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   BALLAGÁS 2013

   Az édeSAnyÁk tiSzteLetére

   A kinizsi futsAl csApAtA feljutott Az nb i-be



Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50.  Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu   

Rév Festék KiSáRuház
Még mindig csak 4990 Ft? (311Ft/l)

Igen, 
tényleg 
ennyi…

Bentlakásos tábor: 55.000 Ft (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora, programok, szállás)
Napközis tábor: 45.000 Ft (ebéd, uzsonna, programok)
Testvéreknek 10% kedvezmény
Adott tárgyévben tábort ismétlőknek 5% kedvezmény

Programok: Lovas elméleti és gyakorlati oktatás, lovas hintózás, ló fürdetés, lovak etetése. Biciklitúra, Duna parti séta, számháborúzás, 
ki mit tud vetélkedők és még sok más színes program várja a táborozókat.
A Hesztia Tanácsadó Központ (www.hesztia.com) kézműves-, képességfelmérő-, képességfejlesztő foglalkozásokkal színesíti a pro-
gramokat.
Bentlakásos táborozók napi 2-szer lovagolnak. A gyerekek este jurtában alszanak (saját hálózsák, párna, takaró szükséges)
Napközis táborozók napi 1-szer lovagolnak. (8:00 – 16:00-ig tart a tábor)

Saját kobak mindenkinek kötelező!
Alsó korhatár: 5 éves kortól; felső korhatár nincs! A táborokban minimum 8, maximum 14 
gyermeket fogadunk.
Táborra való jelentkezést a kitöltött jelentkezési lap és 20.000 Ft előleg vagy a teljes részvételi 
díj befizetésével fogadjuk el a tábor kezdete előtt legalább egy héttel!
További információk: 0670-617-84-81-es telefonszámon
Jelentkezési lapot a lovardában személyesen kérhet 
vagy a www.kincsemlovarda.hu webcímről töltheti le. 

Táborok időpontjai:
1. Lovastábor: Június 17-21.
2. Lovastábor: Július 1-5.
3. Lovastábor: Július 15-19.

4. Lovastábor: Augusztus 5-9.
5. Lovastábor: Augusztus 12-16.
6. Lovastábor: Augusztus 26-30.
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Az ötvenedik tanév végéhez közeledve, 
május 3-án került sor a Radnóti Mik-

lós Gimnázium ballagási ünnepségére. Ez-
úttal is zsúfolásig megtelt az aula a szülők-
kel, hozzátartozókkal, barátokkal s a csengő-
szó elhangzását követően útnak indult a há-
rom végzős osztály közel száz végzős diákja, 
hogy végigjárva a folyosókat, osztályterme-
ket, majd kívülről megkerülve az épületet, 
egyenként megkondítsák a millenniumi ha-
rangot s összeálljanak a nagy sorakozóra.

Az ünnepi köszöntőt ezúttal is Varga Ti-
bor igazgató mondta. A szülőkhöz szólva így 
fogalmazott: "Amikor a mostani ünnepi pil-
lanatokban gyermekeikre tekintenek, Önök 
nem csak a jövőt látják, hanem… az egyko-
ri gyermekarcokat is, a múlt hol aggodalom-
mal, hol örömmel megélt pillanatait, ame-
lyek most új értelmet nyernek… Az életnek 
sajátos és eltéríthetetlen útja van, amely a 
történelem már-már elfeledett forrásaiban 
ered, hogy elvezessen abba a jövőbe, amelyet 
ma nem látunk, de hisszük, hogy utódaink 
által kiteljesedik."

A tanulmányi eredményekről szólva ki-
emelte: az évfolyam 4,44-es tanulmányi át-
lagot ért el. Közép és felsőfokú nyelvvizsgát 
átlagon felüli számban, 72-en teljesítettek si-
kerrel. Nagyszerű eredményeket produkál-
tak a tanulmányi- és sportversenyeken, je-
leskedtek a tanintézmény kulturális életében 
s nem utolsósorban a közösségi munkában, 
ezek közül is például a 24 órás focirendezvé-
nyek programjainak szervezésében, lebonyo-
lításában példás teljesítményt nyújtottak. 

"A ballagás a búcsúzás, de nem az elválás 
ünnepe… A közös munkának egy fontos ál-
lomása még előttünk áll, amikor az állami 
vizsgák során is bizonyítani kell felkészült-
ségeteket. Elődeitek eredményei azt jelzik, 
hogy iskolánk a száz legjobb magyar közép-
iskola rangsorában a 39. helyet foglalhatja el" 

mondta az igazgató. (Lapunk megjelenése-
kor az írásbeli érettségi vizsgák zöme befeje-
ződött. A szerk.)

Végezetül így fogalmazott: "Azt kívánom 
nektek, hogy legyetek képesek megérteni, 
egyéni boldogulásotok mértéke annak fölis-
merése, mennyire vagytok képesek szolgálni 
kisebb-nagyobb közösségeiteket."

A 12. évfolyam nevében Pánczél Ágnes 
(12.b) Szilágyi Domokos Búcsú című versével 
búcsúzott a végzősöktől, a 13. évfolyam ne-
vében Oberczián Kinga (13.b) Gondolatok a 
búcsúról című prózájával köszönt el.   

A zászlóátadás, majd a szalagkötés ünne-
pélyes pillanatai s a számos jutalomkönyv 
átadása után elsőként Dióssi Csaba polgár-
mester adta át a városi kitüntető jelvényt s 
a jutalomkönyvet a teljes tanulói pályafutá-
suk során kitűnő tanulmányi eredményt el-
ért Selényi Dórának (13.a), Horváth András-
nak (13.b), Kiss Attila Somának (13.b) vala-
mint Rosanics Mártonnak (13.b). 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ál-
tal alapított Lenau-díjat ezúttal Lotz Már-
ton (13.b) vehette át Dr. Mervald Anna el-
nök asszonytól. Az ugyancsak hagyomá-
nyos Rotary pályázat eredményeként (okle-
vél és pénzjutalom) Alacsony Zsóka (13.a) I. 

díjat, Barta Boróka (13.b) II. díjat kapott Tóth 
Istvántól, a Rotary klub elnökétől. Sportolói 
díjban Hagymási Réka (13.a) kajakozásban 
ifjúsági Világ- és Európa bajnok, Kokavecz 
Anna sportsikereiért (13.a), valamint szerve-
ző munkájáért Jakucs Balázs (13.a) részesült.

Az intézmény legrangosabb elismeré-
sei, a Radnóti-díjak átadásával kapcsolat-
ban az igazgató köszönetét fejezte ki, ami-
ért a jelenlegi átállási időszakban forrást biz-
tosított a díjak fenntartásához Dióssi Csa-
ba polgármester, akitől a tanári díjat Felekné 
Csizmazia Erzsébet német-történelem sza-
kos, Lenau-díjas, jelenleg doktori ösztöndí-
jas pedagógus vehette át.

A munkatársi díjat – ez évben utoljára – 
Kukusik Péter technikus kapta. S tanulói 
díjban Zsupos Rebeka Sára (13.a), Kiss Atti-
la Soma (13.b), Lotz Márton (13.b), valamint 
Marek Bertram (13.c) részesült.

Végezetül ide kívánkozik Oberczián Kin-
ga búcsúzó beszédének egy mondata: "Élet-
re szóló élményeket, küzdelmeket és kihívá-
sokat, ösztönzést és biztatást, kudarcokat, si-
kereket és szeretetet kaptunk a Radnótitól, 
megkaptuk ajándékba egymást, és ami na-
gyon fontos, önmagunkat."

Katona M. István
A szerző felvételei

Selmecbányán, az 1870-eS években, a helyi erdéSzeti éS bányáSzati akadémia végzőS hallgatói "találták ki" a balla-
gáSt. végigjárták az alma mater épületét, közben énekelték a dalt: "ballag már a vén diák, tovább, tovább/iSten vele-
tek cimborák tovább, tovább/ez út hazámba viSSzaviSz/FiliSzter leSzek magam iS…". a 20. Század kezdetére a hagyo-
mány az egéSz orSzágra átterjedt S mind a mai napig így búcSúznak tanulmányaik beFejeztével a diákok iSkoláiktól. 
S tudván tudják: a ballagáS SzimbolikuSan a Felnőtté váláS kezdetét iS jelenti.  
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Sportpályát és BMX centrumot avattak a majálison

Az esemény jelentőségét méltatva 
ünnepi köszöntőjében Dióssi Csa-
ba polgármester, a város fideszes 

országgyűlési képviselője kiemelte: „Má-
jus elseje most azért is nagyon jelentős szá-
munkra, mert a kormány tavalyi döntése 
alapján Dunakeszinek adta a hosszú évti-
zedeken keresztül a MÁV fenntartásában 
működő állami tulajdonban lévő Vasutas 
sportpályát, melyet ma ünnepélyesen is bir-
tokba vehetünk. Azt a nagy múltú sportpá-
lyát, melyet már a múltszázad húszas-har-
mincas éveiben Magyarság néven ismert 
mindenki.”

A városvezető tájékoztatta az ünneplő 
közönséget, hogy a sportpályát az állam 
díjmentesen adta az önkormányzat tulaj-
donába, melyen tavaly ősszel kiépítették a 
közvilágítást, a jelentős gépkocsi forgalom 
igényeit kielégítve újabb parkolók kerültek 
kialakításra, és elkészítették a műfüves pá-
lyát is. „A fiatalok nagyon régi vágya vált 
valóra azzal, hogy ma felavatjuk hazánk 
egyik legmodernebb BMX-pályát, mely-
nek megépítését a tavalyi Városi Konzul-
tációban résztvevők 92 %-a támogatta.” – 
mondta Dióssi Csaba, aki a többezres ün-
neplő közönségnek nagyon jó szórakozás, 
kellemes majálist kívánt.

S valóban minden feltétel adott volt az ön-

feledt kikapcsolódáshoz, hiszen a ragyogó 
nyári napfényes időjárásban kedvükre vá-
logathattak a rendkívül gazdag programok 
közül a majálisozók. Kulturális és sportmű-
sorok sokasága várta az érdeklődőket, nép-
szerű volt az iskolák Játék határok nélkül iz-
galmas versenye, miként a tánc- és harcmű-
vészeti bemutatók sora, a 8 és 16 kilométeres 
terepfutás résztvevőinek tiszteletre méltó 
küzdelme a hőséggel és a kilométerekkel. A 
bátrak a délutáni órákban élvezhették a hő-
légballon egyedülállóan izgalmas és látvá-
nyokban gazdag élményét. Idén is zakatolt 
a kisvasút, a szomszédságában pedig az iga-
zi vasúti üzemben, a Bombardier MÁV Kft. 
műhelycsarnokaiban tehettek látogatást az 
érdeklődők.

A pártok ízletes bográcsgulyásra és kö-
tetlen beszélgetésre invitálták a választó-
polgárokat, idén is volt lufi osztás az ön-
kormányzat sátránál, de aki úgy érezte, 
hogy „felment a vérnyomása”, annak a Vö-
röskereszt aktivistái helyszíni méréssel és 
életmódtanáccsal szolgáltak. 

A jó hangulatú és színes programokban 
bővelkedő dunakeszi majális Kasza Tibi 
fergeteges koncertjével zárult a késő esti 
órákban.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

dunakeSzi polgárai Számára az idei májuS elSeje nemcSak a tradicionáliS majáliS élményét jelentette. hármaS 
ünnep volt ez a jeleS nap a vároS lakói életében, akik SzíneS ünnepSég keretében vehették birtokba az immáron 
iSmét magyarSág névre kereSztelt egykori vaSutaS Sportpályát. látványoS verSennyel avatták Fel hazánk egyik 
legkorSzerűbb bmX centrumát, melynek építéSéhez 30 millió Forinttal járult hozzá a vároSi önkormányzat.

Hármas ünnep Dunakeszin 
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- Nagy örömmel mondhatom, 
hogy egyre kevesebb szemetet 
találunk a város határában és 
erdeiben – nyilatkozta lapunk-
nak Dióssi Csaba, aki korábbi 
évekhez hasonlóan aktívan ki-
vette részét a Dunakeszi Ön-
kéntes Tisztasági Nap idei sze-
métszedési akciójában. A város 
polgármestere szerint ez a fej-
lemény nagyban köszönhető 
Nyíri Márton környezetvédel-
mi tanácsnok hatékony mun-
kájának, aki évek óta szerve-
zi az eseményt. Az immár több 
éves hagyományra visszatekin-
tő akciónak is betudható, hogy 
esztendőről esztendőre csök-
ken az illegális hulladék meny-
nyisége. - A szemét sajnos sze-
metet szül, vagyis ahová már 
egy szemétkupac kikerült, oda 
sajnos könnyebben helyeznek 
el mások is hulladékot – véli 
a város vezetője, aki szerint e 
tendencia megakadályozásban 

jelentős szerepe van a város ál-
tal fenntartott mezőőri szolgá-
latnak is.

Dióssi Csaba fontosnak tart-
ja, hogy a város polgárai a fel-
gyülemlett szemetet kultu-
rált módon tudják elhelyezni, 

s ne válasszák az illegális lera-
kást. A lakók a többlet szeme-
tet elszállíthatják a  Közüzemi 
Kft. telephelyén található kon-
ténerekbe illetve lehetőség van 
a szemét elszállíttatására a cég 
által nagyon jutányos, 195 Ft-

os áron forgalmazott zsákok-
ban is.

A kulturált szemétkezeléshez 
nagyban hozzájárul az is, hogy 
egyre többen már szelektíven 
gyűjtik a hulladékot – han-
goztatja a város polgármeste-
re, aki a munkához visszatérve 
még fontosnak tartotta leszö-
gezni: - Nagyon örülök, hogy 
a Dunakeszin élők évről évre 
egyre nagyobb számban csatla-
koznak az akcióhoz, mert fon-
tosnak tartják a város tisztasá-
gát. S nem csak az állampolgár-
ok, de a városban működő pár-
tok is aktívan kivették részüket 
a Tisztasági Napon. A Fidesz 
a kereszténydemokratákkal és 
a Fidelitas fiataljaival dolgo-
zik vállvetve, de szép számmal 
vannak jelen a Jobbik részéről 
is – mondta Dióssi Csaba, aki a 
vasút mellett kis erdőt tisztítot-
ta meg lelkes társaival.

V. I.

Kérdésünkre a képviselő elé-
gedetten összegezte az akció 

tapasztalatait.
– Több mint 130 önkéntes je-

lentkező 13 helyszínen végezte 
el a munkát. A Dunapark Lakó-
parktól a sétányig, a Révdűlőtől 
a Csurgóig, a Tetétlenen, az ÉFRI 
környékén és a Kiserdőben, a 
Gyártelepi vasútállomás körze-
tében, a Fenyőliget lakóparkban, 
a lakótelepi közparkokban és ját-
szótereken, az '56-os Kegyele-
ti parkban és környékén, a Fő 
út mentén, Alsógöd felől a vas-
út mentén és a Vizeskertek alat-
ti úton a szorgos kezek munkája 
nyomán gyűlt a hulladék a mű-
anyag zsákokba és konténerek-
be. A sok egyéni jelentkező mel-
lett számos szervezet és intéz-
mény is bekapcsolódott. Így a 
Börzsöny Alapítvány, az Életfa 
Rehabilitációs Intézet, a Nagy-
családosok Egyesülete, a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Isko-
la, a Nyugdíjas Kiránduló Klub, 
a Fidesz, a Hit gyülekezete, a Fe-
nyőliget lakópark Egyesület, a 
Dunakeszi Polgármesteri Hiva-
tal számos dolgozója, a Jobbik, a 
Kesző Népe. A felsoroltak mellett 
köszönet illeti annak a 18 csapat-
vezetőnek a munkáját, akik pél-
dás szervezéssel hozzájárultak 
ahhoz, hogy a nap végére meg-
telt hulladékkal három konténer, 
közel száz zsák és több száz kiló 

inert (építési és bontási) törme-
lék. A munkához szükséges esz-
közöket – köztük zsákokat, szer-
számokat – Dunakeszi város Ön-
kormányzata, a Spar, az Auchan, 
a Bauhaus biztosította. Ezek be-
szerzését és szállítását külön csa-
pat végezte el, nekik is kijár a kö-
szönet. Az összegyűjtött szemét 
elszállításáról a Közüzemi Kft. 
gondoskodott.  Pozitív tapaszta-

latunk volt, hogy a korábban fel-
számolt illegális hulladéklerakó 
helyeknek csak egy elhanyagolt 
részére került vissza szemét. Kö-
szönhető ez a folyamatos odafi-
gyelésnek, a rendőrség, polgár-
őrség és az önkormányzat közöt-
ti együttműködésnek, a mezőőr 
munkájának, valamint a lakos-
sági bejelentéseknek. Köszön-
jük mindazoknak, akik a köz-

tisztasági napon szabadidejük-
ből több órát áldoztak arra, hogy 
városunk élhetőbb, tisztább le-
gyen. Többi lakótársunkat pedig 
arra kérjük, hogy becsüljék meg 
az elvégzett munkát, figyeljenek 
városunk tisztaságára.  

– Arról értesültünk, hogy 
megváltozott a városi környezet-
védelmi jogszabály. Miben nyil-
vánult meg a változás? 

– A városi környezetvédelem 
jogszabályi hátterét sikerült új-
raszabályozni, mivel a korábbi 
nem töltötte be a funkcióját és 
ellentétessé vált a hatályos, ma-
gasabb szintű jogszabállyal. Pél-
dául a pavilon épülete védett volt 
a régi rendelet szerint, mégis kö-
vetkezmények nélkül elbontot-
ták. A másik hiányossága a ren-
deletnek az volt, hogy egyszerre 
szabályozta az épített örökség-
védelmi értékeket, és a termé-
szeti értékeket. Ugyanakkor ke-
zelési terv egyikhez sem tarto-
zott. Gyenge pontja volt az is, 
hogy mindenféle szakmai alapot 
nélkülözött, s a képviselő testü-
let jóindulatára volt bízva, hogy 
védelem alá vesznek-e valamit 
vagy nem. Így a Környezetvédel-
mi Tanácsadó Testület egyetér-
tett abban, hogy kezdeményez-
zem új jogszabály megalkotását.

Az új rendelet, amit januárban 
sikerült megalkotni és elfogad-
tatni, tulajdonképpen két rende-

DiÓssi csAbA: Látható az összefogás eredménye

máSodik alkalommal rendezték meg májuS 4-én a duna-

keSzi önkénteS köztiSztaSági napot vároSunkban. nyíri 

márton önkormányzati képviSelő, környezetvédelmi ta-

nácSnok éS lelkeS cSapata gondoS, körültekintő előkéSzí-

tő éS Szervező munkájának nagymértékben köSzönhető, 

hogy ezen a napon mérhető módon lett tiSztább, rende-

zetteBB teLepüLéSünk közterüLetének jeLentékeny réSze. 

Közösen a köztisztaságért
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Nagy Gábor arról beszélt a megjelent telepü-
lési képviselőknek: a katasztrófavédelem felis-
merte, hogy a megelőzés fontosabb és kisebb 
költséggel is jár, mint a beavatkozások.

- Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
nagy mennyiségű szénmonoxid érzékelő ké-
szüléket szerzett be, melyeket a váci térségben 
pályázat útján juttatunk el a települések köz-
intézményeibe. A több éves statisztikai adatok 
sajnos azt mutatják, hogy minden évben egyre 
nagyobb számban kell beavatkoznunk a szén-
monoxid okozta balesetek miatt. Sajnos az is 
tény, hogy országosan nagyon sokan halnak 
meg szénmonoxid mérgezésben - mondta.

A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
első körben az önkormányzati és az állami 

fenntartású intézményeket látja el ezzel a kor-
szerű eszközzel, melynek használata ember-
életeket menthet meg. 

A tragédiák megelőzése érdekében – ké-
szülve a következő fűtési szezonra – adták át a 
készülékeket. Dunakeszin az Eszterlánc Óvo-
da 3 db, a Fazekas Mihály Általános Iskola, a 
Nevelési Tanácsadó, a Polgármesteri Hivatal 
és a Napsugár Idősek Otthona 1-1 darabot ka-
pott, melyeket dr. Molnár György, Dunake-
szi jegyzője vett át, aki elmondta, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal rendkívül fontosnak tartja 
az emberek biztonságát és ezért minden lehe-
tőséget megragad, hogy ennek eleget tudjon 
tenni.  

V. I.

A megelőzés ÉLETET menthet

negyvennégy darab SzénmonoXid érzékelő kéSzüléket adott át ápriliS 23-án a váci hivatáSoS tűzoltóSágon ürmö-

Si károly tűzoltó őrnagy, a tűzoltóSág parancSnoka éS nagy gábor tűzoltó alezredeS, a váci kataSztróFavédelmi 

kirendeltSég vezetője. az eSzközöket nyolc települéS – dunakeSzi, göd, kiSmaroS, letkéS, őrbottyán, Szokolya, vác éS 

váchartyán - vette át, amelyeket a közintézmények között oSztják Szét. dunakeSzi hét kéSzüléket kapott, melyeket 

dr. molnár györgy jegyző vett át. 

ápriliS 30-án tartotta meg a képviSelő-teStület a jogSzabályban előírt éveS 

közmeghallgatáSát. az eSeményen két helyi polgár élt a törvényben biztoSított 

jogával. 

Dunakeszi hét szénmonoxid érzékelő készüléket kapott a váci katasztrófavédelemtől

Az első felszólaló méltatta a város vezetésének 
erőfeszítéseit a település Duna parti részének 

rendezettségéért, a terület tisztántartásáért. Saj-
nálatos fejleménynek tartotta azonban, hogy a víz 
bizonyos részeken folyamatosan elmossa a part-
szakaszt. Válaszában Dióssi Csaba polgármester 
elmondta: a kérdésben az illetékes vízügyi igaz-
gatósággal folyamatos levelezésben áll a város, s 
igyekszik megoldást találni a problémára. Hozzá-
tette: A város kezdeményezte az ingatlan önkor-
mányzati tulajdonba kerülését. Amennyiben ön-
kormányzati tulajdonba kerül a partszakasz, ak-
kor a város saját maga fogja elvégezni a szüksé-
ges teendőket. Különösen azért tartja fontosnak, 
hogy a vízügyi szervek lépéseket tegyenek, mert 
egyre több magas fa gyökerét is kimossa a Duna 
vize, amely balesetveszélyes helyzetet eredmé-
nyezhet.

A közmeghallgatáson megjelent másik lakos 
szintén a Duna parti rész problémáját vetette fel. 
Mint mondta, örül annak, hogy egyre nagyobb 
területen kiépül a város Duna parti része, ugyan-
akkor sajnálatosnak tartja, hogy a fürdőzők és pi-
henők helyett a partszakaszt autóikkal és utánfu-
tóikkal a jetski-zők foglalják el. Amellett, hogy 
így nem lehet napozni és fürdeni, az ott élők pihe-
nését is zavarja a folyamatosan hangos vízi sport.

A város polgármestere válaszában elmond-
ta, hogy korábban kísérletet tettek ezeknek az 
utánfutós autóknak a kitiltására, de a vonatko-
zó KRESZ szabályai erre nem adtak lehetőséget. 
Ezért is döntött úgy a város vezetése, hogy a köz-

eljövőben a kiépített Duna parti sétányi részeket 
– az eredeti elképzeléseknek megfelelően - az au-
tók helyett átadják a gyalogos forgalomnak. Gép-
járművel csak az ott élők, kiadott engedély bir-

tokában közlekedhetnek majd, melyet a rend-
őrséggel együttműködve kontrollálnak. Ennek 
eredményeként az ott élők által sérelmezett han-
gos vízi sporti tevékenység is megszűnik a Duna 
partján.

A szerk.

Közmeghallgatás: Duna-parti kérdéseklet. Az egyik az épített örökség-
védelmi, ami kizárólag az épí-
tett örökséget és a hozzá tartozó 
környezetet védi, a másik pedig 
kizárólag a természeti értéke-
ket védi az urbánus hatásoktól. 
A döntésekhez előzetesen ko-
moly, szakmailag megalapozott 
dokumentumokat kell benyúj-
tani. A természetvédelmi rende-
lettel kapcsolatban javaslatot te-
het bárki a megfelelő dokumen-
táció benyújtásával, ugyanakkor 
ezt véleményeztetni kell a terü-
letileg illetékes Nemzeti Park 
Igazgatóságával, s az még az il-
letékes minisztériummal is vé-
leményezteti. A képviselő testü-
let így már szakmai szempontok 
alapján tud dönteni. Az is fon-
tos, hogy védett értékek eseté-
ben a kötelező kezelési tervet is 
el kell fogadni, ami a védett ér-
ték gyakorlati kezelését is meg-
határozza. Már volt pozitív elbí-
rálás is. Az '56-os Kegyeleti Park 
mögötti temetődombot, ami a 
csikófark nevű növény élőhelye, 
helyi védelem alá helyezte a tes-
tület és a kezelési tervet is elfo-
gadta. Összegezve, Dunakeszi 
építészeti örökségének védelmé-
ről, illetve a természetvédelmé-
ről szóló rendelet immár szak-
szerűen biztosítja a helyi értékek 
védelmét.  

Katona M. István



A hosszú, csapadékos tél utáni első tavaszi 
szombaton, április közepén került sor az immár 
hagyományos alsói szemétszedésre. A közte-
rületek, a Mogyoródi-patak és a repülőtér al-
sói szélének megtisztítását szolgáló kezdemé-
nyezés a Dunakeszi Alsóért Egyesület érdeme. 
A városrész illegális szemétlerakóit remek kö-
zösségi program keretében sikerült – remélhe-
tőleg nem csak átmenetileg – felszámolni. A 
zsákokba gyűjtött hulladékot a Közüzemi Kft. 
munkatársai szállították el. A körzet tisztasá-
ga érdekében az alagi és az alsói városrészen 
is több hulladékedényre volna szükség, folya-
matban van azon pontok összeírása, ahová in-
dokolt volna ezek kihelyezése.

A tervezési munkálatok befejeződtek, ha-
marosan elkezdődik, és – hacsak rendkívü-
li körülmények nem késleltetik – legkésőbb 
június végére elkészül a Bojtorján utcától a 
káposztásmegyeri vasúti átjáróig tartó, másfél 
méter széles, a gyalogos és a kerékpáros közle-
kedésre egyaránt szolgáló járda építése. A be-
ruházással hosszú évek óta várt fejlesztés való-
sul meg végre, általa jelentősen javulhat a köz-
lekedésbiztonság az érintett, igen forgalmas 
útszakaszon.

A körzetben idén három utcára – Ágnes, Lilla, 
Piroska – kerül szilárd burkolat. Az érintett la-
kók túlnyomó többségének véleménye alapján 
aszfaltburkolat (a másik alternatíva a térkő lett 
volna) épül előreláthatóan július és szeptember 
között a felsorolt utakon.

A képviselő-testület április 25-i ülésén ered-
ményesnek nyilvánította a Kincsem utca 12. 
szám alatt megvalósítandó új, korszerű bölcső-
de megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást. A 
kivitelezés a szerződéskötést követően meg-
kezdődik, a tervek szerint a bölcsőde még az 
idén elkészül.

A körzet több pontján is gondot okoz a he-
ves esőzések következtében a nagy mennyi-
ségű csapadék elvezetése, a Polgármesteri hi-
vatal Lakosságszolgálati osztályának munka-
társaival közösen keressük a megoldást ezen 
problémákra. A jó idő beköszöntével megsza-
porodtak a szúnyogok, gyérítésük május köze-
pén megtörténik.

Az alsói lakók több eseményt is szerveztek 
közösségük formálása, erősítése érdekében. A 
már említett szemétszedés mellett áprilisban 
bolhapiac és közös reptéri Hold- és csillagvizs-
gálódás alkalmából is sor került közösségi ösz-
szejövetelre. Hasonló céllal szervezi meg szülők 
egy csoportja május 25-én az alsói gyerekna-
pot, sorrendben negyedik alkalommal.

Lakótársaim megtisztelő javaslatait, észrevé-
teleit továbbra is folyamatosan várom az aláb-
bi elérhetőségeimen: benko.tamas.dunakeszi@
gmail.com; +36 70 665 31 84.

Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet képviselője

A nyár az építkezések időszaka lesz
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Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak és 
ismertessen Önökkel az idei év terveit.

További parkolók kialakítása
Körzetünkben legfontosabb feladatomnak 

a parkolási helyzet megoldását tekintettem és 
örömömre szolgál, hogy az önkormányzat is tá-
mogatja. Az elmúlt években jelentősen megnőtt 
a gépkocsik száma, és fizikailag nem fértek el az 
autók. A parkolás főként az esti órákban okozott 
gondot.

Az elmúlt években már sokat enyhült a problé-
ma: parkolókat alakítottunk ki a Meder utcánál, 
a kutyafuttatótól délre illetve a Szent István park 
keleti részénél, a Barátság útja 18-20. szám előtt. 

Idén a kutyafuttató déli részénél újabb 12 parko-
lót szeretnénk kialakítani, illetve a Barátság útjá-
nál is szeretnénk bővíteni a helyeket.

Egyik legfontosabb előttünk álló megoldan-
dó feladat a Barátság útja 16-24. között található 
földút szilárd burkolattal való ellátása.

Bár minden évben elvégezzük a gréderezést, 
az út állapota évről évre romlik. Az út mentén 
hiába vannak kialakítva parkolók, esős időben 
szinte megközelíthetetlen. Az út aszfaltozása je-
lentős beruházás, így elképzelhető, hogy több 
ütemben tudnánk megvalósítani. Remélem, 
hogy 2014-ig ezt a feladatot is sikerül megolda-
nunk.

kedves Lakótársaim!

Kérem engedjék meg, hogy néhány 
mondatban ismertessem Önökkel 
az elmúlt hónap lakóhelyünket érin-
tő eseményeit, eredményeit.

- A Közüzemi Kft. munkatársai 
több helyen megtisztították az út-
széleket, valamint elszállították a 
gallyakat a Malomárok területén. Ez-
úton is köszönjük munkájukat.

- Még az idén új padok és szeme-
tesek kihelyezésére kerül sor körze-
tünk több pontján.

- Terveinknek megfelelően a kö-
vetkező utcák aszfaltozására kerül 
sor 2013. évben: Kagyló köz, Kagyló 
utca, Római utca, Tavasz utca, Tutaj 
utca. A munkálatok befejezése ősz-
re várható.

- Április 8-án második alkalommal 
került megrendezésre a Dunakeszi Vi-
adal, a Katonadombon. A rendezvény 
– amelyen ezernél is több diák vett 
részt – idén is nagy sikerrel zárult.

- Május 26-án vasárnap a Katona-
dombon kerül megrendezésre a vá-
rosi gyermeknap, melyre mindenkit 
nagy szeretettel várnak a szervezők.

- A jó idő beálltával egyre többen 
választják kikapcsolódásuk hely-
színéül a Duna-partot. A Duna vize 
azonban veszélyeket is rejt. Ügyel-
jünk egymásra, úgy a fürdőzőkre, 
mint a csónakkal közlekedőkre.

- Városunk falugazdásza Kurucz 
István, akitől őstermelői igazolvány 
igényelhető. Telefonszáma: 06-30-
363-4153

Kérem, hogy esetleges észrevé-
teleikkel, ötleteikkel a jövőben is bi-
zalommal keresni szíveskedjenek, 
mint azt eddig is tették.
(tel.:	70-337-1604,	e-mail:	vincze.

geza56@gmail.com).
Vincze Géza

1. számú választókörzet 
képviselője

tisztelt dunakesziek! 
tisztelt révdűlőiek!
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Mint arról már korábban is hírt 
adtam, városunk buszközleke-
dése jelentős fejlődésen ment 
át. A Széchenyi utcán a Kárpát 
utca csatlakozásában két ide-
iglenes, valamint a Szilágyi-
Magyar utcánál egy ideiglenes 
buszmegállót alakított ki az ön-
kormányzat, melyeket már ki-
helyezett táblák is jeleznek. Ed-
dig a településnek ez a része ki-
esett a közösségi közlekedésből. 
A Csomádi utcától a Kossuth ut-
cáig terjedő szakaszon az utób-
bi 10 évben jelentősen megnőtt 
a lakosok száma. Sok az idős 
ember és a kisgyerekes család. 
Az új útvonallal a Tóvárosban la-
kók számára is több lehetőség 
nyílt a város más részeibe való 
eljutáshoz. A város vezetése 
gondoskodott arról, hogy min-
den háztartásba eljusson a me-
netrend, sajnos ennek ellené-
re vannak lakók, akik nem tud-
ják, mikor érintik a megállókat a 
járatok – ezeken a panaszokon 
csak a menetrend figyelmes és 
alapos tanulmányozása segít. 
Ha valaki egyedül nem boldo-

gul, kérjen segítséget a szom-
szédoktól, rokonoktól, ismerő-
söktől. Az egész várost beháló-
zó, ingyenes buszközlekedés és 
ennek menetrendje új, de mint 
minden jó dolgot, előbb-utóbb 
ezt is meg fogjuk szokni. 

A kátyúk javítása befejező-
dött városszerte. Ilyen sok, nagy 
és mély úthiba nem volt az előző 
években. Jó néhányat a város ho-
zott helyre, de nagy részük javí-
tását a Magyar Közút Nonprofit 

A 9. számú 
választókerület hírei

tisztelt 
Választókerületi polgárok!

Idén is igyekszünk a Szent István park karban-
tartását folyamatosan végezni, illetve a kiszáradt 
fákat pótolni, új fákat ültetni, ahogy ezt az eddi-
gi években is tettük. Ehhez, ahogy eddig is, majd 
kérni fogom lakótársaim segítségét. Az ültetés 
időszakát következő beszámolómban már fogom 
tudni jelezni Önöknek.

Szeretném kérni az itt élőket, hogy az együtt-
élés szabályait próbáljuk közösen betartani és 
betartatni. A megépült kutyafuttatóba tavaly já-
tékok is kerültek, idén pedig további játékokat 
helyeznénk el. De a kutyafuttató csak akkor le-
het igazán eredményes, akkor érheti el igazi cél-
ját, ha a kutyatulajdonosok valóban használják, 
és kihasználják, és nem a játszótereken sétáltat-
ják kutyáikat, ahol a kutyaürülék bosszankodást 
okozhat a kisgyermekes családoknak.

Megrongálódott kerítés
Többen jelezték, hogy a két kézilabda pályát 

elválasztó kerítés megrongálódott. Korábban 
már felújítottuk egyszer, de sajnos nem minden-
ki rendeltetésszerűen használta, így újra felújí-
tásra szorul. 

Sajnos a nemrég kihelyezett padokkal is ez a 
helyzetét, ott is rongálások történtek.

Kérem, vigyázzunk közös értékeinkre.

Köszönöm a lakótársaim segítségét, többen aktí-
van szoktak részt venni a faültetéseknél, és egyéb 
más feladatoknál, valamint köszönöm a sok ötletet, 
visszajelzést, amit Önöktől kapok.

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet  

képviselője

Már megszokhatták tőlem, 
hogy gyakran számolok be tö-
megközlekedési témával kap-
csolatban.  Az év elejére kiala-
kult egy egységes rendszer, 
amelybe jól illeszkednek a be-
vásárló járatok is. Az Auchan 
vezetői jelezték a város felé, 
hogy a saját menetrendjük 
változtatását szeretnék, ez 
ügyben folytatunk tárgyalá-
sokat a helyi áruházzal. A tár-
gyalások során figyelünk arra, 
hogy a jelenlegi személyszál-
lítási ellátottság ne romoljon, 
illetve az továbbra is integ-
ráns része legyen a városi tö-
megközlekedésnek. 

A város ismét megtartot-
ta szokásos majálisát, immár 
a Dunakeszi tulajdonába ke-
rült – eddig Vasutasként is-
mert – Magyi pályán. Mivel 
nem minden ember tud, vagy 
szeretne autóval közlekedni 
a Majális napján, az esemény 
helyszínének könnyebb meg-
közelíthetősége céljából egy 
reggeltől estig üzemelő helyi 
különjáratot állítottunk be. A 
járatok kihasználtságát figye-
lembe véve, a jövőben, min-
den munkaszüneti napra eső 
nagyobb eseményre hason-
ló rendkívüli járatokat fogok 
kezdeményezni. 

Van egy megoldatlan prob-
léma a Lósport telepen, ez pe-
dig egy gyalogos ösvény épí-

tése, amely lehetővé tenné, 
hogy tiszta lábbal lehessen 
kijutni a Nándori utcáig. A Te-
lep nem városi, hanem állami 
tulajdonban van, emiatt, he-
lyi fejlesztést ott nem lehet 
megvalósítani. A kérdést már 
többször felvetettem telepve-
zető úrnak, aki mindig kész-
séggel áll a kérdés megoldá-
sához, legutóbbi beszélgeté-
sünk során ígéretet tett arra, 
hogy az őszi esős időszakig 
megpróbál megoldást találni. 

Alagligeten az esővíz el-
vezetés hiánya okoz gondot 
több utcában, az utóbbi hó-
napban három megkeresést 
is kaptam ez ügyben.  A Czédli 
János utcában az egyik társas-
ház kerítése tövében keletke-
zett egy nagyobb rés, ezt só-
der felhasználásával eltün-
tettük. A megoldás reméljük, 
hogy tartós lesz, a május ele-
jén hirtelen jött kiadós zivatar 
egyelőre nem okozott problé-
mát. A Tamás Győző és Babicz 
Béla utcákban tapasztalt, 
szintén vízelvezetési problé-
mákkal kapcsolatos megoldás 
keresése folyamatban van. 

Amilyen későn köszöntött be 
a tavasz, olyan rövid is volt, és 
már áprilisban nyári meleget 
élhettünk át. Az erős napsütés 
nehezen elviselhető, különö-
sen a gyerekek számára, ezért 
az ott lakó szülők kezdeménye-

zésére vizsgálni kezdtem az ár-
nyékolás lehetőségeit. Egyik 
megoldás két dézsába ültetett 
fa rendelése, amelyeknek elég 
nagy a lombkoronája ahhoz, 
hogy árnyékot adjon legalább 
a homokozó területén.  A másik 
pedig – szintén a homokozó fe-
lett – egy fából épített, pavilon-
hoz, ill. szaletlihez hasonló te-
tőszerkezet kialakítása. A meg-
oldás kiválasztása az árajánlat-
ok kiértékelése után történik 
meg.  A játszótéren kisebb (ke-
rítés és kapu) javítási munká-
latokra is szükség volt, ezeket 
a Közüzemi Kft. segítségével 
megoldottuk. 

A Repülőtéri úti fejleszté-
sek eddig is kiemelt figyel-
met kaptak részemről képvi-
selői működésem során, elég 
csak a sűrűbben járó helyi bu-
szokra, a megálló felújításra, 
vagy a járdaépítésre gondol-
ni. Most egy régen várt, és ál-
talam erősen szorgalmazott 
projekt lép a megvalósulás 
szakaszába, ugyanis az érke-
ző oldali buszmegálló végénél 
egy gyalogos átkelőhely kerül 
kialakításra. A döntést a leg-
utóbbi jogi bizottsági ülésen 
hoztuk meg. 

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  
képviselője

tisztelt Lakótársaim!
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Áprilisban történtekről… 

- Többen kérték intézkedésemet 
az építményadó csökkentésé-
vel kapcsolatban. A kérelmezők 
egyedül élő nyugdíjasok, akik 
elveszítették életük párját. Ne-
hezményezték, hogy ugyanany-
nyi adót kell fizetniük, mint ami-
kor ketten éltek egy fedél alatt. 
Annak érdekében, hogy segít-
sünk az egyedül élő nyugdíja-
sok helyzetén, a város polgár-
mesteréhez címeztem beadvá-
nyomat, kértem, hogy terjessze 
be a soron következő Pénzügyi, 
Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülés-
re megvitatás tárgyául az épít-
ményadó csökkentésének ké-
relmét. A 2014-es esztendőre 
nézve az építményadó módosí-
tása, annak elfogadása enyhíte-
né az egyedülállók kiadásait.

- A Tábor u. 55. sarokingatlan 
Bajtárs u.-i oldalán gömbaká-
cok karózását, míg a Thököly 
u. 19., és Görgey u. 46. sz. előtti 
hársfák gallyazását kérték a la-
kók. Az érintettek kérelmét to-
vábbítottam, mely munkálatok 
jelenleg folyamatban vannak.  

- A Zrínyi és a Hunyadi u. sar-
kon lévő „Elsőbbségadás” táb-
la helyreállítását a Közüzemi 
Kft., majd a műszak illetékesé-
től kértem.

- A Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár előtti utasváró üve-
gezési munkálataira utaltam 
megkeresésemben (2012 őszén 
a városban található összes 
utasváró üvegezése megtör-
tént).

- Szintén ugyanitt, az utasváró 
előtti kátyú megszüntetése vé-
gett kértem intézkedést a Ma-
gyar Közút Zrt. felé. Elsősorban 
a buszra várakozókra baleset-
veszélyes, másodsorban a gép-
járművek futóművét és gumi-
abroncsait is tönkre teheti.

A kért munkálatok elvégzé-
se miatt vita van a város és a 
Magyar Közút között. A csator-
narendszer ugyan a városé, de 
a Kossuth u. teljes egészében 
a Közúté. Várhatóan a város 
fogja elvégezni a helyreállítási 
munkálatokat.  

- A Kölcsey u. 20/b. lakója az 
utcában kialakítandó fekvő-
rendőrök kialakítása miatt hí-
vott fel. A kérelmező aláírás-
gyűjtést kezdeményezett, me-
lyet 17 Kölcsey u.-i lakos aláírá-
sával támogatott. Az utcában 

több kisgyermekes család él, 
akik a gyorshajtók, a fokozott 
gépjármú forgalom végett fél-
tik gyermekeiket. A Kölcsey u.-
ban egy óvoda is üzemel, ami 
megerősíti, egyben alátámaszt-
ja aggodalmukat. Az osztályve-
zető asszonytól kértem intéz-
kedését a 2 db. fekvőrendőr ki-
építését, valamint a 30 km/órás 
sebességkorlátozó vagy a lakó-
pihenő övezetet jelző táblák ki-
helyezését illetően.

- Újabb kátyúk megszünteté-
se: - Királyhágó u. 3. - Zápolya u. 
43. és 45. (Közüzemi Kft.) 

 - Az Esze Tamás u. 5. sz. lakója 
jelezte, hogy igényt tart az ingat-
lanja előtti járdaépítéshez szüksé-
ges cement, sóder mennyiségé-
re. A 36m hosszúságú járda beto-
nozásához az építőanyag kiszállí-
tását a nyár közepére ígértem. 

- Nyugdíjas emberek pana-
szolták, hogy kertjükben több 
baromfijuknak vetett végett, 
a remélhetően csak ideiglene-
sen(?) beköltözött nyest famí-
lia, az ismert József u.-i „Pándi” 
telekre. Ennek látták kárát a 
kérelmezők, akik hozzám, majd 
a város vezetőjéhez címezték 
levelüket. A „Pándi” telek el-
hanyagolt, két évtizede lakat-
lan, rendezetlen, előzőleg pat-
kányokat láttak az ingatlanon. 
Ez ügyben anno, első alkalom-
mal 2012 márciusában kértem 
a helyszín vizsgálatát a mező-
gazdasági ügyintéző hölgytől, 
amit gyors és korrekt intézke-
dése követtet. Újabb érdeklő-
désemre e-mailben tájékoztat-
tak, hogy a József u.-i ingatlan 
alatti elhanyagolt telekkel kap-
csolatban intézkedni nem tud-
nak. A bejelentést áttették a 
Környezetvédelmi Hatóság-
hoz. Azóta gyakorlatilag sem-
mi nem történt, melyek végett 
újabb kártékony állatok költöz-
hettek be a József u.-ba.  

- Több folyamatban lévő ügy-
ben érdeklődtem, melyekről a 
helyszűke végett a következő 
számban olvashatnak. A fenti 
kérelmek, érdeklődések mind-
egyike írásban történt.

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

Az alkohol öl, butít és nyomorba 
dönt, tartja a mondás, viszont 

ettől erősek lesznek egyesek. Az 
utasvárón tombolják ki magukat, 

helyette le kellene menni egy 
edzőterembe, ahol levezethetnék a 

felesleges energiát. 

A látvány magáért beszél, illetve 
beszélt, mivel a kátyú megszün-
tetése időközben megtörtént. A 
kátyúzást félig-meddig(!) elvé-
gezték, de a Kossuth L. u. 18-22. 

rácsos víznyelőinek helyreállítása, 
a Kossuth 9–17–23. előtti vízakna 

fedelek kátyúzási munkálata még 
várat magára.

körzeti képvi  selőink jelentik
Kht. végezte el. A lakosok egy ré-
sze nem tudta, hogy a város fő-
útjai országos utak, s ezek kar-
bantartása, javítása nem a város 
feladata. Városunk vezetése ko-
moly küzdelmet folytatott azért, 
hogy a rossz utak miatti baleset-
veszélyt, és károkat az illetéke-
sek megszüntessék.  

A gyors felmelegedés a nö-
vények, fák fejlődését felgyorsí-
totta. Az utcákon és a kertekből 
az utcára kihajló, elburjánzó nö-

vényzet zavarhatja a gyalogos, 
esetenként az autós közlekedést 
is. Kérem a lakókat, hogy nyírják, 
ritkítsák a zavaró növényeket, a 
nyesedéket gyűjtsék össze a 
Közüzemi Kft-nél beszerezhető 
zsákokba, mert a zöld hulladé-
kot is rendszeresen, a kijelölt na-
pokon elszállítják a kommunális 
hulladékkal együtt.

Sokat segíthetnek a közleke-
dési nehézségek és balesetve-
szély csökkentésében az itt la-

kók is. Többek között a jelen-
tősen elszaporodott kisebb 
nagyobb szikladarabokra gon-
dolok, melyeket a járművezetők 
nem vesznek észre, és ez a ko-
csik rongálását eredményezi. Te-
gyük meg városunk és a közleke-
désben résztvevő társaink érde-
kében, hogy elhárítjuk ezeket az 
akadályokat, melyek kihelyezé-
sét városi rendelet is tiltja.

Szeretném felhívni a kutyatu-
lajdonosok figyelmét arra, hogy 

sok, a kutyaürülék zacskós tá-
rolására szolgáló szeméttároló 
van választókerületben is. A du-
nakeszi kutyák sem képesek ma-
guk belehelyezni ezeket a zacs-
kókat. Segítsünk nekik! 

Köszönöm mindenkinek, aki 
tesz bármit is környezetünk 
szebbé tételéért.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője
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Tisztelt Lakótelepi Polgárok! A 
legutóbbi beszámolóm elején a 
tavaszt köszöntöttem, de a ter-
mészet megtréfál néha bennün-
ket, s a tél után rögtön a nyárba 
csöppentünk!

Ez bizony sok olyan problémát 
is előrébb hozott, ami inkább 
nyáron szokott jelentkezni. A 
zöldterületeink állapota, karban-
tartása, rendezése, tisztasága 
bizony még hagy kívánni valót, 
s ennek érdekében természete-
sen felvettem, felveszem a kap-
csolatot az illetékesekkel! De per-
sze a mi dolgunk is, hogy vigyáz-
zunk közös kincsünkre, ezért ké-
rek mindenkit, figyeljünk oda a 
szemetelés elkerülésére, s a ku-
kák környékének rendjére is! Ér-
kezett már hozzám lakossági pa-
nasz (jogosan), hogy sok a sze-
mét néhány területen, s tegyünk 
ellene valamit!

A parkolás kérdése továbbra 
is megoldandó probléma a be-
hajtani tiltott szerviz utakon, ez 
egyre több itt élőt bosszant és 
háborít fel joggal, hiszen ez a 
szabálytalanság akár életeket is 
veszélyeztethet! Kértem és kér-

ni fogom a közterület felügye-
let és a rendőrség illetékeseit, 
hogy még fokozottabban ellen-
őrizzenek e területen.

A legutóbbi testületi ülésen el-
fogadtuk, hogy térfigyelő rend-
szer kiépítése kezdődjön meg 
a városban, s a részletes meg-
beszéléseken, melyeken eldől, 
hogy hova kerüljenek először, 
összefogva a többi lakótelepi 
képviselővel erősen szorgalmaz-
zuk majd, hogy ide is kerüljön be-
lőlük már az első ütemben is!

Aki ott volt élvezhette, aki 
nem az sajnálhatja, hogy kihagy-
ta a „Miénk a Magyi!” rendez-
vényt május elsején! Azért is volt 
fontos, mert egy minket is érintő 
esemény is sorra került.  Polgár-
mester úrral közösen átadtuk a 
fiataloknak az újonnan épült ext-
rém sportpályát, mely a szakér-
tők szerint az ország egyik leg-
jobb ilyen létesítménye! Ez azért 
fontos a Lakótelep Szíve számá-
ra is, mert így már nem a lépcső-
kön, tereken, intézményi udva-
rokon, sokakat zavarva, akadá-
lyozva, s magukat fokozott ve-
szélynek kitéve sportolhatnak az 
ilyen sportokat kedvelő gyerme-
keink! Remélem ez is segíti majd 

körzetünk szebbé, kellemeseb-
bé, nyugalmasabbá válását! Egy 
kisebbségi önkormányzatok ál-
tal beadott kezdeményezés is 
elindult, melynek célja, hogy a 
mostani József Attila park elne-
vezés helyett az Aradi Vértanúk 
parkja legyen e szép zöld terü-
let, és itt ünnepeljük majd éven-
te hőseink emlékét! Magam azt 
javasoltam, támogatva a kezde-
ményezést, hogy József Attila is 
kapjon egy méltó új teret ahol a 
nagy költő emlékét is méltókép-
pen megőrizhetjük. Az elmúlt 
napokban vettem részt azon a 
családi napon, amit Dobos Gá-
bor Mesteredző szervezett a 
Kőrösi iskolában az általa okta-
tott harcművész palántának és 
természetesen szüleiknek, hoz-
zátartozóiknak, barátaiknak is. 
Rendkívül jó hangulatú, sikeres 
rendezvény volt, nagyon sze-
retném, ha egyre több hasonló 
nyújtana kikapcsolódást, egész-
séges szórakozást az itt élők szá-
mára! Gábornak ezúton is köszö-
nöm és gratulálok mester foko-
zata megszerzéséhez!

Egyre többen keresnek meg 
körzetünk apróbb s nagyobb 
gondjaival, örömeivel levélben 

és e-mailben is! Ezt továbbra 
is várom, és kérem segítségü-
ket, hogy a Lakótelep Szíve még 
egészségesebben dobogjon!

A műszaki problémák bejelen-
tésére közvetlenül is van lehető-
ség, munkaidőn kívül és hétvé-
gén, a 06-70-380-64-73 ügyeleti 
telefonszámon, munkaidőben 
a Polgármesteri Hivatal Műsza-
ki osztályán, az 542-818-as szá-
mon, vagy a muszak@dunake-
szi.hu      e-mail címen.

Megkeresésüket várom a Du-
nakeszi Garas utca 4. levélcímen, 
a Seltenreich.j@dunakeszi.hu 
e-mail címen, vagy telefonon a 
06-27-542-805/ 206 melléken. 

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

körzeti képvi  selőink jelentik

Örömteli eseményre gyülekez-
tek azok a dunakeszi polgárok, 
akik május 1-jén kilátogattak az 
utóbbi évtizedekben Dunake-
szi Vasutas Sporttelepként is-
mert helyszínre. Ahogyan koráb-
ban már olvashatták, a sportpá-
lya Dunakeszi Város tulajdonába 
került, így most már új-régi név 
alatt - Magyarság Városi Sport-
telep - rendezett körülmények 
között várta a „Miénk a Magyi!” 
rendezvényre az ideérkezőket. 
Az idő is kitett magáért, így a 
kilátogató kicsik és nagyok egy 
jóhangulatú, színes programok-
kal tarkított napot tölthettek el. 
A programok közül is kiemelke-
dett a „Magyi” megnyitására el-
készült BMX pálya „avatása”, 
amely a professzionális kialakí-
tása folytán országos és nem-
zetközi versenyek megtartására 
is alkalmas. A bemutatón léleg-

zetelállító produkciókat is látha-
tott a közönség.

Régi keletű probléma megol-
dásának végére kerül pont a nyár 
folyamán. A Táncsics, valamint 
a Martinovics utca városi kerék-
párút-hálózat részeként kialakí-
tott forgalmi rendje, már az át-
adást követő időszakban problé-
mát okozott. A kerékpárút-háló-
zat teljes szakaszára vonatkozó 
változtatási moratórium most 
járt le, így elhárult az akadály a 
módosítás végrehajtásától. A La-
kosságszolgálati Osztály munka-
társai egyeztetve Polgármester 
úrral úgy döntöttek, hogy a már 
korábban elfogadott forgalmi 
rend változtatását – figyelemmel 
az ezt követő időszakban esetle-
gesen bekövetkező balesetveszé-
lyes helyzetek kialakulására – az 
iskolai szorgalmi időszak végét 
követően hajtják végre. Városunk 
köztisztasági napot rendezve, im-
már hagyományként csatlako-

zik, az országos „TE SZEDD!” akci-
óhoz. A korábbi évek alatt nagy-
mértékben sikerült csökkenteni 
az illegális szemétlerakást, de saj-
nos most is még erre kellett a fő-
hangsúlyt fektetni. A több hely-
szín közül kis csapatunk most a 
város északi részének vasút mel-
letti területén igyekezett felszá-
molni az illegálisan lerakott hulla-
dék halmokat.

Ehhez kapcsolódik, hogy a 
Szent Mihály Plébánián sokéves 
hagyomány, hogy május elején a 
plébániai kert és a környékének 
kertrendezésére, takarítására ke-
rül sor. A nagy létszámú közös-
ség lelkes munkájának köszönhe-
tően megújult a plébániakert és 
környéke. Az előző hírlevelemben 
említett fagykárok okozta úthi-
bák részlegesen kijavításra kerül-
tek. A kátyúk nagyrésze eltűnt, de 
a beszakadt csatornafedelek javí-
tása sajnos még mindig nem tör-
tént meg. A kijavításukra az illeté-

kesektől nem sikerült megnyug-
tató időpontot kapni. Észrevéte-
leiket, javaslataikat továbbra is 
várom a következő elérhetősége-
ken: Tájékoztatom Önöket, hogy 
következő fogadó órám időpont-
ja május 30. 18.00 óra, helyszíne a 
Bárdos Lajos Általános Iskola

E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 

Fő út 25.                      
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

kedves Lakótársaim!

A Lakótelep Szíve
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosítás szóló 

jogszabály alapján polgári védelmi kötelezett-
ség terheli azt az állampolgárt, aki nem élvez 
mentességet (lsd. lentebb).

Dunakeszi Város Önkormányzatának 
szándéka, hogy a hatékony együttműködés 
érdekében a lakók kötelezése helyett a pol-
gárvédelmi szervezet önkéntes alapon szer-
veződjön. Ezért olyan önkéntes személyek je-
lentkezését várjuk, aki városunkban szívesen 
teljesítenének polgárvédelmi szolgálatot, akik 
úgy érzik baj esetén szívesen segítenek lakó-

társaiknak és örömmel vesznek részt ilyen 
jellegű közösségi munkában.

A jelentkezéshez szükséges adatlapot 
telefonon (27/542-845), illetve emailen 
(juhaszk@dunakeszi.hu) kérhetnek, ame-
lyet postafordultával küldünk meg. 

Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól: 
(54. § (1) bekezdés)

a) a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi 
nyugdíjkorhatárt elért személy,

b) a terhes nő, terhességének megállapítá-
sától kezdve,

c) a gyermekét saját háztartásában nevelő 
anya, a gyermek 6 éves koráig,

d) a gyermekét saját háztartásában egyedül 
nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig,

e) a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven alu-
li gyermekét gondozza,

f) aki a vele közös háztartásban élő, állandó 
ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági 
rokonát vagy házastársát egyedül látja el,

g) aki munkaképességét legalább 67%-ban 
elvesztette vagy aki egészségi állapota folytán 
a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.

Dunakeszi Város Önkormányzata

Önkéntes jelentkezőket várunk a Dunakeszi Polgárvédelmi Szervezetbe

Közel ezer fiatallal telt meg a kapitány-
ság udvara. Jelen volt Dióssi Csaba or-

szággyűlési képviselő, Dunakeszi város pol-
gármestere, Erdész Zoltán alpolgármester, 
Bíró Attila Járási Hivatalvezető, valamint 
Bognár Vera, a K&H Bank dunakeszi fiók-
jának igazgatója. A felsoroltak mellett a ren-
dezvény a Keszi Center Központjának, a Vö-
röskereszt helyi szervezetének, a Pest me-
gyei Bűnmegelőzési Osztálynak, valamint a 
Balesetmegelőzési Bi-
zottságnak a támoga-
tásával, és nem utol-
sósorban a kapitány-

ság lelkes dolgozóinak munkájával jött létre. 
A részvetők nagy számát elsőként Tóth 

Csaba rendőr alezredes, kapitányságvezető 
köszöntötte. Elmondta, hogy a nyílt napon 
igyekeznek minél tágabb körben, a külön-
böző szakágak közreműködésével bemutat-
ni sokoldalúságukat.    

Megköszönte a körültekintő előkészítő 
munkát Dióssi Csaba, hozzátéve, hogy min-
den szabálykövető állampolgár számára fon-

tos megismerni a testület 
mindennapos szolgálatát. 

A megnyitó folytatása-
ként átadták a korábban 
meghirdetett rajzverseny 
díjait a legjobb óvodá-
soknak, általános iskolás 
alsó és felső tagozatosok-
nak. A pályamunkákat 
egyébiránt ki is állították 
a helyszínen.  

Mi minden várta a fi-
atalokat? A bűnügyi sátorban megismerték 
az ujjlenyomat vétel technikáját. Példátla-
nul nagy sikere volt a fegyverbemutatónak. 
A rendőrlovak irigylésre méltó türelemmel 
viselték a "helybenlovaglást" kipróbáló gye-
rekek százait. A nagyobbak lelkesen tesztel-
ték közlekedési ismereteiket a KRESZ-totó 
kitöltésével. A rendőrségi hajó, a járőrautók 

és motorkerékpárok ugyancsak rendkívül 
népszerűek voltak. Fantáziájukat és ügyessé-
güket kisebbek, nagyobbak próbára tehették 
az aszfalt rajzversenyen. A díjazottak jutal-
mukat a későbbiekben, tanintézményeikben 
vehették át a rendőrség képviselőitől. A Vö-
röskereszt sátorában nem csupán az arcfes-
tés vonzotta a gyerekeket, ott gyakorolhatták 
az "ambu babán" az újraélesztés technikáját. 
A nap fénypontja pedig a mindig rendkívül 
népszerű rendőrkutya bemutató volt, az okos 
négylábúak produkciói most is nagy tetszést 
arattak. Mivel oly sikeres és eredményes volt 
a nyílt nap, folytatása jövőre bizton várható.

Katona M. István
A szerző felvételei

hoSSzú Sorokban érkeztek óvodáSok, iSkoláSok ápriliS 25-én reggel a duna-
keSzi rendőrkapitánySág udvarára. nyílt napra invitálták a Fiatalokat, a 
múlt évi SikereS kezdeményezéS után idén máSodjára abból a célból, hogy 
közelről iSmerjék meg a polgárbarát rendőrSég életét, tevékenySégét. 

Az aszfalt rajzverseny eredménye

Csapatverseny
1. "Bátor rendőr" Bárdos Lajos 
Általános Iskola
2. "Hajó csoport" Játszóház óvoda
3. "Jessie és a lányok" Fáy András 
Általános Iskola

Óvodások
1. Szemaya Nikolett Alagi óvoda
2. Olnay Viktória Mira MÁV óvoda
3. Lakocsi Milán Alagi óvoda

Iskolások
1. Barányi Ervin Széchenyi István 
Általános Iskola
2. Pataki Alexa Bárdos iskola
3. Kövesdi Kitti Széchenyi iskola
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A profik selejtező versenye 
előtt Dióssi Csaba polgár-

mester adta át a város legújabb 
sportcentrumát Seltenreich Jó-
zsefnek, a Polgármesteri Hiva-
tal Sportigazgatósága vezető-
jének, és rajta keresztül a he-
lyi fiataloknak. – Nagyon sok 
dunakeszi fiatal álma vált va-
lóra a BMX pálya megépítésé-
vel, melyet évek óta dédelget-
tek – mondta avató beszédében 
a polgármester, aki örömmel 
tette hozzá; a megvalósulást ér-
demben segítette, hogy az ál-
lam Dunakeszinek adta az egy-
kori Vasutas sporttelepet. Jó 
érzéssel beszélt arról is, hogy a 
Városi Konzultációban részt-
vevők nagyarányban támogat-
ták a BMX pálya megépítését. 
– Hazánk legjobb versenyzői 
szerint is az ország egyik leg-
korszerűbb pályáját építettük 
meg – emelte ki Dióssi Csa-
ba. Dunakeszi első embere kö-
szönetet mondott mindazok-
nak, akik segítették a létesít-
mény létrehozását. Ezt köve-
tően kedves szavakkal átadta 
Seltenreich József sportigaz-
gatónak az új BMX pályát, aki 
a sportot szerető dunakesziek 
nevében mondott köszönetet 
az önkormányzatnak a „fan-
tasztikus sportlétesítményért”.

Dunakeszi legismertebb 

BMX-es versenyzője, Szántó 
Bálint is köszönetet mondott a 
sportcentrum felépítéséért, aki 
a polgármesterrel és a sport-
igazgatóval a nemzeti színű 
szalag átvágásával ünnepélye-
sen felavatta a 30 millió forin-
tos beruházással épült sportlé-
tesítményt.

A megnyitó után kezdetét 
vette az első verseny, melyen az 
ország kiválóságai mérték ösz-
sze bátorságukat, gyorsaságu-
kat és ügyességüket. Miközben 
a fej, térd, könyök- és sípcsont-
védővel felszerelkezett profi 
versenyzők vívták gigászi küz-
delmüket, arról kérdeztem né-

hány helyi fiatalt: - Hogy tet-
szik a pálya, mit jelent számuk-
ra a BMX? 

- Nagyon örülünk a pályá-
nak, mert Dunakeszin több 
mint kétszázan vagyunk, akik 
ennek az izgalmasan szép 
sportnak hódolunk. Időben és 
pénzben nem kevés megtaka-

rítást jelent ez számunkra, mi-
vel eddig a fővárosi Ligetbe jár-
tunk be edzeni – vágta rá szin-
te egyszerre Szimler Péter és 
Zemlényi Ádám. A fiúk szerint 
nagyon népszerű, de az is igaz, 
hogy a BMX nagyon veszélyes 
sportág. – Vakmerőnek kell 
lenni, hogy belevágjon az em-

ber – mondja őszintén Péter, 
aki Ádámhoz hasonlóan egy-
szer majd olyan népszerű és si-
keres versenyző szeretne lenni, 
mint azok a profik, akikre cso-
dálattal néznek fel.   

 A 16 éves Bali Krisztiánt is a 
sportág veszélyeinek sikeres le-
győzése vonzza. – Néhány éve, 
amikor a barátom bemutatta 
ezt a sportot, akkor halt meg a 
nagymamán, akinek elveszté-
se után a lelkemben keletkezett 
űrt a BMX töltötte ki. A sport, 
a rendszeres edzés átsegített 
a nehéz hónapokon – osztot-
ta meg érzelmeit Krisztián, aki 
társaival már nagyon várta, 
hogy az új pályán ők is próbára 
tehessék ügyességüket.

A sportág rendkívül látvá-
nyos és népszerű, ám művelé-
se nem veszélytelen, nem vé-
letlenül hangsúlyozta avató be-
szédében Dióssi Csaba, hogy 
vigyázzanak magukra és egy-
másra a fiatalok, akik a pályát 
kizárólag az előírások betartá-
sa mellett használhatják. 

BMX-seinknek mit is kí-
vánhatnánk az avatás ünnepé-
lyes pillanataiban, mint élmé-
nyekben gazdag, balesetmentes 
sportolást…

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

óriáSi várakozáS előzte meg a magyarSág egykori edzőpályáján épített bmX SportkompleXum avatáSát. a kíváncSi 
érdeklődők Százai a központi épület lelátójának árnyékából Szemlélték az orSzág legjobb bmX-Seinek már-már a 
vakmerőSéggel Felérő lélegzetelállító produkcióit. a Fiatal Sportemberek olyan könnyedSéggel rugaSzkodtak el a 
„rakéta” SebeSSégével megközelített közel kétmétereS íveS pályáról, mint az olimpiai bajnok tornáSz a dobbantóról, 
hogy 3-4 métereS magaSSágban a könnyen kezelhető SpeciáliS kerékpáron akrobatikuS mutatványok Sorozatát mu-
taSSák be a néző ámulatára.  zúgott iS az eliSmerő vaStapS…

Felavatták a városi BMX pályát
Az álom valóra vált
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DUNAKESZI MÁSODSZOR IS 
MEGNYERTE A VIADALT

Az önkormányzat legújabb rendeletei

- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V.03.) 
rendelete a Dunakeszi Város Önkormányzata egyes rendeletinek módo-
sításáról

- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.03.) 
rendelete a Dunakeszi Város 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2011.
(II.28.) rendelet módosításáról

- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (V.03.) 
rendelete a Dunakeszi Város 2012. évi költségvetéséről szóló többszörö-
sen módosított 5/2012. (II.28.) rendelet végrehajtásáról

Dunakeszin idén harmadik alkalom-
mal, április 19-én a Dunakeszi Hu-

mán Szolgáltató Központ Gyermek és 
Családvédelmi Szakmai Egység szervezé-
sében köszöntötték a két városi bölcsőde 
munkatársait. A megjelenteket – köztük 
Dióssi Csaba polgármestert, Dr. Molnár 
György jegyzőt és Manhalder Zoltánné la-
kosságszolgálati osztályvezetőt – Jancsik 
Beáta, a szakmai egység vezetője köszön-
tötte. 

A gondozónői hivatás szépségéről szól-
va így fogalmazott: "A mosoly, a kisgyer-
mekek iránti szeretet, nyitottság, a tö-
rődés, az adni tudás és akarás a bölcső-
dékben dolgozók személyiségének leg-
mélyebb, legjellemzőbb tulajdonsága… 
Nincs munka, amely ennyi őszinte gyer-
meki szeretettel kecsegtet, nincs egyet-
len munka sem, amelynek a valódi hasz-
nát csak évek, esetleg évtizedek múlva lát-
hatjuk."

Beszédében a polgármester kiemelte, 
hogy a gyorsan fejlődő, lakosságszámban 
is gyarapodó városunkban "pozitív prob-
lémaként" jelentkezik a legkisebb gyer-

mekek maradéktalan elhelyezése a két 
bölcsődében. "Az önkormányzat részéről 
törekszünk arra, hogy egyre jobb legyen 
a helyzet. Reményeink szerint a második 
félévben megnyílhat egy új, XXI. száza-
di igényeket kielégítő négycsoportos böl-
csőde a Posta utcai óvoda mellett. Emel-
lett pedig már megnyitottunk egy gyer-
meknapközi szolgáltatást, ahol egyéni 
igények szerint néhány órára lehet a kis-
gyermeket elhelyezni. 

Ezt követően átnyújtotta a városi kép-
viselő testület által adományozott Em-
léklapot Módisné Steiger Viktóriának, 
aki a Fóti úti bölcsődében tíz éve dol-
gozik gondozónőként. Ugyancsak Em-
léklapot vehetett át Dulházi Kálmánné, 
ő a Garas utcaiban gondozza a kicsinye-
ket, immár huszonhét éve. A családi in-
díttatás eredményeként leánya óvónő 
az Eszterlánc óvodában. Mindkét elis-
merésben részesült elkötelezett hivatás-
tudattal, a gyermekek iránti szeretettel 
végzi munkáját. 

Az ünnepség zárásaként a Posta utcai 
óvoda gyermekei adtak kedves, emléke-
zetes műsort.

Katona M. István
Fotó: Köleséri Julianna

Bölcsődék napja 2013
több mint Százhatvan eSztendeje, 1852. ápriliS 21-én peSten, a kalap utcában Forrainé brunSzvik júlia, az 
óvodateremtő brunSzvik teréz unokahúga, az elSő peSti bölcSődei egylet elnökeként megnyitotta az elSő 
magyar bölcSődét. e jeleS nap emlékeként 2010. márciuS 15-i hatállyal dr. herczog láSzló SzociáliS éS mun-
kaügyi miniSzter ápriliS 21-ét a bölcSődék napjává nyilvánította.

Értesítjük Dunakeszi és a környező 
települések lakosságát, hogy Sellei 

Zoltán, a Magyar Kultúra lovagja, Du-
nakeszi Díszpolgára síremlékénél, az 
Új Temetőben május 16-án csütörtö-
kön 15 órakor virágot helyezünk el a 
művész születésnapja tiszteletére. Sze-
retettel várjuk Sellei Zoltán ismerőseit, 
barátait, akik szeretnék a megemléke-
zés virágait elhelyezni.

Bige Stefánia, a művész özvegye
Kölcsey Ferenc 

Városi Könyvtár munkatársai

MEGEMLÉKEZÉS 
Sellei Zoltán sírjánál
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Dsida Jenő: Hálaadás című 
fent idézett gyönyörű ver-

sének hangulata hatotta át a 
családi otthont, amikor Dióssi 
Csaba polgármester a három 
gyermekes édesanyát, Iklódy-
Szathmáry Esztert köszöntöt-
te Anyák napja alkalmából. – 
E nap az egyik legjelesebb ün-
nep az életünkben. Városunk-
ban régi szép hagyomány, hogy 
az önkormányzat egy kiemel-
kedő és példamutató életút-
tal rendelkező, köztiszteletnek 
örvendő édesanya köszöntésé-
vel – jelképesen - a Dunakeszin 
élő valamennyi édesanya előtt 
fejezi ki tiszteletét. Közismert 
önről, hogy három gyermekes 
édesanyaként a Diófa Nagy-
családosok Egyesületében ki-
emelkedő közéleti tevékeny-
séget folytat, melyet ezúton is 
köszönünk. Tiszteletünk jele-
ként szeretettel köszöntöm az 
Anyák napja alkalmából! – fe-
jezte ki nagyrabecsülését a vá-
ros polgármestere, aki egy 
csokor virággal köszöntötte 
Iklódy-Szatmáry Esztert. 

A három fiú boldog édesany-
ja meghatottan fogadta a kö-
szöntést, aki elmondta, hogy 
rendkívül nagy megtisztelte-
tésnek tartja a polgármester 
úr és munkatársai gesztusát, 
mellyel őt tisztelték meg. – Hat 

éve költöztünk Dunakeszire, 
amikor a legnagyobb fiam szü-
letett. Gyorsan megkedveltük 
a várost, így hamar bekapcso-
lódtam a helyi közéletbe, tavaly 
szeptember óta én fogom össze 
a Dunakeszi Diófa Nagycsalá-
dosok Egyesülete tevékenysé-
gét. Büszkén vallom, hogy Du-
nakeszi, a Mi városunk, ahol 
igazi közösségre és otthonra 
találtunk. Amellett, hogy há-
rom gyermekünket igyekszem 
nevelgetni-terelgetni a min-
dennapok során, itthon dolgo-
zom a szakmámban, mint uta-
zás és rendezvényszervező – 
mutatkozott be otthonunkban 
az ünnepelt édesanya. Iklódy-
Szathmáry Eszter elárulta, 
hogy nem is álmodta volna, 
hogy egyszer három gyerme-
ke lesz. 

– Nagyon boldog vagyok, 
hogy három fiú gyermekem 
született. Persze, mint minden 
nagycsaládban, nálunk is vál-
togatják egymást az örömmel 
és nehézségekkel teli napok. 
De ez így gyönyörű, így a leg-
csodálatosabb dolog. Semmi-
ért nem cserélném el – mond-
ta boldog mosollyal az arcán, 
miközben magához ölelte leg-
kisebb fiát. 

Vetési Imre

Dsida Jenő: Hálaadás (részlet)

Köszönöm Istenem az Édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm Istenem az Édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este

Imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban

Itt e földöm senki nem szerethet jobban!

Dunakeszi Humán Szolgáltató Központ
pályázatot hirdet
Gazdasági vezető 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony és 

határozott, 5 évre szóló vezetői megbízás
Szükséges képzettség:

Felsőfokú közgazdasági, pénzügyi-számviteli végzett-
ség, vagy felsőfokú végzettség és regisztrált mérlegképes 

könyvelői, vagy államháztartási könyvelői képesítés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információért Molnár István 
János Intézményvezetőnél lehet érdeklődni a hszk.human@gmail.com 

címen, illetve a 06-27-349-575 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére 

történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) 
az iktatószám szerepeltetésével: K-XVI-601/2013

• Személyesen: Hoffer Ottóné - Iktató iroda, Pest megye, 
Dunakeszi, Fő út 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.kozigallas.hu

Telekeszi TV
www.dunakeszi.hu
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A közönséget Dr. Ruszinkóné 
Czermann Cecília igazgató 

asszony köszöntötte, s elmond-
ta, hogy a nemzetiségi önkor-
mányzat fontosnak tartva az is-
kola munkáját, anyagilag is tá-
mogatja az intézményt. Számos, 
közösen szervezett művészeti 
esemény igazolta már eddig is 
az együttműködés eredményes-
ségét.

Tárlatnyitójában Maczkay 
Zsaklin művészeti újságíró a 
zene és a képzőművészet egy-
mást inspiráló, egymásra köl-
csönösen ható viszonyát boncol-
gatva kiemelte: "A mai, kortárs 
képzőművészek ugyanolyan 
élénk képzelettel, s szüntelen 

megújuló, ezer ötletet szülő kí-
váncsisággal fejtegetik a zene 
láthatóvá tételének titkát, mint 
ahogy ezt a reneszánsz, a rea-
lizmus vagy akár az avantgarde 
nagymesterei tették."

Dusza Tibor többek között 
derűs könnyed hangvételű ze-
nészképeket, fővárosunkat idé-
ző utcajeleneteket, és néhány ta-
vaszi-nyári kompozíciót állított 
ki. A XIX, századi impresszio-
nisták jelenkori utódjaként ma-
gával ragadó hangulatot ébreszt 
a befogadóban. Magyar Miklós 
már-már fotografikus hűség-
gel megfestett zenészlegendá-
kat, a 60-as, 70-es és 80-as évek 
mítikus ikonjait, és élénk, tisz-
ta színekkel megrajzolt stilizált 
zenészképeket hozott el a tár-
latra. Vincze József pedig a tőle 
már megszokott, egyedi stílusú 
lemezképekkel igazolta most is, 
hogy a rideg anyag miként válik 
keze nyomán álomszerű, csak a 
képzeletben létező lírai kompo-
zíciókká.

Dr. Mervald Anna, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke elmondta, hogy a művé-
szeti iskolával közös, évek óta 
tartó együttműködésük legfon-
tosabb törekvése, hogy a kultú-
rát minél szélesebb körben el-
terjesszék. 

A koncerten színre lépő nö-
vendékek valamennyien or-
szágos zenei versenyek rangos 
helyezettjei, vagy éppen most 
készülnek regionális, illetve 
megyei szintű hangszeres meg-
mérettetésre. Bárdos Csenge és 
Ungár Cecília zongorán, Hor-
váth Bálint gitáron, Nagy Iván 
xilofonon, Tóth Barbara fuvo-
lán, Tóth Máté harsonán játszva 
bizonyította felkészültségét, te-
hetségét. A koncert zárásaként a 

zongoraötös – Leszkovszki Zsó-
fia (hegedű), Kirsch Klára (csel-
ló), Vasicza Rebeka (hegedű), 
Nagy András (brácsa), Ferkai 
Péter (zongora) – előadása te-
remtett emlékezetes perceket.   

Katona M. István
A szerző felvételei

ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
a művéSzetek találkozáSának minden alkalommal Szép éS emlékezeteS programja a dunakeSzi FarkaS 
Ferenc művéSzeti iSkola zene éS képzőművéSzet elnevezéSű Sorozata. legutóbb ápriliS 19-én került Sor e 
nemeS eSeményre. ezúttal a német nemzetiSégi önkormányzattal közöS SzervezéSben három, vároSunk-
ban élő alkotó, a dunart képzőművéSzeti egyeSület tagjai – duSza tibor éS magyar miklóS FeStőművéSzek, 
vincze józSeF SzobráSzművéSz – mutatkozott be munkáival, majd a művéSzeti iSkola kiemelkedő tehetSégű 
növendékei adtak nagy Sikerű koncertet.

A hirdetés felmutatója 15% engedményben részesül!
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Városházi esték - 
Radnóti Diákszínpad előadás  

Szeretettel meghívjunk Önt és egész családját a Városházi 
esték programsorozat soron következő rendezvényére.

Műsor: Hans Sachs: A lovag meg az ibolya - vásári komédiák
Bemutatja a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium Radnóti 

Diákszínpada
Rendező: Lengyel István

Időpont: június 1. szombat 18 óra 
Műsoridő: 60-70 perc

Helyszín: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala belső 
udvar, Fő út 25. (bejárat a Dózsa György tér felől)

Az est háziasszonya: 
Bocsák Istvánné, önkormányzati képviselő

„Megőrzött pillanatok”
a két kiváló barát-két nagySzerű művéSz mutatkozott be a minap a nagykö-
zönSég előtt a kölcSey Ferenc vároSi könyvtár előtér galériájában. tuzSon 
BerczeLi péter – megannyi orSzágoS éS nemzetközi díjjal kitüntetett – FeS-
tőművéSz ezúttal művéSzettörténéSzként régi kedveS barátja, dr. molnár 
györgy FotóművéSz gyönyörűen megkomponált, az alkotó ember éS a termé-
Szet által létrehozott megőrzendő értékeket megörökített képeit mutatta be 
a művéSzetkedvelő dunakeSzieknek. 

– Egyszerűen szeretem ezeket a 
képeket, mert megérintenek! – 
mondta bevezetőjében Tuzson 
Berczeli Péter, aki a közönség felé 
fordulva így folytatta: - Molnár 
György, a fotózást gyerekkorá-

ban kezdte el, a klasszikus film-
tekercses időszakban. Szavai sze-
rint megfogta, és az óta is szün-
telenül foglalkoztatja a letűnt pil-
lanat életben tartása, miként ezt 
a jelen tárlat címével is sugall-
ja számunkra:  „Megőrzött Pil-
lanatok”… Mintegy árnyaltan 
utalva az emberi lét mulandó-
ságának és a világ örök értékei-
nek sejtelmes párhuzamára.  Mi-
ként ezt Babits is megfogalmazta:  

„A művészet különös kompro-
misszum idő és örökkévalóság kö-
zött….”  Nos, ezt érzem Molnár 
György fotói mögött is…! 

 Számára a fényképezés több 
mint egyszerű dokumentálása a 

világnak. Alkotásaiban kitapint-
hatóvá válik, a mechanika mögött 
rejlő alkotói lélek.

Az alkotó, mint érzékenyebb 
szűrőrendszer rezonál az őt kö-
rülölelő világra. Ez nála sem tör-
ténik másként. Azt szeretné ve-
lünk megosztani, amit nem lát-
tunk vagy még nem vettünk ész-
re.

 Dr. Molnár György fotóiban 
a mélység és mögöttes tartalom 

ugyanúgy megtalálható, mint oly-
kor a játékos, szeretetteljes köny-
nyedség.  Természetképei abból a 
harmóniából kívánnak számunk-
ra is ízelítőt nyújtani, amit a te-
remtett világ önmagában hordoz. 
Újra csak az ő szavaira támasz-
kodhatom: „a természetben benne 
rejlik a tökélyre való törekvés”. Ez 
őt, mint alkotót megfogja, megin-
dítja és ezt a pillanatot tágítja ki és 
osztja meg velünk. Alkotásaiban 
kitapinthatjuk a látvány mögötti 
horizontot.

Valahol, egy vallomásában ol-
vastam, hogy e tájak, egyszerűen 
már csak attól is szépek, mert Ma-
gyarországon vannak… Ez a szü-
lőföldet és hazát szerető, fűtött 
alkotói lét valójában átjár szin-
te minden virágot, fűszálat vagy 
templomkövet.

 Különös figyelemre érdemes az 
általam is csodált helyi Duna part 
sorozata. Szinte a nap minden 
szakában fotózta, fotózza a Du-
nát, aminek szépsége mindunta-
lan magával ragadja, mintegy örök 
szerelem...

Beigazolódva látom, hogy egy 
olyan ember áll előttünk, aki a 
hétköznapi lét nemes egyszerűsé-
gében, természetes módon éli meg 
és műveli az alkotást.

 Tiszteletben tartva szavait, mi-
szerint számára a fotózás „csak” 

egy kedvtelés, jómagam mégis 
többnek érzem ezt. Molnár György 
ugyan nem kívánja magát a művé-
szi létben ünnepeltetni, marad-
va a tanult szakmájánál, mindezt 
még hitelesebbé teszi! – méltatta 
Tuzson Berczeli Péter a város jegy-
zőjének szerénységét, aki fotómű-
vészként is kivívta a közönség elis-
merő megbecsülését. 

Tuzson Berczeli Péter 
gondolatait lejegyezte:

Vetési Imre

A Kormányhivatal törekvé-
se, hogy az ügyféligények 

minél jobb kiszolgálása érde-
kében olyan hivatali ügyinté-
zési környezetet alakítsunk ki, 
amely átlátható és mindenki 
számára könnyen kezelhető.

Fenti célokat szem előtt tart-
va 2013. május 15-étől új, egy-
séges ügyfélfogadási idő kerül 
bevezetésre.

A Járási Hivatal Okmány-
irodája továbbra is hétfőtől 
péntekig 8.00 és 20.00 óra kö-
zött várja az ügyfeleket (2120 
Dunakeszi, Szent István u. 19.)

A Járási Hivatal Hatósági 
Osztálya és a Járási Gyámhiva-
tal (2120 Dunakeszi, Fő út 143.) 
május 15-étől minden nap tart 
ügyfélfogadást, az alábbiak sze-
rint:

Hétfő:   8.00 – 16.00
Kedd:  8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 18.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Az Önök szolgálatában.

Tisztelettel:
Bíró Attila

járási hivatalvezető

Együtt az ügyfelekkel!



tÁjÉkoztAtÓ 
szent jobb ARAnYVonAt kiÁllÍtÁs

az országzászlónk ökomenikus megáldásáról 

és végleges felavatásáról

A Magyarság együvé tar-
tozásának jelképeként a 

Történelmi Magyarország vár-
megyéiből hozott egy-egy ma-
rék földet helyezünk el az em-
lékmű talapzatában. A már-
ványtábla Veres István és 
Schmidt Béla, a beépített kera-
mit „kapszula” dr. Skripeczky 
Gábor hozzájárulása városépí-
tő kezdeményezésünkhöz.

Nemzetünk szakrális he-
lyeiről (a Vereckei-hágó, 
Ópusztaszer, Gyimeslok, 
a Csíksomlyói Búcsú, a 
Tiszaújlaki turul emlékmű, a 
Derceni Katonatemető, a Fehér 
és a Fekete Tisza összefolyása, 
a munkácsi-, ungvári-, egri-, 
pozsonyi-, krasznahorkai-, 
budai várak, a Házsongárdi 
Temető, a marosvásárhelyi 
Bólyaiak sírja stb.) kiemelt és 
itt „egyesített” földből az ün-
nepségünkön jelenlévők is vi-
hetnek magukkal. Az e célra 
készített "zsákocskákat" a Bár-
dos Lajos Általános Iskolának, 
a hozzávaló anyagot Szakáll 
Lászlónénak, Dunakeszi város 
díszpolgárának köszönhetjük. 
Az ünnepséget követő állófo-
gadás keretében fogyasztjuk el 
a Pro Urbe díjas Kovács Lász-
ló pékmester által sütött Ma-

gyarság kenyerét. (A hozzáva-
ló lisztet ugyancsak az egykori 
vármegyékből hozzák!) Ezúton 
szeretnék köszönetet monda-
ni a DunArt Képzőművésze-
ti Egyesület művészeinek ön-
zetlen támogatásukért (Dusza 
Tibor, dr. Koó Éva, Kubó Éva, 
Nádor Géza, Peti Sándor, Pén-
tek Lajos, Tuzson-Berczeli Pé-
ter és Thury Ilona). Köszönjük 
Háry Attilának a Körönd újra-
füvesítését. S köszönet illeti a 
Wiedermann pékséget és Kiss 
Ernőt az ünnepségünkre fel-
ajánlott péksüteményért és fel-
vágottért.

A Dobes Sándor művész úr 
által díjmentesen készített és 
lakossági összefogással emelt 
alkotás (a díszlobogó Csoma 
Gábor főiskolai hallgató aján-
déka!) általános vélemény sze-
rint városunk egyik kiemelt 
nemzeti emlékhelye lett s egy-
ben nemzetünk megmaradását 
és erejébe vetett hitét sugároz-
za mindannyiunk számára.

Dunakeszi e nem minden-
napi kulturális eseményére 
minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Skripeczky István szervező
Szombat István szervező

tel.: 06-30-3614-515

Megnyitó: 
június 7. péntek 18:00 óra
VOKE József Attila Művelődési 
Központ 2120 Dunakeszi Állomás 
sétány 17.

A kiállításon bemutatásra ke-
rülnek: archív felvételek, erede-
ti tervrajzok, korabeli képeslap-
ok és sajtócikkek a Szent Jobbot 
szállító, kívül-belül gazdagon dí-
szített, különleges műszaki meg-
oldásokat alkalmazó aranykocsi 
készítéséről, a Szent Jobb ország-
járásáról, továbbá a Szent Jobbot, 
így a szerelvényt is kísérő korona-
őrségről. 

A kiállítás a Magyar Korona-
őrök Egyesülete, a MÁV História 
Bizottság a MÁV Nosztalgia KFT 
és a Vasúttörténeti Park összefo-
gásával született. A Szent Jobbot 
szállító vagon hiteles másolatá-
nak elkészítési tervét és az eddig 

elért eredményeket Nagy László 
Hagyományőrző Koronaőr mu-
tatja be.

A Szent Jobb országjárásának 
75. évfordulója alkalmából kiál-
lításunk emléket kíván állítani 
a Dunakeszi Járműjavítóban az 
aranyvonaton dolgozó páratlan 
munkát végző embereknek.

FELHÍVÁS
A felújítás kezdeményezői arra 

kérik azokat, akik bármit tud-
nak az aranykocsiról, vagy annak 
még valahol megtalálható díszí-
tőelemeiről, hogy legyenek a fel-
újítók segítségére, és jelentkezze-
nek a 06-70-450-0888-as telefon-
számon Herein Gyulánál vagy a 
kuratorium@budakeszikultura.
hu levelezési címen.

Tel: 06 27 543 225
www.vokejamk.hu

a dunakeSzi civilek baráti köre SzervezéSében a 
gyártelepi köröndön emelt orSzágzáSzló ökumenikuS 
megáldáSa éS véglegeS FelavatáSa 2013. júniuS 9-én (va-
Sárnap) délelőtt 11.00 órakor kor leSz. díSzvendégek: 
Fővédnökünk dióSSi cSaba vároSunk polgármeStere, 
orSzággyűléSi képviSelő éS a vármegyékből érkező 
honFitárSaink.

Kiállítás az 1938-as Szent Jobb országjárásról,
a Szent Jobbot szállító Dunakeszi járműjavítóban épített „aranykocsi”-
ról, és a különleges vagon 2013-as újjáépítéséről.
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 "Úgy cselekedjünk, 
hogy megmaradjunk"

Bethlen Gábor

Lapunk februári számában szá-
moltunk be arról, hogy Dióssi 

Csaba polgármester és Dr. Szlovicsák 
Gábor, az Országos Mentőszolgá-
lat stratégiai igazgatója a dunake-
szi mentőállomás fejlesztése, az élet-
mentő egészségügyi ellátás feltétel-
rendszerének, színvonalának és ha-
tékonyságának folyamatos javítása 
érdekében konstruktív egyeztetés-
be kezdett.

Az együttműködés eredménye, 
hogy a közelmúltban a dunakeszi 
mentőállomás új, korszerű mentő-
autót kapott. Az új mentőautó mel-
lett az önkormányzata fontosnak 
tartotta, hogy lehetőségeihez képest 
a mindennapi munkához szükséges 
eszközökkel segítse az itt dolgozó 
mentők munkáját. Ennek jegyében 
Dióssi Csaba a mentőállomásra lá-
togatva két mentős hátizsákot, spe-
ciális gyermekrögzítő eszközöket és 
egy mentőautóba szerelhető fali vér-
nyomásmérőt adott át a helyi men-
tőállomás vezetőjének. 

Dyekiss Dénes lapunknak úgy 
nyilatkozott, nagy segítséget jelent 
számukra az önkormányzattól ka-
pott támogatás, hiszen ennek kö-
szönhetően szakszerűbben és pon-
tosabban végezhetik munkájukat. A 

mentőállomás vezetőjétől még meg-
tudtuk azt is, hogy a jelenleg három 
mentőautóval működő állomás az 
Országos Mentőszolgálat kimuta-
tása szerint az országos átlag feletti 
ellátást biztosít a városban élők szá-
mára.

Dunakeszi polgármestere az áta-
dó ünnepségen fontosnak tartot-
ta hangsúlyozni; nem egy egysze-
ri adományról van szó, hiszen a vá-
ros továbbra is szeretne szorosan 
együttműködni az Országos Men-
tőszolgálattal és segíteni a mentőál-
lomáson dolgozók munkáját, hogy a 
város polgárait a legkorszerűbb esz-
közökkel tudják kiszolgálni.

Önkormányzati segítség a mentőknek
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Helytörténetből JELES

Amikor nagyon-nagyon régen, 
úgy 300 évvel ezelőtt a Legindi-

család egyik sarja Dunakeszire köl-
tözött, álmában sem gondolta, hogy 
ennyi év után a leszármazottjai még 
mindig a városban élnek majd. Sőt, 
nemhogy itt laknak, hanem egyi-
kük a helytörténet nagy ismerője és 
kutatója lesz. A most 25 éves Tímea 
a szüleivel és öccsével él a települé-
sen, és ahogy elárulta, ha csak vala-
mi nem jön közbe, ezen bizony nem 
is fog változtatni.

„Egyelőre elképzelni sem tudok 
olyat, amiért elköltöznék a városból. 
Kifejezetten nyugodt, szép környé-
ken élek, a településen rengeteg is-
merősöm lakik. Ráadásul most már 
akkor sem kell a városhatárt átlép-
ve Budapestre beutaznom, ha szóra-
kozni vagy kulturálódni szeretnék, 
ugyanis számos program kínál erre 
lehetőséget helyben is” – fogalma-
zott a fiatal hölgy.

Igaz, még zsenge a kora, ám mára 
már egy agrármérnöki és egy köz-
gazdász diplomával is rendelkezik. 
Egyedül a munkahelye köti a fővá-
roshoz, ugyanis a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalban az erdé-
szeti támogatások osztályának meg-
becsült dolgozója.

Világ életében foglalkoztatta a 
hagyományőrzés és lakóhelyének 
történelme, és amikor 13 évesen a 
városi helytörténeti vetélkedőn el-
indult általános iskolai csapatával, 
tán még ő sem tudta, egy életre el-
kötelezte magát a helyi témákat il-
letően.

„Tény, azóta foglalkozom hely-
történettel. Emellett örömmel tölt 
el, hogy a Tóth Mariskáról elneve-
zett alapítvány kuratóriuma méltó-
nak talált az elnöki tisztségre, im-
már egy hónapja választottak meg 
Szakáll Lászlóné javaslatára” – árul-
ta el Tímea.

Az alapítvány elsősorban hagyo-
mányőrzéssel foglalkozik, feladata 
emléktáblák elhelyezése, a helytör-
téneti vetélkedő támogatása, s nem 
utolsó sorban a helytörténeti gyűj-
temény gyarapítása, karbantartá-
sa. Tímeának rengeteg a dolga, ám 
arra mindig szakít időt, hogy a he-
lyi írott és elektronikus médiában is 
jelen legyen.

„A Dunakeszi Polgárban rendez-
vényekről tudósítok leginkább, il-
letve átlagban heti egy témát já-
rok körül a helyi televízióban. Na-
gyon élvezem ezt a tevékenységemet 
is. Ennyi tennivaló soknak tűnhet, 
de mindemellett arra is mindig tu-
dok időt szakítani, amire szeretnék. 
Persze a mozgásról sem feledkezem 
meg, hiszen rendszeresen kosárlab-
dázom, valamint falat és sziklát má-
szom” – ecsetelte a Legindi-család 
leszármazottja.

Nem titkolja, határozottan tet-
szik az az irány, amelyet a város egy 
ideje követ, és úgy érzi, az a fajta ter-
mészetes növekedés, amit az agglo-
merációs településeket érinti és ez-
által Dunakeszit is jellemzi, azonnal 
megáll magától, mielőtt még kelle-
metlen lenne az itt élők számára.

- molnár -

noha még cSak 25 eSztendőS, 
mégiS keveSen mondhatják 
el magukról a vároSban, 
hogy őSlakóbbak lennének 
nÁLA. cSALÁdjA, mÁr közeL 
300 éve él dunakeSzin. ag-
rÁrmérnöki éS közGAzdÁSz 
diplomája van, aktívan 
réSzt VeSz A heLyi médiA 
munkájában, éS alig múlt 
egy hónapja, hogy a tóth 
mariSka hagyományőr-
ző alapítvány elnökévé 
válaSztották. legindi tímea 
úgy véli, a vároShoz örök 
Szerelem Fűzi.

A Dunán éli az életét

– Mikor költözött a családjával 
Dunakeszire?

– Immár 22 éve lakunk 
Dunakeszin, ugyanis annak idején, 
még 1991-ben költöztünk ide a fele-
ségemmel és három gyermekünk-
kel.

– Rögtön átvették a városi kajak-
kenu klub működésének, edzései-
nek irányítását?

– Nem, hiszen még jó hét évig 
a fővárosban edzősködtem, majd 
1998-ban alapítottuk meg a helyi 
kajak-kenu egyesületet, amely az-
óta is mint az ország egyik legjobb 
utánpótlás-nevelő klub működik. 
Büszke vagyok arra, hogy női vo-
nalon a legeredményesebb klub va-
gyunk valamennyi utánpótlás kor-
osztályt beleértve.

– Akkor tele lehet a zsák arany-
érmekkel…

– Nem panaszkodhatunk, ugyan-
is eddig megközelítőleg hatvan or-
szágos bajnoki címet szereztek a ta-
nítványaim, valamint a serdülőknél 
nyolc Európa-bajnoki címet, míg az 
ifiknél két olimpiai, két világbajno-
ki aranyat, valamint öt Európa-baj-
noki érmet szereztünk.

– Már elnézést, hogy ezt mon-
dom, de ilyen eredménylistával ma 
Magyarországom legfeljebb az ab-
szolút megszállottak rendelkeznek. 
Vagy esetleg minden szempontból 
megéri kajak-kenu klubot üzemel-
tetni?

– Ha az eredményeket és a gye-
rekek szeretetét nézzük, akkor a 
válasz egyértelműen igen. Viszont 

anyagilag nem, és ezen az sem vál-
toztat, hogy a mostani városvezetés 
nagyon odafigyel ránk, és a koráb-
biakhoz mérten kiemelten támogat. 
A hazai szövetség ad támogatást a 
fennmaradásunkhoz, illetve renge-
teg helyre adjuk be a pályázatainkat 
pénz és siker reményében. Költsé-
ges sportág a mienk, a hajók mellett 
például a lapátok is jelentős összeg-
be kerülnek, és akkor még nem szól-
tam a motorcsónakok szükségessé-
géről. Nekünk jelenleg egy van…

– Mennyire segíti az Önök mun-
káját, hogy az elmúlt években fan-
tasztikusan megszépült a Duna-
part, így rengeteg család talál prog-
ramot a folyó mellett?

– Élhető és nyugodt város Duna-
keszi, melynek éppen a nagy folyó 
partja az ékköve. Szívesen járnak 
ide le az emberek, és éppen ezért 
jobban is észrevesznek minket. Egy 
ideje már nincs szükségünk arra, 
hogy toborzó körútra menjünk a 
város iskoláiba, hiszen a létszá-
munk állandóan telített. Ráadásul a 
közelgő nyár újabb és újabb gyere-
keket vonz a partra.

– Mekkora a gyerekek lemorzso-
lódása?

– Érdekes, nálunk ez nem annyi-
ra jelentős, maximum a gyerekek 
20 százalékát, ha érinti. De higgye 
el, jelenleg is telt házzal üzemel az 
egyesületünk, és mivel csak egy mo-
torcsónakunk van, ezért ennél több 
gyermeket nem is tudnánk felelős-
ségteljesen bevállalni. 

 - molnár - 

amikor 22 évvel ezelőtt a vároSba költözött a cSaládjával, aligha 
gondolta volna, hogy a helyi kajak-kenu egyeSület vezetőjeként, 
edzőjeként Szakajtónyi aranyérmet nyernek majd tanítványai a kü-
lönböző koroSztályoS nemzeti éS nemzetközi verSenyeken. mA mÁr 
dunakeSzin található a Sportág női vonalának legeredményeSebb 
utánpótláS neveléSe, éS ez kizárólag raSztotzky jánoS éS FeleSége 
(képünkön) munkáján múlik. az életüket tették Fel a kajak-kenura, 
éS az eddigi eredményeik azt bizonyítják, helyeSen cSelekedtek.



20 Dunakeszi Polgár

ÜNNEPI KÖNYVHÉT - 2013. június 8.
85. éveS a magyarSág dal éS önképző egyeSület könyvtára, a mai 1. Sz. Fiókkönyvtár. WeöreS Sán-
dor SzületéSének 100. évFordulója. időpont: 2013. júniuS 8-án 10-14 óráig. helySzín: a józSeF attila 
művelődéSi központ FoSterS udvar helySégei

Program
A rendezvény alatt megte-

kinthető kiállítások, állandó 
programok

• 85 éves a Magyi Könyvtára – 
történeti visszatekintés 

• Ahogy mi olvasunk – fotóki-
állítás

• Könyvtári őrjárat – a Fi-
ókkönyvtár, az Olvasósarok, a 
könyvtár 75 éves jubileumára ké-
szített emléktábla bemutatása. 
(Dér Győző alkotása)

• Könyvheti könyvvásár. Válo-
gatás a Líra Könyváruház ajánla-
tából

• Könyvért könyvet! Könyv 
cserebere. 

• Kézműves foglalkozások, já-
tékos feladatok Weöres Sándor 
verseihez

10.00 órakor
• A rendezvény moderátora: 

Legindi Tímea

• A vendégeket köszönti:Csonka 
Mária igazgató

• Ünnepi köszöntőt mond: 
Dióssi Csaba polgármester, or-
szággyűlési képviselő

• Az 1. Sz. Fiókkönyvtár elő-
terében kialakított Olvasó sarkot 
átadja az olvasóknak

Szabó József képviselő

10.30 órakor
• A MASZK BÁBSZÍNPAD 

előadása a színházteremben Sza-
márcsel - avagy török gyerek 
megvágta, magyar gyerek gyó-
gyítja- cimmel

10.30 órától programok a sza-
badtéri színpadon

• Azok a „20-as 30-as évek”! 
Zenés, irodalmi kalandozás 

Imre István, Zalai Lídia, Nádházi 
Péter színművészek előadásában

11.00 órától
• Könyvheti kerekasztal beszél-

getés helyi írókkal, költőkkel, és 
könyvbemutató. Moderátor: Szá-
raz György

• Bemutatkoznak: Aranyosi 
Ervin, Dr. Kisida Eelek, Vincze 
József új kötetes szerzők

• További vendégeink: Arlett 
László, Csongor Andrea, Hála Jó-
zsef, Katona M. Istvánt, Peti Sán-
dor, Rátki Zoltán, Sári Imre, Tóth 
Imre, Varjas János.

12.00 órától
• Szabó Balázs műsora megze-

nésített Weöres Sándor és kortárs 
költők verseivel 

Közben 12.10 órakor
• Flash Mob! Weöres Sándor: 

Szembe-fordított tükrök című 
versével

13.00 órakor
• Multimédiás előadás. Bemu-

tatásra kerül Zolnay Pál rende-
zésében Weöres Sándor portré-
filmje

• Születésnapi sütemény-kósto-
ló a könyvudvarban

Eredményhirdetések
 • „Ahogy mi olvasunk” cím-

mel meghirdetett fotópályázat 
eredményhirdetése

• Születésnapi süti-és recept-
pályázat eredményhirdetése

• Olvasó Város program meg-
hirdetése

Az ünnepi könyvhét előzete-
seként már működik a könyvtár 
legújabb szolgáltatása, az online 
könyvesboltja, ami a http://
konyvshop.superwebaruhaz.hu 
címen érhető el.
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Telefon: (27) 542-800/169-es mellék  
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre  
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

A Dunakeszi Programiroda  
május-júniusi  programajánlata

Gyereknapi Strandröplabda
 Bajnokság

Időpont: május 26. 
vasárnap 9:00 óra
Dunakeszi Gyereknapi Strandröp-
labda Bajnokság a Kinizsi Sportpá-
lyán. 
Helyszín: 
Kinizsi Sportpálya, Fóti út 41.
Információ: 
www.kesziropi.hu (info@kesziropi.hu).

Városi Gyereknap

Időpont: május 26. 
vasárnap 10:00 óra
Városi Gyereknap a Katonadom-
bon.
Információ: 
Dunakeszi Programiroda, program-
iroda@dunakeszi.hu, (27/542-815)

Irodalmi Szalon

Időpont: május 30. 
csütörtök 18:00 óra
Irodalmi Szalon a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtárban: vendég Szálin-
ger Balázs költő, műfordító, író. Há-
zigazda: Tarján Tamás irodalomtör-
ténész. 
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár, Kossuth Lajos u. 6.
Információ: 
Németh Klára  nk@mail.dkvk.hu, 
(27/341-853).

Városházi esték

Időpont: június 1. 
szombat 18:00 óra
Hans Sachs: A lovag meg az ibolya 
- vásári komédiák. Bemutatja a Rad-
nóti Miklós Gimnázium Radnóti Di-
ákszínpada 
Információ: Dunakeszi Programiro-
da, programiroda@dunakeszi.hu, 
(27/542-815)

Legendák a levegőben 2013

Időpont: június 1. szombat 
– 2. vasárnap
Legendák a levegőben 2013 – Du-
nakeszi Repülőnap a repülőtéren.

Ünnepi Könyvhét

Időpont: június 4. kedd 10:00 óra
Ünnepi Könyvhét-Könyvtári Napok: 
Olvasók Napja a Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtárban. 
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár, Kossuth Lajos u. 6.
Információ: Csonka Mária  
csonkam@mail.dkvk.hu, 
(27/ 341-853).

Trianoni megemlékezés

Időpont: június 4. kedd 16:30 óra
Trianoni megemlékezés a Huba ut-
cai református templomban.

egyre több tehetSégeS Fiatal van dunakeSzin, aki-
ket ilyen-olyan műFajban nem cSupán vároSunkban, 
hanem orSzágSzerte megiSmerhettek az utóbbi idő-
ben. Szmolicza vivien iS ilyen tehetSégeS Fiatal, akit 
legutóbb a dunakanyar hangja tehetSégkutatóban 
láthattunk Fellépni, emellett járt már korábban 
A meGASztÁr című műSor válogatáSán, az X-Faktor-
ban pedig majdnem a mentor-házig jutott.

A 22 éves dunakeszi éne-
kesnőt elmondása szerint 

gyermekkora óta foglalkoz-
tatja az éneklés, felvételt nyert 
a Keleti István Művészeti Is-
kolába is, ahol a színész mes-
terséget szeretné elsajátítani, 
jelenleg pedig a városunkban 
található Decathlonban dol-
gozik.

A Megasztár című műsor-
ban 2010-ben láthattuk fel-
tűnni. Ezt követően a másik 
nagy országos tehetségku-
tatóban mérettette meg ma-
gát 2012-ben, ahol az elődön-
tőn és a középdöntőn is olyan 
jól teljesített, hogy a tábor-
ba is bejutott, azonban sajnos 

a legjobb tizenkét versenyző 
között már nem szerepelt.

Vivi idén a Dunakanyar 
Hangja Tehetségkutató ren-
dezvény versenyzői között is 
ott volt, ő lett a dunakeszi in-
dulók közül a legsikeresebb, 
azonban döntő előtt kiesett. 
Aki látta és hallotta énekelni, 
az biztos vagyok benne, hogy 
egyetért velem abban, hogy a 
dunakesziek legnagyobb bá-
natára alakult ez így. Ez a te-
hetségkutató a nevével ellen-
tétben már országos szintű, 
Zalaegerszegtől egészen Nyír-
egyházáig, az ország minden 
pontjáról érkeztek verseny-
zők, hogy összemérjék tudá-
sukat.

„Bár a Dunakanyar Hang-
ja versenyből kiestem, még-
is nyertesnek mondhatom 
magam, mert a verseny so-
rán megismerhettem Loksa 
Leventét, aki egyben a tehet-
ségkutató egyik főszervező-
je is. Levente felkért, hogy  a 
Dunakeszi Programiroda ál-
tal meghirdetett "Dunake-
szi dala" pályázatra az általa 
szerzett dalt én énekeljem fel. 
Boldogan tettem eleget a fel-
kérésnek, izgatottan várjuk az 
eredményt.” – zárta beszélge-
tésünket Vivi.

Legindi Tímea

Szmolicza Vivien

VOKE József Attila Művelődési Központ 
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)  

www.vokejamk.hu

2013. MÁJUS-JúNIUSI pROGRAM
VOKE József Attila Művelődési KözpontMájus 16. csütörtök 18 óra

Bárdos Gála
A Bárdos Lajos Általános Iskola 

ünnepi műsora

Május 22. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
Városok, tájak… vetítéssel 

egybekötött ismertető
Előadó: Kazi Zoltánné

Május 23. csütörtök 18 óra
Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola néptánccsoportjainak évzáró 
gálaelőadása

Május 24. péntek 18 óra
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola

Táncművészeti ágának 
vizsgaelőadása

Június 1. szombat 10:30 óra
150 éve született Gárdonyi Géza.

Országos vetélkedő a Vasutas 
Nyugdíjas Klubok Országos 

Szövetsége és a Dunakeszi Nyugdíjas 
Kiránduló Klub közös szervezésében.

Június 5. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

„A mi helyi kultúránk… Emlékeink, 
írásaink, verseink városunkról, 

gyermekkorunkról.”

Június 6. csütörtök 10-14 óra
Magyar Vöröskereszt önkéntes 
véradás a Bombardier MÁV Kft. 

dolgozóinak részére

Június 7. péntek
Aranyvonat kiállítás:

A Szent Jobbot az 1938-as 
országjáró körútján szállító vonat 

bemutatása.

Június 8. szombat 10 óra
Ünnepi Könyvhét – Könyvtári Napok: 

85. éves a Magyarság Dal és 
Önképző Egyesület Könyvtára, a mai 

1. Sz. Fiókkönyvtár és Weöres Sándor 
születésének 100. évfordulója
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Sebestyén Balázs: A küzdés képessége a sport egyik legszebb adománya
az izgalmaS mérkőzéSek Szünetében Sikerült egy rövid interjúra „elrabolni” SebeStyén balázSt, 
aki megerőSítette, hogy valóban roger Federer a nagy kedvence, akinek játékát legutóbb london-
ban az atp világbajnokSágon cSodálta teStközelből. 

Bogyó Tamás megnyitó szavai után Dióssi 
Csaba polgármester elmondta, hogy külö-

nös lelkesedéssel fogadta el a felkérést a tehet-
ségkutató nap megnyitására, aki szülőként is 
nagy örömmel vállalta ezt a szép feladatot, mert 
az ő gyermekei is az országos hírű Dunakeszi 
Tenisz Klubban sportolnak. 

Dunakeszin egyre több dolog van – köztük 
a Bogyó család nevével fémjelzett tenisz klub -, 
amire méltán vagyunk büszkék – mondta a vá-
ros országgyűlési képviselője, aki elismerően 

nyilatkozott a klub utánpótlás nevelő tevékeny-
ségéről. Arról a dicséretes szakmai munkáról, 
melynek egyik sikeres állomása volt az a kor-
szak, amikor a klub szakemberei készítették fel a 
nagy világversenyekre Kuti-Kis Ritát, Sávolt At-
tilát, és Gubacsi Zsófiát, akik a mai fiatalok pél-
daképei. A Dunakeszi Tenisz Klub sikerkovácsa 
Bogyó László és családja, akik a kiváló szakem-
berekkel, egykori élsportolókkal együttműköd-
ve immáron 22 éve működtetik a Dunakanyar 
tenisz Mekkájaként is elismert sportcentrumot.  

– Sajnos én túlkésőn kezdtem el te-
niszezni ahhoz, hogy profi szin-
ten űzzem ezt a remek sportot, de 
a rajongásom az töretlen. Őszintén 
megvallva, mindegy, hogy az em-
ber mit sportol. A sport kitartást ad, 
életszemléletet ad, rengeteg min-
denre megtanít, amire más nem 
képes. Minden olyan rendezvényt 
támogatok, ami a sporttal kapcso-
latos. Meggyőződésem, hogy ki-
egyensúlyozott felnőtt úgy válik a 
gyerekből, ha sportol, és megtalálja 
azt a sportágat, amiben ő jó. 

– Rólad köztudott, hogy fan-
tasztikus tempóban dolgozol, ren-
geteg a munkád, amit magas szín-
vonalon művelsz. A sport segít eb-
ben?

– Feltétlenül. Hetente 1-2 alka-
lommal teniszezem, ami rendkí-
vül jó a szervezetnek, hiszen fizi-
kálisan lefáraszt, ugyanakkor le-
vezeti a stresszt, feltölt energiával. 
A sportnak rengeteg olyan életta-
ni hatása van, amit máshol nem le-
het megtapasztalni.  Ha kihagyok 
egy-két hetet, akkor érzem, hogy 

sokkal labilisabb vagyok. Nekem 
nagyon jót tesz a sport.

– Mennyire jellemző, hogy az 
ismert műsorvezetők, a média 
sztárja sportolnak?

– Egyre inkább, hiszen most 
már az a ciki, ha valaki nem spor-
tol. Futnak, mozognak, elég sokan 
elindulnak a félmaratonon, vagy 
akár a maratonon. 

– A mai tehetségkutató napra 
nagyon sok fiatal eljött, akik kö-
zül nem mindenki lesz majd sike-
res versenyző. Nekik mit üzensz?

– Szerintem nem az a fontos, 
hogy valaki olyan nagyon nagy 
sportolóvá váljon. A lényeg az, 
hogy mindenki próbálja megtalál-
ni a hozzá legközelebb álló spor-
tot. A kezdeti kudarcok után, a si-
kerek elmaradásakor is meg kell 
tanulnia a nem feladás, a küzdés 
képességét, ami a sport egyik leg-
szebb adománya. Úgyhogy sok ki-
tartást kívánok nekik.

Az összeállítást írta: 
Vetési Imre

Fotó: KesziPress

Teniszben az egészség

a ragyogó májuSi reggelen több Százan gyűltek öSSze a ma-
gyarSág Sporttelepen, ahol dunakeSzi vároS önkormányzata 
éS a mob támogatáSával teniSzben az egéSzSég tehetSégkutató 
napot rendezett a 20 éveS dunakeSzi teniSz klub.  

– A Dunakeszi Tenisz Klub több mint egy egye-
sület, egy olyan közösség, amely követendő élet-
szemléletet sugároz mindannyiunk számára. 
Itt rend van, itt minden a helyén van, minden 
adott a színvonalas munkához, a sportoláshoz 
– hangzott a polgármester dicsérete, aki sze-
rint az elmúlt évtizedekben a MÁV tulajdon-
ban lévő sporttelepen oázisként működött a te-
nisz klub. – Ezért külön örülünk annak, hogy a 
kormány tavaly Dunakeszi tulajdonába adta az 
egykori vasutas sportpályát, melyet az óta Ma-
gyarság városi sporttelepként elkezdtük átala-
kítani, korszerűsíteni – mondta a polgármes-
ter. Dióssi Csaba – miközben jó versenyzést kí-
vánt a teniszező fiataloknak - külön köszönetet 
mondott Ocskay Szilárdnak, a Nexon tulajdo-
nosának, aki nélkülözhetetlen segítséget nyújt 
a Dunakeszi Tenisz Klub színvonalas működ-
tetéséhez.   

A színvonalas nap sikere érdekében nagyon 
szerettem volna meghívni Roger Federert, de 
sajnos ő nem tud itt lenni, ám az egyik legna-
gyobb rajongóját, Sebestyén Balázst itt köszönt-
hetjük – felvezetéssel adta át a mikrofont Bogyó 
Tamás a népszerű műsorvezetőnek, aki a rá jel-
lemző sziporkázó színességgel látta el a házigaz-
da szerepét. 
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májuS 26-án újra élettel telik meg a történelmi 
lóverSenypálya dunakeSzi- alagon. a nagySzabáSú 
lovaSFeSztivál délelőtt 11 órakor A nemzetközi 
military verSeny terepverSenyével kezdődik, a 
nézők hazánkban előSzör láthatnak 3 cSillagoS 
nehézSégű croSS pályát teStközelből. 

ápriliS 20-án a magyi nagyterme megtelt érdeklő-
dőkkel. mindenki reménykedve várta a jó hírt, hogy 
ti. van terméSzetFeletti gyógyuláS. 

Borok és más finomságok

Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor
Minőségi pezsgők, pálinkák

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok

Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

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

www.bormania.hu

 Frissítő, hűtött fehérborokkal és rozékkal várjuk!

Ez a nemzetköz kategória már 
a világversenyikre is minő-

sít, így nem véletlen, hogy a régió 
legjobbjai mellett indulását ter-
vezi a németek olimpiai bajnoka 
Andreas Dibowski is. A résztve-
vők egyébként csak vasárnap ér-
keznek Alagra, mert a díjlovag-
lást és a díjugratást előző nap 
rendezik a Kincsem Parkban Bu-
dapesten.

A tereppálya magas színvonala 
garantált, hiszen ezúttal is a brit 
Ronald Alexander jegyzi a terve-
ket, így érdemes lesz személye-
sen is megtekinteni a csodálatos 
akadályparkot. Azonban, akinek 
nincs lehetősége kimenni az sem 
fog lemaradni semmiről, ugyan-
is az internetes közvetítésnek kö-
szönhetően a teljes terepverseny 
a Kincsem Park honlapján élő-
ben nyomon követhető.  A 3 csil-
lagos kategóriát már a Sport M is 
élőben közvetíti 15 órától, majd 
17 órakor kezdődnek a hivatalos 

galoppversenyek a sportcsator-
nán valamint felvételről a kétna-
pos military addigi eseményei. 

A helyszíni nézők sem fognak 
unatkozni, a professzionális han-
gosítás mellett, óráskivetítő se-
gíti őket a tájokozódásban, míg 
este egy fergeteges Dáridó kon-
cert teszi emlékezetessé a napot, 
amelyre a belépés díjtalan.

A szervezők a mostani ren-
dezvénnyel hagyományt szeret-
nének teremteni, bíznak benne, 
hogy néhány éven belül Alag a 
régió legjelentősebb és leglátoga-
tottabb military versenyhelyszí-
ne lehet. Természetesen az angol 
telivérek fellépése is programon 
marad, ugyanis a település a ver-
senylovaknak köszönhetően nőt-
te ki magát az 1900-as évek ele-
jén, éppen ezért komoly gyökerei 
vannak a galoppsportnak, ami a 
mai napig rendkívül népszerű a 
környéken. 

Pécsi István

Az egybegyűlteket Kiss Ist-
ván, a Hit Gyülekezete helyi 

pásztora köszöntötte, nem hagy-
va kétséget afelől, hogy Isten ma 
is cselekszik. Majd  Balogh Mi-
hály saját dalaival  szolgált.

Dr. Németh Zoltán orvosi-
lag megmagyarázhatatlan ese-
ményekről számolt be. Hite-
les leletekkel, jelen levő szemé-
lyek beszámolóival prezentál-
ta a „mennyei gyógyulásokat”. 
Így a beöntéssel eltávozott vas-
tagbéldaganatot, az eltűnt ha-
talmas cisztát, egy csodás szív-
cserét.  Egy kisfiú, aki járógé-
pes volt, de itt most futott. Egy 
férfi 15 éve hirtelen teljesen fel-
épült daganatos betegségből. Egy 
hölgy a „gyógyíthatatlan” szkle-
rózis multiplexből, bénultságból 
és részleges vakságból gyógyult 
meg. E gyógyulások közös hát-

térmagyarázata a hittel Jézus ne-
vében kimondott ima és kézráté-
tel volt. Georgisz pásztor bemu-
tatta a Bibliából, hogyan kaphat-
juk meg a mennyei gyógyulást.  
Nagy József evangélista bibliai 
példákkal gyakorlati útmutatást 
adott hitről, életrendezésről és 
gyógyulásról. Isten minden em-
bert szeret, úgy ahogy van, de 
annyira szeret, hogy még jobb ál-
lapotba akar emelni. Ezt az utat 
nyitotta meg Jézus.

A jelenlevők többsége imát 
kért és kapott. Többen hely-
ben, néhányan utólag jelez-
ték a gyógyulást, állapotjavu-
lást. Részletesebb beszámoló a 
www.dunakanyarregio.hu-n, va-
lamint ezen a címen található: 
www.hitdk.gportal.hu – VAN 
GYÓGYULÁS – videó.

Kiss István 

Lovasfesztivál 
Dunakeszi – Alagon

"VAN GYÓGYULÁS" Dunakeszin 
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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 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. 
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  

– Valós, komoly tudományos 
problémát vet fel a kérdés, amely-
lyel a hétköznapi életünkben is 
találkozhatunk. A közelmúltban 
több kutatás is vizsgálta a ma-
gas kalciumbevitel és a szívizom 
elhalás (myocardialis infarctus 
(MI) közötti összefüggéseket. Bi-
zonyított tény, hogy a kalciumban 
gazdag táplálkozás vagy a kalci-
umpótlás segítséget nyújthat a 
csontritkulás megelőzésében, fő-
ként a kalciumhiányos táplálko-
zást folytató betegeknél. Néhány 
tanulmány azonban fordított ará-
nyosságot állapított meg az étren-
di kalciumbevitel és a hypertonia, 
valamint a stroke között, ami 
olyan feltételezésekre adott okot, 
melyek szerint a kalciumpótlás 

csökkentheti a szív- és érrendsze-
ri (cardiovascularis - CDV) be-
tegségek gyakoriságát. A jelenlegi 
irányelvek szerint a felnőtt szer-
vezet számára napi 1000-1200 mg 
elemi kalcium bevitele javasolt. A 
tejtermékekben, kalciummal dú-
sított ételekben gazdag, egészsé-
ges táplálkozás általában fedezi a 
javasolt mennyiséget, és megfe-
lelő D-vitamin státusz mellett a 
kalciumpótlásból az osteoporosis 
prevenciójára nézve semmilyen 
előny nem származik. A kalci-
umbevitel ezen hatásait vizsgá-
ló tanulmányok azonban nem 
támasztják alá azt a hipotézist, 
hogy a magas, nem az étrendből 
származó kalciumbevitel csök-
kentené a cardiovascularis mor-

talitást, sőt, az új metaanalízisek 
adatai azt sugallják, hogy a ma-
gas, nem természetes módon tör-
ténő kalciumbevitel növelheti a 
myocardialis infarctus (MI) koc-
kázatát.

- Ez úgy értendő, hogy a kálcium 
nagyobb mértékű bevitele veszé-
lyes lehet a szívbetegek számára?

- Hiba lenne a kérdésre hatá-
rozott igent, vagy nemet monda-
ni. Az tény, hogy a jelenlegi ered-
mények szerint a gyógyszeres kal-
ciumpótlás a férfiaknál növelhe-
ti a CVD mortalitást, klinikailag 
indikált esetektől eltekintve szá-
mukra a kalciumpótlás helyett 
a kalciumban gazdag ételek, így 
az alacsony zsírtartalmú tejter-

mékek, hüvelyesek és zöld leveles 
zöldségek fogyasztása javasolha-
tó, természetesen ésszerű határo-
kon belül.  Ne feledjük, itt is igaz 
lehet: a kevesebb – több! A prob-
léma megoldása - ezáltal a dilem-
ma feloldása – az egyénenkénti 
vizsgálat és a szakorvossal törté-
nő konzultáció és természetesen 
az általa javasoltak betartása le-
het. A (remélem) közeljövő egyik 
nagy feladata az orvosi kutatások 
számára az előre mutató, nagy 
beteglétszámú, kontrollált vizs-
gálatok elvégzése annak tisztázá-
sára, hogy a kalciumpótlás való-
ban hozzájárulhat-e az  infark-
tus kialakulásához, vagy befolyá-
solják-e a stroke rizikóját, illetve a 
cardiovascularis halálozást.

ötven éves kor felett természetes, hogy mind többször kerül szóba a kalcium bevitelének kérdése, mérlegelve a csontritku-

lás kockázatát. olvasónk azonban olyan írásra bukkant, ami arról szólt, hogy a nagymértékű kalcium bevitel növelheti a szív-

betegségek kockázatát. mit tegyünk? - kérdezzük a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadójától,  

dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvostól 

Sokat, vagy keveset a kálciumból? 
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Arany(os)csapat
Sporttörténelmet írt a dunakeSzi kinizSi nb ii-eS FutSal cSapata, amely három Fordulóval az nb 
ii nyugati cSoport rájátSzáSának vége előtt megSzerezve a bajnoki címet, Feljutott az nb i-be. 
az orSzág legjobb Szurkolótáborát tudhatja maga mögött a tomaS rivera amoroS – Fehér zSolt 
edzőpároS által dirigált arany(oS)cSapat, melyet olyan kiválóSágok Fémjeleznek, mint SaFar tony, 
illa Sole jordi, bita láSzló, temeSi norbert, vincze ottó, horváth Ferenc, a cSapatkapitány, Szijjártó 
péter, monSpart láSzló, Szikora levente, tóth gyula…  

Az együttes az eddig lejátszott 24 baj-
noki mérkőzés közül 22-szer győzte-

sen hagyta el a pályát, mindössze egy-egy 
döntetlen és vereség „csúszott” be. A má-
sodik helyen álló 56 pontos Ferencváros 
előtt – amelyet május 10-én, péntek este, 
lapunk nyomdába kerülésével egy időben 

fogadott a rájátszásban – 11 ponttal vezet-
ve már megnyerte a bajnokságot. A Kini-
zsi gólaránya káprázatos, a 236 rúgott gól-
lal szemben az ellenfelek csak 70-szer tud-
ták bevenni Tóth Gyuláék kapuját. A házi 
góllövőlistát 51 találattal Kun Gábor veze-
ti, Safar Tony 41, Horváth Ferenc és Temesi 

Norbert 36-36, Szijjártó Péter 26 alkalom-
mal zörgette meg az ellenfelek hálóját.

Gratulálunk a bajnokcsapat valamennyi 
tagjának, akik sikertörténetéről, NB I-es 
terveikről júniusi lapszámunkban számo-
lunk be.                                    Vetési Imre 

Fotó: KesziPress 
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Rezsicsökkentés megújuló energiával
ápriliS 25-én a házaSSágkötő teremben lakoSSági tájékoztatón beleznai nándor, 
a Wagner Solar hungária kFt. ügyvezetője mutatta be az érdeklődőknek, miként 
cSökkenthetőek a háztartáSok rezSiköltSégei megújuló energiaForráSok haSzno-
SítáSával. az előadáS után őt kérdeztük.

– Hiába hallunk egyre töb-
bet a napkollektorokról és nap-
elemekről, az utca embere még 
ma sem tudja pontosan, mi is a 
különbség a kettő között…

– Éppen ezért örülünk na-
gyon az ilyen lehetőségeknek. 
Valóban – még a médiában 
dolgozók közül is – sokan ösz-
szekeverik a két eszközt. Csak 
dióhéjban: a napkollektor a 
Nap hőenergiáját hasznosítva 
elsősorban a meleg víz előállí-
tását oldja meg, míg a napele-
mekkel elektromos áramot ter-
melhetünk. 

– Melyikkel lehet jobban 
csökkenteni a rezsiköltséget?

– Napkollektoros rendszerrel 
a melegvíz-készítésre elhasz-
nált gáz kb. 70%-át takaríthat-
juk meg, míg napelemes rend-
szerrel – a telepített modulok 

számától függően – akár a tel-
jes villamos energia fogyasztást 
is fedezhetjük. Érdemes átnéz-
ni, mire mennyit is költünk, 
ez segít a döntésben, hogy elő-
ször a gázszámlát csökkentsük, 
vagy inkább a villanyszámlá-
ból faragjunk le. 

– Ismert, hogy hazánkban 
nagyon magas a napsütéses 
órák száma. Ennek köszönhe-
tő, hogy a megújuló energia 
alatt a legtöbbször a napener-
gia hasznosítását értjük?

– Valószínűleg ez lehet az 
egyik ok. Napkollektoros rend-
szer szinte minden családi ház 
tetejére telepíthető, a napelemes 
rendszer pedig az elmúlt évek-
ben tapasztalható árcsökkenés 
hatására vált könnyebben elér-
hetővé. 2013-ban egyértelmű-
en ez utóbbi iránt a legnagyobb 

az érdeklődés, de nem sza-
bad megfeledkeznünk az olyan 
korszerű fűtési technológiákról 
sem, mint amilyen a hőszivaty-
tyú, mellyel – a gázfűtéshez ké-
pest – akár felére csökkenthet-
jük a fűtési költséget – ráadásul 
a fűtés és meleg víz előállítása 
mellett akár a hűtést is bizto-
síthatjuk. A Fóti úti bemutató-
termünkben be sincsen kötve a 
gáz, télen-nyáron kizárólag az 
általunk forgalmazott eszkö-
zökkel biztosítjuk a megfelelő 
hőmérsékletet.

– Mit tanácsol, hogyan ér-
demes elkezdeni a lehetőségek 
felmérését?

– Azoknak a kedves olvasók-
nak, akik – akár személyesen, 
akár telefonon – a Dunakeszi 
Polgárra hivatkozva veszik fel 
velünk a kapcsolatot, ingye-

nesen mérjük fel ingatlanjuk 
egyedi adottságait, és felkészült 
kollégáim a bemutatótermünk-
ben díjmentes tanácsadással is 
segítenek. Érdemes magukkal 
hozni a legutóbbi energiaszám-
lákat is.

A rezsicsökkentéssel kapcso-
latban bővebb információ a (27) 
548 440-es telefonszámon kér-
hető, vagy személyesen, a Wag-
ner Solar Hungária Kft., Duna-
keszi, Fóti út 92. szám alatti be-
mutatótermében!
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KöLTözTeTéS,  
mIndennemű 

árufuVarozáS, 
auTóSzáLLíTáS  

éS menTéS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

CSERÉLJE 
TÉLI GUMIJÁT 

NYÁRIRA 

• Veszélyes fák kivágása alpin 
tech nikával, kosaras da ru val, 
elszállítással megoldható! 
T.: 0627/337353, 
+36304634070 
• Költöztetés a hét végén is, 
fuvarozás. Igény szerint ruti
nos rakodókkal. Tüzelő, homok, 
sóder, termőföld szállítás bil
lenős gépkocsival. Állandóan 
hívható: +36306231481, 
0627/337353

Apróhirdetések

5. Nógrádi Attila emlékverseny
2013. április 20-án, szombaton a 
dunakeszi Radnóti Miklós Gim-
názium ebédlőjében került meg-
rendezésre az 5. Nógrádi Atti-
la emlékverseny (Nógrádi Attila 
1983. április 28-án született).

Megjelenteket Megjelenteket 
Solymosi László, a Pest megyei 
Sakkszövetség elnöke köszöntöt-
te, majd Varga Tibor a Dunake-
szi Radnóti Miklós Gimnázium 
igazgatója szólt a megjelentekhez. 
Nógrádi József édesapja köszön-
tötte a jelenlévőket és tájékoztatta 
a díjakról a résztvevőket, s ő tet-
te ki a képekkel készült tablókat. 
A verseny támogatója az UNÓ Kft 
volt. 

Sakkversenyre 41 gyerek, 26 fel-
nőtt jött el. A 2 x15 perces küzdel-
mek 15 óra felé értek véget. 

A negyedik forduló után, 12.35-
kor az első emeleten, a tabló előtt, 
Nógrádi Attilára emlékeztünk, 
majd a kertben egy emlékfa avatá-
sára került sor.

Folytatódott az 5. fordulóval. A 
díjátadásra eljött Dióssi Csaba Du-
nakeszi polgármestere és az édes-
apával együtt adták át a díjakat. 
Az Alagi DSK sakkozója Trauber 
Martin (Alagi DSK) 4 pontot ért 

el, ő volt a legeredményesebb alagi 
sakkozó, ezért a polgármestertől 
külön díjat vehetett át. 

Különdíjakat Varga Tibor a Rad-
nóti Miklós Gimnázium igazgató-
ja ajánlotta fel és azt a papa adta 
át a legidősebb játékosnak, Kiss 
Jánosnak (73 éves - Alagi DSK), 
majd a legfiatalabbaknak, Baranyi 
Nikolettnek (Jászberény), Kolarik 
Laurának (Vác), valamint a leg-
jobb gimnazista díjat ifj. Dióssi 
Csaba (Alagi DSK), kapta.

Pénzdíjakat a polgármester úr, 
a „prémium díjat” a győztesek-
nek (5000 forintot) Nógrádi édes-
apa adta át.

Az első 1- 3. helyezett érmet, az 
első hat helyezett oklevelet, emlék-
lapot, és Sakkvilág lapot kapott.  
A felnőtt győztesnek a kupát Nóg-
rádi József édesapja adta át.

Solymosi László

A hetvenes évek közepén a 
férfi junior válogatott élén 

dolgozott. Edzőként Bp. Hon-
védnál, az Újpesti Dózsa fér-
fi és női csapatánál, a Tungs-
ramnál, majd Nyíregyházán, 
Kazincbarcikán és Jászbe-
rényben, Sümegen fejezte be 
NB I-es edzői munkáját. 

Négy nyelven beszélt. 1979-
1982 NB I-es röplabda edző-
sége mellett, 1981-ben a du-
nakeszi Körösi Csoma Sán-
dor Iskolában óraadó tanár.  
1984-1988 között férfiaknál, 
1992-1993-ban nőknél volt 
szövetségi kapitány. 2004-
2005-ben Kuvaitban edző, ott 
csapatával bajnokságot nyert.  

A Magyar Röplabda Szö-
vetség szakfelügyelőjeként te-
vékenykedett 1982-től 1983-
ig. Edzőként hétszer nyert 
csapataival magyar bajnoki 
címet, két ízben magyar Ku-
pát.  Május 4-én helyezték 
örök nyugalomba.

Nyugodjon békében!
Solymosi László

A magyar röplabda legendás alakja
Botos Ferenc (1949-2013)

botoS Ferenc gazdag életpályát Futott be. Fáy 
andráS gimnáziumban érettSégizett 1967-ben, 
mAjd teStneVeLéSi eGyetemen, teStneVeLéSi 
tanár képeSítéSt Szerzett. 1972-1975 építők 
SzakközépiSkola teStnevelő tanára, oSztály-
Főnök. nívó díjaS teStnevelő tanár. játékoS-
ként bp. honvéd, tFSe, majd a vaSaS erőSSége 
volt éS Szerepelt az iFjúSági válogatottban. 
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Az első sikereket azzal a csa-
pattal akkor érte el, amikor 

még fiú csapatban lány is szere-
pelhetett. Ma már sokszoros vá-
logatott játékos Englert Orsolya és 
Horváth Ákos, többszörös megyei 
bajnokok. Velük volt először Bécs-
ben a húsvéti tornán, azóta eltel-
tek az évek és az idén ötödik alka-
lommal újra ott lehettek.

- Hat éve kezdtem el nevelgetni, 
a mai sikercsapatomat – mond-
ta büszkén a tanárnő. - Tavaly a 
negyedik húsvéti tornán aranyér-
mesek lettünk. A mezőny az idén 
megerősödött, így értékes a 23 csa-
pat közül elért 3. helyünk. Azóta 
menetelünk a diákolimpián elő-
re, cél az országos döntőbe kerü-
lés, de előtte egy újabb siker előtt 
álltak a lányok. Hét évvel ezelőtt 
megkerestek a Csata DSE utánpót-
lás egyesülettől, hogy indítsunk 
be Dunakeszin egy előkészítő cso-
portot. A legkisebb lányom Szabó 

Anna mai napig is itt kosarazik. 
Csata DSE csapata május 2-5. kö-
zött megrendezett Tini (U 13 éve-
sek) országos döntőben a BEAC 
ellen nyert és így aranyérmes lett. 
Ebben a csapatban hét Széchenyis 
lány: Barhács, Jambrik, Herjeczki, 
Kovács, Zemlényi, Ignácz, Farkas 
játékosom szerepelt. Barhácsot 
beválasztották all star csapatba, ő 
lett a döntő legeredményesebb já-
tékosa. Szeptembertől előkészítő 
csoportot indítok be kicsi lányok-
nak, szívesen látok minden érdek-
lődőt. 

További sok sikert! 
A képen: Herjeczki Patricia, 

Ibrányi Márta tanárnő, Szamkó 
Lili, Nánási Anikó, Jambrik Bar-
bara, Barhács Laura, Kovács Réka, 
Sipos Fanni, Ignácz Fanni, Kóta 
Emma, Farkas Fanni, Zemlényi 
Dóra.

                       Kép, szöveg: 
Solymosi László

A tornaterem hangos biztatás-
tól, örömtől telt meg. Az idei 

Széchenyi labdarúgó Kupára hat 
csapat érkezett – mondotta Szabó 
Ferenc tanár úr, labdarúgó edző. 
A gyerekek első és második osztá-
lyos korúak, de a csapat tagja le-
het egy évvel idősebb korú lány 
is. A pályán kapus és négy me-
zőnyjátékos felállásban küzdöttek 
meg egymással, 15 perces játék-
idő mellett. A lányoknál Pozsár 
Ramóna (Kőrösi), Csuhai Vivien, 
Sulyok Hanna a Széchényi csapa-
tát erősítette. Játékvezető a fiatal 
Nagy Filippe volt. Ennek a korosz-
tálynak is érdemes tornát rendez-
ni, nagyon lelkesek, nagyon akar-
nak játszani, a szabályok adta ke-
reteken beül sportszerűek. Az öt 
csapat nagyon kiegyenlített mér-
kőzést vívott. Ez is mutatja, hogy 
az iskolákban, egyesületekben jó 
munkát végeznek. Egymással ke-

veset, de annál többet foglalkoz-
nak a labdával.  A csapatok min-
den tagja, névvel ellátott emlékla-
pot kapott. A Fazekas csapatánál 
Benedek Bence, Kőrösinél Ko-
vács Vince, Széchenyinél Miklós 
Dominik, Szent Istvánnál Takács 
Marcell, Bárdosnál Miklósváry 
Ákos. Széchenyi II-nél, Kmetykó 
Máté volt a legjobb. A kapusoknál: 
Szikszai Gergely (Kőrösi), Gólki-
rály: Burger Botond (Fazekas). A 
Kupa legjobb játékosa Csuhai Vi-
vien (Széchenyi) volt.

Széchenyi csapata ebben a kor-
osztályban, tavaly első lett, és az 
országos diákolimpián bejutott 
az első húsz csapat közé. Az ak-
kori csapatból, ma is szerepel Sütő 
László, Miklós Dominik és Csu-
hai Vivien.

További sok sikert kívánunk!
Solymosi László

ibrányi márta teStnevelő tanárnő 1979-ben jött du-
nakeSzire, akkor még 2-eS Számú általánoS iSkolába 
(Széchenyi iStván). jó pár év után megépült a tornate-
rem, zSámboki zSolt kollegájával beindították a lány 
koSárlabdát. így kezdődött edzői pályaFutáSa, több 
mint húSz éve. 

hagyománya van annak, hogy az alSó tagozatoS gye-
rekek réSzére labdarúgó tornát rendeznek. az elmúlt 
őSzön a Széchenyi napok keretében, a 11. bárdoS, idén 
márciuS 1-én 15. FazekaS éS moSt márciuS 19-én a  
16. Széchenyi kupát rendezték meg. 

Bronzérem Bécsben

XVI. Széchenyi Kupa győztese: 
a Fazekas iskola csapata

Tel.: 06-30-740-6780
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Pest megyei sakk szuper csoport-
jában Dunakeszi K-Vác 4.5 – 5.5 
(győz: Kiss István, Mundi György, 
döntetlen: Szabó János, Molnár 
Péter, Molnár Sándor, Fenyvessy 
György, Sergyán Gy. Zoltán).

Erdőkertes – Dunakeszi K 5,5-
4,5 (győz: Molnár Péter, Gránicz 
János, Fenyvessy György, Horváth 
Károly, döntetlen: Mundi György)

I osztályban az Alagi DSK- Szi-
getbecse 7-3 (győz: Lapis Máté, 
Gyombolai Bálint, Kiss János, Vi-
ola Kornél, Bernáth Péter, Kovács 
Dániel, döntetlen: Péczeli Zoltán, 
ifj. Dióssi Csaba).

Dunaharaszti MTK-Alagi DSK 
7,5-2,5 (győz: Kiss János, Naán Gá-
bor, döntetlen: Bernáth Péter).   

Pest megye 2012-2013. évi sakk-
csapatbajnokságban:

Szuper csoportban Dunake-
szi Kinizsi USE 7. Az I osztályban 
Alagi DSK 5. helyen végzett.

***
Pest megyei Sakkszövetség ren-

dezte meg, a 19. Húsvéti egyéni or-
szágos nyílt sakkversenyt, a Faze-
kas M. Á. Iskolában.

II. korcsoportban:  3. Trauber  
Martin

III. korcsoportban: 3. Kovács 
Dániel (Alagi DSK sakkozói)

 A 19. Alagi egyéni nyílt országos 
sakkversenyen a III. kcs: 6. Bernáth 
András (Alagi DSK). Felnőtteknél 
2. Horváth Károly (Kinizsi).

Kép és szöveg: 
Solymosi László

SAKK: Trauber, Kovács siker




