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Az elnökség működése 

Az év során az elnökség személyi összetételében változás következett be, Kubesch Viktor külföldi 
tanulmánya miatt visszalépett az elnökségi tagságtól, helyette a taggyűlés Némethné Pisztrai Emíliát 
választotta meg. A 7 tagú elnökség az év során a felmerülő feladatokkal összhangban átlagosan két 
havonta tartotta meg üléseit. 

Az ott meghatározott feladatok az alábbiak szerint teljesültek: 

 a taglétszámot év végéig sikerült 16 új belépővel és egy költözés miatt kilépővel 39 főre 
növelni, 

 a felelős gazdálkodás jegyében könyvelőt váltottunk, 

 folyamatosan kerestük a Közösségi Ház használatának rendezési módját, 

 tavasszal szórólapoztunk, melyen tájékoztattuk a helyi lakosságot a programokról, az 
elérhetőségekről és a Közösségi Ház foglalkozásairól 

Kitűzött célok teljesülése 

Az alapító okiratunkban is megfogalmazott célok teljesülése érdekében: 

 programokat szerveztünk, illetve részt vettünk a szervezésben, megvalósításban (részletesen 
lásd később) 

 a dunakeszialso.hu oldal, az egyesület által üzemeltetett levelező lista és Facebook oldal 
folyamatos karbantartásával az Interneten elérhetővé tettünk számos, a helyben lakók 
számára fontos és hasznos információt, 

 a helyi érdekeket képviselve a lakóközösséget érintő közlekedési, közbiztonsági problémákat 
gyűjtöttünk össze és beszéltünk át illetékesek bevonásával, valamint részt vettünk a P+R 
parkolók kivitelező és lakosság közötti, a Benkő Tamás képviselő által szervezett fórumon, 

 az egészséges életmódra neveléssel összhangban Egészségnapot szerveztünk, 

 a Közösségi Házban rendszeres foglalkozások működését segítettük, 

 a környezetünkért felelősséget érezve szemétszedést szerveztünk, melyet közös bográcsozás 
követett, 

 a Dunakeszi Diófa Nagycsaládos Egyesület "Ásó, kapa, nagyharang" címmel hirdetett alkotói 
pályázatot, melyet az egyesületünk tevékenységéhez, célkitűzéseihez hasonló célok miatt 
tartottuk fontosnak támogatni, így a Dunakeszi Alsóért Egyesület 1-1 különdíjjal jutalmazott 2 
pályaművet. 

Események 

 február 15.  Farsangi mulatság 

 április 5.  Bolhapiac 

 április 12.  Nyílt nap a Közösségi Házban 

 április 24.  Közéleti esték - Közlekedés 

 május 3.  Szemétszedés 

 május 8.  Közéleti esték – „Fuss, ha kedves az életed” a futásról 

 május 22.  Közéleti esték - Közbiztonság 

 május 24.  Gyermeknap (közreműködő) 

 június 14.  Sportnap 
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 szeptember 20.  Alcsófesztivál (közreműködő) 

 szeptember 27.  II. Egészségnap 

 október 4.  Bolhapiac 

 november 8.  Halloween délután 

 december 6.  Mikulás ünnepség (közreműködő) 

 

Dunakeszi, 2015. május 20. 

 Zelenka Zoltán 
 elnök 


