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Együtt a város – Dun
Nagyszerű programok a majálison
Négy nap, hat helyszínen és számtalan program várta városunk polgárait május 1-4.
között. A tavaszi hosszú hétvége nagyszerű alkalmat kínált arra, hogy családok,
barátok együtt töltsenek néhány jó hangulatú napot a szabadban. Már az első közös együttlét, a majális remek hangulatban, nagyszerű programokkal telt.

I

dén május első napjain majálissal, sportnappal, utcabállal és városi Anyák
napi programmal várta az önkormányzat a város polgárait, amely arra biztatott mindenkit, hogy mozduljon ki otthonról és legyen részese a tartalmas
programoknak. Akik elfogadták az önkormányzat invitáló
felkérését és kilátogattak a Katonadombra - ahol idén először
rendezték meg a városi majálist - azok remekül szórakozhattak a nagyszerű programoknak
köszönhetően. A város közkedvelt rendezvényhelyszíne színes
lufik pompázatos látványával
„köszöntötte” a majálisozó dunakesziek ezreit, akiket az általuk kiválasztott kedvenc színű
léggömbbel ajándékozott meg
a Fidesz sátránál Dióssi Csaba
polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester, Bocsák Istvánné
képviselő asszony, családügyi
tanácsnok, Szabó József önkormányzati képviselő, egyházügyi
tanácsnok és dr. Thoma Csaba
önkormányzati képviselő.
A műsorfolyam délelőtt tíz
órakor indult késő estéig tartó
élményekben gazdag vendéghódító útjára. A szülők, a barátok, az osztálytársak és majálisozók sokasága körében nagy
sikert arattak a néptánc együttesek fergeteges produkciói, a
pom-pon csapat és balett „társulat” bemutatója. Ezúttal is
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vastapssal „hálálta” meg a közönség a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület koncertjét…
Zene, tánc, látványos bemutatók, sok-sok játék várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Akinek kedve volt hozzá elindulhatott a Decathlon futóversenyén,
melynek különböző távjait a
gyönyörű Duna-parti környezetben teljesíthették a futás, a
sportolás szerelmesei.
Megteltek a finomságokat
kínáló vendéglátók szabadtéri
„éttermei” az ínyencségeket fogyasztó vendégekkel, a frissen
csapolt sör mellett társalgó barátokkal, családokkal. A városi
képviselő-testületben
helyet
foglaló pártok képviselői közül
a szocialisták ízletes gulyással
vendégelték meg szimpatizánsaikat, melyet Póczik Anita és
Ábri Ferenc készített. A Jobbik
idén is helyben sütött palacsintával várta a sátrukat felkeresőket Nyíri Márton, és Szombat
István jóvoltából. Az EgyüttPM csapata Lukácsi Bálinttal
az élen fogadta a majálisozókat. A Fidesz csapata színes lufikkal kedveskedett a gyermekeknek és a felnőtteknek.
A színes majálisozó forgatagban ott volt dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő is.
Az egész napos jó hangulatú majális záró produkciójaként a Back II Black koncertjén szórakozhatott a nagyérde-

mű, akit a műsor előtt köszöntött Dióssi Csaba polgármester.
A köszöntő végén pedig sor került a 6 darab motoros repülésre feljogosító kupon, valamint
a két személyes belföldi utazás
kisorsolására. Gratulálunk a
nyerteseknek!

nakeszi Családi Napok
Együtt sportolt a város
A ragyogó napfényes időben sportolni vágyókkal telt meg a Magyarság
sportpálya és a Duna-part, ahol több százan „kóstoltak bele” a Dél-kelet
Ázsiában már több ezer éve népszerű sárkányhajózás varázslatos világába. Óriási sikert aratott az önkormányzat és a MALÉV Repülő Klub közös akciója, melynek köszönhetően a város polgárai két napon át ötven
százalékos kedvezménnyel gyönyörködhettek a fellegek magasságából
Dunakeszi, a Horányi sziget és a Duna látványában.

E

gyütt a Város - Dunakeszi Családi
Napok négy napos rendezvény sorozat második napján a sporté volt a
főszerep. Már kora délelőtt megtelt a sportolni vágyók sokaságával és a városban működő egyesületek versenyzőivel a megújult
Magyarság Sportpálya, melyen éppen egy
éve avatta fel az önkormányzat a nagy népszerűségnek örvendő BMX-sportpályát. A
bátorsággal, ügyességgel és nem akármilyen fizikai állóképességgel felvértezett fiatalok ezen a napon is hódoltak a sokak által elismert sportszenvedélyüknek.
Látványos képet rajzoltak fel a füves futballpályán a harcművészetek ifjú "művelői", akik szüleik és az érdeklődők figyelő
tekintetétől övezve mutatták be a gyakorlatokat. A színes szőnyegen "gyűrték" egymást a jövő birkózó bajnokai, akikhez fogható lelkesedéssel vívtak ádáz küzdelmet
a görhokisok is. A mind tüzesebben izzó
nap sem zavarta az atléták, a korfball és a
kézilabda helyi kiválóságainak bemutatóját. A sportoló diákokkal ott voltak a pálya mellett a testnevelő tanárok, de volt,
aki, mint például Temesvári István, a júniusban 100. születésnapját ünneplő Dunakeszi Kinizsi elnöke "beszállt" a bemutató edzést tartó ifjú női kézilabda csapat
játékosai közé. A város egyik jeles sportvezetője, az alagi sakkélet meghatározó személyisége, Solymosi László is sakktáblához
ült, hogy a fiatalokkal megismertesse az
ősi játék szépségét. Ott volt Erdész Zoltán
alpolgármester is, aki két kis gyermekével
érkezett a sportnapra.
Fiatalok izgalmas teniszmérkőzéseket
játszottak a vörös salakon, hangos volt
a Magyi sportpályája a "kis Messivel és a
kis Ronaldoval" megerősített csapatok játékosainak egymást biztató mondataitól. A Városi Sportigazgatóság igazgatója,
Seltenreich József, a sportnap fő szervezője folyamatosan látogatta a programokat,
melyekről helyi "szpíkerként" tájékoztatta
a közönséget. Természetesen megtekintette a rendezvényt Dióssi Csaba polgármester is, aki ha csak teheti aktív résztvevője
az önkormányzat által szervezett sport- és

szabadidő versenyeknek, és adta át a sárkányhajó valamint a BMX verseny győzteseinek az elismeréseket.
A közönség állandóan "hullámzott" a
sporttelepen, akik remekül érezték magukat, miként azok is, akik az önkormányzat
és a Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület jóvoltából
megismerkedhettek a sárkányhajó verseny
szépségeivel és fortélyaival. Mint azt ifjú
Bauer Márton egyesületi elnök elmondta;
a bemutatóval szeretnék a dunakesziek és
a környező településeken élők figyelmét és
érdeklődését ráirányítani a több ezer éves
sportág szépségeire. – Két nap alatt közel ötszázan szálltak hajóba, hogy személyesen is átéljék az evezés és gyönyörű dunai környezet látványának páratlan élményét. A Római parton már ismert és kedvelt feelinget szeretnénk Dunakeszin is
meghonosítani – mondta a Dunakeszi Légió sárkányhajó csapat „vezére”, aki társaival együtt arra biztat mindenkit, hogy
hódítsák meg a Dunát, élvezzék a mozgás,
a sportolás, a szabadság lélekemelő élményét.
Valami hasonló csodát élhettek át azok
is, akik a fellegek közelségéből gyönyörködhettek Dunakeszi látképében. Dunakeszi Város Önkormányzata és a MALÉV
Repülő Klub együttműködésének köszönhetően a sportnap harmadik helyszíne a
város repülőtere volt, ahonnan folyamatosan emelkedett magasba a három személyes motoros kisgép és az egy fős vitorlázó.
A közösen támogatott akciónak óriási sikere volt, hiszen már az első napon, a kora
délutáni órákban egyetlen szabadhely sem
volt a másnap is harminc felszállást engedélyezett gépre. Mi ez, ha nem, siker a javából, amit az sem árnyékol be, hogy május
3-án a délutáni esős-viharos időjárás miatt
voltak, akik nem élvezhették a nagyon várt
repülés élményét, amit az önkormányzatnak és repülő klubnak köszönhetően május 11-én élhetnek át…
Az összeállítást írta:
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
Dunakeszi Polgár 5

Együtt a város – Dun
Korzózni jó
Még az eső-gyanús felhők sem riasztották el a családokat, hogy
az Együtt a Város programsorozat harmadik napján kilátogassanak a Dunakeszi Korzóra. Akik gépkocsival érkeztek, egy idő
után már nehezen találtak parkolóhelyet, de örvendetes, hogy
sokan jöttek kerékpárral, és persze akadtak szép számmal gyalogosok is, családok kisgyermekekkel, idős házaspárok, esetenként unokákkal. Egyszóval, szimbolikusan együtt volt a város,
sok százan korzóztak, mert akadt látni-hallgatni való.

E

gymástól távol, elkerülve az
áthallást, utcazenészek muzsikáltak s ki-ki, érdeklődésének
megfelelő stílusú zenéket választhatott. Az andalító barokk-zenétől a
ma már klasszikusnak számító rockzenén át a gyerekdalokig lehetett választani, ám több együttes is akadt,
akik egyéni szerzeményeikkel voltak
sikeresek.
Főleg a kisgyermekeket vonzotta a
Légy te is művész, valamint a Zenede feliratú sátor. Előbbiben kis festők
élhették ki vizuális fantáziájukat és
rendre készültek a vízfestékkel megalkotott képek. Az egyik különleges
alkotás készítője Érsek Maja Olimpia
óvodás volt, de remekelt Szél Flóra
első osztályos kisdiák is. A másik sátorban a nádsípkészítés titkaiba avat-

A szeretet virágaival,
örömszavakkal, tisztelettel, öleléssel köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat. Ők tudják,
hiszik, hogy a hála nem
egy napos, még akkor sem,
ha akadnak hosszabbrövidebb
gondterhelt
napok. De mindezeken
túltesz a mindennapok
biztonsága, amit a szó
legmélyebb értelmében
nyújthat gyermekeinek.

E

z a nap önmagában is
ünnep, de illeszkedett a
Családi napok sorozatába is, mint záró program. Május 4-én, a Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium aulájában
az ismert és népszerű Ridikül
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ta be a gyerekeket és szüleiket Kovács
László péceli népzenész, hangszerkészítő és Laczkóné Fodor Zsuzsanna, a
Bárdos Lajos Általános Iskola tanítónője.
Hat órakor aztán elkezdte műsorát a színpadon a Sixtones acapella
énekegyüttes. A kiváló csapat Disney-rajzfilmzenék feldolgozásaival,
könnyűzenei átiratokkal, jazzszerzeményekkel szórakoztatta a közönséget. És hát ezzel a produkcióval véget
is ért a program, mert ami délután
még csak gyanú volt, ekkorra beigazolódott. Eleredt az eső és ezzel „elszállt” a Madarak beígért koncertje.
De azért jó volt korzózni.
Katona M. István
A szerző felvételei

Anyák napja

című tévéműsor házigazdája, Jakupcsek Gabriella vezette
azt a talkshow-t, melyen Szombati Edina hatszoros magyar
SQUASH bajnok, Molnár-Jancsik Beáta, a Humán Szolgáltató Központ megbízott vezetője,
(mindketten városunk lakosai)
valamint Erős Antónia műsorvezető beszélgettek az anyaság,
a gyermeknevelés örömeiről és
gondjairól. Nemegyszer a közönség körében derűt fakasztóan beszéltek a párválasztásról,

családalapításról a gyermekvállalás felelősségéről. Szóba
került az is, hogy a társadalomban, vagy éppen a munkahelyeken mennyire tolerálják a
kisgyermekes édesanyákat.
A beszélgetés utolsó harmadában a műsor hagyományainak megfelelően férfi vendéget, jelesül Dióssi Csaba polgármestert kérték színpadra,
akiről köztudott, hogy négy
gyermekes családapa. Elmondta, hogy felesége, Ibolya vál-

lalta az otthoni gyermeknevelést.Kiemelte, hogy mély tiszteletet érez minden édesanya
iránt. „Az életemben mindig is
kiemelten fontos volt az anyák
napja. Bár ma már csak az emlékeimben szólhat édesanyámról ez a nap, számomra ugyanolyan fontos ünnep maradt, és
ezt a gondolatot adom tovább
gyermekeimnek is – zárta a beszélgetést.
Katona M. István

nakeszi Családi Napok
A tisztelet virágszála

Dunakeszi Város Önkormányzata nagy tisztelettel és szeretettel gondol a városban élő hölgyekre, akiket az év egyik legszebb ünnepén,
Anyák napján egy szál virággal köszönt a Képviselő-testület nevében a
polgármester.

D

ióssi Csaba minden esztendőben ellátogat a József Attila Művelődési Központban
működő nyugdíjas klub rendezvényére.
A minap rendezett ünnepségen kedves szavakkal és virággal köszöntötte a város legnagyobb klubjának hölgy tagjait: „Ma abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a
Dunakeszi Nyugdíjas Klub Anyák napi ünnepségén egy-egy virággal köszönthetem a
klub hölgy tagjait. A sok-sok édesanya mellett külön szeretettel és virágcsokorral köszöntöm a szép korú, 95 éves Etelka nénit, és rajta keresztül minden édesanyát és nagymamát, akiknek ezúton is jó egészséget kívánok!” – hangzottak a polgármester köszöntő szavai.

Köszönetnyilvánítás

A

Dunakeszi Bárdos Lajos
Általános Iskola tanulóközössége nevében köszönetemet fejezem ki városunk Önkormányzatának, hogy tanulóinknak virágot adományozott az édesanyák köszöntésére.
Jó kezdeményezés és nemes
gesztus a város vezetői részéről, hogy ilyen módon is támogatják nevelő munkánkat, tiszteletüket kifejezve az anyaság
iránt. A gyermekek nagy örömmel vitték haza édesanyjuknak
a szeretet jelképét, a színes virágot.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Tavaszi ünnepségeket tartottak
Rheának az istenek anyjának,
és vele együtt az édesanyák
tiszteletére.
Magyarországon 1925-ben a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928ban már miniszteri rendelet
sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és
tették meg az előkészületeket
az Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában
így írtak a napról: „Felkérjük
a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó «Anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet,
szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek
pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy
család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”
Horváthné
Szentléleki Katalin

Polgármesteri értékelés
Megkértük Dióssi Csaba polgármestert,
értékelje a családi napok sorozatát:
„Úgy gondolom, hogy az eseményekben gazdag májusi hosszú hétvége beleillik
a ciklus elején meghirdetett „Dunakeszi a
Mi városunk” koncepcióba. A Programiroda kollégái azért találták ki az „Együtt
a város” mottójú családi napokat, mert a
naptár is adta magát. A négy napos hétvégét két ünnep keretezte, május elseje és az
anyák napja. Azt gondoltuk, hogy a köz-

bülső két napot igyekszünk olyan programokkal megtölteni, ami összehozza a
családokat, lehetőséget teremt arra, hogy
sportrendezvényeken közösen részt vegyenek, a Duna korzón találkozzanak, szórakozzanak.
Ez a rendezvénysorozat is része annak a
törekvésünknek, hogy közösséget építsünk
városunk lakóival, akik nagy számban jelentek meg a rendezvényeken. Tapasztalatunk, hogy a lakosok egyre inkább hozzá-

szoknak, hogy a Programiroda színvonalas rendezvényeket állít össze, hiszen sikeres volt a Dunakeszi Feszt, a Viadal vagy
a tavalyi gyermeknap, reméljük az idei is
az lesz. Egyre több pozitív visszajelzést
kapunk a rendezvényekkel kapcsolatban,
ami arra motivál minket, hogy még inkább igyekezzünk új ötletekkel színesíteni a palettát.”
Katona M. István
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körzeti képvi
Városunk szégyenfoltja (Kossuth Lajos u. rekonstrukciója)
- Dunakeszi Város egyik legforgalmasabb
főútvonala a Kossuth Lajos utca, melynek
rekonstrukcióját 2010 novemberében jeleztem első alkalommal. Közel 40 fotót
küldtem át e-mailben az osztály illetékeseinek, mely képek igazolják, hogy a Kossuth L. u. városunk szégyenfoltja, melynek
rekonstrukciójára már évek óta szükség
van. Számtalan kátyú található az úttesten
– aknafedelek mellett szintén –, a Kossuth
L. u. 16-18. és 22. melletti megsüllyedt,
beszakadt rácsos víznyelő helyreállítását
2011 júniusa óta kérem. Nincs megfelelő
csapadékvíz elvezetés, mivel kizárólag a
Kölcsey u. és a Királyhágó u. közötti szakaszon van rácsos víznyelő. A Kossuth L. u.
aszfaltjának felmaratása, a munkálatok végeztével az utca szőnyegezése a fentiekben jelzett problémák miatt indokolt.
- A Tábor út 21. sz. tulajdonosa jelezte,
hogy a Tábor u. 19-21-23. sz. előtti csatornafedeleken áthaladó gépjárművek csattanása miatt nem tudnak pihenni, mely
zavarja a környéken élők nyugalmát. Másnap e-mailben, majd az osztály főtanácsosától írásban kértem a hibák megszüntetését, mivel a kérelmező hölgy az elmúlt
hónapokban több alkalommal jelezte a
problémát, de kérése a mai napig nem teljesült.
- A körzet ellenőrzése alkalmával több címen észleltem kátyúkat, melyek helyreállítását e-mailben (is) jeleztem. A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály főtanácsosától, valamint a Közüzemi Kft. környezetvédelmi és műszaki ügyintézőjétől kértem
intézkedésüket. Kátyúzás megszüntetésének címei: - Batthyány E. u. 13. – Rákóczi
és Báthory találkozásában – Rákóczi út 7.

– Rákóczi út 66. (2 db) – Kossuth L. u. 43.
(utóbbi a Magyar Közúthoz tartozik)
- Az egyik József u.-i hölgy telefonon
jelezte, hogy a Klapka u.-ban a gyalogos
felüljáró közelében lévő „Behajtani Tilos”
tábla nincs az eredeti helyén. A helyreállítás végett e-mailben, majd telefonon kértem a KRESZ tábla helyreállítását a balesetveszély elkerülése érdekében. Két
nappal később a KRESZ tábla visszaállítása megtörtént.
- Kálmán u.-i lakó személyes találkozásunk alkalmával említette, hogy a Kálmán
u. 85. sz. előtt a keresztrácsos víznyelő balesetveszélyes, mivel a rácson áthaladó
gépjárművek miatt beszakadhat a rács. Az
előzőek miatt a hiba megszüntetését kértem.
- A Mányoki Ádám téren 04.13-i hétvégén csőtörés volt, mely helyreállítást
a DMRV dolgozói másnap elvégezték.
Morvai János kirendeltség vezető érdeklődésemre – végleges helyreállítás időpontja – nem tudott konkrétumot mondani.
Ugyanis 2 hónapja új kivitelező cég látja el
a feladatokat, akik már nem csak Dunakeszi és Göd, hanem a DMRV-hez tartozó ös�szes területen végzik a végleges helyreállítási munkálatokat. Szerencsésebb esetben egy-két hét, de rosszabb esetben pár
hónap múlva fognak a területen aszfaltozni. No comment.
- Brassói u.-i hölgy hívott fel az ingatlanja előtti árok takarítása végett. A megkeresést követően jeleztem a Közüzemi Kft.
illetékese felé a körzetben kialakított csapadékvíz elvezető árkok takarítását. A körzeti ellenőrzés végeztével előbb a Brassói
u.-ban kialakított valamennyi árok takarí-

tását, majd 22 utcában 46 föld illetve mederlapos árok tisztítását kértem. A Brassói
u.-i árkok tisztítását a közmunkások elvégezték.

Mielőbb el kell hárítani a balesetveszélyt,
ezért kizártnak tartom, hogy hónapokig
ne kerülne sor az aszfaltozásra

- A Sződi és a Zápolya u. sarkon lévő rácsos víznyelő takarítását jeleztem az osztály felé.
- Gesztenyefa gallyazása miatt keresett
meg a Kálmán-Zápolya u. sarokingatlan
tulajdonosa, mely kérést továbbítottam az
illetékesek felé. Várhatóan a gallyazásra és
az árkok takarítására is csak a majálist követően kerülhet sor.
- A Batthyány u. 9. tulajdonosa az ingatlan előtti nyárfa kivágását kérte e-mailben, mivel számos problémát okoz az ott
lakóknak. A mailt továbbítottam a Közüzem felé, és egyben a helyszín szemlézését kértem, melynek eredménye igazolhatja a hölgy állítását.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Kedves Dunakesziek! Tisztelt Lakótársaim!
Ismertetni szeretném Dunakeszi
5. számú választókerületének
első negyedéves fejlesztéseit és
a közeljövőben induló P+R parkolók kiépítésével kapcsolatos
információkat.
A tavalyi év végén elkészült a
járda a Tompa Mihály utcai játszótér körül, mely a visszajelzéseket tekintve nagy segítséget
jelent a gyermekeseknek, szívesebben indulnak a játszótérre a
kellemetlenebb időjárási viszonyok között is.
Megújult a Fazekas Mihály Álta-
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lános Iskola udvarán a sportpálya
kerítése. Az udvar régi kerítésének
állapota cserét kívánt, azonban a
gyerekbarát és esztétikus megoldás érdekében UV-álló anyagból
készült, időtálló kerítést választottunk. A szülők kérésére a sportpálya új kerítésén kívül kis focikapuk
is beszerzésre kerültek.
Áprilisban elindult a P+R parkolók kiépítése – a Gyártelepi
vonatállomás mellett is. A Dunakeszi lakosok jelentős része
dolgozik a fővárosban, ezért a
kulturált parkoló és kerékpártá-

roló elengedhetetlen az ingázók számára. A hosszú várakozás után az idei év elején a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
tájékoztatást adott arról, hogy
tavasszal
megkezdődhetnek
az építkezések (a gyártelepi és
a Dunakeszi-alsói állomásokon
áprilisban, a Nagyállomás júliusban). Dunakeszi-Gyártelep állomásnál két helyen kerül kialakításra P+R parkoló, mely összesen 168 db gépkocsi tárolására
lesz alkalmas. A megújult Klapka utca folytatásaként új P+R

parkoló létesül, valamint a Klapka utca melletti részen 78 db kerékpár tárolására alkalmas B+R
fedett kerékpártároló lesz elérhető a bicikliseknek. A centrumhoz közelebbi oldalon a Béke
utca mellett a jelenlegi burkolt
parkoló kibővül, felújításra, átépítésre kerül. A parkolók területén a közművek kiváltásra kerülnek, kiépül a közvilágítás és a
térfigyelő kamerarendszer is.
Botka Gábor
5. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!
A tavasz beköszöntével egyre
többen választják a kültéri kikapcsolódási lehetőségeket:
kerékpározás, játszóterek, séták. Célunk, hogy a tél után a
szabadtéri parkokat, játszótereket, kerékpárutakat is felkészítsük erre az igényre, ezért hamarosan megkezdődik városszerte, így a mi körzetünkben is a

gallyazás, a kerékpárutak megtisztítása, játszóterek rendbetétele.
Látható, hogy a város több
pontján elkezdődtek a járdaépítések. Természetesen, a
mi körzetünkre is hamarosan
sor kerül. Ahogy megígértem,
idén tovább folytatódik a Kossuth Lajos utcában a járda épí-

tése. Tavaly a Szent Imre tértől
a Deák Ferenc utcai kereszteződésig, idén pedig ennek folytatásaként a Batthyány Elemér utcai szakasz valósul meg.
A Lakosságszolgálati osztály munkatársaival egyeztetve született meg az a döntés,
hogy a Rákóczi úton K-szegély
építünk ki.
Emellett a körzetet járva úgy
láttam, több helyen is szükséges facsemeték telepítése, amit

a körzetben lakók is megerősítettek számomra.
Örömmel láttam, hogy milyen
sokan látogattak ki a Dunakeszi családi Napok rendezvényre. Május 25-én szintén rendezvénnyel készülünk a Katonadombra, hiszen ekkor tartjuk a
Városi Gyermeknapot. Várunk
mindenkit!
Erdész Zoltán
10. számú választókörzet
képviselője

Megépült a járda, elkezdődött a P+R-parkolók építése
Mielőtt az elmúlt hosszabb-rövidebb időszak pozitív történéseket szedném csokorba, hadd
tegyek említést kevésbé szívderítő, ugyanakkor figyelmet,
odafigyelést érdemlő történésekről is.
A tavasz beköszöntével párhuzamosan városszerte, a körzetben pedig leginkább az alagi
részen – Kincsem utca, Nándori utca, Kápolna utca által határolt területen – szaporodtak
meg a kertes lakóházak melléképületeiben található értékek, illetve a gépjárművek kerekeinek eltulajdonítása. A Dunakeszi Rendőrkapitányság külön
akciótervet foganatosított a jelenség megakadályozása, vis�szaszorítása érdekében, amelyben a helyi polgárőrök segítségére is számított. Tóth Csaba
kapitányságvezető személyesen kérte részvételemet ennek
megszervezésében, így a megalakulását márciusban kimondó, tevékenységét elsősorban
városunk 7. számú körzetében
kifejtő Dunakeszi-alsó Polgárőr
Egyesület leendő tagjai részéről többen is részt vettünk ezen
portyákon. Szeretném ezúton
is megragadni az alkalmat, és
arra biztatni alagi és alsói lakótársaimat, hogy jelentkezzenek az immár tíz vizsgázott tagot számláló Dunakeszi-alsói
polgárőrcsapatba (2013 nyaráig ez a létszám mindössze kettő fő volt). Az a személy, aki belép a polgárőrséghez, a járőrszolgálatának idejét saját maga
határozhatja meg, tőle független kötöttségek nélkül. Je-

lentkezni a csoport vezetőjénél, Király Jánosnál a +36 20
943 63 37-es számon, vagy a
j.kiraly74@gmail.com e-mail címen lehet. Amennyiben a közbiztonsággal, vagy bármilyen
konkrét
bűncselekménnyel
kapcsolatos történést tapasztalnak, kérem, soron kívül hívják Klopp Balázs körzeti megbízottat a +36 30 346 72 51-es
telefonszámon (e-mail címe:
dkalso.kmb@freemail.hu), vagy
a rendőrkapitányság ügyeletét:
+ 36 27 341 055.
A Kincsem utcai fenyvesben
tavaly novemberben az ott lakók összefogásával megvalósult faültetést idén azok karózása követte, szintén a helyiek
jóvoltából; az ehhez szükséges
faanyagot az egyik dunakeszi
vállalkozó biztosította. Az alsói körzetrészhez kapcsolódó
örömteli hír, hogy április elején megkezdődött, és a hónap
második felére be is fejeződött
a Pálya út menti járda folytatásának kiépítése a Bojtorján utca
elejétől a vasútállomás aluljárójáig a sínek melletti oldalon, ott, ahol a közvilágítás eleve adott. Az alsói járda megépítésére Dióssi Csaba polgármester és a testület Fidesz frakciója
még a 2013-as időközi önkormányzati képviselő-választási
kampányom elején vállalt garanciát, és így tehettünk ígéretet erre a fejlesztése. Sok-sok itt
élő fejezte ki megelégedettségét, amiért végre az ígéretből,
az alsói lakosok régi vágyából
mára kézzelfogható valóság
lett. Többéves előkészület után

nagy ívű fejlesztésként április végén megkezdődött Alsón
az állomás mellett és a Muskátli utca elején a P+R-parkolók
építése. Az ezzel kapcsolatban
még februárban tartott lakossági fórumon és egyéb csatornákon hozzám eljutott igények,
kérések alapján – azok megvizsgálása után – több, eredetileg kivágásra ítélt fát sikerült
apró tervmódosítással megmenteni.
A heves vagy éppen kitartó
csendes esőzések idején Alsón
nagyon régóta problémát okoz
a Muskátli utca és a Zsófia utca
elején összegyűlő csapadék. A
lakosság kérésére, korábbi ígéretünknek megfelelően március végén, április elején 2-2 szikkasztó telepítését végeztette el
az önkormányzat a problémás
helyeken, amelyek funkciójukat
majd a P+R-parkolók megépítése és a Zsófia utca leaszfaltozása után látják majd el. Ne feledjük: Alsó – a Magdolna utca
északi szakaszát nem számolva
– utolsó, még földes-poros útjára, a Zsófia utcára hamarosan
végre aszfaltborítás kerül.
Áprilisban tartott nyílt napot a Muskátli utca klubházban a Dunakeszi Alsóért Egyesület, bemutatva, megismertetve azokat a foglalkozásokat,
amelyek 2013 októbere óta bárki számára látogathatók. Az érdeklődők így közelről szemlélhették meg, próbálhatták ki a
Ciróka gyerekfoglalkozást, a
zumba táncpróbát, az ypsylon
tréninget, a jógát, a gerinc- és
a gyógytornát. A programok-

ról részletes információ a www.
dunakeszialso.hu oldalon található. Szintén az egyesület indította útjára „közéleti esték”
megnevezéssel helyi, a közös
ügyek kulturált megbeszélését,
a felmerülő problémák megoldását szolgáló fórumát, amelynek első állomására április végén került sor, témája a közlekedés volt. A körülbelül 25 fő
részvételével zajló majd’ háromórás konstruktív beszélgetés meghívott vendégei Passa
Gábor, Dunakeszi főépítésze és
jómagam lehettem.
A természet és a helyi kis közösségek „ébredésének” biztos
jeleként idén is megtartották a
hagyományos alsói bolhapiacot, valamint szokásos szemétszedési programjukat, amelyet
jó hangulatú közös bográcsozás tett teljessé a repülőtér szélén.
Az alagi városrész lakói számára csütörtöki napokon július
3-án és szeptember 4-én a Kinizsi-pálya büféjében (Fóti út 41.),
míg az alsóiak számára június
5-én és augusztus 14-én a klubház emeletén (Muskátli utca 2.)
17.00 és 18.00 óra között tartok
fogadóórát. Elérhetőségeim:
+36 20 41 91 533; benko.tamas.
dunakeszi@gmail.com
Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársaim!
ti járdára. Ezt követően sajtolással a 2-es
út alatt „U” alakban vitték át a vezetéket
a járdába, s ott új tolózár akna készült. A
régi aknafedél ez által megszűnt, helyét
szilárd burkolattal látták el.
Nagy örömünkre újabb játszótéri játékkal gazdagodott a Béke utcai játszótér.
A körzet számára rendelkezésre álló fejlesztési keret terhére, az Önkormányzat
pénzügyi támogatásával, átadásra került
egy új rugós hintaló.
A körzet fejlesztései
Az előző havi hírlevélben beharangozott
P+R parkolók kialakítása a DunakesziGyártelep állomásnál a régi szilárd burkolat felbontásával megkezdődött. Ezen
parkolók a város vasúti állomásainak jobb
megközelíthetőségét teszik lehetővé.
Befejeződtek a munkálatok a Fő útnak
a Szakorvosi Rendelőnél lévő akna fedelének kiváltásával. Ennek során áttervezésre került a 300 mm-es Dunakeszi gerinc vízvezetéken lévő tolózáraknának
a Fő út alatti szakasza. Az akna kiváltásra került úgy, hogy az úttest burkolatából kihelyezésre került az autósbolt előt-

Tisztelt Dunakesziek!
A Városháza műszaki ügyekkel foglalkozó
osztályán az alábbi témákban egyeztettem és kértem intézkedést:
- A kerületben több helyen (a Pejachevich
és Fóti út, ill. a Karinthy és Shejbal utcák
találkozásánál) tapasztalható, hogy kiadós
eső idején nagyobb tócsa alakul ki, ami
akadályozza a gyalogos vagy kellemetlenné teszi az autós forgalmat. A vízelvezetést mielőbb meg kell oldani.
- Alagligeten a Konrád Ignác utca és Korsós József utcák találkozásánál az esővíz
hordalék miatt válik rendszerint síkossá az
út, itt egy vízelvezető árok építése jelenthet megoldást.
- A Határ úton ismét tapasztaltam az
egyik vízelvezető csatorna feletti rács kilazulását, ezért kértem annak ismételt rögzítését.
A lakosság kiemelt figyelemmel kezeli a
közbiztonsággal kapcsolatos intézkedéseket és beruházásokat, így a városi kamerarendszer kiépítését is. A jelenleg rendelke-
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A körzetben történt
elmúlt évi események
Ritkán tapasztalt hosszú hétvégének
örülhettünk az idei május első napjaiban.
A négynapos szünetben az időjárás is
pártolta azokat, akik Dunakeszi városnak
erre az időszakra szervezett programjain vettek részt. Május 1-jén a megszokott
majálisi hangulatot új helyszínen, a Katonadombon élvezhették az oda kilátogatók. Május 2-án a sportnapra látogathattak ki a Magyarság pályára, a Duna partra, valamint új színfoltként a repülőtérre.
Május 3-án a Duna korzóra látogatókat utcazenészek és kézművesek várták. Vasárnap pedig, Anyák napján az édesanyákzésre álló információk szerint kerületünkben is több kamera kihelyezésre kerül. A
most tervezés alatt lévő rendszer bővítését képviselni fogom, amennyiben az
szakmai szempontból indokolt, az adatátviteli és elektromos infrastruktúra lehetővé teszi, és a szükséges pénzügyi források
is rendelkezésünkre fognak állni.
A Fenyő Lakópark Egyesület egyik rendszeresen visszatérő programja a tavaszi
szemétszedési akció, amit minden évben
a városi hasonló célú kezdeményezéshez
illeszkedve valósítunk meg. Ezúttal, május
3-án 24-en vállaltuk, hogy megtisztítjuk a
környezetünket. Ebben az évben csatlakozott a lakóparki csapatunkhoz a város polgármestere is.
Még a képviselőtestület 4 éves ciklusának elején alkottuk meg a város aszfaltozási ütemtervét. Nagyon fontosnak tartottam a Nyereg köz bevonását ebbe a projektbe, és sikerült elérnem, hogy még ebben a ciklusban szilárd burkolattal lássuk
el ezt az utcát is. A Nyereg közben a beruházás az idei évi útépítések második fázisában indul.
A helyi buszjáratok működésével kapcsolatban az alábbiakról tudok beszámolni:

nak kedveskedett a város a Radnóti gimnáziumban tartott műsorral. Sok ismerőssel találkozhattam ezen a négy napon.
Városunk köztisztasági napot rendezve, immár hagyományként csatlakozik, az
országos „TE SZEDD!” akcióhoz. A korábbi
évek alatt nagymértékben sikerült csökkenteni az illegális szemétlerakást, de
sajnos most is még erre kellett a főhangsúlyt fektetni.
Ehhez kapcsolódott a Szent Mihály Plébánia sokéves hagyománya is, mely keretében május elején a plébániai kert és a
környékének kertrendezésére, takarítására kerül sor. A nagy létszámú közösség
lelkes munkájának köszönhetően megújult a plébániakert és környéke.
Tájékoztatom Önöket, hogy következő
fogadó órám időpontja május 29. 18.00
óra, helyszíne a Bárdos Lajos Általános Iskola.
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

- Lakossági igény ill. szakmai indokok
is alátámasztották, hogy az immár másfél éve működő rendszer kihasználtságáról, utasszámlálással is kapjunk visszacsatolást. A számlálás egy korábbi szerdai napon megtörtént, a kapott eredményeket
elemezzük, és ez alapján mérlegeljük a
szükséges intézkedések megtételét.
- Városi szinten jelentős igény volt arra,
hogy a hétvégén több buszjárat közlekedjen. Az eddigi két - a város nagy részét érintő - szombati körjárat helyett most már három járatot indítunk.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
A Lakótelep Szíve

Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Örömmel számolhatok be az elmúlt
időszak közösségi életéről, mely a
mi körzetünknek különösen sok eseményt hozott!
A majális és a hozzá kapcsolódó rendezvények a Katonadombon és a közelében, lehetőséget teremtettek arra,
hogy közösen a családok együtt szórakozzanak, játszanak, sportoljanak!
Szerencsés a helyzetünk, hiszen a közelben van ez a szép zöld terület, melyet kifejezetten erre a célra tettünk és
teszünk rendbe. Mindenkinek javaslom, hogy egyre többet járjon oda sétálni, pihenni!
Magam a Sportnap szervezésében
vettem részt, s nagy örömmel láttam
sok a Lakótelep Szívében élő családot a Magyi pályán sportolni, mozogni, nézni a remekbe szabott bemutatókat. Amikor a Nap utcai sportpálya
sorsáról készítettük a vélemény felmérést, sokan kérték, hogy maradjon meg az eredeti céljának. Ekkor találkoztam azzal a kis csapattal, amely
már jó ideje játszik ott. Ők a Dunakeszi
Pingvinek, a gör hokis csapat, amely
teljesen amatőr módon szerveződik
Woki László testnevelő atyai segítségé-

vel! Úgy gondolom az ilyen jellegű önszerveződő közösségekre nagy szükség van, ezért támogatom és segítem
a jövőben is őket. Különösen a fiatalok
számára fontos, hogy legyen ilyen kikapcsolódási lehetőség, s egyben a területet is segítheti, hiszen a magukénak érezve azt vigyáznak is rá!
Hamarosan megkezdődnek az évi
rendes felújítási munkák is a körzetben. Szeretném, ha a parkolók javítása, bővítése megindulna, de járda felújítás és közterület rendezés is szerepel a tervek közt. Ezekről a következő beszámolómban részletesen is írok
majd.
Egyre többen keresnek meg levélben, e-mailben, és telefonon vagy
akár személyesen a körzet gondjaival,
s néha örömeivel is. Ez nagyon fontos
számomra, ezért továbbra is kérem,
segítsék a képviselői munkámat!
Elérhetnek a Dunakeszi, Garas utca
4. levélcímen, a Seltenreich.j@dunakeszi.hu e-mail címen, vagy telefonon a
06-27-542-805 számon.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

A 9. számú
választókerület hírei
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
Az áprilisi számban tudattam, hogy a Chili cukrászdánál kialakítandó gyalogátkelő, s két, buszöbölbe helyezett buszmegálló kiépítésére kiírta a város
a közbeszerzési pályázatot. Ez már a második pályázati kiírás volt, mert az elsőre egyetlen pályázat
sem érkezett. Érvényes pályázat hiányában — átdolgozás után, kedvezőbb feltételekkel — az Önkormányzat harmadszor is kiírta a pályázatot. Remélhetőleg most már számíthatunk kivitelezőre,
így a nyár végére elkészülhet az oly nagyon várt és
szükséges gyalogátkelő és a két buszmegálló.
Jó hír, hogy a Széchenyi utcán a Kárpát utcai csatlakozásnál lévő két buszmegállót véglegesítették,
hamarosan térköves burkolatot kap a két járdasziget. Tervezik fedett várakozó kialakítását is.
A Tóvárosban a belső Kossuth utca mentén az
ELMŰ a vezetékek alatti fák gallyazását hetekkel ezelőtt elvégezte, az ágak már elszáradtak, látványuk
rontja az utca képét. Elszállításukra az Önkormányzat kérte a szolgáltatót, akinek közlése szerint várhatóan ez a héten megtörténik.
A tujákat városszerte megtámadta egy betegség,
melynek következtében a növények levelei, ágai
elszáradnak, maga a növény is elhal. Mivel tömeges növénypusztulásról van szó, a Közüzemi Kft-vel
megállapodás született, amely szerint a zöldhulladék szállítási napján elviszik a házak elé helyezett
kivágott tujákat is. Az a kérésük, hogy a 10 cm-nél
vastagabb törzsű tujákat 1 m-es darabokra vágja
fel a tulajdonos, az ennél vékonyabb törzsűeket kb.
2 m-es darabokra vágva helyezzék ki a házak elé.
Az útépítések a vártnál korábban elkezdődtek a
kedvező időjárás miatt. A 9. számú választókerületben elsőként a Mikes Kelemen utca szilárd burkolatának a kiépítése van folyamatban. Azon a területen ez az utca volt a legjobban kitéve a csapadék okozta károknak a sajátos terepviszonyok miatt. Éppen ezért arányosan elosztva 4 szikkasztó
kutat és helyenként, szükség szerint árkokat is kiépítenek, melyek a Rákóczi utca felől érkező csapadékot folyamatosan elvezetik. A gépjármű behajtókat – ahol szükséges – hozzáigazítják a szegélyhez.
A padkát végig 50 cm szélességben – a többi utcához hasonlóan – megszórják apró zúzott kővel.
Ismételten kérem a Mikes Kelemen utca lakóit,
hogy beszéljék meg, hova és hány díszfát szeretnének, s az út elkészülte után tudassák velem, hogy
továbbíthassam a megrendelést.
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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körzeti képviselőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!
Tisztelt Révdűlőiek!

Serkentő hatású párbeszéd

Kérem engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem Önökkel az elmúlt
hónap lakóhelyünket érintő eseményeit,
eredményeit.
- A Közüzemi Kft. munkatársai kijavították a kitört korlátokat a révnél. A Dunapart Kiscsurgó és Rév utca közötti része
megerősítésre kerül.
- Körzetünkben megkezdődött a kátyúzás, valamint folyamatosan zajlik a szemétszedés. Az Iskola utcai szemetesek
biztonságos rögzítésének kialakítása (a Fő
út melletti 3 tízemeletes háznál) kialakítás
alatt van.
- A nyár végéig befejeződik a Fő út melletti szerviz út, a Katonadomb utca és a
Pozsonyi utca szilárd burkolattal való ellátása.
- Örömmel tájékoztatom a tisztelt Olvasókat, hogy a rév és a temető közti buszmenetrend egy újabb járattal bővült,
szombati napokon. Mostantól 12:10-kor is
indul járat a révtől a temetőhöz, az eddigi
14:10-kor és 16:10-kor induló buszok előtt.
- Első alkalommal került a Katonadombon megrendezésre a május 1-jei ünnepség, mely temérdek programot kínált a kikapcsolódni vágyóknak. Az érdeklődők
különböző táncműsorokat, bemutatókat
és koncerteket láthattak, hallhattak. Szerencsére az időjárás is kedvezett a rendezvénynek.
- Május 3-án a Duna soron utcazenészek,
kézműves sátrak és utcabál várta a látogatókat. Az eső sajnos elmosta az esti utcabált, de remélem ennek ellenére mindan�nyian jól érezték magukat ezen a hosszú
hétvégén.
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).

Őszinte örömmel tölt el,
hogy ismét bizonyságot
nyert, a kétoldalú párbeszéd, a rendszeres konzultáció pozitív hatással van
egy közösség életére, serkentőleg hat hétköznapi
gondjainak megoldására.
Nagyszerűen példázza
ezt a Dunakeszi Polgár áprilisi lapszámában megjelent felhívásom fogadtatása, a Szent István Parkban
és környezetében élő lakótársaimtól kapott visszajelzések, melyekben köszönetüket fejezték az összefogás, az együvé tartozás
erősítését szolgáló elképzelésemért. Jó volt hallani és az e-maileket olvasni,
bizony sokan vannak, akik
az ügy mellé álltak, és támogatják, hogy a Szent István parkban fát ültessünk
az elmúlt négy évben született gyermekek tiszteletére. Ezúton is kérem azokat a szülőket, akik szeretnék, ha gyermekük neve
és születési adatai felkerülnének az emléktáblára,
azok írjanak a kz@dkrmg.
sulinet.hu e-mail címre. Az
újságot olvasva város szerte számosan kérdezték tőlem, hogy kezdeményezésem milyen területre terjed ki. Nos, ezúton is csak
megerősíteni tudom, hogy
a 2. számú választókörzetemben, a Barátság út 1642. között, valamint a Meder utcában élők gyermekeinek tiszteletére ültetünk fát, amit emléktáblán
is megörökítünk, melyet
kora ősszel egy közös ünnepléssel is szeretnénk
maradandóvá tenni.

Vincze Géza
1. számú választókörzet
képviselője

Azt is jóérzéssel írom le,
hogy nagyon sokan mondtak köszönetet az új parko-
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lók építéséért, melyeknek
köszönhetően komfortosabbá vált az életük, jelentősen nőtt biztonságérzetük. A fejlesztés pozitív hozadéka az is, hogy szabaddá vált a szerviz út, melyen
most már akadálytalanul
közlekedhet a mentő, a
tűzoltóautó vagy az orvosi kocsi, ha a tízemeletes
épületben valakin segíteni kell.
Újabb fejlesztésként a
Barátság út 16-26. közötti szakaszon készül el a
pormentes,
aszfaltozott
út, melynek a munkálataira már kiírta a pályázatot
az önkormányzat. Az úttal egy időben parkolók
is épülnek, melyeket már
a nyáron használhatnak a
gépjármű tulajdonosok.
Lakótársaimhoz hasonlóan számomra is nagy
öröm, hogy a Szent István
parkban megújult a kézilabda és a kosárlabda pálya, új színfolt a kerítés
is, amely jelentős védelmet nyújt a parkban sétáló
vagy játszó kisgyermekeknek a sportpályáról kirepülő labda ellen. Mint ismert,
ősszel elbontották a kézilabda pálya melletti má-

szókát, melynek pótlását
uniós szabványnak megfelelővel oldják meg, amire határozott ígéretet kaptam.
A 2. számú választókörzetben élő lakótársaim közül többen megkerestek
azzal az igénnyel, hogy a
Barátság út 16. számú épületnél lévő játszótéren –
egy diszkrét helyen – helyezzünk ki sakkasztalt,
ülőkéket, hogy az unokáikra felügyelő nagyszülők le
tudjanak ülni, beszélgetni
vagy kártyázni. Jónak tartom az elképzelést. Azon
leszek, hogy ezt a nagyszerű igényt sikerüljön megvalósítani a közösség javára.
E néhány aktuális feladat
is jól példázza, hogy bőven van teendőnk, melyek
sikeres megoldása érdekében kérem, továbbra is
tiszteljenek meg véleményükkel, ötletükkel, javaslatukkal, amit ezúton is köszönöm önöknek.
Kárpáti Zoltán
2. számú
választókörzet
képviselője

A vállalt
fejlesztéseken túl

Dióssi Csaba: Dunakeszi egy stabil, kiszámítható város lett

A ciklus elején vállalt fejlesztések mindegyikét végrehajtottuk, miközben – a pénzügyi bizottság ellenzéki elnökének véleménye szerint is – Dunakeszi történetének leggazdagabb költségvetését tudtuk elfogadni az idei
évben – vonta meg az elmúlt közel négy esztendő mérlegét Dióssi Csaba. Dunakeszi polgármestere szerint 2014ben minden önkormányzati feladatra nagyobb forrás áll rendelkezésre a korábbi évekhez képest.

A

sikeres gazdálkodás és a megvalósult fejlesztések hátterében az a
városi összefogás húzódik meg,
amely mellett még 2010 őszén
minden mandátumhoz jutott városi képviselő hitet tett, pártállástól függetlenül.
Dióssi Csaba üdvözli, hogy minden képviselő felsorakozott a város robbanásszerű fejlesztése érdekében benyújtott program mellett. Akkor a város anyagi teherbírása alapján döntöttek arról, milyen terveket, fejlesztéseket vállalnak a 2014-ig tartó ciklusban.
S hogy az előzetesen kalkuláltaknál is több
beruházás valósulhatott meg, az annak köszönhető, hogy a város gazdasági pozícióit
annak ellenére sikerült lényegesen javítani,
hogy az önkormányzat működésében és finanszírozásában változások következtek be
az elmúlt időszakban. A korábban megkötött szerződések felülvizsgálatával, az egyes
feladatkörök átszervezésével sikerült eljutni abba a helyzetbe, hogy még az ellenzéki
képviselők is elismerik: a város gazdaságilag soha nem volt olyan erős, mint 2014-ben
– hangsúlyozta a város polgármestere.
Dióssi Csaba a fejlesztésekről szólva elmondta: az idei nyáron tovább folytatódik
az útépítési program, s az év végére a lakók
felé tett vállalását teljesíteni tudja az önkormányzat. Hamarosan egy új, nagypályás műfüves futballpályával gazdagodik a
város, amelyet a Magyarság sportpálya területén adnak át a közeljövőben. Szintén az
idei évben, még az őszi tanévkezdés előtt, a
város több iskolája bővítésre, felújításra kerül. Bár a közoktatási feladatokat már az állam végzi, azonban a város minden esetben
igyekszik kezdeményezően és támogatólag
fellépni, hiszen az itt élő gyermekek jövőjéről – mint a polgármester fogalmazott, a „mi
gyermekeink” - sorsáról van szó. Ezért szintén a jövőbeni tervek között említette egy új
városi iskola építését is. Mint a polgármester lapunkat tájékoztatta, az idei év őszén
kezdődő tanévben még iskolabővítésekkel
meg tudják oldani a növekvő számú iskolás
gyermek elhelyezését, azonban a jövő évben
állami beruházás keretében egy új általános
iskola épül az Alagliget lakópark közelében.
Emellett amennyiben a Járási Hivatal is át
tudna költözni a nagyállomás épületébe, az

általuk részben használt volt szakmunkásképző kollégium épülete is teljes egészében
közoktatási célokat szolgálhatna.
Tavaly ősszel 34 év után átadhattunk egy
új bölcsődét, a nyáron pedig birtokba vehetik a gyermekek azt az új hatcsoportos óvodát is, amellyel várhatóan a férőhelyigények
legnagyobb részét már ki tudja elégíteni az
önkormányzat. Több éves előkészítő munka után nemrég kezdődött meg a gyártelepi, és az alsói vasútállomások mellett a P+R
parkolók építése, a nyáron pedig a nagyállomásnál kezdődnek meg a munkálatok. A
település polgármesterének várakozása szerint ez a beruházás még több itt élőt ösztönözhet majd arra, hogy gépkocsi helyett tömegközlekedéssel járjon be fővárosi munkahelyére.
A jövő terveiről szólva a város polgármestere megemlítette, hogy a Dunakeszi Járási Hivatalt praktikus lenne a hosszú ideje
üresen álló egykori nagyállomás épületében elhelyezni, mely ma a város egyik szégyenfoltja. Mint mondta, ennek ötlete még
2012-ben felvetődött, s a város meg is kereste a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint
a MÁV illetékeseit, hiszen mind a funkcionalitás, mind a közlekedési megközelíthetőség szempontjából praktikus megoldás lenne. A város sokat nyerhetne azzal, ha ez a
régi patinás épület nem leromlott állapotban, funkció nélkül pusztulna, hanem egy
kis kormányzati negyed központi épülete lehetne. Dióssi Csaba szerint azonban az
érintett feleket hiába keresték meg, az ügy
nem ment előre. Ezért döntött úgy a közelmúltban a képviselő-testület, hogy átveszi
a kezdeményező szerepet, elkészítteti saját
költségén a szükséges terveket, sőt ha kell,
még a projekt menedzselését is magára vállalja. Azon fognak dolgozni, hogy a következő ciklusban ez az elképzelésük is valóra válhasson, s az ehhez szükséges állami finanszírozás is biztosított legyen.
A fejlesztések keretében a nyáron felújításra kerül az Ordass park, továbbfejlesztik a város legnagyobb szabadtéri közösségi
színterét, a Katonadombot, amelynek mind
komolyabb közösségformáló és összetartó szerepe van a dunakeszi polgárok életében. 2010-ben azzal a nem titkolt céllal hoz-

ták létre a Dunakeszi Programirodát, hogy
tervszerű és sokrétű programok szervezésével lendületet adjon a város kulturális életének, erősítse a polgárok érzelmi kötődését
Dunakeszihez, amely alvóváros létéből „felébredve” egy élhető, szerethető településsé
alakuljon át. Az elmúlt évek rendezvényeinek sikerei igazolták a döntés létjogosultságát, melynek keretében indították útjára
a „Dunakeszi a Mi városunk” programot is.
A fejlesztéseken kívül a közösségi élet is nagyon sokat fejlődött. Elegendő csak a Dunakeszi Fesztet, a Dunakeszi Viadalt vagy a
Városházi estéket említeni – sorolja a polgármester, aki még kiemelte, hogy ezzel
párhuzamosan a Városi Sportigazgatóságot
pedig a sportélet fellendítésére hozták létre.
Dióssi Csaba az idei év legnagyobb fejlesztésének a városháza melletti főtér kialakítását
tartja, melyre, ahogy fogalmazott, több száz
éve vár már a település.
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Tisztult a város, épült a közösség

Sikeres volt a III. Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap
Vannak, akik helytelenítik, ha közterületen kisebb-nagyobb kupacokban mindenféle szeméthalmokat látnak, nemtetszésüknek hangot adnak, aztán továbbmennek. Sajnos vannak (hogy hányan, nem
tudjuk, de nem kevesen), akik bujkálva és, névtelenségbe burkolózva szeméthalmokat „termelnek”,
majd tovább állnak. És vannak jó érzésű emberek, akik példát mutatva legalább évente egyszer,
tesznek azért, hogy városunk megtisztuljon a mocsoktól, hulladéktól. Ez történt május 3-án, a harmadik Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napon, melynek eredményességéről kértünk tájékoztatást
Nyíri Márton önkormányzati képviselőtől, környezetvédelmi tanácsnoktól.
– A május 3-án megrendezett
köztisztasági napra száztízen
jelentkeztek. Dunakeszi Város
Önkormányzata, az Auchan,
a Bauhaus és a Lidl jóvoltából
a szemétszedéshez szükséges
minden eszköz – zsákok, kesztyűk, lapátok, védőital és alma
– rendelkezésre állt.
Az elmúlt években 28 helyen
került felszámolásra illegális
hulladéklerakás Dunakeszin,
idén újabb helyszíneket jelölt meg a Környezetvédelmi Tanácsadó Testület: a
Tetétlenen két helyszínen, illetve Dunakeszi-Alsón illegális lerakó felszámolása történt
meg, a Fenyő Lakópark környékén, a Duna-parton, a Temetődombon, a vasúti töltés
mellett, az Alagi majori úton
pedig szemétszedés volt.
Az eseményen részt vettek:
számos magánszemély, a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete, a Börzsöny Alapítvány, a Dunakeszi Humán
Szolgáltató Központ munkatársai és ügyfelei, a Fenyő Lakópark Egyesület kiegészülve magánszemélyekkel és
Dióssi Csaba polgármesterrel,
a Dunakeszi-Alsóért Egyesület, a Szent Mihály Egyházközösség, az önkormányzati képviselők közül Szabó József és
Thoma Csaba, a Jobbik Dunakeszi Szervezete és Ifjúsági Ta-
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gozata, a Kesző Népe csapata.
A szervezést Dunakeszi Város
Önkormányzatának Környezetvédelmi Tanácsadó Testülete bonyolította le, az összegyűjtött hulladék elszállításáról a
Közüzemi Kft. gondoskodott –
tudtuk meg a környezetvédelmi tanácsnoktól.
Nyíri Márton szerint köszönet illeti mindazokat, akik szabadidejükből feláldoztak kéthárom órát azért, hogy Dunakeszi tisztább, zöldebb legyen.
- Bízunk abban, hogy azok,
akik eddig a hulladékot a város
határában borították le, elgondolkodnak, magukba szállnak,
és tiszteletben tartják az önkéntesek közösségének munkáját! A megtisztított területeken – a tisztaság megőrzése érdekében – gyakori „látogató”
lesz a mezőőr, a Polgárőrség
és a Rendőrség – húzta a alá a
környezetvédelmi tanácsnok.
A Dunakeszi Diófa Nagycsaládos Egyesület akciójáról
Dobos Ildikó, ellenőrző bizottsági tag számolt be lapunknak,
aki társaival együtt a Tetétlen
1-en vette ki részét a szemétszedésből.
„Kicsit „nehézkesen indult
meg a munka", mert először
csak a szép tájat láttuk, a rengeteg szemét nagyszerűen beleolvadt a környezetbe a bokrok alatt, és beljebb az út men-

tén. Mikor nekiveselkedtünk
a munkának akkor szembesültünk vele mennyi sittet, szemetet hordanak ide embertársaink.

mára élvezetes volt ez a nap.
Jó volt együtt dolgozni, a közös cél összehozta csoportunk
minden tagját. Nagyon jó érzéssel tölt el bennünket az a tu-

Nagycsaládosok révén sok
gyermekkel mentünk, minden fiatal azonnal megtalálta a módját, hogy segíthesse a többiek munkáját, a kisebbek műanyagokat szedtek,
egy gyerekcsapat pedig önállóan összehordott egy hatalmas
sitt kupacot. Mi felnőttek az út
mentére hordtuk ki és zsákba
tettük a szemetet, építési törmelékeket. Mivel gyermekeink
mégiscsak „gyerekekből vannak”, a sitt között is meglátták
a világ szép dolgait, pockokat,
csigákat, bogarakat, lepkéket...
Annak ellenére, hogy a végére elfáradtunk, mindenki szá-

dat, hogy tettünk valamit környezetünk tisztaságáért. Gyermekeinknek példát mutathattunk, egy tevékeny és hasznos
napot tudhatunk magunk mögött. Nagyon köszönjük ezt a
kezdeményezést, egy-egy ilyen
példán keresztül tanulhatja
meg a a következő generáció,
a környezetünk tiszteletét.” –
zárta gondolatait Dobos Ildikó, aki az akcióban résztvevő
valamennyi környezetbaráttal példát mutatott sokak számára.
Katona M. István
Fotó: Enyedi Lajos,
Grega István

Nyílt nap a rendőrségen
Ezen a május 7-i délelőttön szinte tíz másodpercenként megszólalt a Dunakeszi Rendőrkapitányság udvarán a
gépjárművek szírénája. Ezúttal azonban nem sürgős intézkedésre indultak a rend őrei. Mintegy ötszáz általános iskolás gyermek „szállta” meg a területet, hogy a második alkalommal meghirdetett nyílt nap keretében
ismerkedjenek a testület életével, tevékenységével, s nem utolsó sorban a technikai eszközökkel.

A

gondos körültekintéssel
előkészített
program
létrejöttét támogatta Dunakeszi város Önkormányzata, a
Pest megyei Balesetmegelőzési
Bizottság, a Pest megyei Bűnmegelőzési Bizottság, a Vöröskereszt helyi szervezete, a K&H
helyi kirendeltsége, a Készenléti mentősök, a Tűzoltóság és a
Vizirendészet.
A rendezvényen megjelent
Dióssi Csaba polgármester, Dr.
Molnár György jegyző, Dr. Bíró
Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, Dr. Bozó Zoltán r. dandártábornok, a gödöllői Rendőrkapitányság vezetője,
Latorovszky Gábor r. alezredes,
a váci Rendőrkapitányság vezetője.
Köszöntőjében Dióssi Csaba
többek között szólt arról, hogy
Dunakeszi biztonságos város,
de úgy lesz még biztonságosabb,
azon túl, hogy a rendőrök jól
végzik a munkájukat, ha továbbra is jó és megbízható az együttműködés a lakosság és a rendőrség között. Hozzátette, hogy
az elmúlt években ez a munka
egyre hatékonyabb lett, köszönet ezért Tóth Csaba rendőrkapitánynak.
A testület vezetője üdvözölte
a diákokat és pedagógusaikat

és elmondta, hogy igyekeztek
látványban is gazdag választékot nyújtani azért, hogy a gyerekek tartalmas napot tölthessenek el.
Még márciusban meghirdették az óvodákban és iskolákban
a „A jövő rendőrsége” mottójú rajzversenyt, melyre mintegy
négyszáz alkotás érkezett. A legjobb rajzok korcsoportok szerinti készítőinek az értékes díjakat
a polgármester, a K&H különdíját pedig Bognár Bara fiókigazgató adta át.
Dunakeszi rendőrkapitánya új
elismerés létrehozásáról intézkedett. A huzamosabb ideje magas színvonalon szolgálók, a kimagasló helytállást tanúsítók,
valamint a kiemelkedő szakmai munkát végzők közül ezúttal tizenhét főnek emlékplakettet adott át Tóth Csaba. A rendőrség munkájának önzetlen támogatásáért az Önkormányzat
nevében Dióssi Csaba vehetett át
emlékplakettet.
A kitüntetettek között volt
Bordás Annamária r. őrmester,
aki 2013 óta dolgozik a kapitányságon járőr beosztásban. Munkája mellett a kick boksz sportágban kétszeres világbajnoki és
háromszoros
Európa-bajnoki
cím birtokosa.
A kapitányság Dinnyés Tibor r.

törzsőrmesterrel is büszkélkedhet. A nemrég lezajlott országos közlekedésrendészeti szakmai verseny Pest megyei döntőjén második helyezést ért el. Hat
éve kezdte el a rendőri munkát,
amit élethivatásának tekint, jelenleg baleseti helyszínelőként
szolgál.
Nos, többek között ilyen kiváló rendőrökkel is találkozhattak,
barátkozhattak a diákok. Emellett „állóhelyben” lovagolhattak,
autózhattak, motorozhattak, hajózhattak, rajzolhattak, tesztlapokat tölthettek ki, megismerkedhettek újraélesztési technikákkal, megkaphatták saját tenyérlenyomatukat. A látványos
önvédelmi- és kutyabemutató
pedig joggal „nyerte el” a nyílt
nap kiemelkedő programja címet.
– Több okból is fontos számunkra a nyílt nap – fogalmazott kérdésünkre a rendőrkapitány. – A gyerekeken keresztül is közelebb kerülhetünk a
lakossághoz, ami áttételesen segítheti a bűnmegelőző munkánkat, amiben egyébként az elmúlt
két évben számottevő előrelépés
történt. S ami lényeges, hogy élményekben gazdagon térhettek
haza a diákok az idei nyílt napról is.


Katona M. István
A szerző felvételei
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SZÜLETÉS HETE

Országosan tizenegyedik alkalommal, Dunakeszin harmadszor került megrendezésre május
5-11. között a Születés hete – A családdá válás
ünnepe programsorozat, melynek a Családi Mókavár Mozgás Élmény Centrum adott otthont.
Színes, változatos és tartalmas választékot kínáltak kismamáknak, kisgyermekes anyukáknak
egyaránt.

I

dén is, mint a korábbi
években mintegy száz család érdeklődött a negyvenféle rendezvény iránt, melyek
témái rendkívül változatosak
voltak. Gyógypedagógusok,
pszichológusok, családterapeuták, gyermekgyógyász és szülész-nőgyógyász szakorvosok,
szexuálterapeuták, valamint
baba-és gyermekhordozási tanácsadók-oktatók beszélgetésekkel egybekötött előadásaik nyújtottak hasznos ismereteket.
A rendezvénysorozatot Bocsák Istvánné önkormányzati képviselő családügyi tanácsnok nyitotta meg, aki többek
között így fogalmazott: – Mikor egy nő gyermeket szül, egy
édesanyát és édesapát is „szül”
a világra. A gyermek születésével a szülők élete is megváltozik, új emberré válnak maguk
is. Már nem csak egymásért,
hanem a gyermekükért is felelősek, a közösen vállalt öröm,
gond, veszély, feladat újjászüli és egy magasabb szintű létbe
emeli őket. Életre szóló feladatot kapnak: minden nehézség
közepette tartsanak ki egymás
mellett, szeressék egymást, fogják egymás kezét azért, hogy a
gyermeknek, gyermekeiknek
biztosítsák a fejlődéshez szükséges biztonságot, nyugalmat.
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De ne csak az anyagi javakat
teremtsék meg, hanem azokat
a lelki-szellemi „kincseket” is
adják át, melyek révén a boldog gyermekből boldog felnőtt
lesz.”
A 2011 novemberében alakult
Családi Mókavár vezetőjétől,
Csarnai Marianntól megtudtuk, hogy három éve ők honosították meg a városban a rendezvényt, igyekeznek olyan változatos témákat összeállítani, melyek a legszélesebb érdeklődésre
is számot tarthatnak. Idén először társként kapcsolódott be

az újonnan alakult Dunakeszi
Édesanyák Egyesülete (ÉDA),
melynek most volt az első nyilvános bemutatkozása. Juhászné
Dobsonyi Nóra elnök elmondta, hogy kezdeményezésükkel
azt szeretnék elérni, hogy mindazoknak az édesanyáknak, akik

VÁROSHÁZI
ESTÉK
- a Farkas Ferenc Művészeti Iskola

ET-VIE-DANSE musical csoport
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Városházi esték programsorozat újabb alkalmára,
június 15-én vasárnap 18:00 órára.
Műsor: Farkas Ferenc Művészeti Iskola
ET-VIE-DANSE musical csoport
A program ezúttal is a Városháza udvarán kerül
megrendezésre.
Bejárat a Dózsa György tér felől, a belépés ingyenes.
Művészeti vezető:
Nagyné Szöllősi Márta
Az est házigazdája:
Bocsák Istvánné, önkormányzati képviselő

a kicsiktől a tizennyolc éves korig gyermeket nevelnek, kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket nyújtsanak s egymást
megismerő közösségekké formálódjanak.
Katona M. István
A szerző felvételei

Bölcsődék napja a „bölcsőház” emlékére
A Dunakeszi Humán Szolgáltató Központban április 21-én, immár negyedik alkalommal rendezték meg a bölcsődék napját. Az ünnepségen megjelent Dióssi Csaba polgármestert, Dr. Molnár György jegyzőt, Körmöczi
Krisztina egyesített bölcsődevezetőt, valamint a meghívott bölcsődei gondozókat és kisegítő személyzetet
Molnár-Jancsik Beáta megbízott intézményvezető üdvözölte.

K

öszöntőjében a polgármester utalt arra, hogy
az 1852. április 21-én
az országban elsőként, Pesten
megnyílt bölcsőde emlékére a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010-ben e napot
ünneppé nyilvánította. Az egykori „bölcsőház” megalapítása
Major István püspök és nagyprépost, valamint Forrayné
Brunszvik Júlia nevéhez fűződik.
Mai világunk már elképzelhetetlen lenne a három éven
aluli kisgyermekeket gondozó
intézmények nélkül. Országos
tendencia és Dunakeszire is jellemző, hogy egyre nagyobb az
igény a kicsinyek elhelyezésére.
Ezt felismerve, a múlt évben,
több mint harminc éves adósságot törlesztve, megnyílt a városban a harmadik, négy csoportos bölcsőde.
Méltatta a továbbiakban a

gondozók odaadó, elkötelezett
munkáját. „Ennek is köszönhető, hogy a családok legféltettebb kincsüket nap mint nap
önökre bízzák”, hangoztatta a
polgármester, majd hozzátette: „Igyekszünk azon dolgozni,
hogy önök a munkájukat egyre jobb körülmények között végezhessék, s azt is tudjuk, hogy
sok mindenen lehet még javítani.”
Ezt követően átadta az Önkormányzat Oklevelét és a hozzá tartozó elismerést Hoffer
Andrea és Feszl Tímea gondozóknak, majd valamennyi
meghívott bölcsődei dolgozó
jutalmat vehetett át.
Az ünnepi alkalmat megragadva Molnár-Jancsik Beáta –
aki anyai örömök elé néz – ezúton köszönt el a gondozói közösségtől. „A Humán Szolgáltató Központ nevében szeretném
megköszönni a bölcsődés korú

kisgyermekek gondozásában,
nevelésében végzett felelősségteljes és áldozatos munkájukat, szűnni nem akaró szakmai
odaadásukat és rendíthetetlen
hitüket!” mondotta.
Az ünnepség hangulatát gazdagította a Farkas Ferenc Művészeti Iskola negyedik évfolyamos növendékének, Madarász Bálint tanítványának,
Horváth Bálintnak színvonalas
gitárjátéka.
Kérdésünkre Feszl Tímea elmondta, hogy a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolában tanult, majd
E-kategóriás Gondozónői végzettséget szerzett.1998 óta böl-

csődei dolgozó, 2008 óta a Garas utcai intézményben gondozza a kicsinyeket,
Hoffer Andrea a Vámos Ilona Egészségügyi Szakiskolában
tanult, ezt követően esti középiskolában érettségizett, majd
ő is E-kategóriás gondozónői
végzettséget szerzett. Előbb a
Garas utcai intézményben kezdett dolgozni, négy éve átkerült
a Fóti úti bölcsődébe.
Mindketten szeretik a hivatásukat, munkatársaikkal együtt
nagy odaadással gondozzák a
rájuk bízott kicsinyeket.
Katona M. István
A szerző felvételei

RENDELETEK

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az
önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.05.) számú rendelete Dunakeszi
Város 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.
06.) sz. rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2013. évi költségvetéséről
szóló többszörösen módosított 5/2013. (III. 06.) sz.
rendelet végrehajtásáról
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Ballagás 2014

Egyetlen szülőföld – sok kötelesség
Városunk közéletének minden
esztendőben egyik kiemelkedő eseménye a Dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnázium ballagási ünnepsége.
Szülők, hozzátartozók, barátok sokasága töltötte meg április 30-án
a tanintézmény auláját, hogy ki
meghatottan, ki vidáman köszöntse az alma matertől idén búcsúzó
három osztály közel száz végzős
diákját.

C

sengőszóra felhangzott a jól ismert
ballagási dal s osztályfőnökeikkel
az élen útnak indultak utoljára végigjárni a jól ismert, virágdíszbe öltöztetett osztálytermeket, hogy végül egyenként megkondítva a millenniumi harangot
beálljanak az utolsó sorakozóra.
Az iskola zászlójának bevonulása, majd
a Himnusz elhangzása után Varga Tibor
igazgató mondta el ünnepi beszédét. Szólt
arról, hogy még hátra van a nagy megmérettetés, az érettségi vizsgák letétele, de bizakodik a kiváló eredményekben, hiszen
az évfolyam közel ötven százaléka jeles
vagy kitűnő bizonyítványokkal büszkélkedhet, s a három osztály együttvéve 4,47os átlageredményt ért el.
A szülőknek hangsúlyozta: „Töretlen
maradt azon szándékunk, hogy gyermekeiknek a lehető legtöbbet és legszebbet
tudjuk átadni mindabból, amit értéknek
és szépnek tartunk ebből a bolondul rohanó világból… Megmaradt bennünk az a
szemlélet, hogy azokat az értékeket emeljük fel diákjaink előtt, amelyeket elérniük feltétlen érdemes, azokat a képességeket fejlesszük, amelyek csíráiban megvannak bennük és személyiségük legfontosabb
értékeivé lehetnek.”
Az iskolaközösség nevében külön-külön
is elköszönt a végzős osztályoktól, kiemelve azoknak a neveit, akik az átlagnál többet tettek azért, hogy az eltelt kilenc esz-

tendőben tovább gazdagítsák a gimnázium történetét. Beszédét egy Tamási Áron
idézettel fejezte be, melyet egyébiránt a
ballagó tarisznyákba helyezve útravalónak
is szánt: „A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje, – és sok kötelessége.”
A 12. évfolyam nevében Fejér Gábor 12.
a osztályos köszönt el a ballagóktól, a végzősök nevében Gyüre Noémi 13.a osztályos
búcsúzott.
A hagyományos zászlóátadást, majd szalagkötést követően került sor közel száz jutalomkönyv átadására.
Kiemelkedő tanulmányi teljesítményért
jutalomkönyvet és városi jelvényt vehetett át Dióssi Csaba polgármestertől Gyüre
Noémi (13.a), Grúber Szilvia (13.b), Vonák
Szilvia (13.b), valamint Lucz Dóra (13.a),
aki egyébiránt kitűnő tanulmányi eredménye mellett kajak sportágban számos Európa-bajnoki és világbajnoki címet szerzett korosztályos versenyeken, így az iskola hírnevének öregbítéséért igazgatói különdíjat is kapott.
A jó tanuló – jó sportoló díjat Molnár
Gergely (13.c), az év sportolója elismerést
Száraz András (13.c) vehette át. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat által odaítélt
Lenau-díjat László Dóra és Szántó Viktória
(13.c) kapta Kollár Albin címzetes iskolaigazgatótól. A Rotary-Club által kiírt pályázat első díját pedig Juhász Előd, máso-

dik díját Zsiga Tibor 13.c osztályos tanulók kapták meg Tóth Istvántól, a Club elnökétől.
A legrangosabb elismerés, a Radnóti-díj
átadása előtt az igazgató köszönetet mondott az önkormányzatnak, amiért idén is
biztosította az elismerés anyagi fedezetét.
A diák kategóriában Karskó Kende (13.a),
Thamó Emese (13.a), Juhász Előd (13.b), valamint Zsiga Tibor (13.b) vehette át, a tanári díjat pedig Dióssi Csaba adta át Lutter
Andrásnak.
Katona M. István
A szerző felvételei

A ballagás előtti este az idei évfolyam végzős
diákjai megtartották a hagyományos fáklyás
vonulást, akik 9 órára értek a Városháza elé,
ahol Csaba Dióssi polgármester és Erdész Zoltán
alpolgármester köszöntötte őket. A rövid beszéd után pezsgős koccintásra, és az ajándékok
kiosztására került sor. Polgármester úr köszöntőjében méltatta az iskola tantestületét, a diákok eredményeit, akinek sok sikert kívánt a továbbtanuláshoz és hivatásuk megtalálásához.
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Még az irodája is természetbarát „Sok jó ember kis helyen is elfér”
Az első pillanatától kezdve Dunakeszin él. Saját bevallása
szerint sosem költözne el a városból, amit nagyon megszeretett. Késztetést érez, hogy a mindennapok rohanó világában
ismét kerékpárra üljön. A bevásárlóközpontokat sokallja
egy kicsit, ugyanakkor rajong a város által rendezett kulturális rendezvényekért. Dr. Bánki Attila ügyvéd nagyon örül,
hogy Dunakeszi minden értelemben épül.

Tizenhat évvel ezelőtt második férjével költözött Dunakeszire. Akkor a két kisebb családból egy nagy lett, majd
a három nagy gyermek mellé született még kettő. A Duna
partján, zöld övezetben élnek azóta is a 63 négyzetméteres
lakásukban, ahol a jókedv és a szeretet mindennapos vendég.
Rák Balázsné mindkét otthonáról – a város és a lakás – azt
vallja, sok jó ember kis helyen is elfér.

– Mikor vált e város lakójává?
– Egész pontosan 1976 óta, amikor megszülettem. Tősgyökeres
Dunakeszin élő vagyok, amit, egy
cseppet sem bánok. Az elmúlt 38
évben rengeteget fejlődött ez a város, ami abszolút az előnyére vált.
– Mint ügyvéd sem vonzódik inkább a fővároshoz?
– Egyáltalán nem. Itt lakom, itt
van az irodám is, és bevallom, sosem mennék be a fővárosba dolgozni, ugyanis Dunakeszin kön�nyebb az ügyfélkör kialakítása.
– Ha jól tudom, nem mindennapi helyen található az irodája…
– Ez így van, a Barátság úton található az úgynevezett 5-let házban, ami arról nevezetes, hogy
az első olyan 78 lakásos ház
Dunakeszin, sőt, egész Magyarországon, amely geometrikus energiával fűt. Így én elmondhatom,
hogy az irodám abszolút természetbarát. Ráadásul nincs például
gázszámla, ami főleg a téli, hideg
hetekben nem olyan rossz. Na, ez
az igazi rezsicsökkentés.
– Említette, tetszenek Önnek a
városban végbement változások.
Mi áll ezek közül a legközelebb
Önhöz?
– Ilyen például az a rengeteg

Nem egészen két évtizeddel ezelőtt két már elvált ember talált
egymásra, akik gyermekeikkel keresték a boldogság újabb útját. Rák
Balázsnak két fia volt – a mára már
28 éves Balázs és a 20 éves Zsolt –,
míg Rák Balázsné a most 21 éves
Bettina lányát nevelte egyedül.
„Beköltöztünk a 63 négyzetméteres, egy plusz két félszobás lakásunkba a Duna partján, és éreztük, a lehető legjobb helyen vagyunk. Az ablakaink a folyóra
néznek, így gyönyörű zöldövezeti
helyen élünk” – fogalmazott Rák
Balázsné.
A gyerekek felcseperedtek, és a
család kibővült, hiszen a házaspárnak megszületett a két közös
gyermeke is, a ma 13 éves Anna és
az ősszel iskolába menő Izabella.
„Érdekesség, hogy mindig
hatan laktunk a lakásban, ugyanis Balázs éppen azelőtt ment ki Írországba dolgozni, mielőtt megszületett volna a kishúga. Ő azóta is kint van, és emlékszem, a kiutazását követően a férjem mindig
mondogatta, de kár, hogy üres egy
hely az asztalnál. Aztán megérkezett a kis Iza, aki már nagyon várja, hogy ősszel iskolába mehessen”
– mesélte az asszony.
A gyermekek mellett volt főállá-

kerékpárút, amely az elmúlt időszakban épült a városban. Őszintén bevallom, régebben rengeteget
bicikliztem én is, ám mára a lendület – finoman szólva is – de a részemről abbamaradt. El is határoztam nemrég, hogy újrakezdem
a kerékpározást, és ismét bejárom
az egész környéket.
– Azért halad város a kulturális téren is…
– Bizony, ami kifejezetten jó dolog. A programiroda életre hívása
nagyon jó ötlet volt, hiszen azóta
több olyan rendezvényre is sor került, amelyek ma már hagyományok. De mondhatnám az infrastrukturális fejlődését is Dunakeszinek, az új iskolák és óvodák
építésével. Ami nekem már sok, az
a bevásárlóközpontok, lassan már
jóval több van belőlük, mint ahány
tényleg kellene. Nagyon örülök,
hogy most a plázastop korszakát
kell élnünk.
– Ügyvédként mennyire elégedett Dunakeszi biztonságával?
– Azt kell, hogy mondjam, a biztonságunk elsőrangú, a helyi rendőrség és polgárőrök egészen kiválóan végzik a dolgukat. Még sosem
éreztem veszélyben magam.
molnár
Fotó: Edufot Bt.

sú anya, ám ma már a város 2. számú Bölcsődéjében dolgozik.
„Biztos hiányoztak a kicsik az
életemből…” – tette hozzá mosolyogva.
Rengeteg közös programot
szerveznek, vagy a város által
szervezett rendezvényekre mennek el családostul, vagy pedig sokat sétálnak a tökéletesen felújított
Duna partján.
„Nagyon megkönnyíti a helyzetünket, hogy a város növekedésével az infrastruktúrája is fejlődött,
így könnyen eljutunk bárhova. A
központban mindent meg tudok
vásárolni, ami kell. Egy biztos,
szeretünk itt élni, és azt vallom,
sok jó ember kis helyen is elfér. És
ezt mindkét otthonunkra, a lakásunkra és Dunakeszire is értem” –
jelentette ki Rák Balázsné.
A fiatalok új „elfoglaltságot” is
találtak maguknak: lelkesen jártak a futsal meccsekre, ám most
sajnos nélkülözniük kell őszig az
ilyen izgalmakat.
„Anna lányunk a fő focirajongó,
ráadásul ő aktívan játszik is, igaz,
nagypályán. Sokan nagyon tehetségesnek tartják, így még bármi
kisülhet az ő sportpályafutásából”
– zárta a beszélgetést az édesanya.
molnár
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Ünnepi KönyvhétKönyvtári Napok
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt az Ünnepi KönyvhétKönyvtári Napok programjaira
únius 3-án, kedden 10-18
óráig: Olvasók Napja – Dunakeszi a mi városunk címmel játékos feladatok, ingyenes szolgáltatások (beiratkozás, késedelmi díj elengedés,
internet, kölcsönzés)

J

10 órától író-olvasó találkozó Kassovitz László íróval,
mesemondóval
16 órától Koszorúzás Kölcsey Ferenc szobránál
16.30-tól Az irodalmi kvíz
és rajzpályázat díjátadója

Megemlékezés
Sellei Zoltán sírjánál

É

rtesítjük Dunakeszi és a környező települések lakosságát,
hogy Sellei Zoltán, a Magyar Kultúra Lovagja, Dunakeszi
Díszpolgára síremlékénél, az Új Temetőben május 15-én csütörtökön 15 órakor virágot helyezünk el a művész születésnapja tiszteletére. Szeretettel várjuk Sellei Zoltán ismerőseit,
barátait, akik szeretnék a megemlékezés virágait elhelyezni.
Megemlékezést mond: dr. Gerber Alajos főorvos, volt iskolatárs
Bige Stefánia, a művész özvegye
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkatársai

Június 5-én csütörtökön 18
órától író-olvasó találkozó
Kötter Tamással, a nagysikerű
Rablóhalak című könyv szerzőjével. Az írót és a könyvet
bemutatja, a szerzővel beszélget Babiczky Tibor író, költő,
kritikus

Kedves Dunakeszi Családok!
Sok szeretettel várunk mindenkit a május 25-ei Városi Gyermeknapra, amit idén is a Katonadombon rendezünk meg. Délelőtt 10 órától ingyenes játékokkal, árusokkal, színpadi programokkal, és igazi lovagi próbával várunk mindenkit. A már megszokott sportágválasztót is ezen a napon tartjuk, így a sportágak bemutatkozásán túl ismét lehet nevezni a Decathlon futóversenyre.
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VOKE József Attila Művelődési Központ
Május-júniusi programajánlója
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.
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 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
Júniusi 5. csütörtök 10-14 óra
Önkéntes véradás a Bombardier Kft.
dolgozóinak részére
Június 5. csütörtök 18 óra
Vekerdy Tamás előadása:
„Kisgyerek, óvodás, kamasz…
Mit kellene tudnunk róluk” címmel.
Jegyárak: elővételben: 1.300.-Ft
A helyszínen: 1.500.-Ft
ÉDA (Dunakeszi Édesanyák Egyesülete) tagoknak:
1.000.-Ft
Június 7. szombat 10-19 óra
Pest megyei Koncertfúvós Találkozó
Június 14. szombat 9-13 óra
Bababörze

A VOKE József Attila Művelődési Központ
mint akkreditált felnőttképzési intézmény
(Akkreditációs lajstromszám: AL-2524
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00632-2010)

30 órás számítástechnikai tanfolyamot indít
a Művelődési Központban 2014. június 30-i kezdéssel.
A 10 tanítási napból álló tanfolyam (heti 3 délutáni alkalom)
képzési díja: 12.000.-Ft.
A képzés témája: alapismeretek, szövegszerkesztés, internet.
A 30 órás tanfolyam elvégzéséről kiállított tanúsítvány
az akkreditált képzés elvégzését igazolja.
Jelentkezés személyesen: a VOKE József Attila Művelődési Központban
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
Telefonon: 06/27/543-225/103 m.
e-mail: gabi.cegledi@vokejamk.hu
www.vokejamk.hu

VOKE

(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)

w w w. v o k e j a m k . h u

TÁJÉKOZTATÓ

a Nemzeti Összefogás Napjára tervezett rendezvényről
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre, a VOKE Művelődési Központ, a városunkban működő történelmi egyházak (Görög-katolikus, Evangélikus, Római-katolikus, Református), valamint az oktatási
intézmények közreműködésével a Trianoni békediktátum 94. évfordulója alkalmából a Kárpátmedencében és a világon szétszórtan élő magyarság együvé tartozásának és összefogásának gondolata jegyében

MEGEMLÉKEZÉST
szervez.

Rendezvényünk programja:
1. Trianon okai és napjainkig ható tanulságai.
Előadás, előadó: Dr. Tőkéczki László történész, egyetemi docens.
Időpont: 2014. június 4. (szerda) 17.00.
Helyszín: VOKE JAMK, Dunakeszi, Állomás sétány 17.
2. Rövid kulturális műsor és a négy történelmi egyház áldása.
Időpont: 2014. június 04. 18.00.
Helyszín: Országzászló Emlékmű
(a József Attia Művelődési Központ mellett, a Köröndön).
3. Állófogadás, Dr. Tőkéczki László műveinek dedikálása.
Védnökeink:
Dióssi Csaba, Dunakeszi város polgármestere,
Eich László, KLIK Dunakeszi Tankerület igazgató,
Dr. Kisida Elek sebészprofesszor, a Százak Tanácsának tagja,
Dunakeszi város díszpolgára.
Szervezők: Csoma Attila, a VOKE JAMK igazgatója,
Skripeczky István (06 30 361 4515), Szombat István (06 70 329 1756),
Szőke Attila Szilárd református lelkész.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Győződjön meg róla ön is, hogy
GYÖNYÖRŰ ÍGY ESTE BUDAPEST,
hiszen PEST MEGÉR EGY ESTET!
Arról már nem is beszélve,
hogy ESTE FESS A PESTI NŐ!
Szóval csak annyit ígérek: SZÉP ESTÉNK LESZ…
Ki tudja!? ÉJJEL AZ OMNIBUSZ TETEJÉN bármi
előfordulhat… Még az is lehet, hogy TÁNCOLNÉK…
A többit személyesen!
Irány hát a múlt század!
Szóval: 7-RE MA VÁROM…
Jegyelővétel a VOKE József Attila Művelődési Központban,
reggel 9:00 órától 14:00 óráig az emeleti irodában,
14:00 órától 21:00 óráig (munkanapokon) az épület oldalbejárati
portáján lehetséges. Érdeklődni a 06 27 543 225 telefonszámon lehet.
www.vokejamk.hu
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„Fantasztikusak voltak a családi házi koncertek”
Dunakeszi ontja magából a tehetségeket, legyen szó sportról, művészetről vagy éppen zenéről. A 16 éves Papp
Henrik nemrég eddigi legértékesebb díját nyerte: korosztályában első helyen végzett a XII. Országos Starker
János gordonkaversenyen. A fiatal csellós különdíjként egy szólóestre való lehetőséget is kapott, amit jövőre
szeretne valóra váltani.

V

árosunk egy tehetsége ismét
országos elismerésben részesült, hiszen a Dunakeszin élő, a
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában gordonka szakon tanuló 16 éves Papp Henrik
korosztályában első lett a Kecskeméten rendezett XII. Országos Starker János gordonkaversenyen. Noha Henriknek nem ez
az első elismerése, országos szinten eddig ilyen díjat nem sikerült
nyernie.
„A komolyzene szeretete nálunk családi hagyomány, hiszen
édesanyám zongoraprofesszor,
aki jelenleg is tanít, míg a bátyám,
Artúr a svájci Lausanne-ban tanul a zenei főiskolán, mégpedig
hegedű szakon. Régebben sokat
zenéltünk együtt, és most, hogy
a bátyám nincs itthon, anyuval
szoktam játszani. Fantasztikusak
voltak azok a házi koncertek, igazi örömzenélés” – árulta el Henrik.
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A fiatalember tíz éve rabja választott hangszerének, és hatévesen egy koncerten szeretett bele a
gordonka hangjába.
„Úgy éreztem, mintha egy ember gyönyörű énekhangját hallanám, amikor hallgattam a darab csellószólóját. És attól kezdve
nem volt kérdés, milyen hangszer
lesz a választottam” – elevenítette
fel a nagy egymásra találás pillanatait a 16 éves tehetség.
Zeneiskolai
tanulmányait Antók Zsuzsanna és Haraszti Erika irányítása alatt végezte,
rendkívül sikeresen, míg most
Kardosné Kemény Krisztina a
gordonkatanára. Hogy a felsorolt pedagógusok egy csiszolatlan gyémántból egy szépen csillogó ékszert „varázsolnak”, arra
bizonyíték, hogy Henrik tíz éves
zenei pályafutása alatt többek között sok díjat nyert duóban, trióban, kvartettben, és most már
egyéniben is. Sőt, különdíjat is

kapott ezúttal a Bona Doula Koncertirodától.
„Egy szólóestre lesz lehetőségem, ami fantasztikus dolog a
karrieremben. Valószínűleg, csak
jövőre élek majd a lehetőségemmel, mert most új anyagot kell
tanulnom a vizsgáimra, így nem
lenne időm a koncertre készülni”
– jelentette ki Henrik.
Többször vett már részt vonóstáborokban, például Kaposvárott és Siófokon, ugyanakkor
szerepelt már Angliában, Németországban és az Egyesült Államokban is, míg testvérével élő
adásban lépett fel a Magyar Rádióban.
A jövőjével kapcsolatban konkrét elképzelése van, és mindenképpen Magyarországon szeretné a tanulmányait folytatni.
Aki hallotta már játszani, azt
mondja, igazi kincs.
Akire nagyon kell vigyáznunk…
- molnár -

Eddigi díjai
• 2007. X. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny, Kiemelt I. díj, trióval,
9 évesen
• 2009. I. Budapesti Gyermek- és Ifjúsági Kamarazenei Verseny, cselló
kvartett, a verseny fődíja
• 2011. V. Banda Ede Gordonkaverseny,
kiemelt I. díj, duó kategóriában
• 2011. a XIII. Országos Friss Antal Gordonkaversenyen II. díj

Takács Sándor az „Év gyűjtője” kitüntetést
vehette át a stabilmotor kategóriában
A 66 éves Takács Sándor az iparban és a mezőgazdaságban használt régi motorokat gyűjti és felújítja. Büszke arra,
hogy a beindított szerkezetek soha nem hagyták cserben. Megszállott szenvedéllyel gyűjtött „kincsestára” ma már
országos hírű. Ott van valamennyi motoros kiállításon. Nagy szerencséje, hogy felsége mindenben támogatja.
- A Nógrád megyei Bokor településen volt az országos hírű
traktor kiállítás, melyen nagy
izgalommal néztem meg mindent. Ott határoztam el, hogy
én is beállok, a nagy gyűjtök
közé. Ma már büszkén mondhatom, hogy sikerült. Jártam,
járom az országot, Mezőkövesden Európa legnagyobb motorgyűjteményét látván határoztam el, hogy bizonyos dolgokat nekem is meg kell menteni az utókor számára. Büszke
vagyok rá, hogy Norbi fiam is
besegít, őt is „megfertőzte” a
gyűjtés szenvedélye.
- Hogyan kezdődött a szenvedélyed, ragaszkodásod a
régi motorokhoz?
Jászfelsőszentgyörgyön
nagybátyám
cséplőgépében
Hofherr traktor volt, kisgyerekként mindig csodáltam mondta az ezermester Takács
Sándor. - Tizennégy évesen kerültem Dunakeszire a 201. számú Ipari Szakmunkásképző
Intézetbe, ahol a szakma kiváló
tanulójaként szereztem szakmunkás bizonyítványt. Nyugdíjazásomig a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzemben dolgoztam.
- Úgy tudom, 2000-ben
szakmai körútra mentél, mit
láttál?

- Melyik a legértékesebb a
sok közül?
- Csonka János és Bánki Donát szabadalma alapján a Ganz
és Társa Gyárban Budapesten 1896-ben gyártott egyhengeres, négyütemű stabil motor. A másik a Ganz és Társa
gyártmánya 1898-ból való, jellemzője a világ első karburátorával szerelt (benzin porlasztóval). Stabilmotorokat 2002
óta gyűjtöm. A két hengeres,
750 cm3-is bokszert a dunakeszi Járműjavítóból vásároltam.
MÁVAG Honvéd tűzoltó szivattyút a Járműjavító utódjától,
a Bombadier MÁV kft-től ajándékba kaptam.

- Sokszor hívnak fesztiválokra és kérik, hogy a gyűjteményemet vigyem el és mutassam be. Így járom az országot, Veresegyházán, Szentendrén, vagy a Hungaroringen…
mutatom be szerzeményeimet,
melyek lenyűgözik a fiatalokat.
Műszaki beállítottságú embert, mindig érdekli, hogyan
működtek a száz évvel ezelőtti gépek. A 400 négyzetméteres
„házi múzeumom” a földtől a
plafonig tele van régi gépekkel.
Sokat dolgozom rajtuk, hogy
jók és üzemképesek legyenek.
- Sok elismerés mellé az idei
esztendő kitüntetése?
- Az országos magángyűjtők
találkozóját hatodik alkalommal rendezték meg Gödöllőn.
Itt kaptam meg az elismerő kitüntetést. Évente egy alkalom-

mal ítélik oda a stabilmotor,
traktor, illetve mezőgazdasági
eszközök kategóriájában. Szeretném megpályázni a jövőben,
a traktor kategóriában is az elismerést. Azt szeretném, hogy
unokáink is lássák ezeket az
ipartörténeti emlékeket.
- Sok sikert kívánunk a további munkádhoz!
Kép és szöveg:
Solymosi László

Borok és más finomságok
Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor

Minőségi pezsgők, pálinkák

- Milyen az éves programod?

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

Kézműves sörfőzdék remekeivel bővítettük kínálatunkat!

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

www.bormania.hu
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Utazás a mesék csodálatos világában

Rófusz Kinga illusztrátor FÖLDÖN, ÉGEN, VIZEN című kiállításának május 9-i megnyitóján Kárpáti Zoltánné, a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója kedves szavakkal köszöntötte az Iskola Galériában - a Tavaszi tárlaton - bemutatkozó művészt és az érdeklődő
közönséget.

A

z oktatási intézmény
hosszú évekre visszanyúló szép hagyományait követve az est programját ezúttal is az iskola tehetséges fiataljainak ének-zenei
produkciója vezette be. A Kicsinyek Kórusa és az Aranyeső
Kórus - Dászkál Dóra és Szabó
Gábor vezényletével - adott sikeres műsort, melyet vastapssal ismert el a lelkes közönség.
Maczkay Zsaklin író, művészeti újságíró megnyitójá-

ban felidézte - Rófusz Kinga illusztrátor alkotásai láttán
- hogy egykoron az emberek a
dolgos hétköznapok után a fonóban gyűltek össze, ahol meseolvasással mulatták az időt.
A mesék mindenkihez egyformán szóltak, kicsiknek és nagyoknak, gyermekeknek és felnőtteknek. Jól tudták, hogy a
varázslatos történeteken keresztül közelebb jutnak önmagukhoz, a mesehősökben felfedezhetik saját magukat.

Azóta sok idő telt el, az emberek már nem járnak esténként a fonóban, de az igazi mesék ma is mindenkihez szólnak. Ilyen varázslatos mesék
repítik az olvasót a csodák világába azokban a nagyszerű
könyvekben, melyeket Rófusz
Kinga illusztrációi, rajzai gazdagítanak.
Ezek mind-mind olyan mesekönyvek, melyeket a gyerekek és a felnőttek egyaránt szívesen olvasnak. A történetek
ugyanis életünk nagy kérdéseiről: emberi kapcsolatokról, barátságról és szerelemről, kitartásról, hősiességről szólnak.
Rófusz Kinga alkotói munkásságát felöleli az animációs
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filmek készítése, a mesekönyvek illusztrálása. 2010-ben az
Év Illusztrátora díjat kapta
Schein Gábor Irijám és Jonibe
című könyvének illusztrálásáért. Ez a könyv lett 2010-ben
az Év Gyermekkönyve. A fontosabb honi kiállításai mellett
megismerhették rajzait, illusztrációit Bologna és Bolzano közönségén kívül a japánok és a
szomszédos Horvátország művészetkedvelői is.
Rófusz Kinga illusztrátor kiállítása – melyet Harangozó
Katalin rendezett – május 23ig tekinthető meg a Garas utcai
Iskolagalériában.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Energiatakarékossági
nyílt nap Dunakeszin

Egyre többet hallhatunk az energiatakarékosság fontosságáról, mégis kevés ember tudja igazán, miként
változtathatjuk otthonunkat energiahatékony háztartássá. A Dunakeszin működő Wagner Solar Hungária
Kft. 2014. május 17-ére (szombat) „Energiatakarékossági
nyílt napot” szervez. A lakásfelújítás, korszerűsítés
vagy éppen házvásárlás előtt állók megismerhetik,
miként csökkenthetik költségeiket megújuló energia
megoldások segítségével.

E

gy KSH-felmérés szerint a magyar háztartások átlagosan éves jövedelmük 18%-át költik energiára. Nem mindegy tehát, mire is
megy el ez a jelentős összeg. Az
épület szigetelése, a nyílászárók
cseréje mellett számos kevésbé
ismert műszaki megoldással is
élhetünk.
A napelemektől
a fűtési megoldásokig
Ahogy Dunakeszin is egyre több háztetőn jelennek meg
az elektromos áramot termelő napelemek és a melegvíz-készítő napkollektorok, úgy nő a
már évtizedek óta bizonyított
rendszerek iránti érdeklődés.
Persze nem csak az számít, ami
a szomszédok számára is látható: a kazánhelyiségben „lakó”
korszerű fűtőberendezés feltűnés nélkül is jelentős megtakarítást eredményezhet. Nem
utolsó sorban a megújuló energiaforrásokat hasznosító eszközök segítségével – a költségek lefaragása mellett – környezetünkért is tehetünk.
Energetikai tanácsadás
helyi szakemberektől
A május 17-i „Energiatakarékossági nyílt nap” elsősorban
azoknak nyújthat segítséget,
akik a fűtési szezon végeztével
most tervezik fűtési rendszerük
korszerűsítését, esetleg az ener-

giaköltségek további csökkentésével szeretnék takarékosabbá tenni az épület fenntartását.
A 9 órakor kezdődő rendezvényen a vállalkozás ügyvezetője,
Beleznai Nándor köszönti majd
a résztvevőket, akik megtudhatják, milyen eszközökkel tehetik nemcsak komfortosabbá,
de energiatakarékosabbá is otthonukat. Az érdeklődőket díjmentes energetikai tanácsadással segítik az optimális rendszer megtalálásában és megvalósításában.
Nézze meg saját szemével!
A Wagner Solar Hungária Kft.
bemutatóterme Dunakeszin a
Fóti út 92. szám alatt található.
A rendezvény helyszínéül szolgáló, kívülről is impozáns látványt nyújtó irodaházban nincsen bekötve a gáz. A bemutatóteremben számos megújuló
energiaforrást hasznosító készülék beüzemelt állapotban is
megtekinthető. A nyílt napon
többek között megismerheti a
Solon napelemeket, az Astra faelgázosító kazánokat, a Gorenje hőszivattyúkat és a Panasonic levegős hőszivattyúkat is.
Az „Energiatakarékossági nyílt
nap” ingyenes programjairól
érdeklődjön a (27) 548 440-es
telefonszámon vagy látogassa
meg a www.wagnersolar.hu/
nyiltnap weboldalt!
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A magyar világítástechnikai piacon több mint 20 éve jelen lévő EGLO Lux Kft. újabb vonzó ajánlattal állt elő, amellyel a fogyasztók régi lámpáik helyett új stílusú, akár az energiatakarékos LED-technológiára való átállását kívánja elősegíteni.

A

május 1-jétől június 30-ig tartó
akció keretében a vásárlóknak lehetőségük nyílik - igen jó feltételekkel - új generációs LED technológiával ellátott lámpához jutni. Amennyiben
magukkal hozzák régi, megunt, akár működésképtelen lámpájukat, úgy az EGLO
– más műszaki cikkeknél már jól bevált
gyakorlatot követve – legfeljebb 10 000 forint értékben beszámítja azt a megvásárolni kívánt lámpa árába (a régi lámpa be-
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számítható értéke a csereakcióba bevont
termékek közül kiválasztott világítótest
árától függ).
A vásárlók elégedettsége mellett nem
elhanyagolható célunk a kidobásra ítélt,
régi lámpák szakszerű és környezetbarát
tárolása, újrahasznosítása – tudtuk meg
Törgyekes Ferenctől az EGLO Lux Kft.
ügyvezetőjétől.
Annak érdekében, hogy az akció nyújtotta lehetőségek mindenki számára elér-

hetőek legyenek, a cserére nem csak a cég
dunakeszi mintaboltjában van lehetőség;
az akcióhoz országszerte mintegy félszáz
szakkereskedő csatlakozott. Az akció további részleteiről és a feltételekről a dunakeszi bemutatóteremben, szakkereskedésekben, valamint a www.eglo.com oldalon tájékozódhatnak a vásárlók.
Az EGLO küldetésének érzi, hogy minél több fogyasztót sikerüljön meggyőzni
a környezettudatos energiafelhasználás

„Előtérben a fotósok”

előnyeiről és szükségességéről. A legfőbb
érv az a bizonyított tény, hogy a hagyományos izzók LED-es fényforrásra történő cseréjével egy átlagos háztartásban
akár 80%-os energiamegtakarítást érhetünk el. Ugyan ezek a korszerű fényforrások nagyobb egyszeri beruházást jelentenek a vásárlóknak, áruk egy átlagos termék esetében 1-1,5 év alatt megtérülhet.
A cég az EGLO márkanév alatt forgalmazott LED fényforrásokra 5 év szavatosságot vállal.
Az EGLO márkába vetett bizalom és a
vásárlókat a szakkereskedésekben váró
képzett, elkötelezett személyzet mellett
ez év márciusától az uniós szabvány magyarországi bevezetése is segíti a tájékozódást és a választást: az unió területén
forgalmazott minden műszaki cikkhez
hasonlóan mostantól a lámpákra is kötelezően rákerül az úgynevezett energiahatékonysági tájékoztató címke, amely
azt mutatja, hogy a kiszemelt termék melyik energiaosztályba tartozik. Ennek segítségével a vásárló eggyel több szempont
szerint dönthet. Az értékesítési folyamatban résztvevő kollégák egyöntetű véleménye, hogy napjainkban egyre több vásárló tartja meghatározó érvnek ezeket a
szempontokat.
Mivel a vásárlók nagy része lámpát
hosszabb távra vásárol, adott esetben nagyobb értékben, ez év őszétől az EGLO
nagy valószínűség szerint lehetővé teszi
helyben áruhitel felvételét is, ezzel mintegy megkönnyítve a termékek elérhetőségét.
A lehetőség adott: ha már eldöntötte,
hogy régi lámpájának mennie kell, ne habozzon, keresse fel az EGLO mintaboltját Dunakeszin vagy a szakkereskedések
egyikét, hozza el a cseréhez régi lámpáját!
Bizonyosan Ön is talál ízlésének és pénztárcájának megfelelő cserelámpát az akcióban résztvevő modellek között!
(X)

Immár két éve, hogy kilépett a nagy nyilvánosság elé a DunArt Képzőművészeti Egyesület, amely a Dunakeszin élő művészek számára állandó bemutatkozási lehetőséget kínál. A képzőművészeti egyesület Fő úti Galériájában idén már időszaki tárlatokat is megtekinthet havi rendszerességgel
a művészetkedvelő közönség. Áprilisban a város művészeti életének két
jelentős alkotó személyiségének - Sípos Károly akvarelljeit és Péntek Lajos
olaj festményeit - mutatta be Peti Sándor fotóművész, a DunArt elnöke.
tehetséges alkotóNádor Géza – mint ön- őt, egy skolnyik box 6x6kat soraiban tudó magáról bemutatkozásként os "géppel", amit szüleitől
egyesület elismert- írja - szemlélődő alkatából kapott jó bizonyítványáségét jól példázza az is, és a múlt iránti érdeklődé- ért. Gimnazistaként ecsehogy legújabb, "Előtérben séből fakadóan főleg az épí- tet ragad és "tanoncként"
a fotósok" címmel öt aktív tészeti alkotásokat és a ter- festő barátjával járják a vifotóművész alkotásait fel- mészet részleteit kapta len- lágot. De igazi énje a fotóvonultató kiállítást a világ- csevégre. Egyetemi évei so- ban összpontosul. „Képeim
hírű Forte nevét méltán viselő Forte Foto Klub elnöke, Cservenák Péter fotóművész nyitotta. A nagy
érdeklődéssel kísért megnyitón közreműködött Balogh Regina énekes, akit
Karskó Kende kísért spanyol gitáron.
Az öt fotóművész alkotásai többet mondanak a leírt
szónál. Látni kell őket, melyek marandó élményként
élnek tovább a művészet, a
világ dolgai iránt érdeklődő és fogékony nézőben.
Chiba Miklós 1965 óta
foglalkozik munkája mellett fotográfiával. Többnyi- rán - régészet-történelem barnításával nem a múltat
re riport jellegű fotókat ké- szakon végzett - tovább szeretném idézni, hanem
szít, újabban műtermi, fan- folytatta ezt a jellegű fotó- az időtlenség érzetét szetázia és politikai jellegű zást, de kiegészítette a té- retném elérni. Így a tér és
groteszkekkel is kísérlete- makört a tanulmányokhoz időképzetünk furcsa játézik. 1984-től nemzetközi kapcsolódó funkciójú fel- kát élhetjük meg magunkpályázatokon is részt vesz, vételekkel, azaz tárgyfotó- ban. Ezzel a szemlélő egy
ezeken több díjat és okle- val, dokumentációk, repro- különös hangulatba és kapvelet nyert. 1995 óta tagja a dukciók készítésével.
csolatba kerülhet a képekDunakanyar Fotóklubnak.
Patyus Ferenc - Fecó kel, a látvánnyal. Talán siHárom képet állított ki a majd egy évtizede ismer- kerül kilépni a jelenből, fetőle megszokott riportsze- kedett meg a fotózással, lejtve a gyorsuló technikai
rű sajátos szemlélődéssel aki leginkább a lóverseny- fejlődés információinak suátitatva témáit.
zés, a galopp és az ügető, a gallatait. Talán éppen emiMagát Tamás a termé- ló és az ember harmóniáját, att a képek előtti egy négyszet hétköznapi pillanatait a versenyzés szépségét, a ló zetméteren sikerül, ha csak
merevíti képpé, olyanokat, és az ember győzelemért egy pillanatra is, egy másik
melyeket bárki láthat, de vívott küzdelmét örökíti dimenzióba kerülni, ahol
a mai rohanó életünkben meg. Pár év elteltével saját csak mi vagyunk gondonem mindenki képes ész- stúdiót alapított, kitanul- latainkkal, emlékeinkkel,
revenni. „Lassítsunk tehát, ta a modellfotózás műfaja- érzelmeinkkel.” – hangzik
próbáljuk meg látni, ve- it. Manapság főleg magazi- Peti Sándor fotóművész ars
gyünk észre környezetünk- noknak dolgozik: sport, ri- poeticája, melynek közreaben lévő formákat, színe- port, étel és a reklám mű- dásával arra bíztatom Önt,
ket. Hagyjuk, hogy érzése- fajban. Kiállított képei a kedves Olvasó, hogy kereink kicsit uralkodjanak tu- 2013-as Vívó Világbajnok- kedjen fel, és tekintse meg
datunk fölött. S egy új világ ság drámai pillanatait mu- a május 28-ig látogatható
nyílik majd meg előttünk, tatják meg…
kiállítást a DunArt Fő úti
melyben tisztábban, szebPeti Sándor már fiatalon, Galériájában.
ben láthatunk mindent.” – kisiskolás korában lefotóz
vallja a művész.
mindent, ami körülveszi
Vetési Imre

A
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Megalakult a sárkányhajó egyesület
A sárkányhajózás népszerű világszerte, melynek komoly versenyrendszere van hazai és nemzetközi
szinten. Magyarországon először több mint tíz éve kezdtek foglalkozni a sárkányhajózással. Vác és
Göd után Dunakeszin is megalakult a sárkányhajó egyesület, elnöke Bauer Márton, alelnök Mihalik
András, főtitkár Szlávik Csaba.
- Dunakeszi Sárkányhajó, kajak, kenu önkéntes tűzoltó egyesület néven alakultunk meg – mondta Bauer Márton elnök. - Kijelenthetem a legbiztonságosabb és leggyorsabban elsajátítható vízi sport,
összes folyó és állóvízen megtalálhatóak a sárkányhajó szerelmesei.
- Az egyesület megalakításának
célja?
- Szabadidő hasznos eltöltése a Duna partján. A Duna
megismerése, megismertetni a
Dunakeszin élőkkel, akik családostul beülhetnek a sárkányhajóba, melynek legénysége 20 evezősből, egy dobosból és egy kormányosból áll. Csapatunk a nagy
népszerűségnek örvendő Dunakeszi Feszt kistérségi sport viadalon 2011-ben és 2013-ban első
helyet szerzett. Idén sem akarjuk
alább adni és gőzerővel készülünk a versenyre.

- Hol található az egyesület központja?
- A Liget utca végén, az egykori
kempingben. Heti három szervezett
edzést tartunk, kedden és csütörtökön 18 órától, szombaton 9 órától.
Az edzések általában 90-120 percig
tartanak. Vasárnaponként kirándulás a Dunakanyar kapujából. Jelenleg két sárkányhajónk van, de a
későbbiekben szeretnénk még kéthárom sárkányhajóval, túra kajakokkal és túra kenukkal bővíteni
az eszköz parkunkat. A bővítéshez
keresünk vállalkozásokat, melyekkel együttműködési megállapodást
szeretnénk kötni Dunakeszi vízi és
szabadidő sport fejlesztése érdekében. Jelenleg 30 tagja van az egyesületnek, a legfiatalabb 6 éves, a legidősebb tagunk 57 éves. Tagdíj felnőtteknek 6000 forint/fő, diákoknak
4000 forint /fő/ hónap. Természetesen folyamatos a tagtoborzás.

- A bemutatkozás a május eleji
Dunakeszi Családi Napok keretében volt. További tervek?
- Örömmel mondhatom, hogy
május első két napján remekül sikerült a bemutatkozásunk, ez ad
újabb erőt a további terveinkhez.
Legközelebb a városi Gyermeknap
keretében szállunk hajóba. Terveink között szerepel, általános iskolások suli sárkányhajó bajnokságának a beindítása. Augusztus 20-án

sárkányhajós vízi fesztivált tervezünk.
Érdeklődni e-mailen:
martonbauer@gmail.com,
Bauer Márton 06-70-3366460 telefonszámon.
Továbbá megtalálhatóak vagyunk
a https://www.facebook.com/
Sarkanyhajozz oldalon is.
Solymosi László
Fotó: KesziPress

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

A

korabeli írásokból (1914.
március 5) „…mérkőzéseinken csak a szorgalmasan trenírozó játékosokat fogjuk szerepeltetni” „egyben felkérem klubtársaimat, hogy fizetési
kötelességeiknek minél előbb tegyenek eleget”. Az első labdarúgó
mérkőzés 1914. március 15-én az
Újpest-Rákospalota atlétikai Club
ellen. A csapat intézője Radványi
Zsigmond. A csapat összeállítása:
Blau Ernő – Radványi Zsigmond,
Turcsányi Miklós, Nagy Béla,
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Pusztai János, Jurasek István –
Rukovánszky János, Forró II István, Ramser Rezső, Turcsányi
Géza, Walla Lajos. A csapat 6-0
arányban kapott ki. A második csapata: Eiben II Géza – Forró I János, Dick I Károly, Vógel
Ede, Rádai János, Jurasek II Rezső, Forró III Imre, Vincze Jenő,
Pirnstingel János, Iván Árpád,
Skrabannek Lajos. Tartalékok:
Mackhult, Mészáros, Hörömpöli,
Dick II a hazai pályán 5-1 vereséget szenvedtek. A második csapat

foodbal intézője Turcsányi Géza.
Március 22-én az első és második csapat Fót első és második
csapatával mérkőzött az első csapat 5-1, a második 1-1 eredményt
ér el. Az elsárgult lapon olvasni lehet „Az Alagi Sport Club
április 4-én választmányi ülést
tart, titkár Turcsányi Miklós, elnök Végh László. Az április 10én megtartott rendes választmányi ülésen Végh László a korelnök. Turcsányi Miklós javasolja, hogy a tagsági igazolványokat

szerezzék be. Dick Károly indítványozza a mérkőzések alkalmával szedjenek a közönségtől pályadíjat. Április 18-án az első és
második csapat játszik egymás
ellen. Május 10-én a Pannónia
Footbal Klub ellen az első csapat 2-0, a második 3-1-re nyert. A
csapat fejlődik, erősödik, június
21-én már három labdarúgó csapatuk volt.
Solymosi László
Sporttörténész

Kézilabda

Legjobb négy között
A férfi kézilabda csapat a tavaszi bajnokságban jól szerepel és bejutott a legjobb négy csapat közé. A csapat edzője április 8-tól Csepeti Péter.
Felnőtt:
Göd - Dunakeszi Kinizsi 34-43 (Volentics 10, Kenéz 10, Iváncsik 7, Járdi
6, Szőcs 5, Kalmár 2, Szemenyei 2, Orosz 1.
Dunakeszi Kinizsi – Üllő 27-26 (Kenéz 8, Volentics 6, Járdi 5, Iváncsik 3,
Pfendler 2, Szemenyei 2, Kalmár 1.
Domony – Dunakeszi Kinizsi 25 – 34 (Volentics 10, Járdi 5, Szőcs 5, Kalmár 4, Iváncsik 3, Szemenyei 2, Kenéz 2, Czverkon 1, Orosz 1, Pfendler 1).
Budai Farkasok- Dunakeszi Kinizsi 26-35 (Volentics 9, Kalmár 7, Iváncsik
4, Pfendler 4, Járdi 4, Szőcs 2, Szemenyei 2, Horváth 2, Tóbik 1).
Dunakeszi Kinizsi - Budai farkasok 33-36 (Volentics 14, Kalmár 5,
Iváncsik 5, Járdi 4, Szemenyei 3, Kenéz 1, Szőcs 1).
Budai Farkas elleni két mérkőzés összecsapásából (68-62) a Kinizsi jött ki
jól és így a legjobb négy közé került.

A Körösi-GDSE
röplabdás lányai az ország
5. legjobb „mini” csapata
Lezajlott az OMK Országos Mini Kupa szupermini és mini
versenysorozata. Legifjabb játékosaink szupermini kategóriában (2 -2 játékos van a pályán) kitartó játékkal 48 induló
csapatból 15. helyezést értek el, B csapatunk 45. lett.

Dunakeszi sportoló hölgy a legeredményesebb az országban
A Magyar Sárkányhajó Szövetség második alkalommal rendezte meg
a téli erőfelmérő versenyét – mondta Szimhartné Fomódi Mária. Négy gyakorlatból állt és egy percig kellett egy gyakorlatot elvégezni, pihenő nélkül egymás után. Mindenki a saját súlyában kellett indulnia a felhúzásban 73, felülésben 41, fekve nyomásban 31, bordásfalhoz húzásban 53-szor sikerült. A hölgyek versenyében elhoztam az
első helyet. Gratulálunk!
S. L.

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

K

ét nappal később "mini"
alap kategóriában (ahol
4 - 4 játékos van pályán)
csapatunk 29 nevező csapat közül tapasztalatokkal teli izgalmas és tanulságos játszmák után
az 5. helyen végzett. Az országos diákolimpián szintén szépen
szerepelt a Körösi mini csapata.

A Budajenőn megrendezett területi versenyen magabiztos játékkal
aranyérmet és biztos továbbjutást
szerzett. A megyei döntőn nehéz
ellenfelek és nagy csaták után nem
sikerült továbbjutni így Pest megye 24 induló csapatából a 4. helyen végeztek a gyerekek."
Szalai Attila

Apróhirdetések
• Eladó ingatlan a gödi termálfürdőnél Gödön a termálfürdő
közelében (Dr. Babitz József
u. 2.) 300 négyszögöles telek
eladó. Ár: 12 M FT. Érdeklődni:
Solymosi: 06-27-341-051

Téli-nyári
gumi csere!

városi magazin

www.dunakanyarregio.hu

Dunakeszi Polgár 29

A SPORT SZERETETE APÁRÓL FIÚRA SZÁLLT
Bizonyára sokan emlékeznek még arra, hogy az ezredforduló tájékán - a Barátság úti lakótelep szellemi és kulturális életének centrumában, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, és az oktatási
intézményt körül ölelő területen - látványos sportbemutatók, futóversenyek sokasága színesítette
városunk sportéletét. a Megannyi nagy sikerű rendezvény-sorozat egyike volt az a látványos karate
bemutató, melyet minden évben néhai Karakó Sándor karate mester és sporttársai tartottak, amik valósággal vonzották a fiatalokat.

A

z egykori kiváló sportember
fia, ifjú Karakó Sándor édesapja nyomdokaiba lépve szebbnél
szebb sikereket ér el. A négy danos
karate mester hol is kezdhette
volna el az ismerkedést a sportág alapjaival, mint a Kőrösiben a
nyolcvanas évek elején.
- Napjainkban a gödi a Huzella
Tivadar Általános Iskolában heti
három alkalommal tartok edzéseket kezdőknek és versenyzőknek – tájékoztat ifjú Karakó Sándor, az Életforrás – Do klub vezetője. – Örömmel mondom, hogy
nagyon népszerű a sportág, melyet közel százan művelnek nálunk
az egészen kicsiktől az 50 éves korig bezárólag.
Ifj. Karakó Sándor elmondta, hogy sportolóik rendszeresen
részt vesznek versenyeken, akik
között több válogatott is van. A
versenyekre az edzések mellett –

melyekre Gödről, Dunakesziről,
Fótról, Vácról, Budapestről is járnak – hazai és nemzetközi edzőtáborokban készülnek.
- Számos feketeöves tanítványom van, akik közül többen országos kumite (küzdelem) bajnokok, illetve helyezésekkel büszkélkedhetnek. A közeli hetek sikerei
között tartjuk számon az Országos Shotokan Karate bajnokságot,
melynek Törökbálint adott otthont
április 4-én, ahol több sportolónk
nyert bajnoki címet. Fiam, Karakó
Roland, a Kőrösi Csoma Sándor iskola tanulója országos bajnok lett
kumite versenyszámban, aki ellen
egyetlen pontot sem tudtak szerezni ellenfelei. Két gödi versenyzőnk,
Marosvölgyi Bence és Vass Réka Virág kumite versenyszámban állhattak fel a dobogó legfelső fokára.
Az ugyancsak gödi Fodor Réka III.,
míg Szilágyi Botond IV. helyezést

SAKK
Pest megyei bajnokságban: Kinizsi 4. Alagi DSK 8.
Pest megye 2013-2014. évi Szuper csapatbajnoksága befejeződött.
Dunakeszi Kinizsi csapata a 4. helyen végezett.
Pest megye 2013-2014. évi I. osztályban és I/A csapatbajnokságban
szereplő Alagi DSK sakkcsapatai a 8. helyen végeztek, a csapatok legjobb pontszerzője Bernáth Péter.
Pest megye I/A bajnokságban Zsámbék – Alagi DSK 2-3 (győz: Bernáth
P, Petró, döntetlen: Solymosi, Lapis)
Alagi DSK – Dunaharaszti MTK 1-4 (döntetlen: Lapis, Petró)
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Fenti sor balról jobbra: Karakó Sándor (4 danos), Bérczes Kornél, Volentics
Zsolt, Sőregi László, Berki Bence, Nyuzó Gyula, Bauer Gergő, Jurtin László.
Alsó sor: balról – jobbra: Fodor Réka, Vass Réka Virág, Karakó Roland,
Marosvölgyi Bence, Szilágyi Botond

ért el kata (formagyakorlat), Bauer
Gergő V. helyen végzett kata versenyszámban. Ők mindannyian a
dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium tanulói.
A fiatal sportvezető örömmel újságolta, hogy alig egy hete a Gödöl-

lőn rendezett Diák Olimpián Szilágyi Botond II. helyet ért el a JION
kata bemutatásával. Marosvölgyi
Bence II. helyen zárt a kumite junior számban, Fodor Réka pedig
bronzérmet nyert.
(Vetési)

ASZTALITENISZ
Április 12-én rendezték meg a Húsvét Kupa versenyt, melyen a
serdülő korosztályban az első három helyezést a Dunakeszi Kinizsi sportolói hódították el:
1. Pável Attila, 2. Szabó-Zillich Máté, 3. Galáth Ferenc
Galáth Ferenc és Pável Attila aranyérmes
A Gödöllői Területi Bajnokságban a Kinizsi utánpótlás csapata jól
szerepelt – mondta büszkén Bartina Péter szakosztályvezető. Az
újonc fiúknál Galáth Ferenc aranyérmet, Kishegyi Ákos bronzérmet szerzett. Az újonc fiú összevontaknál, Pável Attila nyert Galáth
Ferenc előtt. A serdülő és összevont lányeknál 3. Szőke Borbála. Az
újonc lányoknál Volentics Anna bronzérmes lett.
S.L.

SAKK
Hatodik Nógrádi Attila emlékverseny
Attila április 28-án töltötte volna
be a 31. életévét, akinek emlékére Április 26-án rendezték meg a
VI. Nógrádi Attila emlékversenyt.
A Radnóti Miklós Gimnáziumban
rendezett verseny résztvevőit Solymosi László, a Pest megyei
Sakkszövetség elnöke és Lutter
Andrásné, a Radnóti Gimnázium
történelem-, angol szakos tanárnője köszöntötte. Tanárnő egykoron Nógrádi Attila osztályfőnöke volt, s egy kedves élményét
osztotta meg a megjelentekkel.
A verseny fő támogatója: Nógrádi család. Támogatók: Pest megyei Sakkszövetség, UNO Reklámiroda, Valbona Tours.
A verseny végén Nógrádi József
adta át a díjakat és az 1-3. helyezettnek pénzdíjat. A képes tablókat a papa állította össze és állította ki. Diáksegítők is közreműködtek a sakkversenyen.
Díj: I – II., és III- IV. korcsoportban, a felnőtt férfiaknál a győztesek KUPÁT kaptak. Az 1- 3. ér-

met, könyvdíjat, 1-6. helyezett
oklevelet és Sakkvilág lapot vehetett át.
A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium különdíját: Csete Sándor,
Deák József (Alagi DSK), Pillmayer
Katalin (Törökbálint) kapta.
I-II. Korcsoportban: 10. Sági Bence
III-IV. Korcsoportban: 3. Kovács
Dániel
Felnőtt: 13. Nógrádi József, 15.
Deák József, 16. Csete Sándor
(mind Alagi DSK versenyzője).
Kép, szöveg: Denke László
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