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„Lélek szobrásza: pedagógus!”

Volt egyszer egy tanítónő
Tóth Mária 1919-ben kezdett tanítani Dunakeszin az akkori Római Katolikus Elemi Népiskolában és 1961-ben vonult nyugállományba az 1. sz.
Állami Általános Iskolából. E két név ugyanazt a tanodát jelenti, az ő
neve pedig fogalom, legenda, követendő példa, városunkban – melynek
1990-ben Díszpolgára lett – a tanítói hivatás szimbóluma.

A

tanintézmény ma már Szent
István Általános Iskola és mi
sem lehetett nemesebb gesztus,
mint fennállásának 115. évfordulóját ünnepelve, emléktábla avatásával tisztelegni Tóth Mária emléke előtt.
A kezdeményezés a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány és kuratórium elnökének, Szőke Kálmánnénak, valamint az alapítványt létrehozó Szakáll
Lászlónénak az érdeme.
A régi diákok is nagy számban jelentek
meg a május 16-ra hirdetett ünnepségen.
Őket, a képviselő-testület több tagját, valamint az érdeklődő vendégeket is köszöntötte Eich László intézményigazgató. Hangsúlyozta, hogy Tóth Mária életműve „jó példa mindannyiunk számára,
egyúttal megtestesíti iskolánk nevelés terén vallott elveit és pedagógiai munkáját.”
Szabó Panna 5.b osztályos tanuló Füle
Lajos Pedagógus című versét mondta el,
majd Jámbor Emília 5.a osztályos diák
fuvolaszólóját hallgathatta meg a közönség.
Avató beszédet Horváth Bertalanné
Nándori Klára nyugalmazott építészmérnök, a család jó barátja mondott, aki
67 esztendővel ezelőtt lépte át első osztályos kisdiákként az iskola küszöbét. Hogyan emlékezett az egykori diákok Mariska nénijére? A teljesség igénye nélkül
idézzük szavait:
„Több generációt tanított és nevelt
fel ugyanebben az iskolában. Saját életét gyermekeiként szeretett tanítványainak szentelte… Közel egy évszázados
életében végigélte szinte a teljes huszadik
századot… Személyesen tapasztalhatta, hogy az ifjúságot, a mindenkori jövő
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nemzedékét tanítani az egyik legfelelősségteljesebb, legnehezebb, egyben legszebb hivatás…
Alapos, mindenre nyitott, éber figyelemmel, hihetetlen memóriával megáldott élő lexikon, mindemellett szeretetreméltó, szeretetteljes, együtt érző, tanítványai iránt tapintatosan érdeklődő,
bennük a pozitív értékeket kereső és értékelő, kellően szigorú, de igazságos tanító volt…”
Az emléktáblát – Lengyel István szobrászművész alkotását – Bán Mihályné
Tóth Julianna, a tanítónő unokatestvére
leplezte le, majd Szőke Kálmánné és Eich
László helyezték el a tisztelet koszorúit. A
vendégek megtekintették az emlékkiállítást, melyen Tóth Máriának a Bán család
által biztosított személyes emléktárgyai,
Szakáll Lászlóné segítségével bemutatott
fényképek és dokumentumok, valamint
Lengyel István, Sajdik Ferenc, Szuppán
Irén és Tóth Bálint képzőművészeti alkotásai voltak láthatók.
A ünnepség második részében került
sor a régi tanár – régi diák találkozóra,
melyen a kötetlen beszélgetés előtt Sipos
Mónika és Budai László idézte fel személyes emlékeit, majd az iskola Juhász Terézia énektanár, csellóművész és férje, Szabó Ferenc néptáncművész által vezetett
Bábszíntársulata mutatta be Bartók Béla
Magyar képek című zeneművére készített nagyszerű előadását.
Végezetül álljanak itt Füle Lajos versének ide illő befejező sorai: „Mikor fogunk szobrot emelni,/S fogunk-e hát neked, magunkban,/<Lélek szobrásza> Pedagógus?!”
Katona M. István
A szerző felvételei

Let’s Colour – Gratulálunk
a Bárdos Lajos Általános
Iskolának!

Gratulálok a Bárdos Lajos Általános
Iskolának! A Let's Colour verseny lezárult, és
az eredményhirdetésen bebizonyosodott,
hogy Dunakeszi lakossága képes összefogni
egy ilyen nemes ügy érdekében. A kitartó
szavazóknak köszönhetően megnyertük
a versenyt, így a Bárdos iskola diákjai még
idén megszabadulnak a szürke udvartól
és közösen egy új, színes környezetet
adhatunk át nekik.
Mindenkinek köszönöm, aki szavazott
és külön köszönöm az iskola tanárainak,
a szülőknek és a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak, hogy munkájukkal
hozzájárultak a győzelemhez! Büszke
vagyok, hogy képesek voltunk összefogni
és olyanok is szavaztak, akiknek gyermeke
nem ebbe az iskolába jár, de fontosnak
tartották, hogy a Bárdos iskola diákjai egy
új, színes udvart kaphassanak. Ez is azt
bizonyítja, hogy Dunakeszi a Mi Városunk!
Gratulálok!
Dióssi Csaba polgármester

Örökös Ökoiskola címet nyert
a Kőrösi iskola
Dunakeszi egyik legeredményesebb
oktatási intézménye, a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola, amely az
elmúlt években nyújtott kimagasló
tevékenysége elismeréseként
elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.
A díj odaítéléséről – a felkért Értékelő
Bizottság javaslatára – Dr. Gloviczki
Zoltán, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma közoktatásért felelős
helyettes államtitkára döntött.
A cím elnyerését tanúsító oklevelet
ünnepélyes keretek között az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
és Vidékfejlesztési Minisztérium
tisztségviselői – lapunk megjelenésével
egy időben - 2012. június 9-én adják
át az iskola képviselőinek a budapesti
Városmajori Gimnáziumban – tájékoztatta
szerkesztőségünket Kárpáti Zoltánné, a
Kőrösi iskola igazgatója.
Az országos sikerhez sok szeretettel
gratulálunk!

A nemzet napszámosait
köszöntötték Dunakeszin
Az elmúlt év hagyományainak megfelelően az idei esztendőben is a pedagógusnapi ünnepség keretében adták át Dunakeszin „Az év pedagógusa” címeket, a több évtizedes oktatás területén végzett munkát elismerő
arany-, vas- és gyémánt diplomákat, s szintén ezen a jeles napon került kiosztásra a némettanárok között
a Lenau-díj.

A

pedagógusnap
évről évre lehetőséget
ad arra, hogy hátrapillantva felmérjük, mi változott az elmúlt egy évben,
mennyiben javultak vagy épp
romlottak az oktatás feltételei, hogyan változtak lehetőségeink – mondta beszéde
elején Dióssi Csaba a Radnóti Miklós Gimnázium aulájában összegyűlt pedagógusok
előtt tartott ünnepségen. A
város polgármestere a közbeszédből vett fordulatot idézve hangsúlyozta, hogy a tanárok, tanítók a nemzet napszámosai, majd hozzátette:
- A szakmájuk társadalmi elismertsége magas, miközben
az ezt kifejező juttatás – óvatosan fogalmazva sincs összhangban az elvégzett munka
értékével. Ehhez kapcsolódva arra emlékeztette az ünnepség résztvevőit, hogy Apáczai Csere János már az 1600as években így ostorozta saját
korának tudományok iránti
érdektelenségét. „Olyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség és ennek taní-

tói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell-e
esnünk? El kell-e hagynunk az
iskolát? Számba sem kell venni a jövendőt? Nem! Gyalázaton és szégyenen keresztül az
erényre kell törekedni.” Majd
hozzátette: - Bízom abban,
hogy, ha nem is radikális, de
érzékelhető és méltányos változást hozhat-e téren a pedagógus-életpályamodell.
Beszéde végén így fordult
az ünnepségen megjelent pedagógusokhoz: - Engedjék
meg, hogy hangot adjak annak a széles körű vélekedésnek, mely az önök mindennapi erőfeszítéseit ismeri el.
Szülőként és polgármesterként is köszönettel tartozom
a helytállásért, az olykor kilátástalannak tűnő pillanatok
elviseléséért, a megoldások
szüntelen kereséséért. Hamarosan azonban véget ér a
tanév. A közelgő nyári szünet
hónapjaira mindannyiuknak
feltöltődésre alkalmas pihenést, aktív és hasznos időtöltést kívánok.
A pedagógusnapi ünnepség keretében arany díszdip-

lomát vehetett át a város polgármesterétől Czirják Emma,
gyémánt díszdiplomát Fehér
Ida és Kőrösi Istvánné, vas
díszdiplomát pedig Törökné
Boros Sarolta. 2012-ben négyen vehették át Dióssi Csabától „Az év kiváló pedagógusa” címmel járó oklevelet:
Dobosné Magyar Görgyi, a
Bárdos Lajos Általános Iskola
pedagógusa, Kalmár Imréné,
a Piros Óvoda óvodapedagógusa, Sirák Margit, a Széchenyi István Általános Iskola
pedagógusa és Luter András,
a Radnóti Miklós Gimnázi-

um tanára. Szintén a város
polgármestere adta át a díjat
alapító helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével a városban oktató némettanárok részére alapított
Lenau-díjat, mellyel idén a
Bárdos Lajos Általános Iskolában tanító Mihály Gyulánét
és Széchenyi István Általános
Iskola pedagógusát, Druzsin
Zsuzsannát jutalmazták. A
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a város polgármesterétől és Cs. Bíró Attila osztályvezetőtől Tomasek Péterné, a
Szent István Általános Iskola
pedagógusa vehette át.
A díjátadásokat követően
egy felnőtt mesét hallgathattak meg a jelenlévők autentikus székely tolmácsolásban,
majd a tanítványok adtak
műsort tanáraiknak. Ezt követően a város pedagógusai
elbúcsúztatták Langmayer
Katalint, a Polgármesteri Hivatal közoktatási referensét,
aki több mint két évtizedes
kiemelkedő szakmai munkát
maga mögött hagyva vonul
nyugdíjba. Az ünnepség végeztével az önkormányzat fogadáson látta vendégül a város pedagógusait.
L. A.
Fotó: Hohner Miklós
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Hagyományteremtő Fazekas Gála
A Fazekas Mihály Általános Iskola tanulóinak a névadó emléke előtt tisztelgő, hagyományteremtő Gálaműsort
első alkalommal május 10-én rendezték meg. Színes rendezvényekkel tarkított Iskolanapot eddig is tartottak,
ám idén arra az elhatározásra jutott a tantestület, hogy a tehetséges diákok, lelkes osztályközösségek, összeforrott művészeti csoportok lehetőséget kapjanak színpadi bemutatkozásra.

A

meghívott vendégeket már a megérkezéskor meglepetés várta. Ugyanis
az átlagnál ügyesebb tollforgató tanulók verseiből, prózai írásaiból kis antológiát állítottak össze s ezt mindenki kézbe vehette. Harmadiktól nyolcadik osztályig szerepelnek a szerzők a kiadványban, tehetségre valló költemények, rövidebb-hosszabb
prózai írások szólnak e korosztály gondolatairól, őszinte érzelmeiről.
A zsúfolásig megtelt aulában a megjelenteket, köztük a fenntartó Önkormányzat részéről Bocsák Istvánné képviselőt, Kovács
Gáborné igazgató asszony köszöntötte. A gálaműsor apropóján elmondta, legfontosabb
pedagógiai törekvésük olyan tudást adni a
gyerekeknek, hogy később is boldogulhassanak. Szinte havonta köszönthetnek valakit vagy valakiket tanulmányi versenyeken
elért sikereikért. Sok érték van a diákok körében, kreativitás, vállalkozó szellem, fantázia, tehetség, ezért is gondolták, hogy ezeket
a kincseket ismerjék meg a szülők, pártolók,
az iskola barátai. És ezen keresztül ismerjék
meg azokat a kreatív pedagógusokat, akik a
tanórákon kívül is rendkívül sokat tesznek
a tehetségek kibontakoztatásáért. Végezetül
kiemelte termékeny kapcsolatukat a Farkas

Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Helyet adnak a szolfézsoktatásnak, a grafika szakkörnek, a
balett tanszaknak és kihelyezett néptánc csoport is működik az iskolában.
Az előadás kezdetén az évfolyamok képviselői helyezték
el a tisztelet virágait, egy-egy szál rózsát Fazekas Mihály emlékszobránál. Majd kezdetét vette a várva várt műsor, melyet műfaji
változatosság, egyénileg- és közösen bemutatott produkciók gazdagítottak. Hallhattunk kicsinyektől furulyajátékot, versmon-

dást, hegedű-, ének- és zongoraszólót, angol
és magyar nyelvű színdarabokat, musical
részletet, láthattunk pom-pom bemutatót és
néptánc produkciót.
A gálaműsor részeként nyitotta meg Dr.
Ruszinkóné Czermann Cecília, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola
igazgatója és Sztrakay
Orsolya
művészeti
vezető az intézmény
grafikai stúdiója alsó
tagozatos tagjainak
kiállítását.
Az ünnepi est záróakkordjaként
az
iskola igazgatóas�szonya átadta a megtisztelő Fazekas-díjat Nemeshegyiné Bali
Barbara tanítónak és
Vitkóczy Ambrusné
gazdasági ügyintézőnek. Díjat kapott Bónisné Pataki Gabriella
tanító is, akinek betegsége miatt később adják át az elismerést.
Katona M. István
A szerző felvételei

POLGÁRŐR ELISMERÉS
a közbiztonságért tevékenykedőknek

A minap kedves hangvételű ünnepséget tartottak a Polgármesteri Hivatalban, ahol Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő és Péter Zoltán, a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője kitüntetéseket adott át a Városi
Polgárőrség tevékenységét magas színvonalon segítő személyeknek.

Lengyel Péter, a Városi Polgárőrség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a kitüntetetteket, a meghívott
vendégeket, aki ezt követően az
Országos és a Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke nevében felkérte Dióssi Csabát és Péter Zoltánt az elismerések átadására:
A Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Varga Mária polgárőrnek, a Dunakeszi Városi
Polgárőrség pénzügyi vezetőjeként végzett áldozatkész, önzetlen munkájáért dicsérő oklevelet
adományozott.
A Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke Papp József polgárőrnek, a Dunakeszi Város
Polgárőrség alapítójaként és
csoportvezetőjeként végzett áldozatkész, önzetlen munkájá-
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ért dicsérő oklevelet adományozott,
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Serfőzőné Kozma Ilona rendőr főhadnagynak,
a Dunakeszi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti osztályvezetőjének, a polgárőrség érdekében végzett áldozatkész és
önzetlen munkájáért a Polgárőr
Érdemkereszt Ezüst fokozata kitüntető címet adományozta,
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke Gáspár József polgárőrnek, a polgárőr mozgalomban
végzett áldozatkész és önzetlen
munkájáért a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozata kitüntető
címet adományozta,
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke Szőke Árpád nyugál-

lományú rendőr alezredes polgárőrnek, a polgárőrség érdekében végzett áldozatkész és önzetlen munkájáért a Polgárőr
Érdemkereszt Arany fokozata
kitüntető címet adományozta.
Az elismerések átadása után
Dióssi Csaba és Péter Zoltán
kedves szavakkal méltatta a kitüntettek tevékenységét, a város
közbiztonsága érdekében vég-

zett kiemelkedő társadalmi felelősségvállalásukat.
Az eseményen megjelent Dr.
Molnár György, Dunakeszi Város jegyzője is.
A kitüntetések mellé az ajándékcsomagokat a Kesziker Kft.
és a Keszi Security Kft. ajánlotta
fel, melynek vezetői, Domoszlai
Gábor és Varga Lajos is részt
vettek az ünnepi aktuson.

Bárdos Napok 2012
A több mint kilencven esztendős
Bárdos Lajos Általános Iskola a
hagyományos Bárdos Napok rendezvénysorozatot május 17-19-én
rendezte meg. A VOKE József Attila
Művelődési Központban megrendezett gálaműsor közönségét
Horváthné Szentléleki Katalin igazgató asszony köszöntötte.

K

iemelte, hogy a tanintézményben
a pedagógiai munka egyik fő célja,
hogy a kultúra és a művészet értékeit közvetítse a diákok felé. Ennek az egyik
legékesebb példája az ének-zene emelt szintű
oktatása. A tehetséggondozó műhelyek lehetőséget kínálnak minden gyermeknek, hogy
kreativitásuk, a világra nyitottságuk érzékenységet és értelmet kapjon. Mindezt Kodály Zoltán örökbecsű gondolatával nyomatékosította: „Csak boldog gyermekből lehet
boldog felnőtt, csak boldog felnőttből lehet
boldog ország.”
Mindennek a kulcsa a pedagógus kezében
van.
Az igazgató asszony által elmondottakat a
színvonalas és változatos műsor igazolta. A
jól szerkesztett programban színpadra léptek a különböző műfajú versenyek győztesei, szám szerint 13-an ének, hangszerszóló, vers- és mesemondás kategóriában. A 2.a,
3.b és 4.a osztályos tanulók produkciói tanúsították, hogy közel áll hozzájuk a néptánc, a néphagyomány és a reneszánsz világa. A 7. b osztályosok Hoványné Martikán
Erika osztályfőnök közreműködésével, Fekete Dániel koreográfiájára, különleges módon hirdették a világbéke fontosságát. Az iskolában 1996 óta Sipeki Anita vezetésével
működő modern tánc és balettiskola növendékei ezúttal a Cantemus kórussal közre-

működve Liszt Ferenc Szent Erzsébet legenda című oratóriumának egy részletére mutatottak be látványos táncot. Az Operett Színházban látható Szörényi-Bródy Veled Uram
című rockoperája, melyben szerepet kapott
Monoki Milán és Marcell. Ebből egy részletet láthattunk harmadik testvérükkel, Bélával kiegészülve.
Az est során ezúttal is kiemelkedett az
alsó tagozatosok Altsach Gergely által vezényelt Kicsinyek majd a felsősök Cantemus
kórusa Kertészné Hidvégi Zsuzsanna vezetésével. Előbbiek többek között bemutatták
Daróczi Bárdos Tamás Erkel-díjas zeneszerző Fogócska című művét, melyet a múlt év
őszén énekeltek fel a komponista CD-jére.
A Cantemus kórus áprilisban a németországi Kastl városában járt és 16 egyházi művet
adott elő. Most könnyedebb műsorral rukkoltak elő. Végül az egyesített énekkar következett egy népdalcsokorral Bárdos Lajos
gyűjtéséből. Az említett pedagógusok mellett a gálaműsor sikerében osztoztak mindazok a felkészítő tanárok, akik munkájukkal
hozzájárultak a diákok eredményes szerepléséhez.
A következő nap csak a diákoké volt. Az
alsó tagozatosok reggel futóversenyen mérhették össze állóképességüket, a felsősök a
Katonadombot övező erdős-ligetes területen
tehették próbára ügyességüket.
A Családi Napon – melyet ez alkalommal Színes napnak is nevezek - kiakaszthatták volna a megtelt táblát. Már reggel szülők, diákok sokasága töltötte meg az udvart,
ahol először műsor keretében néptánc, szülők tánca, akrobatikus rock and roll, bravúros rollermutatványok, és Mexikóból érkezett peonza világbajnokok bemutatója szórakoztatta a közönséget. Aztán persze volt
minden, „mi szem-szájnak ingere”. Renge-

EMLÉKEZÉS SELLEI ZOLTÁNRA
Sellei Zoltán előadóművész, a város díszpolgára ötödik éve nyugszik a dunakeszi Új Temetőben. Emlékét megőrizve minden év május 17-én, a művész születésnapján virágot helyezünk el a sírjánál. Sellei Zoltánt sokan szerették és tisztelték városunkban, így a korábbi évekhez hasonlóan barátai, tisztelői, osztálytársai idén is elhozták a megemlékezés virágait.
Kollár Albin címzetes igazgató, a jó barát visszaemlékezésében a következőket mondta:
„El sem tudjuk képzelni, mi, akik most eljöttünk Hozzád, hogy mennyi ember érzi jelenléted hiányát, nemcsak itt: szülő- és lakóhelyeden, a kicsire szabdalt országban, s a mostani
határokon túl: Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, s mindenütt Nyugaton is, ahol magyarok lehettek részesei szívet szorongató és szívet melengető versműsoraidnak.” Ezt követően
Varga István András előadásában elhangzott Dzsida Jenő Psalmus Hungaricus című verse,
mely nagy hatással volt a jelenlévőkre.
Eszünkbe juttatta a Sellei Zoltán szívünk mélyéig hatoló versmondását, a magyarság, az
anyanyelv szeretetét. „Az anyanyelvünk – a haza, a magyarság iránti önzetlen szolgálatod
erősíti bennünk az értékteremtés becsvágyát és arra int, hogy másokban is éltessük ezt.”mondta Kollár Albin. Ezt követően a művész özvegye, Bige Stefánia, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár dolgozói és a megjelent barátok, osztálytársak elhelyezték a megemlékezés
virágait.
Csonka Mária

tegféle kézműves és ügyességi játék lehetőség, futógyorsaság-mérés trafipax-szal, a televízióból ismert Maradj talpon valamint az
Egy perc és nyersz vetélkedők helyi változatai vonzottak kicsiket-nagyokat. Elégedetten
állapíthatta meg a tantestület, hogy megérte
a fáradtságos előkészület, az idei rendezvény
is jól sikerült.
Katona M. István
A szerző felvétele

Ki kicsoda
a Kőrösiben
Az iskola sarokpont az életünkben. Érjen bármilyen fordulat sorsunkban, az útmutatást, a belénk oltott eszményeket, a közösségben megélt felemelő eseményeket
nem felejtjük soha. Végigkísér utunkon
az alma mater légköre, amelyben valaha
nyiladozott, gazdagodott lelkünk, szellemünk, bennünk él az intézmény ethosza,
amely tartásunkhoz, céljainkhoz adott
szilárd alapot. Az iskolát a tantestületek,
a nyitott, kísérletező kedvű, munkájukat
örömmel végző, azt mester és tanítvány
együttműködésének tekintő pedagógusok teszik különleges erőtérré. Érdemes
hát bemutatni a példát adó, bizonyára
sokak felnőttkori pályáját meghatározó
személyiségek életét, tevékenységét. Erre
vállalkozik a 2011 őszén megjelent Ki kicsoda a Kőrösiben (1978-2008) című kiadvány, amely a lakótelepi iskola pedagógusairól, meghatározó személyiségeiről
közöl életrajzi cikkeket. A 216 szócikkből
nem csupán az iskolában, hanem az iskoláért dolgozó személyiségeket ismerhet
meg az olvasó. A mindenkori tantestület tagjai mellett óraadók, "külsős" szakkörvezetők, szülői munkaközösségi-, iskolaszéki elnökök, az erdélyi testvériskola vezetőinek pályájáról is hírt kapnak az
érdeklődők. A pályaíveket olvasva nem
csupán a gyerekek személyiségét fejlesztő
mesterekkel, akiknek "szelleme világos,
tudása nagy és szíve jó", ismerkedhetünk
meg, hanem képet kapunk a Kőrösi iskola elmúlt három évtizedes történetéről,
az intézmény színes belső életéről is.
Kollár Albin
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körzeti képvi
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
Engedjék meg, hogy az elmúlt
időszakban a választókerületben
történt eseményekről tájékoztatást adjak.
Térkő burkolat Gyártelepen
A gyártelepi Jézus Szíve Templomba járóknak és a mellette
lévő háztömbök lakónak régi vágya teljesült az elmúlt időszakban. Hosszas előkészítést követően a templomi közösség szervezésében az Önkormányzat anyagi támogatásával szilárd burkolat
kivitelezésére került sor. A munkálatok I. ütemeként a közösségi
terem és a sekrestye előtti tér került burkolásra. Ezzel együtt megvalósult a szomszédos lakóházak gépjármű bejárásának szilárd
burkolattal való ellátása is. A kivitelezés során öröm volt tapasztalni, hogy a templomi és a lakóközösség a kivitelezővel együtt
hathatós együttműködésre, valamint együttes munkára is képes.
A még hiányzó részek burkolására
a tervek szerint a jövő évben kerül sor.
Emléktábla avatás a Szent István Általános Iskolában
Bensőséges ünnepség keretében került sor a Szent István Isko-
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la egykori legendás tanítónőjének,
Tóth Mariska emléktáblájának felavatására. A megemlékezésen barátok és egykori tanítványok vis�szaemlékezéseiből kaphattunk
ízelítőt a tanítónő kiváló pedagógiai munkájáról és emberi nagyságáról.
Bárdos Lajos Általános Iskola
falfestés
Ismét a közösségi összefogás sikeres megnyilvánulásáról számolhatok be Önöknek. Az iskola benevezett az iskolaudvart körülvevő szürke betonfalak festésének
támogatására a „Let’s Colour!”
pályázatra. A pályázat során más
városok pályázataival versengve, szavazni kellett az iskolánkra. Az iskola sikeresen megnyerte a versenyt. Örömmel tapasztaltam, hogy a sokan jelezték a
festési munkálatokban való részvételi szándékukat. Bízom benne,
hogy valóban sok dolgos kéz segíti majd a megvalósítást.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom a következő elérhetőségeken: e-mail: joszabo01@tonline.hu, levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Szabó József
3. számú körzet képviselője

A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Sajnos a mostani beszámolómban
nem az örömeink lesznek a meghatározók. Szükségesnek érzem,
hogy azokról a napi problémákról is beszámoljak, amelyek mindannyiunk életét megkeserítik, s
amin csak közös erővel tudunk
változtatni!
Ezeket a képeket nézve, úgy
gondolom, mindenki megérti,
miért szomorodik el az, aki szebbé, élhetőbbé szeretné tenni a
környezetét, lakóhelyünket. A
Kőrösi iskola előtti kis parkocskában készültek a felvételek. Nem
sok kommentárt kell, hozzáfűzzek, ez felháborító és megdöbbentő vandalizmus, amelynek
nem lehet helye a Lakótelep Szívében! Sajnos nem egyedülálló
esetről van szó, már biztosan sokan tapasztaltak hasonlót a környező parkjainkban. Figyeljünk
még jobban, s ha tudjuk, akadályozzuk meg, hogy ilyen megtörténhessen!
A másik nagy probléma, mely
súlyosbodni látszik, a közlekedési morálban érzékelhető! Nagyon sokan nem tartják be a közlekedési rendet, olyan utakra hajtanak, be ahová nem szabadna,
vagy olyan helyre parkolnak ahová tilos!
Igen sok panasz érkezik hozzám ebben az ügyben, s magam
is a szigorúbb ellenőrzést kezdeményezem a rendőrség és a közterület felügyelet részéről, mert
ez nem tartható tovább. Természetesen nekem is van tennivalóm az ügyben, hiszen sok olyan
probléma van, mely önkormányzati beavatkozást igényel, például az iskola előtti, főleg reggeli időszakban tapasztalható, kaotikus állapotok. Már felvettem
a kapcsolatot a szemétszállítás
átszervezését kérve a Közüzemi
Kft.-vel, s a Műszaki Osztály vezetőjének figyelmét is felhívtam
arra, hogy pont a legforgalmasabb időszakban állja el a Garas
utcai kanyart a boltba szállító teherautó. Hamarosan el kell, hogy
készüljön a gyalogátkelőhely

erre a kereszteződésre, a terveztetése már folyamatban van!
Azért szeretnék jó hírekről is
írni! Hamarosan elkészül az iskola előtti kis teret körülvevő kerítés, így remélhetőleg megszűnik
majd, az ott tapasztalt probléma.
Készül a Casalgrande tér látványterve, melybe már az Önök
által tett javaslatok is beépítésre kerülnek, s egy ütemes felújításba szeretnénk kezdeni már az
idén!
A Fillér utcai járda javítását is
igyekszünk megoldani, keressük
az olcsó, de jó megoldást.
A civil szervezésű Lakótelepi
Piknik is a figyelem középpontjában van, remélem az idei is legalább olyan jól sikerül, mint a tavalyi!
Továbbra is várom a segítségüket, leveleiket, mert csak közösen
tehetjük szebbé élhetőbbé a Lakótelep Szívét!
A Városüzemeltetési és Beruházási Osztállyal szinte napi kapcsolatban vagyunk, hogy a bejelentett világítási, parkolási, járda
és egyéb problémákat mihamarabb orvosoljuk! A műszaki problémák bejelentésére közvetlenül
is van lehetőség, munkaidőn kívül és hétvégén, a 06-70-380-6473 ügyeleti telefonszámon, munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
Műszaki osztályán, az 542-818-as
számon, vagy a muszak@dunakeszi.hu e-mail címen.
Seltenreich József

selőink jelentik
Értékeink és ősfáink védelmében
Többen megkerestek, mivel
betörések sorozatát jelezték
Sződi és Görgey u. lakók. Van
olyan Sződi u.-i lakó, akihez pár
év alatt 4. alkalommal törtek
be. A Görgey u.-ban heti rendszerességgel a pénteki napokon a délelőtti órákban törnek
be, kifigyelik a lakókat, utána
erőszakkal behatolnak az ingatlanra. A fentiek végett Péter
Zoltán őrnagy úr, a megbízott
kapitányságvezetőtől, valamint
Kristóf Ferenc a Polgárőrség új
vezetőjétől a gyakoribb ellenőrzést, járőrözést kértem. Ígéretet kaptam, hogy napközben
is sűrűbben fognak a Sződi és
a Görgey u. környékén járőrözni. Tényként említem, hogy a
Dunakeszi
Rendőrkapitánysághoz nemcsak városunk, hanem Fót és Göd is hozzátartozik. A Polgárőrség 30 fős létszámmal rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy ha mind a 30an járőröznek, akkor is kevesen vannak, hiszen városunk
10 körzetében, melyek területe jelentősen megnőtt, gyakorlatilag körzetenként 3 fő tud jelen lenni. Az előzőekből adódóan el kell fogadnunk, hogy
a lakosság főként saját magára számíthat, itt van jelentősége a jószomszédsági viszonynak. Védjük meg „Mi” az értékeinket, lehetőség szerint próbáljunk meg jobban odafigyelni
egymásra, annak érdekében,
hogy első sorban életünket, illetve személyi vagyontárgyainkat érezhessük biztonságban.
** Felhívom a figyelmet, hogy
kellőképpen figyeljünk oda a
környezetvédelem mellett a városunkban található ősfáink védelmére. Egyes esetekben, ahol
társasházak épülnek, és most a
6-os sz. körzetben található Hunyadi u. és Mátyás király sarkon
lévő ingatlanra gondolok, több
2 lakásos társasház fog épülni. Nem is olyan régen egy nívós épület, mondhatni egy kúria állt, amit az 1800-as évek végén építettek. Ha ezt az ingatlant egy olyan valaki vásárolja

meg, aki az épületet eredeti állapotában vissza tudja állítani,
meg tudja finanszírozni, akkor
remélhetően városunk polgárai az épület csodájára járhattak volna.
Lebontották, mert helyén
társasházak fognak épülni. Az
épület sajnos nem állt műemlék védelem alatt, és engedély
is volt a bontásra, tehát most

már késő bánat. Képtelen vagyok elfogadni, hogy az ingatlanon 17 db. 1905-ben telepített
ősfát is kivágtak (péntek délután, és szombat délelőtt folyamán), melyet a tervező szintén engedélyeztetett. Többen
felhívtak, de mivel vidéken tartózkodtam, így csak telefonon
tudtam, próbáltam intézkedni.
Nem sok sikerrel. A pontos dátumot tősgyökeres dunakeszis
lakóktól tudom, akiknek a szülei, nagyszülei meséltek még
anno, az ingatlanról. Felháborodásuknak adtak hangot, kikelve magukból, nyomdafestéket
nem tűrő stílusban, melyet indulatuk gerjesztett, számomra
érthető módon.
A fakivágást követően min.
40-50 fát kellene ültetni, mivel
az ősfák pótlása a mérettől, a
fák törzsének keresztmetszetétől függ. Azt a feelinget, azt az
érzést, amit még utoljára 2012.
május 17-én csütörtökön nyújtottak az ősfák, azt kérem szépen legközelebb T. Olvasó 107

év múlva, pontosan 2119-ben
lehet majd újból átérezni. Na
erre mondhatjuk azt, hogy az
„unokáink sem fogják látni”. Ne
részesítsük előnyben a gomba
módra szaporodó társasházak
építését, figyeljünk oda értékeinkre, és most az ősfáink védelmében írok. Az újabb társasházak, az ide költöző lakók végett
folyamatosan nő a lakosság lélekszáma, képtelenek vagyunk
utolérni magunkat, hiába a bölcsődei, óvodai bővítések, építések, most városunk infrastruktúrájára gondolok.
Ne adjunk engedélyt az ősfáink kivágására, ne csak városunk új arculatának a kiépítésével törődjünk, ápoljuk a hagyományokat és védjük a régi Dunakeszi arculatát is egyben.
Biztos vagyok, hogy mindkettő elfér egymás mellett és beleillik az új és a régi arculat is
a jövőbeli városképünk kialakításába.
** Május hónapban Borsik
Miklós főtanácsos és Bóka Péter vállalkozó a leendő fejlesztési munkák kivitelezőjével, a
körzet több pontján kért mederlapozási munkálatok, és a
szikkasztó kutak kiépítésének
helyszíneit vizsgáltuk meg. A
Brassói u. 7., a Rákóczi út 64.
előtti, a Mátyás király-Dr. Kemény Ferenc u. sarkon kialakított földárok, és az Alkotmány
41-43 előtti árok mederlapozására, utóbbi két ingatlan esetében a szikkasztó kutak kiépítésére is szükség van.
A Mátyás király u. és a Dr. Kemény Ferenc u. sarkon kialakított földárok mederlapozási
munkálatai szükségesek.
** Az egyik Bajza u.-i hölgy jelezte, hogy a gyártelepi aluljáró
lépcsői balesetveszélyesek, melyek helyreállításával kapcsolatos intézkedését kértem a MÁV
vezetősége felé a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály főtanácsosától.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
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Tisztelettel köszöntöm
Kedves Lakótársaimat!
Örömünkre szolgált, hogy a Posta utcai
óvodásaink Anyák-napja tiszteletére műsorral kedveskedtek a Napsugár Idősek
Otthona lakói számára. Ezúttal is köszönetünket fejezzük ki a felkészítő óvónők,
valamint a legfiatalabb generáció számára, hogy ilyen szép meglepetést okoztak valamennyiünknek. Mindenki nagyon jól érezte magát, könnyeikkel küszködve élték át ezt a napot, hogy Róluk,
nagymamákról sem feledkeztek el.
Jól halad az előkészület az otthon udvarán kialakítandó park létrehozásában,
hogy a mozgásukban korlátozott lakótársaink is többet tudjanak a szabadban
lenni, gyönyörködni a természetben.
Dolgozunk az Ordass-park, játszótér
bekerítésén is, hogy biztonságosabbá
tegyük a gyermekek szabad mozgását.
Sűrű program várta a gyermekeket,
felnőtteket, valamennyi kedves megjelenteket Dunakeszi-Alsón a gyermeknapon, ahol a családok anyagi hozzájárulása segítségével sikerült egy új játékkal
bővíteni a teret. Óriási sikerrel zárult a
rendezvény, mindenki jól érezte magát.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a szervezők, támogatók részére
Május 27-én a Kinizsi - sportpályán került sor a városi rendezvényünk, a Gyermek-nap megtartására. Nagyon sok volt
a résztvevő, amely jól tükrözi e rendezvény szükségességét. Szintén szeretném megköszönni a szervezők és közreműködők, támogatók munkáját a lakosság nevében.
Szintén jól sikerült a két napra szervezett "Repülőnap" rendezvény, mely szintén emelte városi rendezvényeink színvonalát.
Az ünnepségek lebonyolítása után ismételten kérjük a rendőrség segítségét
a járőrszolgálat, a sebességmérés területén, mivel nagyon elszaporodott a betörések száma a nap 24 órájában, sok a
szabálytalankodó, gyorshajtó autós a 30
km-es "ZÓNA"-övezetben, figyelmen kívül hagyva a táblákat, a gyalogos közlekedőket, a gyermekeket. Nem érzi magát biztonságban a lakosság.
Elérhetőségeim:
e-mail: fodornemarika@citromail.hu,
tel.:06-27-346-218,
mobil: 06-30-508-44-64
Fodor Sándorné
7. számú körzet képviselője
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körzeti képviselőink jelentik
Képviselői hírek - 2012 június
A Kossuth—Toldi—Nándorfehérvár utcák kereszteződésében, a
Spar áruháznál elkészült a lámpás gyalogátkelőhely. A műszaki
átadás megtörtént, az üzemeltetők is aláírták a szerződést, napokon belül működni fog a lámpa. A
zebra már önmagában is elég ahhoz, hogy a gépkocsik lassítsanak,
megadják az elsőbbséget a gyalogosoknak. Az igazi biztonságot az
idősebbeknek, a kisgyerekeseknek azonban a lámpa fogja biztosítani.
Többen
aggodalmaskodnak,
hogy a Kossuth utca mentén nem
lesz sövény. Mint azt már korábban jeleztem, a gyorsan beköszöntő meleg miatt az ültetést
őszre kellett halasztani. Az erre
szánt összeg rendelkezésre áll, a
növények megrendelése és annak
visszaigazolása is rendben van,
a szállítást halasztották őszre. A
csapadékvíz elvezetését viszont

a nyári hónapok alatt szeretnénk
véglegesen megoldani az első 240
méteres szakaszon, ott, ahol a legmélyebb a Kossuth utca. A tervek
egy része a készen van, a kivitelezést pályáztatni kell, ez megnövelheti a várakozási időt.
Ismét döntöttek a tóvárosi lakosok június 1-jén. A megnövekedett
forgalom miatt nagyon sokan kérték, hogy legyen még egy kijárata a Tóvárosnak a Nándorfehérvár
utca—Kossuth utca kereszteződésében. A szombati véleménynyilvánítás eredményeként 101 ember szavazott a megnyitás mellett, 131 lakos elutasította a lehetőséget. A júniusi testületi ülésen
a képviselő-testület mondja ki a
végső szót. A szavazatkülönbségre való tekintettel a testület valószínűleg megerősíti a lakossági
véleményt.
Bocsák Istvánné
9. számú körzet képviselője

Tisztelt Révdűlőiek!
Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem
Önökkel az elmúlt hónap lakóhelyünket érintő eredményeit.
Jelentős aktivitással zajlott a
Köztisztasági Nap, Nyíri Márton
környezetvédelmi tanácsnok úr
irányítása alatt. Körzetünkben a
Duna-part, a Katonadomb, valamint a Fészek Üdülő környéke került megtisztításra. Köszönet a
résztvevők munkájáért.
- A Nyárfa közben lámpatestek
kerültek felhelyezésre, így megoldódott közvilágítás problémája. Köszönet illeti Kerezsi András
és Molnár László urak közreműködését.
- Május végére elkészült a Kikelet utca Géza utca és Liget utca közötti szakasza is. Ezen a közel 300
méteres szakaszon csapadékvízelvezető csatorna is kiépült, véd-
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ve a telkeket az esővíztől. A Vízművek munkatársai minden házhoz új vízvezetéket fektettek le
és kötöttek be. Június 2-án Dióssi
Csaba polgármester úr adta át
az új utat a lakóknak, ünnepi rendezvény keretében, melyen a Műszaki Osztály munkatársai is részt
vettek. Köszönet illeti Bóka Péter
és † Bóka Pál vállalkozókat a csatornázásért, az Út-Finis Kft.-t pedig az útépítésért. Az utca Lakóinak kívánom, hogy nagyon sokáig használják, díszítsék és őrizzék
utcájukat.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben
is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tették
(tel.: 30-528-4550, e-mail: vincze.
geza56@gmail.com).
Vincze Géza
1. számú körzet képviselője

Képviselői hírek!
Többen panasszal fordultak hozzám a bicikli utak festésével kapcsolatrabban. Az említett utat felfestették a Madách utca elejére, megszáradni sem volt ideje a
festéknek, mert el is távolították.
A fent említett szakaszra a város
nem rendelt festést, ezért a felfestésből illetve az eltávolításból,
adódó költségek a vállalkozót terhelik!
Amennyiben Ön is fel kívánná, venni velem a kapcsolatot a

választókerületet érintő ügyekkel kapcsolatban ezt megteheti
az alábbi elérhetőségeimen: tel.:
06-70-368-8249, e-mail: botkag@
gmail.com
Ha nem biztos, hogy az általam képviselt választókerületben lakik, megtekintheti az utcajegyzéket a honlapomon: http://
botkagabor.hu-n a választási körzet menüpontban a…
Botka Gábor
5. számú körzet képviselője

Új gyalogos átkelőhelyek
Dunakeszi vezetése a város területén új gyalogos átkelőhelyek kialakítását tervezi. Régóta igény
Alagligeten, hogy a Repülőtéri
útra is kerüljön zebra, ez ügyben
egyeztettem a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályával, és közösen kijelöltük a helyét.
Az átkelőhelyre legalkalmasabb
terület az érkező oldali buszmegálló Fóti úthoz közelebb lévő sarkánál van.
Korábban többször említettem,
hogy a Fóti út-Repülőtéri út-Határ
út csomópontban körforgalom kialakítására kerül sor. Ebből a célból a munkaterület hivatalos átadása megtörtént. A munkálatokkal kapcsolatos forgalomszervezés – információim szerint - nem
fog különösebb fennakadásokat
okozni. Pozitív hozadéka a körforgalomnak, hogy körülötte három
új gyalogos átkelőhely is létesül.
Szintén a Repülőtéri úttal kapcsolatos tudnivaló, hogy előzetes

költségfelmérést kértem az induló oldali buszmegálló és a Babicz
utcai kijárat közötti szakasz járdaépítésére vonatkozóan. A kivitelezésre vonatkozó ajánlatot a
Polgármesteri Hivatal csak azután
kéri meg, hogy az egész városban
összesítésre kerülnek az idei járdaépítési igények.
Megtartotta első közgyűlését a
Fenyő Lakópark Egyesület. Ezen
elfogadtuk a tavalyi közhasznúsági jelentést, ill. az idei terveket,
amelyek között szerepel két rendezvény (Fenyő Olimpia és nyárbúcsúztató), továbbá gyommentesítés, valamint a biztonságunkkal kapcsolatos további intézkedések. A Közgyűlésre meghívtuk
a város rendőrkapitányát, aki ez
utóbbi témában válaszolt a tagság kérdéseire.
Tisztelettel:
Dr. Thoma Csaba
8. számú körzet képviselője

Kedves Választókerületi Polgárok!
A körzet több pontján tapasztalhatták, hogy a kerékpárosok védelme érdekében forgalmirend
változás történt. Ezeken a helyeken szükségesnek tartom, hogy
amíg nem szokunk hozzá az új
közlekedési rendhez, addig figyelemfelkeltő útburkolati megoldásokat alkalmazzunk, pl: az út bordázása. Kértem a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály munkatársait, hogy a biztonságos
közlekedés érdekében vizsgálják
meg, milyen figyelemfelkeltő eszközöket lehetne alkalmazni.
Körzetünkben idén az új útszakaszok mellett a másik legfontosabb projekt a járdaépítés. Rég-

óta esedékes a Kossuth Lajos utcán, az új gyalogátkelőhely közelében a járda kiépítése, hogy
gyalogosan és babakocsival is kényelmes legyen a közlekedés. A
Kossuth Lajos utca mellett a Fóti
úton is folytatni szeretném a járda építése.
Többen jelezték, hogy a forgalmasabb csomópontoknál illetve a
Szabadság térnél nincs elég pad,
szemetes. Kértem a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály munkatársait, hogy mérjék fel, hogy
hova szükséges ezek kihelyezése.
Erdész Zoltán
10. számú körzet képviselője

Helyi természetvédelmi rendelet

Miért kell? Miért jó?
Szakhatósági véleményeztetésen a helyi
természetvédelmi
rendelet-tervezet.
A Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és
Jogi Osztályának tájékoztatása szerint
a rendelet-tervezetet
ez év május 14-én véleményeztetés céljából
megküldték a Közép
Duna-völgyi Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségnek.

H

ónapokkal korábban
azzal az igénnyel fordultam a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati
és Jogi Osztályához, hogy dolgozzanak ki egy rendelet-tervezetet a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény
alapján, a helyi épített örökségvédelmi rendelet „párjaként”. Míg ez utóbbi, már elfogadott rendelet az épített örökséget védi – azaz olyan építészetileg értékes épületeket és a
hozzájuk tartozó környezetet,
melyek érdemesek arra, hogy
az utókor számára fennmaradjanak – , addig a helyi természetvédelmi rendelet lehetőséget adna arra, hogy környezeti
értékeinket védjük a káros urbánus hatásoktól. Ilyen módon
lehetővé válna az, hogy szakszerű keretek között oldjuk
meg a helyi természeti értékek
védelmét.
A sokat emlegetett ’93-as
rendelet csődje
Bár volt korábban egy hasonló szándékú rendelet, melyet még 1993-ban fogadott el
az akkori képviselő-testület,
ez a rendelet azonban régen elavult. Emellett számtalan pontatlanságot tartalmazott: nem
határolta el egyértelműen az
épített örökséget a természeti örökségtől, illetve nem tett

különbséget természeti érték
és épített létesítményhez tartozó természetes környezet között. (Más szabályozás alapján
kell védeni ugyanis egy önálló természeti értéket – mondjuk egy fasort, gyepet, erdőt -,
és más szabályozás vonatkozik
egy kúriához tartozó parkra.
Míg előbbit a fent hivatkozott
törvény alapján kidolgozott
rendelettel lehet védeni, utóbbi esetében az építészeti örökség helyi védelmének szakmai
szabályairól szóló 66/1999.
(VIII.13.) sz. FVM rendelet
alapján elfogadott helyi rendeletet kell alkalmazni.)
De mi sem bizonyítja jobban
a ’93-as rendelet csődjét, mint
az, hogy a védelme alá eső Pavilon épületét – minden teketória nélkül – egyszerűen elbontották.
Környezetvédelmi kérdések
– a pártpolitika játékszerei
Különösen
kampányidőszakban szokásos, hogy előkerülnek divatos, populáris környezetvédelmi „hívószavak”
és jelmondatok. A múltban
történt tények azt bizonyítják,
hogy a pártpolitikai csatározás az érdemi munka rovására megy. Egyes politikai pártok holdudvarába tartozó „civil- és zöld” szervezetek úgy
akarnak támogatókat szerezni,
hogy folyamatosan „meg akarnak védeni” bizonyos területeket. Ugyanakkor számtalanszor bebizonyosodott: ezeknek
a személyeknek és csoportoknak halvány fogalmuk nincs
a hatályos jogi környezetről,
vagyis arról, hogyan lehetne
ténylegesen lehetőséget adni
bizonyos természeti értékek
védelmére. Tevékenységük kimerül a hangoskodásban, értelmetlen – és eredménytelen –
feljelentgetésben, vádaskodásban és vaktában történő csapkodásban. Tevékenységükkel
többször épp az ellenkező hatást érik el, mint ami kívánatos
volna. Régi mondás: dobbal

nem lehet verebet fogni. Arra
vonatkozó javaslatot azonban
egyikük sem tett, hogy kerüljön kidolgozásra egy működőképes helyi természetvédelmi
rendelet, sőt, általában semmiféle érdemi javaslattal nem keresik meg az önkormányzatot.
Szakhatósági vélemény és ne
légből kapott „mondások” határozzák meg egy terület sorsát

A véleményeztetés alatt álló
rendelet-tervezet egyik legerősebb és leghasznosabb szakasza azt biztosítaná, hogy a lakosságtól érkező igényeket
szakmai szempontok alapján
véleményezzék.
A rendelet értelmében a
szakhatóságnak
lehetősége
lesz arra, hogy amennyiben
magasabb szintű védelemre érdemes értékeket talál a vizsgált
területen, ezeket ő maga helyezze magasabb szintű védelem alá, és ő maga határozza
meg azt a kezelési tervet, mely
alapján a területet illetve a rajta lévő értékeket kezelni kell.
Nyilvánvaló, hogy a szakhatóság szakmai érvek alapján értékeli majd az adott területet,
természeti értéket. Amennyiben a szakhatósági állásfoglalás úgy szól, hogy a területen
nincs ugyan magasabb szintű
védelemre érdemes természeti
érték, úgy a képviselő-testület
még mindig eldöntheti, hogy
ennek ellenére helyi védelem
alá veszi-e a területet, vagy
sem. Döntéséhez azonban ekkor már szakmai állásfoglalás
áll rendelkezésére!
Ilyen módon kiküszöbölhető az a fajta pártpolitikai nyomásgyakorlás, melyet eddig
több képviselő-testület kénytelen volt elszenvedni. Azáltal, hogy a döntési mechanizmusba szakmai érvek kerülnek – hasonlóan a már elfogadott térplasztikai rendelethez
-, a végső döntést ezek alapján
lehet meghozni, és a döntéshozók függetleníteni tudják magukat a pártpolitikai nyomásgyakorlástól, vagy akár a populáris demagógiától. Ilyen
módon érhető el az, hogy a
környezetvédelmi viták észérvek és szakmai szempontok
alapján folyjanak, és ne a politikai „kampány-vircsaft” legolcsóbb kellékei legyenek.
Nyíri Márton
Önkormányzati képviselő
Környezetvédelmi tanácsnok
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A

Adóhátralékkal
rendelkezők

%

jogszabályok változása következtében az önkormányzatok az idei évtől nyilvánosságra hozhatják mely cégek és
magánszemélyek nem tettek eleget adófizetési kötelezettségeiknek. Dunakeszin a képviselő-testület az áprilisi ülésén döntött arról, hogy a város jegyzője tegye közzé a jelentősebb adóhátralékot felhalmozók listáját. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi

XCII. törvény rendelkezése alapján az önkormányzati adóhatóság
helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 2012 május 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 nyilvántartás alapján készült.

AZ ESEDÉKESSÉGET KÖVETŐ 10. NAPNÁL RÉGEBBI 300.000 FT-OT MEGHALADÓ ADÓTARTOZÁSSAL RENDELKEZŐGAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK 2012. MÁJUS 25-I ÁLLAPOT SZERINT

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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Adatvédelmi okok miatt
az újság internetes változata
nem tartalmazhatja az adósok
adatait.
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AZ ESEDÉKESSÉGET KÖVETŐ 10. NAPNÁL RÉGEBBI 300.000 FT-OT MEGHALADÓ
ADÓTARTOZÁSSAL RENDELKEZŐ MAGÁNSZEMÉLYEK
2012. MÁJUS 25-I ÁLLAPOT SZERINT

Adatvédelmi okok miatt
az újság internetes változata
nem tartalmazhatja az adósok
adatait.

DUNAKESZI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ALÁBBI
RENDELETEKET FOGADTA EL KILENCEDIK ÜLÉSÉN:
– Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.31.)
rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2010.(IV.07.) sz.
rendelet módosításáról
– Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (V.31.)
rendelete Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
– a mezei őrszolgálat működéséről szóló 19/2011.(V.31.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Közvilágítási hiba bejelentése
Az egyedi közvilágítási hiba bejelentési lehetőségeket az alábbi elérhetőségeken lehet megtenni:
Egyedi közvilágítási hibabejelentés, elérhetőségek:
Cím: Eurovill Kft.
2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.
Telefon: 06-40-980-030 (kék szám, helyi tarifával)
Fax: 06-29-530-101
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Web: www.kozvilagitas.hu
A szakaszhibákat (3 vagy annál több egymás melletti lámpa meghibásodását tekinthető szakaszhibának) továbbra is az
ELMŰ-ÉMÁSZ Kft 06-40-38-38-38 (kék szám, helyi tarifával) telefonszámán valamint
az eszakpestiregio@elmu.hu e-mail címre lehet megtenni.

LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS!
Dunakeszi Város Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja az
egységes, kulturált, rendezett városképi megjelenést, ezért a közelmúltban több olyan döntést hozott, illetve intézkedést tett, amely
a városképet romboló reklámtábla-rengeteg felszámolására irányult.
Első lépésként a Képviselő-testület elfogadta a reklám- és hirdetési tevékenységekről, valamint a
reklámhordozók és a hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló
16/2011.(V.13.) rendeletét, amelyben meghatározásra kerültek azok
a szabályok, amely alapján, nyilvántartásba vételt követően a város területén reklámtábla helyezhető el.
Második lépésként a közutak mentén engedély nélkül kitett reklámhordozók eltávolítása következett,
amelyet egy harminc napos türelmi idő előzött meg, amellyel az
Önkormányzat kellő időt kívánt
biztosítani a reklámtáblák önkéntes eltávolítására.
A városvezetés most a magáningatlanok kerítésein, illetve a kertekben elhelyezett reklámhordozó
kavalkád rendezését tűzte ki céljául
Fentiek alapján felhívok minden
ingatlantulajdonost,
akinek a kerítésén, illetve a kertjében reklámtábla található,
hogy azt

2012. július 15-éig
távolítsa el, illetve amennyiben
megfelel a hatályos rendeletnek,
jelentse be!
A határidő eltelte után az el nem
távolított reklámtáblák ügyében
hatósági úton járunk el a városkép rendbetétele érdekében!
Dunakeszi, 2012. június 4.
Passa Gábor
Főépítész
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VÁROSI GYEREKNAP 2012
Meddig gyerek a gyerek? Elmeditálhatunk ezen a kérdésen, ám, ha végignéztük, ki mindenki kereste fel
május 27-én a dunakeszi Kinizsi Sportpályán megrendezett városi gyereknapi sokadalmat, találkozhattunk az egészen kicsiktől „felfelé” a bőven nagykorú fiatalokig, sőt, szülőkkel, nagyszülőkkel, vagy
„csak úgy érdeklődő” felnőttekkel, összességében több ezer látogatóval.

T

alán az eddigi legsikeresebb rendezvénynek örülhettünk, fogalmazott Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő, aki Schirilla
Györggyel, valamint vállalkozó szellemű
gyerekekkel és felnőttekkel együtt két kilométeres futással nyitotta meg a programot. Mire visszaértek, már teljes volt
a „nagyüzem” a színpadon, ahol egész
nap egymást váltották a műsorszámok.
Láthattunk bábszínházat, balettet, pompont, néptáncot, hastáncot, akrobatikus
rock and rollt, karatét, kempo-t, kötélugrást városunk iskolásainak, különböző
művészeti és sportegyesületek tagjainak
közreműködésével. A színpadi bemuta-
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tókat a Csiri Biri zenekar vidám koncertje zárta.
Emellett a sportpályán sokféle egyéb
elfoglaltságot találhatott a közönség. A
számos ügyességi játéklehetőség mellett
kézműves foglalkozásokkal várták a kisebbeket a Nagycsaládosok Egyesülete
sátránál, nagy volt a sorban állás a Vöröskereszt arcfestő „szolgáltatásánál”,
s ugyanitt plüssállatokat is kaphattak a
gyerekek. Szinte mérhetetlen mennyiségű, különböző színű lufi talált gazdára
az önkormányzati képviselők jóvoltából,
akik órákon keresztül osztogatták a gyerekek kedvencét.
Egész délelőtt zajlottak a strandröp-

labda és a kispályás foci körmérkőzései. Előbbiben Dunakesziről, Gödről és
a Dunakanyar SE-től érkeztek csapatok,
összesen mintegy nyolcvanan. Az alsó
tagozatos focisták közül a Dunakeszi Kinizsi 1. sz. csapata hat csapat közül bizonyult a legjobbnak.
Elismerés illeti a Dunakeszi Programiroda munkatársait s az önkéntes segítőket azért a szervezőmunkáért, melynek
eredményeként emlékezetes, vidám, tartalmas mulatságok sokaságával tölthettük el valamennyien a gyereknapot.
Katona M. István
A szerző felvételei

Két gyermek volt

– Most öt van

Látogatóban a hármas ikreket szülő édesanyánál és családjánál
Dobos Bence és Schwenner Zsuzsanna nyolc éve él boldog házasságban, akik szerették volna, ha a négy és fél éves
Lili és a három éves Benjámin után megérkezne a harmadik kis testvér is. Óriási meglepetés és öröm volt a családban, amikor megtudták, hogy nem egy gyermek, hanem hármas ikrek születnek, akik április 26-án látták meg a
napvilágot. A boldog családot meglátogató Dióssi Csaba polgármester sok ajándékkal és egyéves önkormányzati
segítséggel szerzett meglepetést.

– Amikor megtudtam, hogy
hármas ikreim születnek,
nagyon meglepődtem, de
ugyanakkor nagyon örültem. Mindenkinek telefonáltam, sms-t írtam. A férjemmel együtt nagyon pozitívan
fogadtuk az örömhírt – meséli a boldog édesanya dunakeszi otthonukban. – Az első éjszaka végiggondoltam, és eldöntöttem, mindent megteszek, hogy ki tudjam hordani
őket, egészségesen szülessenek meg.
Szerencsére nem történt
semmi rendkívüli esemény, és
április 26-án elsőként megérkezett Boldizsár, 2230 grammal, utána Bendegúz látta meg
a napvilágot, aki egyébként külön petéjű, ő volt a legnagyobb
a 2490 grammos súlyával, és
51 cm-rel. Dániel 2320 grammal és 50 cm-rel született. A
fiúk 36 hétre és négy napra érkeztek, ami nagy ritkaság hármas ikreknél, kevesen tudják
eddig kihordani. Ennek is köszönhető, hogy ilyen szép nagyok lettek és nem kerültek az
intenzív osztályra sem.
A szülés előtt három nappal feküdtem be, és utána is
csak ennyi ideig voltunk bent a
Honvéd Kórházban, ami igen
csak egyedi – mondja az immár öt gyermek boldog édesanyja, aki szerint itthon már
sokkal könnyebb a dolga. Éjjel
a férje, napközben az önkormányzat jóvoltából egy gondozónő, este pedig a nagyszülők
is segítségére vannak. – A kórházból fáradtan jöttem haza,
egyedül nehéz volt ellátni a három fiút. Így már sokkal kön�nyebb – mosolyog Zsuzsa, akinek a szoknyája mellett most is
ott van a két „nagy” testvér. –

A picik érkezését nagy örömmel fogadták a gyereket – simogatja meg Lili fejét, aki már
„anyáskodik” is felettük, babusgatja őket. – Benjámin még
egy kicsit féltékeny, hiszen már
nem ő a legkisebb a családban.
De ez idővel megváltozik, és
nagyon jó játszótársak lesznek majd – mondja bizakodva
az édesanya, aki civil foglalkozását tekintve pszichológus és
magyartanár, az édesapa pedig
informatikus.
– Nagyon nagy segítség
volt számomra, hogy pszichológus vagyok, sokat autogéntréningeztem, sikerült
csökkentenem a stresszt, ennek is köszönhető, hogy ilyen
sokáig ki tudtam hordani
Boldizsárékat.
Miközben a család férfi tagjai
kicsomagolták és összeszerelték azt a két etetőszéket, melyekkel Dióssi Csaba polgármester kedveskedett az újszülötteknek, addig megismerhettük a Dobos és Schwenner
családod.

– Édesanyámék hárman vannak testvérek, de az unokatestvérem családjában is több
gyerek van, a férjemnek három testvére van, az egyik
unokatestvérének pedig öt
gyermeke, mint nekünk – sorolja Zsuzsa. – De csak nálunk születtek ikrek. Hármas
ikrek – öleli magához őket.
– Nagyon örültem a hírnek,
amikor Zsuzsa édesanyja egy
márciusi fogadó órámon elújságolta, hogy milyen különleges eseményben lesz része a családnak. MunkatárAz önkormányzat abban is segítségére volt a
családnak, hogy megoldotta a legnagyobb gyermek óvodai elhelyezését.
A Procter&Gamble, az
édesanyák elkötelezett támogatója A Vasút a gyermekekért Alapítvány Dunakeszi
Óvodáján keresztül 2 karton
pelenkát, és egy karton
törlőkendőt ajándékozott az
ikreknek.

saimmal rögtön azon kezdtünk el gondolkodni, hogy az
önkormányzat hogyan és miben tudna segíteni a családnak. Négy gyermekes apaként jómagam is tudom, az,
hogy a két testvér mellé három újszülött érkezik, az a
nagy öröm mellett nem kevés feladatot is jelent a szülők
számára – mondta az ajándékok átadása után Dióssi Csaba. – Az örömteli feladatok
terhét az önkormányzat azzal is igyekszik csökkenteni,
hogy egy gondozónő egy éven
keresztül napi 6 órában segíti a család mindennapi életét.
Tudjuk, hogy a szülők mellett
a nagyszülőkre is komoly kihívás vár, ezért természetesen
– ha szükséges – az önök segítségére leszünk – jelentette
ki a polgármester, aki szeretettel gratulált a hármas ikrek
születéséhez, és nagyon boldog, örömteli életet kívánt a
család valamennyi tagjának.
A rövid, ám rendkívül kellemes hangulatú látogatás végén
a szülőkhöz hasonlóan az egykor Dunakeszin is tanító pedagógus nagymama hálával a
hangjában fejezte ki köszönetét az önkormányzatnak és az
önzetlen támogatóknak, mert
mint mondta: - Édesanyaként
és nagyszülőként - kétszeresen
is - tudom, hogy milyen csodálatos dolog az, ha a gyermekek
szeretetben nőhetnek fel, akiket mindig gondoskodó, segítő
emberek vesznek körül.
Kívánjuk, hogy Dunakeszi hármas ikrei – Boldizsár,
Bendegúz és Dániel – ilyen
gondoskodó szeretetben nőjenek fel!
Vetési Imre
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Dusza Tibor festőművésznél

Dunakeszi országos viszonylatban is kiemelkedő számú alkotóval, művésszel büszkélkedhet, akiknek közösségépítő/városszépítő alkotásaival gyakran találkozhatunk nemcsak
kiállításokon, de köztereken, intézményekben is. E művészek egy csoportját – szakítva a
magányos alkotó mítoszával – a DunArt Képzőművészeti Egyesület fogja össze. Az egyesület
tagjával, Dusza Tibor festőművésszel beszélgettünk.

– Mesélj egy kicsit a kezdetekről!
– A családunkban az apámnak volt művészi hajlama, noha
más területen dolgozott, amolyan műkedvelőként gyönyörű dolgokat csinált – linókat
metszett, festett. Én is rajzolgattam, de csak afféle hobbiból, többre nem gondoltam. Az
általános iskola után ráadásul
teljesen más területen indultam el, a putnoki mezőgazdasági szakközépiskolába jelentkeztem. Meg ne kérdezd, miért? Egy négyemeletes panelház 4. emeletén laktunk, ahol
a növénytermesztés abban merült ki, hogy otthon volt három
cserép virág, az állatokkal való
kapcsolatról pedig annyit, hogy
néha láttam teheneket a vonatablakból. Szóval ez a pályaválasztás utólag nekem is nagy talány. Mégis megszerettem ezt
az iskolát, mert remek hangulat
volt - csupa fiúosztály.
– És a rajz? Teljesen kiszorult az életedből?
– A mezőgazdaságiban értelemszerűen nem fektettek erre
hangsúlyt, viszont Kazincbarcikán működött egy remek,
csupa lelkes fiatalból álló önképzőkör, az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör, ahová több
barátom is járt, az ő nógatásukra mentem el ebbe a kis,
szellemi műhelybe. Kazincbarcikán akkoriban nagyon
támogatták a tehetséges fiatalokat, rendszeresen voltak kiállításaink, és ez a légkör erősen hatott rám, itt fogalmaztam meg magamnak, hogy valami olyan pályára szeretnék
menni, ahol rajzzal foglalkozhatok. Annyira nem éreztem
magamat tehetségesnek, hogy
a képzőművészetire jelentkezzek, ezért a nyíregyházi tanárképző mellett döntöttem. Először rajz-biológia szakra, ez
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zőgazdasági érettségimmel,
ám pechemre, épp az érettségim évében nem indítottak
ilyen szakot, így – egy év kihagyással – rajz-földrajz szakra
felvételiztem.
– És a főiskolán elkezdődött
a művészi útkeresés?
– Nem mondanám ezt, viszont tény, hogy borzasztó sokat tanultam a főiskolán. Elsősorban szemléletmódot, azt,
hogy bizonyos (technikai, látásmód-és ábrázolásbeli) problémákat mennyiféleképp lehet
megközelíteni. Volt néhány
nagyon meghatározó tanárom,
mint az évfolyamvezető, csupa
szív, csupa humor Valkovics
Zoltán vagy Bényi Árpád festőművész, aki – amellett, hogy
egész sorozat szemüveget hordott magánál, és mindent másik szemüveggel nézett – arról
volt híres, hogy egy igazi, kizárólag a művészetnek élő, folyton lobogó alkotóember volt.
De egymástól szintén rengeteget tanultunk; az év végi záróvizsgákhoz mindig egy dossziényi rajzot kellett leadni, ezért
ebben az időszakban éjszakába nyúlóan, lázasan dolgoztunk a kollégiumi szobákban
– ezek hatalmas bulik voltak
és egyúttal örökemlékű (szakmai) tapasztalatok.
– Hogy indult a pályád a főiskola után?
– Mivel Borsodban már akkortájt, a 80-as években látható volt, hogy egyre szűkülnek
a lehetőségek, Pest felé indultunk el. A nagy forgatagban
nem szerettünk volna élni,
ezért egy csendes, Pesthez közeli települést kerestünk. Így
jutottunk el Dunakeszire. A
munkát viszont egy rákospalotai zenei általánosban kezdtem, onnan jöttem át a dunakeszi 5. számú, ma már Fazekas Mihály iskolába, mikor
megtudtam, hogy megürese-

dett egy rajztanári státusz. Sokáig nem festettem, időm sem
nagyon volt, meg inspirációm
sem, de aztán egyik évben elkerültem a mártélyi alkotótáborba, ahol elindult bennem
valami. Utána rengeteget dolgoztam, aztán megint volt egy
rövidebb szünet. Ilyen rapszo-

zó Dunakeszin, ahová egy falnyi – dél-olaszországi ihletésű
- képet festettem, aztán otthon
elkészítettem magamnak is a
képet, kicsinyített változatban
és azokkal a képzeletbeli figurákkal, akik majd a kávézóban
ücsörögnek. Mindig is a realista ábrázolásmód érdekelt, az

dikusan ment egy darabig, de
kb. 15 éve folyamatosan festek,
napi-heti rendszerességgel.
– Voltak-e alkotói korszakaid, nagy stílusváltások?
– Nem, szinte rögtön rátaláltam arra a témára, kifejezésmódra, ami engem érdekel.
Szemlélődő ember vagyok, szeretem megfigyelni a tájakat, az
embereket, azt a miliőt, ami körülveszi őket. Nem is annyira
városképeket festek, a szó hagyományos értelmében, inkább
azt mondanám, hogy hangulatokat - utcarészleteket, tereket, kávéházbelsőket – színeket. Rengeteget fotózok utazások alkalmával, és később kiindulópontnak használom ezeket
a képeket, de amit festek, mégis
valami más lesz, valami személyes, az én látásomon keresztül.
Mostanában nyílik egy új kávé-

absztrakción belül egyetlen dolog foglalkoztat, nevezetesen,
hogy egy hagyományos fotót
hogyan lehet absztrakttá alakítani, anélkül, hogy a kép elveszítené eredeti tárgyát. Rengeteg ilyen jellegű feladatot csinálunk a tanítványaimmal. Az
iskolában évek óta vezetek egy
fotószakkört, és a gyerekekkel rengeteg kiállításon, pályázaton szerepelünk. Ez a munka nagyon fontos számomra,
annál inkább, mert rájöttem,
hogy hihetetlenül sok tehetséges fiatal kallódik el a támogató közeg hiányában, ám ennek
az ellenkezője is igaz, egy befogadó, inspiráló közeg egy közepes tehetségű gyerekből is igazi „fenomént” alakíthat. Szóval
rajtunk, tanárokon nagyon sok
múlik.
Maczkay Zsaklin

Az unokájával felügyeli
a rendet

Majd hatvan éve lelt otthonra a Duna partján fekvő településen, és
ahogy ő fogalmaz, ez a nagy szerelem azóta is tart. Mindig is tenni
akart azért, hogy Dunakeszi még élhetőbb, még szebb legyen, így ha
valahol társadalmi munkát hirdettek a városban, ő biztos, hogy nem
hezitált, hanem ment, és tette, amit a szíve diktált. Túl a hetvenen is
aktív, a helyi polgárőrség parancsnokaként még mindig járőrözik,
óvja lakóhelyünk közbiztonságát. Ő nem más, mint Lengyel Péter.

– Ma Dunakeszin sok ember véleménye szerint kétfajta lakos él:
őslakó vagy beköltöző. Ön melyik
tábort erősíti?
– Hát a beköltözőkét, igaz, az én
idejövetelemnek lassan már hatvan
éve lesz. Az ötvenes évek második
felében engem is elkapott a költözési hullám, ám én nem a fővárosba, hanem a vonzáskörzetében található Dunakeszit választottam.
És ezt egy pillanatra sem bántam
meg, ugyanis a MÁV Járműjavítójában dolgoztam a kiköltözésemtől
egészen a nyugdíjig.
– Nem lehet éppen hűtlenkedéssel megvádolni…
– Ez így igaz, hisz nemcsak a
munka-, hanem a lakóhelyemhez is
hűséges vagyok. Megfogott a város
jellege, a csodálatos Dunapart, így
amikor lehetőségem nyílt rá, természetesen friss házasként itt építettem fel a házunkat. Két lányom
született, ám ők már mindketten a
fővárosban élnek. Engem viszont
ezer emlék köt már ide, alig van
olyan hely a városban, ahol ne tettem volna valamit a közösségért.
– Ha három dolgot meg kellene
neveznie, amiben részt vett, mi lenne az?
– Mindig szívesen vállaltam társadalmi munkát a település szépítése érdekében. De a városfejlesztési programoknál is jelen voltam,
tevékenyen kivettem a részem a
gáz-, és a járdaprogram valóra váltásában. A minél jobb közbiztonság
és a balesetmentes közlekedés elősegítése céljából 1995-ben létrehoztuk a város vezetőinek egyetértésé-

vel a helyi polgárőrséget, aminek
jelenleg is a parancsnoka vagyok.
Eleinte tíz-tizenegy ember tartozott
közénk, így csak hétvégente tudtunk a legfrekventáltabb helyeken
járőrözni, ám mostanság a létszámunk felduzzadt harminc-negyven
főre, így ma már hétköznapokon is
jelen vagyunk az utcákon.
– Segítik a munkájukat a városvezetők?
– Az elmúlt évtizedekben a korábbi
polgármester, Kecskeméthy Géza úrhoz hasonlóan a város jelenlegi első
embere, Dióssi Csaba úr is sokat segít. Ő polgárőrtársam, aki támogatja munkánkat másrészt nagy várakozással tekintünk a város új rendőrkapitányának személyére, és hisszük,
hogy közösen sikereket érhetünk el
Dunakeszi közbiztonságát illetően.
– Parancsnoki szemmel sikeresnek tartja a tevékenységüket?
– Egy biztos, nem jobb és nem is
rosszabb a közbiztonság Dunakeszin,
mint a régió többi településén. Több
helyen az ottani lakossággal közösen felügyeljük a rendet, és ez az elmúlt időszakban komoly eredményekkel járt. Külön öröm számomra,
hogy a legidősebb, egyben velünk
élő unokámmal, Dáviddal már közösen járőrözhetek.
– Van olyan álma, ami még nem
teljesült?
– Van bizony, szeretném, ha egy
igazi városközpontot alakítanának
ki Dunakeszin. Úgy tudom, ezt a jelenlegi városvezetés is tervbe vette,
így van esély arra, hogy megéljem
álmom beteljesedését.
- molnár -

Élhető város,
színvonalas programokkal

Vannak emberek, akiknek az élete már egészen fiatalon eldőlt. Ő már
akkor beleszeretett ebbe a városba, amikor egészen kicsi gyermekként a család teheneit és disznait terelgette a káposztásmegyeri
tóhoz, és közben átszöktek Alagra, mert ott volt kapható a „világ
legjobb Leó jégkrémje”. 2009 karácsonyán teljesült a vágya, azóta
szűkebb lakhelyén már egyesületet is alapított a minél jobb életkörülmények megteremtése érdekében. Ő nem más, mint Gerber Zsófia.

Amikor én még kislány voltam –
énekelhetné kicsit átértelmezve
a legendás Illés nótát Gerber Zsófia válaszul arra a kérdésre, mikor
érezte először úgy, hogy Dunakeszi lehet a világ közepe. Ugyanis a
családi vállalkozást segítvén az aprócska leány bizony nem átallott
teheneket és disznókat legeltetni
a káposztásmegyeri tó helyén, és
amikor az állatokat magukra hagyhatta, bizony nem a játszótérre, hanem Alagra vette az irányt.
„Sosem ettem máshol olyan finom Leó jégkrémet, mint amit akkoriban Dunakeszin lehetett kapni. Mondanom sem kell, már akkor
egy életre szóló szerelem szövődött
köztem és a város között” – elevenítette fel nevetve a településsel való
megismerkedést az azóta már egy
gyermekes édesanya.
Rákospalotán éltek már, amikor
elkezdtek keresgetni új, nyugodt lakóhely után, és természetesen más
szóba sem jöhetett, mint új otthon,
mint Dunakeszi. Szép családi házba szerettek volna költözni, és az
álomból 2009. december 23-án valóság lett.
„A férjemmel és az akkor még
két esztendős kislányommal életünk legszebb karácsonyi ajándékaként költöztünk be jelenlegi otthonunkba. Azonban a kezdeti öröm
után jött az üröm, ugyanis a Toldi lakóparkban a beruházó cég tágas, játszótérrel bővített életteret
ígért, amiből aztán az lett, hogy beépített minden centimétert, és ha
nem akartuk percenként teherau-

tók elől elkapkodni a gyermekünket, akkor inkább ki sem engedtük
őt a kertből” – mesélt a „fekete levesről” is Zsófia.
A fiatalasszony azonban sosem
volt egy magába roskadó, mindenbe beletörődő valaki, így – ahogy
magát nevezi – ügybuzgó, szervező
hangyaként összehozta egy egyesületben a környéken élő kisgyermekes családokat, hogy megharcoljanak az élhető lakóhelyükért.
„A városvezetés partner a küzdelmünkben, így a játszótér területét
megkaptuk már, a terveket elkészítettük, és rövidesen lakossági ös�szefogásból és a polgármesteri hivatal segítségéből megkezdődik a
játszótér építése” – fogalmazott a
talpraesett hölgy.
Saját bevallása szerint Dunakeszitől azt kapta eddig, amit elvár az
otthonától, most már csak a munkája szólítja a városhatáron túlra.
Meg még egy kicsit távolabb.
„Itt a szomszédban, Biatorbágyon
dolgozom, a férjem pedig a fővárosban, így a kislányom a korai kelés
és indulás miatt szintén Budapesten kezdte el az óvodát. Ettől függetlenül azt tapasztaljuk, ez egy élhető város, tele nagyon jó és érdekes programokkal. A kiépített infrastruktúra is lassan utoléri a város
megnövekedett igényét, ám annak
kifejezetten örülök, hogy a vezetésben nincs olyan elképzelés, hogy
Dunakeszit mesterségesen tovább
duzzasszák” – tette hozzá Zsófia.
- molnár -
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Ellenszélben
is
felszálltak
"
"

A LEGENDÁK

Húszezren a Dunakeszi Repülőnapon

Az idén először volt két napos a
Dunakeszi Repülőnap, amely a szervezők becslése szerint közel 20 ezer
érdeklődőt vonzott hazánk legszebb fekvésű és legjobb adottságú
repülőterére. A „légi ászok” között
ott volt Farkas Bertalan Űrhajós
mellett – többek között - Gulyás
György vitorlázó világbajnok és
Nádas Tamás műrepülő Európa-bajnoki aranyérmes is.

A

z első napon a légisport kiválóságaié volt a főszerep, akik ezúttal is
elkápráztatták a nézőket kivételes
technikai tudásokkal, látványos
bravúrjaikkal. Pörgések, forgások, orsók követték egymást, gyönyörű képet „rajzoltak” a
kék égboltra az ejtőernyősök, akik között ott
volt a Guinness rekorder Mészárovics György
is. A rendezők méltán népszerűsítették az
eseményt a „Legendák a levegőben” szlogennel, amely valóban azt adta a publikumnak,
amit várt.
- Örülünk, hogy ilyen nagy sikere van a
rendezvénynek, pedig néhány napja majdnem semmivé vált a több hónapos előkészítő munkánk eredménye – mondta a második napon Vécsei Mihály. A Legendák a levegőben repülő show ötletgazdája és mindenese
nem titkolta, hogy nagyon el voltak keseredve, amikor május első napjaiban megismerték
azt lehangoló tartalmú levelet, amely a MALÉV Repülőklub tagjai között keringet.
- Az idei repülőnap előkészületei már a
tavalyi rendezvényünk után megkezdődtek.
Felkérésünkre Dunakeszi polgármestere elfogadta a fővédnökséget, s ez után elsőként a
repülőteret üzemben tartó MALÉV Repülőklubot kerestük meg az együttműködés szándékával 2011 decemberében. Közel öt hónapig, május elejéig semmilyen visszajelzést
nem kaptunk, de mi – válaszuk hiányában is
- gőzerővel szerveztük ezt a két napos programot, ami rendkívül sok előkészítő munkával járt, amelyben a városi önkormányzat és
Dióssi Csaba polgármester úr személyesen és
kollégái is sokat segítettek. Már szinte minden együtt volt, hogy elstartoljunk, amikor
egy leküzdhetetlennek tűnő akadályt gördítettek a kifutópályára – mondta a felháborodását nehezen leplező Vécsei Mihály. – A feszült csendet a MALÉV Repülőklub dörgedelmes levele törte meg, melyet a klub tagságának címeztek, de szerencsére hozzánk is
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eljutott, amiben nem kevesebbet írtak le, hogy
saját maga ellen tevékenykedik a Dunakeszin
működő két repülőklub és az, aki bármilyen
formában betársul a rendezvényünkbe. Ezek
után már az sem nagyon enyhítette a feszült
viszonyt, hogy néhány nappal később helyesbítő levélben ismerte el a MALÉV Repülőklub, hogy feltételezései megalapozatlanok
voltak. Mondhatnák, talán belátták, egy a célunk, hogy a dunakeszi repülőnapot a legnagyobb szakmai összefogással rendezzük meg.
Sajnos nem így történt, 72 órával a felszállás
előtt, minden korábbinál nagyobb ellenszéllel találtuk szemben magunkat. Csak néhány
példa: bejelentések sora a légügyi hatósághoz,
a szerződésben vállalt üzemanyag tárolásától
átmenetileg elzárkóztak, amit természetesen
kifogásoltam, mire válaszként kilátásba helyezték a repülőnaphoz kiadott üzembentartói hozzájárulás visszavonását. Szóval, bőven
volt izgalom, de szerencsére voltak, akik segítettek és így 20 ezer ember örömére idén is
elstartoltak legendás hírű pilótáink – mondta már jóval nyugodtabb hangon Vécsei Mihály.
- Megtisztelte jelenlétével rendezvényünket
Farkas Bertalan, az ország „Farkasbercije”,
aki 32 éve, 1980. május 26-án hódította meg a
világűrt Valerij Kubaszovval. Ezúttal „csak”
Dunakeszi légterét szelte egy különleges kisgéppel. Hozzá hasonlóan
nagy sikere volt Nádas Tamás műrepülő Európa-bajnoknak, Talabos Gábornak, a hetvenes-nyolcvanas évek
kiváló műrepülőjének. A közönség
imádja a repülősport nagyjait – folytatta az ismert televíziós személyiség,
aki elismerően nyilatkozott Dunakeszi első vitorlázó világbajnoka, Gulyás György bemutatójáról is.
A „légi ászok” bemutatója mellett a
földön családi programok, izgalmas
vetélkedők teremtettek majálishoz

méltó, vidám hangulatot. Az előkészületeket
nehezítő körülmények ellenére is az elmúlt 10
esztendő legnagyobb rendezvényeként értékelte a repülőnapot a főszervező. Vécsei Mihály külön köszönetet mondott a helyi önkormányzat vezetőinek a rendezvény támogatásáért, akik több vállalkozóhoz és helyi
polgárhoz hasonlóan segítő kezet nyújtottak
a szervezőknek.
- A dunakesziek összefogása, rendezvényeink sikere arra ösztönzött bennünket – mint
szervezőket – hogy a sétarepüléssel is foglalkozó cégünk, a WIWAIR Kft. Gödöllőről áttelepül Dunakeszire – jelentette ki a főszervező, akinek a rendezvény második napján is
bőven volt teendője, hiszen az emberek százai, a családok sokasága állt sorban, hogy helikopterről vagy az AN2-es fedélzetéről gyönyörködhessenek Dunakeszi látképében,
a Duna partjaihoz ereszkedő Pilisi hegyek
szépségében…
A jól sikerült rendezvény utáni napokban
megkerestük Benedek Jánost, a MALÉV Repülőklub elnökét - aki 2012. március 31-e óta
irányítja a klubot - hogy Vécsei Mihály nyilatkozatáról kifejthesse álláspontját. Benedek János megerősítette, hogy a Legendák a levegőben
fantázia nevű rendezvényt szerve-

ző Vécsei Mihály 2011. december 30-án írott levelében valóban
megkereste Porubcsánszki Lajos
klubtitkárt, akit arról tájékoztatott, hogy kiválóan haladnak a
2012. évi repülőnap előkészületei.
„Vécsei úr levelében azt is közölte, hogy „nyitott” a klubbal történő együttműködésre.”
A MALÉV Repülőklub elnöke
azt is kifejtette, hogy a klubban
jól ismerik Vécsei urat, aki náluk
hajtotta végre motoros pilóta kiképzését. Az elnöki válasz további részleteiből kiderül: „A tavaly
általa szervezett hasonló jellegű
repülőnap után, megkérdőjelezte az előzetesen kikalkulált bérleti díjat, és csak komoly viták után
volt hajlandó törleszteni azokat.
Ezért a MALÉV Repülőklub úgy
döntött, hogy gazdasági jellegű
ügyekben nem kíván Vécsei úrral együttműködni. E döntésnek
megfelelően nem is reagált a klub
vezetősége Vécsei úr felvetésére.”
Benedek János válaszában elismeri, hogy valóban létezik az
a bizonyos levél, melynek tartalmából Vécsei Mihály idéz, ám azt
a „MALÉV Repülőklub egyik elnökségi tagja írta, a MALÉV Repülőklub tagjainak a klub zártkörű levelezési listáján. Ezen a listán Vécsei úr nem szerepel. Ezért
nyilvánvalóan jogtalanul jutott
ehhez a levélhez, és teljes mértékben törvényellenesen jár el, akkor, amikor ebből a levélből idéz
illetéktelen személyeknek.” – írja
az elnök, aki nem hiszi, hogy „egy
ilyen levél megállapításai, amelyek nagy részét később maga a
levélíró is megváltoztatta, számot
tartanának a város lakosságának
érdeklődésére.”
A MALÉV Repülőklub elnöke hangsúlyozza, hogy a 2012.
március 31-e előtti történésekről
nem volt tudomása, mivel azonban „közeledett a repülőnap időpontja, és én szükségesnek láttam az egyeztetést a repülőnap szervezője, és a repülőklub, mint
a repülőtér üzembentartó-

ja között, felhívtam Vécsei urat,
és kértem, hogy egyeztessük az
elképzeléseinket. Kifejeztem az
együttműködési készségünket,
és több dolgot is felajánlottam részünkről. Ezek közül Vécsei úr
néhányat elfogadott, természetesen a számára kedvezőeket, a
többit elutasította. Ez a viselkedés
természetesen nem segítette elő
az együttműködésünket.”
Benedek János Vécsei Mihály
azon kijelentésére, hogy „a rendezvény előtt 72 órával minden
korábbinál nagyobb ellenszéllel találtuk szemben magunkat”
így reagált: „Először is a tankoló autó biztosítását illetően nem
kötöttünk szerződést. Adtunk
ugyan egy árajánlatot Vécsei úrnak, de később kiderült, hogy
egyrészt az üzemanyag betöltésére olyan repülőgépekbe, amelyek nem a MALÉV Repülőklub
üzemben tartásában állnak,
nincs hatósági engedélyünk,
másrészt a tankoló autó nem is
üzemképes. Erről megfelelő időben értesítettük Vécsei urat, aki
az értesítést tudomásul vette, és
a továbbiakban semmilyen formában nem jelezte, hogy ebben
az ügyben neki nehézségei támadtak, pedig az általa utólag
hangoztatott problémák megoldásában tudtunk volna segíteni neki. Az üzembentartói engedély visszavonásának lehetőségét akkor vetettük fel Vécsei
úrnak, amikor ő peres eljárás indításával fenyegetett meg bennünket, a benzin leszállítását illetően őt ért esetleges károk behajtásával kapcsolatban.”
A két vélemény nyilvános közlése után szerkesztőségünk a
maga részéről lezártnak tekinti a
kérdés taglalását, s reméli, hogy
a jövőben a magyar repülősport
sikereiről, a dunakeszi repülőtér
közönségvonzó programjairól, a
jól működő repülőklubok eredményeiről adhat majd hírt.
Vetési Imre

A Dunakeszi Programiroda
június-júliusi programajánlata
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
Agár Coursing Európa Bajnokság az alagi lóversenypályán
Időpont: 2012. június 8.-június 10.
Helyszín: Alagi Lóvascentrum, Verseny utca
A helyszínen lesz állatsimogató,
programsátrak, gyerek játszóház,
bemutatóversenyek, állatorvosi vizsgálat, állategészségmód tanácsadás
és egyéb programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A belépés díjtalan!
Információ:
www.eurocoursing2012.hu
Bombardier Véradás
a VOKE-ban
Kezdet: 2012. június 14., csütörtök
10:00-13:30
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
Rendezvényszervező:
Magyar Vöröskereszt
Rung György Asztalitenisz
Emlékverseny
Időpont: 2012. június 16.-17.
Helyszín: 2120 Dunakeszi, Vasút
utca 11. I. emelet, Asztalitenisz terem
Egy két napos asztalitenisz versenyen mérhetik össze tudásukat, több
verseny kategóriában a jelentkezők
a Rung György emlékversenyen.
Nevezés: Két héttel a versenynap
előtt kizárólag e-mailben (bartinai.
peter@invitel.hu)
Nevezési díjak: Felnőtt: 600 Ft/fő,
újonc, serdülő és ifjúsági: 400 Ft/fő
Rendezvényszervező:
Dunakeszi Kinizsi USE.
Városi Véradás a VOKE-ban
Időpont: 2012. június 21., csütörtök
11:00-18:30
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
Rendezvényszervező:
Magyar Vöröskereszt

Örökmozgó Sporttábor
Időpont: 2012. július 2-6.
A tábor reggel 8 órától délután 17
óráig tart.
Helyszín: Dunakeszi VSE Fő út 145.
A Dunakeszi VSE atlétika szakosztálya sport- és játéktábort szervez
alsó tagozatos tanulók részére, ahol
a gyerekek a mozgás mellett az atlétika több szakágával is megismerkedhetnek.
Részvételi díj: 17 ezer Ft/fő. Ez az
ár tartalmazza a tízórait, ebédet,
uzsonnát, a foglalkozások anyagköltségeit valamint a kirándulás költségeit.
Információ:
Maracskó Pál (06-20/777-4251)
Muzsikáló Hangjegyek –
Zenei tábor kisiskolásoknak
Időpont: 2012. július 9.
Befejezés: 2012. július 13.
A tábor reggel 8 órától délután 16
óráig tart.
Helyszín: E-klub, Dunakeszi, Hunyadi utca 114.
A tábor alapvető célja a gyerekekkel
megszerettetni a zenélést, éneklést,
a táborlakókkal egyszerűbb zenei
produkciók összeállítása. Ezen túl elengedhetetlenül fontos a jó hangulat, a baráti légkör.
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő. Az ár
magában foglalja a tízórait, az ebédet és az uzsonnát.
Információ és jelentkezés: Márkus
Erzsébet (06-70/339-9372)
Nyári asztalitenisz tábor
Időpont: július 23-27ig 8:00-18-ig
Helyszín: Dunakeszi Kinizsi Asztalitenisz csarnok (Vasút u. 11.)
Egész napos sporttábor sok asztalitenisszel és más játékos sportfoglalkozásokkal.
Díj: 20000ft/fő, amely magában foglalja az ebédet is.
A tábor 10 fő jelentkezése esetén indul.
Jelentkezni lehet:
Linder Ádám: 70/317-22-88
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Szurkoljunk együtt a Dunakeszi Plázson!
Idén első alkalommal kerül megrendezésre városunkban a Dunakeszi Plázs, amely az labdarúgó EB
három hete alatt tart nyitva.

A tervek szerint a Plázs nem
csak foci néző helyszín, ahol
óriáskivetítőn nézhetőek a
meccsek, hanem egy igazi közösségi helyszín is, ahol kul-

turált körülmények között
sportolhat, játszhat a család
apraja nagyja. Ugrálóvárak,
óriáscsúszdák, mászófal, óriáshomokozó és gyermekfog-

lalkoztató várja a kicsiket,
strandfoci, strandröplabda
és sörsátor pedig a felnőtteket. Érdemes kilátogatni a
Dunakeszi Plázsra június 8.

és július 1. között. Élvezzük
együtt a futball varázslatos
pillanatait, élvezzük közösen a programok kínálta élményeket!

Könyvtári napok 2012
2012-ben is megrendezésre kerültek a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban az ünnepi könyvhét időpontjához igazított rendezvények, amelyen fiatalok és idősek egyaránt megtalálhatták a
számuKra szimpatikus programokat.

M

ájus 31-én a központi könyvtár vendége Follinus Anna költő, műfordító, szerkesztő volt,
akivel a korábbi szalonok tendenciáját követve a házigazda, Tarján Tamás irodalomtörténész beszélgetett. Follinus Anna
1984-ben született Bonnban. A fiatal költőnő az ELTE Bölcsészettudományi karának német szakos hallgatója volt, majd
a Stádium Kiadó szerkesztője lett, illetve
jelenleg műfordítóként is tevékenykedik.
2001-ben lett tagja a Stádium Kiadó Fiatal Írók Körének, majd ezt követően az
Új Átlók Művészeti Társaságnak. Első
kötete – Nélkülem élek (Stádium, 2003)
Gérecz Attila-díjat kapott, második kötete a tavalyi év során Vers a futásod
címmel jelent meg.
A Könyvtári Napok 2012 névre hallgató rendezvény legmozgalmasabb napja, vagyis maga az Olvasók napja június 5-én várta az érdeklődőket. Tulajdonképpen a könyvtár névfelvételére emlékező rendezvényről van szó, amely során
a központi könyvtárban és a fiókkönyv22 Dunakeszi Polgár

tárakban a fénymásolás és a nyomtatás kivételével minden szolgáltatás, valamint a
beiratkozás is díjmentes. Azoknak az olvasóknak, akik lejárt kölcsönzési határidejű könyvet vagy egyéb dokumentumot
vittek vissza ezen a napon, az összeg nagyságától függetlenül elengedésre kerültek a
késedelmi díjak. 10 órától az 1. számú Fiókkönyvtárban a Kérdezz, felelek! vidám
hangulatú vetélkedős játék vette kezdetét,
majd a program a központi könyvtár ol-

vasótermében folytatódott 16 órakor, ahol
az elmúlt év során legaktívabb felnőtt és
fiatal olvasót köszöntötte Csonka Mária
igazgatónő. Ekkor került sor a gyermekrészleg rajzpályázatának eredményhirdetésére is. A legszebb díjnyertes pályamunka a könyvtár internetes oldalán is megtalálható lesz. A program legünnepélyesebb
pillanatára ezt követően került sor, amikor a könyvtár névadójának, Kölcsey Ferencnek a mellszobrát koszorúzták meg.
17 órától egy fiatalos téma került előtérbe,
melynek címe Kittenberger – Egy képregény születése volt. Az író-olvasó találkozó vendégei Tebeli Szabolcs (Brazil), kétszeres Alfabéta-díjas képregény-rajzoló,
valamint Somogyi György és Dobó István
voltak. 18 órakor nyílt meg az előtér-kiállítás, ahol A magyar Indiana Jones képregény képeit 2012. június 28-ig tekinthetik
meg az érdeklődők. A kiállítást Bayer Antal a Magyar Képregény Szövetség korábbi
elnöke nyitotta meg.
Legindi Tímea

Homok,
vízpart,

forróság

Vannak, akik a kurtára fogott nyári szabadságot vízparton töltik. Homokvárat építenek és lubickolnak a habokban, majd az árnyékban kortyolják a hűsítő nedűket. Egyesek viszont keserű emlékeket őriznek majd a rájuk tört veszélyek miatt. Mit tehetünk ellenük
– kérdezem a Dunakeszi Polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost

– Megpróbálom reálisan számba venni a
lehetőségeket. Higgyék el, nem lehetetlen,
hogy ne halálosan kimerülten induljunk útnak a várva-várt nyaralásra. Azt a pár napot, amit kikapcsolódással tölthetünk valamelyik üdülő területen akkor hasznosítjuk a legjobban, ha felkészülünk a pihenésre is. Egy-két nap „laza üresjárat” elegendő
a régóta elintézetlen apróságok rendezésére
és főleg: csomagjaink tartalmának racionális összeállítására. Ilyenkor már befér majd’
minden az autó csomagtartójába és az a szerencsés, aki repülővel közelíti meg úticélját
sem kell, hogy túlsúlyt fizessen a feleslegesen bepakolt holmik miatt. Legfőképpen pedig felkészülhetünk a nyaralás helyszínéből. Külföldre menők nagyobb kockázattal
számolhatnak, hiszen a helyiek által megszokott ételek-italok a vendégeket kellemetlen helyzet elé állíthatják. Különösen a melegebb égöv alatti országokban célszerű szinte
mániákusan ragaszkodni a higiénés szabályokhoz, és gondosan összeállítani készenléti gyógyszereket. Számtalan kórokozó található az ételeken, gyümölcsökön, amelyek
a helybélieknek nem jelentenek problémát,
minket viszont károsan érinthetnek. A leggyakoribb tünet a hasmenés, ami ellen természetesen vannak itthon is kapható szerek, de érdemes megérkezés után a helyszínen is tájékozódni az ottani ellenszerekről.
A palackos víz fogyasztása ma már megszokott mindenütt, ahol a helyi vezetékes víz fogyasztását nem ajánlják, ott még a fogmosáshoz is célszerű a palackost használni, a főzéshez pedig ez nélkülözhetetlen.

– Mindez a tengervízre nem érvényes, hiszen az sós, vagy nem?
– De, a tengervíz sós, ami számos előn�nyel jár, azonban a szennyeződés lehetősége
itt sem csekélyebb. Amerikai kutatók vizsgál-

ták a vízparti homok szennyeződésének eredetét. Kutatásaik során egyértelműen nem
volt megállapítható, éppen úgy származhatott a vízben lévő hordalékokból, a környékbeli szennyvízcsatornákból beengedett vízből, vagy háziállatok piszkításából is. Mind-

ezért arra hívták fel a figyelmet, hogy a tengerparton homokvárat építő gyermekeknél
és felnőtteknél nagyobb kockázattal alakul ki
gyomor-bélbetegség és hasmenés, mint azoknál, akik csak úszni és sütkérezni keresik fel
a partot. Még nagyobb a kockázat azoknál,
akik a tűző napsugarak elől védekezve eltemetik magukat a homokba, vagy azoknál a
gyermekeknél, akik játék közben a szájukba
veszik a homokot.
– Milyen tüneteket okoznak ezek?
– Hasi görcsökkel, lázzal is járhat a váratlanul, súlyos tünetekkel jelentkező hasmenés, hányás. A folyadék-, sóvesztéssel kiszárad a szervezet, veseelégtelenség alakul ki. A beteg kiszáradását megelőzendő,
azonnal kezdjük meg az itatását. Felnőtteknél kortyonként, lehetőleg hidegen, optimális 8-10 fokos folyadékot adni, ami lehet kevésbé cukros tea, gyümölcslé, vizes kakaó, és
ha elérhető, ORF-készítmény (szájon át adható, létfontosságú sókat, cukrot tartalmazó, rehidráló folyadék, melyet gyógyszertárban receptre megvásárolható porból kell vízzel, teával elkészíteni). Felnőtteknél naponta
3-4 liter folyadékot szükséges elfogyasztani, csecsemőknek testsúly kilogrammonként
150 millilitert. Ez a fajta ital mámort nem, de
megkönnyebbülést okozhat, s tompíthatja a
kellemetlen nyári emlékeket.

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a
www.dunakeszikardiologia.
hu
honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint 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, pénteken 16.00-18.30-ig történnek a felnőtt szakvizsgálatok.
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Romantikus paloták,
lüktető metropoliszok, – mindez

Németországban
Ha Németországot emlegetjük, akkor
általában a következő kulcsszavakra
gondolunk: precizitás, távolságtartás,
minőség. Az ország tartományai minden élményre éhes látogatót elhalmoznak látnivalóval: pompás fürdőhelyek,
gazdag kereskedővárosok, izgalmas
metropoliszok, mesés környezetben
megbújó kastélyok gondoskodnak
arról, hogy az ideérkező utazó véletlenül se unatkozzon.
A Világörökség listáján is szereplő
Bode múzeum

Heidelberg városa
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okan úgy gondolják, Németország
Európa egyik legunalmasabb országa. Való igaz, nem sorakoznak
az ókorból maradt antik emlékek, és talán
egyetlen műemlékük sem tűnik grandiózusnak, de számtalan város építészeti-művészeti harmóniája tökéletesen helyettesíti előbbiek viszonylagos hiányát. E városok
közé sorolható Köln, Regensburg, Aachen,
Passau, Lipcse, Drezda vagy Hannover, persze a teljesség igénye nélkül. A Német Szövetségi Köztársaság a modern Európa meghatározó tényezője.
A világ harmadik legjelentősebb gazdasága (USA és Japán után) nagymértékben
befolyásolja az öreg kontinens életét. Az
országon belül még mindig jelentős a keleti és a nyugati részek gazdasága közötti
különbség.
Németország a világ egyik vezető ipari
hatalma. Az ipar vezető ágazatai a járműgyártás, gépgyártás, a vegyipar és az elektronikai ipar. A nehézipar két hagyományos
bázisa a Ruhr-vidék és a Saar-vidék. Az ipari termékek jelentős része exportra kerül,
legfontosabb kereskedelmi partnerei az
EU tagállamai.
A mezőgazdaságra jellemző a belterjesség és a növekvő üzemméret. Fő termékei a hús- és tejtermelés, növények közül a búza, árpa, cukorrépa, komló, zöldség
és gyümölcstermelése jelentős. Az ország
közlekedési hálózatára is rányomta bélyegét a negyven évi megosztottság, a nyuga-

ti országrész közlekedési infrastruktúrája
sokkal fejlettebb, bár az újraegyesítés óta
külön hangsúlyt kap e különbség megszüntetése.
Németországot 16 szövetségi állam alkotja, hivatalos fizetőeszköze - mint a legtöbb
EU tagállamban - az Euró. A főváros, Berlin
története sokban hasonlít a többi európai
nagyvároséhoz, tudományos, művészeti és
kulturális szempontból egyaránt. A II. világháborút követő felosztása azonban jelentős mértékben meghatározta azoktól lényegesen eltérő fejlődését egészen 1989ig. A háború befejezését követő 15 év során
a város keleti részén az életszínvonal egyre
rosszabb lett, ami sok kelet-berlinit arra indított, hogy az akkor még nyitott városhatáron keresztül Nyugat-Berlinbe távozzon.
Az 1989-es politikai változások következtében Berlin két része ismét eggyé vált, és a
Falat gyakorlatilag lebontották. Mementóként egy-egy szakasza ma is látható, és a
hozzá kapcsolódó egyéb emlékekkel és kiállításokkal a berlini idegenforgalom számottevő bevételi forrását jelentik. Berlin a
politika, média, kultúra és tudomány egyik
fontos európai központja. A város fontos
közlekedési csomópont és egyike Európa
leglátogatottabb nagyvárosainak. Mindezekben szerepet játszanak nemzetközileg
elismert egyetemei, kutatóintézetei, operái,
színházai és múzeumai. Berlin a világ minden tájáról vonzza a művészeket és a kulturális területen dolgozókat. A főváros legré-
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gibb, egykoron sáncokkal körülfogott része
a Spree és az azóta feltöltött Königsgraben
között feküdt; részei: Alt- és Neu-Cölln és
Friedrichswerder. Körülöttük a 7 városrészből (Dorotheenstadt, Friedrichstadt,
Friedrich-Wilhelmstadt, Spandauer Viertel,
Königsstadt, Stralauer Viertel, Luisenstadt)
álló belső öv terül el. A belső övet északnyugat és dél felől környékezik: Wedding,
Moabit, az Oranienburgi-, a Rosenthalikülváros, a Tiergarten, a Friedrichsvorstadt,
a Schönebergi és Tempelhofi negyed. A 700nál több utca közül a leghosszabb (3 km) az
észak-déli irányban húzódó Friedrichstraße,
ezt keresztben metszi az Unter den Linden
nevet viselő, 1 km hosszú 60 méter széles,
négy akácfasorral beültetett út, amely Berlinnek legfényesebb része; a Behrenstraße,
a pénzarisztokrácia lakóhelye; a rendkívül
élénk Leipziger Straße.
Jelentős utca még a Wilhelmstraße,
amely a Friedrichstraßeval egyközűen húzódik el, ami hajdanán a nemzetiszocialista Németország hatalmi központja volt. Továbbá fontos utcák még Köpenicker Straße
délkeleten, a széles Jägerstraße stb. A legelőkelőbb utcák (Tiergarten-, Bellevue-,
Victoriastraße stb.) nyugaton a Tiergarten-,
Potsdamerstraße és az állatkert között vannak. A 72 nyilvános tér között, amelyek
csaknem kivétel nélkül parkosítottak, a jelentősebbek: az Operatér a Linden keleti
végében, a Párizsi-tér (Pariser-Platz); ettől
északnyugatra a Königsplatz; az Opera-tér;
mellette a Schlossplatz; a Friedrichstraße
déli végében a Belle-Alliance-tér; továbbá a
Vilmos-tér és a Leipziger-Platz. Különleges
arculata van a Postdamer Platznak, amely a
város kettéosztása idején pont határon fe-

küdt, így pusztaság volt. A 90-es évek elején
teljesen új negyed nőtt ki a földből, számos
magasházzal, olyan nagy cégek központjaként, mint például a Sony és a Deutsche
Bahn. A keleti részen a legnevezetesebb,
legfontosabb tér az Alexanderplatz, ami remek, központi helyzete miatt nagyon fontos forgalmi csomópont. A parkok közül jelentős a 225 hektár területet elfoglaló Tiergarten
a Brandenburgi kapu és
Charlottenburg közt, ami
eredetileg vadaskert volt,
III. Frigyes Vilmos uralma alatt kapta mostani
alakját és adták át a közönségnek; pompás utak
és szép, öreg fákból álló
fasorok szelik keresztül-kasul; kellemes sétálóhelyek,
gyepmezőkkel, virágágyakkal
szobrokkal és gyermekeknek játszóhelyekkel váltakoznak benne.
Jelentősebb park még az 1845-ben
alapított Friedrichshain (53 ha) északkeleten, az 1876-ban megnyitott Humboldthain,
az állatkert (Zoologischer Garten, 30 ha), a
botanikus kert és messzebb délkeleten a
treptowi park. A Potsdamer Platz egy kereskedelmi csomópont a város szívében.
1741-ben I. Frigyes Vilmos porosz király rendelete miatt tervezték. A tér 1940-ig Európa
legforgalmasabb közlekedési csomópontja volt.
A Brandenburgi kapu közelében található az 1884 és 1984 között épült Reichstag.
1933. február 27-én egy tűzvész elpusztította az épületet. 1999 óta a Bundestag székhelye ez az épület. A Reichstag a második

leglátogatottabb hely, amit a turisták megtekintenek, a Kölni dóm után.
Berlin legismertebb bevásárlósétánya a
Kurfüstendamm, ahol számos üzlet, hotel
és étterem található. A második világháborúban megsemmisült Vilmos császár-emléktemplom is itt van, amely 1891 és 1895
között épült.
A Checkpoint Charlie a leghíresebb katonai ellenőrzőpont volt a Vasfüggöny berlini szakaszán. Berlin szovjet szektorába eső Mitte,
és az amerikai szektorba eső Kreuzberg kerületeket összekötő Friedrichstraße
és az azt metsző,
a szektorhatáron futó
Zimmerstraße kereszteződésétől pár méterre délre, az amerikai
szektor területén áll.
A Rotes Rathaus (magyarul Vörös városháza) Berlin szenátusának és a mindenkori polgármester székhelye. Az épület a Mitte kerületben található a Rathausstraße utcán, közel az
Alexanderplatzhoz és a tévétoronyhoz.
A nevét a vörös színű téglákról kapta. A
Kurfürstendamm keleti meghosszabbítása a Tauentzienstraße. Itt található a
KaDeWe, a legnagyobb kávéház az európai kontinensen. Ez a kávéház az EurópaCenterben található. Az épület 22 emeletes, benne számos étterem, iroda és bolt
található. Az utcától 3 km-re északkeletre
található a Tiergarten.
Folytatás a következő számban.

A Branderburgi kapu
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Dunakeszin KEDVEZMÉNY!
• Költöztetés
• Bútorszállítás
• Zongoraszállítás
• Csomagolással

Tavaszi

AKCIÓ

június 30-ig!
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• Bútorszereléssel
• Akár külföldre is!
(+36) 27 336 836
(+36) 30 94 95 614
www.enzotrans.hu
enzotrans@t-online.hu

Fábián László olimpiai bajnok
öttusázó a Fazekas Iskolában járt

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Május 11-én a Fazekas Mihály Iskola könyvtárában találkoztak a diákok a 49 éves Fábián László öttusa olimpiai
bajnokkal. A neves sportolót Schmotzerné Kovács Cintia
köszöntötte.

VOKE József Attila Művelődési Központ

2012. Júniusi
program
Június 13. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub
kirándulása:
Tura (Schossberger kastély) –
Váchartyán, Galgamácsa, Aszód,
Máriabesnyő
Június 14. csütörtök
10-13.30 óra
Bombardier Véradás
Június 18- 22.
hétfő – péntek 9-16 óra
Hot Jazz Band koncert
Június 18-22.
hétfő – péntek 9-16 óra
Kézműves tábor
Vezeti: Ceglédi Gabriella
játszóház vezető
Ára: 14.000.-Ft/hét

É

l mény b e sz á molója
után a gyerekek tettek fel érdekesebbnélérdekesebb kérdéseket. A
hatszoros egyéni és ötszörös csapat magyar bajnok,
hat VB és öt Európa bajnoki címe mellé, 1988-ban öttusa csapattal olimpiai bajnoki címet szerzett. Szöuli olimpián egyéni vívásban
a 6. helyet szerezte meg. Kiemelte, hogy 1989-ben a budapesti Világbajnokság számára nagy élmény volt, mivel hazai környezetben, 15
ezer néző előtt aranyérmet
szerzett.
Hat évesen úszással kezdtem – mondta Fábián László. - Kiderült nem vagyok e
számban olyan nagy tehetség, ezért áttértem az öttusára. Egy évre rá 1982-ben
magyar bajnokságot nyertem és ekkor úgy gondoltam öttusa lesz az én sportágam. Minden sportoló
álma, hogy olimpián indulhasson, ez nekem megadatott. Az odavezető út, napi
tízórai edzéssel nem volt
könnyű.
Kifejtette 1996-tól min-

Június 20. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
„Csak a szépre emlékezünk”
Egyéni emlékezések
Június 21. csütörtök
11-18.30 óra
Városi Véradás
Június 27. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub
kirándulása:
Bp. Planetárium, Mezőgazdasági
Múzeum – Állatkert: nagyszülőunoka kirándulás
VOKE József Attila
Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
w w w. v o k e j a m k . h u

den olimpiára kimegy turistaként. Athéni olimpia
szép volt, Sydney-t pontos olimpiai műsorral bonyolították le, az Atlantainak nem volt hangulata, a
Pekingi olimpia pedig nem
tetszett neki.
Öttusát kezdetben kilenc
napig rendezték, ma már
9 óra alatt lemennek a számok. Az ötnapos versenysorozat állt közel számára.
Kedvenc városa Barcelona,
majd őt követi Róma. Büszkén mondta el, hogy testvérei is sportolók. Kifejtette: a
szorgalom, akarat és kitartás minden sportág alapja.
Elmesélte, hogy Dunakeszi
kedves városa, mivel öt éve
édesapja 75. születésnapját
is itt, a Duna parton ünnepelték meg. Büszkén sorolta gyermekei sportsikereit.
Részt vesz a Nemzeti vágtában. Hétfő estéként szívesen jár focizni. Jó hangulatú beszélgetés végén, autogramokat osztott a diákoknak.
Kép, szöveg:
Solymosi László
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ATLÉTIKA

BIRKÓZÁS

Május 6-án az idei Atlétikai Világnap versenyét rendezték meg Tiszaújvárosban, ahol a Vasutas atlétái
szép eredményeket értek el – újságolta Maracskó Pál
vezetőedző.
ARANYÉRMESEK:
Ifjúsági: Rády Zoltán 400 m
gátfutás és Száva Orsolya 400
méteren
Junior: Péter Zsolt távolugrás
Serdülő: Péter Tamás hármasugrás
EZÜSTÉRMESEK:
Junior: Molnár Gergely 110 m
gátfutás és Czéh Bence súlylökés
Ifjúsági: Rády Zoltán 110 m gátfutás
BRONZÉRMES:
Serdülő: Baráti Patrícia 100
méteren
Május 12-én, Székesfehérváron az idei első Országos
Bajnokságon 9 váltóval indult a Vasutas. Az ország minden területéről 261 csapat in-

dult. DVSE 9 csapata közül
nyolc, A vagy a B döntőbe került. Legjobb eredményt a serdülő fiú 4x100 váltó érte el: 5.
Buda Gábor, Lovistyék Bálint,
Szenderffy Dániel, Eszes Dániel. A Junioroknál a 4x400 váltó
2. Molnár Gergely, Péter Zsolt,
Rády Zoltán, Molnár Attila. Gratulálunk!

Három aranyérmes magyar
bajnok:
ifj. Növényi Norbert, ifj. Dióssi
Csaba, Galbács Máté
A Növényi Akadémia három
versenyzője május 12-én, a magyar bajnokságon nagy sikert

ért el. NO – GI Grappling kategóriában az 59 kilósok között a
15 éves ifj. Dióssi Csaba, a 60 kilósok között a 12 éves ifj. Növényi Norbert és a MMA combat
Grapplingban 77 között a 22
éves Galbács Máté lett az első.
Kép, szöveg: Solymosi

Május 20-án Veszprémben
rendezték meg a Főiskolások Magyar Bajnokságát és ennek keretében, meghívásos atlétikai versenyen vettek részt
a Vasutas fiatal atlétái, szép
eredményeket értek el, szép
időkkel.
Junior korú Molnár Attila a
felnőttek között 400 méteren 49,45 futott. A 400 méteres gátfutásban 2. Molnár Attila 54.46, 3. Rády Zoltán 55.35
időt ért el.
(Solymosi)

Legyen
a Dunakanyar Régió

fotóriportere!

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható!
T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-6231481, 06-27/337-353
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: 06-70-505-1177

Ha látott valami
érdekeset,
fotózza le,
küldje be!
E-mail:
keszipress@invitel.hu

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

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
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labdarúgás
NB III Mátra csoportjában szereplő Vasutas április 21. óta nem kapott ki:
DVSE- Gyöngyöshalász 5-0 (Duba,
Dizmatsek,
Lőrincz,
Madar,
Székesi)
Maglód – DVSE 3-3 (Dizmatsek,
Madar, Székesi)
Felsőtárkány – DVSE 0-2 (Duba,
Rácz)
DVSE- Hatvan 1-1 (Lőrincz)
Ózd- DVSE 1 – 2 (Madar,
Dizmatsek)
Pest megye I/B csoport
Kinizsi felnőtt labdarúgó csapata sorozatban ötödik győzelmét
aratta! Ifjúsági csapata az utóbbi
öt mérkőzésen 13 pontot szerzett:
Pilisszentiván – Dunakeszi K 1-2
(Varga, Horváth I)
Ifjúsági: Pilisszentiván
– Dunakeszi K 0 – 11 (Kósa 4,

sakk
Parkánszky 2, Veres 2, Kovács,
Kubesch, öngól)
Dunakeszi K – Tahitótfalu 7- 0
(Szabó 2, Cifra 2, Füzesi, Schaffer,
Zajácz)
Ifjúsági: Dunakeszi K –
Tahitótfalu 3-0 (ellenfél nem érkezett meg)
Erdőkertes – Dunakeszi K 3-5 (Füzesi 3, Cifra, Tardi P)
Ifjúsági: Erdőkertes –
Dunakeszi K 0-0
Csomád – Dunakeszi K 0-1 (Szabó G)
Ifjúsági: Csomád – Dunakeszi K 0-4
(Parkánszky 2, Sütő, Felek)

BÁNHIDI VOLT A LEGJOBB
Fazekas Mihály Általános Iskolában rendezték meg a IV.
Fülöp József sakkemlékversenyt. A nemzetközi viadalt
Solymosi László Pest megyei
Sakkszövetség elnöke nyitotta meg és a verseny végén ő
adta át a díjakat.
Főversenyen: 6. Viola Kornél
(Alagi DSK) a képen.
Senior: 2. Bánhidi Ferenc… 6.
Gránicz János (Dunakeszi K)
Ifjúsági: 7. ifj. Dióssi Csaba
(Alagi DSK)

Támogatók: Valbona Tours
Utazási Iroda Dunakeszi Tábor út 4/f, Nagy Marianna,
Gazdabolt Dunakeszi Hunyadi út 58.
Alagi DSK kétlépéses matt
feladvány dobogósai:
Gyombolai Bálint (1.), Deák József (2.), Nógrádi József (3.).
A 2011 – 2012. évi I. osztályú
csapatbajnokságban az Alagi
DSK legjobb pontszerzője ifj.
Dióssi Csaba.
Denke László
Kép: Solymosi László

Dunakeszi K – Isaszeg 4-1 (Cifra 2,
Füzesi, öngól)
Ifjúsági: Dunakeszi K – Isaszeg 2 -1
(Parkánszky, Kósa)
S. L.

STRANDRÖPLABDA
Strandröplabda bajnokság 2012 –
I. forduló
Az 2012. évi Dunakeszi Kinizsi
Strandröplabda Bajnokság első
fordulójára ebben az évben a pünkösdi hosszúhétvégén került sor.
Május 26-án nagyon kegyes volt
az időjárás a szervezők és a játékosok számára is, hiszen verőfényes
napsütésben, jó hangulatban tölthettek el egy egész napot a sportpályán.
A férfi mezőnyben a bajnokság
első fordulóján tizenöt mérkőzést
játszottak a résztvevők, a női mezőnyben tizenkét csapat nevezett,
vegyesben pedig szintén tizenkét
csapat mérhette össze tudását. A
három csoportban harminc csapat nevezett, akik közül többen
visszatérő résztvevői a tornának.

A Dunakeszi Kinizsi Strandröplabda Szakosztály vezetője, Lukács
Gábor elmondta, hogy – az előző
évekhez hasonlóan idén is – egy
igen komoly, hozzávetőleg 10-15
főből álló szervezőcsapat segít
a rendezvény lebonyolításában,
akik maguk is szívesen sportolnak. Lényeges megemlíteni, hogy
a szervezők feladataik elvégzését
mindannyian társadalmi munkában végzi, illetve hogy az évek során a csapat igazi baráti társasággá kovácsolódott össze.
Az idei első forduló eredményei:
Férfi: I.: Kovács-Pintér, II.: NovákSzele, III.: Kelemen-Kózel. Női: I.:
Kepánszky, II.: Szabó – Farkas, III.:
Kaszás-Sipos. Vegyes: I.: Várvédők,
II.: Vejnemöjnen, III.: Páratlan Páros.
Legindi Tímea

mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

www.angyalmosoda.hu

Dunakeszi, Tábor u. 4. Tel.: +36-30/2533-099, +36-30/380-4163

akció!
- szőnyegtisztítás 1090 Ft/m2-től
- sötétítőfüggöny tisztítás 860 Ft/kg-tól
- ing mosva, vasalva 460 Ft/db
Minőségi vegytisztítás, foltkezeléssel!

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12
30 Dunakeszi Polgár

hulladékszállítás,
szelektív
hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi,
Szt. István u. 1.
Konténeres szállítás,
egyéb fuvar
(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789
• Fax: 06-27-341-045
e-mail:
kozuzem@kozuzem.hu

FŰTŐMŰ

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Vevőszolgálati iroda:
Tel.: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
24 órás műszaki ügyelet:
Tel.: 06-27-342-942
e-mail:
termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia
a lakosság szolgálatában!

Ifj. Juhos Árpáddal a sportág szépségeiről és árnyoldalairól

Egy jet-ski világbajnok vallomása
Dunakeszin több olyan versenyző él, aki nemzetközi versenyeken is kimagasló eredményeket ért el, mint pl. Ifj. Juhos
Árpád, Pelei Sándor. Talán kevesen tudják, hogy a kellemes nyári időszakban a Dunán látható jet-ski-sek nagy része
profi versenyző, akik kínosan ügyelnek arra, hogy a fürdőzőknek, a part menti lakóknak semmilyen kellemetlenséget ne okozzanak. Erről és a sportsikerekről beszélgettem ifj. Juhos Árpáddal.
– A jet-ski sportág megítélése a köztudatban meglehetősen kedvezőtlen. A
többség úgy gondolkodik, hogy azok az
emberek, akik rendelkeznek ilyen géppel,
azok felelőtlen tehetős emberek, akik abban lelik örömüket, ha szlalom pályának
használhatják a vízben fürdőzőket. A legtöbben nem tudják, hogy ez a sportág igen
komoly fizikai és szellemi felkészültséget
igényel. Képzeljék el magukat 100 km/h
feletti sebességgel a méteres hullámokban
motorozva, amikor teljes gázzal befordulnak egy hajtűkanyarban! A legnagyobb
kategóriában (1600 cm³) a feltuningolt gépek teljesítménye a 300 lóerőt is meghaladja, sebességük eléri a 135 km/h-t. Egy
ilyen gépet megülni pedig már nem kis
dolog! Tényként állítom, hogy e rosszindulatú megjegyzéseknek, állításoknak a
fele sem felel meg a valóságnak – igyekszik

eloszlatni a tévhitet ifj. Juhos Árpád.
A kiváló sportember elmondása szerint mintegy 150 fő versenyszerűen műveli ezt a sportágat, akik nagy súlyt fektetnek arra, hogy betartsák a hajózási szabályokat, senkinek ne okozzanak kellemetlenséget. – Igazolt versenyzők, a Magyar
Jet-Ski Szövetség tagjai vagyunk. Amikor
hazánkat nemzetközi versenyen képviseljük, akkor is saját zsebből fizetjük a költségeket.
A „mostoha” körülmények ellenére is
volt olyan év, amikor dobogós helyezést is
sikerült elérniük. – Olyan jet-ski „nagyhatalmak” mellett sikerült kimagasló eredményeket elérni, mint pl. az USA, Franciaország, Belgium és Hollandia. Jómagam 2008-ban világbajnokságot nyertem,
a következő esztendőben pedig vb ezüstérmet szereztem. Sajnos ezek a szép sike-

rek, eredmények a nagyközönség számára
ismeretlenek – mondja keserűen Ifj. Juhos
Árpád, aki igyekszik mindent elkövetni,
hogy a magyarok is megismerjék és megkedveljék ezt a szép versenysportot…
S. L
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Rév Festék Kisáruház
NYÁR KÖSZÖNTŐ AKCIÓ!
Itt a nyár, remek alkalom arra, hogy
egy gyors, tisztasági festéssel feldobjuk házunkat, lakásunkat.
Ehhez most 2790 Ft-os áron
25 kg-os Széria glettet (112 Ft/kg),
és 2990 Ft-os áron 14 l-es
diszperzitet ajánlunk (214 Ft/l).

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu
Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

