemzetiségi általános, közép- és szakiskolai pedagógusok, mesterségek oktatói és további tehetségsegítők jelölhetők, akik a köznevelés kereteiben oktatják,
nevelik, segítik a gyerekeket, tanulókat.

Zsombor Dénes bronz, arany (2012, 2013)

A tehetséggondozásban kiemelkedő munkát
végzők elismerésére kiírt pályázati felhívást a
MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) teszi közzé évente.
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készítő rengeteg empátiát, differenciált törődést igénylő feladata mellett mintegy két
évtizede foglalkozik tehetséggondozásukkal is a vizuális kultúra terén. Hosszú évekig a zánkai tehetséggondozó táborban a
kisiskolások csoportjaival is kiemelkedő
sikerességgel foglalkozott. A MROE elnökeként szakmai mentorként, illetve a gyermekalkotások pályázatain zsűritagként
rengetegszer tapasztaltam nagyszerű, empatikus személyiségét, kiváló szakmai és
emberi kvalitásait: a MROE vezetősége kimagasló művészeti-pedagógiai munkájáért MROE-emlékéremmel díjazta 2001ben.”
Az igazsághoz azonban hozzá tartozik az is hogy az óvoda más területeken is
hangsúlyt fektet a tehetségek gondozására.
A díj egy kicsit az óvoda vezetését és közösségét is illeti.
A Szerk.

Aszódi Dorottya ezüst (2012, 2013)
Szilágyi Rebeka arany (2012, 2013)
Jancsó Anna bronz (2013)
Zsombor Lili bronz, ezüst (2011, 2012)
Hajdrik Csenge arany (2012)
Gyepessy Dalma arany (2011, 2012)
Takács Lilla ezüst (2012)
Várnai Bálint arany (2012)
Karászi Kira bronz (2010)
Belovai Luca arany (2010)
Borsos Bora arany (2010)
Garay Ágnes ezüst (2010)
Horpácsi Alexandra ezüst (2010)

Megmaradt a kisvárosi jelleg
Vidéken élt, majd később a fővárosba költözött. Igazából sosem tudta
megszokni a főváros nyüzsgő, rohanó életét, így feleségével együtt
úgy döntöttek, hogy olyan helyre
költöznek, amely közel van ugyan
Budapesthez, de a nyugalom garantált. Az informatikusként dolgozó
Kovács Ákos 2004 óta él Dunakeszin,
és úgy véli, a 40 ezressé fejlődött
településnek sikerült még most is
megőriznie kisvárosi jellegét.
– Vidéki városból a fővárosba,
majd onnan ismét vidékre. A kör
bezárult?
– Hogy bezárult-e azt nem tudom, de abban biztos vagyok,
hogy számunkra ideális lakóhely
Dunakeszi, azaz a lehető legjobb
választás volt a részünkről. A feleségem és én is Kecskemétről származunk, és a munkánk miatt Budapesten éltünk egy darabig. Bevallom őszintén, noha engem még
mindig odaköt a munkám, egyszerűen képtelen voltam megszokni a
budapesti nyüzsgést. Szinte elmenekültem onnan…
– Nem lehetett egyszerű döntés, hiszen sok minden a fővároshoz kötötte…
– Két idősebb, 13 és 11 éves fiam
is Budapesten született, illetve feleségemmel együtt ott dolgoztunk,
ám ez sem volt ahhoz elég, hogy a
fővárosban maradjunk. 2004-ben
albérletben éltünk és építkeztünk
is egyben, majd 2005 karácsonya
előtt költöztünk be mostani házunkba. Persze, azt be kell vallanom, kifejezetten előnyös, hogy
Budapest közel van, és a közlekedés is jó, aránylag hamar beérek a
munkahelyemre. A feleségem pedig gyógytornászként dolgozik jelenleg Dunakeszin
– Ha már szóba került a közlekedés. Azt hallottam Önről, hogy
a kerékpár szerelmese. Ezek szerint a Dunakeszin történt változások, mint például a bicikli utak
kijelölése elnyerték a tetszését?
– Ez így van, kerékpárral közlekedem, ezért fantasztikusnak tartom a közlekedés ilyen irányú át-

alakítását. Ráadásul azt veszem
észre, hogy a bicikli utak megjelenésével a közlekedési morál is rengeteget fejlődött a településünkön,
így bátran el merjük engedni a két
nagyobb gyereket iskolába kerékpárral, míg a legkisebb, négy és fél
éves fiút mi visszük az óvodába.
– A város egyre szélesebb körű
társadalmi életébe is bekapcsolódott?
– Igen, és ettől még jobban érzem magam ebben a városban.
Mind a civil, mind pedig a politikai életben megtaláltam a magam
számítását, ráadásul vallásos emberként nemcsak a magam, hanem az egyházi óvodába járó kisfiam lelki fejlődését jó kezekben
érzem. Azok közé tartozom, akik
az iskolákban is szívesen venném az egyház nagyobb szerepét,
ugyanakkor állítom, hihetetlen
magas színvonalú mind az általános, mind pedig a középiskolában
az oktatás.
– Mi az, amit a legjobban szeret Dunakesziben?
– Noha említhetném a rengeteg, kifejezetten színvonalas kulturális programot, mégis leginkább azt emelném ki, hogy hiába
duzzadt immár 40 ezresre Dunakeszi, sikerült megőriznie a kisvárosi jellegét.
– És mi lenne az, ami a legjobban hiányzik?
– Egy igazi, mindenki által látogatható városközpont hiányzik
nekem egyedül, ahol kávézók, üzletek és szórakozó helyek fogadhatnák az embereket.

molnár

Maradjon ez az irány!
Több, mint húsz
éve költözött
Dunakeszire.
Családot alapított, anyaként,
feleségként,
majd önálló nőként is a maximumot hozza ki
magából. Annak
ellenére pozitívan éli meg
mindennapjait,
hogy jelenleg
aktív munkakereső. Szabó Ildikó szerint Dunakeszi fantasztikus fejlődésnek indult néhány éve, és azt reméli,
a város vezetése tartja majd ezt az irányt.
Noha nem a város szülöttje, ám
már úgy érzi, tősgyökeres dunakeszi lakosnak mondhatja magát.
Amikor több mint húsz éve a településre költözött, nem gondolta
volna, ennyire meg lehet szeretni
egy várost.
„A kezdetektől fogva mindig lakótelepen éltünk, és sosem éreztem
azt, hogy emiatt hátrányban lennék a kertvárosban élőkkel szemben. A közbiztonság kifejezetten
jó nálunk, és ami igazán meglepő, a szomszédok itt is odafigyelnek a másikra, vigyázunk egymás
értékeire. Ráadásul a rendőrség is
járőrözik megállás nélkül, így bárki kimehet az utcára félelem nélkül. Én is ezt teszem, noha világ
életemben félős voltam” – mesélte Szabó Ildikó.
Nagyon szeret családjával –
édesanyjával és lányával – itt élni,
mert úgy érzi, a város minden
szinten fejlődik.
„Nagyon jó ez az irány, és csak
abban bízom, hogy sokáig folytatódik majd. Mivel rengeteget kerékpározom, így kifejezetten örültem annak, hogy ennyi bicikli utat
jelöltek a városban. Sőt, az egész
régióban, nem véletlen, hogy an�nyian kaptak rá a kerékpározásra.
A lányommal és a barátaimmal mi
is szoktunk bicikli túrákat szervezni, és néha egészen Verőcéig
elmerészkedünk” – jelentette ki a

47 éves nő. Nem ért egyet azokkal,
akik azt vallják, hiányzik egy városközpont Dunakeszin. A piaccal
szemben lévő téren ugyanis minden megtalálható, ami egy ilyen,
negyvenezres lélekszámot elért
városban szükséges. Ugyanakkor
azokkal egyetért, akik a település
földrajzi fekvését jónak tartják.
„A főváros, Budapest és a régió
központja, Vác is maximum félórás útra van Dunakeszitől, ráadásul a tömegközlekedés is jól
megoldott mindkét irányba” – közölte Ildikó.
Egyik kedvenc helye a városban a felújított Duna-part, ahol
nemcsak sétálni lehet kulturált
körülmények között, hanem ebédelni vagy vacsorázni egyet az éttermekben, esetleg meginni egy jó
kávét, elfogyasztani egy ízletes süteményt vagy fagylaltot az ott található cukrászdák valamelyikében.
Ildikó jelenleg aktív munkakereső, hiszen szeretné, ha a család
bevétele az alkalmi munkák helyett egy biztos állásból tevődne
össze.
„Érettségivel rendelkezem, mellette van kereskedelmi végzettségem és elvégeztem egy OKJ-s dajkaképzést is. Bízom abban, hogy
rövidesen megoldódik minden” –
tette hozzá Szabó Ildikó.

M. L.
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VOKE József Attila Művelődési Központ
Májusi programajánlója
Május 7. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Anyák napja. Kerek születésnaposok köszöntése.
Műsor, tánc, vacsora, tombola.
Május 8. csütörtök 10 óra
„Évszakok”
Ifjúsági hangverseny – Vivaldi műveiből
Km: Váci Szimfonikus Zenekar
A belépés ingyenes!
Május 12. hétfő 19 óra
Müller Péter előadása
Belépő: 2.300.-Ft
Május 14. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Bp. Közlekedési Múzeum,
Magyar Vasúttörténeti Park
Május 15. csütörtök 18 óra
A Bárdos Lajos Általános Iskola Gálaműsora
Május 16. péntek 17.30 óra
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola táncvizsgája
Május 17. szombat 10.30 óra
A Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
Mesemondó Találkozója
Móra Ferenc és Pósa Lajos műveiből, három
generáció részvételével,
a Művelődési Központ és a Nyugdíjas Kiránduló
Klub szervezésében.
Május 21. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Ivó-nap a férfi klubtagok tiszteletére.
Műsoros délután.
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Május 23. péntek 9.30 óra
Bonbon Matiné bérletes előadás:
Kiskondás trió – A csudálatos tárogató
Mesés zenejáték
Belépő: 1.000.- Ft
Május 23. péntek 18 óra
A Kőrösi Táncegyüttes Évzáró Gálaműsora
Május 24. szombat 19 óra
„Holdvilágos éjszakán”
Retró revü esti hangulatban a Holdvilág
Kamaraszínház művészeivel.
Jegyárak:
felnőtt: 1.700.-Ft, nyugdíjas és
14 év feletti diák: 1.500.-Ft,
gyerek (10-14 éves): 1.350.-Ft, gyerek
(10 évesig) 1.200.-Ft
Csoportos jegy (15 fő felett) 1.350.-Ft
Május 28. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
A. program: Paksi Atomerőmű
B. program: Óbuda Kiscelli-kastély, Újlaki
plébániatemplom, Gül Baba Türbe.
Május 30. péntek 18 óra
Szalma Edit grafikus kiállításának
megnyitója
Május 31. szombat 15 óra
Uray György Színház:
Hoppláda (gyermekelőadás)
Belépő: 1.000.-Ft
VOKE (2120 Dunakeszi, Állomás
s é t á n y 1 7 . ) w w w. v o k e j a m k . h u
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Zongoraavató koncert a művelődési központban
Tavaszi zsongás címmel különleges koncert színhelye volt március 29-én a VOKE József Attila Művelődési Központ. Különlegessége abban rejlett, hogy a korábban Kállay Gyula által az intézménynek adományozott koncertzongora avatására ez alkalommal került sor.

A

nézőtér zsúfolásig megtelt az érdeklődő zenebarát közönséggel, akiket Csoma Attila igazgató köszöntött, majd Dióssi Csaba
polgármester megnyitó szavai
következtek. Örvendetes tényként említette, hogy a településen felpezsdült a kulturális élet.
Köszönhető ez a programokat befogadó művelődési központnak, s nem utolsósorban
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatójának, Farkas Pálnak, aki egyúttal a Váci Szimfonikus Zenekar karnagya. Elismeréssel szólt két zongora
tanszakos növendékről, Ungár
Cecíliáról és Bárdos Csengéről,
mindketten dr. Domoszlai Erzsébet tanszakvezető növendékei, akik a múlt évi, Nyíregyházán megrendezett országos zongoraversenyen sikeres
szereplésükkel elnyertek többek között egy ötven százalékos zongoravásárlási lehetősé-

get zeneiskolájuk számára. És
kiemelten szólt Kállay Gyuláról, aki az elmúlt fél esztendőben három hangversenyzongorát és három pianínót adományozott a városnak.
A továbbiakban elmondta a
polgármester, hogy az önkormányzat, megérezve az idők
szavát, kezdeményezi egy új,

Téli-nyári
gumi csere!

• Szőnyegtisztítás: 1150-1550Ft/m2
• Sötétítőfüggöny tisztítás: 900-1550Ft/kg
• Ing mosva-vasalva: 490Ft/db
MINŐSÉGI VEGYTISZTÍTÁS FOLTKEZELÉSSEL!

Kellemes
Húsvéti
Ünnepeket
kívánunk!

Visszatérő ügyfeleknek -10% törzskedvezmény a mosás és vegytisztítás árából!
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XXI., századi művészetek házának létrehozását. A tervek
lassan elkészülnek s ezt a nagyközönség is megismerheti. Itt
említette meg Tarcsay György
nevét, akinek nemes szándéka elhunyta után derült ki: 70
millió forintot hagyott a városra uszoda építésére.
Beszéde befejeztével ajándékokat adott át az említetteknek,
Kállay Gyula pedig átvehette az
Önkormányzat oklevelét.
Ezt követően kezdetét vette a szimfonikus zenekar magas színvonalú, emlékezetes hangversenye, melyen
Brahms, Smetana, Sinding és
Csajkovszkíj művei mellett, a
koncert fénypontjaként Bergl
Noémi zongoraművész, dr.
Domoszlai Erzsébet egykori
tanítványa bravúros előadásában elhangzott Liszt Frerenc
A-dúr zongoraversenye. Az
egyes műsorszámok előtt Somogyi Ágnes zenekari titkár

zeneszerzőkről szóló „minielőadásai”, valamint a zeneszámok elhangzása közben általa összeállított, vetített hangulatos illusztrációk tették teljessé a koncertélményt.
Katona M. István
Fotó: Vörös István

Tavaszi nyitány
-szomorú akkorddal
A DunArt Művészeti Egyesület Tavaszi Tárlat című kiállítását két alkotótársnak szentelte: Péntek Lajos és Sípos
Károly néhány művét mutatták be a Fő úti DunArt Galéria előterében A megnyitó ünnepséget azonban beárnyékolta egy tragikus esemény: az egyik alkotó, Sípos Károly
néhány nappal korábban elhunyt.

A

Tavaszi Tárlat című kiállítás
nem várt szomorú emlékezéssel kezdődött, melyben az április 1-jén elhunyt idősebb Sipos
Károly életútja előtt tisztelgett
Peti Sándor, a DunArt Művészeti Egyesület elnöke. Ahogy az elnök megnyitójában fogalmazott,
„az egy héttel ezelőtti stroke legyőzte szeretettre méltó erős akaratát, tettvágyát, és 89 évét. Tisztelettel búcsúzunk tőle ezzel a kiállítással, emléke ez által is tovább
őrződik bennünk.” (Sipos Károlyra külön írásunkban emlékezünk.
A szerk.)

Péntek Lajos festőművész
A város jeles polgárától vett búcsú után Peti Sándor a DunArt
művészeti csoport doyenje, Péntek Lajos alkotó pályafutását, művészetét méltatta, aki olaj technikával készült festményeivel szerepel a tavaszi kiállításon. „Péntek
Lajos már fiatalon is szívesen rajzolt. Gyermekkorát falun töltötte,
ahol szinte mindent lerajzolt, ami
felkeltette érdeklődését. Talán ennek köszönhetően vált belőle biológia-rajz szakos tanár. Később,
szavaival élve „A forradalom hos�szú külföldi útra kényszerítette”.
Ez nem tette lehetővé számára,
hogy tanult hivatását gyakorolja és pedagógusként dolgozzon.
Csak hosszú évek után hazatérve,
itthon kezdett el szabadidejében
újra rajzolni, festeni. Már nyugdíjasként ismerte meg a Nagymarosi
Képzőművészeti csoportot, melynek tagja lett. Életmű kiállítását
Dunakeszin a József Attila Művelődési Központban rendezték
meg 2009-ben. Otthonában állandó önálló galériát hozott létre képeinek. Témái között elsősorban

csendélet, tájkép, falusi életképek
és portré található. Képei sokfelé találhatók a világban. Utóbbi
években hiányoltam képeit a nyári tárlatokon, ezért örültem, hogy
elfogadta meghívásunkat az ez évi
Tavaszi Nyitányunkra.” – mondta
megnyitó beszédében Peti Sándor.
Ezt követően a DunArt vezetője
kedves szavakkal beszélt a Galéria
másik két kiállító helyiségében bemutatkozó tizenhét egyesületi alkotótársról és műveikről.
Peti Sándor beszélt arról is, hogy
a DunArt művészeti csoportnak
mintegy négy éve történt megalakulása óta sikerült szervesen bekapcsolódnia Dunakeszi kulturális, művészeti életébe. A város által szervezett programok állandó
résztvevőjeként ma már meghívottjai kulturális, művészeti fórumoknak, kiállításoknak. Ugyanakkor egyre több saját programmal is színesítik Dunakeszi művészeti tevékenységének palettáját.
Elsődleges céljuk közösséget teremtő erővel összefogni, figyelemmel kísérni a Dunakeszin élő, ide
kötődő művészek tevékenységét.
Az állandó galéria számos önálló szervezésű program, kiállítás
megrendezését teszi lehetővé számukra. - Hisz mit ér egy alkotás,
ha az egy pince, fiók vagy egy padlás homályába veszik. A mű akkor
él s élteti alkotóját, ha az látható,
ha arról beszélnek, ha arra emlékeznek – hangsúlyozta megnyitó
beszédében Peti Sándor elnök.
A tervek szerint a DunArt Galéria előtérében havonta váltják
majd a képeket, ezzel téve izgalmassá a vizuális élményt visszatérő látogatóik számára is.
A jelenlegi kiállítás április 25ig látható, majd május első péntekén nyitják meg az „Előtérben a
fotósok” című kiállításukat. Júniusban pedig Tuzson-Berczeli Péter
alkotásait láthatják majd az érdeklődők, abban a hónapban, amikor
a galéria részesévé válik az országos múzeumok éjszakája programnak.
A szerk.
Fotó: KesziPress

Elhunyt
idősebb Sipos Károly
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy idősebb Sipos Károly
2014. április 1-én, életének 89. évében örökre elaludt.
Karcsi bácsi 1925-ben született Dunakeszin. Mindenki
számára példamutató lokálpatriótaként itt élt és alkotott élete végéig.
művésztársai és Dunakeszi város. Ugyanaznap a dunakeszi
Szt. Mihály- templomban emlékeztek meg róla és imádkoztak érte.
Drága emléke szívünkben
örökké él.
***

N

evéhez fűződik az 1960ban alapított Motoros Klub,
Dunakeszi első benzinkútjának
megépítése, számos, a falusi tájat
és életet megörökítő festmény,
valamint a saját gondozásában
megjelent „Régi keszi történetek” című novelláskötet is, melyért 2001. március 15-én Dunakeszi Városért Aranyfokozatú
díjat vehetett át.

Peti Sándor és
Tuzson-Berczeli Péter

Sipos Károly a falu szellemi,
kulturális és földrajzi értékeinek megőrzéséért, a közösség
építéséért a Rendszerváltozás
után megalapította a MiKesziek
Civil Egyesületet. Ugyanebben az időszakban megtervezte
több száz magyarországi helység új címerét, köztük Dunakeszi város jelenlegi címerét
is, melyen a város védőszentje,
Szent Mihály látható.
Idősebb Sipos Károlytól,
Karcsi bácsitól 2014. április 11én, a Fóti úti Köztemetőben
búcsúzott felesége, gyermekei,
unokái, dédunokája, barátai,

Idősebb Sipos Károlyra alkotótársai, barátai április 4-én,
a Tavaszi nyitány képzőművészeti tárlat megnyitóján emlékeztek, akinek festményei közül ezúttal azok kerültek bemutatásra, melyeket eddig még
nem láthatott a nagyközönség.

Az elhunyt alkotóművészről
Peti Sándor, a DunArt egyesület elnöke emlékezett meg szeretetteljes gondolatokkal. Képein megjelenik a régi Dunakeszi, falusi emberek, tájak, a
Duna-part természeti szépségei. 2000-ben önálló kiállítása
volt a József Attila Művelődési
Központban, amit barátja Péntek Lajos nyitott meg. A kiállítás sikert, elismerést, bátorítást
hozott számára. Ettől kezdve
rendszeres kiállítója volt a nyári tárlatoknak.
Sipos Károly életútját méltatva elmondta azt is, hogy a nagy
közmegbecsülésnek örvendő
jeles Dunakeszi polgárral még
együtt válogatták ki az április
4-én nyílt kiállításon bemutatásra kerülő festményeit. A Fő
úti DunArt Galériában rendezett kiállítás közönsége egy
perces néma főhajtással emlékezett a 89 éves korában elhunyt idősebb Sipos Károlyra.
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Házias ízvilág, európai minőség

Zsezsi Husiból NemEs Food Manufaktúra
Minden nemzetnek megvan a maga egyedi, sajátos gasztronómiai kultúrája, amely
különleges specialitásaival, ízvilágával büszkélkedhet. Mi, magyarok is számos
ételkülönlegességet, finomságot adtunk a világnak.

G

asztronómiai
kultúránk évszázadokra nyúlik vissza. Még felsorolni
sem lehet, hogy milyen sokféle finomság kerülhet a terített asztalra. Vannak, akik a könnyű, kalóriaszegény ételeket részesítik
előnyben, míg mások a Krúdyféle velős csontos húslevest, a házias ízvilágot kedvelik… Egy biztos, lehet bármilyen az élet körülöttünk, egy finom étel elfogyasztása után mindig szebbnek látjuk
a világot…
Másokhoz hasonlóan ezt az
alapigazságot ismerte fel Zsezserán
Antal „Zsezsi” hentes is, aki 1996
óta kínálja vásárlóinak az egyedi
készítésű, házias ízvilágú termékeit. – Mindannyian kedveljük a
finom, ízletes ételeket. Én mindig
is azok igényét igyekeztem kiszolgálni, akik a minőségi húskészítmények mellett tették le a voksot.
A kilencvenes évek második felében egy speciális hűtőkocsival jártam Dunakeszit, amelyből kínáltam húskészítményeimet a háziasszonyoknak – idézi fel a hőskort
Zsezserán Antal, akinek családi vállalkozásban működő üzeme
ma már a legkorszerűbb műszaki technológiával van felszerelve,
hogy viszonteladókat is kiszolgálhasson.
– Egyre nagyobb lett az érdeklődés termékeink iránt, mivel nem
tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, adalékanyagot, cukrot,
mind valódi húsból készül. A fejlődés következő lépcsőfokaként nyitottunk egy pici üzletet a Barátság
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úton, ahol 3 évig működtünk. Egy
rövid szünet után - a fogyasztói
igények kielégítése céljából - ismét
üzletet nyitottunk, de azt már a
kertvárosban, a Fóti úton. Készítményeink távolabbi településekre – Etyek, Kaposvár, Zsámbok –
is eljutottak, de nem egyszer előfordult, hogy nagy mennyiségben
vittek tőlünk horvátországi nyaralásra is – mondta elégedettséggel a tekintetében Zsezserán Antal, aki örömmel mutatja be a legszigorúbb uniós előírásoknak is
megfelelő modern üzemüket.
A vásárlói igények nagysága
tükröződik a vállalkozás technológiai, műszaki fejlődésében is.
Az uniós előírásoknak megfelelő
üzemben több mint 10 millió forintos fejlesztést hajtottak végre,
melynek megtérülésében bíznak a
Duna Food Manufaktúra Kft. tulajdonosai.
– A modern üzem kialakítása és gépesítése érdekében üzlettársammal közösen létrehoztuk
a Duna Food Manufaktúra Kft-t,
amely kizárólag prémiumterméket készít. Ez egy igazi családi vállalkozás, melyben a feleségemmel
és a fiammal együtt dolgozzuk
fel, csomagoljuk a minőségi alapanyagokból készült termékeket.
Készítményeink ízvilágukban és
minőségükben pontosan olyanok,
mintha otthon, a háziasszony készítené el az első lépésektől kezdődően. Igaz, hogy magasabb árszínvonalon kínáljuk őket, mint
a nagy tételben forgalmazó üzletközpontok, de mi nem az árral

akarunk velük versenyezni, hanem jobbak akarunk lenni a termékek minőségét illetően, mert
cégünk prémiumalapanyagokat
dolgoz fel. Azt a vásárlói réteget céloztuk meg termékeinkkel,
amely kedveli és igényli az ízletes húskészítményeket. Hogy minél több igényt kielégíthessünk,
ezért termékpalettánkkal nyitunk
a paleoid étrendet követők felé is.
Üzemünkben az alapanyagokat
szakosított hűtőben tároljuk és
az állategészségügyi előírásoknak
megfelelően eltérő napokon dolgozzuk fel őket. Az alapanyagot
– tojás, liszt, zsemlemorzsa felhasználásával - panírozzuk, majd
gyorsfagyasztással (sokkolással)
érjük el a -18oC-ot, ugyanis így
nem roncsolódik a hús szerkezete.
Sokkolás után csomagoljuk, majd
az egységcsomagokban kerülnek
be az úgynevezett tároló hűtőbe –
mondja az üzemet termelésvezetőként irányító Zsezserán Antal.
A hűtőben egymás mellett sorakozó termékek bemutatása közben a húsipari szakember elárulta azt is, hogy a vásárlók körében
nagyon kedvelt a fokhagymával
pácolt, panírozott csirkefalatka,
az előhűtött tatárbeefsteak, a töltött dagadó, a panírozott húsokból pedig szinte mindegyiket szeretik a megrendelők, mert érzéke-

lik, nem nagyüzemi terméket fogyasztanak.
A feldolgozó üzemből visszatérve az irodába, vendéglátóm bemutatja a Duna Food Manufaktúra Kft. webáruházát és honlapját,
melyen egy kisfilmből az érdeklődő vásárló azt is megtudhatja,
hogy kialakítottak egy új brandet, egy új termékcsaládot, melyet
NemEs Food Manufaktúra néven
forgalmaznak.
– A NemEs nem valakinek a
nevét jeleníti meg, hanem azt üzeni a fogyasztónak, hogy a termék nem tartalmaz tartósítószert,
mesterséges adalékokat. Nálunk –
mint az cégünk nevéből is kiderül – minden kézimunkával készül, valódi anyagok felhasználásával, mely sok hozzáadott értéket képvisel – hangsúlyozta a
dunakeszi Táncsics Mihály utcában lévő feldolgozóüzem társtulajdonosa, Zsezserán Antal, kinek termékeit jelenleg még csak
on-line vagy telefonos megrendeléssel lehet megvásárolni, melyeket házhoz szállítanak, hogy a vásárló házias ízvilágú, igazi magyaros ételt szolgálhasson fel a család
asztalára.
A cég tervei között szerepel,
hogy áruik a közeljövőben kiemelt
kiskereskedésekben is elérhető legyen a végfogyasztó számára.

Már Dunakeszire is megérkezett a Borháló!
Az Év Legdinamikusabban
Fejlődő Franchise Hálózata - a Borháló - három hete
megnyitotta legújabb üzletét Dunakeszin, a Barátság úti pavilonsoron.

A

bor, mint Magyarország értékeinek egyike,
töretlen népszerűségnek örvend. Minőségi borivási
szokásainkat azonban nagyban
befolyásolja az anyagi valóság,
hogy a széles skálán mozgó, jelentős árkülönbözeteket mutató nedű elérhetővé válik-e számunkra.
Ezen gondolat mentén indult
el a Borháló üzlet ötlete és megvalósítása. A cél az, hogy minél szélesebb körben, a pénztárca vastagságától függetlenül ismerjék meg az emberek
a minőségi magyar borokat. A
marketing és a mutatós palackok "kifelejtésével", nagy kiszerelésben, mindenki számára elérhető áron lehet kínálni közvetlenül a termelőtől a prémium kategóriás folyóborokat.
Az árukészlet egy szakértő
válogatás eredménye, a hozzáértő tulajdonosok választják
ki azt a bort, amit eladásra érdemesnek tartanak, stratégiai
együttműködésben a hazai borászokkal. Partner többek között a Takler, a Frittmann és a

Mészáros borászat is. Így tudnak különleges borokat árulni, a minőség megőrzése érdekében pedig a termék boltba kerüléséig a szállítás minden részletére odafigyelnek,
pl. zárt hűtőláncon szállítják a
borokat. A boltokban szaksze-

rű kiszolgálással, nagyobb kiszerelésben (magnum palackban, bag-in-boxban vagy pillepalackban) árulják a finom nedűt, így azokhoz alacsonyabb
áron juthatnak a vásárlók. A
közvélemény eddig úgy tartotta, hogy műanyag palackban

csak gyenge minőségű italt lehet venni, ezen a szemléleten
kíván változtatni a Borháló. A
pillepalack nem a muzeális borok tárolására alkalmas, a csomagolást a hétköznapi borfogyasztáshoz tervezték. A fehérbor ebben a csomagolásban 3-4
hónapig, a vörösbor pedig 6 hónapig őrzi meg a frissességét.
A Dunakeszi üzlet vezetői szeretettel várnak mindenkit, aki ezen állításokról bizonyosságot akar szerezni. Náluk
mindenki - ingyenes kóstolgatás útján - megtalálhatja az ízléséhez legközelebb álló bort.
A portfólió folyamatos bővítése miatt érdemes rendszeres látogatóvá válni, amelyet törzsvásárlói kártyával, és az ezzel
járó kedvezményekkel hálálnak meg.
A hirdetés bemutatója
egyszeri 10 %
kedvezményben
részesül.
Nyitva tartás:
H-P 11-19,
Szo 9-13.

III. Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap

A

hogy a Dunakeszi Polgár előző számában beszámoltunk róla, idén is lesz
Önkéntes Köztisztasági Nap, melynek
keretében folytatjuk az előző évek munkáját. A
korábbiakban Dunakeszin 28 helyen számoltunk fel illegális hulladéklerakókat, ezt folytatjuk idén is. Mindenkit szeretettel várunk, aki
úgy gondolja, hogy tud szabadidejéből egy-két
órát áldozni városunk tisztábbá tétele és környezetünk megóvása érdekében.
A jelentkezők e-mailben vagy telefonon
kapnak további tájékoztatást a helyszínekről.
A rendezvény időpontja: 2014. május 3.
szombat, 10.00-tól 13.00-ig
Jelentkezni lehet a koztisztasaginap@dunakeszi.hu e-mail címen, vagy a 06-70-4243587-es telefonszámon. Várjuk egyesületek,
magánszemélyek, baráti társaságok, politikai
szervezetek és egyéb csoportok jelentkezését.
(Eddig magánszemélyek mellett bejelentkezett a Kesző Népe és a Jobbik csapata.)
Nyíri Márton
környezetvédelmi tanácsnok
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Fehér Zsolt vezetőedző változásokat tervez a játékoskeretben

Az NB I élmezőnyében zárt
a Kinizsi futsal csapata

A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub az első NB I-es évét remekül zárta. Fehér Zsolt vezetőedző játékosai az alapszakaszban az előkelő 4. helyen végeztek. A bajnoki mérkőzéseken nyújtott teljesítmény és a csapatot jellemző acélos elszántság bíztató jel volt a final fourba való bejutást jelentő Aramis elleni két győztes mérkőzésig tartó
párharc előtt. Az első összecsapáson még győzedelmeskedett a Kinizsi szív, de már akkor is érezhető volt, hogy
Kun Gáboréknak nemcsak az ellenfél öt játékosával kell felvenniük a küzdelmet…

A

győztesen megvívott első találkozó után idegenben elbukott a Kinizsi, így a továbbjutást eldöntő harmadik mérkőzést a Radnótiban játszotta
a két csapat. Minden adott volt a rengeteg
izgalmat ígérő futsal mérkőzéshez. Ezúttal is telt ház volt, az ország legjobb és legnépesebb közönsége egy emberként buzdította a Kinizsit. Nagyon kellett a szurkolás, mert már első az összecsapáson elvesztette vezérét Dunakeszi. Az Aramis
játékosainak „keménykedéseit” szóvá
tevő Fehér Zsolt vezetőedzőt a bírók a lelátóra „száműzték, nem úgy a Kun Gáborral és a többiekkel szemben harciasan
fellépő vendégek egy-két játékosát.
A négy hónapos eltiltással sújtott „Papa”
a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub atyjával,
az NB II-es együttes csapatkapitányával,
Szijjártó Péterrel együtt a sajtópáholyból
drukkolta végig az elődöntőbe jutást eldöntő találkozót.
Nagy volt a nyomás a TóthTemesi, Kun, Sáfár, Csopaki kezdő ötösen, akik játékán érződött
a feszültség, láthatóan nyomta őket az óriási tét súlya. Az
első gólt az Aramis szerezte meg, amit a második félidő elején újabb találattal
növelt. Temesi vezérletével
mindent megpróbált a Kinizsi, de ezen az estén nem
volt szerencséjük, mert az
Aramis kapusa remekelt,
vagy ha ő „kapitulált”, akkor
ott volt segítségként a kapufa. Hosszú gólja felcsillantotta a reményeket, de ez is hamar hamvába hullott, mert a
vezetőedző után sérülés miatt elvesztette csapatkapitányát is a Kinizsi. Kun Gábort
már az első összecsapáson is
keményen „faragták”, de akkor
még „megúszta” komolyabb baj
nélkül, ezúttal viszont combizom sérülés miatt volt kénytelen kiszállni. A hazai publikum majd „szétszedte dühében” a lelátó korlátját, amiért
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térően „keményen belépő” vendégek gólzsákja és társai a bírók „jóindulatának”
köszönhetően a pályán maradhattak.
Ideges, feszült hangulatú találkozón Sáfár hibájából Roni emelt a tehetetlen Tóth
felett a kapuba. A vészkapus játék sem a
Kinizsinek kedvezett, mert egy újabb eladott labdával Roni újfent betalált. Így
1-4-gyel zárult a felső ági rájátszás. A Dunakeszi Kinizsi első NB I-es bajnoki évét
az előkelő 5. helyen zárta. Az Aramis pedig a Győr ellen játszhatja a döntőbe jutást eldöntő találkozókat.
Az izgalmakkal teli mérkőzés után a
Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó Fehér
Zsolt vezetőedző a csapat nevében köszöntetett mondott a vereség ellenére is a
Kinizsit ünneplő nézőknek.
- Annak ellenére, hogy nem sikerült bejutni a final fourba, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a csapat. Hétről hétre kiegyensúlyozott munkát végzett. Bízom
benne, hogy jövőre minimum ezt, de
akár egy jobb szezont is tudunk produkálni – mondta a mester.
- A nézők reakciója jól érzékelhető
volt egy-egy bírói ítélet után. Ők nyíltan kimondták, hogy a játékvezetők
több esetben is a Kinizsi ellen fújtak. Ön is így látta?
- Igen, amit felháborítónak
tartok. Úgy érzem nem egyenlő feltételek mellett játszottunk,
számos esetben elmaradt az ellenfél játékosainak a fegyelmezése,
akik nem a szabályok szerint igyekeztek megtörni játékunkat. Ezzel a
futsalt nem fejlesztjük, hanem romboljuk.
- Sokan nehezményezték, hogy
önt négy hónapra eltiltották, az
ellenfél egy-két „keménykedő”
játékosa pedig végig a pályán
maradhatott.
- Én is így gondolom. Még az
első mérkőzésen – egy vitatott
ítélet után – a játékvezető félre értette a megjegyzésemet, s ezért
éppen amiatt a játékos miatt til-

tottak el, akinek a mai mérkőzésen nem a
pályán lett volna helye.
- Az ön „száműzése” milyen hatással
volt a csapat teljesítményére?
- Szerénytelenség nélkül mondom, a
csapat elvesztette hadvezérét. Ezt egy
ilyen fontos, kiélezett mérkőzésen nem
bírja el az együttes. Egyébként elégedett
vagyok a fiúk bajnoki teljesítményével,
bár nem kéne annak lennem, mert aki ismer, az tudja, hogy mindig újabb és nagyobb célok eléréséért küzdök. Jövőre ennél sokkal többet szeretnék elérni.
- Hogyan tovább?
- Szeptemberig számunkra véget ért a
bajnokság, de minden tudásommal azon
munkálkodom, hogy az öt hónapos pihenő idején is magas hőfokon égjen a fiúkban a harci tűz. Ezt sok-sok edzőmérkőzéssel és rengeteg munkával kívánom elérni.
- Az új bajnoki nyitányra változik-e az
NB I-es csapat játékoskerete?
- Mindenképpen. Ha lehetőségem lesz
rá, akkor szeretnék tehetséges fiatalokat
igazolni a csapathoz. Azt sem hallgatom
el, hogy egy-két játékos hozzáállása nem
tetszik. Ezért olyan fiatal játékosokat fogok idehozni, akik megtiszteltetésnek veszik, hogy a Dunakeszi Kinizsi futsal csapatában játszhatnak.
Vetési Imre
Fotó: Simonffy Norbert
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Futakeszi:
Óriási siker volt
Gyönyörű tavaszi időben óriási érdeklődés mellett
rendezték meg hosszú évek után újra a Futakeszi tömegsportversenyt a dunakeszi repülőtéren. A Városi
Önkormányzat, Dunakeszi Város Sportigazgatósága,
a Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület, valamint a váci futóversenyek atyja, Bíró György és Barátai a szervezésben ezúttal is jelesre vizsgáztak.

K

icsik és nagyobb, profik
és lelkes „megszállott”
futók, mintegy 1500-an
rótták a köröket a festői szépségű környezetben március a délelőtt.
Az óvodásoknak lufival a kézben 200 m-es távot kellett teljesíteniük, akik közül az első három helyezett díjazásban részesült, miként a 2,5 km-es Fut a
Kis Keszi, és a felkészültebb futók részére kiírt 5 km-es Fut a
Keszi versenyzői is. De külön díjazták az iskolák és az egyesületek versenyét is.
A futók között teljesítette a
távot a Futakeszi fővédnöke,
Tuzson Bence területi fejlesztési
biztos és a rendezvény házigaz-
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dája, Dióssi Csaba polgármester
is, akik a verseny után lapunknak
nyilatkozva elmondták, hogy
nagyon örülnek a Futakeszi sikerének, az óriási részvételnek,
ami arra ösztönzi őket, hogy jövőre is megrendezze a tömegsportversenyt a város.
A politikusokhoz hasonlóan örültek a kicsik és nagyok is,
akik a közül a szerencsésebbek a sportolás, a futás élménye mellett – nyertek egy Futakeszi pólót is.
De talán a legboldogabb a váci
Újhelyi család volt, amely megnyerte a szervezők által felajánlott városnéző sétarepülést.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

ATLÉTIKA

ASZTALITENISZ

Dobogósok:
Rády, Vetier, Baráti, Péter, Czéh

Szőke Borbála sikere
a diákolimpián

Megkezdődött az atlétika idény a fedett pályás bajnokság beindulásával. Utóbbi évtizedekben a Dunakeszi Vasutas atlétái mindig jó eredményeket értek
el. Idén sem maradtak el a sikerek.

K

iemelkedő eredmény szerepelője lett, a 19 éves Rády Zoltán,
február közepén az új junior (U 20) rekordot futó 4x400-es
váltónak tagja volt és megelőzték a felnőtt válogatottat.
A Junior Fedett Pályás Atlétikai Bajnokságon Rády Zoltán 400
méteren 3. lett 50.27 mp idővel, 60 méteres gátfutásban 4. helyen futott be. Női hármasugrásban a 18 éves Vetier Borbála 10.92-es ugrásával 3.
Felnőtt fedett pályás Bajnokságban DVSE 4x400-as férfi váltója
előkelő 5. helyen végzett. Csapatban a legidősebb versenyzőjük csak
20 éves.
Az ifjúsági Fedett Pályás Országos Bajnokságon Baráti Patricia 60
méteren 7.95-ös eredményével 2. helyen ért célba. Péter Tamás 12.77es eredményével hármasugrásban bronzérmes lett.
Serdülők korosztályában, ötpróbában, a 15 éves Lovistyék Bálint 4.,
Eszes Dani 5. helyen végezett.
Fiatal dobók is jól szerepeltek az újoncoknál, a 13 éveseknél Czéh
Yvett 29.62 méteres dobásával ezüstérmes. Serdülőknél a 15 éves Haraszti Nikolett 5., Weisz Mária 7. lett.
Solymosi László

A 12 éves Szőke Borbála Széchenyi Iskola hatodik A
osztályos tanulója, az országos diákolimpián, egy
korcsoporttal feljebb is helyt állt és a 7. helyet szerezte meg.

B

orbála a Széchenyi Iskola kosárlabda csapatában kezdett el sportolni
Ibrányi Márta tanárnő irányításával. Több sportágba is belekóstolt, négy éve jelentkezett a
Postás asztalitenisz csapatánál,
ahol két évet játszott, jelenleg a
Dunakeszi Kinizsiben edz, ahol
Lindner Ádám, Bartinai Péter,
Fazekas Péter készíti fel a versenyekre.
- Tavaly is indultam a diákolimpián az asztaliteniszben –
mesélte az ifjú sportoló, aki a
Pest megyei küzdelemben 6. he-

lyen végzett. - Idén február 2-án
megnyertem a Pest megyei bajnokságot. A március eleji budapesti országos döntőn csoportomból a második helyen jutottam tovább a főtáblára. Szoros
mérkőzéseket vívtam idősebb
társaim ellen, csak minimális
vereségeket szenvedtem, 7. lettem és nagyon örültem neki.
Barbara édesanyja még ma
is rendszeresen kézilabdázik, a
család mindenben támogatja,
lányuk sikeres pályafutását. További sok sikert Borbála!

Solymosi László

ASZTALITENISZ
Szuper Liga eredmények
Budapest Erdért – Dunakeszi K 4-6 (Ackerman 3, Fest 2, Mura 1)
Dunakeszi K – Szekszárd 0-10

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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LABARÚGÁS
Széchenyi labdarúgó kupa
győztese: Fazekas iskola csapata
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Széchenyi labdarugó kupát, erről Szabó Ferenc tanár úr
számolt be, aki elmondta, hogy a 2005-2006-ban született játékosok szerepelhettek. A játékidő 15 perc,
négy mezőnyjátékos, egy kapus játszott csapatonként. a Győzelmet a Fazekas M. Iskola szerezte meg,
a Szent István, Kőrösi, Széchenyi A, Széchenyi B és a
Bárdos csapata előtt.

100 éves Dunakeszi Kinizsi
(jogelődje Alagi SC)
1914. március 1 – 2014. március 1. (II. rész)

A

megjelentek: Blau Albert és Ernő, Dick Géza és Károly,
Eiben Béla és Géza, Frenczer Károly, Forró István és
János, Hörömpöli Lajos, Iván Árpád, Jurasek István, Keller
Gyula (a házigazda), Machault József, Mészáros Gyula, Nagy
Béla, Pető János, Pirnstingel János, Pusztai János, Radványi
Zsigmond, Remzer Rezső, Takács János, Turcsányi Géza és
Miklós, Vella Lajos, Végh László és Vogel Ede.
Turcsányi Miklós felállt és elmondta a szabályzatot, amit egyhangúan elfogadtak. Végh László korelnök kimondta: az Alagi
Sport Club megalakult, a jelvény pajzsos színei, kék-piros. Ezt
követte a reggelig tartó mulatság. Az 1914. június 3-án a Belügyminisztérium 992270/1914. V. szám alatt engedélyezte működésüket.
Az akkori labdarúgópálya, Szilágyi- Attila – Mikszáth – Petőfi utcák által határolt területen volt. A telek Pláner Alfrédé,
az Alagon működő angol lóidomár tulajdona volt. A Club üres
pénztárral indult. A Club tagok befizették a tagdíjat, de ez kevés volt ahhoz, hogy felszerelést vásároljanak. A club háznagya
Keller Gyula kölcsönzött 100 koronát, ebből az összegből vásárolta meg a club az első piros-kék felszerelést.
Solymosi László
sporttörténész

G

yőztes csapat tagjai: Pócs Balázs, Herrich Krisztián, Kaczeus
Ádám, Burger Botond, Benedek Bence, Fenyő Dániel, Palatin
Bálint, Takács Péter, Bádonyi Csaba (edző: Bánki Teréz).
Különdíjas: gólkirály Burger Botond (Fazekas Iskola).
S. L.

LABARÚGÁS

Rosszul alakult a tavaszi rajt,
a Kinizsi felnőtt csapatának.

Pomáz – Dunakeszi K 2-1 (Horváth)
Göd – Dunakeszi K 1-0
Perbál – Dunakeszi K 1-1 (Szabó G 11-ből)
Dunakeszi K – Pilisszentiván 0- 0. A bajnokság első (vendégek) és
második helyezett találkozója, nagy nézőszámmal.
Szigetgyöngye – Dunakeszi K 2-0
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Röplabdás hírek a Kőrösiből
A Dunakeszi Polgár márciusi számában megemlített Sport XXI Szeged kupán országosan 56 induló
mini csapat közül "A" csapatunk 8.
helyezést ért el, ami a mezőny erősségét tekintve és országos klubcsapatok között játszva nagyon jó
eredménynek számít. Március 29én a Budapesti Röplabda Szövetség
által Budapesten, az Eötvös Általános Iskolában megtartott kismini

röplabda tornán "B" csapatunk 8
csapat közül bronzérmet szerzett.
Legkisebbjeink, akik az első évet
töltik röplabdával, március 23-án
a Kőrösiben rendezett szupermini
tornán 12 és 8 induló csapat közül
egy 4. és 6. helyezést értek el.
A csapatok jelenleg a májusban
megrendezésre kerülő OMK Országos Mini Kupára készülnek.
Szalai Attila

SAKK
Pest megye I/A
Alagi DSK – Szigetszentmárton
1,5-3,5 (győz: Kovács D., döntetlen Bernáth P.) A többszörös bajnok ellen, a 15 átlagkorú alagi
sakkcsapat helyt állt.
Alagi DSK – Kóka 2-3 (győz: Petró,
döntetlen: Lapis, Bernáth P.)
Pest megye Szuper csoport
Dunakeszi K – Vác 4-6 (győz: Horváth K., döntetlen: Molnár P.,
Szabó J., Al Raheem, Molnár S.,
Gránicz, Bánhidi)
Érd- Dunakeszi K 4-6 (győz: Horváth, Nádasdi, Sergyán, Szénás,
döntetlen: Molnár P., Al Raheem,
Bánhidi, Repcsik)

Pest megye I. osztály
Alagi DSK – Vác 4,5-5.5 (győz:
Csete, Gyombolai, Naán, döntetlen: Czap, Lapis, Bernáth P.)
Törökbálint – Alagi DSK 5-5
(győz: Nógrádi, Bernáth P., Viola G., döntetlen: Solymosi, Csete,
Kiss, Gyombolai)
35. Pest megyei országos nyílt
egyéni sakkversenyen jól szerepeltek az Alagi DSK versenyzői: I.
kcs: 3. Juhász Attila, II. kcs.: 3. Sági
Bence.
Gratulálunk!
(Solymosi)

Egészségtudatos családi nap
a MAGYI sportpályán
A Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete, a Dunakeszi
Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület közreműködésével az
Éljünk tudatosan a családban rendezvénysorozatának kezdő eseményeként Egészségtudatos családi napot szervez
a MAGYI pályán 2014. április 26-án 9-13 óra között, melyre
szeretettel vár minden kis- és nagycsaládot.
A részvétel ingyenes.
A rendezvény egyik célja a sportágak megismerése, kipróbálása,
valamint a helyi rendszeres edzési lehetőségek bemutatása, mint
például foci, pingpong, kézilabda,
röplabda, tenisz, tamburelló, kajak - kenu, atlétika, zumba, stb.
Barátságos kispályás CSALÁDI FUTBALL tornát is rendezünk,
melyre várjuk a vegyes korosztályú
- és akár vegyes nemű - csapatok
nevezését a noe.dunakeszi@gmail.
com címen, illetve a helyszínen 9
óra előtt. A rendezvény alatt családi akadályverseny is zajlik majd. A
színpadon különböző helyi táncos
és tornacsoportok mutatkoznak be,
a sátrakban pedig dunakeszi és környéki, egészséggel foglalkozó cégek
adnak gyakorlati tanácsokat, információt a helyes életvezetéssel, egészséges életmóddal kapcsolatban.

A kisebb gyermekek szórakoztatásában, egészséges életmódra
buzdításában a dunakeszi családi
napközik és magánóvodák is segítséget nyújtanak.
Programainkról, működésünkről a honlapunkon: http://noe.dunakeszi.hu , illetve facebook oldalunkon - https://www.facebook.
com/Nagycsaladosok.Dunakeszi.
Egyesulete - tájékozódhat. Szívesen fogadunk bármilyen támogatást, konstruktív ötletet, részvételi
szándékot programjainkon cégek,
magánszemélyek részéről is!
Reméljük, hogy az első város
számára is nyitott rendezvényünkön számíthatunk az Önök részvételére. Találkozzunk április 26án délelőtt a MAGYI pályán!
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete
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