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aktuáLis

Az ősszel forgalomba helyezett 
Fóti úti kerékpárút és a napok-
ban átadott Fő út-Liget utcai 
gerinc-hálózat révén az ország 

egyik legjobban kiépített kerékpárút-há-
lózatával büszkélkedhet Dunakeszi – is-
mételte meg korábbi kijelentését a júliu-
si helyszíni szemlén Dióssi Csaba polgár-
mester, aki leszögezte, hogy a beruházás 
elsősorban a város lakóit, nem pedig tu-
risztikai célokat szolgál.  

– Sokan kérdezik, hogy a városi kerék-
párút újabb szakasza miért nem Duna-
keszi déli peremétől, a benzinkúttól kiin-
dulva a kertek alatt, zöldkörnyezetben ha-
ladva kapcsolódik a Liget utcánál a Du-
na-parti kerékpárúthoz? – vetettük fel a 
polgármesternek, aki nagyon is logikus-
nak tartja az észrevételt. – A Duna-par-
ti vízművek területén nem épülhetett kü-
lönböző törvényességi okok miatt, ám en-
nél is fontosabb, hogy mi ezzel a fejlesz-
téssel elsősorban nem turisztikai célokat 

kívánunk szolgálni. A városban élő, a te-
lepülésen közlekedők, az intézményekben 
ügyeiket intézők hétköznapi életét szeret-
nénk könnyebbé tenni a Fő úton és a Li-
get utcában megvalósított beruházással. 
Egyébként ez az útvonal egy korábbi kép-
viselő-testületi döntés alapján épült meg, 
amely kimondta, hogy a főút és a szervizút 
együttes hasznosításával készüljön el. Ter-
mészetesen örülünk a Dunakeszire látoga-
tó turistáknak, de a mi számunkra min-
denkinél és mindennél fontosabb a vá-
rosban élő lakosság érdeke – jelentette ki 
Dióssi Csaba. 

A polgármester elmondta, hogy az ön-
kormányzat a tervezés időszakában kon-
zultált a szakmai szervezetekkel, melyek 
egyöntetűen támogatták, hogy megosztva 
– a főúton és mellette – jelöljék ki a kerék-
pársávot. – A célunk az volt, hogy a város 
két legforgalmasabb útján is megteremt-
sük a kerékpárosok számára a biztonsá-
gos közlekedés műszaki feltételeit. Ezt ga-
rantálja a KRESZ előírásai szerint kiépí-
tett és kijelölt kerékpárútvonal– és sáv is. 
A nagy munkálatok átadása után „letisz-

tult a kép”, mindenki meggyőződhet róla, 
hogy sokkal biztonságosabban lehet a vá-
roson belül közlekedni kerékpárral. A la-
kók könnyebben eljuthatnak a Fő úti üz-
letekbe, vagy az intézményekbe és hivata-
lokba ügyeiket intézni. A pályázati forrást 
kiegészítettük, hogy a város fő utcájának 
arculatát, környezetét a mai kor igényei-
hez igazítsuk. A Fóti úti – Fő úti – Liget 
utcai tengely kiépítése megteremtette az 
alapot a város kerékpárút-hálózatának bő-
vítésére. Az északi-déli gerincre fűzzük fel 
összes, a kerékpározás szempontjából ki-

Dunakesziről egészen az országhatárig kerékpározhatunk

Átadták a Fő úti ‒  
Liget utcai kerékpárutat

Az Új MAgyArország Fejlesztési terv keretein belül Az önkor-
MányzAt ÚjAbb 2,5 kiloMéteres szAkAsszAl bővítette A városi 
kerékpárÚt-hálózAtot. A pályázAti és városi Forrásból MegvA-
lósult Fő Úti és liget utcAi kerékpárÚt kiAlAkításA Mellett közel 
50 gépjármű parkoló, 176 kerékpártároló került kiépí-
tésre. A kivitelezési MunkálAtokAt nettó 110,8 Millió Forintos 
árAjánlAttAl elnyerő pentA kFt. MunkAtársAi FelÚjították A FőÚt 
több csoMópontját, Új gyAlogátkelőket és AutóbuszMegállókAt 
– köztük A városi szAkorvosi rendelőintézetnél – építettek. 

Az SZTK-nál gyalogátkelő, és az úttest mindkét 
oldalán autóbuszmegálló is épült



emelt fontosságú utakat. Lesz, ahol új ke-
rékpárút épül, de lesz, ahol „csak” az út-
testen jelöljük ki a kerékpársávot – utalt 
a jövőbeni munkálatokra a város polgár-
mestere. 

Dióssi Csaba elmondta, hogy már az 
előkészítés, de az építés időszakában is fo-
lyamatosan konzultáltak a lakossággal, fi-
gyelembe vették véleményüket, kéréseiket 
– melyeket az önkormányzat lehetősége 
szerint – teljesítettek. A gondos szakmai 
előkészítés ellenére is jó néhány – előre 
nem látható – probléma merült fel, meg-
oldásukban igyekeztek segítséget nyújta-
ni az ingatlantulajdonosoknak. – Célunk, 
hogy európai színvonalú kisvárossá for-
máljuk Dunakeszit, szebbé, kulturáltabbá 
tegyük a lakókörnyezetünket. Bízom ben-
ne, hogy Dunakeszi polgárai örömmel ve-
szik birtokukba a városi kerékpárút újabb 
szakaszát, melyen jó bringázást kívánok 
mindenkinek – hangzott Dióssi Csaba jó-
kívánsága. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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közéLet

– Régi adóssága a városvezetésnek – az or-
szágos megszorító csomag hatásaként – az 
előző években megtorpant útépítési pro-
jekt folytatása. Az új képviselő-testület 
arra vállalkozott, hogy a lakossággal ösz-
szefogva négy év alatt 64 utcát látunk el 
szilárd burkolattal – tájékoztatott Dióssi 
Csaba. A polgármester elmondta, hogy 
az utcák ütemezésénél figyelembe vették 
a helyi közlekedésben betöltött funkció-
ját, a lakosság igényeit, van-e már rá terv, 
rendelkezik-e építési engedéllyel. – Mint 
az közismert, az építés üteméről, az utcák 
aszfaltozásának idejéről tájékoztattuk a 
lakosságot, mert fontosnak tartottuk a hi-
telesség visszaállítását – húzta alá Dióssi 
Csaba, aki elmondta azt is, hogy az új út-
építési program finanszírozása három pil-
léren nyugszik. 

– A költségek legnagyobb részét saját fej-
lesztési forrásából állja az önkormányzat, 
kisebb hányadát pályázati forrásokból és 
a lakossági hozzájárulással egészítjük ki. 
Az volt a célunk, hogy egy igazságos és át-
látható rendszert hozzunk létre. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy akik korábban támo-
gatták az Útépítési Alapítvány működé-
sét, azoktól már nem kérünk újabb hozzá-
járulást. Akiket pedig érint, azok eldönt-
hették, hogy 2011. május 31-ig befizet-
ték-e vagy sem a korábban meghatározott 
40 ezer forintot. Ha ezt elmulasztották, és 

csak a 2011. június 1-től 2011. október 30-
ig tartó időszakban teljesítik, akkor 60.000 
forintot kell fizetniük. Amennyiben 2011. 
november 1-je után teljesítik kötelezettsé-
güket, akkor 80.000 forintot kell hozzájá-
rulásként befizetniük. Mindenki eldönt-
hette, hogy a kedvezményes időszakban 
fizette be a hozzájárulást vagy pedig meg-
várja, amíg ténylegesen elkészül az utcá-
ja, és utána teljesíti kötelezettségét, ami 
egyébként más településekhez mérten lé-
nyegesen alacsonyabb összeg – tájékozta-
tott Dióssi Csaba. 

A polgármesteri hivatal műszaki osz-
tályának vezetője, Manhalder Zoltánné 
a szakmai részletekről elmondta, hogy 
az idén aszfaltozásra kerülő 13 utcában 
három ütemben valósítják meg a beru-
házást. – Az első két ütem kivitelezé-
sét a Swietelsky Magyarország Kft. vég-
zi a Kisalagi, Vereckei, Hargita, Mihály, 
Andrássy, Barázda, Petőfi, a Szántó utcá-
ban és a László közben. Már megkezdőd-
tek a kivitelezés munkálatai, műszaki át-
adás július végére várható – hallhattuk az 
osztályvezető asszonytól, aki beszámolt 
arról is, hogy a III. ütemben a Hóvirág, 
Júlia, Tünde és a Kikelet utca kerül sorra. 
A kivitelezést az Út–FINISH Kft. a köze-
li hetekben kezdi el, mellyel várhatóan 
szeptemberben végez. 

V. I.

Négy év aLatt 64 utca kap 
sziLárd burkoLatot a városbaN

Idén 13 utcát aszfaltoznak le
dunAkeszin Az ősszel MegválAsztott képviselő-testület vAlA-
Mennyi tAgjA AláírtA Azt Az együttMűködési MegállApodást, 
Melyben rögzítették A négy éves önkorMányzAti ciklusbAn 
MegvAlósítAndó terveket, szAkMAi elképzeléseket. A település 
Fejlődésére és zAvArtAlAn Működtetésére kihAtó közösen Meg-
Alkotott átFogó koncepcióbAn kieMelt helyet kApott A város 
belterületi FöldÚtjAinAk AszFAltozásA. Négy év alatt 64 ut- 
ca kap szilárdburkolatot, melyből idéN 13 készül el. 

Dióssi Csaba polgármester,  
Manhalder Zoltánné osztályvezető,  

és Ignácz György vezető-főtanácsos ellenőrzi  
az elvégzett munkálatokat
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A láp melletti tó szintén a köz-
figyelem középpontjában áll, 
ugyanis a part mentén hétvé-
gi házak, kisebb nyaralók, fe-

dett stégek állnak, melyek a tél kivételével, 
sűrűn lakott területként vehetőek számí-
tásba. Ez a terület több úton is megköze-
líthető. Az állandó lakosok belső, zártabb, 
ellenőrizhetőbb úton juthatnak otthonuk-
ba, az alkalmi látogatók – horgászok, nya-
ralók és vendégeik – azonban más útvo-
nalakon is eljuthatnak a láp védett, eldu-
gottabb területei felé. Ezeken az utakon 
viszonylag mindig nagy volt az átmenő 
forgalom, az erre közlekedő járművek el-
tűnhettek a „szem” elől.

„Volt, hogy észrevettem egy fehér kis-
teherautót, éppen rakták le róla az építé-
si törmeléket. Szóltam, hogy hagyják abba, 
de kinevettek, aztán még meg is fenyeget-
tek” – panaszolja Gyengéssy László, nya-
raló tulajdonos. „Fenének sem hiányzik, 
hogy jól összeverjenek” – teszi hozzá le-
mondóan az alkalmi környezetvédő.

Tény, hogy sokan ezt a lehetőséget hasz-
nálták ki, hogy az út menti területre szór-
ják szemetes zsákjaikat, építési törmelé-
keiket vagy megunt háztartási hulladé-
kaikat. Ezt az áldatlan állapotot szűntette 
meg az önkormányzat, Nyíri Márton kör-
nyezetvédelmi tanácsnok segítségével.

„Nagyon sok pénzbe került a heti rend-

szerességgel elvégzett nagytakarítás, sze-
métszedés. Lehetetlen volt ellenőrizni, 
hogy melyik autó csomagtartójában van 
szemetes zsák… A helyzet akkor mérge-
sedett el, amikor már kisteherautók hord-
ták a mocskot a védett területre” – mondja 
a tanácsnok. „Meg kellett szüntetnünk ezt 
az áldatlan állapotot, mert milliós károkat 
okozott. Állandó őrséget nem lehet állíta-
ni minden, eldugott területre” – teszi hoz-
zá Nyíri Márton.

A megoldás mostanra megszületett. 

A környezetvédelemért felelősséget érző 
megbízottak most rikító, piros – fehér csí-
kozású oszlopokkal zárták el a szemete-
lők útját. Mielőtt azonban helyükre kerül-
tek az utat lezáró elemek, több napig tartó 
munkával, eltakarították az utak mellet-
ti szemétdombokat. Már csak remélhet-
jük, hogy az illegális szemétlerakók is rá-
döbbennek környezetromboló „akcióik” 
pusztító hatására… 

BCSI

FeLeLőTLen szemeteLők
egy éve, szinte Minden hónApbAn A FigyeleM középpontjábA ke-
rül A dunAkeszi láp és környezete. először egy Nagyáruház 
parkolójáNak esetleges bővítése, később az eNgedély 
Nélküli fakivágások borzolták a kedélyeket. A közel-
MÚltbAn A MűszAki hibA MiAtt kiöMlő szennyvíz, legutóbb pedig 
Az illegális hullAdék lerAkás okozott FejFájást A terMészetsze-
rető eMbereknek. 

Mint megtudtuk, a pályázat lehető-
séget biztosít a kistérséget alko-
tó négy településen összesen 45 

fő regisztrált álláskereső valamint bérpótló 
juttatásra jogosult személy napi 6 órás fog-
lalkoztatására 2 hónapos időtartamra.

Az utófinanszírozott pályázat egyik fel-
tétele volt, hogy a településeken műkö-
dő civil szervezetekkel közösen „parlag-
fű-mentesítési akciónapot” kell szervezni. 
Az akciónap Dunakeszin 2011. július 9-én, 
9-13 között került megszervezésre három 
helyszínen: a Dunakeszi MÁV Sporthor-
gász Egyesület közreműködésével a Tő-

zeg-tó és környékén, a Börzsöny Környe-
zet- és Természetvédelmi Közhasznú Ala-
pítvány és a Dunakeszi Nyugdíjas Klub 
közreműködésével a Duna-parton és kör-
nyékén, a Dunakeszi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat közreműködésével pedig a 
Pipa utca és Széchenyi utca által határolt 
területen.

A meghirdetett akciónapon a társulás a 
résztvevők számára műanyag zsákokat és 
kesztyűket biztosított.

Mint lapunk Cs. Bíró Attilától megtud-
ta, a városban eddig közel 90 munka nél-
kül lévő helyi lakos részére tudtak mun-

kát biztosítani a közfoglalkoztatás kereté-
ben. Az idei év szeptemberétől újabb 40 fő 
részére kínál az önkormányzat munkale-
hetőséget, hiszen fontosnak tartja, hogy 
mindazok számára, akik dolgozni szeret-
nének, erre lehetőségük is legyen. A Szo-
ciális és Egészségügyi osztály vezetőjének 
tájékoztatása szerint a közmunka prog-
ramban részt vevők a parlagfű irtása mel-
lett segítenek a városi intézmények kar-
bantartásában, kisebb felújítási munkák 
elvégzésében és a város közterületeinek 
rendben tartásában is.

L. A.

Dunakeszi  polgár6

Kistérségi parlagfű-
mentesítési akció

sikeresen pályázott A dunAkeszi kistérség többcélÚ társulásA 
A korMányhivAtAl MunkAügyi központjA áltAl Meghirdetett, 
A pArlAgFű elleni védeleM érdekében indított közFoglAlkoz-
tAtási progrAMrA – tájékoztAttA lApunkAt cs. bíró attila, 
A város szociális és egészségügyi osztályánAk vezetője.
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KözLemény
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre, mint 
szervező és az Eudoxia 20 Alapítvány, 
mint közreműködő az alábbiakról tájé-
koztatja városunk közvéleményét:

1.  a szent imre téren emelt árpád-em-
lékmű megvalósítására közadakozás-
ból 2.542.780 gyűlt össze kamatokkal 
együtt.

2. a fent említett műalkotás elkészítésére:
 a.) anyagköltségekre: 314.640 Ft
 b.)   számlavezetés plusz csekkek nyom-

tatására: 34.553 Ft
 c.)  a hét vezér megfaragására demeter 

istván és koltai Lajos szobrászművé-
szeknek: 1.271.875 Ft.

 d.)  a támogatók neveinek kőbevésésé-
re Matl Péter szobrászművésznek: 
360.000 Ft-ot fizettünk ki.

3.  a fennmaradó 569.039 Ft-ból, ami már 
az előjegyzett kamatot is tartalmazza a 
2011. jún. 15-i összejövetelünkön a je-
lenlévő támogatóink:

 a.)  a tervező művész skripeczky ákos 
számára tiszteletdíjként 100.000 fo-
rintot szavaztak meg, amelyből a 
művész 95.900 Ft-ot vett át, majd 
ebből az összegből 10.000 forintot 
a tervezett országzászló építésé-
re fizetett be az eudoxia 20 alapít-
vány pénztárába.

 b.)   80 000 forintot a szent erzsébet 
Óvoda udvarán elhelyezésre kerülő 
kombinált hinta kivitelezésére aján-
lott fel.

 c.)  a fennmaradó 396.000 forintot a 
dunakeszin tervezett országzászló 
emelésére szavazták meg.

4.  minden további információ ez ügyben 
az eudoxia 20 alapítvány ügyvezető tit-
kárától Jámbor Jánostól kapható. tel.: 
27/349-307

5.  az itt élő lakótársaink egybehangzó vé-
leménye szerint is összefogással alag 
központját a szépség kis szigetére vará-
zsoltuk.

minden támogatást ezúton is köszönünk.

tisztelettel: 

Csoma attila,      Jámbor János, 
skripeCzky istván

agyarországon több városban is be-
vezették azt a gyakorlatot, hogy az 
augusztusi hónapban két hét igazga-
tási szünetet tart a Hivatal. ebben az 

időszakban ugyanis kimutathatóan alacsony az 
ügyintézések száma, valamint a szabadságolási 
rendszer szervezhetőbbé, átláthatóbbá válik. ez-
által az év más időszakában zavartalanul és zök-
kenőmentesen folyna az ügyintézés. 

a képviselő-testület úgy döntött, hogy augusz-
tus 1-12. között, valamint december 27-30. között 
igazgatási szünetet rendel el dunakeszi város 
polgármesteri Hivatalában. ez a szünet komoly 
költségmegtakarítást is eredményez a Hivatal-
nál. a szünetek ideje alatt természetesen ügyele-
ti rendszer működik majd.

Igazgatási szünet segíti 
a tervezhetőséget

M

Az idei év őszétől a Du-
nakeszi Közüzemi Kft. 
látja el a város közszol-

gáltatásokkal összefüggő fel-
adatait, miután a képviselő-
testület döntött a 100 száza-
lékban önkormányzati cégek 
egyesítéséről. Ennek értelmé-
ben augusztus 31-ével a Közte-
rület-fenntartó Kft., valamint 
a Termidor Kft. beolvad a Du-
nakeszi Közüzemi Kft-be. 

A több mint 406 millió fo-
rintos saját tőkével rendelke-
ző táraság ellátja mindazokat a 
feladatokat, melyeket jogelőd-
jei végeztek. Mint Homolya Jó-
zseftől (képünkön), a Közüze-
mi Kft. ügyvezető igazgatójá-
tól megtudtuk, az összevonást 
a feladatok racionalizálása in-
dokolta. Ennek eredményeként 
az elődjeinél hatékonyabb. át-
láthatóbb és költséghatéko-
nyabb módon végezheti mun-
káját a város új cége.

A testület döntésének értelmé-
ben szeptembertől a szemétszál-
lítási feladatok mellett a távfűtés 
és a köztemető működtetése, va-

lamint a közterületi reklámtáb-
lák kihelyezése is a Közüzemi 
Kft. feladata lesz.

L. A.

Egységesített városi 
közszolgáltatás

gödi idősek klubját látta vendé-
gül a Napsugár idősek otthona az 
idei évi júliális rendezvényén. mint 

pergelné Lakatos Anita intézményvezetőtől 
megtudtuk, a dunakeszi rendőrségi kutyaki-
képző csapat nagy sikerű bemutatót tartott, 
majd a gödi vendégek közül két hölgy saját 
verseit olvasta fel. 

az időseket délben ünnepi menüvel lepték 
meg: a gulyásleves mellé a dolgozók közre-
működésével több tálca süteményt, limonádét 
illetve fagylaltot tálaltak föl.

a rendezvény sikerén felbuzdulva a részt-
vevők úgy döntöttek: hagyományteremtő mó-
don a jövőben minden évben megrendezik 
az idősek júliálisát.

Idősek júlIálIsa

A

bombardier máv kft. megrendelést nyert el további 
4 darab négyrészes Lötschberger regio express mo-
torvonat összesen 16 alvázának gyártására. a sváj-
ci bern-Lötschberg-simplon (bLs) vasúti magántár-

saság részére készülő járművek készre szerelését a bombardier 
transportation svájci telephelyén végzik. a tervek szerint az alvá-
zak kiszállítása még az idén megkezdődik.

az új megrendelés a 2007-2009 között eredményesen teljesí-
tett 21 négyrészes regio express motorvonat alváz gyártási pro-
jekt folytatása. a megrendelő elégedettségét bizonyítja az új 
megrendelés is, amely újabb esélyt jelent számunkra helyzetünk 
további erősítésére svájcban.

A



8 Dunakeszi  polgár

Körzeti Képvise LőinK jeLentiK

A 6-os sz. körzetben zajló Barázda 
u., valamint a Mihály u. útépítése, 
a több utcában már kész árkok me-

derlapozási munkálatai, a nyár folyamán 
várható szegélyépítések, a sokak szá-
mára oly fontos járdaépítéshez szüksé-
ges építőanyagok kiszállítása, és az időjá-
rás okozta hibalehárítások mellett enged-
jék meg, hogy említést tegyek a 6-os sz. 
körzet egyik kedves lakójának köszönőle-
veléről.

Az erkölcsi elismerés mindenesetben 
jólesik, melyben ritkán adódik részünk.

Sajnos manapság kevésbé figyelünk 
oda egymásra, sőt, hajlamosak vagyunk 
arra, hogy elmenjünk az értékek mellett 
és teljesen természetesnek vesszük azo-
kat a dolgokat, amiért valljuk be, dicséret 
járna. 

Szerencsére vannak még olyan embe-
rek, akik nemcsak hogy észreveszik és ér-
tékelik, hanem fáradtságot nem kímélve, 
tollba mondják az elismerő gondolatokat.   

Az alábbiakban szó szerint közlöm 
Szárazné Papp Katalin Varsói utcai lakó el-
ismerő levelét, mely a Közüzemi Kft. mun-
katársainak íródott, a már hosszú évek óta 

végzett lelkiismeretes, tisztességes és be-
csülettel végzett munkájuk iránt.   

„Köszönet és elismerés a Közüzemi Kft. 
dolgozóinak, akik megbeszélés alapján al-
kalmanként elszállítják az összegyűjtött ut-
cai hordalékot. Az utca rossz lejtése miatt 
esőzések után sok homok és kavics gyűlik 
össze, ami balesetveszélyes is lehet. Ha 
a hordalék ott marad és nincs összeszed-
ve, a gaz is kinő, melynek következménye 
hogy az aszfaltot tönkre teheti. 

Még egyszer köszönet a dolgozóknak a 
lelkiismeretes munkájukért. Nyaralásuk-
hoz jó pihenést kívánok.”

Szárazné Papp Katalin
2120 Dunakeszi, Varsói u. 12.

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

a 6-os sz. körzet képviselője

Köszönőlevél a Közüzemi Kft. dolgozóinak

A Szent István park északi részén, a 
Barátság út 32. számú ház előtt for-
málódik a parkoló. A környéken évek 

óta épülnek hasonló létesítmények, hiszen 
az itt élők egyik nagy problémája, hogy je-
lentősen megnőtt a gépjárművek száma, 
olyannyira, hogy a külső parkolók teljesen 
megteltek, tájékoztatott Kárpáti Zoltán az 
önkormányzat külügyi és társadalmi kapcso-
latokért felelős tanácsnoka, a 2. sz. válasz-
tókerület képviselője. A bővítésre tehát nagy 
szükség volt. Az említett helyszínen maradt 
még olyan földterület, ahová a lakók megke-
resése alapján újabb parkolók létesülnek. 

– Az itteni egyik lakótárs, Pusztai Gábor 
volt az, aki nagyon szívén viseli a terület 
gondozását, fejlesztését. Az ő megkeresé-
se nyomán intézkedtünk, hogy készüljön el 
gyephézagos megoldással ez a parkoló. A 
munka folytatódik majd a szomszédos há-
zak előtt is.

– A bővítés korántsem fejeződik be. A Me-
der utcában, a park déli részénél lakók kö-
zös képviselője is megkeresett, hogy segít-
sek autós gondjaik megoldásában. Remé-
lem, hogy még ebben az évben legalább a 
tervek elkészülnek, s ha az időjárás enge-
di, még az idei év végén elkezdődhet a bő-
vítés. 

– Van még egy jó hírem az itt élők részére. 
Már tervezés illetve kivitelezés alatt van a 
kutyafuttató, ami mindenkinek megnyugvást 
hoz a környéken. Reméljük, sikerül kulturált 
körülmények között biztosítani a kedvencek 
mozgásigényét s egyúttal a park tisztasága 
is megoldódik. 

Végezetül megjegyezte a képviselő, hogy 
miután már ötödik ciklusban képviseli az itt 
élők érdekeit, úgy érzi, töretlen iránta a biza-
lom és reméli, hogy továbbra is megkeresik 
majd a problémáikkal.

K. m. i.
a szerző felvétele

A város zebraépítési koncepci-
ójához kapcsolódva kértem, 
hogy a Repülőtéri úton készül-

jön el egy gyalogos átkelőhely, hely-
színként pedig – az Alagliget Lakópar-
kért Egyesület vezetőjével egyeztetve 
– az ideiglenes buszmegálló érkezési 
oldalához közeli területet javasoltam. 
A repülőtéri út ideiglenes buszmeg-
állóinak helyét pedig szeretném vég-
legesíteni. Ez elsősorban az indulási 
oldal megállóját érinti, egyes szakmai 
vélemények szerint beljebb kellene 
hozni a Fóti út irányába. Amennyiben 
a helyszínnel kapcsolatban van ja-
vaslatuk, kérem, jelezzék felém.

Az alagligeti játszótér kapcsán jó ér-
zéssel tölt el, hogy a gyerekek és szü-
leik nagy számban és nagy örömmel 
vették birtokba a területet. Az építke-
zésnek azonban még nincs vége, hi-
szen nagyon nagy szükség van ár-
nyékot adó lombos fákra. A Polgár-
mesteri Hivatalból és más szakér-
tőktől kapott szakmai vélemények 
egységesen azt tükrözik, hogy fák ül-
tetésére legközelebb az őszi időszak 

lesz a legalkalmasabb, ezért ez ügy-
ben a türelmét szeretném kérni a tisz-
telt lakosoknak. 

A nagyobb gyerekek, ill. a felnőt-
tek számára is ígéretes lehetőségek 
adódhatnak a jövőben a szabadidő 
hasznos eltöltése szempontjából. Al-
polgármester úr kérésére ugyanis a 
Rendőrkutya kiképző központ felaján-
lott egy nagyobb területet (Repülőté-
ri úti bejárattal) sportpálya kialakítása 
céljából. Az első, erre vonatkozó hely-
színi bejáráson túl vagyunk, a pálya tí-
pusára, nagyságára és költségeire vo-
natkozó tervezés folyamatban van. 

Elsősorban érzelmi töltete van an-
nak a sokak által hangoztatott véle-
ménynek, miszerint a Repülőtéri út 
elején lévő Dunakeszi helységnév-
táblát kintebb kellene helyezni, ezzel 
is tükrözve a megváltozott település-
szerkezet realitásait. A teljesen jogos 
igényt továbbítottam Főépítész úrnak 
és a Műszaki Osztálynak, reményeim 
szerint hamarosan megtörténik az át-
helyezés.

Dr. THoma csaba

Sportpálya a Repülőtéri útnál

Újabb parkoló készül 
a Barátság úton



Körzeti Képvise LőinK jeLentiK

A város nagymennyiségű élelmiszer 
adományt kapott, amit a rászorulók-
nak osztottunk ki a hetekben.  Ké-

rek mindenkit, hogy ha ismer Dunakeszin 
rossz anyagi körülmények között élőket, 
biztassák őket! Vegyék fel a kapcsolatot a 
város családsegítő szolgálatával (Dunake-
szi iskola u 8; tel.: 27/547-760).

Amennyiben Ön is fel kívánná, venni ve-
lem a kapcsolatot a választókerületet érin-

tő ügyekkel kapcsolatban ezt megteheti az 
alábbi elérhetőségeimen: 

Tel.: 06-70/368-8249 
E-mail: botkagabor@fidesz.hu
Ha nem biztos, hogy az általam képviselt 

választókerületben lakik, megtekintheti az 
utcajegyzéket Dunakeszi Város honlapján:  
http://dunakeszi.hu –n az Önkormányzat 
menüpontban a nevemre kattintva.

boTKa Gábor

„Ne nyugtalankodjunk 
amiatt, hogy tevé-
kenységünk hajtóere-

je milyen erősnek vagy gyengé-
nek bizonyul, ha átjárja az élet 
értelméről való gondolkodás. 
E hajtóerőben csak az válik ér-
telmessé, ami a saját életünk-
ben is értelmet kaphat. Nem 
a tettek mennyisége, a minő-
ség számít.” Albert Schweitzer 
megszívlelendő gondolatait vá-
lasztotta tevékenysége ismer-
tetőjének mottójául a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesülete, 
melynek igen sok tagszerve-
zete tevékenykedik az ország-
ban. Számuk most eggyel gya-
rapodott, ugyanis június 14-én 
városunkban is megalakult az 
egyesület helyi szervezete. 

Tisztségviselőikkel július 
7-én találkoztunk a Diófa utca 
10. számú ház előtt. Ennek 
azért van jelentősége, mert 
az egyesület a korábbi Idősek 
klubja épületét kapta meg hasz-
nálatra az önkormányzattól, s e 
napon került sor a sajátos „hon-
foglalásra”. 

Az egyelőre még üres, ám így 
is jó állapotban lévő épület he-
lyiségei egy szükséges takarí-
tás és leltár szerinti átvétel után 
máris rendelkezésre állhatnak a 
tartós használatra, az egyesü-
leti élet jövőbeni szervezésére, 
a remények szerint sűrűsödő 
programok koordinálására.

Azért annyi szék és néhány 
asztal volt, hogy leülhessünk 
beszélgetni a célokról, tervek-
ről, elgondolásokról. Termé-
szetesen eljött az épület meg-
nyitására Bocsák Istvánné csa-
ládügyi tanácsnok, aki régóta 
szívügyének tekinti a városban 
élő fiatal családosok életminő-
ségének javítását. 

– Több mint tíz évvel ezelőtt 
működött a településünkön ha-
sonló egyesület, de a gyerekek 
megnőttek s a szervezet így 
megszűnt. Az utóbbi években a 
felépült lakóparkokba számos 
fiatal család költözött, közülük 
nem egyben három vagy több 

gyermeket nevelnek s egyre 
határozottabban fogalmazódott 
meg az igény az egyesület új-
bóli létrehozására. Megbeszél-
ve a tanácsadó testületemmel, 
majd a város vezetőivel, egy-
öntetű támogatásra találtunk s 
megkezdődött a szervezőmun-
ka. Alaposan tájékozódtunk a 
működés szabályairól, az or-
szágos szervezet tevékenysé-
géről s megtaláltuk azokat a 
családanyákat, akik szívesen 
vállaltak tisztséget a vezető-
ségben. Az alakuló közgyűlést 
követően terjedni kezdett a híre 
az egyesületnek s jelenleg már 
közel hatvan családra bővült a 
taglétszám.

– Három- és többgyermekes 
családokra számítunk – vette 

át a szót Dr. Vona Virág elnök-
helyettes. – Igény szerinti jog-
segélyszolgálatot szeretnénk 
bevezetni, akiknek szükséges 
segítünk a munkába álláshoz, 
az iskolakezdésnél segítséget 
nyújtani például használt, de jó 
állapotú tankönyvek átadásá-

val, jó állapotban lévő ruhacse-
réket szervezünk majd és sok 
egyéb olyan tervünk van, ame-
lyekkel kialakíthatjuk az egy-
mást segítő családok közössé-
gét. Ez a cél megegyezik az or-
szágos egyesület célkitűzésé-
vel is.

– Tervezünk kiépíteni egy in-
formációs bázist arról, ki milyen 
szakmához ért az egyes csa-
ládokban, így szükség esetén 
igényelhetjük a segítségüket 
– folytatta Deákné Csete Zsu
zsanna elnök. – Arra is gon-
doltunk, hogy nyugdíjas peda-
gógusokat felkérünk iskolás 
gyermekeink korrepetálására, 
ha erre igény mutatkozik. Első 
konkrét programunkat augusz-
tus végére tervezzük, a Hozd 

és vidd akciót, melyre már eb-
ben az épültben kerülne sor 
s a családok felesleges, de 
még használható ruhaneműit, 
egyéb, kidobásra még nem ítélt 
tárgyait, eszközeit hozhatná el, 
talán másoknak még szüksé-
gük lehet rá. 

– Szeretnénk tudatosítani a 
közvéleménnyel, hogy a há-
rom vagy több gyermeket neve-
lő családok olyan plusz terhe-
ket vállalnak, amelyek értéket 
jelentenek a társadalomban, 
s például a munkáltatók is ve-
gyék ezt figyelembe – egészí-
tette ki az elhangzottakat Lu
kács Karolin, majd hozzátette: 
– Egymást segítő lelki csapa-
tot szeretnénk formálni tagjaink 
körében.

Több szó esett beszélgeté-
sünk során arról, hogy erőtel-
jesebb propagandára van szük-
ség ahhoz, hogy az egyesü-
let ismertté váljon a városban. 
Bocsák Istvánné a tanév befe-
jezése előtt már felkeresett né-
hány iskolaigazgatót, de ősszel 
ismét sort kerítenek arra, hogy 
valamennyi óvodában és isko-
lában tudomást szerezzenek a 
szülők tevékenységükről. 

Az országos egyesület jel-
szava: IGEN a jövőre. Ennek 
jegyében immár Dunakeszin 
is a jövőre „szavaztak” az ala-
pítók. Remélik, hogy ennek je-
gyében a nagycsaládok közül 
minél többen tagjai lesznek az 
egyesületnek, a jövő generáci-
ójáért érzett felelősség legyé-
ben.

(Jelentkezni lehet: noe.du-
nakeszi@gmail.com e-mail 
címen. A szerk.)

KaTona m. isTván
a szerző felvétele         

IGEN a jövőre – Ismét megalakult a Nagycsaládosok Egyesülete

Élelmiszerosztás a rászorulóknak
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a dunakeszi szent péter és pál görögkatolikus temp-
lom építését szolgáló pénzbeli adományaikat a váci 
görögkatolikus egyházközség részére juttathatják el a tá-
mogatók.  
a megnevezés rovatba: otpbank 11742094-20169538 
számot tüntessék fel.

köszönettel: 
bubrik miklós paroChus

Adományok gyűjtése  
 az épülő templom javára!2011. szeptember 23-án 17 órakor a széchenyi istván általános 

iskolában taNár – diák találkozó lesz.
érdeklődni: tó-
szegi attila – 
to@alag.hu és 
denke emma: 06-
30-593-5258 
a szervezők ké-
rik, hogy a képe-
ket, az emléktár-
gyakat juttassák 
vagy hozzák el a 
megjelölt címre. 

Tanár-diák találkozó

Dunakeszi Város Képvi-
selő-testülete kiemel-
ten fontos feladatként 

határozta meg, hogy a város 
lakossága számára minél élhe-
tőbb körülményeket teremtsen 
meg. Ennek keretén belül fo-
kozott figyelmet kíván fordíta-
ni a város arculatára. A közte-
rületek, középületek állapotán 
kívül lényeges kérdésként ke-

zeli a magántulajdonban lévő 
ingatlanok állapotát is, vala-
mint azt, hogy az ingatlanok 
tulajdonosai minden tekintet-
ben a hatályos jogszabályok-
nak megfelelően alakították-e 
ki lakókörnyezetüket.

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata jelentős összegeket 
fordít arra, hogy a település út-
jait szilárd burkolattal lássa el 
és ezzel összefüggésben megfe-
lelő módon biztosítsa a közte-

rületeken összegyűlt csapadék-
víz elvezetését. A csapadékvíz 
elvezetésének problémája nap-
jaink kiszámíthatatlan – gyak-
ran extrém – időjárásának kö-
szönhetően égető kérdés. A vá-
ros csapadékvíz csatornaháló-
zata elegendő kapacitást jelent 
a közterületen keletkező csa-
padékvíz elvezetéséhez, azon-
ban nem elegendő az ingat-

lanokon belül keletkező csa-
padékvíz kezeléséhez, elszik-
kasztásához. Emiatt egy-egy 
kiadósabb eső után a város bi-
zonyos területeit elönti a csa-
padékvíz. 

A hatályos jogszabályok sze-
rint az ingatlanon belül kelet-
kező csapadékvíz kezelését az 
ingatlan tulajdonosának a sa-
ját ingatlanán belül kell meg-
oldania. Az ingatlanon kelet-
kező csapadékvíz kezelését oly 

módon kell megoldani, hogy a 
víz a terepen és az építmények-
ben, továbbá a szomszédos tel-
keken és építményekben, vala-
mint a közterületen kárt (át-
ázást, kimosást, korróziót stb.) 
ne okozzon, és a rendeltetés-
szerű használatot ne akadá-
lyozza. 

A leírtakra tekintettel Du-
nakeszi Város Önkormányzata 
ellenőrzést tartott a város terü-
letén. Az ellenőrzés eredmény-
ként megállapították, hogy Ön 
az ingatlanán keletkező csapa-
dékvizet nem a jogszabályok-
nak megfelelő módon kezeli és 
azt a közterületre engedi ki. 

Kérem, hogy ezt a jogellenes 

állapotot legkésőbb 2011. szep-
tember 30.-ig megszüntetni 
szíveskedjék! A határidő letel-
tével utóellenőrzésre kerül sor. 
Amennyiben a jogellenes álla-
pot továbbra is megállapítható 
a szükséges hatósági intézke-
dések megtételére kerül sor! 

A fentiekkel kapcsolatban a 
Polgármesteri Hivatal mun-
katársai a 27- 542-800 telefon-
számon tudnak felvilágosítást 
adni.

Kérem segítő együttműkö-
désüket!

Dunakeszi, 2011. július 10.

Manhalder Zoltánné
 osztályvezető

felhívás

VÁLLALKOZÁSI KFT.

 konténeres sittszállítás
 sóder, homok, fuvarozás.

Rendelésfelvétel telefonon  
szombaton és vasárnap is.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Tel.: 27/341-497, 27/341-789

Fax: 27/341-045

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
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Semmelweis Ignác – akit a 
szakmában a lelkiismeretes-
ség, a kötelességtudat és az 
önzetlenség mintaképének 

tekintenek – július 1-jén született. 
A személye iránti nagy tiszteletnek 
köszönhetően születésnapjának év-
fordulóján tartják a magyar egész-
ségügy legnagyobb ünnepét, amely 
során a Semmelweis Orvostörténe-
ti Múzeumban és a róla elnevezett 
egyetemen is megemlékezést tartot-
tak. 

A Dunakeszi Házasságkötő te-
remben megrendezett eseményen 
Dióssi Csaba polgármester, ország-

gyűlési képviselő megköszönte a vá-
rosban egészségügyi szakterületen 
dolgozók elmúlt évi lelkiismeretes 
munkáját, méltatta a szakma irán-
ti elhivatottságukat. Emellett beszé-
dében hangsúlyozta az egészségügyi 
szolgáltatás fontosságát és kiemelte 
az önkormányzatnak azt a pályázati 
szándékát, amely megvalósításával 
lehetővé válna az ellátás javítása, il-
letve az említett szolgáltatás színvo-
nalának és minőségének további fej-
lesztése is.

A rendezvény állófogadással és 
kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Legindi Tímea

semmelweis-nap 
Dunakeszin

a magyar egészségügy Napja, vagyis a semmel-
weis-Nap miNdeN évbeN július 1-jéN kerül meg-
reNdezésre. A korábbi évekhez hAsonlóAn idén is kö-
szöntötte dunAkeszi város polgárMesteri hivAtAlA Az 
egészségügyi dolgozókAt e jeles nAp AlkAlMából. 

Bubrik Miklós paro-
chus beszélgetésünk 
során elmondta, 
hogy hagyományte-

remtő jelleggel rendezték meg 
a családi napot, amelyet a jövő-
ben minden évben Szent Pál és 
Péter napját követő szombaton 
fognak megtartani közösség-
kovácsoló céllal.

„Dunakeszin és a kistérség 
településeinek összlakosság-
száma közel százezer főre te-
hető. Csak Dunakeszi váro-
sában hozzávetőleg száz gö-
rög katolikus vallású család él, 
akik több évtizeddel ezelőtt ér-
keztek erre a településre első-
sorban a keleti országrészből. 
Azóta él bennük a vágy egy sa-
ját templom után, ahol együtt 
lehetnek és közösen imádkoz-
hatnak.” – mondta a lelkiatya, 

amikor a templom létrehozá-
sáról kérdeztem.

A tavaly nyári alapkőleté-
telt követően a végleges ter-
vek mostanra készültek el. Az 
építkezéshez szükséges hiány-
zó összeget az atya és a hívek 
téglajegyek árusításával kíván-
ják megszerezni, amelyre jó al-
kalom volt a családi napi ren-
dezvény.

A délelőtt tíz órakor kez-
dődő rendezvényt különbö-
ző gyermekprogramok, ugráló 
vár, sakkmérkőzések, sportjá-

tékok, bográcsozás színesítet-
te. Míg a fiatalabb korosztály 
például futballozhatott, addig 
az idősebbek a sátor alatt be-
szélgethettek, a Vöröskereszt 
városi szervezete jóvoltából 
pedig lehetőség nyílt a résztve-
vők egészségi állapotának „fel-
térképezésére”, felmérésére.

A zenés-táncos programok 
során az időjárás kedvezett a 
szervezőknek, hiszen a sza-
badtéri program alatt szinte 
végig szép idő volt egy napköz-
beni kisebb záport leszámít-

va. Ám ez sem szegte kedvét az 
érdeklődőknek, akik a családi 
nap végén - délután négy óra-
kor – ünnepi tábori szabadtári 
szentmisén vehettek részt.

Kép és szöveg:
Legindi Tímea

Családi nap és templombúcsú
idén első AlkAloMMAl került Megrendezésre Az épülő görög kAtolikus 
egyházközség tAgjAinAk szervezésében a szeNt péter és pál családi 
Nap és templombúcsú duNakesziN.
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A vendégeket s a polgárőröket 
Lengyel Péter, a polgárőrség el-
nöke köszöntötte. Bejelentet-
te, hogy az Országos Polgárőr 

Szövetség állásfoglalása alapján az új iga-
zolványok kiosztásával egyidejűleg eskü-
tételre is sor kerül. Felidézte a városi pol-
gárőrség történetét, hangsúlyozva, hogy 
mindenkor a rendőrséggel karöltve, a tör-
vényességet szem előtt tartva tevékeny-

kedtek. Kiemelte, hogy munkájuk közép-
pontjában többek között a bűn- és baleset 
megelőzés, a természet és a lakókörnyezet 
védelme áll, s rendszeresen részt vesznek a 
rendőrséggel közösen a járőrözési, közbiz-

tonsági akciókban. A múlt évben 2100 óra 
szolgálatot teljesítettek, idén ez idáig 10 
százalékkal kevesebbre került sor. Jelenleg 
városunkban 35 polgárőr tevékenykedik, 
közülük 34 tett eredményes vizsgát, s az 
erre való felkészülésben nagy segítségükre 
volt a rendőrség részéről Serfőzőné Kozma 
Ilona rendőr főhadnagy és Szőke Árpád. 

Dunakeszi Önkormányzata nevében 
köszönetet mondott Dióssi Csaba az egy-
re színvonalasabb tevékenyégért s hang-
súlyozta, hogy a lakosság körében is erő-
södik a polgárőrség elfogadása. Az ön-
kormányzat eddig is támogatta a testület 
működését, elődje, Kecskeméthy Géza pol-
gármester (aki jelen volt a rendezvényen) 
ugyancsak szívén viselte az önkéntes pol-
gárőrök szolgálatát. Hangsúlyozta a politi-
kamentességet, ami az alapja a hitelesség-
nek, s kijelentette, hogy az önkormányzat 
a jövőben is számít szakszerű munkájuk-
ra. Egyúttal a városi rendőrkapitányság-
nak is megköszönte a polgárőrök felé ta-
núsított pozitív hozzáállást, mellyel kap-
csolatban egyébiránt Kovács László kérte 
a jelen lévőket, hogy a jövőben is segítsék a 
rendőrség munkáját.

Elismerésként a „Dunakeszi város köz-
rendje, közbiztonsága érdekében kifejtett 
eredményes szolgálatáért” Dióssi Csaba 
és Kovács László által aláírt Díszokleve-
let kapott Gáspár József és Komlódi István 
polgárőr.

Ezt követően a nyári szabadságok miatt 
csak a jelen lévő 21 polgárőr átvette Len-
gyel Pétertől az igazolványt és a szolgálati 
jelvényt, majd Szőke Árpád polgárőr elő-
mondásával sor került az eskütételre.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel fe-
jeződött be.

Katona M. István
A szerző felvételei

ünnepi közgyűlést tArtott A dunAkeszi városi 
polgárőrség Abból Az AlkAloMból, hogy sike-
res vizsgájuk letételét követően tAgjAi átve-
hették Az Új igAzolványokAt és A szolgálAti 
jelvényeket. Az eseMényre – Melyen jelen volt 
dióssi csaba országgyűlési képviselő, pol-
gárMester s egyÚttAl A polgárőrség tAgjA, 
vAlAMint kovács lászló rendőr Alezredes, 
városi rendőrkApitány és több MunkAtársA – 
jÚlius 2-án, A kApitányságon került sor.

esküt tettek a polgárőrök

200 önkéntes segítő részvételével valósult 
meg a „Színezd újra, színezd újra!” Önkén-
tes Hét Dunakeszin program 2011. június 

4. és június 12. között. A program kereté-
ben újrafestettük a Bárdos Lajos Általános 
Iskola kerítésének 250 m2-es felületét, va-
lamint akadálymentesítettük és felújítot-
tuk a 2. sz. Bölcsőde három udvarát. 

A megvalósításban az érintett intéz-
ményeken kívül partnerünk volt a SZAK 
Családsegítő Szolgálata és Gyermekjólé-
ti Szolgálata, pályázati támogatást az Ön-
kéntes Központ Alapítvány nyújtott. Kö-
szönjük a szülők, gyermekek, iskolai és 

bölcsődei dolgozók, szociális munkások, 
szomszédok, ismerősök aktív és önzetlen 
segítségét!

Mentőöv Gyermekeinkért 2002 
Alapítvány 

Köszönet az önkéntes segítőknek!

Lengyel Péter
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Gazdag élettapasztalatát, 
szellemi kincsesbányá-
val felérő tudását, szer-
teágazó tudományos 

kapcsolatait az itteni közösség épí-
tésének szolgálatába állította. Tet-
te ezt a legnagyobb szerénység-
gel, alázattal. Csupán a 2001-ben 
megjelent  helyi életrajzi lexikon-
ból ismerhettük meg nagy ívű pá-
lyájának állomásait, kutatásainak, 
muzeológusi tevékenységének, 
egyháztörténeti munkásságának 
nagyszerű eredményeit. v1955 és 
1997 között több országos múze-
um (Győr, Veszprém, Tihany) ve-

zetése mellett több régészeti ása-
táson vett részt, nevéhez több 
unikális lelet feltárása fűződik, 
százon felüli az általa szervezett 
és rendezett múzeumi, régészeti, 
művészettörténeti, néprajzi és ter-
mészettudományi kiállítások szá-
ma. Tudományos 
publikációi ma-
gyar, angol és né-
met nyelven jelen-
tek meg. Számos 
külföldön szerve-
zett konferencia 
meghívott előadó-
ja volt. Bár a tudo-

mányos életben felkészültségével, 
kutatásainak eredményeivel meg-
becsülést szerzett, rangját a hiva-
talos tudománypolitika nem is-
merte el. Az őt ért politikai-szak-
mai igazságtalanságokért 1991-
ben rehabilitálták. 

Dr. Uzsoki András 
Dunakeszin részt 
vett a helytörténe-
ti kutatómunká-
ban, megalapította a 
Honszeretők Baráti 
Körét. Legújabb ta-
nulmányait a Kőrösi 
Csoma Sándor Ál-

talános Iskola évkönyvében adta 
közre. Különös vonzódással kötő-
dött ehhez az iskolához. Nem csak 
ünnepeinek, de hétköznapjainak 
is állandó résztvevője volt. Szere-
pet vállalt a helytörténeti vetél-
kedőkön, megjelent az iskolagalé-
ria tárlatmegnyitóin, aktívan be-
kapcsolódva az azt követő ihletett 
beszélgetésekbe. Mélységes hité-
től sugárzó, nevető szemű, derűs 
arca, finom, udvarias modora bű-
vös kört vont köré, amikor felbuk-
kant a gyerekzsivajtól hangos isko-
lában. Beszélgetni jött, megosztani 
velünk bölcs gondolatait, fiatalos 
szellemének friss gyümölcseit. Át-
gondolt terveivel, finom észrevéte-
leivel a vele együttmunkálkodókat 
szüntelenül intellektuális táplálék-
kal gazdagította, újabb vállalkozá-
sokra ösztönözte.

Dr. Uzsoki András távozásá-
val nemcsak családját, barátait, 
hanem szellemi életünket is nagy 
veszteség érte. Emléke, életműve 
velünk marad! 

Kollár Albin

2011. jÚnius 30-án, éltének 86. évében elhuNyt dr. uzsoki aNdrás mu-
zeológus, régész, egyháztörtéNész. A pAnnon tájból, A bAlAton-
Felvidékről 1998-bAn költözött  leányAi, unokái közelébe dunAkeszire. Új 
lAkóhelyén Az írástudók Felelősségével kApcsolódott be A civil közös-
ségi életbe.

Az érdeklődő közönséget Altsach Ger-
gely műsorvezető, a Bárdos Lajos 
Általános Iskola ének-zene tanára, 
a Harmonia Sacra Kórus tagja kö-

szöntötte, majd felkérte a közönséget a hang-
versenyt hagyományosan megnyitó, énekkar-
okkal közös, Ó édes Jézus ég és föld kezdetű 
egyházi ének eléneklésére. 

A műsort a Servite Ökumenikus Kórus kezd-
te dr. Gyombolainé Kindler Edit vezényletével. 
A kiváló énekkar programjában Bortnyanszkij 
ukrán zeneszerző Csak néked él… című kom-
pozícióját, majd a négy szólamú latin Mária 
himnuszt hallgathattuk. Elhangzott Händel 

Rinaldo című operájának egyik szoprán ári-
ája Várhegyi Márta emlékezetes előadásában, 
majd az amerikai egyházzenei orgonista és ze-
neszerző, Gordon Young Alleluja című műve 
zárta a kórus műsorát. 

Rahmaninov Románcát adta elő a Farkas 
Ferenc Művészeti Iskola vonósnégyese, Kátai 
Katalin, Vasicza Rebeka, Kirsch Klára és Nagy 
András. Ezt követően Altsach Gergely drá-
mai erővel, mély átéléssel és szuggesztív elő-
adásmóddal énekelte el Szabó Gábor zongora-
kíséretével Matilde Marchesi tizenkilencedik 
századi romantikus zeneszerző Ave Mariáját. 
Produkcióját vastapssal jutalmazta a közön-
ség. Majd ismét hangszeres muzsika követke-
zett, Cs. Farkas Katalin oboán és Váradi István 
harsonán adta elő Bach g-dúr Invencióját.

A templom Harmonia Sacra kórusának mű-
sorának első részében Szakáll Lászlóné ve-
zényletével, egyházi énekeket hallgathattunk. 
A továbbiakban elhangzott még Liszt Ferenc 
Ave Mariája, majd Cesar Franck tizenkilence-
dik századi francia zeneszerző Pánis Angelicus 
című művét szólaltatták meg Tóth Cseri Marica 
gyönyörű szólóénekével. Záró programként 
egy részletet adtak elő Liszt Ferenc Krisztus 
című oratóriumából. Az énekkar programját 
orgonán Dr. Tasi László kísérte. 

A koncerten hallható művek előadóit dicsér-
ve köszönetet mondott a hangverseny műso-
rának összeállításáért, a koncert létrehozásá-
ért Szádoczky Károly, majd az összkar előadá-
sában, a két karnagynő vezényletével, felcsen-
dült a Boldogasszony anyánk kezdetű nemzeti 
imánk, majd Clark Jeremich tizenhetedik szá-
zadi angol zeneszerzőtől a Jertek áldjuk Istent 
című kórusmű. 

A hangversenyt követően gratulált a kórus-
vezetőknek a 92 esztendős Dr. Oláh Antal nyu-
galmazott dorozsmai apát, a templom koráb-
bi plébánosa. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Búcsúnapi 
hangverseny
A gyártelepi jézus szíve teMploMbAn jÚlius 3-án 
rendezték Meg A hAgyoMányos bÚcsÚnApi 
hAngversenyt szádoczky károly Apát, kA-
nonok plébános védnöksége Mellett, A dunA-
keszi progrAMirodA táMogAtásávAl. 

dr. uzsoki andrás emlékére
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A Radnóti Gimnázium 26 tanuló-
ja és 4 tanára indulhatott el 2011. 
június 14-én reggel a lengyelor-
szági Stary Saczba, hogy viszo-

nozza az ottaniak októberi látogatását. 
A diákcsoportot másnap követte egy 

kisebb, a polgármester úr által vezetett 
delegáció, amely személyes látogatásával 
is erősíteni akarta a nagymúltú lengyel 
város vezetésével a testvérvárosi kapcso-
latokat. A küldöttség tagjai voltak még: 
Kárpáti Zoltán, a nemzetközi kapcsola-
tok tanácsnoka és Seltenreich József, vá-
rosunk FIDESZ frakciójának vezető-
je, akik Dunakeszi város 
meghívását is tolmácsol-
ták az őszi, szeptember 
közepére tervezett ren-
dezvénysorozatra.

A diákok útját a Radnó-
ti Gimnázium angol mun-
kaközösségének két tanár-
nője szervezte: Ráthné Mu-
rányi Rita és Deák Varga 
Kinga áldozatos munkája 
nyomán vált élővé és mű-
ködővé a kapcsolat két len-
gyelországi iskolával is. A 
golkowicei „gimnázjum” 
diákjai a mi nyolcadikosa-
inkat, a Stary Saczban található líceum ta-
nulói pedig a nagyobbakat fogadták.

Kísérő tanárként vehettem részt Ráthné 
Murányi Rita, Ábrahám Hedvig és Harmos 
Ildikó angol szakos kollégákkal ezen a rö-
vid, de annál tartalmasabb úton. Meg-
tapasztalhattuk azt az őszinte barátsá-
got, mindenhonnan felénk áradó megbe-
csülést, amit a magyar ember csak kevés 
környező országban érezhet. A közvetí-
tő nyelv az angol volt, de tanultuk egymás 
szavait is. Például így köszöntünk: „ dzien 
dobry” (jó napot!), és lengyelül mondtuk: 
„jestem Wegierka” (magyar vagyok).

Már indulásunk előtt megkértük a vá-

rosunkban élő műfordítónőt, Dénesné 
Terezát, hogy fonetikusan írja le nekünk a 
lengyel himnuszt, amit ő készségesen meg 
is tett. Végül elénekelni nem mertük, de 
elmondtuk, lengyel barátaink nagy meg-
elégedésére.

Az első napon egy csodálatos felvidé-
ki út után, Donovaliban és Zakopanéban 
tartott pihenőt követően 6 óra körül ér-
keztünk meg a golkowicei iskolába, ahol 
Ewa és Iwona, a két ottani szervező an-
golos kolléganő és a fogadó családok már 
nagyon vártak minket. Sütemény, üdí-
tő és az igazgatónő kedves szavai fogad-

tak. Volt, akit már ismerősként üdvözölt 
lengyel barátja, volt, aki akkor ismerte 
meg vendéglátóját, de mindenki mosoly-
gott. Ugyanilyen szeretettel vártak minket 
Stary Saczban, a líceumban, ahol szintén 
az igazgatónő és két angoltanárnő, Beata 
és Agnieska üdvözölte a dunakeszieket. Az 
elkövetkezendő két napon a 4 lengyel ta-
nárnő szervezte a programjainkat, nem 
sok pihenőt hagyva nekünk. 

Másnap a gyönyörűen felújított városi 
moziban az egész dunakeszi csoportot kö-
szöntötte a város polgármestere, Marian 
Cycon. A szívélyes üdvözlésre a mi csopor-
tunk vezetője, Ráthné Murányi Rita tanár-

nő igen szép gondolatokat megfogalmazva 
válaszolt. Elmondta például, hogy az ilyen 
személyes kapcsolatokon alapuló utazás 
ad igazi élményt, főként ha mindkét fél 
a legjobbat akarja megmutatni magából. 
Márpedig lengyel vendéglátóink szívüket-
lelküket kitéve jártak a kedvünkben. Még 
aznap elvittek minket Krynicába, a len-
gyel „Karlsbadba”, ahol az ivócsarnokban 
megkóstolhattuk a gyógyvizeket, majd 
siklóval felmentünk a 741 m magasan lévő 
csúcsra, sétáltunk a hangulatos erdei ösvé-
nyeken.

Másnap korán reggel a nagyobbak ven-
déglátóikkal együtt indul-
tak a wieliczkai sóbánya és 
Krakkó nevezetességeinek 
megtekintésére, a kisebbek 
pedig a golkowicei iskola 
által szervezett játékos ve-
télkedőn vettek részt a kör-
nyező hegyekben. 

Nagyon gyorsan eltelt a 
valójában két és fél napos 
lengyelországi vendégség, 
a negyedik napon szó sze-
rint viharos gyorsasággal 
búcsúztunk, mert egy óri-
ási zápor nehezítette az el-
indulásunkat.

A magyarországi és lengyelországi sze-
mélyes találkozások reméljük, megerősítet-
ték a barátságokat és valódi emberi kapcso-
latok kialakulását tették lehetővé. A foly-
tatás ez év októberében lesz, amikor ismét 
lengyel diákok jönnek Dunakeszire, első-
sorban az akkor megrendezendő kispályás 
városi labdarúgótornára. Várjuk, hogy ed-
digi vendéglátó diákjaink mellé újabb foga-
dó családok is bekapcsolódjanak. 

Végezetül köszönjük a város önkor-
mányzatának, hogy a busz költségeit fe-
dezte, és a csereprogramban résztvevő 
családoknak az anyagi áldozat vállalását.

Bereczné Csillag Mária

testvériskolai kapcsolatépítés
 stAry sACzbAn

„magyar-leNgyel két jó barát…”



Nagy Attila fi-
atal értelmi-
ségi, aki nem 

csak tősgyökeres du-
nakeszi polgárként, de 
táncosként és sporto-
lóként is aktív szere-
pet vállal a helyi kö-
zösség életében. In-

terjúnkban ő is a vá-
roshoz való kötődéseiről mesélt.

– Mióta élsz Dunakeszin?
– Születésem óta – konkrétan ebben a házban. 

Édesanyám tősgyökeres Dunakeszi lakos, apu-
kám Pestről költözött ide évtizedekkel ezelőtt. 

– Milyen a kötődésed a városhoz?
– Nagyon szeretem ezt a várost. Itt jártam 

iskolába, előbb a Fazekas Mihály Általános Is-
kolába, majd a nyolcosztályos Radnóti Miklós 
Gimnáziumba. Itt él szinte minden barátom. 
Nem tudnám elképzelni az életemet Pesten, 
annak ellenére, hogy a munkám hamarosan 
engem is oda köt majd - miután a jövő félév-
ben, térképészként végzek az ELTE-n. De a kö-
zelség optimális, és a fővárosi nyüzsgés után 
talán még jobb hazajönni. 

A városban van egyfajta összetartás, és min-
denki megtalálhatja a saját kis közösségét. Az én 

életemben például fontos szerepet tölt be a tánc. 
18 évvel ezelőtt, a Fazekas Mihály Általános Is-
kolában kezdtem néptáncolni, majd a gimnázi-
umban a Rokka Néptánc Együttesnek voltam 
a tagja. Kb. 6 évvel ezelőtt alakult meg a Rok-
ka felnőtt tánccsoportja, a Duna Gyöngye Ha-
gyományőrző Egyesület, ahol immáron 3 éve 
táncolok. Épp a napokban indulunk Bulgáriá-
ba, egy nemzetközi néptánc fesztiválra. Évente 
vannak külföldi fellépéseink, itthon pedig szin-
te valamennyi városi rendezvényen és számos 
vidéki helyszínen is fellépünk. Fontos számom-
ra, hogy táncosként Dunakeszit képviselem. 
Ugyanakkor el kell mondjam a dolog árnyol-
dalát. Nagyon örülnénk, ha ezeket a rendezvé-
nyeket a dunakeszi polgárok jobban maguké-
nak éreznék, mivel rossz érzés, mikor egy fel-
lépésünkön lézengenek csak a nézők. Ugyanez 
érvényes a strandröplabdára is, amit a tánc mel-
lett évek óta űzök; a Dunakeszi Kinizsi strand-
röplabda szakosztályának tagjaként. Minden 
nyáron megszervezzük az amatőr standröplab-
da bajnokságunkat, öt versennyel, melyre egész 
Pest megyéből, sőt távolabbról is érkeznek csa-
patok, éppen csak Dunakesziről nem. Két éve – 
éppen a helyi fiatalok mozgósítása érdekében – 

szerveztünk egy bajnokságot – csak Dunakeszi-
eknek, de alig jöttek. Fontosnak érzem, hogy az 
ember dolgozzon a saját közösségéért, de ennek 
szeretném látni az értelmét. Hagyományterem-
tő szándékkal szívesen részt vennék egy nép-
tánc fesztivál szervezésében Dunakeszin. Úgy 
gondolom, támogatók bevonásával ennek a fi-
nanciális része is megoldható lenne, de csak ak-
kor, ha a lakosság is nyitott rá. 

– Mit gondolsz, mit lehetne tenni, hogy ez a 
helyzet változzon? 

– Vannak próbálkozások, pl. nagyon hasz-
nos a programiroda új kiadványa. Egyébként 
határozottan érzem, hogy valami már elin-
dult, talán több időre van szükség. Különös 
volt megélni azt a sok változást, ami a város-
ban történt az elmúlt években. Gyerekkorom-
ban még egy kicsi, zárt közösség volt, mely fo-
lyamatosan bővült. A mozi pl. itt volt a mi ut-
cánkban, a fiatalok nem jártak be Pestre. Az-
tán felépültek a lakóparkok, és egyre többen 
költöztek ki, akik nem igazán érezték a magu-
kénak még a várost. Mostanra úgy érzem, kez-
denek új közösségek formálódni, és az új lakók 
is beépülnek a város életébe.

Az oldalt írta: Maczkay Zsaklin
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Molnár Sándorné azon dunakeszi pol-
gárok közé tartozik, akit a legtöbbek 
számára nem kell bemutatni. Erzsé-

bet a Vöröskereszt Dunakeszi Városi Szerve-
zetének vezetőjeként közel harminc éve mély 
elhivatottsággal tevékenykedik rászoruló em-
bertársai érdekében. Véradásokat, adomány-
gyűjtéseket, gyermektáborokat és jótékony-
sági bálokat szervez, miközben az Önkéntes 
Pont működtetésével igyekszik minél több fia-
talt bevonni a segítő munka szépségébe. Ezút-
tal őt is Dunakeszihez fűződő viszonyáról kér-
deztük. 

– Mióta él Dunakeszin?
– Nem vagyok tősgyökeres Dunakeszi lakos, 

1970-ben, 18 évesen kerültem ide – a férjem ré-
vén. Azóta viszont itt élek, így mára már olyan, 
mintha Dunakeszi a szülővárosom lenne. Itt 
élnek a gyerekeim is, minden ideköt. Kezdet-
ben a konzervgyárban dolgoztam, aztán – 30 
évvel ezelőtt– a Vöröskereszthez mentem. A 
szerteágazó munkának köszönhetően az eltelt 
három évtized alatt a lakosságnak – nagyjából 
– 70 százalékát ismertem meg, akár azért mert 
ügyfelünk volt, akár azért mert ő nyújtott a 
szervezetünk számára segítséget, míg mások-
kal önkéntesként vagy véradóként kerültünk 
kapcsolatba, megint másoknak a gyerekeit tá-

boroztattuk. Ez a széles körű ismeretség fon-
tos kapocs számomra. Nagyon jó érzés, mikor 
kimegyek az utcára, és tíz emberből kilenc kö-
szön. Szeretem a várost, és azt is, hogy nagyon 
segítőkész emberek élnek itt. 

– Mi az, amin – Ön szerint – változtatni/
módosítani kellene ahhoz, hogy Dunakeszi 
még élhetőbb várossá formálódjon?

– Mára a lakosságnak alig 30 százaléka tős-
gyökeres, és kevesen vannak, akik igazi lokál-
patrióta közösségbe tartoznak. Különösen a 
lakótelepi részek alvó közösségek, ahol a csa-
lád majd’ minden tagja ingázik. Ráadásul vi-
szonylag szűkek a szórakozási lehetőségek is, 
ezért a családok, de főként a fiatalok a hétvégé-
ket gyakran máshol töltik.  

Nagy szükség lenne pl. egy uszodára, a fia-
taloknak pedig közösségi helyekre, ahol min-
denféle – egykor az ifjúsági klubok hatásköré-
be tartozó – sportolási, szórakozási, kulturá-
lis tevékenységet űzhetnének. Ha kimegyünk 
a lakótelepekre, rengeteg lődörgő gyereket, fi-
atalt látunk, akiknek ezek a közösségi foglal-
kozások nagy segítséget nyújtanának. Ren-
geteg munkahely szűnt meg Dunakeszin is, 
és számos olyan ügyféllel találkozunk, akik-
nek a napi megélhetése sem biztosított. A ne-
héz helyzetbe kerülő családok számára jó len-

ne újra szociális bérlakásokat építeni. Tudom, 
hogy ezek országos tendenciák, és azt is, hogy a 
város vezetése sokat dolgozik ezeknek a prob-
lémáknak a megoldásán. Amit speciális, helyi 
problémának érzek, az, hogy a lakótelepekkel 
megháromszorozódott a város lakossága, vi-
szont az infrastruktúra és a közmű nem fejlő-
dött ilyen ütemben. (bölcsődei, óvodai, isko-
lai férőhelyek, munkalehetőségek stb.) Ezért – 
úgy gondolom – a jelenlegi képviselő-testület-
nek az a legsürgetőbb feladata, hogy megoldja 
ennek a nagy embertömegnek a kiszolgálását. 
Ez szerintem elengedhetetlen az itt élő közös-
ség megerősödéséhez. Egy olyan közösség lét-
rejöttéhez, mely a jövőben sokkal jobban tudja 
maga is segíteni a város fejlődését. 

Erzsike, aki lokálpatriótává vált Dunakeszin

„...az ember dolgozzon a saját közösségéért”
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unakeszi kistérség többcélú társulása az elmúlt 
évekhez hasonlóan az idei évben is támogatja 
a nyári napközis táboroztatást. a társulás a te-
lepülések által benyújtott előzetes igények alap-

ján több mint 4.000.000 Ft támogatást biztosított a 2011. évi 
költségvetéséből.

a táborok három helyszínen valósulnak meg: dunakeszin, 
ahol a dunakeszi gyerekek mellett a fóti gyermekek is élvez-
hetik a tábor nyújtotta lehetőségeket, gödön, ahol a gödi 
gyermekek számára biztosít egész napos elfoglaltságot. a ta-
valyi évtől kezdődően mogyoródon is megrendezésre kerül a 
nyári napközis tábor mogyoródi gyermekek részvételével. 

mind három helyszínen a táborvezetők igyekeznek a gyer-
mekek igényeit maximálisan kielégíteni. többek között kézmű-
ves foglalkozások, heti egy nap kirándulás, sport versenyek 
teszik még vonzóbbá a tábort.

d

A nyári napközis tá-
bor első napjának 
délelőtti bemuta-
tója zajlott, melyet 

a Szarvas Törzs Kelta Hagyo-
mányőrző Egyesület néhány 
ifjú tagja tartott Untsch Ger-
gely elnök vezetésével a lel-
kes fiúközönségnek. De meg-
ismerkedtek a dárdavetéssel, 
íjászattal is, és egyéni kérésre 
agyagból harci hajdíszt is kap-
tak, amit azért otthon az édes-
anya könnyen lemoshatott cse-
metéje fejéről.

No és a lányok? Ők kelta har-
ci minták arc- és karfestéséért 
álltak sorba, mások hintáztak, 
asztaliteniszeztek, vagy már-
is terveket szőttek a hétvégi Ki 
Mit Tud?-ra. 

Beindult az élet a napközis 
táborban, hivatalos nevén Kis-
térségi Táborban és Dunake-
szi Nyári Kreatív Műhelyben, 
amely iránt – miként koráb-
ban, úgy idén is – nagy volt az 
érdeklődés, hiszen már az in-
duló létszám is meghaladta a 
kétszázat. És augusztus 19-ig, a 
hét hetes tábor végéig az előze-
tes jelentkezések alapján, ösz-
szességében mintegy ezer ál-
talános iskolás gyermek tölt-
het el itt több-kevesebb időt, 
jelentősen megkönnyítve ezzel 
dolgozó szüleik mindennapos 
gondjait. 

Roska Péter – aki immár ha-
todik éve végzi a táborvezetői 
feladatokat, de oroszlánrészt 
vállal az előkészítésben, prog-
ram összeállításban és szerve-
zésben – azt is elújságolta, hogy 
a kelta bemutatóra még több 
alkalommal is sor kerül, emel-
lett ugyancsak sok érdekesség 
vár még a nebulókra. Rajta kí-
vül még nyolc pedagógus segíti 
a mindennapos munkát, akik 
sokféle foglalkozást tartanak 

kelta harcosok csatakiáltásától volt haN-
gos július 4-éN reggel a duNa-parti városi 
gyermeküdülő. csAttogtAk A pAjzsok és A kAr-
dok, heves ütközet hoztA lázbA A táMAdókAt és vé-
dőket egyAránt. Aki AzonbAn holMi időutAzásrA, 
vAgy FAntAzy-FilM ForgAtásárA gondol, téved. 

a gyerekeknek, amelyek lazán 
kötődnek az iskolai tanulmá-
nyokhoz is. Meghívott szak-
emberek segítségével a gyakor-
latban is megismerkedhetnek 
a népi kismesterségekkel, csa-
tázhatnak a lovagkori játszó-
házban, idén először eljönnek 
a táborba a római kort idéző 
hagyományőrzők, és lehetőség 
lesz ismeretterjesztő előadás 
keretében kisállat simogatás-
ra is. A gazdag programkíná-
latból említette még a tábor-
vezető a heti kirándulásokat, 
melyek úti céljai között szere-
pel többek között a Vasúttör-
téneti Múzeum. Ellátogatnak a 
Budakeszi Vadasparkba és lesz 
visegrádi kirándulás is hajó-
val. Hetente az újonnan érke-
zett diákok Hirschberg Attila 

Hét hét tábor
diákéLet

segítségével képzeletbeli római 
kori utazást tehetnek a szom-
szédos Késő római kikötőerőd 
múzeumban.

Az már biztos, hogy gyer-
mekműsorral kedveskedik 
majd Huzella Péter Kossuth-
díjas énekes, gitáros, a Kaláka 
együttes egykori alapító tag-
ja, eljön műsorával a Görömbő 
Együttes, és még várható né-
hány, a gyermekek körében is-
mert és népszerű vendég. 

Érdekesség továbbá, hogy 
minden pénteken, a tábortól 

búcsúzó gyere-
kek emlékplaket-
tet kapnak, s ha-
zavihetnek egy 
fotókból összeál-
lított CD-t, vala-
mint a kirándu-
lásokon készült 
videókból mon-

tírozott DVD-t is. Talán íze-
lítőnek ennyi is elég s kide-
rül, hogy korántsem egysze-
rű gyermekmegőrzést jelent a 
tábor, hanem érdekes, izgal-
mas és helyenként tanulságos 
programokból állt össze a nyá-
ri „műsorkínálat”. Ami a költ-
ségeket illeti, mindezért heten-
te ötezer forintot kell fizetni s 
ebben a napi háromszori étke-
zés és egyéb költségek is ben-
ne foglaltatnak. S akik évköz-
ben az iskolában étkezési ked-
vezményt kaptak, a táborban 
is igénybe vehetik. Ezt már 
Langmayer Katalin vezető fő-
tanácsostól, a Polgármeste-
ri Hivatal intézményirányítási 
és vagyongazdálkodási osztály 
munkatársától tudtuk meg, 
aki azt is elmondta, hogy az 
önkormányzat rendkívül fon-
tosnak tartja, hogy a diákok él-
mény dús nyarat tölthessenek 
el. Évről évre javítják az elhe-
lyezési körülményeket, figye-
lembe veszik a szülők kéréseit 
is, így például, idén már reggel 
fél héttől délután fél hatig vi-
gyáznak a gyerekekre. Negye-
dik éve fótiak is jöhetnek a tá-
borba s a költségekhez a szom-
szédos város önkormányzata 
is hozzájárul. 

Minden feltétel adott tehát, 
hogy a gyerekek számára a hét 
hét tábor valóban vidám, érté-
kes és emlékezetes legyen. 

Katona M. István
A szerző felvételei
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Dunakeszi nyár
hőmérsékleti rekordokat döNt a júliusi káNikula, Aki csAk teheti, 
A vízpArton keres Menedéket A Már-Már elviselhetetlen Meleg ellen. de vAn-
nAk, Akiket A hőség seM riAszt visszA A sportolástól, kirándulástól...

Fotó: Hohner Miklós,  
©ehFoto&Grafie,

KesziPress
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Sok felajánlásba részesült intézmé-
nyünk, a csoportok édességeket, 
szörpöt, játékot, vízi pisztolyt, ho-
mokozó lapátot, bogárvizsgálót, 

nagyítót kaptak. Ezen a mozgalmas, szép 
napon minden gyermek „önjáró” repülő-
vel térhetett haza. 

A Játszóház napon az óvoda évek óta ki-
tárja kapuját a város családjai, gyermekei 
felé. 

Rengeteg érdeklődő tisztelt meg minket 
ezen a napon és együtt játszott, kéz mű ves-
ke dett a város apraja nagyja. 

A rendezvényt Bocsák Istvánné önkor-
mányzati képviselő, családügyi tanácsnok 
asszony köszöntője nyitotta meg, aki nagy 
örömmel ellátta a rajzverseny zsűri elnö-
ki tisztjét is.

A rajzversenyen a családi nevezés után, 
közösen jeleníthették meg élményeiket 
zsírkrétarajzban a „Kirándul család” té-
mában. A díjakat Madárné Kondacs Má-
ria óvodavezető adta át a helyezetteknek, 
és minden rajzoló egy kis vigaszdíjban ré-
szesült.

A szülők és az óvodapedagógusok ötle-
te alapján muffin sütő verseny színesítette, 
„ízesítette” a napot. Egyénileg és csoport-
ként is versengtek a nevezők. A zsűri bírá-

lata alapján értékes nyereményeket vehet-
tek át a helyezettek Langmayer Katalintól, 
a Polgármesteri Hivatal Intézményirányí-
tási és Vagyongazdálkodási Osztály Köz-
oktatási ügyintézőjétől. A csoportok kö-
zötti verseny győztese Állatkerti kirándu-
láson vehet részt, amit a Papírsárkány cso-
port nyert el.

A szülők aktivitását dicséri az a kezde-
ményezés, hogy az általuk felajánlott já-
tékokat, dísztárgyakat értékesítették. A 
„zsibvásár” és a tombolából befolyt ösz-
szegből a csoportok játék készletét gazda-

gítjuk. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
ötleteiket, munkájukat, támogatásukat.

Az óvodapedagógusok az idén is gazdag 
választékot biztosítottak a kézműves tevé-
kenységekkel: gyöngyfűzés, csipesz figu-

rák, tésztalánc fűzés, parafából készült ál-
latkák, frizbi deqoupage technikával, tea 
papírból virág készítésére volt lehetőség. 
Örömmel fogadták ezeket a lehetőségeket 
és jó volt látni, hogy kicsi és nagy együtt 
tevékenykedett.

Színesítette a programok sokaságát a ha-
talmas ugráló vár, a póni lovaglás, ami sok 
gyermeket vonzott, élvezhették az állatok 
közelségét, simogatását.

A rendezvény fő támogatója a saját OVI-
GOLD alapítványunk és Dunakeszi Város 
Önkormányzata.

Jövőre újra kinyitjuk az óvoda kapuját 
és ismét egy csodálatos napot tölthetünk 
együtt minden érdeklődő családdal.

A Játszóház Óvoda Közössége 

A  játékból  sosem elég!
egy feledhetetlen nap a játszóház Óvodában

A játszóház óvodábAn Már több éve hAgyoMány, hogy 
az óvoda közössége megreNdezi május végéN 
a gyermekNapot és a játszóház Napot. A kicsik 
öröMére A rendezvény MeseelőAdássAl kezdődött, A 
cíMe: A kisegér bArátságA. A gyönyörűen FelÚjított ud-
vAr sok lehetőséget kínált AkAdálypályA kiAlAkításá-
rA. A Mozgásos és ügyességi FelAdAtokon keresztül A 
csoportok gyerMekei kipróbálhAtták erejüket, ügyessé-
güket: lAjhárMászásbAn, „Folyó” Felett átlendülésben, 
FAlMászásbAn, célbA dobásbAn, lengőhídon hAlAdás-
bAn, élvezhették Az ugráló vár öröMét is…



A Dunakeszi Programiroda 
júLius–

AugusZtusi ajánlata

Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
e-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon és az iwiw-en!

Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre a Kultúr7-re a 
www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

   ping pong tábor
időpoNtok:
július 18.; 20.; 22.; 25.; 27.; 29.
augusztus: 1.; 3.; 5.; 8.; 10.; 
12.; 15.
HeLyszíN: dunakeszi, 

vasút utca 11. i. emelet 
 (a volt konzervgyár irodaépülete, 
ahol a Földhivatal működik)

Július, augusztus hónapban PInGPonG  
nyári tábort indít általános iskolások  

részére a Dunakeszi Kinizsi Asztalitenisz  
Utánpótlás Szakosztálya.

Összeg: 2.000 Ft/hó 
Rendezvényszervező: Bartinai Péter 

Telefonszám: (+36) 30 287 8062

Nyári Napközis tábor
időpoNtok:  július 18-22. hétfő-péntek
 július 25-29. hétfő-péntek
 augusztus 1-5. hétfő-péntek
 augusztus 8-12. hétfő-péntek

nyári napközis tábor Mackó Kuckó  
Családi Központban (3-10 éves korig)

Helyszín: Kisfaludy utca 53.
Telefonszám: (+36) 30 892-2801

Augusztus 1-5. hétfő-péntek
nyári tenisztábor a Dunakeszi Tenisz Klubban.
jelentkezés: nyaritabor@dunakesziteniszklub.hu

Információ: +36-70/383-01-10
Helyszín: Dunakeszi Vasutas Sporttelep,  

Fő út 145.

taiji edzőtábor felnőtteknek  
(kard formagyakorlat tanulása)

időpoNt:
Augusztus 1-6. hétfő-szombat

Telefonszám: (+36) 030 990-6333

az ingyenesen látogat-
ható rendezvény hely-
színe a duna-parton, 
a katonadomb lesz, 

ahol a kisszínpadon, illetve a 
nagyszínpadon fellépő meghí-
vott előadók mellett egyéb sza-
badtéri programok is várják az 
érdeklődőket szeptember köze-
pén. a kistérség egészének tar-
talmas és színvonalas eseményt 
kínál majd a péntek délután kez-
dődő mulatság. kistérségi hét-
próba, könnyűzenei programok 
és X-Faktoros fellépők, valamint 
a csillag születik sztárjai is fel-
lépnek majd a három nap során.

pénteken egy sárkányhajó fu-
tammal veszi kezdetét délután 
a programsorozat. ez a nap a 
„blues-nap” elnevezést kapta. 
szombaton a sporté lesz a fő-
szerep. a sportágválasztó nap 
folyamán a helyi sportegyesüle-
teknek lehetőségük nyílik a be-
mutatkozásra, valamint egy ke-
rékpáros ügyességi pálya is fel-
állításra kerül. amíg a nap fo-
lyamán, a kisszínpadon a helyi 
zenekarok szórakoztatják a kö-
zönséget, addig este a nagy-

színpadon a tNt fellépése kö-
vetkezik. a vasárnapi nap a 
kulturális programok és a ha-
gyományőrzés keretében zaj-
lik majd. a kulturális örökség 
Napján egy „ókori nap” zárja a 
hétvégét, ahol felállításra kerül 
egy római és egy barbár tábor 
is. a tematikus délutáni műsorok 
mellett a gyermekek játékos ve-
télkedőn is indulhatnak, ahol az 
ókorhoz kapcsolódó témakörök-
ben mérhetik össze tudásukat és 
ügyességüket. a rendezvényso-
rozat záró estjének meghívott 
vendége pedig az irigy Hónalj-
mirigy.

a három nap folyamán szí-
nes programok, felhőtlen kikap-
csolódás, szórakoztató műso-
rok, ingyenesen igénybe vehető 
gyermekjátékok és nívós koncer-
tek várják majd az érdeklődőket. 
egy hatalmas fedett nézőtérrel 
ellátott színpadnak köszönhető-
en a rendezvényt még az esetle-
ges rossz időjárás sem zavarhat-
ja meg. jöjjenek minél többen és 
érezzék jól magukat városunk 
szép duna-parti részén!

legindi tímea

szeptember 16-18. között idéN első 
alkalommal kerül megreNdezésre a 
duNakeszifeszt elNevezésű reNdez-
véNy, AMely egy rendhAgyó elképzelés és 
Melynek MegvAlósításábAn A dunAkeszi 
progrAMirodA Mellett egy koMoly rendez-
vényszervező cég is részt vesz. így áll össze 
A kulturális és sörFesztivál színes progrAM-
kínálAtA, Ahol A helyi tehetségek beMutAt-
kozásA Mellett neves Fellépők is gAzdAgít-
ják Az eseMények széles pAlettáját.

DunakesziFeszt 
szeptemberben

Képünk illusztráció
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petőFi NyomábaN

Gyalogszerrel székelykeresztúrról  budapestre
2009 nyArán két székelykeresztÚri FérFi, elekes 
károly és győrfy árpád nekiindult, hogy el-
jusson budApestre, gyAlog, 18 nAp AlAtt. A 600 
kM-t Úgy és Annyi idő AlAtt tették Meg, Mint 1849-
ben petőFi sándor. így eMlékeztek A városukbAn 
élete utolsó éjszAkáját eltöltő hős költőre, hA-
lálánAk 160. évFordulóján. így tisztelegtek 550 
éves városukbAn ‒ dunAkeszi testvérvárosábAn 
‒ előtt. csendesen, FogAdAlMAt csAk MAguknAk 
téve. hírnévtől és A MédiA zAjától távol. 

Mitől különleges e 
túra – kérdezhetné 
bárki?  Nincs eb-
ben semmi külön-

leges, bárki képes lenne rá – le-
hetne ez a válasz, ha nem olyan 
világban élnénk, ahol az adott 
szó nem számít, ahol a kitar-
tás és az önfegyelem nem érté-
kek, s ahol az alázat negatív ér-
telmű kifejezés. Különlegessé 
éppen az előbb felsoroltak tet-
ték ezt a 3 hetes utat … és a cé-
lok … no, meg a kifogások kere-
sése helyett az akadályok leküz-
dése … 65 évesen. Nem tévedés, 
65 évesen.

Beszélgetőtársam Győrfy Ár-
pád, 65 éves székelykeresztúri la-
kos, aki Petőfi nyomában 18 nap 
alatt jutott Székelykeresztúrról 
Budapestre, a Pilvax Kávéház-
ba, hogy tisztelegjen a haza és a 
szabadságharcosok előtt. 

– Mit szólt a családja az elha-
tározáshoz?

– Te abba a tudatba élsz, s 
abba a tudatba vagy, hogy én 
ezt föltettem magamnak. És 
én már nem szoktam senkinek 
fogadozni, s nem szoktam ígér-
ni. Maradjon most már közöt-
tünk, de amikor indultam, a fe-
leségem azt mondta: Te Árpi! 
Te 65 évesen nem gondolod, 
hogy nem vagy teljesen tökéle-
tes, ha ilyen útra vállalkozol? S 
mondom, Anikó! Én megértem, 
hogy én nem vagyok tökéletes 
40 év házasság után, de akkor 
veled is valami van, ha ezt most 
veszed észre!

– Mi volt a célja Árpi bá-
tyámnak?

– Hát nekem legelsőbb, hogy 
úgy két éve álmom volt, hogy 
amíg élek, s amíg bírom, tudjam 
megcsinálni, hogy én Budapes-
tet járjam meg. Petőfi Sándor, 
ha eljött 18-20 nap alatt, próbál-
juk meg, hogy úgy van e? Hogy 
történt a dolog, mi kibírjuk-e 
amit az őseink megcsináltak? 
De főként azért mentünk, hogy 
magunkat is próbáljuk ki, hogy 

mire vagyunk képesek. 
– Volt-e valami különleges 

célpontjuk Budapesten?
– A Pilvax Kávéház. Mi oda 

érkeztünk, oda mentünk.
– Mikor indult el Árpi bá-

tyám?
– 2008. július 8-án, reggel 8 

órakor. Úgy akartuk, hogy Bol-
dogfalváról indulunk, fél 8-kor. 
De Karcsi barátom technikai 
okok miatt megkésett egy fél 
órát, s onnat indultunk el. Nem 
is mentünk bé a városba, hanem 
a vasúton mentünk a sínek kö-
zött, hogy ne találkozzunk sen-
kivel, minél előbb, minél csen-
desebben tudjunk elmenni.

– Merre vezetett az útjuk?
– Segesvár; Medgyes; Balázs-

falva; Kiskapus; Gyulafehérvár; 
majd a Nyugati-Kárpátokon 
keresztül Abrudbánya; Brád; 
Borosjenő; Köröskisjenő; Gyu-
la; Békéscsaba; Kecskemét; Bu-
dapest. 

– Megfordult-e a fejükben, 
hogy feladják útközben?

– Kellemes volt minden, de 
azért vótak nehéz pillanatok. 
Vót olyan is, hogy a fejemben 
megfordult, hogy feladjuk, ne 
adjuk fel? Hát már az első na-
pokban.

– Mi volt az oka?
– Derékfájás kísért az első 8-9 

napban. Ott a felső forgó tájé-
kán, s azt hittem, hogy nem fo-
gom bírni a gyaloglást. S aztán 
úgy a 9. nap környékén kellemes 
meglepetés ért, mert leszállt a 
fájdalom nem is a térdembe, ha-
nem a bokámba, a kialakult se-
bek miatt. 

– Naponta mennyit gyalogol-
tak?

– Úgy 32 km vót a legkeve-
sebb, de mentünk 49 km-t is. Ez 
Gyulánál vót, mi sem számítot-
tunk rá. De vártak, és ezért meg 
kellett tenni. Ezért sem akar-
tuk, hogy tudjanak az utunkról, 
hogy ne kelljen időpontokhoz 
tartani magunkat, függetlenek 
legyünk, ne legyünk kötve sem-

mihez. S ez a gyulai készülődés 
kicsit nagyobb volt, mint amit 
megérdemeltünk, mint amire 
számítottunk. Egy főtanácsos 
nő, egy újságíró és a néhány vá-
mos, onnan Gyuláról. A kem-
pingben szálltunk meg, a für-
dő felett, az erdőben, gyönyö-
rű helyszínen. A fürdőben jót 
feredőztünk, aztán egy félnapi 
kórházi kezelésen voltam. Igen, 
mert féltem a fertőzéstől, kise-
besedett a lábam, meg az egyik 
műtve is volt. No de különösebb 
nem vót, adtak egy Tetanusz in-
jekciót. Lekezelték a sebeket – 
Karcsinak is vót seb, nekem is 
vót. Nem is a cipő, hanem az 
aszfalt olyan forró vót, mikor 
35-38 fokot mutatott a hőmérő. 
Az aztán tönkre tette a lábat!

– Az úton mentek minde-
nütt? 

– Hát vót, ahol az úton, vót 
ahol az út mellett, vót ahol az 
erdőben. De ahogy átal men-
tünk a Tiszán, attúl fogva nem 
nagyon vót lehetőség az útról 
letérni, csak ott, ahol kerékpár 
vagy gyalogút vót. A települése-
ken ott inkább lehúztunk az út-
ról.

– Egy cipővel meg lehetett 
járni, nem kopott el?

– Nem, nem. Karcsinak a 
harmadikkal sikerült, én a má-
sodikkal megúsztam. De hát 
úgy ki vékonyodott a talpa. Én 
Köröskisjenőről hazaküldtem a 
csomagomat – olyan nehéz vót. 
Még most is érzem a két válla-
mat, sokszor a karom olyan, 
mintha súlytalan lenne, nem ér-
zem, hogy van, vagy nincs.  Nem 
voltam én szokva a hátizsákkal. 
Karcsi igen. Az ő csomagja 12 
kilón fejül vót, azt vitte 600 km-
en keresztül, plusz minden má-
sodik nap övé vót a sátor. 

– Mi volt a csomagban?

– Hát a csomagban ott vót egy 
füzet, egy toll, egy zseblámpa, s 
a váltóruha, s a cipő. A fényké-
pezőgép, a video, s a sátor, háló-
zsák. De felment 8-8 és fél kiló-
ra az enyim, 12 kilóra a Karcsié. 
Köröskisjenőn találkoztam egy 
boldogfalvi emberrel, ő is meg-
lepődött, én is megörvendtem, 
s megkérdtem, hogy a csomag-
nak a felét haza szeretném kül-
deni. Aztán vót olyan meglepe-
tés, hogy benne vót a nadrágom 
zsebében a zsebkés, s az is haza-
ment. Akkor az esőköpenyt tu-
datosan küldtem haza, mert az 
tette ki a csomagom súlyának 
a felét. De valahogy a szerencse 
velünk járt, nem esett. Például 
elfogyott a mosdószappanunk, 
s az út mellett egy vadonatúj 
szappant találtunk. De én nem 
tudom, hogy ez minek tudha-
tó be. A kiskés ugye hazament a 
nadrágomban. Aztán mentünk 
az úton, és az út mellett kaptam 
egy kiskést. Biztos valakinek a 
kocsibúl kiesett. Na de ilyet? 

– Térképet használtak vagy 
mi alapján tájékozódtak?

– Iránytű, s ilyesmi nem, csak 
óránk volt s a Nap. Térképet vit-
tünk, amivel sajnos úgy jár-
tunk, hogy az első éjszaka mind 
a kettő elázott. Akkor darabok-
ra szedtük, s mikor megálltunk, 
úgy kellett összeraknunk, hogy 
lássunk is valamit. Olyan eső 
vót ezen az első éjszakán, hogy 
a sátor alatt folyt a víz, a sá-
torba béfolyt, úgyhogy vízben 
aludtunk. Kint Segesvár s Er-
zsébet között. Az erdőben alud-
tunk, de mindegy vót, mert a 
fák egy darabig védtek, de aztán 
még a hátizsák is beázott. Aztán 
bémentünk Erzsébetvárosig, ott 
kihúztunk egy dombra, kitere-
gettünk mindent, s kénytelenek 
voltunk megvárni, amíg meg-
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szárad. Nem is azért, hogy vi-
zes, hanem azért, hogy a súly ne 
legyen. Na így kezdődött. Aztán 
a többi már kellemesebb. De azt 
mondja Karcsi is, hogy ez a Jóis-
ten dolga, hogy minket próbára 
tett, hogy kibírjuk-e vagy nem? 
Feladjuk, vagy nem adjuk fel? 

– Hogyan, mit ettek útköz-
ben? 

– Nem vittünk élelmet, a már 
nagy dolog lett vóna. Amikor 
valami olyan helyre érkeztünk, 
megvettünk 1-1 konzervet vagy 
1-1 gyümölcsöt. Ott ahol meg-
vettük, el is fogyasztottuk. Ci-
pelni az nagy dolog lett vóna. A 
vizet azt muszáj, mert víz nélkül 
nem lehet. Volt úgy, hogy elfo-
gyott, s akkor még kellett men-
jünk 15-16 km-t, hogy vízhez 
jussunk. Ez borzasztó vót. Fő-
leg ott a magyar oldalon. Ná-
lunk itt az erdőben akárhol 
mész, fekhetsz le, s ihatsz. Az-
tán vót olyan is, hogy az egy li-
ter vizet elosztottuk 2 felé, az-
tán abból megmosakodtam, it-
tam és még meg is borotvál-
koztam.  Ott ahol vizet kaptunk 
megmosakodtunk, ahol meg-
sötétedtünk ott aludtunk. Vót, 
ahol a tócsában mosakodtunk. 
Karcsinak könnyebb vót, mert ő 
nem borotválkozott, amíg oda 
vótunk 18 nap alatt. Olyan kel-
lemes vót, amikor megláttam őt 

úgy megborotválkozva. Akko-
ra lett a szakálla, úgy is híttam 
őt, hogy „arab terrorista”. Bizal-
matlanság vót az emberek sze-
mében, amikor meglátták. A 
székelykeresztúri doktor úr az 
induláskor adott kötszert, tud-
ja, ilyen egészségügyi fölszere-
lést, amiben vót olyan, hogy fás-
li, ez az oxigénes víz, ami szük-
séges, tabletták, és ilyesmi. S azt 
ott Karcsi elkérte, a fejére teker-
te a fáslit, s úgy nézett ki őszin-
tén, mint egy terrorista. 

– Számunkra ez elképzelhe-
tetlen!

– De őszintén mondom, hogy 
vót ilyen eset, s nem is egy. Fel-
készültünk mindig magunk-
ban, s elhatároztuk, hogy na, 
most ha megyünk, veszünk 
vizet magunknak, hogy éjsza-
kára víz legyen. De úgy is vót, 
hogy egy éjszakát 2 szem szil-
vával eltöltöttünk, egyik az 
egyiké, másik a másiké vót. 
Nem vacsoráztunk azért, hogy 
vacsora után a vizet ne kíván-
juk. 

– Mennyit fogyott Árpi bá-
tyám az út alatt?

– Úgy 6-7 kg lement. 
– Volt-e aki segítette Árpi bá-

tyámékat?
– Gyulafehérvár után már 

nincs sok magyar. Fent a he-
gyekben találkoztunk egy em-
berrel, a juhokkal vót, az álla-
tokkal, s kezdtünk vele beszél-
getni románul, hogy hol lehet 
rövidíteni, hol tudunk az er-
dőn keresztül menni? S ő meg 
is mondta, s egyszer megszólalt, 
hogy uraim, én úgy veszem ész-
re, hogy mi beszélhetünk ma-
gyarul, mert én is magyar va-
gyok. S aztán elmesélte, hol csi-
náljunk olyan 15-20 km-es rö-
vidítéseket. Még többet is, még 
50-et is, mert Abrudbányára 

nem mentünk föl. Le-
jöttünk itt Almás felé. 
Azt nemigen járják 
az emberek, mert az 
olyan harmadosztá-
lyú út. De az nekünk 
többet ért, mint az 
első osztályú. S na, 
aztán ott a Kárpáto-
kon keresztülmen-
ni. Ki van írva, hogy 
„Mócok hazája”. 
Ez az Avram Jancu 
fészke, ő onnét in-
dult el.

– Hány éjszakát 
töltöttetek sátor-

ban, s hányat rendes körülmé-
nyek között?

– Én nem mondhatok egye-
bet, csak azt, hogy 18 éjszakából 
17-et. Almáson, Brádon túl egy 
ember észrevette, hogy idegenek 
vagyunk, turisták. Oszt a népek 
hamar körbevettek. S mondtuk, 
hogy egy tál vizet szeretnénk, 
hogy megmosakodjunk, s majd 
vegyünk vacsorát. Azt mond-
ta, hogy jöjjünk, s ha elfogad-
juk, akkor szívesen lát vendégül. 
Bémentünk. Ott aludtunk egye-
dül ágyban, 18 nap alatt egy-
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szer. Még Gyulán sem fogadtuk 
el, a kemping táborban egy ak-
kora helyet kértünk, hogy a sá-
tor elférjen. Na, mikor beértünk 
Gyulára 45 km után, azt hittük, 
hogy kell még menni úgy 500 
métert, de vót az 4 km is – hát 
az nagyon rosszul esett. Mond-
ták, hogy üljünk bé kocsiba, de 
azt nem akartam, hogy ezzel el-
rontsam a közérzetem. Gyalog 
jöttünk, gyalogosan akartuk 
megtenni az utat. Hát mondtuk, 
hogy mi gyalog elmegyünk. Azt 
mondták, hogy az nagyon kö-
rülményes, mert erdőn keresz-
tül kell menni, nincs ösvény, 
nincs út, így hát a folyó mentén 
mentünk. Ott, akkor, a 45 km-
re még kellett csinálnunk 4 km-
t. Ez még majdnem 2 órát tett 
nekünk, mert a helyet sem tud-
tuk, meg nagyon el voltunk fá-
radva, éjszaka is vót, s a fák kö-
zött, sötétben kellett menjünk. 
Még Nap sincs, hogy a Nap után 
orientálódj. 

– Volt-e valahol útközben 
hosszabb pihenő? 

– Hát mi 18 napot mentünk, 
abból két napot Gyulán kény-
szerültünk, s Békéscsabán egy 
fél napot eltöltöttünk. Gyu-
lán megkerestük a helyet, ahol 
a fegyvert letették a szabadság-
harcosok, ott a vár alatt. Meg-
kerestünk a városban minden 
olyan pontot, a Múzeumban el-
kezdve mindent, ami valami bi-
zonyítékot adna nekünk. Meg-
kaptuk azoknak a személyek-
nek, azoknak az ezredeseknek a 
helyszínt, a házat, ahova el vol-
tak szállásolva, de akkor már 
foglyul.  Akkor már nem vol-
tak szabadok, el voltak egymás-
tól különítve. Nem voltak egy 
házban, kettőt nem tettek egy 
helyre. Na, ezeket megkerestük, 
s akkor elmondták – erre írásos 
bizonyíték nincsen – hogy Pe-
tőfi ott tartotta utolsó politikai 
beszédjét, a mostani Magyaror-
szág területén, Gyulán. Akkor 
megkaptuk azt a házat, ahol Pe-
tőfi meg volt szállva július 4-én, 

s 5-én. No, attól tova s fe-
lől egyebet nem sikerült, ad-
dig amíg Kiskőrösre nem ér-
tünk, s Budapestre a Pilvaxba.  
Ott is szerencsénk vót, mert 
egy pár nappal azelőtt nyitot-
ták meg, mert restaurálás vé-
gett be vót zárva. Nagyon ara-
nyosak vótak. 

– Tudták-e hogy érkeznek?
– Hát azt nem tudták. Elbe-

szélgettünk, úgy 2 órát. Egy ká-
vét elfogyasztottunk, aztán a 
helyiségnek a tulajdonosa desz-
szerttel megkínált. 

– Voltak-e kritikus helyzetek?
– Nem, különösképpen nem 

vótak.
– A vége felé, amikor elfárad 

az ember, akkor nagyon inger-
lékeny, nagyon ideges, egymást 
nem, vagy nagyon nehezen tűri. 
Volt-e ilyen?

– Vót, de erről nem akartam 
beszélni. Na, mondjuk az em-
bernek ez a gyarló tulajdonsá-
ga, hogy a saját akaratát akarja 
a másikra ráerőszakolni. Ez úgy 
nálam, mint Karcsiban, mind a 
kettőnkben egész úton megvót. 
Volt úgy, hogy azt mondtam, 
hogy: Te Karcsi! Te menj jobb-
ra, s én megyek balra! S találko-
zunk valahol, nem olyan mesz-
szire. Ne kössük egymást any-
nyira! 

Én könnyebben átvészeltem, 
ő nem bírta főleg azt, ha a ko-
csik kicsit közelebb húztak el. 
Vagy ha egy kutya megugatott, 
képes vót magát enni, és mon-
dani, hogy miért ugatott az meg 
bennünket? Ez mondjuk a kel-
lemetlenebbik oldala, s az em-
ber a kellemetlent hamar elfe-
lejti. Volt olyan, hogy rövidíteni 
akartam, de Karcsinak 12 kilós 
csomagja vót, azzal nehéz a fák, 
bokrok között gyalogolni. Én is 
azt használtam ki, amikor a sá-
tor nem nálam vót. Vót, hogy ő 
az úton került, de igaza is lett, 
mert az erdőbe vót egy akkora 
emelkedő, amitől még nehezebb 
lett az út. 

– Visszafelé is gyalog jöttek?
– Nem, visszafelé vót egy he-

tes kocsi túránk. Útközben az 
én lábam nem dagadt. A dok-
tor javaslatára szedtem a vérhí-
gítót, a vérnyomás csökkentőt és 
a gyulladáscsökkentőt. De a ko-
csi úton, ott aztán igen! Nem is 
vártam ki a végét. 

– Milyen érzés volt megérkezni?
– Ha vót hasonló úton, akkor 

tudja, mit jelent célba érni! Azt 
nem lehet elmagyarázni!

Kikérdezte és lejegyezte: 
Kárpáti Zoltánné, 

2009. augusztus elején

Petőfi körtefája a Gyárfás kúriában, itt töltötte 1849. július 30-án a halála előtti utolsó éjszakáját
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Legtöbben, akik egyszer eljutnak gö-
rög földre, megkedvelik, és szívesen 
keresik fel újra. Ha csupán 1 hétre 
utazunk Görögországba, mondjuk 

a magyarok egyik kedvencére, Kréta szi-
getére, és nem autóval tesszük ezt, vagy 
nem bérlünk a helyszínen autót vagy ro-
bogót, akkor nagyon keveset fedezhetünk 
fel ebből a csodás országból. Természete-
sen mindenkinek más és más az igénye 
egy görögországi nyaralás alkalmával, van 
aki csupán a lazításra, kikapcsolódásra 
vágyik, akkor élvezheti a kellemes, meleg 
tengert és a tengerparti fürdőzést, vásár-
lást, éttermeket. Aki ennél többet szeret-
ne megismerni az országból, annak aján-
lott, hogy legalább 2 hétre utazzon, és te-
gyen egy körutazást, néhány napot eltölt-
ve egy-egy látványosságnál, mint például 
a Meteoráknál, a hatalmas sziklákra épült 
kolostorok közt.

Az ország leglátogatottabb turistavá-
rosai és szigetei Marmari, Kréta, Korfu, 
Rodosz, Kalithea, Gouvia, Dassia, Didar, 
Zakintos, Sparta, Athén, Sarti, Chalkidiki 

és Paralia. Láthatjuk tehát, hogy Görögor-
szág látnivalóban és látványosságban nem 
szenved semmi hiányt. Európában Hor-
vátország mellett az egyik legszebb sziget-
világgal és tengerparttal rendelkező tu-
ristaparadicsom. Görögország nemcsak a 
fennmaradt kultúrájáról és ókori városai-
ról híres, mint például Athén és Kréta szi-
gete, 2500 éve még a nyugati világ köz-
pontja és az európai civilizáció bölcsője 
volt egyben.

idegeNForgaLom
Az idegenforgalom – a napjainkban ta-
pasztalható válság ellenére is – jelen-
tős szerepet játszik az ország gazdaságá-

ban. Görögország egyik déli félszigete a 
Peloponnészosz, változatos tájairól és sok-
rétű látványosságairól híres. Korinthosz 
és Műkéné ókori romjai ezen görög szi-
get Észak-keleti sarkában helyezkednek el 
és igen látogatottak is. Görögország déli-
félszigete változatos tájakban és sokszínű 
látványosságokban gazdag. A Targetosz-
hegy lankáira kúszik Mystras kísérteties, 
tágas bizánci városa. Kanyargó ösvényei 
és lépcsői elhagyatott palotákhoz és fres-
kókkal díszített templomokhoz vezetnek. 
Ha tovább haladunk dél felé, felfedezhet-
jük Mani-t, a kopár hegyek és puszta tá-
jak földjét, melyet csak szigorú és tisztele-
tet parancsoló kőtornyok törnek meg. Bár 
legtöbbjük elhagyatott, őrszemként vi-
gyázzák a területet. Érdemes még felkeres-
ni az ősi Olimpiát, Monemvasia gyönyörű 
középkori városát és kipróbálni a hátbor-
zongató Diakofto-Kalavryta fogaskere-
kű kisvasutat, amint keresztül hullámvas-
utazik a mély Vouradkos Szurdokon. Gö-
rögország rendkívül gazdag szigetvilággal 
büszkélkedhet, köztük a Dodecanesz- és a 
Jón-szigetekkel.

Az országot felkereső turisták 25%-nak 
elszállásolója Kréta szigete. A görögök na-
gyon büszkék erre a mesésnek mondha-
tó szigetre, hiszen az idegenforgalomnak 
a túlnyomó többsége itt zajlik le. A ha-
talmas sziget a kristálytiszta tengervizé-
ről, homokos és sziklás tengerpartjairól, 
szállodáiról és pompás hegyei miatt olyan 

görögország
görögország egyike AzoknAk A közkedvelt országoknAk, Aho-
vá A MAgyArok leginkább szeretnek eljutni egy nyári utAzás, 
üdülés végálloMásAként. Miért is olyAn közkedvelt Úti cél gö-
rögország? száMos okA közül eMlítésre Méltó, hogy viszoNy-
lag olcsó Nyaralást, kikapcsolódást biztosít, köNNyű 
eljutNi Az országbA Akár AutóvAl, busszAl, FApAdos járAttAl 
vAgy hAgyoMányos repülőjárAttAl.

baraNgoló ‒ utazás az eu tagáLLamokbaN
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kedvelt. A sziget két legmagasabb pontja a 
Dikti és a Psiloritis. A turistákat elkápráz-
tatják a mesés ültetvények, narancsvidé-
kek és oázisok. Kréta növény és élővilága 
mindezek mellett rendkívül sokrétű. 

kuLtúra
A későbbi évezredek egész európai gon-
dolkodásának, művészetének egyik leg-
fontosabb, meghatározó alapja lett az óko-
ri görögség kultúrája. Hatása akkora, mint 
a Bibliáé. A középkorban ugyan háttér-
be szorult, de a reneszánszban újra a gö-
rög kultúra felé fordultak. Világszemléle-
tük legnagyobb újdonsága „az ember fel-
fedezése”: az a felismerés, hogy minden 
élőlény között leghatalmasabb az ember: ő 
lett minden dolog legfőbb mércéje és vég-
ső célja.

A korai görög kultúra kötődik ugyan a 
régebbi keleti népek műveltségéhez, mito-
lógiai képzeteihez, de az átvett elemekből, 
sajátos, a keletitől elütő világképet, világ-
szemléletet alakítottak ki. A görög ember 
szabadelvű volt, a boldogságot, az örömöt 
kereste, sokszor teljes erkölcstelenségben 
élt, a gazdagok állandóan ünnepeket ren-
deztek. A személyes dolgok nem érdekel-
ték őket. A filozófusaik nem azt kérdezték, 
hogy én miért vagyok, hanem az érdekel-
te őket, hogy hogyan keletkezett a világ és 
hogyan lehetnének boldogok. A testkultú-
ra is nagyon meghatározó volt az életük-
ben. A küzdő szellem, küzdési vágy is jelle-
mezte őket. Versenyeket rendeztek, mind a 
sportban, mind az irodalomban. „Azt lát-
juk az ókorból, amit a kései görögök meg-
őrzésre méltónak találtak.” A forrásoknak 
csupán 20%-a maradt fenn. Mindaz, amit 
nem másoltak elveszett.

vaLLás
A görögök úgy képzelték, hogy istene-
ik az Olümposzon élnek, ember alakúak, 
de halhatatlanok. Fő istenük Zeusz, hatal-
mához úgy jutott, hogy megküzdött a titá-
nokkal, és magához ragadta az ég és a föld 
fölötti hatalmat. A tenger fölötti hatalom 
Poszeidon kezében volt. Az alvilág ura pe-
dig Hádész lett. Zeusz felesége Héra volt, 
lánya Athéné, aki atyja fejéből pattant ki, 
Appollón Zeusz és Létó gyermeke, Arte-
misz Apollón nővére, Árész a hadisten, 
Hermész, a kereskedők és tolvajok istene, 
Héphaisztosz, az istenek kovácsa. Fontos 
szerepe volt a Végzetnek, aki már a szü-
letésekor megszabja minden ember sorsát, 
sőt az istenek is kénytelenek alávetni ma-
gukat hatalmának. Zeuszt bika alakjában 
tisztelték, feleségét pedig tehén alakban 
ábrázolták. Az istenek születéséről, tette-
ikről a mítoszok szólnak. 

Vallási intézményeik voltak például a 
jóshelyek (Apollón, Delphoi), az ünnepi 
játékok (Zeusz tiszteletére rendezték őket 
Olümpiában, győz-
teseit Kr.e. 776-tól 
jegyezték fel (ez a 
görög időszámítás 
kezdete). Először 
csak az arisztokrá-
cia vett részt, később 
a nép is játszhatott. 
A Kr.e. III. század-
ban a vallás már csak 
a szegények világma-
gyarázata volt. Erő-
södött az a hit, hogy 
meg fog jelenni egy 
testet öltött istenség, aki megváltja az el-
nyomottakat szenvedéseiktől, és elhozza a 
békét. Misztérium vallások jelentek meg, 
azt mondták, hogy olyan ismereteket ad-
nak, amelyek segítségével megszerezhetik 
a túlvilági boldogságot (például Mithras-
kultusz, Ízisz-kultusz).

koNyHa és gasztroNÓmia
A görög konyha egyszerűen egészséges 
és finom, mivel a legjobb alapanyagokat 
használják: ízletes olíva bogyók, friss zöld-
ségek és gyümölcsök, frissen fogott halak, 
jó minőségű húsok a legjobb helyi olíva 
olajon sütve.

Akik már jártak Görögországban, ta-
lán tudják, tapasztalták, hogy a különböző 
tavernák esetlegesen előforduló étlapján 
rengeteg előételt, kevés főételt találnak, 
és szinte soha nem találnak édességet. Ez 
a számunkra furcsa struktúra csak addig 
marad különös, amíg nem világítunk rá a 
miértjére a dolgoknak.

A görögök számára az étkezés a társadal-
mi élet egy formája, ezért általában „csapa-
tosan” járnak tavernázni. Nem ritka jelen-
ség, hogy 3-4 autónyi baráti társaságok ve-
szik be magukat egy-egy tavernába és szinte 
otthonosan mozogva rendezgetik az aszta-
lokat egységbe, hogy mindannyian együtt 
költhessék el az ebédet-vacsorát, miközben 
jókat beszélgetnek, iszogatnak és a velük 
levő gyerekek az asztal körül lebzselnek. 

A görög konyha alapvetően a marha- és 
birkahúsra épül, melyeket nagy változa-
tosságban (sült, pörkölt, grill) készítenek 
el, különféle fűszereket használva, ame-
lyek az ízek igazi kavalkádját alkotják. Éte-
leik főszereplői így tehát a fűszerek, legin-

kább az oregano 
és a bazsalikom a 
meghatározó, de a 
koriander, a fahéj, 
a kömény, az olaj-
bogyó és az olíva-
olaj is közkedvelt.

Ne mulasszuk 
el megkóstolni az 
igazi görög salátát, 
a halikrából ké-
szített taramo sa-
látát, a tzatzikit, 
a töltött szőlőle-

velet, a muszakát és a szuflakit. Édessé-
geik mézzel készülnek. Gyümölcs mindig 
mindenütt nagy választékban kapható.  
 Jellegzetes görög italok: ouzó (ánizs pá-
linka), metaxa, a számos borfajta közül a 
gyantás, ún. retszina fanyar aromája le-
het érdekes. A kávét törökösen készítik, de 
igen kedvelt a frappé, azaz a jeges kávé is.

Utazzon Ön is a görög nyárba és fedezze 
fel a szigetvilág szépségeit!

Vetési Zsófia

barangolo.eu@gmail.com
www.eubarangolo.blogspot.com
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sport

Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy törté-
nelmet írtak, mivel már csak a klub-
csapat világbajnoki arany hiányzott a 

magyar éremgyűjteményből. Számunkra kü-
lön öröm, hogy városunkból Déry Gábor ott 
van a legjobbak között. Most őt kérdeztük ma-
gáról a sportágról, és a világbajnokságról. 

– Gábor! Kezdjük az elején, hogy lesz vala-
kiből versenyhorgász?

– Én úgy gondolom, hogy külön kell válasz-
tani a kettőt. A horgászat, a természet, a vízi 
világ szeretete, általában már kiskorban kiala-
kul, ha fogékony rá az ember, és ha a lehetőség 
is adva van. Talán 5 éves lehettem mikor csa-
láddal nyaraltunk Szentesen, és míg a többiek 
a strandon múlatták az időt én a kemping mel-
lett csordogáló kis csatorna partján horgász-
tam egész nap. Sügéreket, kárászokat, napha-
lakat zsákmányoltam. Aztán onnantól kezd-
ve persze már egyenes út vezetett a Dunára, 
és egyéb tavakra. A versenyzés része meg vagy 
megvan valakiben vagy nincs, vagy szere-
ti megmérettetni magát valaki vagy nem. Úgy 
vélem ez a része semmiben nem különbözik 
más sportágaktól, én ugyanazt élem át mikor 
beülök a ládára a dudaszó előtt, mint egy ka-
jakos, aki befordul a pályára és beáll a rajtgép-
be. Az adrenalin szétárad a testünkben, szinte 
megszűnik a külvilág.

– Szükségeltetik valamilyen speciális képes-
ség ahhoz, hogy valaki ilyen magas színvona-
lon űzze ezt a sportot?

– Kiemelném a fizikai és a mentális felké-
szültséget, megspékelve az innovatív gondol-
kodással. Nem is gondolná az ember, de az él-
vonalbeli horgászoknak nélkülözhetetlen a jó 
kondíció. Elég, ha csak annyit mondok, hogy 
van olyan verseny, ahol percenként akár több 
halat is meg kell tudni fogni és mindezt négy 
órán keresztül, párosítva mondjuk ezt egy har-
minc fokos napsütéssel. Ezt jó erőnlét nélkül 
lehetetlen végigcsinálni. Nem véletlen, hogy 
már a Nemzetközi versenyeken teljesen meg-
szokott dolog a doppingvizsgálat. A mentális 
állapot szerintem lelke az egésznek, itt dől el, 
hogy valaki odaér a dobogó tetejére vagy sem. 
Az élmezőnyben véleményem szerint a techni-
kai tudás már nagyon kiegyenlített, az adott 
verseny mindig a fejekben dől el. 

– Hogyan készültök fel egy ilyen versenyre, 
illetve hogyan zajlik le egy ilyen versen?

– Minden nagyobb verseny áll egy felkészü-

lési tréningből, és a versenynapokból. Jelen 
esetben a szerbiai világbajnokságon öt napot 
tréningeztünk a kétszer négy órás viadal előtt. 

– Mi történik a tréningeken, hogyan zajlott 
ez most le a világbajnokságon?

– A tréning a legfontosabb része a versenyek-
nek, sokszor majdhogynem fontosabb, mint 
maga a verseny. A tréningeken, mi azt mond-
juk, próbáljuk „megfejteni” a vizet. Szisztema-
tikus módon próbálgatunk etetőanyagokat, 
csalikat, módszereket, amíg ki nem alakul egy 
taktika, egy stratégia. Ennek a verseny napjá-
ra teljesen le kell tisztulni, sallangmentessé kell 
válni. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy száz is-
meretlenes egyenletet. Aki ebből a száz isme-
retlenből a legtöbbet megfejti, az nyer. A ver-
seny szektorozással történik. Minden nemzet 
öt fővel indul neki a megmérettetésnek, ami 
azt jelenti, hogy öt szektor van, értelemszerűen 
minden szektorban ül egy-egy csapatból ver-
senyző. Az értékelés szektoronként történik, 
végigmérnek egy szektort a rendezők, aki a 
legtöbb súlyt fogja, az kap egy pontot, a máso-
dik legtöbb kettőt és így tovább. Tehát minden 
nemzetnek lesz fordulónként öt szektorered-
ménye, amit ha összeadunk, megkapjuk a csa-
pat pontszámot. Szerbiában az első nap után 
az első helyen fordultunk, ami nagy öröm volt, 
de mégsem volt felhőtlen mivel csak fél pont-
tal vezettünk.

– Hogyan készültetek és mi történt a máso-
dik napon?

– Az első forduló utáni csapatmegbeszélé-
sen értékeltük a versenytapasztalatokat, illetve 
a fejekben próbáltunk rendet tenni, hogy más-
nap mindenki teljes koncentrációval tudjon 
beülni. Tudtuk, éreztük, hogy nagy lehetőség 
kapujában állunk, és mi nagyon éhesek vol-

tunk, győzelemre éhesek. Másnap a mérlege-
lések közben már folyt a nagy számolgatás, fo-
lyamatosan kaptuk a szektorokból „vokitokin” 
a konkurens csapatok eredményeit, és szép las-
san kezdett összeállni a kép, de még nem mer-
tük elhinni. Ekkor a kettővel mellettem ülő 
Szerb versenyző átszólt, hogy „Congratulation, 
you Win”. Nem kell mondanom mekkora volt 
az öröm. A fél pontos előnyt 11 pontra növelve 
megnyertük a világbajnokságot. Második he-
lyen Szerbia, harmadik helyen pedig az ango-
lok végeztek. 

Végre magyar csapat állhatott, klubcsapat vi-
lágbajnokságon a dobogó legmagasabb fokára, 
olyan nagy horgásznemzeteket megelőzve, mint 
az angolok, franciák, olaszok, vagy a verseny 
legnagyobb esélyesét említsem, a szerbeket.

– Mi volt a titka ennek a magyar csapat-
nak?

– Úgy gondolom, ez a titok visszavezethe-
tő két évvel ezelőttre, amikor is megalakult 
a mostani csapat. Borzasztóan fontos, hogy 
mindannyian hasonlóképpen motiváltak és 
eredményorientáltak legyünk. Horgásztechni-
kai szempontból hasonló szinteken vagyunk, 
és együttesen rendelkezünk egy olyan szak-
mai, tapasztalati és szellemi tőkével, aminek 
birtokában úgy gondolom, számolni lehet a 
csapattal minden versenyen.

Szeretnénk ezúton is megköszönni segítő-
inknek és támogatóinknak mindent, amit a 
csapatért tettek, illetve minden sportoló tud-
ja, hogy a család támogatása nélkül ezt szinte 
lehetetlen csinálni, úgyhogy az eredmény egy 
része az övéké is, köszönjük nekik is.

– Mi pedig köszönjük a világsikert! Gratu-
lálunk!

D. M.

A szerbiábAn Megrendezett klubcsApAtok verse-
nyén világrAszóló sikert ért el A MAgyAr spro-
eXner-Molnársziget csApAtA. huszonöt ország 
legjobbjAit utAsítottA MAgA Mögé A FiAtAlokból 
álló horgászcsApAt. milkovics péter, déry 
gábor, tremmel balázs, schmidt attila, 
palotai kristóf, hegyes zoltáN összeállítá-
sÚ válogAtott Nagy attila vezetésével és zelei 
józsef segédletével képviselte hAzánkAt. 

„Aranyosak” a magyar versenypecások!
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KeréKpárüzlet  
és szerviz 

Fót, Balassa u. 68.  tel.: +36-20/551-9557
Nyitva: K-P: 10-18h, szo: 9-13h 

www. bicajosbolt.hu

Minőségi német-svájci
- használt kerékpárok
- új alkatrészek
- felszerelések árusítása

– Mindkét felvetés helytálló. A napsuga-
rak nem csak hangulatunkat tudják javí-
tani, de a rendszeres és mértékletes napo-
zással a D-vitamin természetes úton, en-
nek hatására szintetizálódik bőrünkben, 
így képződik szervezetünkben. Ahogy 
említette, a D-vitamin meghatározó sze-
repet tölt be szervezetünkben. Tartós hi-
ánya komoly egészségügyi problémákhoz 
vezethet. Ilyen lehet például a csontrit-
kulás (osteoporosis);  az izomgyengeség, 
izomtömeg megfogyatkozás; hozzájárul-
hat a szív, érrendszeri panaszok (magas 
vérnyomás, érelmeszesedés, stroke), vagy 
az  autoimmun betegségek, valamint a 
kisgyermekek esetében az  angolkór, vagy 
a nőknél a  mellrák, férfiak esetében pe-
dig a prosztatarák és a vastagbélrák kiala-
kulásához A szervezet D vitamin szinten 
tartása a fentiek elkerülése miatt rendkí-
vül fontos. A legegyszerűbb mód és a leg-
hatékonyabb is erre  a  nyári időszakban a 
napozás, ezért halljuk rendszeresen a hír-
adásokban az UV-B sugárzás veszélyei-
re intő felhívásokat.  D-vitamin szintünk 
feltöltésének másik természetes forrá-
sai egyes élelmiszer fajták, mint a tőkehal 
máj, az olajos halak, tej, tejtermékek (vaj, 
sajt), tojás, stb. Az emberi szervezet zsír-
ban oldódó vitaminként képes tartalékol-
ni ebből, de a fokozatos feltöltésről nem árt 
gondoskodni, mivel sajnos nagyon kevés 
D vitamin előállításához szükséges ételt 
tudunk magunkhoz venni

–  Mi a D-vitamin legfontosabb funk-
ciója?  

– A vér kálcium és foszfor szintjének 
szabályozása. Elősegíti a csontok megfe-
lelő képződését. Ezért lehet veszélyes, ha 

rvosi rovat

"D", mint Dédelgető napsugár
Mostanában mást se hallunk a rádióban, tv-ben, mint hogy délidőben ki se dugjuk az orrunkat az árnyékból. hőségriadó van. 
Akkor most árt, vagy használ a napfény nekünk – kérdezte egy középkorú hölgy a buszon útitársát. valóban, hogy is vagyunk 
ezzel a napsugárral, ami a szervezet számára fontos d-vitamin előállításában kulcsszerepet játszik – kérdezem a dunakeszi pol-
gár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

különösen érettebb korba lépett hölgy-
társaim megfeledkeznek a ránk leselkedő 
– természetesen láthatatlan és tünetmen-
tes – veszélyről, a csontritkulásról, vagyis 
az osteoporózisról. A D-vitamin elősegíti 
a kálcium felszívódását, így biztosítja a vér 
megfelelő kálciumszintjét. Erősíti az im-
munrendszert a hiánybetegségek kialaku-

lásának kockázatát csökkenti és elenged-
hetetlen a csontok kiépülésében.  A D-vi-
tamin hiánya mellett szólni kell arról is, 
hogy túladagolása súlyos vesekárosodást 
eredményez. Nyáron ezért, amikor egyéb 
készítményekkel, táplálék kiegészítőkkel 
igyekszünk magunkat kondicionálni, fi-
gyelembe kell venni azt is, hogy napsütés 
következtében eleve magasabb a D-vita-
min szintünk. Amennyiben viszont csak a 
természetes úton jutunk hozzá, akkor tud-
nunk kell: a napsütés hatására keletkező 
D-vitamin nem adagolható túl. Ne akar-

juk azonban egy nap vagy hét alatt feltöl-
teni D-vitamin háztartásunkat, ésszerű és 
mértékletes napozással elkerülhetjük a le-
égést. D-vitamin képződés szempontjából 
a délelőtti és késő délutáni napfény meg-
felelő. 

– Mennyi az ideális D-vitamin meny-
nyiség naponta?

– Ennek a megválaszolásához tudni kell, 
hogy a D-vitamin-bevitel ajánlott meny-
nyiségének meghatározása bonyolultabb 
folyamat.  Nem csak táplálékon keresztül 
vesszük fel, hanem a  napsugárzás hatásá-
ra is keletkezik a bőrben. Mivel az, hogy 
ki mennyi napfényhez jut, életvitele és la-
kóhelye földrajzi szélességének kérdése,  a 
minimális napsugárzást feltételezve fel-
nőtt embernek napi 600 Nemzetközi Egy-
ség (600 NE, ez 15 mikrogrammnak felel 
meg) bevitelt ajánlanak a kutatók, szemben 
a korábbi 400 NE-vel (10 mikrogramm) 
azonban a szakirodalomban markáns né-
zetként jelentkeznek a legújabb kutatások, 
amelyek  1000 NE – t is ajánlanak. Ameny-
nyiben lehetőségünk van rá, célszerű mi-
nél több tengeri halat, a tojást, a májat és a 
tejtermékeket fogyasztanunk, mert ezek-
ben található meg a D-vitamin egyik típu-
sa, a D3-vitamin.  A nyári napok elmúltá-
val pedig a természetes bevitelt szolárium 
használatával segíthetjük elő, persze ekkor 
is érvényes a mértékletességre való figyel-
meztetés.

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon találha-
tóak meg.  Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKg, valamint alsó-
végtagi Doppler vizsgálatokra bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a 
szakrendelő ii. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pén-
teken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pedig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizs-
gálatok.  gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszámon  lehetséges a bejelentkezés.

Pizza és menü
házhoz szállítás

július 11-től DUnaKszin 
és FÓton is!

INFORMÁCIÓK EZEN újság 2. oldalán  
találhatóak, illetve a  

www.no1cafe.info webcímen. 

ÉTELRENDELÉS: +36-70-940-0200



26 Dunakeszi  polgárDunakeszi  polgár26

A VOKE József Attila Művelődési Központ 
a TÁMOP- 3.2.3. pályázati program  

keretében szeptemberben indítja  
az alábbi képzéseket:

 

1. SzámítáStechnikai képzéS 
– megváltozott munkaképességűeknek 

(90 órás képzés)

 

2. kompetencia éS 
készségfejlesztő tréning 

(90 órás képzés)
 

RészlETEs infORMÁció:
www.vokejamk.hu/támop  

vagy a VOke józsef Attila Művelődési 
központban (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

Szeptemberben induló Új szolgáltatásaink
Kozmetikai 
referencia szalon

3D-s szempilla, sminktetoválás,LPG- alakformálás
DTS Dermaroller (mesoroller) arcfiatalítás, 
problémás bőrkezelés indul SZEPTEMBERTŐL!

Keresse KoZMETiKuSunKaT:  
Bischoff Andrea 06-70/372 28 48

Fodrászat: 
Detti 
bejelentkezés: 
06-30/710 1865

Reflexológia, Thermo-
grafia, Cardiológia: 
Horváth Hajnalka 
06-30/520 3329

Pedikűr: 
Varga Marcsi  
06-20/918 6732

Metodic életviteli 
szaktanácsadó: 
Spoljaric Andrea 
06-20/268 2069

Szeptembertől bejelentkezés a központi telefonszámon:

06-27/347-721,  9-15 óra között.

Belgyógyász, Homeopata: 
Dr. Horváth Gabriella  06-30/245 9199
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dr. Németh gábor 
ügyvéd, munkaügyi 
szakjogász rovata

(2120 dunAkeszi, 
bAjcsy-zsilinszky u. 1.)

OlVASóI KérDéS:
Földmérőként dolgozunk, a hatá-
rozatlan idejű munkaszerződés-
ben, változó munkavégzési hel�-
l�el. A cég székhel�e és telep-

hel�e eltérő, de állandó, mi a telephel�ként 
megjelölt irodából vag� közvetlenül otthon-
ról járunk dolgozni az aznapi adott munka-
területre. Munkánk jellegéből adódóan so-
kat, napi szinten utazunk 2 fős csapatban, 
céges autóval, az aznapi megrendelő mun-
katerületére építkezésekre, földhivatalba, 
stb., néha eg� napon több munkaterületre 
is meg�ünk. G�akran eg� nap több órát uta-
zunk, ha távolabbi településen kell dolgozni. 
Jár-e munkabér – beleszámít-e a munkaidő-
be – az utazással töltött órákra és menn�i? 
Ha közvetlenül otthonról meg�ünk az az-
napi munkaterületre, mikortól indul a mun-
kaidő? Jár-e napidíj vag� bármil�en többlet 
bér, ha távolabbi munkaterület miatt vidé-
ken alszunk?

A Munka Törvénykönyve 105.§ határoz-
za meg a változó munkahely fogalmát az 
alábbiak szerint:

Változó munkahely esetén szokásos 
munkahelynek a munkáltató azon telephe-
lye minősül, ahol a munkavállaló munkáját a 
beosztása szerint végzi.

A munkaidőben utazással eltöltött idő a 
munkavégzésbe beleszámít, ilyenkor „az a 
munka, hogy utazik a munkavállaló”, arra 
külön díjazás nem jár. Ettől viszont eltér az 
alábbi szabály:

Belföldi kiküldetés esetén, ha az utazá-
si idő a munkavállaló munkaidő-beosztása 
szerinti munkaidőn kívül esik, a munkavál-
lalót – kollektív szerződés eltérő rendelke-
zése hiányában – személyi alapbére negy-
ven százaléka illeti meg.
Utazási időnek minősül:
a) személygépkocsival történő utazás ese-
tén annak indulásától a megérkezéséig el-
telt idő;
b) tömegközlekedési eszközzel történő uta-
zás esetén annak indulásától a megérke-
zéséig tartó, valamint az átszállással töl-
tött idő;
c) a tömegközlekedési eszköz megérke-
zésétől a kiküldetés szerinti munkavégzés 
megkezdéséig, valamint a munkavégzés 
befejezésétől a tömegközlekedési eszköz 
indulásáig eltelt idő.

A munkaidő fogalma a Munka Törvény-
könyve szerint:

munkaidő: a munkavégzésre előírt idő 
kezdetétől annak befejezéséig tartó időtar-
tam, amibe be kell számítani a munkavég-
zéshez kapcsolódó előkészítő és befejező 
tevékenység időtartamát. Eltérő rendelke-

zés vagy megállapodás hiányában a mun-
kaidőbe a munkaközi szünet időtartama – 
a készenléti jellegű munkakör kivételével – 
nem számít be.

A napi munkaidő kezdetét a felek mun-
kaszerződése, jobb esetben a munkajog-
viszony létrejöttekor, illetve az abban fog-
lalt adatok változása miatt a munkáltató ál-
tal egyoldalúan adott Tájékoztató adja meg 
arra a kérdésre a pontos választ, hogy mi-
kortól kezdődik a munkaidő. Ennek bizonyí-
tása peres eljárásban a munkáltatót terheli, 
hiszen a munkaidő kezdetét a jelenléti ívnek 
tartalmaznia kell, melyet a bíróság részére a 
munkáltató szolgáltat.

Amennyiben a munkaidő – a Felek bár-
mely e vonatkozású, egyéb megállapodá-
sa hiányában – megszakítás nélkül megha-
ladja az adott napra előírt munkaidőt, akkor 
munkavállaló rendkívüli munkavégzést vé-
gez (kivéve a kiküldetés szabályainak fent 
írt alkalmazása), így az Ön által írt munka-
végzés esetében a munkavégzés teljes idő-
tartama a munkaidejébe beleszámít, az a 
„túlórája”, melyet a munkáltatónak meg kell 
fizetnie (a szállás, étkezés stb. költségeivel 
együtt).

A Munka Törvénykönyve (126-127 §§) 
szerint:
Rendkívüli munkavégzésnek minősül
a) a munkaidő-beosztástól eltérő,
b) a munkaidőkereten felüli, illetve
c) az ügyelet alatti munkavégzés, továbbá
d) készenlét alatt elrendelt munkavégzés 
esetén a munkahelyre érkezéstől a mun-
kavégzés befejezéséig – ha a munkavál-
lalónak több helyen kell munkát végeznie, 
az első munkavégzési helyre érkezéstől az 
utolsó munkavégzési helyen történő munka-
végzés befejezéséig – terjedő időtartam.

Kollektív szerződés rendelkezése vagy 
a munkavállaló kérése esetén a rendkívüli 
munkavégzést írásban kell elrendelni.

A munkavállaló számára naptári éven-
ként legfeljebb kétszáz, kollektív szerződés 
rendelkezése alapján legfeljebb háromszáz 
óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el.

A munkáltató és a munkavállaló legfel-
jebb egy éves határozott időre írásban meg-
állapodhat a munkáltató által meghatároz-
ható éves kétszáz órán felül legfeljebb száz, 
összesen legfeljebb háromszáz óra időtar-
tamú rendkívüli munkavégzés elrendelésé-
nek lehetőségéről.

Ez a megállapodás csak olyan munka-
vállalóval köthető meg, akinek a munkakö-
rével azonos munkakörben munkáltatója az 
állami foglalkoztatási szervnél külön jogsza-
bály szerint munkaerőigényét bejelentet-
te, és állásközvetítést kért, amely nem járt 
eredménnyel.

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

a kreatív mozi mű-
hely  kft. tv-játék, 
reklámfilmekkel 
kapsolatos tevé-

kenységet végez. cégünket 
2000-ben alakítottam meg, 
de már előtte is közel 30 
éves filmes múlttal rendel-
keztem.  a sok filmkellék tá-
rolása, és a lakóhelyemhez 
közeli munkahely kialakítása 
együttesen késztetett arra, 
hogy 2008-ban telephely 
fejlesztésre pályázatot ad-
jak be. a pályázatot sikerült 
megnyernünk és 2008-ban 
elkezdtük a csarnok meg-
valósítását. a csarnoképü-
letet dunakeszi székesdűlő 
hrsz. 7312. alatt mintegy 
2500 m2-es alapterületen 
valósítjuk meg, amely nagy-
részt raktározási célokat 
szolgál, de egy kiszolgáló 
blokk is elhelyezésre kerül, 
műhelyekkel, irodával, szo-
ciális helyiségekkel. a csar-

nok szerkezete vasbeton pil-
lérvázas könnyűszerkeze-
tes oldal- és tetőburkolattal 
ellátott, környezetbarát mű-
szaki megoldások beépíté-
sével valósult meg.  

a kivitelezési munkákhoz 
72.178.72,- Ft támogatást 
kapunk. a csarnok épületé-
nek a befejezése 2011. 08. 
02-val, a műszaki átadással 
megtörténik. Felszereltük ko-
moly tűzvédelmi berende-
zésekkel, riasztórendszer-
rel, geotermikus fűtési-hűtési 
rendszerrel, hogy a munka-
végzés is kellemes legyen. 
a műszaki átadás-átvétel, 
illetve a használatbavételi 
engedély után  a cég csa-
pata birtokba veszi a csar-
nokot, és munkáinkat már in-
nen tervezzük, irányítjuk.

kreatív mozi műhely

 menyhárt ágnes  
ügyvezető

Telephely fejleSZTéS  
AZ euRópAI uNIó éS A MAGyAR  

ÁllAM TÁMOGATÁSÁVAl





29Dunakeszi  polgár

itt a nyár ‒ hozd magad formába,
fogyj bele a fürdőruhádba!

AlAkformáló-lézerstúdió 
2120 dunakeszi, fillér u. 2. (Iskola úti üzletsor)
tel.: +36-20/328-84-42  +36-70/432-48-49

az alagi dsk sakkcsapata pest megye i/a 
bajnokságban 7. lett. itt a legjobb pont-
szerzők: Béki András 5,5, Dióssi Csaba 5, 
Gyombolai Bálint, Üveges Viktor 4 ponttal.

a iii. Fülöp József országos nyílt egyéni 
emlékversenyt a Fazekas mihály általános 
iskolában rendezte meg a pest megyei sakk-
szövetség. az első hat helyezettnek a díja-
kat Solymosi László, a pest megyei sakkszö-
vetség elnöke adta át. a 32 fős mezőnyben 
5. Gránitz János (dunakeszi kinizsi), ifjúsági-
aknál: 1. Üveges Viktor (alagi dsk).

denke lászló

– Labdarúgás az életed?
– ovis korom óta focizom – mondta a ballá-
bas labdarúgó. – az első labdarúgó pálya-
futásom 2000-ben a dunakeszi vasutasban 
kezdődött, edzőm Galambos Zsolt volt, majd 
vácra kerültem 2002-ben és nyolc évet ott fo-
ciztam, serdülő és ifjúsági csapatban.
– 2010 életed fordulópontja?
– igen. egy évet játszottam rot-Weiss 
essenben, majd leigazolt a borussia 
mönchen gladbach, júliustól ott edzem, és az 
ifjúsági csapatban játszom. az elért eredmé-
nyek, úgy érzem tehetségemnek és szorgal-
mamnak köszönhetőek. gyerekkorom óta kö-
zépcsatárként játszom a csapatokban.

– Erényed?
– bal lábam, jól bánok a labdával, dinami-
ka és a gyorsaság. sajnos hangulatfüggő va-
gyok, ha fejben nem kapom el a fonalat, ak-
kor rányomja a játékra bélyegét. készülők a 
mérkőzésekre, és úgy megyek ki a meccsre, 
hogy mindenkinél jobb vagyok.
– Mikor kerültél be a magyar válogatott-
ba?
– kintről hívtak be 2010-ben az u 16 korosz-
tályba, és az egyesült arab emirátusok ellen 
szerepeltem, 2-0 nyertünk. idén u 17 korosz-
tályos válogatott tagja vagyok, eb selejtezőn 
harmadikok lettünk, így nem jutottunk ki az 
európa bajnokságra. eddig négyszeres válo-
gatott vagyok az u 17 éveseknél, ahol jól ér-
zem magam.
– További terveid?
– külföldön szép karriert szeretnék befutni. 
remélem, számítanak rám a válogatottban, 
szeretném, ha minél hamarább bekerülhet-
nék az első osztályba, szerencsére nem va-
gyok sérülékeny. július 2-án csatlakoztam a 
csapathoz és augusztus közepén kezdődik 
az ifjúsági bajnokság. profi labdarúgó sze-
retnék lenni.

solymosi lászló

A 2010-2011-es pest Megyei sAkk-
csApAtbAjnokságbAn, szuper-
csoportbAn A kinizsi csApAtA 7. 
helyen végzett. A legjobb pont-
szerzők: molNár sáNdor 
6,5 , batisz miklós, muNdi 
györgy 6, szabó jáNos, 
feNyvessy györgy 4,5 poNt-
tal.

Labdarúgás

szeNes beNce 1994. Február 2-án született, áltAlános iskoláját 
A dunAkeszi bárdos lAjos iskolábAn végezte. jelenleg MAgántA-
nuló, középiskolábAn hArMAdéves. otthonábAn kereteM Fel A 190 
centiMéteres és 80 kilós jóképű iFjÚ lAbdArÚgót.

Bence profi labdarúgó akar lenni

•  lPg-kezelés: 8+2 alk. bérlet 35.000.-  
(fogyasztás, feszesítés, cellulit kezelés)

•  KaVITáCIÓS ulTrahaNg ‒ 
NyoMáS TeráPIáVal 7.500.-/alk.  
(felhalmozódott zsír eltávolítása,  
azonnali látványos, tartós eredmény!!!) 
6 alkalmas KaVITáCIÓS-bérlet 45.000.- 
helyett most csak 40.000.-

• Veszélyes fák kivágása 
alpin  technikával, kosaras 
daruval, elszállítással meg-
oldható! T.: 06-27/337-353, 
+36-30-463-4070 • Költöz-
tetés a hét végén is, fuvaro-
zás. Igény szerint rutinos 
rakodókkal. Tüzelő, homok, 
sóder, termőföld szállítás 
billenős gépkocsival. Állan-
dóan hívható: +36-30-623-
1481, 06-27/337-353

Apróhirdetések Konyhafelszerelés 
Műanyagáru Üzlet

KuKta,  
szifon,  
Kávéfőző  
alkatrészek  
is kaphatók.

Nyitva:
Kedd-Péntek 9-17-ig,

szombat 8-12-ig
Cím: dunakeszi, (Új Piac) 

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

sakk

Hetedik helyen 
zárták 

a bajnokságot



E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!
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kéziLabda

– Hogy sikerült a 2010–2011. 
év?
– az ifjúsági csapatunk a tava-
lyi bajnokságot megnyerte, idén 
is úgy éreztem meglesz a bajnok-
ság. az alapszakasz után a pest 
megyei kézilabda szövetség ki-
hozott egy rájátszási szakaszt. itt 
már rosszabbul jöttünk ki, két-há-
rom játékosom nem volt százszá-
zalékos és a csapat egy kicsit el 
is fáradt. rájátszásban a bronzér-
met szereztük meg.
– Kik nyújtottak jó teljesítményt?
– kiemelném a 20 éves Horváth 
Lucát, aki a legjobb játékosom, 
mellette a 19 éves Deézsi Rékát, 
(képen balra deézsi, jobbra Hor-
váth) lőtte a legtöbb gólt a baj-
nokságban, bejelentették, hogy 
gödön, az Nb ii-ben szeretnék 
pályafutásukat folytatni. Engert 
Zsófiát, az 1997-es korosztály-
ból Szenes Bettit, Albert Renátát, 
1996-oknál Kollanics Fannit kell 
még kiemelnem. az ifjúsági csa-
patból Deézsi, Horváth, Pölcz Pet-
ra, Kollarics, Engert, Honti Patrí-
cia, Benedek Orsolyára számít-
hattam a felnőtt csapatban. Fel-
nőtt csapatunk tizenöt csapat 
között, ötödik helyen végzett, bár 
én dobogóra vártam őket. ráját-
szásban a fáradság, edzéshiánya 
miatt nem volt teljes a siker. a baj-
nokságot csömör nyerte. kiemel-
kedett: Blaskó Éva, Sziliczi Mari-
ann, Oszlánszki Tímea, az edzés-
látogatásban is élen jártak az em-
lített ifjúsági játékosok.
– Hogyan látod Dunakeszi női 
kézilabda életét?
– most van egy tisztulási folya-
mat. serdülő utánpótlásra na-
gyobb hangsúlyt kell fektetnünk 
és el kell indítanunk az alapról. 
Feltörekvő fiatalságból szeretnék 
egy új csapatot felhozni. szeret-
ném, ha terembérleti viszonyok is 
rendeződnének. Nagyon nehéz 
úgy készülni, hogy terembérletre 
a költség egyharmada elmegy. a 
kétharmad a vállalkozók és gye-
rekek tagdíjából áll. edzőtáboro-
kat és tornákra való meghívások-
ra már nem telik, annak ellenére, 

hogy a szülők nagy segítségünk-
re vannak. köszönetet szeretnék 
mondani az önkormányzatnak. 
bízunk abban, hogy a városban 
változik a sportélet, azt érezzük, 
hogy a városvezetésnél meg van 
az összefogás, bízunk lesz arra is 
keret, ami támogatja a sportot. tá-
mogatóink: más Festékbolt, szü-
lők, babybocsok alapítvány. szí-
vem csücske a kézilabda és sze-
retném, ha továbbra jó tudna mű-
ködni. köszönet Kalmár Györgyi 
és Povázsay Györgynek áldoza-
tos munkájukért. 
– Hogyan tovább?
– megkértem Szűcs László edző 
kollegát vegye át a csapatot és 
az edzések július 19-én kezdőd-
nek, én a szakosztályvezetői mun-
kát fogom ellátni. a 2011-2012. 
évi évi bajnokságban budapesten 
fogunk indulni, olcsóbb megoldás-
nak bizonyul. budapest a csoport-
ban nyert besorolást a felnőtt csa-
pat, és emellett a serdülő a 1996–
1997-es korosztályban veszünk 
részt. Lesz egy 1998-as korosz-
tály, itt Povázsay György az edző, 
a 2000–2002-es korosztályt Kal-
már Móni edzi. 

Kép, szöveg: Solymosi László

15 éves a dunakeszi 
női kézilabdacsapat

dunAkeszin A női kézilAbdánAk hAgyoMányA vAn. 
nAgyon régen Az 1963-As évben gombai józsef 
vezetésével AlAkult Meg A csApAt, MAjd szelle 
béla vette át A vezetését és 1984-ig A csApAt Meg-
szűnéséig vezette. „ÚjrAéledése” 1996-bAn történt 
Meg, AzótA ott vAn A csApAtnál A 47 éves temes-
vári istváN edző, vezető.
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Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika

Labdarúgás

ElérhEtőségeink:
2120 DunakEszi, 

Fóti út 92.
Telefon: (+36) 27 548-440

e-mail: info@wagnersolar.hu
www.wagnersolar.hu

További részletek honlapunkon: 
www.wagnersolar.hu

MOST ÉRDEMES MEGÚJULNI!
WaGnEr sOlar hunGÁria  kFt. 

– Az elmúlt három évben sikeres edzői 
munkát végeztél.
– a 2008-2009-es budapest bajnokság-
ban u 12/3 csoportban aranyérmesek, a 
2009-2010. évi pest megyei u 13 kiemelt 
csoportban 4. és a 2010-2011. évi kiemelt 
bajnokságban aranyérmet nyertünk.
– A sikeres edző búcsúzik a tanítvá-
nyaitól?
– igen. Hét év után aranyéremmel bú-
csúzunk egymástól, átadtam a csapatot 
Kónya Károly edzőnek. a következő sze-
zontól új csapatépítésbe kezdek és sze-
retettel várom a 2005-2006-ban szüle-
tett fiúkat és lányokat. az edzések au-
gusztus 20. után kezdődnek a kinizsi pá-
lyán (Fóti út 41.), jelentkezni és további 
információkat bankifoci@citromail.
hu lehet kérni.

– Aranyérmes csapat tagjai?
– büszkén sorolom fel őket, a hét év alatt 
a szívemhez nőttek. a 20 mérkőzésből 
15 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség, 
85-32 gólaránnyal 47 pontot értünk el 
és öt pont előnnyel végeztünk a második 
helyezett előtt. a csapat tagjai: Sándor 
Soma, Murka Benedek, Dióssi Csaba, 
Szarka Bence, Deák Péter, Deák Bálint, 
Deák Sebestyén, Juhász Dénes, Woki 
Bálint, Murka Domonkos, Andris Ben-
ce, Kupai Gábor, Utsek Bence, Nádhera 
Olivér, Hollósy Kristóf, Feith Patrik, Zelei 
Levente, Duró Ádám, Miczák Márk, Fe-
kete Gergő, Mészáros Patrik, Geiszler 
Sándor, Bagi Attila, Huszár Gábor. 
– Gratulálunk, és további sikereket kí-
vánunk!

(solymosi)

Aranyérmesek az U 14 évesek

Wagner Solar Hungária Kft.
Nullázza le villamosenergia  

költségét 20-25 nm  
NapELEMMEL!

teljeskörű kivitelezés,  
engedélyeztetés,  

versenyképes árak
6 gyártó kínálatából  

választhat, 25 év teljesít-
mény garancia, állami támogatás

ritkA, de Annál sikeresebb, hogy női lAbdArÚgó edző 
báNki teréz tAnárnő-edző vezeti A csApAtot. A 2010-2011 
évi pest Megyei u 14-es kieMelt lAbdArÚgó bAjnokságbAn 
dunAkeszi kinizsi FiAtAljAi ArAnyérMet szereztek.



2011.07.22.-én 
19.00-22.00 között.

2011.07.22.-én 
19.00-22.00 között. 20%20%
Most megéri a fóti Corában vásárolni!

Az akciòt csak egyszer lehet igènybe venni.

2011. 07. 22.-én (péntek)2011. 07. 22.-én (péntek)

kedvezményt adunk minden termékre a vásárlás 
végösszegéből vásárlási utalvány formájában!
Kivéve fix áras termékek pl. cigaretta, feltöltő kártya.
Az utalványokat 2011. július 31-ig lehet átvenni!
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rév festék
kisáruház

Frissítse Fel lakását 
egy klasszikussal!

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

Cím: 2120 Dunakeszi, rév út 50.  telefon: 27/341-830
e-mail: rev98kft@vnet.hu   honlap: www.revfestek.hu

nyiTVA: MinDEn nAP

Diszperzit 14 l-es falfesték
most csak 2390 Ft (170 ft/l)


