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Idén júnIus 30-án a dunakeszI napközIs Tábor TerüleTén a szakorvosI rendelőInTézeT szervezésében Tar-
tották meg a települéS egéSzSégügyi dolgozóinak éveS ünnepi öSSzejövetelét, a vároSi SemmelweiS napot. 
a SemmelweiS nap a magyar egéSzSégügy legnagyobb ünnepe és a júlIus 1-jéhez legközelebb eső héTvégén 
rendezIk városunkban, ezen a napon szüleTeTT semmelweIs Ignác, az anyák megmenTője. 

dunakeszI város képvIselő-TesTüleTe zárT ülés kereTében válaszToTTa meg városunk új aljegyzőjéT. a teStü-
leT egyhangúan dr. bábosIk dóráT, az adó csoporT vezeTőjéT TámogaTTa a szavazáson.

Az ünnepség keretében 
került sor dr. Jánosfi 
Éva gyerekorvos 
nyugdíjas-búcsúzta-

tására. A doktornő 42 évet dol-
gozott a városi egészségügyé-
ért, ő volt az első gyerekorvos 
a településen, így voltaképpen a 
nevéhez köthető a gyermekor-
vosi rendszer alapjainak letéte-
le is. Dr. Jánosfi Évát a város ne-
vében Dióssi Csaba polgármes-
ter és Cs. Bíró Attila a Közszol-
gálati Osztály és Gyámhivatal 
vezetője búcsúztatta.

Szintén a Semmelweis na-
pon került átadásra a Dunake-
szi Város Egészségügyéért Dr. 
Bayer Emil Díj is. Az idei kitün-
tetett Dr. Szentléleki Károlyné 
fogorvos volt. Dr. Szentléleki 
Károlyné a budapesti Semmel-
weis Orvostudományi Egyete-
men 1978-ban szerzett fogor-
vosdoktori diplomát, „Summa 

cum laude” minősítéssel, majd 
„fog-és szájbetegségek szak-
orvosa” szakvizsgát tett.  Né-
hány év Móron végzett munka 
után, 1980-tól kezdte meg a du-
nakesziek fogorvosi ellátását az 
egykori Lenin úti rendelőben, 
majd két évvel később a Fóti úti 
körzeti orvosi rendelőben, ahol 
napjainkban is dolgozik. A mai, 
nagy betegszám gyors ellátá-
sára ösztönző finanszírozási 
rendszerben is megőrizte szak-
mai igényességét. Empátiával 
és segítőkészséggel fordul pá-
ciensei felé, akik érdekeit szá-
mos esetben a saját érdeke elé 
helyezi. Alapossága, több mint 
harminc éves tapasztalata, hite 
és tiszta embersége teszi kiváló 
orvossá – áll a Képviselő-testü-
let méltató soraiban. A doktor-
nő a kitüntetést a polgármester 
úrtól vehette át.

L. A.

Dr. Bábosik Dóra Jászberényben született 1978. 
október 23-án. A Rendőrtiszti Főiskola elvég-
zése után jogi tanulmányait 2005-ben fejezte 
be a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán. 2000 és 2006 között bűn-

ügyi vizsgálóként dolgozott a XIV. kerületi Rendőrkapitány-

ságon, melyet 3 éves ügyvédjelöltségi időszak követett. Du-
nakeszi Város Polgármesteri Hivatalánál 2009 óta dolgozik. 
Kezdetben szabálysértési és birtokvédelmi ügyintézőként 
tevékenykedett, 2011 júliusától pedig az adócsoportot veze-
ti. Ez utóbbi feladatkörét aljegyzői munkája mellett is ellát-
ja a jövőben.

Semmelweis nap, 
a magyar egészségügy napja

 

Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és 
gyógymódjának feltalálója 192 évvel ezelőtt, ezen a napon 

születette, Budán. Ő volt az első, aki a gyermekágyi lázat 
nem önálló kórképként, hanem fertőzés következményének 

tekintette. Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok 
terjesztik: a boncolást is végző szülész-nőgyógyászok 

adják át a fertőzést vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként 
Semmelweis a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés 

bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során süket 
fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányára az 

orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph 
Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést 
kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó 

felfedezésére. Ma, a két módszer kombinációját alkalmazzák 
a műtéti beavatkozások előtt.

Nem csak megemlékezésekkel ünnepli Magyarország 
az anyák megmentőjének 192. születésnapját, hanem 
országszerte elismeréseket osztanak az egészségügy 

dolgozóinak a Semmelweis nap alkalmából, s az 
egészségügyben dolgozóknak is e napon köszönik meg 

egész éves munkájukat.
A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén az 

egészségügyben dolgozók kitartását, munkabírását, 
elhivatottságát méltatjuk.

Városi Semmelweis Nap

Új aljegyzője van a városnak

Illusztráció
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lezárult a májuSban megkezdett vároSi konzultáció. az a cél vezette az önkormányzatot, hogy a cikluS 
feléhez közeledve megkérdezze az ITT élő polgárokaT olyan ügyekről, amelyekben már vagy TörTénTek 
lépések vagy a város vezeTésének jövőbenI elképzeléseI közöTT szerepel. 

Fontos számunkra 
Dunakeszi polgá-
rainak véleménye, 
hogy tudjuk, jó úton 

járunk-e, ötleteket, vissza-
jelzést kapjunk, és Önök je-
löljék ki az utat, hogy miként 
folytassuk a megkezdett fej-
lesztéseket. A ciklus elején 
vállalt program több eleme 
már meg is valósult vagy ép-
pen elindult a megvalósulás 
útján. Azonban a képvise-
lő-testületnek az a feladata, 
hogy olyan munkát végez-
zen, amelyre a városban élők 
részéről valós igény mutat-
kozik. 

Köszönjünk, hogy a min-
den 16 éven felüli városla-
kó részére eljuttatott kér-
dőívet ilyen sokan töltötték 
ki és adták le a kijelölt gyűj-
tőhelyeken. Az elemzéssel 

ugyan még nem végeztünk, 
de annyit azért elmondha-
tunk, hogy néhány kérdés 
támogatottsága illetve a pri-
oritási sorrend meglepetést 
okozott számunkra. Példá-
ul a BMX illetve gördesz-
ka pálya létrehozása messze 
megelőzte a Városközpont 
kialakítását. A Konzultáció 
eredményéből megtudtuk, 
hogy kiemelten fontos az itt 
élőknek a helyi képviselők 
együttműködése, a játszó-
terek bekamerázása, illetve 
zabrák felfestése. Ugyanak-
kor bár a többség támogat-
ja a városi szilveszter meg-
tartását, a helyszínnel kap-
csolatban több észrevétel 
érkezett. Az eredmények-
kel kapcsolatos részletes vé-
leményünket és a lakosság 
döntése alapján kialakított 

új programunkat a követ-
kező lapszámban fogjuk is-
mertetni.

A kérdések megválaszolá-
sán túl több, az általunk fel-
sorolt témakörökön kívül is 
érkeztek észrevételek. A leg-
kellemesebb meglepetés az 
volt, hogy a visszaküldők 
közel kétharmada élt a véle-
ménykifejtés lehetőségével, 
ahol több új felvetés, vissza-
jelzés is érkezett. A teljesség 
igénye nélkül néhány téma 
ezek közül: óvoda, bölcsőde, 
közbiztonság, városi progra-
mok, járdák építése, szóra-
kozási lehetőségek. A pontos 
kiértékelés után az eredmé-
nyeket összesítve tájékoztat-
ni fogjuk hozni, és az Önök 
véleménye alapján fogjuk 
folytatni munkánkat.

Köszönjük, hogy ilyen so-

kan küldték nekünk vissza 
a kérdőíveket, ebből is lát-
szik, hogy a városban élők-
nek fontos, hogy mi történik 
Dunakeszin, a Mi városunk-
ban – köszönte meg a kérdő-
ívet kitöltő lakosok együtt-
működését Dióssi Csaba pol-
gármester.

Lezárult a Városi konzultáció
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1992 végén jelenTkezeTT rendőrnek, elvégezTe a 10 hóna-
pos TIszThelyeTTes-képzőT, a XIII. kerüleTben leTT járőr. 
budapesTen lakoTT, és oTT Is dolgozoTT, járőrkénT, körzeTI 
megbízottként, majd nyomozóként, egéSzen 2008-ig, amikor 
Is a pesT megyeI rendőr-főkapITányság bűnügyI oszTályának 
rabláSi aloSztályára került. csaknem kéT évTIzedes rendőrI 
múlttal, tapaSztalattal a háta mögött lett a dunakeSzi 
kapITányság vezeTője. péTer zolTán rendőr őrnagy az Idén 
leSz 40 éveS. 

– Kapitány úr, hogyan került 
Dunakeszire? Ismerte-e egyál-
talán a várost?

– Budapestről 2005 végén, 
2006 elején költöztem ki csalá-
dommal Dunakeszire. Akkor 
volt a nagyobbik fiam kétéves, és 
rá egy évre született meg a máso-
dik fiam, mindketten ide járnak 
óvodába, iskolába, és a felesé-
gem is itt dolgozik Dunakeszin, 
az egészségügyben. Talán túl-
zás, hogy ismerem a várost, de 
azért nem tévedek el. A Duna-
keszi kapitányság vezetése előtt 
a megyei bűnügyi osztály II. 
rablási csoportot vezettem, utá-
na a budapesti XII. kerület bűn-
ügyi osztályának vezetését bíz-
ták rám, és az idén április elsejé-
vel a Pest megyei rendőrfőkapi-
tány, Simon tábornok úr felkért, 
hogy a Dunakeszi kapitányságot 
vezessem.

– Nagyon más szakmai fel-
adat egy kapitányságot vezetni, 
mint egy bűnügyi osztályt? 

– Teljesen más. A többi szak-
területen is dolgoztam már, tu-
dom, hogy hogyan működik a 
rendszer, ismerem a jogszabá-
lyokat, de gyakorlatilag az el-
múlt tizenhat évben bűnügyes 
voltam. Egy kapitányság irányí-
tása sokkal összetettebb feladat, 
több szolgálati ágat kell vezetni, 
ezért sok mindenre kell figyel-
ni, több mint 120 emberről kell 
gondoskodni, a három települé-
sen több mint 80 ezer lakosnak a 
biztonságára kell ügyelni.

– Milyen kapitányságot örö-
költ?

– Egy jól működőt, Kovács 
László alezredes úr nagyon 
jól vezette, én gyakorlatilag 
„beleültem”a jóba. Persze, min-
denkinek más a vezetési stílu-
sa, illetve mindenből lehet job-
bat kihozni, úgyhogy apró vál-
toztatásokat is végrehajtottam. 
Ezek inkább ügymeneti változ-
tatások, amelyeket a lakosság 
nem érzékel.

– Nyilván nehezíti a dolgát, 
hogy Dunakeszi szinte már egy-
beépült Budapesttel, így a fővá-
rosból idejövő bűnelkövetők el 
is tűnhetnek ott. 

– Dunakeszin, illetve kör-
nyékén, mert ide tartozik Fót és 
Göd városa is, nagy az átmenő 
forgalom, autóút, autópálya ha-
lad át, ezért könnyen mozognak 
az elkövetők, de mi is tudjuk, 
hol mozognak. Majdnem három 
évet a megyei bűnügyön dolgoz-
tam, bejártam Pest megyét, és 
úgy gondolom, hogy Dunakeszi, 
illetve Fót, Göd  közbiztonság 
szempontjából még mindig él-
hetőbb, mint sok más település.

– Ez a jó felderítő munkának, 
a lakossággal való jobb együtt-
működésnek, a szervezett pol-
gárőrségnek köszönhető? 

– Rengeteg összetevője van, 
ezek is beletartoznak, de a töb-
bi városban is ugyanúgy dol-
goznak a kollégáim. Azt tudom, 
hogy itt a lakosságot nagyon za-
varja, ha bármilyen bűncselek-
mény történik, jeleznek, ha lát-
nak akár egy gyanús autót. Ren-
geteg visszajelzést kapunk, a 
megelőző munka sikere érde-
kében már találkoztam az isko-
lák, óvodák vezetőivel, az összes 
egyházi vezetővel, akik együtt-
működését kértem.  

– Mennyire megalapozottak 
a szaporodó besurranásos lo-
pásokról, betörésekről szóló la-
kossági jelzések? 

– Én is hallottam, hogy pél-
dául, valamelyik lakóparkban 
kiraboltak mindenkit. Utána-
néztem, és kiderült, hogy há-
rom besurranásos lopás volt. Az 
tény, hogy a dunakeszi lakosok 
nem szoktak hozzá a megválto-
zott a világhoz, hogy ha egy ke-
rékpárt betolunk a kerítésen be-
lülre, és elmegyünk aludni, ak-
kor nem biztos, hogy reggel még 
meglesz. Bejött a meleg idő, 
mindenki nyitott ablaknál al-
szik, reggel meg meglepődve ta-
pasztalja, hogy ezt kihasználva, 
valaki elvitte az értékeket. Sze-
rencsére, kiemelt bűncselekmé-
nyek, rablások, életellenes cse-
lekmények nincsenek. 

– Mit tud tenni a rendőrség 
azon kívül, hogy nagyobb elővi-
gyázatosságra inti a lakosságot?

– Megpróbáljuk a közrend-
védelmi állományt úgy irányí-
tani, hogy lefedjük mindhárom 
települést. Ahol észleljük, hogy 
megszaporodtak a bűncselek-

mények, ott sűrűbb lesz a jár-
őrözés, a polgárőrökkel szoro-
san együttműködve. Már több 
lakóparkban működik a „Szem 
Mozgalom”, ami abból áll, hogy 
a lakók figyelnek egymásra és ha 
csak a két oldali szomszédra fi-
gyel mindenki akkor gyakorla-
tilag figyelhető az egész telepü-
lés, ezért ezt is próbálom szor-
galmazni. 

– Értesüléseink szerint a köz-
elmúltban az egyik vagyonvé-
delmi cég a rendőrség közremű-
ködésével elfogott egy símaszkos 
behatolót. Ez egy komoly akció 
volt? 

– Ez egy csendesriasztóval 
rendelkező családi házban tör-
tént, az udvaron egy símaszkos 
fiatalember gázsprével lefújta 
a házból kijövőket, majd elsza-
ladt. A vagyonvédelmi cég mun-
katársai két percen belül ott vol-
tak, az utcán megtalálták az el-
követőt, és a rendőrség kiérke-
zéséig visszatartották. Az akció 
sikeres volt, de nem betörőt fog-
tak. Ennél többet majd az eljárás 
befejeztével lehet mondani.

– Mennyire jellemzőek a 
gazdasági bűncselekmények 
Dunakeszin?

– Mint mindenhol, így ná-
lunk is vannak gazdasági bűn-
cselekmények. A 2008 óta tar-
tó gazdasági válság miatt or-
szágosan több a gazdasági bűn-
cselekmény, internetes hirdetési 
csalás, ami lakóhelytől függet-
len, de szerencsére Dunakeszi-
re ez nem igazán jellemző. Min-
denkinek meg kell tanulni, hogy 
csak biztonságos oldalakon bo-
nyolítunk le internetes vásárlást, 
ügyelünk, hogy ne juthasson 
bárki hozzá a számlaszámunk-
hoz. Minden fórumon hangsú-
lyozom, hogy a lakosságnak na-
gyon fontos szerepe van a bűn-
megelőzésben, saját értékeinek 
védelmében. Megváltozott, ro-
hanó világunkban csak együtt-
működve lehetünk igazán ha-
tékonyak a bűnelkövetőkkel 
szemben. Ehhez a bűnmegelőző 
munkához kérem a lakosság ak-
tív támogatását. 

Vetési Imre

beszélgetés péter zoltánnal, 
dunakeszi rendőrkapitányával 
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Öt évre kaptak megbízatást
a dunakeSzi oktatáSi központ éS a Szent iStván általánoS iSkola igazgatójának eich láSzlót, a radnóti mik-
lós gImnázIum élére pedIg egyhangúan varga TIborT válaszToTTa a képvIselő-TesTüleT. mindkét igazgatót a 
szavazáson elsöprő százalékban TámogaTTák mInd a TanTesTüleT TagjaI mInd az Iskolák alkalmazoTTaI Is. a 
kInevezések 2017-Ig szólnak, eddIgI IgazgaTóI munkájukhoz az egész képvIselő-TesTüleT graTulálT, és a TovábbI 
feladaTokhoz sok erőT és sIkerekeT kívánTak.

Két iskolában is döntöttek az igazgató személyéről

Varga Tibor két évtize-
de vezeti, irányítja a Rad-
nóti Miklós Gimnáziu-
mot. Középiskolai tanári 
diplomát a szegedi József 
Attila Tudományegyetem 
Természettudományi Ka-
rának matematika-fizika 
szakán, Közoktatási vezető 
szakirányú szakképzett-
séget a Budapesti Műsza-
ki- és Gazdaságtudományi 
Egyetemen szerzett.

Tanári és igazgatói ki-
válóságát tanítványai és 
az iskola eredményei és 
kitüntetései (helyi és or-
szágos) bizonyítják. Az is-
kola az elmúlt 20 év alatt a 
középiskolák rangsorában 
a 170. helyről a legjobb 50 
közé került a mérhető eredmények alap-
ján. Az intézmény jó hírének köszönhe-
tően változatlanul nagy a túljelentkezés. 
A felsőoktatásban felvételt nyertek ará-
nya szintén hosszú idő óta 90% feletti 
eredményt mutat. A pedagógiai munka 
eredményességét növeli, hogy a tehetsé-
ges, jó képességű tanulókon kívül az in-
tézmény befogadja a különleges gondo-
zást igénylő diákokat is, esélyt teremt-
ve ezzel az eredményes továbbhaladá-
sukhoz.

Emberi nagyságát mutatja kollégáinak, 
munkatársainak és tanítványainak adott 
tanácsa:

„Csak három igaz értéked van: az egyik 
az élet, amely ehhez a világhoz köt, ha 
csak teheted, tovább kell adnod, a másik 
a tudásod, amellyel értéket teremthetsz, 
s ezzel hasznára lehetsz szűkebb és tá-
gabb közösségeidnek, végül lényedet át-
ható lelked, amely elpusztíthatatlan kö-
telék teremtődhöz, mindennél jobban vi-
gyázz rájuk.”

A következő öt évre szóló vezetői 
programjában legfontosabb vezető fel-
adatának az új köznevelési törvény-
hez igazodó pedagógiai program és he-
lyi tanterv megalkotását tartja, amely 
épít az iskola korábbi hagyományaira, 
s ezzel képes lesz oktatási eredményeik 
szinten tartására, mérsékelt javítására, 
ugyanakkor a nevelés területén ered-

ményesebb és hatékonyabb együttmű-
ködést tesz lehetővé.

Eich László kiválóan felkészült szak-
ember. (Magyar-történelem szakos álta-
lános iskolai tanár, magyar szakos közép-
iskolai tanár, közoktatási vezetői szak-
vizsgával, angol és orosz nyelvvizsgával 
rendelkezik).

Nyitott, humánus személyiségének kö-
szönhetően kiváló szakmai és szemé-
lyes kapcsolatokat alakított ki az iskola 
alkalmazottaival, tanulókkal, szülők-
kel, fenntartóval egyaránt.

Megbízásának két éve alatt is maxi-
mális bizonyítékát adta, hogy pedagó-
giai és vezetői munkájának minden te-
rületén rendkívül igényes.

Vezetői rátermettségének köszönhe-
tő, hogy az elmúlt évben számos pozi-
tív változás történt az intézményben 
folyó munka és eredmények területén.

Nagy hangsúlyt fektetett az eredmé-
nyes pedagógiai munkához szükséges 
szervezet- fejlesztésre (belső tovább-
képzések, pályázatokon való részvétel, 
valamint az iskola környezetének, ar-
culatának megújítására, amely nagy-
ban hozzájárul az intézmény külső 
megítéléséhez (játszótér, kerékpártáro-
ló felújítása, mosdók, a folyosó szépíté-
se, iskolai két nyelvű honlap fejleszté-
se).

A szülők dicsérő elismerő levelei az 

önkormányzatunkhoz is el-
jutottak.

Pályázatából is kitűnik, 
hogy munkáját nagy elkö-
telezettséggel, hivatástudat-
tal, felelősséggel és szakmai 
hozzáértéssel végzi.

Széles látókörének, mo-
dern pedagógiai szellemi-
ségének köszönhetően szí-
nesebbé, tartalmasabbá és 
hatékonyabbá vált a gyer-
mekek nevelése-oktatása az 
intézményben. Az iskola be-
iskolázási aránya megduplá-
zódott.

Az elkövetkezendő idő-
szak fő céljai között szere-
pel a nagy hagyományokkal 
rendelkező oktatási intéz-
mény modernizálása, szak-

mai továbbfejlesztése, az iskola társadal-
mi pozíciójának továbberősítése.

Nagy pozitívuma vezetői programjá-
nak, hogy teljes mértékben épít a tantes-
tület együttműködésére, melynek az az 
előnye, hogy ösztönzi kollégáit a kitűzött 
célok elérésére.

Az összeállítást írta: L. A.



Érdeklődések tömkelege

Június havában számtalan 
érdeklődést nyújtottam be a 
Beruházási és Városüzemel-
tetési Osztály vezetőjéhez.

Többek között a Tátra u. út-
építésének – utóbbi ígéret-
ben az augusztus hónapot 
jelezték –, valamint a járda-
építéshez szükséges építő-
anyag kiszállításának (7 lakó 
esetében), a jelzett címeken 
a szikkasztó kutak kialakítá-
sának, az árkok mederlapo-
zásának, a „K” szegélyek ki-
építésének (11 címen), a Gör-
gey utcába kért közvilágítá-
si hálózat bővítésének, és 
a kutyapiszok tárolók (7 he-
lyen) kihelyezésének pontos 
időpontja felől érdeklődtem 
Manhalder Zoltánné osztály-
vezető asszonytól.

Az újabb csapadékvíz el-
evezetés problémák meg-
szüntetése érdekében a Hu-
nyadi u. 59., a Zápolya u. 2. és 
a már régebben jelzett Záp-
olya u. 30-32. előtti helyreál-
lítási munkák időpontja – ho-
mokzsákok kiszállítása meg-
történt, mely csak ideiglenes 
megoldás –, illetve  munká-
latok elvégzése, valamint a 
Bajza és a József sarkon ki-
alakított árok köré kért kor-
lát megépítése végett for-
dultam ismételten írásban 
az osztály első emberéhez. 
Előzőleg a személyes érdek-
lődésemre az osztályveze-
tő asszony megerősítette, 
hogy a Zápolya u. 30-32. előtt 
a csapadékvíz megoldására 
szükség van, illetve a Bajza-
József sarkon lévő árok köré 
a korlát kialakítása indokolt, 
a pénzügyi fedezet biztosítá-
sára az egyeztetés folyamat-
ban van.

A mai napig nem érkezett 
válasz a Magyar Közút Kht. 
illetékesétől a Kossuth L. u. 
rekonstrukciójának kérelmé-
re, sőt, még a Kossuth L. u. 

22. sz. előtti rácsos víznye-
lő helyreállítása sem történt 
meg, immár több mint 3 hó-
napja, evégett ismét benyúj-
tottam a kérelmeket. 

A Klapka u. elején a parko-
lás kialakításának lehetősé-
ge felől érdeklődtem ismé-
telten újabb beadványom-
ban, majd a Báthory és a Rá-
kóczi út kereszteződésében 
megrepedezett aszfalt hely-
reállításának a munkálata-
it kértem újból a Beruházá-
si és Városüzemeltetési Osz-
tályon. 

A Klapka u. mentén, végig 
a sínek melletti területen a 
gaz levágásával kapcsolatos 
intézkedést kértem a MÁV 
felé. 

A körzetben hét címen az 
árkok és egyben a Klapka u.-i 
gyalogos aluljáró takarítását 
jeleztem, mely munkálatokat 
a Közüzemű Kft. dolgozói rö-
vid időn belül el is végeztek. 
Köszönöm a lelkiismeretes 
munkájukat.

Megjegyzem, hogy nincs 
olyan nap, hogy valamilyen 
problémával ne keresnének 
meg, melyek többsége sajnos 
továbbra is megoldásra vár-
nak. A megkeresések igen kü-
lönbözőek, melyek nemcsak 

körzeti képvi  selőink jelentik

A körzetben élő „tősgyöke-
res” lakótelepiként jómagam 
is osztottam azon lakótársa-
im véleményét, akik szerint 
az elmúlt években a Barát-
ság úti lakótelep egyik leg-
nagyobb gondja a kiépített 
parkolóhelyek hiánya volt. Az 
évek múlásával gyarapodott 
a személyautók száma is, 
melyek tulajdonosai különö-
sen az esti órákban nem igen 
talál(nak)tak parkolóhelyet. 
Ma már nem csak az épüle-
tek mellett, de a külső parko-
lóban sincs lehetőség a gép-
járművek elhelyezésére. 

A sok-sok gépjármű tulajdo-
nost nyomasztó kérdés meg-
oldása érdekében azt javasol-
tam, mint a 2. számú válasz-
tókörzet képviselője, hogy 
a Szent István park környé-
kén kezdjük el a gyephéza-
gos parkolóhelyek kialakítá-
sát. Ma már közismert, hogy 
az előző önkormányzati cik-
lusban több mint száz parko-
lóhelyet sikerült építenünk. 

Az akkor elkezdett mun-
kát az elmúlt év végén a Me-
der utcában folytattuk, ahon-
nan lakóközösség tagjai kö-
zül többen is megkerestek a 
közös képviselővel, hogy az 
ő házuk előtt is alakítsuk ki a 
kulturált parkolás feltételeit. 

Örömmel nyugtáztuk, hogy 
2011 végén sikerült 12 parko-
lót megépíteni, melyek akkori 
ígéretemhez híven most júni-
usban újabb 12 parkolóval bő-
vültek.

De még ez sem elég, ismer-
ve az itt élők igényét, tovább 
szeretném gyarapítani a par-
kolók számát. Azt nem ígé-
rem, hogy a most átadott nyá-
ri beruházás után még ebben 
az esztendőben sikerül foly-
tatni ezt a munkát, de jövőre 
újabb parkolók épülnek majd 
a kutyafuttató déli oldaláig. 

Addig is azt kérem a lakók-
tól, hogy a házuk előtt lévő 
parkolókba – az újabb beruhá-
zásnak köszönhetően - most 
már ne merőlegesen álljanak 
le gépjárműveikkel, hanem 
az úttesttel párhuzamosan, 
hogy egyik oldalon sem aka-
dályozzák a kulturált parko-
lást és a balesetmentes köz-
lekedést. Ne álljanak rá a jár-
dára, hanem a KRESZ szerint 
az úttesttel párhuzamosan 
parkoljanak a házak mellett, 
hogy konfliktusoktól mente-
sen élvezhessék az újabb par-
kolók előnyeit.

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet 

képviselője

újabb 12 parkolóhely 
épült a meder utcában
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 Örömmel számolhatok be  június hónapban 
az elvégzett munkáról. Igazából egy régi ál-
munk vált valóra, amikor teljesíthettük a 
Napsugár Idősek Otthonában igényként fel-
merült kérést, hogy minden olyan kedves la-
kótársunk számára teljesüljön az a lehető-
ség, hogy szép, kulturált körülmények kö-
zött élje életét, gyönyörködni tudjon közös 
otthonukban. A "Mediterrán Park" kialakítá-
sa tette ezt lehetővé, mely avatását egybe-
kötöttük a juniális megrendezésével. 

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szer-
vező kollektívának a jól sikerült rendezvény 
lebonyolításáért. Óriási létszámmal voltunk 
jelen az egész napos programon, ahol min-
denki megtalálta a számára legkedvezőbb 
programot. A Farkas Ferenc Zeneiskola nö-
vendékei megnyitója után hallhattuk az idő-
sek szavalatát, Gödi- és Dunakeszi lakók ré-
széről. Ő utánuk következett a Dunakeszi 
Rendőrkutya Képző szórakoztató műsora. 
Végül, de nem utolsósorban lehetőség volt 
különböző ajándékok vásárlására.

Ebéd után a zene, tánc  tette hangulatos-
sá a napot.

Köszönetemet szeretném tolmácsolni a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is a gyors 
segítőkész munkájukért.

 
Fodor Sándorné

7. számú választókörzet képviselője
Elérhetőségeim: e-mail:

 fodornemarika@citromail.hu
tel: 06-27-346-218

mobil:06-30-508-44-64

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének
24/2012. (VII.04.) rendelete
a változtatási tilalom elrendeléséről szóló
13/2010.(IV.07.) sz. rendelet módosításáról
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének
25/2012. (VII.04.) rendelete
Dunakeszi Város építészeti örökségének 
helyi védelméről szóló 3/2012. (I. 31.) számú 
rendeletének módosításáról
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének
26/2012. (VII.04.) rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló
15/2007.(VIII.29.) számú rendeletének mó-
dosításáról
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének
27/2012. (VII.04.) rendelete
a természeti értékek helyi védelméről és a 
természetvédelem helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének
28/2012. (VII.04.) rendelete
a talajterhelési díjról szóló, 11/2012. (IV.03.) 
rendeletének módosításáról
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének
29/2012. (VII.04.) rendelete
a Dunakeszi Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének
a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 14/2007.(VI.11.) számú önkor-
mányzati rendeletének (továbbiakban:R)
módosításáról
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének
30/2012. (VII.04.) rendelete
az önkormányzati vagyon hasznosításá-
nak, használatának és forgalmának rend-
jéről szóló 7/2012. (II.28.) rendeletének mó-
dosításáról

körzeti képvi  selőink jelentik

az ingatlanok körüli problé-
mával, hanem a szűkebb kör-
nyezetüket is érinti a lakók-
nak, gondolok itt a jó szom-
szédsági kapcsolatok szabá-
lyainak be nem tartására.   

Jelenleg is vannak meg-
keresések, melyeknek nincs 
eredményük, annak ellenére, 
hogy három-négy alkalom-
mal is eljártam. De kérem, 
fogadják el, hogy ez a munka 
több ember összehangolt tel-
jesítményétől függ, azaz csa-
patmunka! És most nem a bi-
zonyítványom magyarázom, 
hanem csupán a szomorú, de 
valós tényeket közlöm.

Kérdés, mely akár lehet 
költői is, mit szólnának a kör-
zetben élők, ha hasonlókép-
pen végezném a munkámat, 
és nekik is több alkalommal 
kellene felhívniuk, hogy vég-
re valahára intézkedjek pl. 
Magyar Közút Kht.. Kérném, 
válaszolják meg Önök!

Kellemes nyaralást, és jó 
pihenést kívánok MINDEN 
KEDVES OLVASÓNAK!

Üdvözlettel:
Hircz Tamás 

a 6. számú körzet 
képviselője  

tisztelt lakótársak!

képviselő-testület legújabb rendeletei
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%
 

adóhátralékkal 
rendelkezők

a    jogszabályok változása következtében az önkormányzat-
ok az idei évtől nyilvánosságra hozhatják mely cégek és 
magánszemélyek nem tettek eleget adófizetési kötelezett-

ségeiknek. Dunakeszin a képviselő-testület az áprilisi ülésén dön-
tött arról, hogy a város jegyzője tegye közzé a jelentősebb adóhát-
ralékot felhalmozók listáját. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény rendelkezése alapján az önkormányzati adóhatóság 
helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 2012 június hónapban 
a 300 ezer forintot elérő adótartozással rendelkező adózók nevét, 
címét és az adótartozás összegét teszi közzé. Jelen lista, valamint 
az azon szereplő nevek a rendelkezésre álló cégjegyzék nyilván-
tartás alapján készült.

Adatvédelmi okok miatt
az újság internetes változata

nem tartalmazhatja az adósok
adatait.
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%  

Adatvédelmi okok miatt
az újság internetes változata

nem tartalmazhatja az adósok
adatait.
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Számos jele van e törekvésnek, melyek közül elég, ha 
csak az elmúlt évek útépítéseire, bölcsődék, óvodák 
bővítésére, fejlesztésére, a kisvárosi léthez nélkülöz-
hetetlen városi kerékpárút-hálózat kiépítésére gondo-
lunk, melyet még azok is fontosnak tartanak, akik a 

kivitelezés egyes szakaszait olykor nehezményezik. De folytat-
hatjuk a sort városi Programiroda létrehozásával, amely rövid 
idő alatt ékesen bizonyította létjogosultságát, közösség formáló 
erejét. Dunakeszi, a Mi városunk sorozat nem titkolt célja, hogy 
a városban élő polgárok mondják el, hogy ők hogyan érzik ma-
gukat e szépen fejlődő városban, s mi az, amit másképpen csi-
nálnának. 

Szóval kezd egyszerre dobbanni a város szíve. Tovább szépül-
nek a város utcái, parkjai, az ingatlantulajdonosok is mindin-
kább sajátjuknak érzik a házuk előtti közterületet. Ápolják, gon-
dozzák környezetüket. Minden kincstári optimizmus nélkül le-
írhatjuk, egyre többen vannak, akik nyilvánosan is vallják, Du-
nakeszi, a Mi városunk!

Az ő számukra az is természetes, hogy környezetük, a vá-
ros értékeinek, formálódó arculatának védelme érdekében nem 
hallgatják el az orvoslásra váró, megoldandó problémákat sem. 
Nem valaki ellen, hanem valamiért, a közösség, a jó ízlésű több-
ség érdekében emelik fel szavukat. 

- Nagyon sok ember, nagyon sokat dolgozik azért, hogy Du-
nakeszi minél hangulatosabb, vonzó város legyen, benne sok 
virággal és hatalmas zöldfelületekkel. Olyan várossá szeret-
nénk formálni Dunakeszit, melyre mindannyian büszkék le-
hetünk – mondta Dióssi Csaba polgármester. – A kedvező vál-
tozások mellett azonban vannak még negatív jelenségek is, 
melyek felszámolását sürgetik a lakók is. Az utóbbi hetekben 
többen is sérelmezték, hogy Dunakeszi déli oldalán, a „város-
kapu” mellett, az elkerített területen birkanyáj, oda nem illő 
épület, elhasználódott lakókocsi, a föld felszíne fölött egy mé-
ter magasba emelkedő deszkából épített árnyékszék „köszönti” 
a városba érkezőket. Hogyan engedheti meg az önkormányzat 
a városképet romboló állapot fenntartását – szegezték nekünk 
a kérdést a lakók. Nekik is elmondtuk, s e lap hasábjain is meg-
erősítem, hogy mi sem fogadjuk el a városképet romboló álla-
potot, melynek megszüntetése érdekében – a jog keretein be-
lül – mindent megtesz a Polgármesteri Hivatal – jelentette ki 
Dióssi Csaba polgármester. 

Szerkesztőségünk megkereste a régi kettes út mellett lévő in-
gatlan tulajdonosát, Kertész Lórántot, aki elmondta, hogy nem 
kíván nyilatkozni a kialakult helyzetről. Annyit azonban meg-
jegyzett, hogy az alkalmi illemhelyet már eltávolították, amely 
egyébként a közeli ivóvízbázis miatt zártrendszerű volt. 

A sokakat irritáló helyzet megoldása egy újabb próbaköve lesz 
annak, hogyan lehet és kell – a jog keretein belül – a magán és a 
közösség érdekeit szem előtt tartva kulturált választ adni a feszí-
tő kérdésre. Olyan megoldást kell találni, amely mindenkiben 
azt a jó érzést erősíti: Dunakeszi, a Mi városunk.

   
Vetési Imre

a 2010 őszén megválaszToTT önkormányzaTI képvIselő-
teStület egyik kiemelt célként a vároSkép formáláSát, 
dunakeszI vonzó arculaTának kIalakíTásáT TűzTe a 
záSzlajára. az önkormányzaT olyan élheTő, kellemeS 
vároSSá Szeretné formálni dunakeSzit az ITT élő 40 ezer 
lakoSSal együtt, melyben mindannyian otthon érzik 
magukat, ahová a turiSták iS jó érzéSSel látogatnak el. 

Szeplőfolt 
a városképen

A meleg víz korszerű elő-
állítása érdekében a Pi-
ros Óvodában új bojler 

kerül elhelyezésre. A Radnóti 
Miklós Gimnáziumban a na-
pokban fejeződött be a Sport-
csarnok felújítása. A nyári 
napközis tábor területén jelen-
tős elektromos, épületgépésze-
ti, kerítés építési munkák előz-
ték meg a tábor megnyitását. A 
Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolában több átalakítás-
ra is sor kerül a nyáron, mely-
nek eredményeként 2 tanterem 
és egy kisebb csoportszoba jön 

létre, a földszinti főzőkonyhá-
ból pedig melegítő konya és 
ebédlő lesz. Ugyanitt az isko-
la előtt a gyerekek és az épü-
let biztonsága érdekében meg-
épült egy kerítés is – mondta 
az osztályvezető asszony, aki 
beszámolt arról is, hogy új par-
koló épült a Posta utcai Iskolá-
nál és a Gimnázium mellett is. 
A további beázások megelőzé-
se érdekében több intézmény-
ben végeznek bádogozási és 
tetőjavítási munkákat a nyári 
időszakban. 

A szerk.

a nyárI Időszakban folyTaTódIk a Tavaly megkezdeTT nyí-
láSzáró cSere a garaS utcai gyöngyharmat óvodában 
éS a 2. Számú bölcSödében. emellett tiSztaSági feStéSek-
re kerül Sor az óvodákban, iSkolákban, egéSzSégügyi 
InTézményekben – TájékozTaTTa szerkeszTőségünkeT 
manhalder zoltánné, a polgármeSteri hivatal vároSüze-
melTeTésI- és beruházásI oszTály vezeTője. 

Megkezdődtek a nyári felújítási 
munkálatok az intézményekben

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata június 
2-án véleménynyil-

vánítást tartott a Tóváros la-
kóparkban a Nándorfehérvár 
utcáról a Kossuth utcára tör-
ténő rácsatlakozási lehetőség-
ről. A megjelent 234 főből 101 
fő támogatta, 131 ellenezte a 

kijárat megnyitását. Tekintet-
tel arra, hogy a Tóvárosban 
élők többsége nem szeretné, 
hogy a Nándorfehérvár utcá-
ról a Kossuth utcára rá lehes-
sen csatlakozni, ezért a kép-
viselő-testület úgy döntött, 
hogy nem nyit kijáratot és az 
ügyet lezártnak tekinti.

Mint ahogy korábban már többször beszámoltunk róla, 
egy törvénymódosítás értelmében a talajterhelési díj 
megemelkedett. Dióssi Csaba polgármester javaslatá-

ra a testület úgy döntött, az életkor csökkentésével és a feltéte-
leknek enyhítésével kiterjeszti a korábban megállapított men-
tességi kört. Ennek köszönhetően már nem csak a 75. életévét 
betöltött, egyedülálló, hanem a 70. életévét betöltött, egy ház-
tartásban élő nyugdíjasok is mentességet élvezhetnek. Azon-
ban ezúton is kérünk mindenkit, hogy aki teheti, kössön rá a 
csatornára.

A képviselő-testület elfogadta
a Tóvárosiak döntését

További mentesség 
a talajterhelés díjfizetésnél

Nem nyitják meg a Nándorfehérvár 
utcát a Kossuth utca felé
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– Dunakeszi egyik legin-
tenzívebben fejlődő, nagyon 
sok fiatal házaspárnak ott-
hont adó Toldi-Dombliget la-
kópark tervezői és beruházói 
sajnos az egyik legfontosabb 
közösségi térnek, a játszótér-
nek nem hagytak szabad felü-
letet – rögzíti tényként Dióssi 
Csaba polgármester, aki fel-
idézte azt is, hogy a játszó-
tér iránti igénnyel 2010-ben 
kereste meg Bocsák Istvánné 
önkormányzati képvise-
lő és Gerber Zsófia, a Toldi-
Dombliget Egyesület elnöke. 
– Az önkormányzat is fontos-
nak tartja, hogy - egy különö-
sen olyan lakóparkban vagy 
közelségében - ahol mind-
annyiunk örömére nagyon 
sok kis gyermek él, feltétle-
nül épüljön játszótér. Célja-
ink megvalósítása érdekében 

először a lakópark melletti 
külterület tulajdonosával, az 
Eurotrust Kft.-vel szerettünk 
volna megállapodni. Kétszer 
is tárgyaltunk az ügyvezető-
vel, akitől azt kértünk, hogy 
a szabadon lévő területük-
ből ezer négyzetmétert adja-
nak át térítésmentesen hasz-
nálatra az önkormányzat-
nak, melyen játszóteret építe-
nénk és működtetnénk, amíg 
a földet nem kívánják másra 
hasznosítani. Sajnos nem si-
került megállapodniuk, mert 
a cég cserébe olyan ingatlan-
átminősítést, amit az önkor-
mányzat nem tudott támo-
gatni – idézi fel a város fontos 
döntését a polgármester.

– Másik lehetőségként a la-
kóparkkal határos DMRV 
Zrt. közel egy hektáros te-
rülete jöhetett szóba a Határ 

út mellett. A Magyar Állam 
tulajdonában – ám a DMRV 
Zrt. kezelésében - lévő, üze-
men kívüli terület igénybevé-
tele érdekében megkerestük 
Vogel Csaba – akkori – vezér-
igazgató urat, akinek ezúton 
is köszönöm rendkívül pozi-
tív hozzáállását. Az első szó-
ra hozzájárultak, hogy az ön-
kormányzat megkeresse az 
államot az ingatlan díjmen-
tes átvétele érdekében. En-
nek is köszönhetően nemrég 
megszületett az a kormány 
döntés, amely alapján az in-
gatlan Dunakeszi tulajdoná-
ba került – ismertette az előz-
ményeket Dióssi Csaba.

– Jóérzéssel mondhatom, 
a kormány kedvező dönté-
se révén megnyílt a lehetősé-
günk, hogy a lakókkal együtt 
megvalósítsák közös álmun-

kat. Minden akadály elhá-
rult, hogy a Toldi-Dombliget 
Lakópark szomszédságá-
ban felépítsünk egy rendkí-
vül színvonalas, több funk-
ciós játszóteret és szabadidő-
központot a közel egy hektá-
ros területen. 

A nagyléptékű beruházás-
ról a polgármester elmondta, 
hogy a játszótér mellet épü-
lő szabadidőközpontban lesz 
foci- és gördeszka pálya, kö-
zösségi tér, kültéri fitnesz 
centrum, és szánkópálya is. 

– A beruházás első üteme-
ként a játszóteret még idén 
nyáron a helyi lakosok segít-
ségével megépíti az önkor-
mányzat. Ősszel pedig elülte-
ti a térre tervezett növényeket 
a város. Utána pedig követ-
kezik majd a szabadidőköz-
pont. Fantasztikus lesz, ha 
elkészül! – mondta lelkesen 
Dióssi Csaba, aki azt is hoz-
zátette, hogy a megvalósí-
tást, a részletek kimunkálá-
sát nagyban segítette a Toldi-
Dombliget Egyesület rendkí-
vül konstruktív szemlélete, 
és cselekvő együttműködése. 
- Partnerként, közösen dol-
gozunk azért, hogy az ügye-
ket közmegelégedésre oldjuk 
meg, ami példaértékű lehet 
mindenki számára. Egy jól 
szervezett és rendkívül ha-
tékonyan működő civil szer-
vezettel működünk együtt, 
melynek tagjai jól ismerik a 
helyi közösségek gondjait, vé-
leményét. A közösen kiérlelt, 
a többség által támogatott el-
képzelést igyekszünk együtt 
megoldani. Meggyőződésem, 
hogy a város egyik sikertör-
ténete lesz a Toldi-Dombliget 
Lakóparknál felépülő játszó-
tér és szabadidőpark megnyi-
tása is - mondta optimistán 
Dióssi Csaba polgármester.   

Vetési Imre

a vároS polgármeStere Szerint igazi Sikertörténet leSz, ha a toldi-dombliget lakópark Szom-
SzédSágában, a határ úton, a dmrv egykori egy hektároS területén felépül a több funkcióS 
jáTszóTér és a szabadIdőpark, melyben helyeT kap majd fuTball- és gördeszka pálya, szabadTérI 
fittneSS centrum, Szánkópálya éS terméSzeteSen leSz közöSSégi tér iS. a beruházás első üTeme-
kénT a jáTszóTér már az IdeI nyáron megépül, ősszel pedIg parkosíTásra kerül sor. 

JÁTSZÓTÉR ÉS SZABADIDŐPARK ÉPÜL 
a Toldi-Dombliget lakópark szomszédságában
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És azzal, hogy az isko-
la példás összefogás-
sal, közel 24 ezer sza-
vazattal megnyerte a 

Let’s Colour Településszépítő 
Egyesület „Színezd újra” mot-
tójú pályázatát, jogot és lehe-
tőséget kapott arra, hogy az 
egyesület által biztosított fes-
tékekkel és eszközökkel szép-
pé, barátságossá színezzék a 
kisiskolások „birodalmát”. 

A látványtervekből előze-
tes egyeztetéssel, iskolai köz-
vélemény kutatással, válasz-
tották ki a vonatosat. Szilágyi 
Ferencné igazgató-helyettes 

asszony örömmel nyugtázta 
a munkára jelentkezők nagy 
számát s ezúton is megkö-
szönte az aktivitást. Zömében 
alsó tagozatos diákok szü-
lei jöttek el, hogy részesei le-
gyenek a nagy átalakításnak. 
Beánné Herczeg Krisztina 
Bence nevű kisfia ősszel kez-
di el az első osztályt, s férjé-
vel együtt azért vannak most 
itt, hogy gyermekük már szép 
környezetben kezdje el a ta-
nulást. Zámbó György kisfia, 
Bence Bendegúz másodikos 
lesz, s az édesapa azt vallja, jó 
dolog segíteni, ez a munka is 

közelebb hozza egymáshoz a 
szülőket, a gyerekeknek pe-
dig esztétikus környezetet te-
remtenek.

  Az egyesület alelnöke és 
szóvivője, Nagy Gergely is 
meglepődött az örvendetes 
aktivitás mértékén. Ők úgy 
számítottak, hogy a megkö-
zelítőleg kétszer ötszáz négy-
zetméternyi felületre (alapo-
zás plusz színezés) szánt fes-
tékek felhordásához harminc 
fő elég lesz. Még jó, hogy volt 
elegendő ecset és henger ah-
hoz, hogy senki ne maradjon 
munka nélkül, amely nyolc 

órától délután négy óráig tar-
tott.

 S a beton szürkét szorgos 
kezek munkája nyomán fel-
váltotta a vidám, szemet gyö-
nyörködtető színek és formák 
sokasága, bizonyságul annak, 
hogy a látszattevékenység he-
lyetti, valódi célért megva-
lósult közösségi összefogás 
nagyszerű eredményhez ve-
zethet. Legyen ez jó példa 
mindenkinek, mindenkoron.

Katona M. István
A szerző felvételei 

még az emberI TűrőképességeT próbára Tevő kánIkula sem rIaszToTTa vIssza azT a mInTegy nyolcvan szülőT, peda-
góguSt éS iSkolai dolgozót, akik júniuS 30-án reggel nekiálltak „újraSzínezni” a bárdoS lajoS általánoS iSkola alSó 
TagozaTosaInak oTThonT adó volT szakmunkásképző kollégIum udvaráT. hIszen az udvarT körülvevő keríTés és 
falak Szürke, jellegtelen, fakó vagy éppen agyon graffitizett látványa minden volt, cSak Szép nem.

ÚJRAszínezték
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E kérdésre immár jó 
ideje adott egyfajta 
válasz: töltse el a hét-
köznapokat a városi 

gyermeküdülőben július 2 - 
augusztus 17. között működő 
napközis táborban, hivatalos 
nevén: a Kistérségi nyári tá-
borban és kreatív műhelyben, 
amely idén is a Dunakeszi és 
Fóti Önkormányzatok, vala-
mint a Dunakeszi és Fóti Kis-
térségi Többcélú Társulások 
támogatásával valósul meg.

Már az első nap elkezdődött 
a „csúcsra járatás”. Megköze-
lítőleg 150 gyermek érkezett 
szülőkkel, vagy sokan a tábor 
időtartama alatt az Alagi ma-
jortól a Horányi révig közle-
kedő reggeli helyi autóbuszjá-
rattal (ugyanezen az útvona-
lon délután négy órakor van 
lehetőség a gyermekeknek pe-
dagógus kísérettel a vissza-
utazásra). Egy korábbi meg-
állapodás alapján Fótról is 
mintegy 60-70 gyermek tölti 
itt a szünidőt. 

Arról pedig, hogy a tábor 
nem egyszerű gyermekmeg-

őrző, Roska Péter – aki hete-
dik éve tölti be a táborvezetői, 
programkidolgozói tisztet – 
gondoskodik. 

– A városi és fóti iskolák-
ból verbuválódott pedagógus 
kollégáimmal együtt mindent 
megteszünk, hogy a gyerekek 
jól érezzék magukat – mond-
ta kérdésemre. – Rengetegfé-
le közösségformáló és aktivi-
tást igénylő foglalkozást, vál-
tozatos sportjátékokat ren-
dezünk, természetesen azért 
időt hagyva a szabad, kötet-
len időtöltésnek is. Több al-
kalommal lesz hagyomány-
őrzők közreműködésével kel-
ta harci bemutató és játék. 
Eljön Huzella Péter gyermek-
műsorával, itt lesz a népszerű 
Görömbő Kompánia mesebe-
mutatójával. Szerveztünk mú-
zeumlátogatást a szomszédos 
Késő-Római Kikötőerődbe, és 

visszatérő program a kisállat 
bemutató. Az érdeklődők szá-
mára lehetőség lesz kirándul-
ni a Budakeszi Vadasparkba, 
a veresegyházi Medvefarmra, 
a Nemzeti Múzeum játszóhá-
zába, a Pálvölgyi barlangba, 
hogy csak néhányat említsek 
a kínálatból. Mindezeken túl 
eddig is népszerű volt a tábori 
Ki Mit Tud?, és minden hétvé-
gén, az éppen elbúcsúzó gye-
rekek CD-n emlékfotókat vi-
hetnek haza. 

A tábor nyitónapján azt is 
tapasztalhattuk, hogy igen 
sok gyermek már visszatérő-
ként, örömmel köszöntötte a 
táborvezető Péter bácsit, aki 
ugyancsak név szerint üdvö-
zölte őket. A szülők közül is 
sokan elmondták, hogy nyu-
godtan mennek munkába, 
mert gyermekük szívesen jött, 
s tudják, hogy jó helyen töltik 

napjaikat, ki hosszabb, ki rö-
videbb ideig.

Az élményekben gazdag tá-
bor egyik titka a jó és gondos 
előkészítés. Miként a korábbi 
években, úgy idén is ezt a nem 
könnyű munkát Roska Péter-
rel közösen Langmayer Ka-
talin, a polgármesteri hivatal 
közelmúltban nyugállomány-
ba vonult főtanácsosa végez-
te el. És bár az idei nyáron az 
előrejelzések alapján az eddi-
gi legnagyobb gyereklétszá-
mú részvétel várható, lehető-
ség van egyéni igények alap-
ján menet közbeni beiratko-
zásra is.

Katona M. István
A szerző felvételei 

Ugyanezen Program keretében városunk gimnáziumának is le-
hetőség van pályázni, közoktatási intézmények szerepbővítése 
címmel. Ennek célja, hogy a diákok környezetükhöz, a rászo-
rulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonya javuljon. A maximá-

lisan igényelhető összeg 30 millió forint. A képviselő-testület 
mindkét pályázatra örömmel jelentkezik, hiszen a gyermekek 
színvonalas nevelése, oktatása kiemelten fontos a város vezeté-
se számára.

javában tombol a nyár, de nem minden cSaládnak adatik 
meg, hogy hoSSzabb SzabadSágon élvezze ezt az évSza-
kot. különöSen ott, ahol iSkoláSkorú gyermek van, okoz-
hat gondot az: hol legyen a gyermek napközben?

a tárSadalmi megújuláS operatív program keretében valamennyi óvodánk réSzt kíván venni abban a program-
ban, amely óvodafejleSztéS címmel új módSzerek bevezetéSén, képzéSeken, programokon éS eSzközbeSzerzéSen 
kereszTül haTékonyan kíván hozzájárulnI a mInőségI nevelés bIzTosíTásához. a maXImálIsan IgényelheTő összeg 
100 millió forint. 

Idén is megnyílt 
a napközis nyári tábor

Pályázatok a nevelés-oktatás területén
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A fenti mondatokkal ve-
zette be Dr. Ruszinkóné 
Czermann Cecília, a 

Farkas Ferenc Művészeti Is-
kola igazgató asszonya tanév-
zárón elmondott beszédét. A 
továbbiakban szólt arról, hogy 
már évek óta kiemelt felada-
tuk az egyre nagyobb meg-
szorító intézkedések ellené-
re is – amelyek a költségvetést 
érintik – eredményesen mű-
ködtetni az intézményt. A ta-
nári testülettel közösen azon 
munkálkodnak, hogy megte-
remtsék az önkormányzati el-
várások, a szülői igények és a 
pedagógiai programban meg-
fogalmazottak összhangját. 

Az elsőrendűen fontos, ma-
gas színvonalú növendékkép-
zés mellett rangos zenei ese-
ményeket tudhatnak maguk 
mögött. Az iskola alapítvá-
nyának szervezésében két jó-
tékonysági koncertet szervez-

tek. Novemberben a Nemze-
ti Filharmonikusok tagjaiból 
alakult kamaraegyüttest, ifj. 
Balázs János zongoraművészt 
a Liszt Ferenc zongoraver-
seny magyar győztesét és egy 
kiváló jazz-együttest fogad-
tak. Márciusban Ránki Dezső 
és Klukon Edit zongoramű-
vészek kétzongorás és négy-
kezes műsort adtak elő. A ha-
gyományos rendezvények kö-
zül a Zenei Világnapon egy-
kori növendékek a Liszt 
Emlékév tiszteletére a szer-
ző műveit szólaltatták meg. A 
Zene és képzőművészet ren-
dezvénysorozat keretében a 
Variációk egy zongorára fo-
tókiállítást láthatta és zongo-

 „az idei tanév SzíneS programokban, változatoS 
rendezvényekben éS SzínvonalaS verSenyekben 
bővelkedeTT. büSzkeSég éS elégedettSég tölt el, ha 
ezekre az eSeményekre, a közöSen elért eredmé-
nyekre gondolok. ezúton iS köSzönöm a befekte-
tett munkát mindazoknak, akik iSkolánk hírnevét 
erősíTeTTék, IlleTve részT vállalTak  mIndezek lebo-
nyolítáSában.”

Mérlegen a zeneiskola 

ra szakos növendékek műso-
rát hallhatta a közönség. Már-
ciusban az immár negyedik 
alkalommal a VOKE József 
Attila Művelődési Központ-
ban megrendezett gálaműso-
ron ismerhette meg a közön-
ség az iskolában folyó okta-
tó munka eredményességét. A 
Kokas Hangvarázs koncertek 
mellett Szkubán Judit tanár-
nő elindította a Kokas Hang-
varázs foglalkozásokat is 3-4-
éves gyerekek részére.  Május-
ban a színjátszók bemutatták 
Shakespeare: Tévedések víg-
játéka című darabját. A kül-

földi kapcsolatok ápolása je-
gyében a szimfonikus zenekar 
és a vonósnégyes Dániában a 
Middelfarti zeneiskola vendé-
ge volt s a közelmúltban ven-
dégszerepelt a tübingeni zene-
iskola fúvószenekara. A musi-
cal táncosok idén Salzburgban 
mutatkoztak be nagy sikerrel. 
Egyébiránt idén a lányok „le-
táncolták a csillagokat is az 
égről.” A Magyar Látványtánc 
Sportszövetség Országos Kva-
lifikációs versenyén három 
kategóriában is a legjobbnak 
kijáró arany kupát és külön-
díjat nyertek, Pécsett, a mű-
vészeti iskolák országos meg-
mérettetésén első helyezést 
értek el, művészeti vezetőjük, 

Nagyné Szöllősi Márta pedig 
különdíjat kapott. A kvalifi-
kációs versenyen egyébiránt 
amatőrből professzionális 
együttessé is átminősítették 
a csapatot.

A sikerlistát gazdagítot-
ták az ütő tanszakosok is. A 
Győrben megrendezett Or-
szágos Maros Gábor szóló és 
duó ütőversenyen öt növen-

dék mindkét kategóriában má-
sodik-harmadik helyezést szer-

zett, Stefán Tivadar pedig taná-
ri különdíjban részesült. A IX. 
Országos Négykezes és Két-
zongorás Tanulmányi Verse-
nyen első és harmadik díjat ka-
pott Ferkai Péter és Czermann 
Márton, illetve Bodrogi Vik-
tória és Frech Hajnalka, vala-
mint Ungár Cecília és Bárdos 
Csenge. Elismerés illeti ezért 
az eredményért Radnainé Puer 
Judit, Ruszinkóné Czermann 
Cecília és Dr. Domoszlai Erzsé-
bet felkészítő tanárokat.

Az említettek mellett szép 
sikerrel szerepeltek orszá-
gos megmérettetésen a gitár, 

trombita és grafika tanszako-
sok is. A színjátszós növendé-
kek az Országos Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet „Egy-
percesek színpadra” mottójú 
országos Örkény pályázaton 
bekerültek a legjobb tíz pro-
dukció közé. Műsorukat be-
mutathatták az Örkény Szín-
házban, leadta a produkciót 
egy kulturális csatorna és hírt 
adott róluk a közszolgálati te-
levízió is. Mindezek az ered-
mények jelzik, hogy a művé-
szeti képzésben a kiemelke-
dő tehetségek felismerésén túl 
szakmai fejlődésükben fontos 
szerepet tulajdonítanak verse-
nyeztetésüknek is. Hiszen ez-
zel a művészeti iskola rangját 
és elismertségét, azon túl a te-
lepülés hírnevét növelik szerte 
az országban. Joggal lehetnek 
rájuk büszkék szüleik, tanára-
ik s a városi közvélemény is.

A tanévzárón a Farkas Fe-
renc díjat Vasicza Rebeka he-
gedűszakos növendék, illet-
ve Gyúró Tamás néptánctanár 
vehette át.

Katona M. István
Fotó: Dusza Tibor 

és a szerző
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Kaszás Géza egyre többször érzi, 
szerencsés csillagzat alatt szüle-
tett. Gyönyörű családja van, elis-

mert színész, és jelenleg is azzal foglal-
kozhat, amit szeret. Műsort készít a lo-
vakról, és ő már csak olyan, mint egy ze-
negép: megnyomnak rajta egy gombot, és 
onnantól kezdve ontja magából az ember 
patás barátjáról a rengeteg információ.
„Az MTVA rábólintott, és már az első ré-
sze le is ment a közszolgálati csatorná-
kon, annak a havonta képernyőre kerü-
lő műsornak, melynek középpontjában 
a ló áll. Nagyon szeretnénk elérni, hogy 
Magyarország ismét méltó legyen a lovas 
nemzet címre. A műsorban szeretnénk 
minden a lovas élettel kapcsolatos ösz-
szes általunk lényegesnek tartott elemet 
megismertetni a nézőkkel, valamint be-
mutatni azokat a sportolókat, akik világ-
ra szóló eredményeikkel öregbítik a ma-
gyarok hírnevét, ám itthon nem kaptak 
eddig médianyilvánosságot” – fogalma-
zott Kaszás Géza.
Mint elmondta, hihetetlen módon szapo-
rodnak újra Magyarországon a lovas klu-
bok, és őszintén örül annak, hogy ez a 
nemzeti sportág ismét egyre népszerűbb 
hazánkban. Ráadásul ismét fontosak let-
tek a magyar fajták is, melyeket szintén 
bemutatnak a havi rendszerességgel je-
lentkező műsorban.

„A lovas élettel kapcsolatban rengeteg 
anyagot lehetne bemutatni, így persze ke-
vésnek érezzük a rendelkezésünkre álló 
adásidőt, ám szerencsére az MTVA va-

lamennyi csatornája a műsorára tűzi, így 
sokakhoz eljuthat a lovakról szóló üzene-
tünk” – ecsetelte Kaszás Géza.
Természetesen a magyar lósport egyik 
bölcsőjének tartott Alagon is forgat-
ni szeretne a Dunakeszin élő színmű-
vész, aki elárulta, szeptembertől elin-
dul a műsor honlapja is, és azt reméli, a 
képernyős jelenlét az internet világával 
együtt jelentős hírértéket biztosít a ma-
gyar lósport számára.
„Dunakeszin is visszatérhet a dicső múlt, 
ugyanis most olyan emberek kerültek 
döntéshelyzetbe, akiknek leghőbb vá-
gyuk az ágazat fellendítése. Be szeret-
nénk bizonyítani, hogy a lósport az úri-
emberek, és nem a gazdag emberek sport-
ja” – tette hozzá.
Külön öröm a számára, hogy kisfia, Nim-
ród is megkezdte az ismerkedést a szá-
mára leginkább egy nagy, négylábú vala-
minek tartott élőlénnyel.
„Sosem rekesztettem ki a munkámból és 
a hobbimból a gyermekeimet, és ennek 

köszönhetően Nimród már odáig jutott a 
lovakkal, hogy nem fél tőlük, sőt, ha ott 
vagyok vele, már megsimogatja, vagy ép-
pen felül velem a hátára” – mesélte a büsz-
ke apuka, aki a nyarat majdnem teljesen 
végig munkával tölti, de úgy, hogy bőven 
jusson ideje a családjára is. Ráadásul idén 
sem maradhat el a közös vakáció.
„Amíg tavaly júniusban töltöttünk el 
két hetet vízparton, addig idén augusz-
tus második felében az egész család ten-
gerparton piheni a ki a fáradalmait. Nem 
lesznek előre megtervezett programok, 
hagyjuk sodorni magunkat az árral” – 
árulta el Kaszás Géza.
Hozzátette, a telefonját azért nem kap-
csolja ki, ugyanis előfordulhat, hogy mu-
száj őt elérni, ráadásul azért a legfonto-
sabb információkról, hírekről nem akar 
lemaradni.
„Azért a kollégáim pontosan tudják, mi 
az a hír, ami miatt megzavarhatják a pi-
henésem” – árulta el a színművész.

- molnár -

kaszás géza színművész Számára három dolog a legfontoSabb az életében: a cSalád, a lovak éS a munka. ezen a 
nyáron mIndháromból kIjuT a számára, ugyanIs a közszolgálaTI csaTornán egy lovas műsorban TeljesedheT kI, míg 
a cSaláddal auguSztuS máSodik felében mennek el nyaralni. mint azt a SzínéSz elárulta, az egyik tengerparton 
pihenik majd ki az év fáradalmait, éS tervek helyett a hirtelen jött ötletek döntik majd el annak a két hétnek a 
programjait.

Mérlegen a zeneiskola 

„Nimród is barátkozik már 
a nagy négylábú valamivel”

nagyon várják már a gyerekek az augusztus második felét, 
amikor tengerparti nyaralásra indul a kaszás-család



VENDÉGSÉGBEN 
Gulyás Aranka Erzsébet 
festőművésznél

– Kérem idézze fel festői 
pályája indulását.

– Szolnokon születtem, a há-
ború végső, legzordabb, idő-
szakában, a városi kórház pin-
céjében, ahol egy cselédköny-
ves bőrgyógyász segített világ-
ra jönnöm, miközben a város 
lakói menekültek. Mi marad-
tunk s ebben a számomra ked-
ves városban nőttem fel. Négy 
testvérem van, jó volt a gyer-
mekkorom, szerettem a csalá-
domat. Kisiskolás koromban 
kezdtem el rajzolni, festeni, 
egyik-másik képemet már ak-
kor kitették a folyosó falára. A 
Koltói Anna úti Általános Is-
kolában rajztanárom, Molnár 
tanárnő azzal búcsúztatott, 
hogy ne hagyjam abba a festé-
szetet. Most is szeretettel gon-
dolok rá, hiszen mindennek az 
alapjait tőle sajátítottam el. A 
városi Tiszaparti Gimnázium-
ban kitűnő eredménnyel vé-
geztem, majd műszaki rajzoló-
ként helyezkedtem el. Érettségi 
után egy évvel férjhez mentem 
Hajdú Antalhoz s három gyer-
mekünk született, Adriella lá-
nyom és iker fiaim, Attila és 
László. 

– Mikor gondolt arra, hogy 
kiállításon is megmutassa al-
kotásait?  

– Szolnokon a szakkörünk-
ből többedmagunkkal bene-
veztünk 1982-ben a túrkevei 
Finta Múzeumban megren-
dezésre kerülő képzőművé-
szeti biennáléra.  Tanárom, 
Pogány József bátorítására ad-
tam be képeimet. Legnagyobb 

meglepetésemre, Barta Szil-
veszterrel közösen – akit ké-
sőbb felvettek a főiskolára – 
nívódíjat kaptunk kétszáz fe-
letti pályázó közül.  

– Egyértelmű volt, hogy 
ezek után a művészpályát vá-
lasztja?

– Családom volt, és számítás-
technikai folyamatszervezőnek 
tanultam. Egyébként 1984-ben 
úgy határoztunk, hogy a fővá-
rosba költözünk. Felvettek a 
Masped nevű céghez, ahol azt 
tervezték, hogy bevezetik a szá-
mítástechnikát, s ez nagy kihí-
vást jelentett akkoriban. A fő-
városban nem találtunk meg-

felelő lakást, szétnéztünk az 
agglomerációban, s amikor 
Dunakeszin rábukkantunk egy 
eladó, üresen álló lakótelepi, 
harmadik emeleti lakásra, ami-
nek ablakán kinézve meglát-
tam a Dunát, mögötte a hegye-
ket, egyből beleszerettem a táj-
ba s szinte egy másodperc alatt 
döntöttünk. Azóta itt élek gyer-
mekeimmel, a férjemet sajnos 
egy autóbaleset során elvesz-
tettem… Idővel megismertem 
és megszerettem a várost s több 
év kihagyás után, ismét elkezd-
tem festeni, rajzolni. Idén janu-
ártól nyugdíjas vagyok s még 
több időt fordíthatok a képző-
művészetre.

– Van kedvenc művészeti 
irányzata?

– Kerestem a hozzám legkö-
zelebb álló kifejezési módot, 
ami végül elvezetett a jelenleg 
alkalmazott vegyes techniká-
hoz. Az útkeresésben Kis-Tóth 
Ferenc – a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskola (ma Egyetem) 
művésztanára volt a meste-
rem. Az impresszionisták kö-
zül elsősorban Czóbel Béla áll 
hozzám a legközelebb. Ked-
venc témavilágom korábban a 
tájkép volt, utóbbi időben in-
kább portrékat festek. Jelen-
leg is tagja vagyok Budapesten 
a Fiók László festőművész által 
vezetett rajzműhelynek, mert 
mindig lehet újat tanulni el-
méletben és gyakorlatban is.

– Mióta kapcsolódott be a 
városi művészeti életbe?    

– Tizenkét éve állítok ki 
Dunakeszin, főleg csoportos 
tárlatokon elsősorban a József 
Attila Művelődési Központ-
ban. Megtaláltam a helyi al-
kotókat, ők is engem. Szeren-
csére sokan vagyunk. És ami-
kor meghallottam, hogy meg-
alakul az egyesület, örömmel 
beléptem, úgy gondolom, fon-
tos közösségformáló erő le-
het. Nagymaroson, ahol ta-
vasszal-ősszel ugyancsak ki-
állítok a városi tárlatokon, öt-
ven fővel működik hasonló 
egyesület. Szeretnénk elérni, 
hogy nálunk is elismertsége 
legyen közösségünknek.    

Katona M. István
A szerző felvételei

dunakeszI országos vIszonylaTban Is kIemelkedő számú alkoTóval, 
művésszel büszkélkedheT, akIknek közösségépíTő/városszépíTő 
alkotáSaival gyakran találkozhatunk nem cSak kiállítáSokon, de 
közTereken, InTézményekben Is. e művészek egy csoporTjáT – szakíTva 
a magányos alkoTó míToszával – a dunarT képzőművészeTI egyesüleT 
fogja össze. az egyesüleT Tagjával, gulyás aranka erzsébeT fesTőmű-
véSSzel beSzélgettünk.
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Amikor még kislányként sétál szü-
lővárosa, Keszthely utcáin, vagy ép-
penséggel osztálytársaival ücsör-
gött a Balaton partján, még csak 
nem is sejtette, hogy lesz majd va-
lamikor és valahol egy másik hely, 
ami szinte minden tekintetben visz-
szaidézi számára az imádott gyer-
mekkorát. Aztán 1983-ban megta-
lálta a szintén csendes, szintén víz-
parton épült Dunakesziben az új 
otthonát.

„A kisebbik fiam születésekor 
költöztünk ki ide, és bevallom, az-
óta is tart ez a nagy szerelem a vá-
ros iránt. Mivel Keszthelyen nevel-
kedtem, itt azonnal megtetszett 
minden. Persze az elmúlt majd har-
minc esztendő nem múlt el nyom-
talanul, és Dunakesziből, egy kisvá-
rosból azóta egy dinamikusan fejlő-
dő város lett” – ecsetelte Kovács Il-
dikó.

Amióta elvált férjétől, átköltözött 
a Dunához közel eső lakótelep egyik 
tízemeletes házába, ahol a már dip-
lomás fiatalabb fiával él együtt. 
Persze egy percig sem unatkozik, 
hisz ahogy mondta, már nemcsak a 
barátai, hanem az egyre jobban fel-
lendülő közösségi élet is számtalan 
programot kínál számára.

„Ez utóbbi nagyon hiányzott ko-
rábban, és a mostani városveze-

tés most odafigyel erre. Akárcsak 
a kerékpárosokra, akiknek hatal-
mas beruházásból rengeteg utat 
jelöltek ki a településen. Elárulom, 
ezzel még közelebb kerültek a szí-
vemhez, mert aktív kerékpáros va-
gyok jómagam is” – közölte az asz-
szony.

Jelenleg munkanélküli, mert elő-
ző munkáltatójának hibája miatt a 
jogi procedúra csak nemrég záró-
dott le. Mindenesetre nem töltötte 
tétlenül az elmúlt fél évet, megta-
nult angolul, ráadásul beadott egy 
pályázatot a helyi önkormányzat-
hoz egy meghatározott idejű mun-
kára, és ezekben a hetekben dönte-
nek majd a sorsáról.

„Rengeteg minden tetszik a vá-
rosban, és nagyon örülök annak, 
hogy a különböző bevásárlóköz-
pontokhoz ingyenes buszjáratokat 
szerveztek, gondolván azokra is, 
akik nem autóval közlekednek. Rá-
adásul, ha az ember eljut oda, való-
ban mindent megvásárolhat. Egye-
dül a divatárukkal foglalkozó bolto-
kat, kisáruházakat hiányolom a te-
lepülésen, bár pontosan tudom, 
ezen a téren nem konkurálhat Du-
nakeszi a főváros kínálatával” – fo-
galmazott Kovács Ildikó.

- molnár -

„Végre van közösségi élet” A tanár, a karnagy, az énekes, vagyis: 
Altsach Gergely

– Mit kell tudni a lelki napokról, 

melynek pólóját te is viseled?

– A nyolcvanas évek második felé-

ben a Jézus Szíve Templom és a Szent 

Mihály Plébánia több mint tíz család-

ja létrehozott egy kis klubot azzal a 

céllal, hogy gyermekeik részére tar-

talmas kikapcsolódást nyújtsanak ke-

resztény körülmények között. Kis új-

ságot is szerkesztettek, s egy Sík Sán-

dor vers nyomán elnevezték klubjukat 

Szentjánosbogárnak. Amikor 1990-

ben hazajött Kanadából a Szív új-

ság főszerkesztője, P. Sajgó Szabolcs, 

megismerkedett a klubbal és az új-

ságjukat „meghívta” lapja gyermek-

rovatának. Így tettek szert országos 

ismertségre. Rendszeresek a nyári tá-

borok. Az idén jubilálok, éppen húsz 

éve csatlakoztam a közösséghez. Az a 

tény, hogy idén itt vezethetem a tá-

bort, melybe 170 fiatal érkezett, azt 

is jelenti, hogy városunk nem csupán 

kultúrájára, de hitéletére is büszke le-

het…

– Itt születtél Dunakeszin és itt jár-

tál általános iskolába…

– Édesanyám a Vagongyárban dol-

gozott műszaki-gazdasági ellenőr-

ként, édesapám szendehelyi születé-

sű, sajnos már nem él. A Bárdos La-

jos Általános Iskola zenei tagozatára 

jártam, aztán a váci Piarista Gimnázi-

umba, majd Újpesten egy művésze-

ti gimnáziumban tanultam s ott is 

érettségiztem. Ezt követően elvégez-

tem a szombathelyi akkori Berzsenyi 

Dániel Tanárképző Főiskolát magyar 

és ének-zene szakon. A diplomázás 

után 2004-ben rögtön itt kaptam ál-

lást, s ez óriási élmény volt számom-

ra. Az énektagozaton és a kórusok ve-

zetésében egykori osztályfőnökeim-

mel, Kertészné Hidvégi Zsuzsannával 

és Lengyelné Nagy Margittal műkö-

dünk együtt. S éppen a Szentjánosbo-

gár közösség - pedagógiai szellemisé-

ge segít abban, hogy mindig hittel és 

vidáman végezzem a munkámat…

– Az iskolában a tanítás mellett kó-

rust is vezetsz…

– Igen, a kicsinyek kórusa az enyém. 

Mindig megújulva kell az eddig elért 

színvonalat tartani… 

– Kiemelkedő sikeretek színhelye 

volt a Művészetek Palotája, ahol…

– …a múlt évben a XIII. Budapes-

ti Nemzetközi Kórusverseny gyer-

mekkari kategóriájában bronz diplo-

mát kaptunk s öt évre kvalifikáltak 

bennünket valamennyi INTERKULTUR 

nemzetközi rendezvényen való rész-

vételre.

– Pedagógus és karnagy vagy, de 

szólóénekesként is ismerünk…

– A főiskolai tanulmányaim mel-

lett kezdtem magánéneklést tanulni. 

A múlt évben Vatikánban Liszt Ferenc 

Esztergomi miséjének vatikáni válto-

zatát énekeltem 270-ed magammal, 

emellett a jezsuita fennhatóságú San 

Ignatio Bazilikában elénekelhettem 

Liszt Missa Choralis című miséjének 

tenor szólamát…

– Mit vársz a jövőtől?

– Azt hiszem, énekesként dalszín-

háznál elhelyezkedni már nem lesz le-

hetőségem. Kilencedik éve vagyok pe-

dagógus, nagyon hálás vagyok, hogy 

az egykori Alma Materemben tanít-

hatok, s visszaadhatom mindazt a tu-

dást, szellemiséget tanítványaimnak, 

amit egykor kaptam tanáraimtól.

Katona M. István

A szerző felvétele  

amikor kiSebbik fia SzületéSekor dunakeSzire költözött, 
már akkor tudta, megtalálta otthonát. a keSzthelyen 
nevelkedő, azaz vízhez és csendhez szokoTT kovács IldIkó 
úgy vélI, mára az IdIllI kIsTelepülésből egy dInamIkusan 
fejlődő város válT dunakeszIből, amelynek éleTéből 
moSt már a közöSSéget formáló, Szórakoztató progra-
mok Sem hiányoznak.

találkozáSunk Színhelyéül a 
jézuS Szíve templom bejáratát 
adta meg. reggel nyolc órakor 
fiatalok tucatjai igyekeztek 
az iSten házába, legtöbbjükön 
fehér póló a felirattal: Szent-
jánoSbogár ifjúSági lelki napok 
2012 dunakeSzi. hamaroSan 
kIderülT, hogy beszélgeTőTár-
sam mIérT köTődIk a rendez-
vénySorozathoz. az olvaSótól 
elnézéSt kérek, de régi iSmeret-
Ségünk okán az alábbiakban 
Tegeződünk.     
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a 30. nyári olimpiát londonban rendezik meg 2012. júliuS 27 – 
auguSztuS 12. között. olyan Sportolókat kereStem fel, akik 
korábbi olimpián Szerepeltek éS van kötödéSük dunakeSzihez. 
az első sIker 1952 helsInkIhez köTődIk, majd jöTT a TöbbI. az 1952-
eS olimpia volt a magyar cSapat eddigi legSikereSebb olimpiája 
a maga 16 aranyérmével. az egyeSült államok éS Szovjetunió 
mögött a pontverSenyben 3. magyarorSzág. 

Zarándi László és Bé-
res Ernő 60 éve vég-
zett a TF-en testne-
velő tanári diplomát 

kaptak és az idén megkapták 
a gyémánt diplomát. Zarándi 
Lászlót 1952-ben nevezték ki 
az atlétika tanszékre, tanár-
segédnek, ahol negyven éven 
keresztül dolgozott 1992-ben 
ment nyugdíjba, egyetemi do-
censként és tanszékvezető-
ként. Béres Ernő ma is min-
den nap fut és úszik és  az atlé-
tikai versenyeken versenybíró. 
Növényi Norbert birkózó aka-
démiát nyitott Dunakeszin. 
Ordina Tibor a Vasutas teni-
szezőit oktatja. Tölgyesi Péter 
az egyetlen sportolónk, aki 
Dunakesziről indult és duna-
keszi színeiben vett részt az 
olimpián. Bruzsenyák Ilona 
testnevelő tanárnőként ment 
nyugdíjba. 

Zarándi László 
(1928. VII. 10.) atléta

1952-ben júliusban a Helsin-
ki Olimpián a 4 x100 váltó 
bronzérmet szerzett, és kezdő 
embere volt a váltónak.

"Megfutottuk a szintet és 

így kikerültünk az olimpiára.  
Emlékszem úgy mentünk ki, 
hogy a döntőbe kerüljünk. Az 
előttünk álló váltok jobbak 
voltak.  Csányi, Goldoványi 
már ott volt az 1948-as Lon-
doni olimpián, Varasdival mi 
voltunk az újoncok. A hármas 
pályát kaptuk meg. A váltónk 
összeállítása: Zarándi László, 
Varasdi Géza, Csányi György, 
Goldoványi Béla, mind egye-
temet végeztünk. A célba ér-
kezés után tudtuk az amerikai 
váltó 40.1, szovjet váltó 40,3 
futott. Vártunk, és amikor ki-
hirdették az eredményt, ak-
kor tudtuk meg bronzérme-
sek lettünk 40.5 idővel, ma-
gyar rekorddal. Velünk nem 
lehetett bírni olyan boldogok 
voltunk! Mi volt a titkunk? 
Nagyon futni nem tudtunk, 
de váltani úgy tudtunk, ahogy 
a világon senki. Azon a napon 
nekünk minden összejött. Ma 
már csak Varasdi él Ausztrá-
liában, és én Dunakeszin. "

Béres Ernő 
(1928. VII. 30.) atléta

1952-ben a Helsinki Olim-
pián, 5000 méteren 7. helyen 
végzett, egyéni és országos 
csúcsot futott.
 

Kell szebb ajándék az em-
bernek- mondta Béres Ernő a 
24. születésnapomon futhat-
tam az 500 méteres döntőn. 
Emlékszem a verseny előtt 
nagyon izgultam, úgy érez-
tem, hogy lépni sem tudok, 
nem hogy futni. A stadionban 
80 ezer ember előtt futottunk 
tizenöten. Nurmi kultusz mi-
att a közép- és hosszútávfu-

tás a legnépszerűbb atlétikai 
szám. A verseny alatt problé-
mát jelentett, hogy az edzők 
egymást túlkiabálva mond-
ták a részidőket, ebből szin-
te semmit sem hallottam. Így 
az előre megbeszélt taktikát 
sem tudtam betartani. A vé-
gén az sem tudtam hányadik 
lettem. A cseh Zatopek lett az 
első és a hetedik helyen értem 
célba 14.28.4 idővel. Nagy él-
mény volt számomra, és 60 év 
távlatában is szívesen emlék-
szem vissza életem egyik leg-
nagyobb versenyére, az olim-
piai szereplésre. 

Cifra Zoltán 
(1942. XI. 10.) atléta

Az 1968-as Mexikói Olimpi-
án hármasugrásban szerepelt.

A legnagyobb élményem az 
olimpián való részvétel volt és 
bárkivel beszélek, ilyen csodás 
olimpia nem volt, mint ez. Hét 
hétig voltunk kint, nagyon sok 
szépet láttunk. A magyarok 
nagyon jól szerepeltek. Renge-
teg volt a program, és nagyon 
jók voltak a körülmények. Az 
olimpiára fáradtan érkeztem, 
a főversenyen megsérültem és 
így indultam el, a selejtezőn ki-
estem.

Bruzsenyák Ilona 
(1950. IX. 14.) atléta

Az 1972-es Müncheni olimpi-
án 8. ötpróbában, 10. távolug-
rásban
1976-ban a Montreali Olim-
pián 16. ötpróbában.

A kérdés nem könnyű. Az 

Olimpiai játékok már önma-
gában hatalmas élményt je-
lentett számomra. Elsősorban 
a légkör, a hangulat volt felejt-
hetetlen. Életre szóló barátsá-
gok köttettek. Ha a két olimpi-
át nézzük; számomra az első, 
müncheni, a nemzetközi túsz-
dráma ellenére emlékezetes. A 
távolugrás döntőjébe országos 
csúccsal 6.42-vel kerültem be, 
az akkori világ legjobb tizen-
egy sportolónője közé. 

Bruzsenyák Ilona testneve-
lő tanárnőként ment nyugdíj-
ba.

Növényi Norbert   
(1957. V. 15)  birkózó

Az 1980-as Moszkvai Olimpi-
án, 90 kilóban aranyérmes.
Az 1992-es Barcelonai Olim-
pián 100 kilóban a 7. helyen 
végzett.

 
Az 1979-es világbajnokságon 

a svéd mutatta: "én állok a dobo-
gó tetején", majd egy év múlva 
megmutattam, én állok a dobo-
gó tetején és, hogy milyen szép 
a magyar zászló. Ő akkor ne-
gyedik lett. Hét mérkőzésből, öt 
győzelem két vállal, igazán úgy 
éreztem a román és szovjet ver-
senyzőt is két vállal vertem, de 
csak pontozásos győzelmet ad-
ták meg. Jó formában jöttem ki.

Ordina Tibor 
(1971 III. 17) atléta

1996 Atlantai olimpián hárs-
ugrásban indult és 18. helyen 
végezett.

Legnagyobb élményem, 
hogy 103 ezer ember előtt ug-

Sportolóink olimpiai élményei 2012
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Telefon: (27) 542-800/169-es mellék  
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre  
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

a dunakeszi programiroda  
július–augusztusi programajánlata

Móka Muzsika képességfej-
lesztő zenei tábor 4-8 éves 
gyerekek számára

Időpont: 
július 23. hétfő – 27. péntek
Rendezvényszervező: 
Családi Mókavár
Információ: Csizmadia Me-
linda 30/6880-976, info@
csaladimokavar.hu.

Iskola előkészítő tábor 
5-7 éves gyerekek számára

Időpont:
július 30. hétfő – augusztus 3. 
péntek
Rendezvényszervező: 
Családi Mókavár
Információ: 
Csizmadia Melinda, 30/6880-976, 
info@csaladimokavar.hu.

Kézműves foglalkozás 
a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtárban

Időpontok: augusztus 3. péntek 
13:00 óra – 17:00 óra, 
augusztus 10. péntek 13:00 óra – 
17:00 óra
augusztus 17. péntek 13:00 óra – 
17:00 óra
Információ: Leniczki Tímea, 
timcsi@mail.dkvk.hu, 27/351-518.

Nyílt nap a Dunakeszi 
Repülőtéren sétarepüléssel

Időpont: augusztus 19. vasárnap 
10:00 óra – 20. hétfő
Információ: Porubcsánszki La-
jos, 20/922-64-68, 
porub@malevrk.hu.

Dunakeszi Művészek XV. 
Nyári Tárlatának megnyitója

Időpont: 
augusztus 19. vasárnap 19:00 óra
Idén XV. Alkalommal nyílik meg 
a Dunakeszi Művészek Nyári tár-

lata. Az évről-évre megrendezett 

kiállítás 1998-ban azért jött lét-

re, hogy a Dunakeszin élő művé-

szek be mutatkozási lehetőséget 

kapjanak.

Helyszín: VOKE József Attila Mű-

velődési Központ 

(Állomás stny. 17.)

Információ: 
VOKE JAMK 27/543-225.

Szent István napi ünnepség
Időpont: 

augusztus 20. hétfő 9:30 óra

Ünnepi szentmise és az új kenyér 

megáldása a Jézus Szíve temp-

lomban. A misén a Harmonia 

Sacra kórus ünnepi műsora hall-

ható. A mise után ünnepi foga-

dás a plébánia közösségi termé-

ben. Ünnepi köszöntőt mond 

Szabó József önkormányzati 

képviselő, egyházügyi- és társa-

dalmi kapcsolatokért felelős ta-

nácsnok.

Helyszín: Jézus Szíve templom 

(Mindszenty tér 2.)

Információ: Dunakeszi Prog-

ramiroda, (27/542-815).

Alagi Vágta
Időpont: 
augusztus 25. 10:00 óra

A tavalyi évhez hasonlóan idén 

is megrendezik városunkban a 

Nemzeti Vágta selejtezőjének 

számító Alagi Vágtát. Az egész 

napos rendezvényen a futamo-

kon kívül színpadi programok, 

koncertek, kirakodóvásár várja a 

lósport szerelmesein túl a család 

apraja-nagyját.

Helyszín: Dunakeszi lóverseny-

pálya, Verseny u.

Információ: 
Pőcze Norbert, Verseny u.

rottam, akkor volt a 100 mé-
ter döntő. Olyan emberek-
kel laktam, mint Carl Luis, 
aki kinyitotta előttem az ajtót. 
Mondom Szalma Lászlónak 
abba hagytam, ennél feljebb 
nem juthatok. Magyar zász-
ló alatt bevonulni csodálatos 
érzés volt. Kokó döntőjét vé-
gig tapsoltam, Egerszegi Krisz-
tina döntőjét, az atlétikai szá-
mokat, mind láttam.   

Tölgyesi Péter 
(1980. VI. 16.) atléta 

A 2008-as Pekingi olimpián 
hármas ugrásban a 26. helyet 
szerezte meg.

Magával a versennyel kap-
csolatban leginkább az maradt 
meg, hogy amikor bekísértek 
minket a stadionban már az is 
borzongással töltött el, hogy 
40-50 ezer ember hangja mi-
lyen "alapzajt" tud okozni. Ez 
akkor ott teljesen felvillanyo-
zott, hiszen még sohasem ver-
senyeztem ekkora közönség 
előtt. Utána az ugrások során, 
sajnos ez az izgalom okozott 
némi pontatlanságot a nekifu-
tásomnál és így az eredmény-

nyel nem voltam maradékta-
lanul elégedett, de a 26. he-
lyem kapcsán, azóta sem szé-
gyenkezem.

Szintén az atlétikai verse-
nyekhez kapcsolódik, hogy 
a 100 m döntőjét is volt sze-
rencsém a helyszínen nézni. 
Nehéz szavakkal leírni azt a 
hangulatot, amit a rajtot meg-
előzte. Aztán mikor letérdel-
tek a rajtgépbe, az egész sta-
dion teljesen elnémult, szin-
te tökéletes csend volt pár pil-
lanatig. Aztán jött a lövés és 
szinte felrobbant az egész sta-
dion.

Atlétikai versenyen se előt-
te, se utána még hasonlót sem 
tapasztaltam.

De szintén nagy élmény volt, 
amikor a kézilabdások meccsé-
re mentünk ki szurkolni, meg 
egyáltalán érdekes volt, hogy 
más sportolók is vannak a fa-
luban nem csak atléták. Magát 
az olimpiai falut ugyan én egy 
kicsit "üresnek" éreztem, de az, 
hogy lépten, nyomon világ-
sztárokkal futott össze az em-
ber mégis felejthetetlenné tette 
az ottlétet.

Solymosi László

Növényi Norbert 
1980-ban, Moszkvában 
nyert olimpiai bajnoki 

címet
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a honI galoppsporT legrangosabb versenye a magyar derby, melyeT megelőzően fuTják az alagI díjaT. Idén laTIn 
lover nyerte mindkét futamot, amire ritkán van példa. napjaink legeredményeSebb magyar zSokéja, kerekeS 
károly remek lovaglással hódíToTTa el a győzelmI TrófeákaT. a gyolaI család lováT az alagI díjra kovács sán-
dor tréner kéSzítette fel, a magyar derdyre pedig már a máSik kiváló Szakember, overdoSe jelenlegi trénere, 
jozef roSzival.  a 90. magyar derby egyik Sporttörténeti eSeményeként mutatták be mikóczy zoltán cSodalova, 
overdoSe bronzSzobrát. 

Az idei Alagi Díj futamát június 
2-án rendezték a Kincsem Park-
ban, ahol Latin Lover (Kerekes 
Károly) kisebb küzdelem után 

utasította maga mögé a Libanon-Varga Zol-
tán párost, így a 2000 méteres Alagi Díj után 
továbbra is ő volt a Magyar Derby egyik leg-
főbb várományosa. A 1,5 millió forint össz-
díjazású verseny győztesét ekkor még Ko-
vács Sándor tréner készítette fel a futamra. A 
díjátadáson Dunakeszi képviseletében jelen 
volt Száraz György, a Magyar Lovaregylet 
elnöke és Csoma Attila, a Dunakeszi Prog-
ramiroda vezetője.  

Bemutatták 
Overdose bronzszobrát

A 90. Magyar Derby előtt alig egy órá-
val, a Győztesek körében mutatták be a Kin-
csem Park közönségének Overdose szobrát. 
Engler András alkotása bronzból készült, 
magassága 80 cm, azaz nagyjából 1:3 ará-
nyú. A szobrászművész elmondta, három 
hónapot dolgozott rajta. A tervek szerint a 
mázsaházban kerül állandó helyére, így a 

nagyközönség sajnos csak az üvegablakon 
keresztül láthatja majd.

Bár Overdose korábbi és jelenlegi tréneré-
nek, Ribárszki Sándornak és Jozef Rosziválnak 
is futottak lovai a Derbyben, de minden bi-
zonnyal örömmel szakítottak volna időt az 
ünnepélyes pillanatra, ám elfelejthették érte-
síteni őket, miként Overdose társtulajdono-
sait is. Még a ceremóniától csupán 10 méter-
re, a korlátnál jól látható helyen álló Mikóczy 
Zoltánt sem szólították oda – számolt be a 
PannoniaOverdose.hu tudósíja.

Jozef Roszival
első Derbyjét nyerte

Az utóbbi évek egyik legkiegyenlítettebb 
versenyét várták, és bár úgy tartják, hogy a 
lovak szeretik a meleget, de mindenki tartott 
az extrém, 40 fok közeli hőségtől. A 14 millió 
forint összdíjazású 90. Magyar Derby iránt 
óriási volt az érdeklődés a Kincsem Parkban. 
A hároméves telivérek 2400 méteres verse-
nyén 15 ló startolt el a július 1-jei futamon. 
Latin Lover a Nemzeti és Alagi Díjak meg-
nyerésével a legnagyobb favoritnak számí-
tott, ám pont utóbbi megnyerése miatt sokan 

féltették, hiszen az Alagi Díj (az egyik legje-
lentősebb Derby-felkészítő verseny) nyerője 
utoljára 2001-ben tudott a Derbyben is győ-
zedelmeskedni. Legnagyobb riválisának a ta-
valy még Írországban versenyző (ott versenyt 
is nyerő) Raphael Santit tartották, aki utolsó 
futására a Dióspusztai Díjban öregebb lova-
kat is nagy fölénnyel vert.  

Csakhogy a Derbyben egyetlen évjárat, a 
háromévesek versenyeznek, és ismét beigazo-
lódott a szakmában gyakran hangoztatott té-
tel: a Derbyt az nyerheti, aki az évjárat-össze-
hasonlító versenyekben szerepel jól. 

Latin Lover zsokéja, az elmúlt években 
Németországban lovagló Kerekes Károly vi-
szont tartotta magát Jozef Roszival idom-
ár utasításához - aki alig tíz nappal a Derby 
előtt vette át a versenyló felkészítését - in-
kább kívül fordulva kerülte a lehetséges kon-
taktust a többiekkel, és csupán a célegyenes-
ben állt élre, ahol ugyan Category Five na-
gyon zárkózott rá, de végül magabiztos győ-
zelmet aratott. 

 Overdose trénere, az alagi istállóban 
dolgozó Jozef Roszival első Derbyjét nyer-
te, ráadásul egy olyan kiélezett versenyben, 
amelynek lefutási ideje csupán négy tized-
másodperccel maradt el a pályarekordtól, 
amelyet Mikóczy Zoltán lova Sunny Sam 
tart a 2008-as Derby óta. A Gyolai család 
is első Derby sikerét aratta, közel 20 lovuk-
kal (nemcsak galopp, hanem ügetőlovaik is 
vannak), a pálya egyik legjelentősebb futta-
tójának számítanak.

Jó leírni, hogy az alagi tréningtelepen dol-
gozó szakemberek a honi lóversenyzésben 
továbbra is kiemelkedő szerepet töltenek be, 
amely reményeink szerint a megújulás útjá-
ra lépett magyar lóversenysportban tovább 
erősödik.

Az összeállítást írta: 
Vetési Imre

Fotó: PannóniaOverdose

Alagiak a reflektorfényben
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Újabb fejlesztés a kinizsi csarnokában 

TARAFLEX sportburkolaton játszhatnak
az asztaliteniszezők

a tavalyi évben átadott dunakeSzi kinizSi aSzta-
liteniSz cSarnokban júniuSban újabb fejleSztéS 
történt, a háromSzáz négyzetmétereS terem 
új burkolatot kapott. a yoola fejleszTésű, nem-
zeTközI szabványoknak megfelelő TarafleX 
sporTburkolaT csúszásgáTló és ízüleTkímélő Tu-
lajdonSágokkal rendelkezik éS akár komoly aSz-
taliteniSz-verSenyek megrendezéSére iS alkalmaS 
– mondta cSoma attila, a dunakeSzi programiroda 
vezeTője. az első rung-emlékversenyT Is ezen a 
burkolaTon jáTszoTTák a versenyzők, akIknek a 
díjakat dióSSi cSaba polgármeSter adta át.

Fertőzések, szívpanaszok
szívpanaszai miatt olvasónk rokonát a kardiológiáról a fogászatra küldték. ezek szerint lehet „fogas- kérdés” a 
szívpanasz? – kérdezem a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, dr. metz edit angiológus, 
belgyógyász, kardiológus szakorvost .

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.
dunakeszikardiologia.hu  honlapon is megtalálhatóak. Kardio-
lógiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang- és terheléses EKG, vala-
mint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a  
+36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a Szakrendelő 
II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden 17.00-18.30-ig, pén-
teken 16.00-18.30-ig történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  

– Lehet akár az is. Sokakat ta-
lán meglep, de a fertőzések kez-
deti, gyulladást előidéző szaka-
szában jelentősen - többszörö-
sére is – emelkedhet a szívin-
farktus kockázata. A szájüregi 
fertőzések egy részének – ame-
lyek a megfelelő szájhigiéniával 
jelentősen csökkenthetők – ki-
váltói azok a baktériumok, ame-
lyek szerepet játszhatnak a szív-
betegségek, és nem csak a gyul-
ladásos szívbetegségek, hanem 
akár az infarktus kialakulásá-
ban. Ilyenek például a foggyö-
kérhártya gyulladása, vagy kü-
lönböző ínybetegségek előfordu-
lása és a szívbetegségek összefüg-
gései, amelyek közös okozóiban 
különböző baktériumokat fe-
deztek fel. Ezek az immunrend-
szert támadva olyan válaszreak-
ciókkal gyengíthetik a szerveze-
tet, amelyek hatására felgyorsul 
az érelmeszesedés folyamata, így 
gyorsabban és könnyebben ala-
kul ki a koszorúér szűkület is. 

– Egyszerűen fogalmazva: a 
gyakori fogmosás csökkentheti 
az infarktus kockázatát?

– Nagyon leegyszerűsítve le-
het igaz ez is. A Milánói Egye-
temen végzett kutatás közzétett 

részeredményei szerint az eny-
he, vagy közepes fokú ínybe-
tegségben szenvedő (vér-
zékeny íny, érzékeny 
fogak, rossz lehe-
let) pácienseket 
rutin fogásza-
ti kezelésben 
részesítették 
(pl. fogkő el-
távolítás, a 
fog és az íny 
körüli terület 
megtisztítása). 
A kezelés alatt 
a kutatók mérték 
a szájban található ve-
szélyes baktériumok számát és a 
vérben található, egy - a gyulla-
dás fokát jelző - fehérje szintjét 
(CRP), valamint a nyaki ütőér 
(karotisz) falának vastagságát. 
Ez utóbbi jól mutatja a szív ko-
szorúereinek állapotát. A méré-
seket 6 hónappal, majd egy évvel 
később megismételték. Egy év-
vel a kezelés után látható csök-
kenés mutatkozott a szájban ta-
lált baktériumok és a CRP szint-
jében. Látványos – kb. 20 %-os 
- csökkenés következett be a 
karotisz falának vastagságában. 
Ugyan ez a kutatás még tart, az 
első eredmények kontrollját vég-
zik, de a különböző gyulladá-

sok, baktériumok immunrend-
szer hatékonyságát lecsökkentő, 

ezzel a szívbetegséget koc-
kázatát növelő össze-

függései igazolód-
hatnak. 

– Milyen 
más fertőzé-
sek okozhat-
nak szívpa-
naszokat?

– Nem csak 
panaszokat, de 

életveszélyt is! 50 
éves életkor felett 

az érfalak hajlamosak-
ká válhatnak a megvastagodás-
ra, közismert szóval az érelme-
szesedésre. Ezek a megvastago-
dást okozó lerakódások leválva 
az érfalról a vérrel továbbsodród-
va ereket zárhatnak el, ami szív-
infarktust, vagy agyvérzést okoz-
hat. Ezt a leválási folyamatot an-
gol kutatók vizsgálták, s nézeteik 
szerint az ilyen helyzet hörghu-
rut, tüdőgyulladás, vagy húgy-

hólyaggyulladás alatt ötszörösé-
re növeli a szívinfarktus kocká-
zatát, az agyvérzését is meghá-
romszorozza. Másként hatnak 
azok a vírusok, amelyeket az 
egészséges immunrendszerűek 
észre sem vesznek. Ilyen lehet a 
herpeszvírusok közé sorolt Csók-
vírus (Ebstein bar) is.  Az erős 
immunrendszerűeknél évtizede-
kig nincsenek tünetek, de ez saj-
nos nem jelent következmények 
nélküliséget. A rózsahimlővírus 
egy ágával, a citomegalovírussal 
(CMV) fertőzöttek körében azt 
tapasztalták, hogy akik „csak” 
hordozók voltak, azok 4 évvel ke-
vesebbet éltek, mint a nem fer-
tőzöttek. Gyakoribb volt a szív- 
és érrendszeri eredetű halálozás, 
felgyorsult körükben az időskori 
szellemi hanyatlás és romlott az 
általános erőnlétük is. A CMV a 
vizsgálatok szerint fogékonyabbá 
tette a szervezetet az egyéb fertő-
zésekkel, például az influenzával 
szemben is. Valószínű, ez az igazi 
veszély benne.
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UNESCO-Világörökség
A 2000 éves történelem jelentős nyomo-
kat hagyott Németországban: nagyszerű 
kulturális alkotások és természeti jelensé-
gek néma, mégis beszédes tanúi. A legle-
nyűgözőbb emlékművek, városok, sőt még 
ipari létesítmények és rendkívüli természe-
ti tájak közül sokat, szám szerint 36-at nyil-
vánított Németországban az UNSECO a vi-
lágörökség részévé. Ilyen például Aachen,  
Cologne, Speyer, Lorch városa.

Múzeumok világa 
Németország mintegy 4.000 múzeuma iz-
galmas ötletekkel lenyűgöző világokba ve-
zeti a látogatót– legyen szó művészetről 
vagy történelemről, technikáról vagy építé-
szetről, irodalomról vagy természetről. 
Tekintsen be a legkülönbözőbb korszakok 

kultúráiba, például a berlini Múzeum-szige-
ten. Látogasson el a frankfurti Städel Mű-
vészeti Intézetbe, és élvezze a régi és mo-
dern mesterek művészetét. A technika te-
rületén a müncheni Német Múzeum szá-
mít világvezetőnek. Németország számos 
zenei stílusnak biztosít színteret: Az or-
szágban több mint száz klasszikus kon-

  

a pezsgő városokban a 

látogatók kulturáliS 

eSemények éS zenei ren-

dezvények réSzeSei le-

hetnek éS SzínvonalaS 

múzeumokat látogat-

hatnak meg. a történe-

lem páratlan bizonyí-

tékai iS Szüntelenül az 

új iránti lelkeSedéSSel 

töltik el a látogatókat

Németországban
Romantikus paloták, 

lüktető metropoliszok, – mindez

Baden-Baden

barangoló ‒ UTAZÁS AZ EU TAGÁLLAMOKBAN

2.rész
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certterem működik, többségében ismert 
nemzetközi zenekarokkal. Emellett a kas-
télyok, várak, természeti tájak, sőt még az 
autós versenypályák is megfelelő hátte-
ret biztosítanak mindenféle fesztiválhoz. 
Ide tartozik a nemzetközi Dixieland feszti-
vál Drezdában, a Rock am Ring zenei fesz-
tivál a Nürburgringen, a Chiemsee Reggae 
Sommer vagy a heidelbergi várjátékok.
Egy összeállítás a legjobb fesztiválokról, 
koncerttermekről és zenészekről a barokk-
tól a rockig itt találhatók – hagyja Ön is 
megihletni magát!

Aktív pihenés, túrázás 
Németország, mint úticél gazdag érdekes 
természeti tájakban, amelyek gyakran még 
szinte érintetlenek. Változatos és részben 
egyedülálló növény- és állatvilága párat-
lan természeti élményeket kínál. Ha a ter-
mészetvédelem és pihenés összetalálkozik, 
akkor Ön Németország természeti parkja-
iban, bioszféra rezervátumaiban és termé-
szeti parkjaiban van. Értékes kulturális és 
természeti tájak oázisai, amelyek közül né-
hány világszerte egyedülálló. Ezek a körutak 
az utazás és megismerés élményének bájos 
elegyét nyújtják. A tempót és az út hosszát 
csakis Ön határozza meg, akárcsak annak 
témáját. A történelem rajongóinak a Német 
Limes-utat ajánlják. Az olyan kézműves ter-
mékek, mint a porcelán, óra vagy üveg a ki-
rándulás során szintén útba esnek. A kuliná-
ris élvezetek útjai a helyi termékekhez, mint 
a bor, sajt vagy spárga vezetnek.

Kastélyok bűvöletében 
Élje át Németországot egyszer egészen 
mesésen: Kastélyok, parkok és kertek csa-
logatnak romantikus utakra, csodálatos 
felfedezésekre és varázslatos pillanatok-
ra. Kezdve Bajorország álomkastélyainál, a 
Neuschwanstein és Herrenchiemsee kas-

télynál, vagy a Burghauseni várnál, Mün-
chenben az Angol Kertnél, vagy a Fürst-
Pückler- Park Bad Muskau-nál: Minden 
korszakon és stíluson át, az összes tarto-
mányban és régióban találunk páratlan fel-
fedeznivalót. 
Németországban számos kastélyt és ker-
tet privát lakóhelyként és menedékhely-
ként építettek. Építészetükben a német 
történelem híres vezetőinek élete és csa-
ládtörténete tükröződik vissza.
A Muskaui Park létrehozása a „Zöld Herceg“, 
Pückler-Muskau herceg egyik angliai utazá-
sának köszönhető. A Neuschwansteini kas-
télyt Bajorország királya, II. Lajos építtet-
te Richard Wagner tiszteletére – a király 
trónfosztása és tragikus korai halála miatt 
a kastély befejezetlen maradt. Sok ehhez 
hasonló történet szövi körül Németország 
nemesi kastélyait és palotáit. Lássa Drez-
dát Erős Ágost szemével, barangoljon az 
„Öreg Fritz“ nyomdokain a Sanssouci kas-
tély együttesben: Itt meglátja az embert az 
építmények mögött.

Szépség és egészség 
Több mint 1.000 wellness- és szépséghotel, 
350 tanúsítvánnyal rendelkező gyógyfürdő 

és gyógyüdülőhely és kiváló orvosi infrast-
ruktúra várja a felötltődni vágyókat.
A wellness- és aktív programok megelőzik 
a betegségeket, a gyógyfürdők és gyógy-
üdülők helyi jellegzetes gyógyító szerekkel 
és korszerű terápiákkal segítenek a króni-
kus megbetegedéseknél. Komoly esetek-
ben a német klinikák nemzetközi hírű or-
vosokkal mindig rendelkezésre állnak. Az 
alternatív orvoslás kiválóságainak szülő-
földjén az egészséget mindig is nagybe-
tűkkel írták. A hagyományos orvoslás és a 
modern orvostudomány ötvözése a német 
gyógyfürdőket és gyógyüdülőket saját te-
rületükön szakértői központokká tette.
A természetes gyógyszerek sokszínűsé-
ge tette Németországot a gyógyturizmus 
célországává. Gyógyfürdők és termálforrá-
sok, jótékony iszap, enyhülést hozó klíma, 
az alternatív orvoslás ismeretei a Kneipp- 
Felke- és Schroth terápiáknál, bizsergető 
tengervíz és gyógyalagutak.

A költők és gondolkodók 
országa 

Németország nagy költők és híres zené-
szek hazája. Az olyan nevek, mint Goethe 
és Günther Grass, Bach és Beethoven a ki-
emelkedő kulturális élet nagy múltú hagyo-
mányairól tanúskodnak. Ma a kulturális élet 
Németországban széles skálán, a modern-
től az antikig van jelen. Mintegy 300 szín-
ház és 130 hivatásos zenekar működik, és 
630 művészeti múzeum létezik nemzetközi 
jelentőségű gyűjteményekkel. Az irodalom 
és filmezés olyan műfaj, amelyekben a né-
met művészek minden évben kiemelkedő-
en kreatívat alkotnak.

Németország az 
automobil országa

A német autók világhírűek. Az olyan már-
kák, mint a VW, Mercedes-Benz, Porsche, 
Opel, Audi és BMW a kiváló minőséget és 
innovációt jelképezik, és az úticél Németor-
szág imázsának fontos elemei.

Bajorország ékköve: 
Neuschwanstein látványa 

a Mária-hídról
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A szervezésben a csalá-
dok és a baráti társa-
ságok kikapcsolódá-

sát biztosította a számos ug-
ráló vár, és sport lehetőség. 
A strandfoci, strandröplab-
da igazi homokos plázs han-
gulatot teremtett - értékelte a 
Dunakeszi Plázs bemutatko-
zását Csoma Attila, a Duna-
keszi Programiroda vezetője, 
akitől megtudtuk azt is: „A 
tervek között szerepel, hogy 
a Katonadomb időszakosan 
hasonló jellegű szórakozá-
si, kikapcsolódási helyként 
szolgáljon az itt élők számá-
ra a jövőben is.” 

(B. Szentmártoni)
Fotó: Hohner Miklós

Népszerű lett a Dunakeszi Plázs
Idén először kerülT megrendezésre a dunakeszI plázs. a kezdeményezés alapveTő célja az volT, hogy egy olyan közös-
ségI Tér jöjjön léTre, ahol a kIcsIkTől a nagyokIg a család mInden Tagja jól érezheTI magáT. a nagy sIkerrel zárulT kö-
zösségI Terasz, az Idén a focI eb jegyében kelT éleTre. az első héT rossz, esős Időjárása ellenére a dunakeszIek Idővel 
belakTák a helyszínT. sokan láTogaTTunk el, hogy közösen szurkoljuk végIg a mérkőzésekeT, vagy családI esemény-
ként, lazítSunk egyet egy pohár hideg Sör vagy koktél mellett.

Ország-szerte több mint 200 élményvi-
lág és múzeum kínál izgalmas élménye-
ket és információkat az autó és technoló-
gia témakörében. Így például a Volkswa-
gen wolfsburgi székhelyén egy vidámpar-
kot létesített, ahol a látogatók számára a 
legkülönbözőbb szabadidős tevékenysé-
geket biztosítja. Az autóváros 25 hektá-
ros parkjában nem csak a technológia és 
multimédia rajongói, hanem a művésze-
tek iránt érdeklődők és kikapcsolódni vá-
gyók is találnak kedvükre való programot. 
Ha a versenyzést ki akarja próbálni, adre-
nalin és akció várja a látogatót a hatalmas 
versenypályákon, köztük a Nürburgring 
Grand-Prix pályán és a Hockenheimringen. 
A lenyűgöző tájakat és régiókat keresztül-
szelő több mint 150 kiránduló út egész Né-
metországban szintén intenzív vezetési él-
ményt nyújt. Saját autó nélkül sem kell le-
mondani a vezetés élményéről: Autóköl-
csönzők széles skálája, például a Hertz, 
Sixt és Avis rendelkezik az egész országra 
kiterjedő kölcsönző hálózattal. 

A német konyha és 
étkezési szokások

A mai német ételek elődei a XVII-XVIII. szá-
zadi udvaroknál és a polgári házaknál ala-
kultak ki. Az 1800-as évek elejéről szárma-
zó szakácskönyvek sokféle halat említenek, 
vadakat, kevesebb zöldséget, főzeléket. A 

napóleoni háborúkkal a francia konyha is 
megjelent Németországban, sok ételt át-
vettek, ill. finomítottak francia mintára. Ter-
mészetesen itt is eltérések vannak tájegy-
ségenként. A Rajna mentén a francia hatás 
érződik, más jellegű az itt készített borban 
párolt hús, mint a bajor Alpokban kedvelt 
szalonnával tűzdelt tejfölös szarvas.
Kedvelt fűszerük a bors, a szerecsendió, a 
vadas ételekhez a majoránna és a babér-
levél, használják a fahéjat, a szegfűszeget, 
kismértékben a curryt és a fűszerpaprikát, 

a zöldpetrezselymet pedig szinte minden 
ételükhöz.. Desszertként gyümölcsös lepé-
nyeket, tortákat készítenek vagy margarin-
krémes tejszínes tortát. Igazi különleges-
ség a tejszínes túrókrémtortájuk. Kedvelik 
a Kucheneket - kalácsnak, süteménynek le-
hetne fordítani - és az osztrákokhoz hason-
lóan a smarnikat, a morzsaféléket, így a 
császármorzsát, a daramorzsát.

Vetési Zsófia 
barangolo.eu@gmail.com

A Rajna folyó menti Kölni dóm 
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londontól isztambulig

Ötezer kilométer folyók hátán

az ezer éveS viking 
haláSzhajó mintájára 
épített tölgyfa cSó-
nakban evező modern-
kori marco polo a hul-
lámok háTán edződöTT 
hajóS magabiztoSSágá-
val vetett horgonyt 
a dunakeSzi révnél. 
a ragyogó napfényeS 
nyári napon az olaSz 
giacomo de Stefano 
ott lépett magyar 
földre, ahol még ma iS 
megtalálható a világ-
hódító római cSáSzár, 
valenTInIanus Idejéből 
megmaradT kIköTő-
erőd maradványa. 

A szálfa termetű nagy-
utazó tavaly május 
9-én indult el hajóval 

Londonból, hogy 5200 kilo-
méternyi evezés után idén ok-
tóberben Isztambul partjainál 
lépjen török földre. Az olasz 
embereket jellemző nyitott-
sággal és kedvességgel fogad-
ta érdeklődésünket dunakeszi 
barátai körében.  

– Mi az utazás célja? – kér-
deztem elsőként, amikor meg-
tudtam, hogy már több mint 
egy éve úton van. 

– Két jelentős szempont ve-
zérelt, amikor Londonban ha-
jóba szálltam. Egész utam so-
rán a gazdaságos, a környe-
zetbarát vizi utazást szeret-
ném demonstrálni, miközben 
igyekszem a víz jelentőségére 
és védelmére felhívni az em-
berek figyelmét. Az én példám 
is mutatja, hogy a kézi erővel 
hajtott eszközzel bárhová el 
lehet jutni. Itt van ez a csodá-
latos folyó, amely egész Euró-
pát összeköti, csak rá kell ten-
ni egy hajót és akár Isztambu-
lig evezhetünk. A Fekete-er-
dőtől a távoli Fekete tengerig 
utazhatunk, ami szinte „fil-
lérekbe” kerül. Élvezhetjük a 
gyönyörű környezetet, a nap-
fényt, a remek levegőt, s rá-
adásul, ahol kikötünk nagy-
szerű barátokra, segítő embe-

rekre találunk – mondta elis-
merően.  

– Így még inkább megértem, 
hogy belevágott ebbe a hatal-
mas utazásba, vitorlát bon-
tott Londonban. Ez az első 
nagy útja?

– Ez már a hatodik – hang-
zik a büszke válasz. – Vizi út-
jaim közül pedig ez a máso-
dik. Hazai környezetben, elő-
ször a Pó folyón eveztem ezer 
kilométert. Utazásaim során 
mindig abban a városban töl-
töm a telet, ahol rám köszönt 
a hideg, téli évszak. Ilyenkor 
munkát vállalok, amiből fi-
nanszírozom az ellátásomat. 
De nincs sok pénzre szüksé-
gem, hiszen a csónak az ottho-
nom, a konyhám, az irodám. 
Mindig nagyon várom a jó idő 
beköszöntését, s máris vitorlát 
bontok és élvezem a környezet 
csodálatos változatosságát, az 
evezés örömét. 

– Látom, filmesek is rögzí-
tik, hogy felvonta a zászlót a 
hajón, melyen hamarosan to-
vább indul. Film, netán könyv 
is készül a nagy kalandról?

– A könyvet biztosan meg-
írom, az olasz televízió pedig 
Paulo Moran főszerkesztő irá-
nyításával dokumentumfil-
met forgat az útról. Ezen a sza-
kaszon Anna Sandrini, Leon 
Greco és Nikola Pritorello rög-
zíti az utazás mozzanatait, ka-
landjaimat, a dunai életet, a 
bennünket fogadó tájakat és 
embereket. 

– Gondolom már eddig is 
bőven volt mit rögzíteni.  

– Gondolhatja, különben 
itt lennének velem. London-
tól Dunakesziig 344 zsilipen 
jöttünk keresztül, 15 híd alatt 
haladtunk el. Nyolc alagútban 
eveztem, a leghosszabb Fran-
ciaországban volt, ahol 5 kilo-
métert hajóztam a hegy alatt. 
A folyó összeköti a népeket, 
az embereket, akik a parton 
mindenhol örömmel fogadják 
az utazót. Teljesen mindegy, 
hogy Németországban vagy 
Romániában lépünk partra, 
mindegyik tiszteli a termé-
szetet és az úton lévőt. 

– Nemrég ünnepeltük a víz, 
majd a Föld Világnapját. A 
Dunáról szemlélve, milyen-
nek látja a Földünket, a vi-
zünket?

– Az emberek többsége har-
móniában él a természettel, azt 
védi, nem szennyezi a folyó vi-
zét. Persze vannak negatív pél-
dák is, de nem az a jellemző. Az 
óriás hajókról - mutat a Duna 
vízét hatalmas tempóval hasí-
tó többszintes úszószállodára 
– és a rajtuk utazó turistákról 
már lesújtó a véleményem. Ők 
sajnos nem a helyi emberektől 
vásárolnak, francia vagy olasz 
borokat fogyasztanak, csak 
szennyezik a vizet. 

– Az óriások mellett eltör-
pül az ön hajója.

– Méretben igen, de ez a kop-
penhágai múzeumban látha-
tó ezer éves viking halászha-
jó eredeti mása. Tölgyfából ké-

szült, remek darab, imádom, 
már alig várom, hogy szeljen 
vele a Duna vizét. Csodálatos 
élmény, amikor a szél beleka-
paszkodik a feszülő vitorlába.

– Nem túlzok, ha azt mon-
dom, Ön a természet szerel-
mese? 

– Valóban, a víz, a termé-
szet, a folyó partján élő em-
berek szerelmese vagyok. Én 
egy nagyon boldog, szabad 
ember vagyok! - mondta ha-
talmas mosollyal az arcán 
Giacomo De Stefano, akinek 
búcsúzáskor dunakeszi segí-
tő barátaival – Kramm Imre, 
Maszárovics József, Hálmágyi 
József – együtt jó utat, jó sze-
let kívántunk mielőtt a vi-
king hajó horgonyát felhúz-
ta a dunakeszi révnél az olasz 
utazó…

Vetési Imre
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• Veszélyes fák kivágása alpin  tech nikával, kosaras da ru val, elszállítással megoldható! 
T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070 
• Költöztetés a hét végén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, ho-
mok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-
1481, 06-27/337-353
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást. Tel.: 06-70-505-1177

Apróhirdetések

Európa Bajnokságot nyErt
két kőrösis diák

FazEkas Mihály iskolai 
sporthírEi

asztalitEnisz

győzTesek:

Újonc lány: Veszely Klaudia
Újonc fiú: Both Levente
Serdülő lány: Zs. Szabó Kira
Serdülő fiú: Both Levente
Ifjúsági, fiú: Megyessfalvi Pet-
ra (fiúkat megelőzve)

Hobbi, fiú: Gyuriczki Tamás 
(csak ő Dunakeszis)
Amatőr fiú: Kaszás László
Nyílt, nők: Meggyesi Petra         
Nyílt, férfi: Némann Dávid

S. L.

UTE tornaszakosztály gimnasz-
tikai szakágán Gerőházi Ágnes 
4./b osztályos tanuló az országos 
diákolimpián 3., majd az Ajka Ku-
pán aranyérmet szerzett.

***
Atlétikában, a több tusában a 
körzeti diákolimpián egyéniben 
Horváth Ádám 4. osztályos ta-
nuló 3. helyen végezett. A csa-
patunk második korcsoportban 
2. helyet szerezte meg (Horváth, 
Fenyő, Zahorcz, Boró, Bárány, 
Csonka összeállításban).

A 7-8. osztályosoknál, a fiú ötpró-
ba csapata, a Pest megyei döntő-
ben 6. helyen végzett: Kiss, Woki, 
Németh, Tűzkő, Burján, Magyar 
összeállításban.

***
Országos kézilabda versenyen 
az alsó tagozatos lány szivacs 
csapata, az induló 120 csapat 
közül, a bronzérmet szerezte 
meg. A csapat tagjai: Fonyogáb, 
Bárdy, Csige, Horváth, Szabó, 
Szeidl, Csikházi.

A Vasutas pályán szinte a hét 
minden napján nagyon sok lab-
darúgást szerető fiatal keresi fel 
és vesz részt az edzéseken, a job-
bak a bajnokságban is szerepel-
nek. A 32 éves testnevelő tanár, 
Dizmatsek Emil, ma is aktív lab-
darúgója Vasutas csapatának, 
Mikesy Xavér 33 éves és négy 
éve vezeti a fiatalok edzésit, az 
idén bronzérmes lett a csapata. 
Lőrincz László még aktívan ját-
szó labdarúgó, a felnőtt csapat 
edzője és gólkirálya, valamint az 
óvódás korúakkal ismerteti meg 
a labdarúgás szépségeit.
Dizmatsek Emil: Az edzői tanfo-
lyamon együtt jártam Lőrincz La-
cival és ő hívott meg Dunakeszi-
re játszani és így kerültem 2005-
ben a csapathoz, még ebben az 
évben megkezdtem a gyerek-
kel való foglalkozást. Négy éve 
testnevelő tanárként dolgozom, 
és itt a gyerekek edzéseit veze-
tem. Bozsik programban U 9 és U 

11 korosztállyal több nagy sikert 
értünk el Vácon, Soroksáron, Va-
sas pályán… Kiemelkedő játéko-
sok Szécsényi Roland, Juhász Bo-
tond, Bíró Benedek, Szabó Ro-
land. A célom, hogy megszeres-
sék a labdarúgást, s örömüket 
találják benne.
Mikesy Xavér: Az U 13 évesek csa-
pata 2011-2012 évi bajnokságban 
a Pest megye Váci csoportban in-
dult és büszkén mondom meg-
szereztük a bronzérmet. A játé-
kosok a DVSE- Balassagyarmat 
mérkőzés előtt vehették át az el-
nök úrtól az érmeket és a fényké-
peket.  A csapatom ősszel az 5. 
helyen állt, de a tavaszi teljesít-
ményünk nagyszerű 100%-os. Ta-
vasszal nem kaptunk ki, 50 rúgott 
gólra csak 3 gólt kaptunk. Nem 
kaptak a játékosaim sárga és pi-
ros lapot. A csapatomban 23 játé-
kost sikerült szerepeltetnem. 

 Kép, szöveg: Solymosi László

júnIus 16-17-én, dunakeszIn rendezTék meg az első 
rung györgy (edző, jáTékos 1922-1994) emlékversenyT, 
amelyen 122-en IndulTak. gyurI bácsI 1958-1972 közöTT 
vezette a dunakeSzi kinizSi aSztaliteniSz életét, nagy 
Sikerrel. az emlékverSenyen megjelent fia rung 
péTer, a dobogós helyezeTTeknek a díjakaT ő adTa 
áT. újoncok érmeIkeT dIóssI csaba polgármesTerTől 
vehették át. kilenc kategóriában díjazták a verSeny-
zőkeT.

a sporTTagozaTos kőrösI csoma sándor álTalános 
Iskola TanulóI közül az 2011/12-es TanéveT kIváló 
Sporteredménnyel zárta két diák. a vácott rendezett 
Sumo európa bajnokSágon aranyérmet nyert gacSal 
gergő és gubIcz ákos, akI egyébkénT egy koroszTály-
lyal feljebb verSenyzett.

Konyhafelszerelés 
Műanyagáru Üzlet

KuKta,  
szifon,  
Kávéfőző  
alkatrészek  
is kaphatók.

NyITVA:
Kedd-Péntek: 9-17-ig,

Szombat: 8-12-ig
CíM: Dunakeszi, (Új Piac) 

Barátság út 14.
telefon: +36-30-309-7597

laBdarúgás

dunakeszi vasutas
utánpótlás nevelés
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Leboniczki Imre Kinizsi 
csapatának vezetője:

A 2011-2012. évi bajnokság-
ban kilenc csapatunk indult. 
Úgy készültünk a nyári felké-
szüléssel, hogy megpróbáljunk 
minél jobb eredményt elérni. 
Az őszi és tavaszi első két –há-
rom forduló nem úgy sikerült, 
ahogy beterveztük. Örültem 
Pilisszentiván elleni győzel-
meknek, sokat értek. Az ösz-
szes győzelemért mindig ala-
posan megdolgoztunk, meg-
küzdöttünk. Vereségeknél a 
legfájóbb, idegenben és itthon 
az Aszód elleni mérkőzés, ahol 
hat pontot vesztettünk el az 
aranyéremért folytatót küzde-
lemben. Összességében min-
denkivel elégedett vagyok. 
Támadóinknál Szabó, Füze-
si jeleskedett 23, illetve 15 gólt 
lőttek. Kapusunknál Vizi telje-
sítménye hullámzó, a védelem 

stabilnak mondható, hiány-
zott Jávor Imre játéka. Jövő-
re erősíteni kell. Saját nevelé-
sű játékosaim közül kiemelke-
dik az ifiből felkerült: Kovács, 
Parkánszky, Kósa. Az ifi csapat 
a helyzethez viszonyítva elvár-
ható teljesítményt hozták. Ha 
egy kicsit rutinosabbak és U 
19 bajnokságban a először ját-
szottak 16- 17 éves játékosok, 
Tóth, Szántó, Bóta… Felkészü-
lés, július 13-ánkezdjük el.

A 29 éves Szabó Gábor meg-
szerezte az edzői képesítést és 
a csapaton belül a gólkirályi cí-
met. 

   A felnőtt csapatnál 2010 
nyarától végzem az edzések 
levezetését. Élen álló csapa-
tok zöme fizetett játékos és ne-
künk olyanokkal kell felven-
ni a versenyt. Más csapatoknál 
alapfizetésért, és prémiumért 
játszanak a játékosok. Itt mun-

ka, szív és erős akarat sikere az 
elért eredmény.

Lőrincz László Vasutas 
edzője: 

A csapat tabellán elért 7. he-
lyezése igen nagy öröm szá-
momra. Egy kiváló csapat 
edzője lehettem, ezúton is sze-
retném megköszönni minden 
játékosnak az egész évi mun-
káját, Gyetván András elnök 
úrnak a megteremtett feltéte-
leket. 

Sikeres szereplés záloga volt, 
hogy sikerült leigazolnunk 
olyan tehetséges fiatal labda-
rugókat, akik nagy része még 
csak az ifjúsági csapataik-
ban csillogtathatták meg te-
hetségüket, nálunk most él-
hettek és éltek is a lehetőség-
gel és megmutatták a felnőt-
tek között is kiválóak. Néhány 
idősebb, rutinos játékossal ki-
egészítve adott volt egy jó csa-
pat kialakítása. Természetesen 
az igazi jó szereplés záloga az 
lenne, ha így ez a csapat több 
éven át együtt maradna, de saj-
nos ez csak álom, hiszen ahogy 
hallottam többen már felsőbb 
osztály felé kacsingatnak vagy 
légióskodásból szeretnének 
megélni.

– Milyen a csapat eredmé-
nye a statisztikák jegyében?

– A 30 mérkőzésen 59 gólt 
rúgtunk, a 16 csapatból nálunk 
csak hárman teljesítettek job-
ban. A kapott gólok tekinteté-
ben van javítani való, itt nyolc 
csapat előzött meg minket. Ide-
genben csapatunk jobban sze-

repelt, mint a hazai mérkőzé-
seken. Hazai pálya: 5 győzelem, 
idegenben: 7 győzelem. Hazai 
pálya: 5 döntetlen, idegenben: 
3 döntetlen. Hazai pálya: 5 ve-
reség, idegenben: 4 vereség. A 
tavaszi szezonban csupán há-
romszor hagytuk el veszte-
sen a pályát, azt is idegenben a 
Tiszaújváros, Vasas és a Diós-
győr ellen. Azt is elmondhatom, 
hogy egyik csapat ellen sem ját-
szottunk alárendelt szerepet. 
Kicsit bosszantó a döntetlenje-
ink száma, főleg a hazai pályán 
elértek. Ennek a rossz mérleg-
nek a pozitívuma, hogy a hoz-
zánk érkező csapatok általában 
elismerve csapatunk képessé-
geit rendszerint beálltak véde-
kezni és a kontráikra alapozva 
próbáltak sikert elérni. Ennek a 
taktikának meg kell találnunk 
a hatékonyabb ellenszerét. 
Egyénileg nem szeretnék érté-
kelni, úgy érzem elsősorban, 
mint csapat  nyújtottunk jó tel-
jesítményt. Bízom benne, hogy 
a keretből minél kevesebben tá-
voznak és a távozók helyére si-
kerül igazolni hasonlóan jó ké-
pességű fiatalokat és az MLSZ 
átszervezése által igen nehéz-
nek tűnő NB III-as szereplést 
a következő idényben is ki tud-
juk harcolni. Ez azért is fontos, 
mert igen nagy létszámú és ha-
tékonyan működő labdarúgó 
utánpótlás élet folyik az egye-
sületünkben, ezeknek a gyere-
keknek cél lehet, hogy a Nem-
zeti bajnokságban szerepelhes-
senek.

  Solymosi László

laBdarÚGÁs
a dunakeszI kInIzsI a pesT megyeI I/b bajnokságban az elmúlT évben 3. helyen végzeTT, az Idén pedIg a 2. helyen 
zárTa a bajnokI éveT. a vasuTas az nb III máTra csoporTjában az előkelő heTedIk helyeT szerezTe meg.
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ÚJPEST, IV., Fóti út 81/B  Telefon: 370-91-00
Nyitva tartás: H-P: 9-19, Sz-V: 9-17 www.diego.hu

+ ingyen

színazonos szegélyléc*

*Az ingyenes akció csak a nálunk vásárolt 8 mm-es siena tölgy laminált padlóhoz tartozó 

siena tölgy

8 mm
L A M I N Á L T  P A D L Ó

2,22 m²/doboz, 4.216 Ft/doboz

Ft/m²

1.899
2.299

iFjú kajakozóink parádés sikErE

Mint azt Rasztotzky Já-
nostól, a dunakeszi kaja-
kosok edzőjétől megtud-
tuk, tanítványai ezúttal 
is remekül szerepeltek. 
A Montemorban július 

12-15. között zajló konti-
nens viadalon a parádés 
sikereknek köszönhetően 
Lucz Dóra, Lucz Noémi és 
Miskó Noémi képviselheti 
nemzeti színeinket Duna-
kesziről.
Rasztotzky János: „Ver-
senyzőink fergeteges si-
kert értek el, az ország-
ban egyedülállót.” – érté-
kelte az ifjú hölgyek telje-
sítményét a kiváló edző.
Eredmények: Lucz Dóra 
Kajak - 1 200 m I. hely
Kajak - 1 500 m I. hely
Kajak - 1 1000 m I. hely
Ezzel mindhárom szám-
ban képviseli magát az 
Európa Bajnokságon.

Lucz Noémi: Kajak - 1 500 
m II. hely
Kajak - 2 1000 m II. hely 
(Marxreiter Alexandra, 
Lágymányos)
Kajak - 2 500 m III. hely 
(Takács Tamara, Győr)
Lucz Noémi serdülő kora 
ellenére, bekerült a kajak 
- 4 500 m-es csapatba.
Miskó Noémi: Kajak - 1 
1000 m II. hely
Kajak -1 500 m V. hely.
Ezzel az eredménnyel ki-
vívta a jogot, hogy indulhat 
az EORV-n (Európa Olimpia 
Reménységek Versenye) 
a kajak - 1 500 m-es és az 
1000 m-es távon.

(Vetési)

a dunakeSzi kajak klub Ifjú versenyzőI remekül szerepelTek júnIus 16-
17-én a Szegedi válogató verSenyen, melynek tétje a portugáliában 
sorra kerülő IfjúságI európa bajnokságra való kIjuTás. a válogaTó 
verseny IzgalmaIT fokozTa, hogy ebben az eszTendőben nem lesz 
világbajnokSág „cSak” az európa bajnokSágon mérhetik öSSze felké-
SzültSégüket a fiatal Sportolók. 

Június 10-én a Dunakeszi Kinizsi pályán első alka-
lommal találkozott a Kinizsi labdarúgó csapata a 
Kinizsi futsal csapatával a nagypályán. 
Dunakeszi K – Dunakeszi K futsal 3-1 (Füzesi, Szabó, 
Varga, illetve Bita). Utána közös vacsora és beszél-
getés következett. 
Futsal csapata az NB I-be jutás osztályozóján 6-5, 
majd 9-3 kapott ki Rubeola FC Csömör csapatától. 
A 2012-2013. évi bajnokságban NB II-ben indul a 
csapat azzal a céllal, hogy NB I-be jusson fel.

Kép, sZöVeg: solymosi lásZló

sporttörténEti 
pillanat

KölTözTeTéS,  
MINDeNNeMű 

áRuFuVARozáS, 
AuTóSzállíTáS  

éS MeNTéS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER  Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34, 

+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com



hőség idején is csapvíz!
A hőmérők higanyszála hamarosan 30 fok fölé kúszik és a rekkenő hő-
ség elviselhetetlenné válik mindazoknak, akik még nem vagy már nem 
tölthetik idejük nagy részét vízparton. Ilyen melegben fokozottan kell 
figyelnünk a folyadékpótlásra.

VÍZ NÉLKÜL NEM MEGY
Megközelítőleg ugyanannyi vizet iszunk meg egy nap, mint amennyit 

a szervezetünk lead. az emberi szervezet takarékosan bánik a vízkészle-
tével, hiszen naponta csupán kb. 2,4 – 2,5 liter vizet választ ki. ká-
nikulában azonban ennél jóval többet, akár 4 - 5 liter is kiürül-
het. a távozó folyadékot evéssel és ivással folyamatosan pó-
tolnunk kell.

társaságunk a dMRv zrt. fokozott figyelmet fordít 
arra, hogy az általa szolgáltatott ivóvíz kiváló minőségű le-
gyen. laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrizzük a 
víz minőségét. az általunk szolgáltatott ivóvíz minden pa-
raméterében megfelel az európai, valamint az ennél szi-
gorúbb hazai előírásoknak. egy jó pohár friss hideg csap-
vízben minden ásványi anyag benne van, amit a szervezetünk 
nem nélkülözhet. a hőség időszakában ránk törő szomjúságér-
zet azt jelenti, hogy mielőbb folyadékpótlásra van szüksége szerveze-
tünknek. ezért a kánikulai időben napközben többször kell innunk. a fo-
lyadékhiányt minden sejtünk megsínyli. aki szomjas, lassan elfárad, szé-
dülés léphet fel nála, és nem tud kellőképpen koncentrálni, egyre ingerül-
tebb lesz. ne várjuk ezt meg.

a bőséges csapvíz ivás az egyik záloga egészségünk megőrzésének.

7+1 ÉRV, amiért ajánljuk a csapvíz fogyasztását
1. A legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerünk 
a laboratóriumok több mint 60 szempont szerint vizsgálják a vízmin-

tákat.
2. Fogyasztása egészséges
a szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokat optimális ösz-

szetételben tartalmazza. napi 2-2,5 liter folyadékra van szüksége szerve-
zetünknek! a víz szállítja a sejtekhez a tápanyagokat, szabályozza a vér-
nyomást, rugalmassá teszi az ízületeket.

3. A nap 24 órájában rendelkezésre áll
4. Környezetbarát 

vezetéken érkezik, nem műanyag palackban, aminek a le-
bomlási ideje a természetben 300 év.

5. Kényelmes
nem kell palackokban, vödrökben hazaszállítani.
6. Olcsó
2 liter üdítő ital vagy egy hamburger áráért átlagosan 1000 

liter tiszta, egészséges csapvíz áll rendelkezésünkre a nap 24 
órájában
7. Üdít, frissít

+ 1 Nem hizlal!

a várhatóan beköszöntő hőségriadó esetén vác, Gödöllő, szentendre, 
Balassagyarmat városok legforgalmasabb pontján állunk a lakosság ren-
delkezésére. Ügyei intézése közben, ha megszomjazna, keresse a dMRv 
zrt. „izlelŐ-vÍzlelŐ” helyeit, ahol koccintunk önnel egy pohár friss 
hideg csapvízzel.


