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Városi pedagógusnap
aKtuális

Hosszú idő óta városunk elöljárói köszöntik a pedagógus nap alkalmából a tanintézmények 
oktató-nevelő munkájának képviselőit s rajtuk keresztül településünk pedagógus társadalmát. 
ezúttal május 2-án került sor az ünnepi eseményre a radnóti miklós gimnázium aulájában.

Díszdiploma  
várományosok

60 éve kapott diplomát  
Czermann Mihályné – gyémánt 

diploma várományos,  
50 éve kapott diplomát  

Varga Lajosné – arany diploma  
várományos

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Fodor Rózsa, Joó Sándorné, 

Vavrik Ferencné, Zentai Julianna, 
Szabóné Pethő Emőke

Rotary-díj
Hegyesi Béla 1. fokozat

Magyar Magdolna 2. fokozat

A megjelenteket – 
köztük Dióssi Csa
ba polgármestert, 
Erdész Zoltán al-

polgármestert, a képviselő tes-
tület több tagját – Langmayer 
Katalin főtanácsos üdvözölte.

Ezt követően a polgármes-
ter, megköszönve az elmúlt év-
ben végzett munkát, kiemel-
te, hogy rendkívül sokat tesz-
nek a városért a pedagógu-
sok. Elmondta, hogy amikor 
az önkormányzat összeállí-
totta az elkövetkezendő négy 
éves tervét, arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a legki-
sebb változtatásokra az okta-
tási rendszerben lesz szükség. 
Kitekintve az országos hely-
zetre, kiemelte, hogy azért vi-
szont többet kell tenni, hogy a 
tanárok az iskolákban elsősor-
ban az oktató-nevelő munká-
val tudjanak foglalkozni. Alá-
húzta, hogy a korábbi politika 
egyre jobban nehezítette a pe-
dagógiai munkát mind a gyer-

mekek fegyelmezésében, mind 
az oktatási rendszer folyama-
tos átalakításában. 

Tisztulnia kell a rendszer-
nek, ezen dolgozik az oktatá-
si kormányzat, és ami rajtunk 
múlik, városi szinten abban se-
gíteni fogunk, mondta befeje-
zésül a polgármester.

Az ünnepség további részében 
elismerésekre került sor, me-
lyeket Dióssi Csaba és Lőrincz 
András osztályvezető nyúj-
tott át. Eich László, a Szent Ist-
ván Általános Iskola igazgató-
ja köszöntötte a díszdiplomáso-
kat, majd a Pedagógus Szolgála-
ti Emlékérmeket vehették át. A 
német kisebbségi önkormány-
zat Lenau-díját a polgármester 
társaságában Dr. Mervald Anna 
elnök adta át Felekné Csizmazia 
Erzsébetnek, a gimnázium né-
met nyelvtanárának.

Az Év pedagógusa kitüntető 
címet ez alkalommal Cserné Fo
dor Rózsa, Asztalosné Gáborik 
Gabi, Nagy Eleonóra és Szi

lágyi Szabolcs vehette át a pol-
gármestertől és Bocsák Istvánné 
önkormányzati tanácsnoktól. 
Harminc éves iskolaigazgatói 
pályafutása elismeréseként Kol
lár Albint Címzetes Igazgatói 
elismerésben részesítette a kép-
viselő testület. 

A városban működő Neve-
lési Tanácsadó idén ünnepli 

fennállásának 25. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból az intéz-
mény részére emléklapot ve-
hetett át Tolnai Márta igazgató 
asszony, aki egyúttal megkap-
ta Dunakeszi Város Pedagógi-
ai Díját is.

Az ünnepség során Lang-
mayer Katalin a teljesség igé-
nye nélkül felsorolta a város 
nevelési és oktatási intézmé-
nyeinek a tanév során elért 
eredményeit és elismeréseit.

Az est folyamán az ünnepi 
műsort a Farkas Ferenc Művé-
szeti Iskola tanárai és növen-
dékei szolgáltatták. 

Katona M. István
A szerző felvételei
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KÖZÉlEtv

Az író géniusz nevét büszkén viselő gyö-
nyörű budai gimnázium auláját bera-
gyogta az országból összesereglett te-
hetségek fénylő tekintete. Öröm és 

boldogság sugárzott a matematika, biológia, tör-
ténelem, az irodalom, a földrajz tudományok ifjú 
tehetségeinek és tanáraik arcán. Ünnepelni jöt-
tek. A tehetséget, a szorgalmat, a tudomány irán-
ti alázatot. 

A magyar közoktatási rendszer egyedülálló eré-
nye az a minden évfolyamot, tantárgyat, művelt-
ségi területet átfogó tanulmányi versenyrendszer, 
amelynek csúcsát – a középiskolások számára – 
az OKTV jelenti. A most záruló tanévben 27 tan-
tárgy, 38 kategóriájában versenyeztek a diákok. Az 
ország 658 középiskolájának 26500 tanulója közel 
36 ezer indulást regisztrált. A döntőbe 232 közép-
iskola tanulói jutottak be – derült ki a verseny szín-
vonalához méltó ünnepségen. Száztizenkét dobo-
gós helyezettet köszöntöttek a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban, ahová az ország 62 középiskolá-
jából érkeztek. A diákok közül legtöbben – tantár-
gyanként több mint 5000-en – angol nyelvből, bio-
lógiából és matematikából versenyeztek.  

Az országos verseny döntőjében dobogós he-
lyezést elért tanulók tudással párosuló szorgal-
mát, és a felkészítő pedagógusok elhivatottsá-
gát méltatta ünnepi köszöntőjében Dr. Hoffmann 
Rózsa államtitkár. „Szívből kívánom, hogy foly-
tassátok ezt az utat, amelyre ráléptetek, ezt az 
örömteli, ám sokszor édes gyötrelemmel teli 
utat. Vigyétek sokra az életben, tanuljatok, gya-
rapodjatok, hogy gyarapíthassatok másokat is. 
Magatokat, családotokat és a nemzeteteket. Ha az 
életetek úgy hozza, hogy külföldre mentek – rövi-
debb vagy hosszabb időre – térjetek vissza és ezt 
a Magyarországot gazdagítsátok tudásotokkal és 
munkátokkal. Mert ne felejtsük József Attila sza-
vait: „Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. 
Magaddal is csak itt bírhatsz, óh lélek! Ez a ha-
zám.” Szívből gratulálok nektek!” – fejezte ki elis-
merését Dr. Hoffmann Rózsa. Az oktatási állam-
titkár ezt követően elismeréseket adott át – töb-
bek között – egy dunakeszi diáknak és felkészí-
tő szaktanárának:  

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oklevél el-
ismerését vehette át Hegyesi Béla István, a duna-
keszi Radnóti Miklós Gimnázium 13. évfolyamos 

tanulója, aki a 2010/11. tanévben az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében föld-
rajz tantárgyból 2. helyezést ért el. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oklevél 
kitüntetésben részesítette Kárpáti Zoltánt, a du-
nakeszi Radnóti Miklós Gimnázium tanárát az 
„Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 
végzett többéves, tehetséggondozást segítő mun-
kájáért.”

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verse-
nyen legsikeresebben szereplő diákok és a tehet-
ségek kibontakozását, felkészítését segítő taná-
rok díjátadó ünnepségén a Grafhisoft Alapítvány 
a Magyar Matematika Oktatásért Díja 2011 – …
hogy ne csak a világhírű tudósok, hanem tanára-
ik nevét is ismerjük… – elismerést adományozta 
Viczencz Katalinnak, a dunakeszi Radnóti Mik-
lós Gimnázium tanárának „Elhivatott szakmai és 
emberi munkájáért, a jövő tehetségeinek kibon-
takoztatásáért”. 

– A sikert, az elismerést nagyon sok munka ala-
pozza meg – mondta az ünnepség utáni örömteli 
percekben Kárpáti Zoltán, aki szerint a tanárnak 
és a diáknak azonos hőfokon izzva kell dolgozni a 
kimagasló eredményekért. – A budapesti Fazekas 
és a többi nagynevű fővárosi és a leghíresebb vidé-
ki gimnáziumokkal kell állni a versenyt. Óriási a 
kihívás! – mondja elégedett mosollyal az arcán a 
földrajz tudományok és a tanítás szerelmese. – A 
gyerekek ezt a sikert óriási élményként élik meg. 

Büszkén mondhatom, hogy a mi gimnáziumunk-
ban adottak a feltételek az országosan is kimagas-
ló eredmények eléréséhez. Varga Tibor igazgató 
úr mindenben segíti, támogatja a sikeres verseny-
zést, elismeri a diákok és a felkészítő tanárok telje-
sítményét. Köszönettel tartozunk a tanári kar tag-
jainak, akik segítő partnerként támogatják a ver-
senyző csapatokat. Nagyszerű földrajztanári csa-
patunk van. Ez a csapat, a közösség sikere – ismeri 
el társai, Nyíri István és Krix Antalné önzetlensé-
gét, szakmai teljesítményét Kárpáti Zoltán.

– Nagyon boldog vagyok, és nagy szeretettel 
osztozom a gyermek örömében, mert a mi mo-
tivációnk mellett a munka, a tanulás terhének 
nagy része a tanuló vállára nehezedik – mondja 
Krix Antalné földrajz-testnevelés szakos tanár, 
Hegyesi Béla István egyik felkészítője. – Béla iga-
zi „régi” diák, ő még felnéz a tanárára. Példaérté-
kű a szorgalma, a földrajz és a csillagászat irán-
ti elhivatottsága, rajongása. Az ő és társai teljesít-
ménye is azt mutatja, hogy tehetséges a magyar 
ember. 

A gimnázium országos jó hírnevét öregbítő pe-
dagógusokat és a kitüntetett diákot elkísérte az 
ünnepségre Varga Tibor igazgató is, aki óriási tel-
jesítménynek tartja, hogy az OKTV és a Lóczy 
Lajos Országos Földrajzi Verseny döntőjébe egy-
aránt három-három radnótis diák jutott be. – 
Viczencz Katalin tanárnő is óriási eredményeket 
ért el, hiszen csapata megnyerte az országos Bo-
lyai János Matematika Versenyt. E kimagasló si-
ker mellett egyik tanítványa, Thamó Emese, az 
Arany Dániel Országos Matematika Versenyen 
második helyen végzett. A díjat ő már átvehet-
te a Magyar Tudományos Akadémián. Ilyen még 
nem volt a gimnázium történetében, hogy diák-
jaink nyolc tantárgyból jutottak be országos dön-
tőbe, akik közül többen első helyen zárták a ver-
senyt. Nagyon büszke vagyok rájuk és tanáraikra 
– hangzottak a direktor úr dicsérő szavai.

Varga Tibor szerint a Radnóti Miklós Gimná-
zium sikere a tehetséges diákok és a felkészítő ta-
nárok „egymásra találásából”, a szülök és a min-
denkori városi képviselő-testület önzetlen támo-
gatásából táplálkozik. 

A kiváló eredményekre és sikerekre méltán le-
hetünk büszkék mindannyian… 

Vetési Imre

az ország legteHetségesebb 
diákjait és felkészítő szak-
tanáraikat köszöntötték a 
minap budapesten a móricz 
zsigmond gimnáziumban 
rendezett ünnepségen. az 
országos középiskolai ta-
nulmányi verseny döntő-
jében legjobb eredményt 
elérő diákok és tanáraik 
tiszteletére szervezett díj-
átadó ünnepségen felszó-
lalt dr. Hoffmann rózsa 
oktatási államtitkár. duna-
kesziről két pedagógus és 
két diák veHetett át orszá-
gos elismerést. 

Tehetséges diákok – kiváló pedagógusok
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aKtuális

Amikor két évvel ezelőtt elkezdő-
dött a honfoglaló magyarság ve-
zetőjének, Árpád fejedelemnek ál-
lítandó emlékmű munkálatainak 

első fázisa, még az alkotók és támogatók sem 
hitték, hogy nem egészen 24 hónap elteltével 
az ünnepélyes átadáson csodálhatják az alko-
tást. Az időjárás is kegyes volt az ünnepi pil-
lanathoz, így szinte nyári melegben állhatta 
körbe a népes tömeg honalapítónk emlékére 
emelt köztéri alkotást a Szent Imre téren.

„A városunk lakói már most a szépség szi-
getének tartják ezt a teret, és bármennyire is 
hihetetlen, de az emlékmű máris Dunakeszi 
egyik fő jelképévé vált. Ugyanis a mának, a 
mai embernek szól, az egész magyar nemzet-
nek” – fogalmazott július 5-i ünnepi beszédé-
ben Skripeczky István.

Kijelentette, csak akkor van a magyarság-
nak esélye a fennmaradásra, ha összefog egy-
mással mindenki, és vállalja a szükséges ál-
dozatokat a hazáért.

„A XX. század legnagyobb magyar 
kultúrpolitikusa, Klebersberg Kunó annak ide-
jén azt mondta, háromféle hazaszeretet létezik: 
a szónoki, a teremtő és az alkotó. Mi alkotóként 
szeretnénk folytatni a most elkezdett munkát, 
és 2012-ben a város egyik közterén szeretnénk 
egy Országzászlót emelni” – ígérte a Dunake-
szi Civilek Baráti Körének vezetője.

A jeles eseményre ugyan személyesen nem 
tudott eljönni, ám köszöntőt küldött Schmitt 
Pál, hazánk köztársasági elnöke.

„Vörösmarty Mihály örökbecsű versé-
ben, a Zalán futásában teszi fel Árpád ve-
zér azt a kérdést az emberi feledékenységről 
panaszkodva, vajon kíváncsi-e még valaki a 
múltra, ismerik-e az ifjak az ősök hőstetteit? 
Dunakeszin mostantól az új Árpád emlékmű 
hirdeti a régi dicsőséget, formálja jelenvaló-
vá a múltat” – volt hallható a köztársasági el-
nök üzenetében. Schmitt Pál többek között 
leírta, több ember közös gondolata és akara-
ta kell egy köztéri szoborhoz, nem pedig sze-

mélyes ambíció, és az emlékmű nyilvános vé-
leményalkotás őseink, és honfoglaló fejedel-
münk tetteiről, cselekedeteiről.

„Aki szobrot emel, annak mondandója, 
időtálló üzenete van a jövőnek. Ez az üzenet 
itt Dunakeszin most ekképpen szól: becsül-
jük meg örökül kapott javainkat, mert évszá-
zadok magyarjai küzdöttek, harcoltak érte, 
hogy a miénk lehessen. Az itt összefutó utak 
kicsit a bennünk összeérő küldetést, a sokfé-
leségben is egyet akaró magyarokat jelképe-
zik” – folytatódott Schmitt Pál köszöntője.

Az elnöki levél felolvasását követően Var
ga István szavalatában és Vincze József gitár-
kísérettel előadott dalában gyönyörködhetett 
az összegyűlt ünneplő tömeg.

A körzet önkormányzati képviselője, dr. 
Thoma Csaba felszólalásában úgy vélte ez a 
tér most már egyszerre jelképezi nemzetünk 
két fontos gyökerét: a honfoglaló fejedelemét, 
illetve a tőle származó, és az országnak a ke-
reszténységet az államalapító apjával felvevő 
Szent Imre herceg. „Egy család több leszár-
mazottja, sok dinasztián keresztül. Vajon a 
ma emberének, a ma magyarságának is sike-
rül átérezni a keresztényi összetartozást? Én 
optimista vagyok, és amikor azt látom vasár-
naponként a Szent Imre templomban, hogy 
több korosztály egymás mellett ül a misén, 
csak megerősödik ebbéli hitem” – mondta 
ünnepi szónoklatában dr. Thoma Csaba.

A képviselő azért a legbüszkébb, amikor 
ránéz az emlékműre, mert eszébe jut, hogy a 
létrehozói nem arra gondoltak, vajon melyik 
politikai ideológia a szimpatikus számuk-
ra, hanem pártállástól függetlenül, becsüle-
tes magyar emberként mindent megtettek a 
létrejöttéért.

Az Árpád fejedelem emlékére emelt közté-
ri alkotást három egyház képviselője is meg-
áldotta: a katolikus egyház nevében Szabó Jó
zsef, az evangélikusok nevében Chikán Kata
lin, míg a görög katolikusok nevében Pusztás 
László. A szertartás után az alkotók és támo-
gatók neveit is tartalmazó márványtáblát a 
város két fiatal sportolója, a kajakos ifjabb 
Bauer Márton, illetve a vízilabdás Szentesi 
László leplezte le, majd az emlékmű létrejöt-
tének két legfiatalabb támogatója, Csenge és 
Emma adta át az átadási okiratot a Dunakeszi 
polgármesterének, Dióssi Csabának.

A felemelő és megható ünnepség a Szózat 
eléneklésével zárult. Aki ott volt, az érezte a 
lelkében: az összetartozás emlékműve immár 
állandó mementóként látható a településen.

Hisz aki a múltját nem felejti, az a jövőjét 
építi… 

- molnár -
Fotó: Hohner Miklós

Dunakeszi emléket állított honfoglaló nagy vezérünknek, Árpád fejedelemnek

„Szobrot az emel, akinek időtálló 
üzenete van a jövőnek”

június 5-én, vasárnap délután ismét összegyűltek dunakeszi pol-
gárai az árpád emlékműnél. a köztéri alkotást ünnepélyes kere-
tek között adták át, és az eseményen felolvasták scHmitt pál 
köztársasági elnök köszöntőjét. Három egyHáz képviselői meg-
áldották az emlékHelyet, így az utolsó aktus is lezárult: a szerve-
zők nevében a két legfiatalabb támogató jelképesen visszaadta 
a teret a város polgármesterének. felavatták azt a márványtáb-
lát is, melyre az alkotók és támogatók névsorát vésték fel.
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A Városi Önkor-
mányzat a gyalo-
gos és az autós köz-
lekedés fejlesztése 

érdekében a kerékpárút építé-
sével egyidejűleg ugyanazon 
az útszakaszon négy új gya-
logátkelőhelyet alakít ki. Két új 
autóbusz öböl építése mellett 
a régiek közül többet felújít, 
36 parkoló helyet, és 176 ke-
rékpártárolót létesít – mond-
ta Dióssi Csaba polgármester, 
aki külön elismeréssel szólt a 
szakmai előkészítésben közre-
működők teljesítményéről, az 
összefogás jelentőségéről. 

Örömtelinek nevezte, hogy 
Dunakeszin újabb jelentős fej-
lesztés valósulhat meg, amely – 
szerencsére –nem csak a képvi-
selő-testületnek, de a városban 
élők többségének is szívügye. 
Az Önkormányzat 2007-ben 
egy olyan kerékpárút-háló-
zat kiépítését tűzte ki célként, 
amely összeköti a városi intéz-
ményeket, elősegíti a bizton-
ságos közlekedést, miközben 
csökkenti a gépjárművektől 
zsúfolt utak leterheltségét. 

Az ősszel átadott Fóti úti ke-
rékpárút és a most épülő Fő út-

Liget utcai gerinchálózat ré-
vén az ország egyik legjobban 
kiépített kerékpárút-hálózatá-
val büszkélkedhet majd Duna-
keszi.  Dióssi Csaba elismerő-
en nyilatkozott a Fóti úti fej-
lesztésről, melyet a kerékpá-
rosok mellett a gyalogosok is 
szívesen használnak. –A szak-
mai koncepció megállta a he-
lyét, visszaigazolta a városve-
zetés törekvéseinek létjogo-
sultságát. A kerékpárút és kul-
turált környezete az alagiak 
mellett a városban élők egyik 
kedvelt közösségi terévé vált – 
jelentette ki a polgármester.  A 
két gerinchálózat – a Fóti úti és 
a most épülő Fő út-Liget utca 
– kiépítése után még ebben 
az évben megkezdik a hozzá 
csatlakozó hálózatok „felfűzé-
sét”. A városvezető beszéde vé-
gén reményét fejezte ki, hogy 
a dunakeszi kerékpárút-háló-
zat újabb szakasza is a Fóti úti-
hoz hasonló jó színvonalon va-
lósul meg.  

Nagy Gábor, a Penta Kft 
ügyvezető igazgatója elmond-
ta: a 2,5 km hosszú kerékpár-
út kivitelezési munkálatait né-
mileg nehezíti, hogy országos 

főút mellett épül. A kivitele-
zési munkálatokat – egyide-
jűleg – több szakaszon vég-
zik, ám mindenhol tekintettel 
lesznek az autós és a gyalogos 
forgalomra. Az építés különle-
gessége, hogy lesz olyan sza-
kasz, ahol a meglévő gyalog-
járda átépítésével és szélesíté-
sével közös gyalogos és kerék-
páros utat kell megvalósítani, 
máshol a meglévő járda szé-
lesítésével kétoldali kerékpár-
sávot építenek. De lesz, ahol a 
meglévő útpályán kialakított 
kétoldali kerékpársávot külön 
parkolósávval együtt kell ki-
építeni. A beruházás részeként 
1500 m2-es zöldterületet hoz-
nak létre.

Nagy Gábor bejelentette, 
hogy társaságuk nettó 110 mil-

lió 890 ezer forintos áron nyer-
te el a kivitelezési munkát, 
melynek megvalósítása során 
kéri a hivatal és a közreműkö-
dő szakmai társaságok konst-
ruktív együttműködését, a la-
kosság türelmét. 

Akik napjainkban a 2-es Fő 
úton közlekednek, azok meg-
tapasztalhatják, hogy gőzerő-
vel dolgoznak a munkások, ja-
vában tart a kerékpárút építé-
se, az autóbusz öblök átalakítá-
sa, a csatorna fedelek cseréje. A 
városi kerékpárút újabb szaka-
szán a nagy nyári vakáció ide-
jén a városlakók mellett a Du-
nakeszire látogató turisták is 
javában kerekezhetnek…

Vetési Imre
Fotó: KesziPress,  

Hohner Miklós

KÖZÉlEt

Újabb 2,5 kilométerrel bővül a város kerékpárút hálózata

Megkezdődött a Fő út-Liget utcai 
kerékpárút építése

dunakeszi az új magyar-
ország fejlesztési terv 
keretein belül tovább-
fejleszti a városi ke-
rékpárút-Hálózatát, 
a fő út és a liget utca 
mentén. a kerékpárút 
megvalósításáHoz a vá-
rosi önkormányzat több 
mint 113 millió forintot 
nyert európa uniós pá-
lyázaton – jelentette be 
dióssi csaba polgármes-
ter a projektindító sajtó-
tájékoztatón. a kivitele-
zési munkálatokra kiírt 
közbeszerzési pályázatot 
a penta kft. nyerte el. 
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körzeti képvise lőink jelentik

A 7.számú választókör-
zetben szervezéssel 
telt el a május hónap. 

Nagy lendülettel készültünk 
DK-alsón a már hagyomány-
nak mondható “MINI Gyermek-
nap” megrendezésére a Kis-
mama Klubosok segítségével. 
Előzetesen rendezésre került 
“Baba-Börze” a játszóterünk 
mellett. Többen részt vettek a 
„TeSzedd!” akcióban is, amely 
országosan került megrende-
zésre. Sikerült elérni Hatósá-
gi Osztályunkon keresztül a 
volt rendőrségi épület udvará-
nak rendbetételét, amely egyik 
szégyenfoltja volt városunknak. 
Ezúton is szeretném megkö-
szönni a résztvevők gyors hat-
hatós segítségét. Felszerelésre 
került a Posta előtti parkolóban 
a mozgáskorlátozottak részé-
re a parkoló tábla. Tisztelet-

tel kérek mindenkit, hogy tart-
sa tiszteletben és szabadon az 
illetékes lakótársaink részére. 
Örömmel fogadtuk a Verseny 
u. és Fóti u. kereszteződés-
ben elkészült körforgalom át-
adását. Az elterelő forgalmi 
rend elviselésében köszönet 
minden kedves lakótársnak. 
Elkészült továbbá a vízelnye-
lő árkok tisztítása, néhány 
kátyús utca gréderezése.  
Sikerült az alsói játszóterünk 
bekerítését elkezdeni, plusz egy 
játékot is felállítani, amely min-
den gyermek örömére szolgál. 
Továbbra is szeretném szé-
píteni területünket, így kérek 
minden kedves lakótársat je-
lezze felém, ha közelében el-
hanyagolt az ingatlan, s jelez-
ni tudom Hatósági Osztályunk 
felé. Tegyünk Együtt Szép Kör-
nyezetünk kialakításáért. Kü-

lön szeretném megköszön-
ni minden kedves lakótársam-
nak az előkészületi, szervezé-
si munkát a MINI Gyermeknap 
megszervezésében, lebonyo-
lításában. Remélem követke-
ző évben nem fog beleszól-

ni a rossz időjárás a munkánk-
ba. Természetesen sok a ten-
nivalónk, folyamatosan, apró 
lépésekben haladunk előre. 
          Tisztelettel: 

Fodorné Marika 
a 7. számú körzet képviselője

Elkészült a körforgalom

Esővíz elvezetési probléma  
a Hunyadi és Kazinczy utcában

AHunyadi és a Kazinczy utca lakói je-
lezték felém hogy a nagy esőzések 
miatt a Széchenyi utca illetve a fel-

jebblévő terültekről, a fent említett kereszte-
ződés környezete vízgyűjtővé válik. A csa-
tornák, a hordalékok, illetve a nagy mennyi-
ségű víz miatt nem képes a csapadék elve-
zetésére. Kint jártam az érintett utcákban és 
konzultáltam az ott lakokkal is. Jeleztem a 
problémát a műszaki osztálynak. Átmeneti 
intézkedésként a kollégák a csatorna tisztí-
tását megkezdték. 

A tiszta játszóterekért

A játszótérre járó szülők jelezték felém, 
hogy több ponton is problémát okoz-
nak az eldobott cigaretta csikkek, 

üres üvegek. Intézkedtem, hogy a jogszabá-
lyi környezettel összhangban tegyünk meg 
mindent, hogy ez a későbbiekben ne fordul-
hasson elő.

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 jános, 5. számú  
választókerület önkormányzati képviselője

Engedjék meg, hogy néhány mondatban 
ismertessem Önökkel az elmúlt időszak 
lakóhelyünket érintő eredményeit.

– A Kiserdő utca és a Kisdobos utca sar-
kánál egy gödör nehezítette a gépjárműfor-
galmat. A kérdéses rész akadálymentesítése 
megtörtént. Az eljárást nehezítette, hogy a be-
omlott rész alatt a Vízmű egyik elzárószelepe 
található.

– Megkezdődött a Liget utcai kerékpárút épí-
tése. Az esetleges kellemetlenségekért a tisz-
telt Lakók szíves elnézését kérjük. Az út kiépí-
tése gyermekeink és magunk biztonságos ke-
rékpáros közlekedését segíti.

– A Kiscsurgó környékét vonzóbbá szeret-
nénk tenni mind az itt élők, mind a városunkba 
látogatók számára. Az ezzel kapcsolatos lépé-
sek folyamatban vannak.

Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, öt-
leteikkel a jövőben is bizalommal keresni szí-
veskedjenek, mint azt eddig is tették 
(tel.: 30-528-4550
e-mail: vincze.geza56@gmail.com).

Kellemes nyarat és jó pihenést kívánok!
Vincze Géza 

az 1. sz. körzet képviselője

Eredmények az 1. számú választókerületben
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körzeti képvise lőink jelentik

Örömmel jelentem, 
hogy korábbi be-
számolóimban em-

lített, néhány folyamatban 
lévő ügy kapcsán kézzel-
fogható eredményekről tu-
dok beszámolni. A Volán-
busszal folytatott egyezte-
téseim eredményeképpen 
Alagligetről a Vasút felé, 
6:30-kor egy új járat került 
beállításra, továbbá a ko-
rábbi 7:00 órás járat indu-
lását – lakossági kérésre - 
10 perccel előbbre tettük. 
A jobb budapesti elérhető-
ség érdekében a 7:33-as 
Mogyoródról érkező busz 
– kérésemre, június 16. 
után a Vasútállomáshoz 
kitérőt fog tenni. A Vasút-
állomás felől Alagliget felé 
három új járatot állítottunk 
be, kettő már most üze-
mel (13:30, 14:10), június 
16. után pedig 14:40-kor is 
lesz egy új járat. 

A Blaha Lujza utcában 
az általam ígért két csapa-
dékvíz elnyelő akna meg-
épült. Hasonló aknák épí-
tésére további igények ér-
keztek be hozzám, ezek-

nek megvalósíthatóságát 
vizsgáljuk. 

Az alagi majori útról a 
nehézgépjárműveket tiltó 
jelzőtáblák alól lekerültek 
a „kivéve célforgalom” táb-
lák. Kértem a Rendőrsé-
get, hogy – az Alagligeten 
lakók nyugalmának bizto-
sítása érdekében - a jö-
vőben ellenőrizzék ennek 
betartását.

A Fenyő Lakóparkban - 
a bejegyzés alatt lévő la-
kóparki egyesület szerve-
zésében – gyereknapot 
tartottunk. A gyerekeket 
lekötő programok mel-
lett (játékos detektív is-
kola, rendőrkutya bemu-
tató) a szülők részvételé-
vel formálisan is elindítot-
tuk a közbiztonságunkat 
erősítő Szomszédok Egy-
másért Mozgalmat. Meg-
tisztelte a rendezvényt a 
város rendőrkapitánya és 
egyik járőre, akikkel a la-
kók kötetlen beszélgetést 
folytattak. 

dr. ThoMa csaba 
a 8. száMú körzeT  

képviselője

Tisztelt Olvasó!

Engedje meg, hogy a következőkben 
röviden tájékoztassam Önt a folya-
matban lévő ügyekről, illetve az újabb 

megkereséseket érintő problémákról. 
A Klapka u-i gyalogos felüljáró mindkét ol-

dalára kért betonozási munkálatokat tekintve 
a közbeszerzési eljárás még nem zárult le, de 
ígéretet kaptam, hogy a kivitelezés a nyár fo-
lyamán meg fog történni.

A Mányoki Á. téren lévő szelektív hulladék-
gyűjtő sziget kulturált megközelítése végett 
kért járdaépítés szintén városi beruházást 
igényel, mely a gyakorlatban augusztusban 
valósulhat meg.  

Rákóczi úti hölgy keresett meg, mivel ingat-
lanja előtt az út megrepedt (több ingatlan előtt 
hasonló a helyzet). A max. 3,5 tonnás teherbí-
rású tgk.-k helyett olykor 10 tonnás teherautók 
is ott közlekednek, annak ellenére, hogy a Rá-
kóczi-Hunyadi u. sarkon lévő KRESZ tábla tilt-
ja a behajtást. Az út helyreállításának érdeké-
ben Ignácz György főtanácsos úrtól intézkedé-
sét, illetve Kovács László rendőrkapitány úrtól 
a rendőrség részéről a kora reggeli és a délutá-

ni órákban való gyakoribb ellenőrzést kértem, a 
Rákóczi úti lakók nyugalmának érdekében.

Több Rákóczi úti ingatlan előtt kért K sze-
gélyek építése érdekében helyszíneltünk 
Welsch Tamás úrral. Némely ingatlanok ese-
tében még 2005-ben kezdeményeztem egy 
aláírásgyűjtést, melynek másolatát mellékel-
tem az osztály részére. 

Előbb egy mozgáskorlátozott úr, utóbb egy 
vállalkozó hölgy keresett meg a Casalgrande 
téren található nyilvános WC helyreállítása, il-
letve utóbbi esetében annak üzemeltetése vé-
gett. A vállalkozó a WC magántulajdonba ke-
rülése esetén hajlandó lenne a WC-t az EU 
szabványnak, az akadálymentesítés előírása-
inak megfelelően a helyreállítást elvégeztet-
ni. A helyreállítást követően megmaradna to-
vábbra is nyilvános WC-nek, tehát bárki in-
gyen használhatná. A helyreállítás érdekében 
az osztály illetékeséhez fordultam.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár előtt, 
majd a Nagysándor József tér, és a Mányoki 
Ádám tér virágosítását kértem Fejős Gabriella 
mezőgazdasági ügyintézőtől. Május közepén 
vette kezdetét a virágosítás Hári Attila vállal-
kozó (A+Z Kft.) szakszerű irányításával. 

Az Esze T. u. és a Királyhágó u.-i aknák, ill. 
a keresztrácsos víznyelő tisztítását a közbe-
szerzésen résztvevő nyertes pályázó a kérést 
követő 3 hét múlva elvégezte. 

A Batthyány E. u. mindkét végén a kereszt-
rácsos víznyelők újbóli kialakítását közvetlen 
a körforgalom átadása után jeleztem. Mind-
két víznyelő rácsa a Luther Márton téri körfor-
galom munkálatai következményeként ment 
tönkre, mivel ezáltal a Batthyány u.-ban több-
szörösére nőtt a gépjármú forgalom.

A májusi eső aranyat ér, de nem azoknak 
a körzeti lakóknak, akiknek az ingatlanjára 
ez által befolyik a csapadékvíz, illetve „feltör” 
kertjükbe a szennyvíz. 

A csapadékvíz elvezetés és szennyvíz 
problémát Bulcsú, Hunyadi, József, Tábor, il-
letve Zápolya u.-i lakók is jelezték, melyek 
megoldása érdekében az ingatlanok előt-
ti probléma kivizsgálását, egyes esetekben a 
„K” szegély építését kértem. 

És végül minden Kedves Dunakeszi Olvasó-
nak kellemes nyaralást és jó pihenést kívánok!

Üdvözlettel: 
hircz TaMás 

a 6. sz. körzet képviselője

A 3. számú választókerületben a kö-
vetkező események történtek az 
eddig eltelt időszakban:

Példaértékű összefogással 2011. júni-
us 4-én közel 160 fő – szülő, pedagógus 
és gyermek – jókedvvel és önzetlen se-
gítséggel újrafestette az iskola kerítésé-
nek kb. 250 m2 felületét.

A „Színezd újra, színezd újra” program 
megvalósításához a Mentőöv Gyerme-
keinkért 2002 Alapítvány és a dunakeszi 
SZAK Családsegítő Szolgálat pályázott. 
A 200.000 Ft pályázati összegből festé-
ket és a festéshez szükséges eszközö-
ket vásárolták meg. A programot az Ön-
kéntes Központ Alapítvány támogatta. A 
kerítés további festését ősszel tervezik.

Az Apor Vilmos téri emlékmű megron-
gálódott tetőfedésének javítása megtör-
tént.

Az Attila utcánál fellépő esővíz lefo-
lyási probléma megoldására a Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Osztálya meg-
vizsgálja az elhárítás lehetőségét.

A Táncsics u. sebességkorlátozása a 
közeljövőben kialakításra kerülő kerék-
párút forgalmi rendjével együtt lesz sza-
bályozva. 

Az Eszterlánc óvoda előtti „fekvőrend-
őr” kikerülését megakadályozó oszlop 
került kihelyezésre. 

Gyártelepi csatorna felújítást követő-
en a Mindszenty sétányon kivágott bok-

rok és fák pótlását a kivitelező nem vé-
gezte el. Az elmaradt munkákkal kap-
csolatban az intézkedés megtörtént.

Az állomás sétányon lévő Szakisko-
la előtti terület, ill. sportpálya takarítása, 
rendbetétele megtörtént.

A gyártelepi lakók javaslatára a 
Mindszenty sétánynál lévő elhanyagolt 
területen parkolók kialakításának lehe-
tőségét a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Osztálya vizsgálja. 

A választókerületben történt esemé-
nyekkel kapcsolatban az alábbi elérhető-
ségen várom ötleteiket, észrevételeiket:
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Telefonszám: 27/635-129 (esti órákban)

szaBó józsef 
a 3. sz. körzet képviselője

Eredményes tárgyalások  
a Volánbusszal Példaértékű összefogás
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– Méréseink azt bizonyítják, a 
gépjárművezetők többsége nem 
tudja, vagy egyszerűen nem ve-
szi figyelembe, hogy lakó-pihe-
nő övezetben milyen sebességgel 
szabad közlekedni. Nagyon sok 
gyorshajtót megkérdeztünk, és 
mindenki ezt 30 km/h-ban hatá-
rozta meg. A KRESZ viszont 20 
km/h-ban szabályozza – mond-
ja Serfőzőné Kozma Ilona főhad-
nagy, a Dunakeszi Rendőrka-
pitányság közlekedésrendésze-
ti osztályának vezetője. – Aki la-
kó-pihenő övezetben közlekedik, 
annak tisztában kell lennie ezzel 
a szabállyal. Nagyon sok helyen 
nincs járda sem, ezért engedé-
lyezett a gyalogos közlekedés az 
úttesten is. Közel 1500 fő él a Tó-
városban, szinte minden ingat-
lan rendelkezik egy, de jellemző-
en két autóval. Sok panasz érke-
zett az átmenő forgalmat bonyo-
lító Ungvár utcát sújtó jelentős 
forgalom és gyorshajtás miatt az 
ott élőktől. Tapasztalataink visz-
szaigazolták a bejelentéseket. 
A traffipax kimutatta, hogy az 

autósok kétharmada a megen-
gedettnél nagyobb sebességgel 
közlekedett. A KRESZ idevonat-
kozó szabálya alapján a „gyors-
hajtók” minimum 40 km/h se-
bességgel közlekedtek, ami 30 
ezer forint közigazgatási bírsá-
got von maga után – mondta az 
osztályvezető. 

Gyakori a sebességmérés
Serfőzőné Kozma Ilona beszá-
molt arról is, hogy megfigyelé-
seik szerint a Tóvárosban élők 
nagyszámban lépik túl a megen-
gedett sebességhatárt. A közle-
kedésrendészeti osztály vezetője 
fontos tényezőnek nevezte, hogy 
ezen a területen nagyon sok fiatal 
család él. A gyerekek és a felnőt-
tek – a lakóövezet funkciójának 
megfelelően – járda hiányában az 
úttesten sétálnak, ami a baleset 
veszélyét hordozza magában. 

A gépjárművezetőktől azt kér-
jük, hogy a gyerekek, a gyalo-
gosok biztonsága érdekében na-
gyon óvatosan és körültekintően 
közlekedjenek. Talán azt is érde-
mes elmondani, hogy a KRESZ 
szerint a lakó-pihenő övezetbe 
csak az ott lakók, vagy az oda-
látogatókat szállító személygép-
járművek hajthatnak be. Nem 
megengedett az átmenő forga-
lom. Kivételt jelent azonban pl. 
a költözés során igénybevett te-
hergépkocsi, a látogatókat szál-
lító autóbusz, illetve építőanya-
got, tüzelőanyagot fuvarozó te-
hergépkocsi, vagy köztisztasági, 
rendvédelmi egységek gépjár-
művei – tájékoztatott Serfőzőné 
Kozma Ilona főhadnagy, aki arra 
kéri gépjárművezetőket, hogy 
minden helyzetben a KRESZ 
előírásai szerint közlekedjenek 

önmaguk és a lakóközösség ér-
dekében. 

A rendőrtiszt hasonló óvatos-
ságot és a kijelölt sebességha-
tár betartását kéri a szomszédos 
Toldi lakóparkban is. – A Szé-
chenyi utca vagy Fót felől érkező 
autósok a Zerkovitz és a IV. Béla 
király utcát „menekülő útként” 
használják, hogy minél gyorsab-
ban elérjék a Fóti utat. Pedig itt 
is 20 km/h a megengedett sebes-
ség. Nem a büntetés a célunk, de 
a lakók nyugalma és biztonsá-
ga érdekében gyakran mérünk 
majd az Ungvár és Zerkovitz ut-
cában. „Szűrjük” a közlekedő-
ket, hogy ott laknak-e vagy csak 
„menekülő útként” használják a 
lakó-pihenő övezet utcáit. 

Megoldásokat sürget 
az élet

Bocsák Istvánné, a körzet önkor-
mányzati képviselője szerint a 
nyári, iskolai vakáció időszaká-
ban még nagyobb veszély leselke-
dik a gyerekekre és a felnőttekre. 
Az Ungvár utcában tett helyszíni 
szemlénk során saját testi épsé-
gét sem kímélve igyekezett mér-
sékeltebb tempóra bírni azokat 
a gépjárművezetőket, akik érzé-
kelhetően túllépték a megenge-
dett sebességhatárt. – Jól látható, 
hogy hiábavaló minden igyeke-
zett, hiszen a többség a megszo-
kott tempója szerint közlekedik – 
mondja keserű tényként. – Min-
den nap többen vagyunk, nap-
ról napra több autó közlekedik a 
lakóparkban. A nemrég átadott 

négyemeletes épületbe legalább 
300-400 ember költözött be. 
Akik a Széchenyi utcához közeli 
övezetben élnek, azok az Ungvár 
utcán keresztül közlekednek. 

Az egyén  
és a közösség érdeke

A képviselőasszony elmondta, 
talán egy kicsit jobban figyelnek 
a sebességre az emberek, amióta 
megjelent a rendőrségi mérő ko-
csi.

– Az itt élő lakóközösség ér-
dekében keressük az optimális 
megoldásokat, melyek csak ak-
kor válnak valósággá, ha min-
denki jobbító szándékkal köze-
lít a kérdéshez. Addig is be kell 
tartani a törvényeket, a KRESZ 
előírásait a közösség biztonsága 
és nyugalma érdekében – mond-
ta ki a többség igényét Bocsák 
Istvánné.

Az pedig különösen elgondol-
kodtató, amit egy idős bácsitól 
hallottam, aki unokájával a Tol-
di lakóparkból a drótkerítéssel 
elzárt Kossuth Lajos utcán jött át 
a tóvárosi gyógyszertárba: „Ta-
lán még ő is megéli, hogy az em-
berek rádöbbennek, attól nem 
lesznek kisebbek, ha az árnyéku-
kon túl is ellátnak.” S milyen iga-
za van, hiszen, ha jó az egyénnek 
egy közeli gyógyszertár, vagy a 
hamarosan megnyíló orvosi ren-
delő, vagy egy út, amely nem el-
választja, hanem összeköti az 
embereket, az jó lehet a közös-
ségnek is… 

Vetési Imre

A lakó-pihenő övezetben csak 20 km/h sebességgel lehet közlekedni

Sok a „gyorshajtás” a Tóvárosban
a tóváros széles utcáinak többségét igényesen 
parkosított előkertek övezik. szorgos kezek 
munkáját dicséri a vonzó környezet, melyet 
féltő gondossággal óvnak az ingatlantulaj-
donosok. a bevezető utak elején kiHelyezett 
közúti jelzőtáblák jelzik, Hogy lakó-piHenő 
övezetbe érkeztünk, aHol 20 km/H a megen-
gedett sebesség. a gépjárművel közlekedők 
többsége azonban túllépi a megengedett sebes-
séget. gyorsHajtás miatt sok panasz érkezik a 
rendőrségre, amely mind gyakrabban vonul ki 
mérő kocsival az ungvár utcába. 



A szervezési bizonytalanságot ta-
pasztalva ezért a város környezet-
védelmi tanácsadó testülete vette 
át a helyi szervezést. Az akció vé-

gül látványos sikerrel zárult: Dunakeszi tíz 
helyszínén került felszámolásra illegális sze-
méttelep. Külön kiemelendő az a példás ösz-
szefogás, fegyelem, mely a jelentkezőket jel-
lemezte, és amely pótolta az országos szer-
vezés hiányosságait. Mindenekelőtt ki kell 
emelni azokat a magánszemélyeket, akik bár 
tölthették volna hétvégi pihenőjüket más-
sal is, mégis úgy döntöttek, hogy társadalmi 
munkával tesznek „Dunakeszi, a mi város-
unk” tisztaságáért, a közösségért. Ők takarí-
tották ki a teljes dunai partszakaszt Brunner 
Anna és Bajnok Zoltán irányításával. Szélné 
Kálmán Mária és több környékbeli lakó a 
Wass Albert utca környékét mentesítette az 
eldobált szeméttől. Köszönet illeti továbbá a 
dunakeszi 1. sz. Posta dolgozóit, családtagja-
ikat, barátaikat, akik Pethe Ágnes irányítá-
sa alatt, hozzávetőleg negyvenen, több tonna 
hulladéktól szabadították meg az alagi ma-
jort. Dunakeszi-alsón – talán már mondhat-

juk, szokásos módon – Bozsó Ildikó és lel-
kes csapata takarította a közösségi tereket és 
zöldfelületeket. A tiszti lakótelep mögötti er-
dőben egy vegyes csapat tett rendet Grafjódi 
László irányítása alatt. Az Alagliget Lakó-
parkért Egyesületet Csintalan Ferenc moz-
gósította, hogy környéküket megszabadítsák 
a szeméttől. A kezdeményezéshez csatlako-
zott Thoma Csaba, a körzet önkormányzati 
képviselője is. Köszönet Kádár Józsefnének, 
aki anyagiakkal támogatta az akciót.

A városunkba települt multinacionális cé-
gek erőteljesebb bevonása a környezetvé-
delembe kedvenc témám, ezért külön örül-
tem, amikor Martinuzzi Csilla vezetésével 
az Auchan részéről egy tízfős csapat szerve-
ződött, hogy megtisztítsa a sok megpróbálta-
tást megélt tőzeglápot, emellett a bevásárló-
központ kesztyűket is felajánlott a szemétsze-
déshez. A Bauhaus áruház pedig 250 zsákot 
biztosított a csapatok számára.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom két 
csapattal is jelen volt (Jobbik és Kesző Népe), 
Varga Zoltán Péter irányítása alatt. A csapa-
tok – kiegészülve Takács Imre környezetvé-

delmi ügyintézővel – a Malomárkot és kör-
nyékét takarították ki. Ezután a lakótele-
pi közparkokat „vették célba”, miután kibő-
vültek Rácz Anitával és kisfiával, valamint 
a Wass Albert utcában és a tiszti lakótelep 
mögötti erdőben is takarítottak. Ezen túl a 
Jobbik tagjai gondoskodtak arról, hogy még-
is jusson ásványvíz és alma a szemétszedők-
nek.

A Dunakeszi Önkormányzat négy konté-
ner kihelyezésével támogatta az akciót, Erdész 
Zoltán alpolgármester úr pedig ígéretet tett, 
hogy amennyiben az országos szervezés még-
sem szállítja el az összegyűjtött hulladékot, ezt 
megteszi helyettük az Önkormányzat.

Végezetül pedig felhívnám a figyelmét 
minden szemetelőnek, hogy amennyiben 
továbbra is olyan kicsinyességre vetemed-
nének, hogy egy-két ezer forintot, vagy egy 
kis fáradtságot maguknak megspórolva kárt 
okoznak a városnak, ezzel száznál is több 
embertársuk áldozatos munkáját veszik 
semmibe.

Nyíri Márton,
Környezetvédelmi tanácsnok

köszönet 
a dunakeszi 

szemétszedőknek
a teszedd elnevezésű, május 21-i országos sze-
métszedési akciót minisztériumi szinten Hirdet-
ték meg azzal a céllal, Hogy az önkéntesség 
évében minél több illegális Hulladéklera-
kótól tisztítsuk meg magyarországot. a 
felHívásra száznál is több önkéntes jelentkezett dunakesziről. a felkészülés alatt azonban több 
szervezési Hiányosságra is fény derült: a koordináció több kézben volt, nem gondoskodtak ele-
gendő eszközről, az ígéretek ellenére nem biztosítottak ásványvizet és almát a jelentkezőknek, 
és a szemét elszállításának módja is függőben maradt. 

aKtuális

A negyvenperces prog-
ram elején Varga 
Zolán Péter, a Job-
bik dunakeszi szer-

vezetének elnöke és a Pest me-
gyei Választmány alelnöke né-
hány szóban köszöntötte a meg-
emlékezésre érkezett lakosokat. 
Ezt követően a Jobbik dunakeszi 
szervezetének alelnöke, Varga 
István András által összeállított 
színvonalas megemlékező mű-

sor következett, melyben Szom
bat István, Szász Béla és Molnár 
György is közreműködött.

Az emlékezés virágainak ün-
nepélyes elhelyezése előtt Nyíri 
Márton önkormányzati képvi-
selő mondott beszédet, aki kitért 
a nemzeti összetartozás melletti 
tanúságtételről szóló öt paragra-
fusból álló törvényre, amellyel 
az országgyűlés az előző évben 
kinyilvánította, hogy „a több ál-

lam fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közös-
sége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államha-
tárok feletti összetartozása való-
ság, s egyúttal a magyarok sze-
mélyes és közösségi önazonos-
ságának meghatározó eleme”.

A rendezvény keretét a ma-
gyar, valamint a székely him-
nusz adta.

Legindi Tímea

az idei városi megemlékezés a jobbik szervezésében június 4-én délután 
került megrendezésre a trianon emlékműnél. az országgyűlés tavaly 
május 31-i döntése alapján június 4-e a jövőben a nemzeti összetar-
tozás napja.

Trianoni megemlékezés Dunakeszin
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A színpadi műso-
rok mellett, ve-
télkedők, futó-
verseny, kirako-

dóvásár, ügyességi játékok 
és különböző szórakozta-
tó programok várták a gyer-
mekeket. Ovisok, sulisok, 
kicsik és nagyok szüleikkel 
és nagyszüleikkel közösen 
ünnepelték meg e jeles na-
pot városunkban május 29-
én. Gumivár, ugráló, tán-
cos- és színházi előadások, 
arcfestés, körhinta és céllö-
völde várta a szórakozni vá-
gyókat, a vállalkozó szel-
leműek pedig korosztályi 
bontásban futásban is ösz-
szemérhették tudásukat a 
Decathlon-futáson.

A sportpálya megközelí-
tését gyermeknapi buszjárat 
segítette, amely a nap folya-
mán ingyenesen szállította 
a családokat a boldog gyer-
mekzsivajtól hangos hely-
színre.

Kép és szöveg: 
Legindi Tímea

Városi  gyermeknap
a dunakeszi város önkormányzata által szervezett idei városi gyermeknapon színes prog-
ramok, játékok és sok érdekesség várta a gyermekeket és szüleiket. a korábbi évekHez 
Hasonlóan ebben az évben is nagy sikere volt a rendezvénynek, amely a kinizsi sportpályán került 
megrendezésre május utolsó vasárnapján ragyogó napsütéses időben. a többezres vendégsere-
get, a rendezvény egyik fő szervezője, seltenreicH józsef önkormányzati képviselő köszön-
tötte a városi önkormányzat nevében.  
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A főszervező, Szabolcs Csilla el-
mondta, hogy a szülők össze-
fogása mellett nagy segítséget 
nyújtott a körzeti képviselőasz-

szony, Fodor Sándorné is a szervezőmun-
ka során.

A „Gyermeknapi Mini Mulatság” nevet 
viselő rendezvény a lelkes szülők szervezé-
sében a játszótéren, illetve annak környé-

kén került megvalósításra május 28-án, 
szombaton, így nem került összeütközés-
be a program a városi szintű szervezéssel, 
amely minden évben vasárnapra esik.

Színes programok vártak a gyermekekre, 
akik aszfaltrajzversenyen, arcfestésen, kü-
lönböző kézműves foglalkozásokon vehet-
tek részt, illetve a bábelőadás is nagy sikert 
aratott a legfiatalabb városlakók körében. 

A családi futóversenyre a településrész 
apraja-nagyja benevezett, a pihenni vá-
gyókat pedig lufihajtogatók, tombola és 
büfé várta. Szintén nagyon népszerű volt 
a városnéző minivonat, amelyre egész dél-
előtt jegyet válthattak a családok és körbe-
járhatták településünk déli részét.

Kép és szöveg: Legindi Tímea

gyermeknap 
Dunakeszi-Alsón

vidám Hangulatban telt a családi  
délelőtt-szerű gyermeknap dunakeszi-
alsón, amely a szülők összefogásával idén 

második alkalommal Hagyományteremtő céllal 
jött létre május utolsó Hétvégéjén.

A gálaműsor célja most is, mint a korábbi 
esztendőkben, az volt, hogy az iskolában 
zajló művészeti nevelés, ezen belül ki-
emelten az ének-zene oktatás, valamint a 

tehetséggondozás egyre magasabb színvonalát rep-
rezentálják a legjobb képességű és tehetségű gyere-
kek, színjátszó csoportok, valamint a rangos alsó és 
felső tagozatos kórusok bemutatkozásával.

Hallhattunk gitár-, zongora- és hegedűszólót, 
színpadra léptek versmondók és népdalénekesek. A 
farsangi mulatságot idézték fel az 1.c osztályosok kis 
kéményseprősei, de nagy tetszéssel fogadta a közön-
ség a felső tagozatosok vidám előadását Az orosz-
lánkirály című musical egy részletének bemutatását 
is.  A jó rendezés mellett az utóbbi produkció rend-
kívül ötletes jelmezei arattak nagy sikert. Ugyan-
csak ízelítőt kaptunk a néptánc oktatás magas szín-
vonalából is. És kétségtelenül az est fénypontja volt a 
tanintézmény „sikerágazatának” számító Kicsinyek 
kórusának és a felső tagozatosok Cantemus kórusá-
nak műsora, majd az összkar meglepetésnek számí-
tó záró száma, Tikász Ábel és Lakatos Dávid 6.a osz-
tályos tanulók szerzeményének, a Dunakeszi balla-
dának a bemutatása.

A színvonalas műsor során került sor a Bárdos 
emléklapok átadására, majd Horváthné Szentléle
ki Katalin igazgató asszony meleg szavakkal kö-

szöntötte az est díszvendégeit, Daróci Bárdos Ta
más Erkel-díjas zeneszerzőt és Bárdos Ágotát, a név-
adó komponista gyermekeit, valamint az Amerikai 
Egyesült Államokban élő népdalkutatót. Édesap-
járól szólva elmondta Daróci Bárdos Tamás, hogy 
soha nem ült tétlenül, mindig dolgozott, komponált, 
zenetudományi munkát végzett. Idézte jelmondatát: 
„Ne tékozold a perceket, építsd magad, hogy minél 
többet adhass embertársaidnak!” Szólt arról is, hogy 
az országban sok helyütt működnek Bárdos iskolák 
és kórusok, s ennek a nagy családnak méltó tagja a 
dunakeszi tanintézmény.

Ragyogó napsütésben sok-sok játék, kézműves 
lehetőségek széles választéka, ügyességet igénylő 
sportversenyek és vetélkedők, rendőrségi bemutató, 
a felnőtteknek egészségmegőrző tanácsadás és mé-
rés, ismeretterjesztő előadás és számos egyéb szó-

rakozási lehetőség várta a Családi napra érkezőket. 
Minden adott volt ahhoz, hogy a Bárdos napokat 
idén is sikeresnek minősítse az igazgató asszony, akit 
egyébiránt újabb öt esztendőre bízott meg az önkor-
mányzati testület a vezetői teendők ellátásával. S ar-
ról is büszkén szólt, hogy a K&H Bank által koráb-
ban meghirdetett „Vigyázz, Kész, Pénz!” mottójú 
tudásverseny közelmúltban lezajlott országos dön-
tőjén  ötfős diákcsapatuk második helyezést ért el s 
jutalmul az iskola 450 ezer forint értékben vásárol-
hat számítástechnikai eszközöket. A komoly pénz-
ügyi ismereteket igénylő versengésre a gyerekeket 
Forgó Emőke szülő készítette fel. Ez a versenyered-
mény azt is jelzi, hogy a művészeti és zenei nevelés 
mellett a tanintézmény az úgynevezett reál tantár-
gyak oktatásában is jeleskedik. Így valósul meg a 
mai kor igényeihez igazodó korszerű és magas szin-
tű oktató-nevelő munka a Bárdos iskolában.

Katona M. István
A szerző felvételei                  

a Hagyományos bárdos napokat május 26-28 között rendezte 
meg a bárdos lajos általános iskola. a programsorozat első 
napján nagy közönségérdeklődés közepette került sor az isko-
la gálaműsorára a voke józsef attila művelődési központban. 
másnap tantárgyi és műveltségi versenyeket rendeztek, majd 
május 28-án családi nappal zárult a nagyszabású rendezvény.

„Építsd magad…” Bárdos Napok 2011.
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Imre István színművész Ba-
bits Mihály: Ritmus a könyv-
ről című versének tolmácso-
lását követően Csonka Mária 

felidézte a korabeli, a 25 évvel ez-
előtt, a városi könyvtár központi 
épületének megnyitása tiszteleté-
re kiadott Könyvtári napok című 
újság hasábjain megjelent íráso-
kat. A korabeli Magyarországon 
egyedülálló kiadványban jelent 
meg a fentebb idézet Babits-vers 
és egy interjú Jókai Anna íróval, 
aki negyedszázada is a könyvtár 
díszvendége volt. 

E jeles ünnep al-
kalmával Csonka Má-
ria felidézte a könyvet 
kedvelő közönség előtt 
a könyvtár kialakulásá-
nak és fejlődésének főbb 
mozzanatait. „Lakóhe-
lyünkön már 1928-ban 
is működött könyvtár, 
a Magyarság Dal és Ön-
képző Egylet a mai József 
Attila Művelődési Köz-
pont épületében fogadta a 
könyvbarátait. De az alagi köz-
ségházán is volt egy kisebb könyv-
tár, amikor a település önálló-
vá vált. Dunakeszin 1951 óta van 
könyvtár, amely a mai intézmény 
jogelődje. A könyvtár életében ta-
lán a legfontosabb évszám 1986, 
amikor – éppen negyedszázada 
– az ünnepi könyvhét tiszteletére 
megnyílt könyvtárunk központi 
épülete.” – hallhattuk. 

 Dióssi Csaba polgármester, or-
szággyűlési képviselő bevezető 
szavaiban kiemelte, hogy olyan 
várossá szeretnék Dunakeszit for-
málni, ahol az Önkormányzat van 
a lakókért, nem pedig fordítva. 
Olyan szolgáltató várossá, mely-
nek működése során ezt érzik a 
lakók – jelentette ki a polgármes-
ter. A képviselő-testület céljait ak-
kor tudjuk sikeresen megvalósí-
tani – folytatta -, ha olyan kiváló 
szolgáltató intézmények működ-

nek Dunakeszin, mint a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár. 

A lakosság széles körű igénye-
inek kiszolgálása érdekében ta-
vasszal indították útjára a negyed-
évente megjelenő Kultúrnegyed 
című színes kiadványt. E szép fel-
adat tartalmas és igényes megva-
lósítását szolgálja a Városházán 
megnyílt Programiroda, amely 
egy kiváló könyvtáros, Csoma At-
tila irányításával gyűjti csokor-
ba Dunakeszi intézményeinek, 

egyesületeinek, civil közösségei-
nek programkínálatát. Az új kul-
turális ajánló megjelenésével, az-
zal, hogy az érdeklődő közönség 
számára hetekkel-hónapokkal 
előre tervezhetővé válik egy-egy 
kiválasztott program – nagyon 
sokat léptünk előre – fogalma-
zott Dióssi Csaba, aki elismerés-
sel szólt a programok szerkesztő-
iről, a városi intézményekben dol-
gozók aktivitásáról. – Úgy érzem, 
hogy mindenki azon munkálko-
dik, hogy Dunakeszi egy igazi kis 
pezsgő várossá váljék – hangzot-
tak az elismerő szavak.  

A könyvtár tevékenységéről, 
a munkatársak szakmai teljesít-
ményéről a legnagyobb dicséret 
hangján szólt a város polgármes-
tere: – Megváltozott, felgyorsult 
világunkban, a legkorszerűbb in-
formációs csatornákkal kell áll-
niuk a kihívást, melynek magas 
színvonalon tesznek eleget. Fogé-
konyak az új megoldások, a kor-
szerű eszközök és programok 
megismerése és bevezetése iránt. 
A könyvtár töretlen fejlődését jól 

mutatja, hogy 60 éve, a megnyi-
táskor 500 kötete volt, ma pedig 
már több mint százezer kiadvány 
fogadja az olvasókat. Gratulálok, 
további sok sikert kívánok! – zár-
ta gondolatait Dióssi Csaba.

Jókai Anna Kossuth-díjas író 
nagy érdeklődéssel kísért előadá-
sában felidézte a rendszerválto-
zás utáni időszakot, a magyar ér-
telmiség szerepét és közéleti meg-
nyilvánulásait. A Magyar Írószö-
vetség elnökeként – 1990-1993 
– rá kellett ébrednie, hogy az or-
szág gondolkodó értelmisége is 
kettészakadt. Ez az óta sem vál-

tozott, amit nagy csalódásként él 
meg. „Nagy fájdalmam, hogy a 
magyar alkotó értelmiség jelen-
tős rétege az elmúlt nyolc évben 
valójában elárulta a többieket.” – 
mondta Jókai Anna, aki szerint 
írásaikkal, megnyilvánulásaik-
kal sokat ártottak az országnak. 
A Kossuth-díjas író felemelte sza-
vát a televízióik silány, igényte-
len műsoraival szemben, aki sze-
rint „a televízió irodalmilag a Ká-
dár-rendszerben jobb volt. Ez egy 
nagy ellentmondás, amit fel kell 
számolni.” Szenvedélyesen beszélt 

a magyar társadalomban ta-
pasztalható aránytalan-
ságokról, az értékvesztés 

romboló hatásáról. Jókai 
Anna előadása végén arra 

biztatta a hallgatóságot, 
hogy értékes, igényes, az 

ember szellemi gazdagodá-
sát szolgáló könyveket olvas-

sanak. „Nem többet, hanem 
jobbat kell olvasni!” – mond-

ta. A találkozó végén az író-
nő dedikálja könyveit. Csoma 

Attila szerkesztő bemutatta – 
Legindi Tímea moderálása mellett 
– a könyvtár helytörténeti kiadvá-
nyát, a Kéziratos történelem című 
könyvet.

A dunakeszi Ünnepi könyv-
hét keretében ismét örömmel fo-
gadta a helyi közönség Tónió Ka-
rikatúráiból összeállított kiállí-
tást, melyet Peti Sándor fotómű-
vész nyitott meg. Az ünnep és a 
tárlat egyik különlegessége, hogy 
éppen 20 éve a Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtárban volt a városban 
élő nagyszerű művész első önálló, 
bemutatkozó kiállítása.

Jubileumi vetélkedős játékok és 
feladatok nyertesei június 4-én ve-
hették át díjaikat, a sok-sok prog-
ram közül a gyermekek élvezhet-
ték a Tücsök Bábegyüttes előadá-
sát és az Apacuka Zenekar kon-
certjét…

Vetési Imre 

Ünnepi könyvhét 
Dunakeszin

Jókai Anna Kossuth-díjas író: 
Nem többet, hanem jobbat kell olvasni

az ünnepi könyvHét Hazánkban idén immár 82. al-
kalommal került megrendezésre, amely - küldetéséHez 
Híven – elsősorban a kortárs magyar irodalom és a 
kortárs írók ünnepe – mondta a kölcsey ferenc városi 

könyvtárban rendezett ünnepi rendezvény-sorozat megnyitóján csonka mária könyvtárigazga-
tó. a 60 éves intézmény az elmúlt években elsősorban Helytörténeti kiadványokkal gazdagította 
az ünnepi könyvHét kínálatát. idén, lapok dunakeszi múltjából, a kéziratos történelem legújabb 
gyöngyszemeit tette az olvasók asztalára. a 25 éves jubileumát ünneplő központi könyvtár dísz-
vendége jókai anna kossutH-díjas író volt.  

aKtuális
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– Mióta éltek Dunakeszin?
– A feleségem tősgyökeres du-

nakeszi lakos, anno a Fő utcá-
ban gyerekeskedett. Én mohácsi 
vagyok, onnan kerültem Pest-
re, az Iparművészeti Főiskolá-
ra. Az iskola után a Divatcsar-
nokban helyezkedtem el deko-
ratőrként. Itt ismertem meg a 
leendő feleségemet, Katit, aki el-
adóként dolgozott a Divatcsar-
nokban. Nem sokkal később én 

is Dunakeszire költöztem – en-
nek már 25 éve. Akkor vettük 
ezt a kis házat a Posta utcában, 
amit aztán folyamatosan alakít-
gattunk. Szeretjük ezt a kertet; 
a számítógép előtt töltött mun-
ka után itt szoktam felfrissülni. 
Egy alkalommal még egy nagy-
sikerű, kerti-parti jellegű kiállí-
tást is szerveztünk itt; a kerítés-
re aggattuk ki a képeket.   

– Az Ünnepi Könyvhét al

kalmából nyílt kiállításod a 
Könyvtár előterében. A tárlat 
egyik apropója egy kerek évfor
duló; mesélnél erről egy kicsit?

– Pontosan húsz évvel ez-
előtt volt az első könyvtári ki-
állításom, ezért a mostani egy-
fajta keresztmetszet az elmúlt 
időszakról. Tíz képem látható, a 
legrégebbi, hagyományos, ceru-
zás rajzoktól kezdve a mostani, 
digitális képekig. 

– Ez volt az első kiállításod a 
városban?

– Nem, az elsőt Horpácsiné 
Horváth Emília szervezte meg a 
Csepeli Iskolában. Emília – aki 
köztudottan a dunakeszi Gár-
donyi Galéria működtetője és 
a helyi művészek „pártfogója”- 
’91 nyarán épp a Vörösmarty té-
ren sétálgatott, ahol én is rajzol-
tam. Itt „találtunk egymásra”, s 
mondhatni, ő fedezett fel a vá-
ros számára. 

– Mennyire fontos számodra, 
hogy részt vegyél a helyi művé
szeti életben?

– A helyi közösség elismeré-

se, szeretete az egyik legfonto-
sabb dolog. A csepeli kiállítás 
után folyamatosan kaptam/ka-
pok városszerte meghívásokat a 
művelődési központtól és a ze-
neiskolától kezdve a helyi óvo-
dákig, általános – és középisko-
lákig. A zeneiskolában állandó 
jelleggel látható egy portréso-
rozatom, mely azokat a művé-
szeket örökíti meg, akik vala-
ha kiállítóként szerepeltek itt, a 
könyvtárnak pedig egy régi és 
kortárs írókat bemutató porté-
gyűjteményt ajándékoztam. 

E mellett rendszeresen szere-
pelek városi, szabadtéri rendez-
vényeken, gyermek- és repülős 
napokon, majálisokon. Nagyon 
élveztem a 2008-ban indított 
rajziskolát is, melyet a jövőben – 
kellő jelentkező esetén – szeret-
nék folytatni. 

Amúgy, Guinness rekordnak 
számító adat, hogy összesen öt 
karikaturista él és alkot e város-
ban, tovább színesítve Dunake-
szi folyamatosan fejlődő, művé-
szeti életét.

– Mióta éltek 
Dunakeszin?
– Tősgyökeres du-
nakeszi polgárok 
vagyunk; már 
a dédszüleim 
is itt éltek, és a 
r o k o n s á g u n k 
nagy része ma is 

Dunakeszin lakik. A déd-
nagypapám a MÁV Magyarság Férfikar kar-
nagya volt.
– Mit szeretsz ebben a városban?
– Ezer szállal kötődöm Dunakeszihez: itt jár-
tam általános-és középiskolába, a családom 
mellett ide kötnek a barátaim, a helyek, ami-
ket gyermekkoromtól fogva ismerek. Szere-
tem a parkokat, a gyönyörű, Duna-parti sé-
tányt. Úgy gondolom, hogy Dunakeszi egyik 
varázsa az, ahogy – a rohamos fejlődés mel-
lett is – megőrzött valamit a régi, hagyomá-

nyos arculatából. Jó ide hazajönni esténként 
a zajos Budapestről, ahol dolgozom. Érde-
kes az is, hogy a városrészek külön-külön is 
rendelkeznek egy sajátos hangulattal, jelleg-
gel, ugyanakkor mégis érezhető az egységes-
ség. Nagyon jónak tartom azt az újfajta kom-
munikációt, ahogy többféleképpen megszólít-
ják a helyi lakosokat. A programokról példá-
ul értesülhetünk a helyi programfüzetekből, 
újságokból vagy a dunakeszi honlapról. Ez a 
fejlődő kommunikáció ugyanakkor nemcsak 
„befelé” szól, de érzek benne egyfajta tudatos 
törekvést is, hogy szélesebb körben is bemu-
tassuk saját értékeinket, azokat a jellegzetes-
ségeket, melyek csak a mi városunkra jellem-
zőek. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben 
jobban kiaknázzuk a város turisztikai lehető-
ségeit. A kulturális programkínálat is évről-
évre gyarapszik, de szeretem a városi, szabad-
téri rendezvényeket is. A helyi közösségi életet 
szintén nagyon jónak tartom, és nagy öröm 

látni, hogy a városban – például a gyártelepi 
lakóparkokban – egyre több kisgyerekes csa-
lád él. Többeket ismerek, akik Pestről költöz-
tek ki, és ők is mindenekelőtt a zöldövezetet és 
a barátságos, befogadó légkört dicsérik.  
– Mi az, amit hiányolsz, amit – ha lenne rá 
lehetőség – szíved szerint megváltoztatnál 
Dunakeszin? 
– Jó volna, ha a fiataloknak több szórakozási 
lehetőségük lenne. Én nem vagyok egy „bu-
lizós típus”, de a barátaim nagy részéről tu-
dom, hogy koncertre bejárnak Budapestre. 
Azt hiszem, a tizen-huszonéves korosztály 
az, amelyik a legkevésbé találja meg ilyen 
szempontból a számításait itt, hiszen mind 
a kisgyerekes családoknak, mind a közép-
és idősebb korosztályoknak számtalan ki-
kapcsolódási lehetőség, közösségépítő prog-
ram kínálkozik. Szóval a fiatalabb generáci-
ók felé nyitnék. 

Az oldalt írta: Maczkay Zsaklin

erdei dóra tősgyökeres dunakeszi polgárként és fiatal értelmiségiként mesélt a 
városHoz fűződő kapcsolatáról, és arról, Hogy milyen érzés dunakeszin élni. 

tótH antal karikaturista, grafikus, alias  tónió 
dunakeszi ismert és elismert polgára. ezúttal a 
városHoz fűződő viszonyáról kérdeztük.  

Az Ünnepi Könyvhét alkalmával rendezett Tónió kiállítást  
Csonka Mária könyvtárigazgató és Peti Sándor fotóművész nyitotta meg
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Az egyedi tervezésű, szép ház tényle-
ges tulajdonosa és építtetője a Szent 
Imre Egyházközség, amely az ön-
kormányzattal kötött telekadomá-

nyozási szerződésben vállalta, hogy közokta-
tási feladatok ellátására a város szolgálatába ál-
lítja az épületet. A négy évig tartó építkezés – 
a közbejött pénzügyi és gazdasági válság miatt 
– komoly helytállást igényelt a helyi keresztény 
felekezetektől, az önkormányzattól és a Püs-
pökségtől. 

Négy évvel ezelőtt Kecskeméthy Géza akko-
ri polgármester úr felkereste a megyéspüspö-
köt, és kifejtette, hogy a jelentős óvodai férő-
helyhiány orvoslására együttműködést kezde-
ményez a Katolikus Egyházzal. A város nagy-
ra értékeli az Egyház nevelési tapasztalatát, a 
társadalomban képviselt értékrendjét, ember-
képét, jövőszemléletét. A megbeszélésen leszö-
gezték, hogy a négycsoportos óvoda építésének 
anyagi hátterét egyharmad részben az önkor-
mányzat, kétharmad részben az Egyház vállal-
ja, s a telket az önkormányzat biztosítja. 

A megyéspüspök ezek után elvi engedélyt 
adott a katolikus óvoda létrehozásával kap-
csolatos előkészületekre. Ezek voltaképpen 
már nagyon jó szinten voltak, mert Mezei Mi
hály mérnök úr a város jövője iránti elkötele-
zettségét hangoztatva, évekig együttdolgozott 
az alagi plébánossal, nézegette a különféle le-
hetséges helyszíneket, és számos tervváltoza-
tot készített. Ezzel olyan helyzetbe hozta Sza
bó József László plébánost, hogy ö a megyés-
püspök felkérésére vállalni merte az építkezés 
koordinálását. Ehhez a munkához aztán mint-
egy tucatnyi szakember nyújtott neki önzetlen, 
nélkülözhetetlen segítségét. Az alapkőletétel 
2008. május 17-én volt. A jelenlegi óvoda ter-
veit – figyelembe véve Mezei Mihály mérnök 
úr előzetes munkáit  – Csáji Attila mérnök ké-
szítette. A kivitelezési munkákat Csány Zoltán 
mérnök irányította. 2010-ben Dunakeszi új 
polgármestere, Dióssi Csaba úr kérésére – mi-
után a város a többletköltségek jelentős részét 
magára vállalta – a megyéspüspök engedélyez-

te a félig kész épület hatcsoportossá bővítését. 
Ezzel együtt az 1244 négyzetméteres hasznos 
alapterületűre növekedett óvoda mindössze 
177.000 Ft/négyzetméter költséggel épült meg. 
Ez elsősorban a kb. 2.500 óra társadalmi mun-
kának, a sok felajánlásnak, és az alvállalkozók 
visszafogott árainak köszönhető. Három óvo-
da és egy nagy cég használt bútorokat adomá-
nyozott. (Ezzel együtt a belső bútorzatnak még 
csak a fele van meg.) Az építkezés anyagi fede-
zetét nagyrészt biztosító közadakozásban kb. 
600 ember vett részt (Kalocsáról, Miskolcról 
és Kanadából is voltak szponzorok), és 16 jó-
tékonysági rendezvény támogatta négy év alatt 
a nemes ügyet.

Az épület felszentelési ünnepségén Dászkál 
Istvánné, az új intézmény kinevezett vezető-
je röviden összefoglalta az építkezés történe-
tét, néhány szóval felvázolta szakmai hitvallá-
sát. Az óvoda a boldog gyermekkor szolgála-
tába szeretne állni. Hiszen legjobban a bizton-
ságban élő, boldog gyermek fejlődik. Ezután 
Dióssi Csaba polgármester méltatta a példás 
összefogást, amelyet ismét siker koronázott, 
és azt kívánta az óvodával kapcsolatba kerü-
lő családoknak, hogy az intézménnyel való 
együttműködés tegye sikeresebbé az ő életü-
ket is. Dr. Beer Miklós püspök úr az óvodát fel-
szentelte és a Szentlélekre bízta. Ne álljon meg 

Felszentelték az 
egyházi óvoDa épületét
a szent erzsébet óvoda jóvoltából 150-170 hellyel növekszik a férőhelyek száma

a szent erzsébet katolikus 
óvodát június 5-én szentelte 
fel dr. beer miklós váci me-
gyéspüspök, az intézmény 
fenntartója és működtetője. 
mintegy kétszázötven felnőtt 
és ötven leendő óvodás vett 
részt a szent miHály plébánia 
kisgyermekeinek és a szent 
imre plébániai fiataljainak mű-
sorával színesített eseményen. 
dunakeszin ez év szeptember 
1-jétől az egyHázi óvoda jóvol-
tából 150-170 Hellyel növekszik 
az óvodai férőHelyek száma. 

Miként válhatott valakiből 
pünkösdi király: amo-
lyan legényvirtus volt a 
választás, lovas verseny-

nyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a leg-
derekabbnak bizonyult, egy évig in-
gyen ihatott a falu kontójára és minden 

amikor azt a szót Hallom, pün-
kösd, akkor a HúsvétHoz Ha-
sonlóan azonnal a Hozzá kap-
csolódó egyHázi ünnep, illetve 
népi Hagyományok jutnak 
az eszembe. gyermekeimmel 
nem egyszer idézzük fel, Hogy 
annak idején, nagyszüleink, 
dédszüleink, távoli őseink mi-
vel tették emlékezetessé ezt a bi-
zonyos ötvenedik napot.

az óvoda a kiváló szakmai szinten, hanem adja 
hozzá azt a többletet, amely csak Jézusnál ta-
lálható meg, és amely többlet az emberi bol-
dogság legfőbb garanciája. Ehhez az intézmény 
valamennyi munkatársának, a plébános útmu-
tatásai alapján el kell mélyítenie kapcsolatát a 
Jézust hiánytalanul közvetítő Egyházzal. 

Az épület ugyan elkészült, de a kert, amely 
további ékessége lehet az intézménynek, még 
félkésznek sem mondható. A nyáron tehát 
folytatódik a szombatonkénti közmunka. A 
fiatal szülők mellett tucatszám vesznek részt 
a „közmunkában” három-négyéveskorú kis-
gyermekeik is, és „kerti eszközeikkel” szépítik 
leendő óvodájukat. A küzdelmes, szép törté-
net hasonló folytatást sejtet. Bízzunk váro sunk 
gyarapodásában, az emberek jó célért való ösz-
szefogásában. 

Szabó József plébános
Fotó: Kiss József
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mulatságra hivatalos volt. A legszebb kis-
lányt választották meg kiskirálynénak, 
ami nagy tisztesség volt. Mise után ház-
ról házra jártak jókívánságokkal, versek-
kel, énekekkel köszöntve a háziakat, vi-
rággal szórták be a szobát. A játék végén 
a háziak megkérdezték a lányokat: „hadd 
látom a királynétokat édes-e vagy sava-
nyú?” Fellebbentve a díszes kendőt, meg-
csiklandozzák a kislány állát. Ha a ki-
rályné mosolyog, de a fogát a világért sem 
villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, 
mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak al-
mát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak 
a jót kívánóknak.

De sosem feledkezünk meg arról, hogy 
hitünk szerint Pünkösdkor három fon-
tos esemény történt: a Szentlélek eljövete-
le, mint Krisztus megváltó tettének gyü-
mölcse és beteljesítője; a keresztény egy-
ház alapítása, és az egész világra kiterjedő 
missziós munka is ekkor vette kezdetét, 
mégpedig az apostolok által.

Hívő ember ilyenkor lélekben egyesül 
Jézussal, Máriával és az apostolokkal. A 
Szent Szűz iránti magyar tisztelet évszá-
zados hagyománnyá vált Csíksomlyón, 
amely ezen az ünnepen a magyarság 
egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki ma-
gát.

Ott nemcsak lélekben egyesül a világ 
magyarsága, hanem napokon keresztül 
élnek egymás mellett az anyaország és az 
elszakított területek magyarjai. Ott, azon 
a helyen és akkor mindenki büszke arra, 
honnan is származik, és százszor, ezer-
szer megerősíti elkötelezettségét hazá-
ja irányába. Képeket, híradásokat, köny-
veket vagy éppen internetes tudósításo-
kat nézve megfogadjuk gyermekeimmel, 
hogy egyszer az életünkben mindenkép-
pen elzarándokolunk e kegyhelyre.

Mert mindannyian átérezzük, hogy 
fontos üzenetet hordoz ez az ünnep: az 
ember és a természet szeretetét hirdeti, 
amiben megkapaszkodhatunk, és ami ál-
tal továbbléphetünk. Az ünnepeket köve-
tő hétköznapjaiban.

- molnár -

Görögkatolikus egy-
ház, egy kicsit meg-
tévesztő megneve-
zés, hiszen nem sok 

közünk van a mediterrán or-
szághoz, a helyes és érthető 
megnevezés, a bizánci szertar-
tású katolikus keresztények. A 
kalandozó magyarok első talál-
kozása a kereszténységgel a bi-
zánci, keleti rítus volt. Több ma-
gyar méltóság, Tormás, Búlcsú, 
Gyula fel is vették a keleti ke-
reszténységet, de a legendák sze-
rint Géza Sarolttal kötött házas-
sága alkalmával keresztelkedett 
meg a keleti szertartás szerint. 
A bizánci rítus kezdettől fogva 
jelen volt kialakuló országunk-
ban. Az 1054-es egyházszaka-
dás után a két egyház kelet és 
nyugat egyre jobban eltávolo-
dott egymástól, de az uniós tö-
rekvések, hogy egy akol legyen 
és egy pásztor folyamatosan je-
len voltak. A keleti szertartású 
magyarság lassan asszimiláló-
dott, egyrészt áttért a római ka-
tolikus szertartásra, másrészt a 
bevándorolt ortodox nemzeti-
ségekhez csatlakoztak. A török 
hódoltság alatt egy újjáéledés ta-
pasztalható, sok helyen teljesen 
kicserélődött a lakosság, keleti 
szertartású nemzetiségek tele-

pedtek le, amelyek később elma-
gyarosodtak, ez a kapocs a kele-
ti szertartású keresztények és a 
magyar görögkatolikus egyház 
kialakulásában. Néhány fontos 
mérföldkő a történelmünkben 
az ungvári unió 1646-ban, majd 
Mária Terézia kérésére XIV. Ke-
lemen pápa 1771-ben a munkácsi 
püspökség felállítása, mely által 
a görögkatolikusoknak püspö-
ke és egyházmegyéje lett. A ha-
zánkban élő görögkatolikusok 
szláv és román nyelven végez-
ték a Szent Liturgiát, de a ma-
gyarok magyar nyelven szeret-

tek volna imádkozni, de a kü-
lönböző hazánkban élő keleti 
szertartású nemzetiségek ezeket 
a törekvéseket mindig meghi-
úsították. De ahogy a nemzeti-
ségek ragaszkodtak nyelvükhöz 
így ragaszkodtak a magyarok is, 
ezért a hajdúdorogiak küldött-
séget küldtek Rómába egy ma-
gyar püspökség felállításáért, 
ahol a liturgia hivatalos nyelve a 
magyar. 1912-ben X. Szent Pius 
a Christideles Graeci kezdetű 
bullájával irántuk való tisztelet-
ből megalapította a Hajdúdorogi 
Egyházmegyét.  (Forrás: dr. 

Pirigyi István, A magyar görög
katolikusság története) Mivel a 
görögkatolikusok a keleti or-
szágrészben éltek, a munka és 
egy „szebb jövő„ utáni vágy mi-
att családok keltek útra és tele-
pedtek le az ország szinte teljes 
területén. Ezért más vallások-
hoz képest kisebb lélekszámú 
közösségek léteznek a szórvány 
területén. Papjaik sokszor több 
megyét átutazva keresik fel hí-
veiket, akik saját szertartásuk és 
hagyományaik szerint akarják 
megélni keresztény életüket.

 Dunakeszi városában is él egy 
kis közösség, 100 család, akik 
több évtizeddel ezelőtt érkeztek 
erre a településre. Azóta él ben-
nük a vágy egy saját templom 
után, ahol együtt lehetnek, és 
együtt imádkozhatják több év-
százados fohászaikat. Ebben az 
évben szeretnénk elkezdeni és 
megvalósítani ezt az álmot, hogy 
egy saját hagyományainkat tük-
röző templomunk, liturgikus te-
rünk legyen. Ehhez szükségünk 
van minden jószándékú ember 
segítségére, támogatására. Az 
előbbi sorokban a teljesség igé-
nye nélkül próbáltam meg be-
mutatni azt, hogy bizánci szer-
tartású katolikus keresztények 
mennyire hozzátartoznak ma-
gyarságunk történetéhez, és 
mennyivel színesebbé teszik az 
Istenhez fordulásunkat, Istennel 
való kapcsolatunkat.

Bubrik Miklós
parochus

Évezredes történelem
egy cikk terjedelme mindig kevés leHetőséget ad arra, Hogy egy több, 
mint ezer éves történelmet összefoglaljon, de nem is azzal a céllal 
írok, Hogy összefoglaljak, Hanem, Hogy fogalmat alkossak arról a kis 
közösségről, akik dunakeszi belvárosában, a régi temető egy kis ré-
szén templomot szeretnének építeni a görögkatolikusok. 

A közös hitünkben
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A klubéletet bemuta-
tó gazdag fotóanyag-
ból, illetve a tagok ké-
zimunkáiból rendeztek 

kiállítást, melyet Juhász Róbert, 
a Bombardier MÁV Kft. képvi-
selője nyitott meg. Ezt követően 
a színházteremben folytatódott a 
program, melyen megjelent Dióssi 
Csaba polgármester, országgyű-
lési képviselő, Horváth László, a 
Vasutas Nyugdíjas Klubok Orszá-
gos Szövetségének elnöke, Molnár 
Géza, a Vasutas Kulturális és Sza-
badidő Egyesület, valamint a Te-

rületi Művelődési Intézmények 
Egyesületének elnöke, valamint 
Palszkó Róbert, a művelődési köz-
pont igazgatótanácsának elnöke. 

A klub zászlajának behozatala, 
valamint a Nyugdíjas Táncsoport 
Palotásának előadását követően 
Palásti Béla, a művelődési köz-
pont igazgatója mondott köszön-
tőt. Kiemelte, hogy a klub műkö-

désével a környező településeknek 
is példát mutat. „Büszkék lehet-
nek munkájukra, eredményeikre, 
hiszen ma már majdnem 400 fő 
tagjaik létszáma és a 15 éve mű-
ködő művészeti közösségeik is 
sok szép eredmény tulajdonosai”, 
hangsúlyozta az igazgató s hozzá-
tette: „Őrzik a vasutas és városi 
hagyományokat, szeretik lakóhe-
lyüket, amelyért sokszor és sokat 
tesznek .”

Ezt követően Terbe Józsefné 
klubvezető üdvözölte a vendége-
ket, majd Horváth László mon-
dott beszédet. Szólt arról, hogy 
a szövetség tíz éve a művelődési 
központban indította útjára a ge-
nerációs kapcsolatok erősítését, 
gazdagítását szolgáló nagyszülők 
és unokák elnevezésű programot, 
melynek gazdag eredményeihez a 
jubiláló közösség jelentősen hoz-
zájárult. Külön köszöntötte a klub 
korábbi, immár örökös elnökét, 
Bálint Jánosnét.

Nagy értéke a városnak a klub-
ban folyó közösségi élet, hangsú-
lyozta Dióssi Csaba, és elismerés-
sel szólt a három és fél évtizedes 
folyamatos, egyre gazdagodó te-
vékenységről. Molnár Géza pedig 
arról beszélt, hogy azok a nyugdí-
jasok, akik közösségi életet élnek, 
önmagukat és környezetüket is 
gazdagítják. 

A szónokok emlékszalago-
kat kötöttek a klubzászlóra, majd 
Dióssi Csaba és Horváth Lász-
ló mintegy megerősítve az ed-
digi közös tevékenységet, újabb 
időszakra szóló Együttműködési 
megállapodást írt alá a szövetség 
és Dunakeszi város Önkormány-
zata nevében.

A jubileumról nem hiányozha-
tott az emlékek felidézése. Erről 
képes előadásával Terbe Józsefné 
gondoskodott, sok kellemes pilla-
natot szerezve a jelenlévőknek.    

Az ünnepséget műsor is színe-
sítette. A Nyugdíjas Tánccsoport 
Séta a Stefánián címmel mutatott 
be egy táncot és részletet adott elő 
a Macskák című musicalból. 

Népdalcsokorral kedves-
dett Szakáll Lászlóné vezetésé-
vel az énekkar, fellépett a Rokka 
Néptáncegyüttes, verset mondott 
Dobrovits Istvánné és Radostyán 
Henrikné, majd a klubbal együtt-
működő Bárdos Lajos Általános 
Iskola 6. osztályos tanulói éne-
keltek Altsach Gergely vezetésé-
vel.  Az iskola nevében Horváthné 
Szentléleki Katalin igazgató asz-
szony mondott üdvözlő szavakat. 

Végezetül a vendégklubok kép-
viselői köszöntötték a jubiláló kö-
zösséget, s a rendezvény közös 
ebéddel zárult.

Katona M. István
A szerző felvételei

A Hősök napjának erede-
te az 1917. évi VIII. tör-
vényre vezethető visz-
sza, amelyben kimond-

ták, hogy „nemzetünk hősi ha-
lottainak kegyeletteljes tiszteletét 
megfelelő módon kifejezésre kell 
juttatni”. E törvénycikk szerint 

minden község és város anyagi 
helyzetéhez mérten köteles méltó 
emléket állítani az utókor számá-
ra mindazok nevével, akik a hazá-
ért áldozták életüket.

Ennek kapcsán állították fel 
városunkban az első világhá-
borús emlékművet. 1928. janu-

ár 10-én kötöttek szerződést az 
alkotókkal, Pongrácz Siegfried 
és Reichenberger Jenő budapesti 
szobrászművészekkel. Az emlék-
mű 8500 pengőből készült: 6244 
pengő közadakozásból, 1550 pen-
gő földek haszonbér összegéből, 
705 pengő pedig e célra rende-
zett előadásokból gyűlt össze. Az 
emlékmű tábláján 115 hősi ha-
lott neve olvasható. Az eredetileg 
mészkőből készült, belül üreges 

szobor az időjárás viszontagságai 
miatt az idők folyamán megsérült, 
a talapzat és a törzs megrepedt, 
ezért 1944-ben felújították.

Az idei évben egy szépen rend-
ben tartott emlékműnél benső-
séges megemlékezésre került sor 
Szakáll Lászlóné, illetve a Tóth 
Mariska Hagyományőrző Alapít-
vány szervezésében, ahol a Faze-
kas Mihály Általános Iskola ta-
nulói műsorát láthatták az ér-
deklődők. A rövid műsort az első 
világháborús emlékmű megko-
szorúzása követte, majd a máso-
dik világháborús emlékműnél is 
elhelyezésre kerültek az emléke-
zés virágai.

Napjainkra az ünnep a kegye-
letadás mellett – és azzal egyen-
értékűen – a béke jelentőségére is 
felhívja a figyelmet.

Legindi Tímea

a jubiláló nyugdíjas Kiránduló Klub

Hősök napja
a Hősök napján, vagyis minden év májusának 
utolsó vasárnapján megemlékezést tarta-
nak a Hősi Halottakról. az idei megemléke-
zésre és koszorúzásra május 26-án került sor 
dunakeszin a város diákságának körében.

nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte 
fennállásának 35. évfordulóját a duna-
keszi nyugdíjas kiránduló klub. a voke 
józsef attila művelődési központban megtar-
tott ünnepségre az ország számos pontjáról, 
összességében 26 településről érkeztek a vas-
utas nyugdíjas klubok képviselői. 



Június 20-24.  
hétfő-péntek 
9-16 óráig

Kézműves tábor
Vezeti: Ceglédi Gabriella

Részvételi díj: 14.000.- Ft/hét

Június 20-24. hétfő-péntek  
9-16 óráig

színJátszó tábor
Vezeti: Babják Annamária

Részvételi díj: 14.000.-Ft/hét

Június 22. szerda 14 óra
nyugdíJas  
Kiránduló  

Klubdélután:
„Hazámat képviseltem”

Szerdahelyi András  
katonai attasé Franciaországban.

(vetítéssel)

Június 23. csütörtök  
11-18 óra

városi véradás

Június 29. szerda
nyugdíJas Kiránduló Klub 

Kirándulása:
Nógrádi vár, Szendehely – 
tanösvény, szalonna sütés,  

pince látogatás
(az unokákat is várjuk!)

Június 29. szerda 19 óra
Csillag születiK gála

programajánló
JÚNIusrA

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

A Dunakeszi Programiroda 
júnIusI-júlIusI ajánlata

Június 20-25. hétfő-péntek 
Kézműves és színjátszó tábor 
a józsef attila művelődési 
Központban.  
információ: 27/543-225.  

Helyszín: állomás stny. 17.

Nyári tenisztábor a 
Dunakeszi Tenisz Klubban
turnusoK: 
► július 4-8. hétfő-péntek
► augusztus 1-5. hétfő-péntek
► augusztus 22-26. hétfő-péntek

jelentkezés: nyaritabor@dunakesziteniszklub.hu
információ: +36-70/383-01-10
Helyszín: Dunakeszi vasutas sporttelep, Fő út 145.

Június 27-július 1. hétfő - péntek és július 4-8. 
hétfő-péntek 
Gyermek judo tábor a Kőrösi Csoma sándor  
általános iskolában. 
információ: Dobos Gábor, +36-70/457-5676
Helyszín: Garas u. 22.

Június 27-július 1. hétfő – péntek 
Barangoló tábor a Bárdos iskola szervezésében
Délelőttönként „barangolunk”, délutánonként 
kézműveskedünk és sportjátékokat játszunk.
információ: száváné streitmann Katalin 
+36-20/56-53-110, Karóczkai tünde, petőné Herman 
noémi +36-20/97-78-695. Helyszín: iskola stny. 18.

Július 4-8. hétfő-péntek 
nyári napközis gyermek karate edzőtábor a Bárdos lajos 
általános iskolában. információ: +36-30/265- 9449
Helyszín: iskola stny. 18.

Július 4-8. hétfő-péntek 
Örökmozgó sporttábor
a Dunakeszi vsE atlétika szakosztálya sport- és játéktábort 
szervez alsó tagozatos tanulók részére.  
információ: maracskó pál +36-20/777-42-51.  
Helyszín: Dunakeszi vsE Fő út 145.

a Dunakeszi programiroda elérhetőségei:
telefon: (27) 542-800/169-es mellék
e-mail: programiroda@dunakeszi.hu
iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre a Kultúr7-re  
a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán.

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

A Kultúr7 névre hallgató 
negyedéves kiadvány 
mellett tehát hetente 

újabb és újabb információkhoz 
juthatunk a városi rendezvé-
nyeket illetően e-mail-ben Du-
nakeszi Város kulturális hírle-
veléből. Ez a fajta szolgáltatás 
igen praktikus, hiszen mindig 
csak az elkövetkező rövid idő-
szak eseményeiről értesülhe-
tünk belőle, ezáltal hétvégéink 
is tervezhetőbbé válnak, amit 
mindig naprakész információs 
anyagok segítenek.

A hírlevélben egy-egy adott 

program esetén nem csak an-
nak időpontjáról értesülhe-
tünk, hanem a rendezvény 
pontos címe, esetleges belépé-
si költségei mellett egy rövid 
leírást is tartalmaz a heti bon-
tásban megjelenő összefog-
laló, amely tulajdonképpen 
a háromhavonta megjelenő 
nyomtatott kiadvány elektro-
nikus kiegészítéseként funk-
cionál.

A hírlevélre a dunakeszi.
hu városi honlap nyitólapján 
iratkozhatunk fel.

Legindi Tímea

új szolgáltatással bővült a városlakók tájé-
koztatása a településen zajló programokról. a 
dunakeszi programiroda internetes levele-
zőrendszerére feliratkozva Heti rendszeres-
séggel értesülHetnek az érdeklődők a legújabb 
programleHetőségekről. a sport, illetve kulturá-
lis rendezvények mellett egyéb Hírekkel is szolgál-
nak ezek a levelek, melyeket az iroda dolgozói 
állítanak össze.

Heti értesítő  
a Programirodától
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Németül is beszélő pultos hölgy 
munkát keres vendéglátásban vagy 
kereskedelemben – alkalmanként 

is! Tel.: +36-20-451-0575

A tervek szerint a forgalomelte-
relés október végétől december 
végéig tartott volna, a gyors-
nak ígérkező építkezés azon-

ban bosszúsan hosszúra sikeredett. A 
munkaterület átadása 2010. szeptember 
20-án megtörtént, a kivitelezés is elkezdő-
dött egy héten belül, viszont a sebtében el-
kezdett munkálatok tíz nap látványos kez-
det után abbamaradtak. Míg kezdetben a 
hatalmas munkagépek, útépítő munká-
sok villámsebességgel kezdték átalakíta-
ni a megjelölt területet, néhány nap múlva 
érthetetlen módon leálltak. Kiderült, hogy 
a közművek kiváltásával és a tervek elfoga-
dásával problémák vannak, ezért lépett a 
fékbe az építést végző COLAS ÚT Zrt.

Az építés befejezését a kezdési év de-
cember végére ígérték a szakemberek, de 
a környék a jelekből már arra következte-
tett, hogy valami nem stimmel a körforga-
lom körül. 

A munkálatok megrendelője – a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt – tehetetlenül 

állt a problémák előtt. A megrendelő és a vá-
ros jogos igénye volt a gyors építés, de a kör-
nyék szolgáltatóinak is ez volt az érdekük. 

A forgalomterelés október 28-án kezdő-
dött. A több kilométeres „vargabetűvel” 
közlekedő járművek a terelés következté-
ben azonban kényszerpályára kerültek. Az 
önkormányzat közbejárása alapján a cso-
mópont környéke az építés teljes időtarta-
ma alatt ugyan járható volt, de nem tud-
tak parkolni a környék egyetlen utcájában 
sem. Az érintett terület szolgáltatói, egyik 
percről a másikra, kuncsaftok nélkül ma-
radtak, csőd közeli állapotba kerültek. Pa-
naszukkal a velük mindenben egyetértő 
önkormányzathoz fordultak, hogy segítse 
kártérítési igényük kielégítését. 

Közben a papírmunka nagy része, a ki-
sajátítások és tervek érvényesítése, az en-
gedélyek jogerőre emelkedése zöld lámpát 
kapott. Az építkezés látványosan újra in-
dult, és gyors ütemben folytatódott. A cso-
mópontot végül 2011. június elsején átad-
ták a forgalomnak. 

A biztonságos – forgalombarát – körfor-
galom az eddigi tapasztalatok szerint be-
váltotta a hozzáfűzött reményeket. 

BCSI
Fotó: KesziPress

átadták a luther márton téri 
körforgalmi csomópontot

dunakeszi lakói örömmel vet-
ték tudomásul, Hogy a közle-
kedésfejlesztési koordinációs 
központ és dunakeszi város 
önkormányzatának közös fi-
nanszírozásában átépül a baj-
csy-zsilinszky utca – kossutH 
lajos utca – fóti út – verseny 
utca csomópontja. a tervek 
szerint tavaly évvégén kel-
lett volna átadni a lutHer 
márton téren épülő kör-
forgalmú csomópontot, me-
lyet a téli leállás és a közművek 
kiváltásának elHúzódása csak 
idén június 1-jén adtak át a for-
galomnak. a munka nélkül telt 
Hónapok alatt jelentősen visz-
szaesett a környéken működő 
vállalkozások forgalma. 

Vasutas Nyugdíjasok arcképes igazolVáNyaiNak cseréje
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Vasutas Nyugdíjasok Arcképes Igazolványainak cseréje  
minden szerdai napon 09.00 órától - 12.00 óráig történik.Július hónapig fOlyAMATOSAN!

Vasutasok szakszervezete Országos Nyugdíjas szervezete 
VOKE József Attila Művelődési Központ  

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Tel: +36-30/4893111



„Kisvárosban lakni – jó. Itt 
emberi dimenziókban élünk. 
Kellemes érzés nap, mint nap 
akárcsak egy mosollyal köszön-
teni egymást, tudni, hogy itt a jó 
szándékok természetes módon 
találkoznak. Jó itt lakni azért 
is, mert közel vagyunk egymás-
hoz, elérhetők, megszólíthatók a 
számunkra mintát adó, velünk 
együtt lakó jeles emberek. Jó 
példa erre dr. Vanek Zsuzsanna 
egyiptológus – régész, aki ebben 
a környezetben nem csupán az 
itteni szellemiség okán érezhe-
ti otthon magát” – kezdte a vi-
lághírű egyiptológus kutatása-
it bemutató kiállítás megnyitó-
ján mondott köszöntőjét Kollár 
Albin. A Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola nyugalmazott 
igazgatója méltató szavaiban su-
gárzó tisztelettel és szeretettel 
beszélt a régész, és az iskolához, 
a városhoz ezer szállal kötődő 
édesanya emberi nagyságáról, 
arról a példaértékű önzetlen-
ségéről, melyet az elmúlt más-
fél évtizedben hatalmas tudásá-
nak élményszerű átadásával él-
vezhettek. Dr. Vanek Zsuzsan-
na gazdag szakmai életútjának 
bemutatása után Kollár Albin a 
régész tudományos munkássá-
gának egyik csúcspontját jelentő 

egyiptomi felfedezését mutatta 
be. – Zsuzsanna 2010-ben felju-
tott szakmai munkássága csúcs-
pontjára, amikor az általa ve-
zetett expedíció Észak – Egyip-
tomban egy görög – római tele-
pülést tárt fel. E munka értékét 
jelzi a nagy nemzetközi vissz-
hang is. A Kom Truga-i régésze-
ti tevékenység mellett Thébában 
is eredeti ókori hagyatékra lelt. 
Vanek Zsuzsanna tudományos 
tekintélyét, nemzetközi elis-
mertségét nem csupán gyakor-
lati feltáró – gyűjtő munkájával, 
hanem a mélyből feltárt kincsek 
leírásával, feldolgozásával érte 
el. Eredményeit állami támo-
gatások nélkül, hallatlan hiva-
tástudattal, tudományága irán-
ti alázattal és áldozathozatallal, 
tántoríthatatlan céltudatosság-
gal érte el. Állami finanszíro-
zással még gazdagabb utat tud-
hatna maga mögött. Pályájának 
egyes szakaszai iskolánk név-
adójának emlékét idézi – hang-
zottak Kollár Albin méltató sza-
vai. 

Dióssi Csaba polgármester 
köszöntőjében a város pezsdü-
lő kulturális és művészeti életé-
nek közösségépítő jelentőségét 
hangsúlyozta, amelyben kitün-
tetett szerep jut az ismert és el-

ismert dunakeszi polgároknak. 
Gratulált a világhírű egyiptoló-
gus kutató munkájához, s ah-
hoz a szakmai sikerhez, mellyel 
büszkeséget hozott Dunakeszi-
nek. Dióssi Csaba a város elis-
meréseként Oklevelet adomány-
ázott Dr. Vanek Zsuzsannának.

Kárpáti Zoltánné kedves, sze-
mélyes hangvételű köszöntő-
jében a legnagyobb elismerés-
sel beszélt a régész és az iskola 
több évre visszanyúló tartalmas 
és eredményes kapcsolatáról, 
melynek tiszteleteként Kőrösi 
Emlékérmet adott át a közönség 
vastapsa közepette Dr. Vanek 
Zsuzsannának. 

Egyiptom évezredekre visz-
szanyúló kultúráját, építésze-
tében feltáruló történelmét be-
mutató kiállításról elismeréssel 
beszélt Egyiptom magyarorszá-
gi nagykövete. Aly ElHefny kü-

lönlegesnek nevezte az országát 
iskolai környezetben bemuta-
tó tárlatot, melyről és az ásatá-
sokat irányító magyar tudósról, 
Dr. Vanek Zsuzsáról elismerés-
sel beszélt. A kiállítás jól szol-
gálja magyar és az egyiptomi 
nép kölcsönös megismerését – 
mondta az egyiptomi nagykövet 
–, amely kezdete Dunakeszi és 
Egyiptom, a nagykövetség és a 
város együttműködésében, amit 
Dióssi Csaba polgármesterrel 
közösen szorgalmaznak. 

Egyiptom gazdag múltjá-
nak és történelmének egy je-
lentős korszakát bemutató ki-
állítást több héten tekinthet-
ték meg az érdeklődök a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskolá-
ban, melyet Harangozó Katalin 
tanárnő rendezett. 

Vetési Imre

egyiptom varázslatos világát Hozta el dunakeszire dr. vanek zsuzsanna, a Harminc legsi-
keresebb magyar 2010 címet elnyert egyiptológus-régész, akinek nagysikerű kiál-
lításának a kőrösi csoma sándor általános iskola adott ottHont. a Horus egyiptomi 
expedíciót bemutató, carter nyomában című munkafotó és– rajz kiállítás egyediségében rejlő 
kultúrtörténeti különlegességét jól mutatja, Hogy e jeles esemény ünnepélyes megnyitójára ellá-
togatott dunakeszire őexcellenciája aly el-Hefny, egyiptom magyarországi nagykövete. a város-
unkban élő kiváló tudós szakmai teljesítményét, dunakeszi jó Hírének öregbítéséért tett fárado-
zásait dióssi csaba polgármester oklevéllel, kárpáti zoltánné, a kőrösi csoma általános iskola 
igazgatója, az intézmény névadójáról elnevezett emlékéremmel köszönte meg. 

Dr. Vanek Zsuzsa  
„elhozta” Egyiptomot 

Dunakeszire
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dr. németH gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 dunakeszi, bajcsy-zsilinszky u. 1.)

Változik az 1992. évi XXII. 
tv. a Munka Törvény-
könyve valószínűleg 2011. 
július 1. napjával, ameny-

nyiben az Országgyűlés elfogadja a 
kormány által benyújtott törvényja-
vaslatot. A változások bevezetésének 
időbeli ütemezését is a fent írt jogsza-
bály tartalmazza majd.

Röviden összefoglaljuk azokat a 
főbb irányvonalakat, melyek valószí-
nűleg jelentősen átformálják a munka 
világát. A modernizáció halaszhatat-
lan, hiszen a munkajogi szabályozás 
kötöttsége, a kedvezmények rendezet-
len, munkáltató számára nehezen tel-
jesíthető rendszere a szerzői álláspont 
szerint a munkaadók – különösen ne-
héz gazdasági környezetben – ver-
senyelőnyét jelentősen csökkenti, má-
sik oldalról viszont a szerzett mun-
kavállalói jogok elvételét, csökkenté-
sét is célozza, mely minden bizonnyal 
elégedetlenséget szül. 
▶ Próbaidő szabályai változnak:
A közszférában alkalmazott megol-
dáshoz igazodva, akár 6 hónapos pró-

baidőt is kiköthetne a munkáltató, de 
csak akkor, ha erre a munkáltatónál 
hatályos kollektív szerződés felhatal-
mazást ad részére. Kollektív szerződés 
a kisebb munkáltatóknál egyáltalán 
nincs, ezért ennek a szabálymódosítás-
nak a jelentősége a nagyvállalatokat, 
multinacionális társaságokat érinti. 
▶ Hosszabb munkahét bevezetése:
A rendes munkaidő mértékének át-
meneti csökkentése miatt fel nem 
használt munkaórák hosszabb időre 
átcsoportosíthatók úgy, hogy később a 
munkavállalók heti 44 órát is dolgoz-
hatnak, akár heti 40 órára járó bérért.

A javaslat ugyanakkor azt is tartal-
mazza: a hosszabb munkaidőben való 
foglalkoztatásra legfeljebb egy évig 
kerülhetne sor, ezen idő túllépése ese-
tén már a munkavállaló részére  há-
romszoros bér járna, illetve, hogy a 
korábbi megállapodás lejártát  köve-
tően csak egy év elteltével lehet ismét 
magasabb munkaidőben  foglalkoz-
tatni a munkavállalót.
▶ szabadság kiadásának szabályai:
Szabadságot a módosító javaslat sze-

rint kettőnél több részletben csak a 
munkavállaló kérésére lehet majd ki-
adni. Kivételesen fontos munkáltatói 
gazdasági érdek, illetve a munkálta-
tó működési körét közvetlenül és sú-
lyosan érintő egyéb ok miatt a mun-
káltató kettőnél több részletben is ki-
adhatja a szabadságot, azonban –a fe-
lek eltérő megállapodása hiányában 
– ebben az esetben is megilleti a mun-
kavállalót naptári évenként legalább 
egyszer  legalább tizennégy összefüg-
gő naptári nap távollétet biztosító sza-
badság.

A munkáltatói terhek csökkenté-
se érdekében a gyermekgondozási se-
gély, gyermekgondozási díj igénybe-
vételének idejére járó fizetés nélkü-
li szabadságnak nem az első éve, ha-
nem csak az első hat hónapja jogosít 
szabadságra.
▶ A szabadság pénzbeli megváltásá-
nak két lehetőségei:
A munkavállaló munkaviszonya meg-
szűnésekor nem kapta meg a munkál-
tatónál eltöltött idővel arányos szabad-
ságát, azt pénzben kell megváltani.

A gyermek ápolása, illetve gon-
dozása céljára kapott fizetés nélkü-
li szabadság megszűnését követően, 
ha a munkavállaló a gyermek ápolása, 
gondozása miatt kapott fizetés nélkü-
li szabadság első hat hónapjára járó 
szabadságot nem kapta meg, azt a fe-
lek megállapodása alapján pénzben is 
meg lehet váltani.
▶ Rendkívüli munkavégzés ellenér-
téke:
A munkaidő-beosztás szerinti napi 
munkaidőt meghaladóan, illetve a 
munkaidőkereten felül végzett mun-
ka esetén a rendkívüli munkavégzés 
ellenértéke, pótléka mértéke ötven 
százalék. A munkáltató előírhatja azt 
is, hogy ellenértékként –pótlék helyett 
–szabadidő jár, ami nem lehet keve-
sebb a végzett munka időtartamánál.

A fent írt javaslatok még csak tá-
jékoztató jellegűek, a Magyarország 
Kormánya az Országgyűléshez be-
nyújtott törvényjavaslatának főbb ele-
mei, melyek változhatnak az Ország-
gyűlés döntése alapján.

Folytatjuk...

TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR” Tudás-
depó-Expressz” A könyv tári hálózat 
nem formális és informális képzé-
si szerepének erősítése az élethosszig 
tartó ta nulás érdekében c. pályáza-
ton. A dunakeszi Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtár szol gáltatás fejleszté-
se, képzési szerepének erősítése pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.

A pályázat során eddig megvalósí-
tott projekteket a Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtár a Könyvtárunk a digi-
tális országúton címmel május 25-én 
megrendezett szakmai konferencián 
mutatta be Pest megye könyvtárosa-
inak. Lőrincz András a Polgármesteri 
Hivatal osztályvezetője köszöntötte a 
vendégeket. Ezt kövezően Ládi Lász
ló, a Könyvtári Intézet osztályvezető-
je tartott előadást „Kihívások és Vá
laszok” Mit kínálnak a jelenlegi pá-

lyázati lehetőségek? címmel. Béniné 
Virág Mária a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár osztályvezetője a TÁMOP 
pályázat keretében megvalósított 
online szolgáltatásokat ismertet-
te. Ezt követően Csonka Mária igaz-
gató ismertette a könyvtári TÁMOP 
pályázat céljait, majd Preysing Fri
gyes könyvtáros bemutatta a készü-
lő új könyvtári portált. A meghívott 
könyvtári szakemberek különösen a 
helytörténeti adatbázisok iránt mu-
tattak nagy érdeklődést. A kistérsé-
gi alkotók, a kistérségi szobrok, em-
lékművek, kiállítóhelyek és a helyis-
mereti fényképek adatbázisát Lőrincz 
Róbert könyvtáros ismertette, hason-
lóképpen a Látnivalók Dunakeszin 
adatbázist. Ez utóbbi több turista út-
vonalat tartalmaz, virtuális sétákat 
lehet tenni a városban és megismer-
kedni a nevezetességekkel. A bemu-
tatók végén lehetőség volt kötetlen 
szakmai beszélgetésre, és a résztve-
vők megvendégelésére.

Csonka Mária

szakmai konferencia Pest megyei 
könyvtárosok részvételével

Az e célra rendelkezésre álló pénzügyi keret Duna-
keszi Kistérségben  450  ha nagyságú terület légi 
gyérítését teszi lehetővé. A gyérítés elsősorban a 

települések vízhez közel eső lakott részén a part menti sá-
vot, valamint a horgász tavak teljes területét érinti. Légi 
gyérítés lakott területen csak közvetlenül a part menti ut-
cákban történik.

A gyérítést végző repülőgép a lakott területek fölé is 
berepül abból a célból, hogy a gyérítéssel érintett részeket 
több alkalommal is meg tudja közelíteni, azonban a gyé-
rítés a part menti sávra koncentrálódik a települések alsó 
és felső részén megközelítőleg egyenlő mértékben. 

A felsoroltakon túl a településeken 490 ha területen 
melegködös gyérítésre is sor kerül, amelynek útvona-
la a korábbi gyakorlatnak megfelelően szintén szakmai 
szempontok szerint került kialakításra. 

A társulás anyagi lehetőségeihez mérten az idei évben 
4 kémiai és 1 biológiai gyérítést rendelt meg.

Természetesen amennyiben az időjárás az elkövetkező 
időszakban úgy alakul, a társulás a már megrendelt gyéríté-
seken felül, további két alkalommal pótgyérítést is elrendel.

szúnyoggyérítés  
a Dunakeszi Kistérség  

településein
dunakeszi kistérség többcélú 
társulása 2007. évtől kezdődő-
en látja el a szúnyoggyérí-
tési feladatokat kistérségi 
szinten.  a gyérítés elvégzésére 

valamint a felügyelő szakértői tevékeny-
ség ellátására előzetesen bekért áraján-
latok kiválasztását követően kerül sor.
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„Huszonöt éves a barátságunk. Kiállítás meg-
nyitókon, baráti összejöveteleken órákig beszél-
gettünk és nem csak fotózásról. Igazi lelki társam 
és egyben tanítóm volt Peti. Amikor a művész ba-
rátaimnak kiállításokat szerveztem, az első hívá-
somra mellém állt, fényképezte, videózta, „reklá-
mozta” őket. Még mindig a fülembe csengenek 
Peti szavai: Margó ne legyél középszerű. Törekedj 

mindig a legjobbra. Alkoss valami különlegeset, 
extravagánsat, mint Te vagy! Jobbnál jobb ötle-
teket adott, tanított alázattal és türelemmel a fo-
tós, a nagyon jó ember, akit mindenki szeretett, 
mert végtelen jó természetű, segítőkész, jó humo-
rú srác volt.” – mesélte Szabó Margó, aki már több 
mint 40 éve fényképez. Akárhova megy, a fény-
képezőgép elmaradhatatlan kellék, legyen szó ki-

rándulásról, egy sétáról a lóversenypályán vagy a 
Duna-parton, illetve városi vagy baráti rendez-
vényről. Így gyűlt össze Gulyás Péterről is több 
tucatnyi kép, felidézve a közös beszélgetéseket és 
eseményeket. „Ezeket a fotókat nézegetve dön-
töttem el, hogy most már tényleg megvalósítóm 
a régi tervemet és megrendezem a kiállításomat. 
Úgy gondoltam, hogy Péternek mindenképpen 
szeretnék emléket állítani és ezzel nemcsak emlé-
kezhetünk rá, hanem talán egy kicsit gyógyíthat-
juk is azt a sebet, amelyet az elvesztése okozott.” – 
fejtette ki a fotós.

A május 21-i megnyitón azonban másfajta té-
mákkal is találkozhattunk. Személyes váloga-
tást láthattunk Dunakeszi tájairól, a romantikus 
hangulatú esti sétákról a lóversenypályán, a né-
hány évvel ezelőtti Duna-parti árvízről, a ked-
venc állatokról, az állatszeretetről és legkarakte-
resebb vagy legmegihletőbb portrékból.

A kiállítás megrendezésében a legnagyobb 
segítséget Rátki Zoltán nyújtotta, aki otthont 
adott a rendezvénynek. Peti Sándor fotóművész, 
Vonczem Gabriella, Szabó Balázs, Varga József, 
Gaál András, Harsányi Gusztáv és még sok ked-
ves barát  nagy szerepet vállalt abban, hogy a ki-
állítás sikeresen létrejöhessen. A megnyitón a 
hangulatról  Vincze József gondoskodott, aki sa-
ját szerzeményét adta elő gitárkísérlettel, vala-
mint Varjas János, aki szintén saját versét mond-
ta el. Az est során gyertyafény mellett Babják 
Annamária színésznő is felidézte a róla készült 
kép keletkezésének történetét, majd egy népdalt 
énekelt el, végül közös dalolás zárta a megem-
lékezést. A megható pillantok ellenére azonban 
nem sikerült szomorúra a megnyitó, inkább az 
összetartozás érzését keltette mindenkiben, va-
lamint megmutatta, hogy mennyire fontos és 
örök érték a barátság, illetve, az egymásra való 
odafigyelés.

Vonczem Gabriella

Fotók a fotósról
gulyás péter neve minden törzsgyökeres dunakeszi számára is-
merősen cseng a régi fényképészboltnak vagy a Helyi kábelteleví-
ziónak köszönHetően. sajnos péter néHány Hónapja már nincs 
közöttünk, azonban az emléke a barátok és ismerősök számára 
kitörölHetetlen. szabó margó fotókiállítása ezért született.

Kiállítás Gulyás Péterre emlékezve
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Kultúra

–Ha éppen nem zuhog az 
eső, akkor már nyári a forró
ság. Ilyenkor az ember szíve
sen menne el egy színházi elő
adásra, ám az évadnak a leg
több helyen már vége. Ön is a 
jól megérdemelt szabadságát 
tölti már?

–Igen, hisz számomra júni-
us 4-én véget ért a szezon. Ja-
nuár óta rengeteget játszot-
tam Miskolcon, ahol Radoslav 
Milenkovics rendezésében állí-

tottuk színpadra Moliere Kép-
zelt beteg című színdarabját, 
melynek a főszereplője voltam. 
Nagyon sokat voltam a borso-
di megyeszékhelyen, de sze-
rencsére a családom is sok-
szor velem lehetett. Nélkülük 
sokkal nehezebben ment vol-
na minden.

–Netán már apa munkahe
lyére is bejuthatnak a gyerme
kei?

– Lilla még csak most kez-

di igazán felfedezni a világot, 
már szavakat mond, és büsz-
kén mondom, nagy szerelem 
a miénk, de még nem akkora a 
lányom, hogy a munkába is el-
jöjjön velem. Nimród viszont a 
próbákon is ott volt velem, és 
a rendező mellől nézte végig, 
ahogy apukája a színpadon ve-
szekszik a szerep szerinti gyer-
mekével. Utána nehezen tud-
tam vele megértetni, hogy apa 
csak játszott.

– Nem könnyű a kisgyerme
kes szülő élete…

– Ez biztos, hisz megál-
lás nélkül akcióban vannak, 
ha nem esznek vagy alszanak. 
De ez így van jól, és én egyet-
len percet sem akarok kihagy-
ni ezekből a gyönyörű pillana-
tokból. Egyelőre még az anya 
az elsőszámú sztár, de egyre 
erősebb a kapocs köztem és két 
gyermekem között. Nagy ti-
tokban időnként leülök a szá-
mítógépem elé, hogy például 
az ezzel kapcsolatos gondola-
taimat szavakba öntsem.

– Nocsak, blogot ír?
– Én inkább titkos napló-

nak hívom, amit egyelőre raj-
tam kívül senki sem láthat. A 
gyermekeimnek készül, akik a 
halálom után olvashatják majd 
el. Remélem, segítség lesz szá-
mukra ahhoz, hogy majdan 
felidézhessék maguknak az 
együtt töltött időszakot.

– Azzal kezdtük, hogy itt 
a nyár, illetve annak nedve
sebb kelléke, a zápor és ziva
tar. Gondolom, ettől függet
lenül elmennek nyaralni né
gyesben?

– Ahogy mondani szok-
ták az okosok, nyaralni csak a 
gyermekek nyaralnak, a szülők 

állandó készenlétben élik meg 
ezt az időszakot. De azt mon-
dom, ennek ellenére szinte re-
megve várom már, hogy a hor-
vát tengerparton vagy éppen a 
Balaton mellett élvezhessem az 
életet velük.

– Ezek szerint semmi mun
ka egész nyáron? Csak az apai 
és a férji szerepben akar tö ké
leteset alkotni?

– Legfeljebb rendezvénye-
ken vállalok műsorvezetést 
idén, nagyobb lélegzetű mun-
kára most nemet mondok. Fel 
kell töltődnöm, hisz a színját-
szás mellett a másik nagy sze-
relem számomra a film. Már 
nagyon várjuk, hogy a Nem-
zeti Filmalap megkezdje a mű-
ködését, valamint azt, hogy 
végre megtisztuljon ez a szak-
ma. Ha ez megtörténik, akkor 
szívesen csinálok filmet, és az 
anyagi hátterét pályázatok út-
ján próbálom majd előterem-
teni. Éppen ezért, ha a gyere-
kek éppen alszanak, megpró-
bálok új témákat keresni, amit 
vászonra lehet vinni.

– Ezek szerint a lovak most 
nélkülözni fogják ezen a nyá
ron?

– Dehogy, sőt, megpróbá-
lok sokat lovagolni, hisz szep-
temberben ismét részt veszek 
majd a Nemzeti Vágtán. Ez a 
fantasztikus rendezvény végre 
a legjobb kezekbe került, hisz 
a Lázár-fivérek a magyar ló-
sport élő legendái. Előfordul-
hat, hogy nem a tavalyi lovam-
mal indulok a versenyen, ha-
nem egy olyan szilaj paripával, 
aki a tulajdonosa szerint rajta 
kívül senkit sem akar megtűr-
ni a hátán.

–molnár -

a képzelt beteg után jön  
a valóságos nyaralás

alig ért véget a színHázi szezon, és kaszás géza gyermekei társaságában élvezi a nyári piHenés 
Heteit. nimród és lilla állandó elfoglaltságot adnak szüleiknek, és aHogy a színművész fogal-
maz, a gyerekek vagy esznek, vagy alszanak, vagy megállás nélkül akcióban vannak. ez a nyár 
csak és kizárólag a családé, Ha mégis munkára adná a fejét, akkor maximum egy-egy rendezvény 
műsorvezetése jöHet szóba, vagy különböző filmötletek papírra vetése. 

Kaszás Géza naplót ír, amit csak a gyermekei olvashatnak majd el
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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

– Baktériumok ellen igen kevés védő-
oltás létezik. Az említett véres hasme-
néses megbetegedések ellen ismereteink 
szerint a legnagyobb védelmet a legegy-
szerűbb higiénés rendszabályok betartá-
sa adhat. Tudni kell, hogy az ember nem 
csak a szennyezett élelmiszerek elfogyasz-
tása révén fertőződhet, hanem a baktéri-
umot hordozó állattal történt közvetlen 
kapcsolat (az állat gondozása, simogatá-
sa, stb.) útján is, a szennyezett kéz révén 
is az ember szájába kerülhet a kórokozó. 
Ritkábban a beteg ember székletével ürülő 
baktériumok is átjuthatnak a szennyezett 
kéz révén a beteg környezetében élő sze-
mélyekre. A baktérium érzékeny a főzés-
re, ütésre, de a fagyasztást túléli. A nyersen 
fogyasztható élelmiszerek (zöldség, gyü-
mölcs) alapos mosása, hámozása csökken-
ti a megbetegedés kockázatát, mivel csök-
ken a szervezetbe jutó csíraszám (a beteg-
ség kialakulásához szükséges dózis). A be-
teg emberek környezetében élők körében a 
kórokozó közvetlen emberről emberre tör-
ténő terjedése a helyes kézmosási gyakor-
lattal megelőzhető. Ami pedig a védőoltá-
sokat illeti, utazás előtt nem árt tájékozód-
ni, van-e, s ha igen, akkor milyen konkrét 
betegségtípus jellemző az általunk válasz-
tott országra, ami ellen célszerű itthon ol-
tással, vagy éppen tablettákkal védettséget 
szereznünk.

– Melyek azok a leggyakoribb betegsé
gek, amelyek ellen az időben beadott vé
dőoltás ajánlott?

– Mindenek előtt nyomatékosan felhív-
nám a figyelmet: amire most néhány pél-
dát mondok, az nem a teljes lista. Már úti-
tervünk kialakításakor érdemes végigbön-
gészni az internetet, akár az ÁNTSZ, vagy 

rvosi rovat

VéDETT NyArALÁs
Hetek óta aggódva figyeli a közvélemény a hasmenésjárványról szóló híreket. a nyaralások előtt érthető 
a kérdés: van-e védőoltás az ilyen fertőzések ellen –kérdezem a dunakeszi polgár városi magazin állandó 
egészségmegőrzési tanácsadóját, dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

éppen a Külügyminisztérium honlapját. 
Itt az aktuális fenyegetettségekről kapha-
tunk információt. Leggyakrabban a fertő-
ző májgyulladás különböző formái, vala-
mint a hastífusz azok, amelyek előfordul-
hatnak – sajnos nem csak – úgynevezett 
egzotikus úti célok esetében. A hepatitis 
A, illetve B vírusa elleni védőoltások ér-
vényességét” célszerű ellenőrizni. Az 1999 
után születettek már az általános iskolá-

ban kötelezően megkapják a hepatitis B 
elleni oltást. A korábban születetteknek és 
a felnőtteknek ezt célszerű – akár kombi-
nált, A és B komponens ellen ható vakcínát 
– a tervezett utazás előtt 4-6 héttel beadat-
niuk. A háziorvosok, vagy a főváros több 
oltóközpontjában ezt kérésre elvégzik Jog-
gal vetődik fel a kérdés: mitől fertőződhe-
tünk meg egy sokcsillagos szálloda min-
den igényt kielégítő konyháján? Gyakran 
a fagylaltok, koktélok, jégkockák előállí-
tására hasznát csapvíztől, vagy akár mo-
satlan zöldségekkel, gyümölcsökkel, fer-

tőzött élelmiszerekkel, part menti vizek-
ben tenyésztett állatokból készült nyers, 
vagy nem eléggé átfőzött tengeri ételek-
kel, nem ivóvíz minőségű vízzel kerülhet 
be valamelyik kórokozó a szervezetünkbe. 
Ez igaz lehet a mediterrán országok több-
ségére, vagy akár Észak-Afrika országaira, 
a közel és a távol Keletre szervezett utazá-
sokra is. A hepatitis B vírus azonban vér 
és testváladékok által is terjed. A fertőzés 
közvetítője lehet véletlenszerű karcolás, 
baleset, sebészeti, fogászati beavatkozás is. 
Több országban az is növeli a fertőzés koc-
kázatát, hogy az egészségügyi szolgáltatás 
színvonala jóval elmarad az európaitól, 
sok orvosi rendelőben, vagy az oly népsze-
rű tetováló szalonokban például nem egy-
szer használatos tűt, hanem csak fertőtle-
nítettet használnak. A saját érdekünkben 
kell nagyon körültekintőnek és meggon-
doltnak lennünk a könnyednek ígérkező 
nyaralás alatt is.

–Hogyan juthatunk hozzá az oltások
hoz?

–Miután tájékozódtunk, hogy az adott 
úti cél esetében milyen védőoltásra van 
szükségünk, a háziorvosunkkal való kon-
zultáció után keressük fel a fővárosban ta-
lálható valamelyik oltóközpontot, ahol az 
általunk kiváltott vakcinát beadják és do-
kumentálják. Célszerű az oltásról szó-
ló igazolást az egyéb okmányaink mellé 
tenni, s magunkkal vinni, ezzel is növelve 
biztonságérzetünket.

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.
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Dr. Szalay Adrienn, a Polgármesteri Hi-
vatal Szociális- és egészségügyi Osztályá-
nak munkatársa sok szeretettel gratulált 
Forró Edénének, akinek átadta a Városi 
Önkormányzat nevében – a polgármester 
kézjegyével ellátott – Oklevelet és azt a kö-
szöntő Emléklapot, amellyel Orbán Viktor 
miniszterelnök tisztelte meg a 90. szüle-
tésnapját ünneplő dunakeszi hölgyet. 

Életem legszebb, legnagyszerűbb pillana-
ta, hogy családom körében megélhettem a 
90. születésnapomat – mondta a gratulálók 
gyűrűjében Manci néni, aki egykoron az 1. 

számú – mai nevén a Szent István – Álta-
lános Iskolában számtan, mértan és a fizi-
ka tudományára tanította a dunakeszi fia-
talokat. Nagyon szerette a diákokat, akik-
ről mindig azt vallotta: „Rossz diák nincs, 
csak legfeljebb rosszul közvetítik felém a 
tananyagot”. Nem szívesen buktatott, ad-
dig-addig gyakorolt a szerényebb telje-
sítményre képes tanulóval, hogy az vala-
hogy mindig „átcsúszott” a léc fölött. Ked-
venc tantárgya a fizika volt, amit a legendá-
san közkedvelt Öveges József professzornál 
tanult. Az ő előadói stílusában tartotta az 
órákat. Még ma is meg van az illusztráció-
ként használt mágneses csacsi…

Manci nénit húszan – köztük két fiának 
családja és hét unokája – ünnepelték a je-
les évfordulón. 

Szerkesztőségünk nevében szeretettel 
köszöntjük Manci nénit, boldog születés-
napot kívánunk!

Vetési Imre

„ Életem legnagyszerűbb pillanata, 
hogy megélhettem a 90. születésnapomat!”

szeretetteljes családi ünnepségen köszöntötték születésnapján 
a 90. éves forró edénét, az édesanyát, a nagymamát, az egykori 
kiváló pedagógust. dunakeszi szép korú polgárát dióssi 
csaba polgármester nevében, sipos dávid polgármesteri kabinet-
vezető kedves szavakkal köszöntötte, akinek örömteli, nagyon 
boldog születésnapot kívánva nyújtott át egy szép csokor virá-
got. jó kívánságai között reményét fejezte ki, Hogy 5 év múlva is 
jó egészségben üdvözölHeti az ünnepelt manci nénit.  

Forró Edénét köszöntötte  
az önkormányzat



Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.comGÖDI KÖRKÉP26

NEUTÓ VÁLL. KER. SZOLG. KFT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.     Tel.: 27/540-525         Tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 30/924-3106                 E-mail: neutokft@t-email.hu                      Web: www.neuto.hu 

ÉPÍTŐANYAG AKCIÓK 2011. 06. 30 – ig! 

É P Í T Ő A N Y A G 
É S  M I N D E N . . .

„A fenti árak áfás forintban megadott árak és a készlet erejéig érvényesek!
Nagyobb mennyiség esetén kérjen egyedi árat elérhetőségeinken!”

135-

51-

126- 

252- 

–35%

Magyarország területén 
a házhozszállítás díjtalan! 

SZÁRAZÉPÍTÉSZET:
UD profil 3 m:  559,-/szál
CD profil 3 m:  881,/szál
UW 50 profil 4 m:  1.205,/szál
UW 75 profil 4 m:  1.469,-/szál
CW 50 profil 3 m:  1.055,-/szál 
CW 75 profil 3 m:  1.235,-/szál

                                           Norgipsz gipszkarton 
12,5 mm  2,5m2/tábla: 495,-/m2 
Szárazépítészeti kiegészítők, tartozékok

Raklap díj: 750 Ft/db, raklap használati díj: 500 Ft/db
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében leszállított, 
ledaruzott forintban értendő árak!

Ytong falazóelem akció a készlet erejéig:      
Ytong 60x20x30 40 db/# 828,-/db
Ytong 60x20x30 NF+GT 40 db/#  853,-/db
Ytong 60x20x10 120 db/# 340,-/db 

PTH 38 N+F 60 db/#          275,-/db.  
PTH 30 N+F 80 db/#          229,-/db.

PTH 25 N+F 60 db/#             425,-/db.
PTH 10/50 N+F 100 db/#    219,-/db.

Raklap díj: 1.875 Ft/db.,- raklap használati díj: 375,- Ft/db
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében leszállított, 
ledaruzott, bontatlan egész raklapra forintban értendő árak!

Porotherm tégla akció a készlet erejéig: 
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Költöztetés,  
miNdeNNemű 

áruFuvarozás, 
autószállítás  

és meNtés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megold-
ható! T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070 • Költöztetés a hét végén is, fuvarozás. 
Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás bille-
nős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 06-27/337-353 • Parkettás 
vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. 
Tel.: +36-70-505-1177 • Németül is beszélő pultos hölgy munkát keres vendéglá-
tásban vagy kereskedelemben – alkalmanként is! Tel.: +36-20-451-0575 • Dunake-
szi, Barátság út 24. szám alatti, 4. emeleti, 2+fél szobás, erkélyes, 71 m2-es lakás 
hosszú távra kiadó. 50.000 Ft+rezsi. Érd: +36-20-510-3083 • CNC gépkezelőket 
keresünk budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés! Szállás, utazás bizt. Érd: 10-
18 óráig, +36-70-431-80-13. e-mail: devilekft@freemail.hu • CNC gépkezelőket 
keresünk budapesti munkahelyre (gyakorlat szükséges). Azonnali kezdéssel. Érd: 
+36-70-431-8013, +36-20-365-5280. e-mail cím: devilekft@freemail.hu • CO-2 he-
gesztőket keresünk Budapest környéki munkahelyre, illetve szerkezet lakatosokat 
és autó fényezőket. Feltétel: szakmunkás bizonyítvány + 3 év szakmai gyakorlat. 
Érd: +36-70-431-8015, +36-70-431-8013. 10-17 óráig. e-mail: lolo2009@freemail.
hu • Dunakeszin 0-24 órában üzemelő autógáz töltőállomásra keresünk önállóan 
dolgozni tudó munkatársat. Érdeklődni munkanapokon 8-12-ig az alábbi telefonszá-
mon lehet: 20/9540-090.

Apróhirdetések

Nyári akciók, kedvezméNyek!
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

DVSE dobó, ugró és összesí-
tett verseny győztesei:

FIÚ:
távolugrás 15 éveseknél: Szilvás 
Bence távolugrásban és súlylökésben
Diszkoszvetés 15 éveseknél: 
Mundi György
ifjúságiaknál: Czéh Bence 
kalapácsvetés

LÁNy:
14 éveseknél: szilágyi réka magasug-
rás, távolugrás, súlylökés
magasugrás 15 éveseknél: Veiter 
Borbála, ifjúsági: Thamó Emese
súlylökés junior: Kerekes Orsolya, 
ifjúsági: Juhász Stefánia
Diszkoszvetés junior: Vadkerti Renáta, 
kalapácsvetés: Dányi Tímea

Atlétikai Világnap verseny 
Tiszaújvároson

Szilvás Bence távolugrásban 678 cm-t 
ugrott és ezzel a nagyszerű eredmény-
nyel aranyérmes lett. Molnár Ger-
gely 110 m gátfutásban aranyérmes, 
400 gáton 55.84 kiváló eredmény-
nyel ezüstérmes. Rády Zoltán 400 gá-
ton aranyérmes. Molnár és Rády az 
elért idejével teljesítette az iFi vB „B” 
szintjét.

albertirsa városi bajnokságáról a du-
nakeszi atléták, kilenc érmet hoztak el.
aranyérmes (serdülők): Bíró Norbert 
100 m gáton. Ezüstérmesek: Szénási 
Levente 100 m gáton, Dankó Anna 80 
m gáton. Bronzérmesek (gyermek): 
Szenderffy Dániel 60 m gáton és tá-
volugrásban, serdülő: Baráti Patrícia 
100 méteren, ifjúsági: Thamó Emese 
100 méteren és magasugrásban. ifjú-
sági: Gaál Fruzsina távolugrásban.  
Gratulálunk a kitűnő eredményekhez. 
további sok sikert kívánunk!

Dunakeszi vasutas minősítő dobó- és 
ugró verseny győztesei.
serdülő 14 évesek  4 próba 
C”:  Péter Tamás
serdülő 13 évesek  4 próba 
„C”:  Kadbda Erdélyi  Eszter
serdülő 14 évesek  4 próba 
„C”: Pataki Klaudia
magasugrás ifjúsági: Molnár Attila
Hármasugrás serdülő: Szilvás Bence
Hármasugrás ifjúsági: Baráti Dániel
serdülőknél: Mundi György súlylö-
késben, kalapácsvetésben, diszkosz-
vetésben.
az ifjúságiaknál Czéh Bence disz-
koszvetésben és kalapácsvetésben 
lett győztes.

SolymoSi láSzló

atlÉtiKa

piliscsaba – Dunakeszi K 2-4  
(Cifra, tardy Zs, veres, Zsihovszki)
Dunakeszi K-aszód 7-1  
(szabó 3, nagy D 2, Füzesi, Katona)
perbál – DvsE  0-6 (Füzesi 2, szaba-
di Z., szabó, Katona, tardy Zs.)
Dunakeszi K-GEaC 5-1 (Katona 2, 
tardy Zs., váradi, szabó)
mogyoród-Dunakeszi K  3-3 (Füze-
si 2, Katona)

Kinizsi második csapata, a bajnokcsa-
pat ellen (Üröm) győzelmet ért el és 
megtartotta tavaszi veretlenségét.
Dunakeszi K ii- Üröm 2-1  
(szabó, öngól)

pomáz ii – Dunakeszi K. ii 3-4  
(szabó 3, porubszki)

második csapat a 2010-2011 évi baj-
nokságban, a második helyet szerez-
te meg. 

Dunakeszi vasutas nB iii mátra cso-
portjában szerepel, május hónapban 
két pontot szerzett.

DvsE- putnok 1-1 (lőrincz)
Ózd- DvsE 2-1 (lőrincz)
DvsE- tiszaújváros 1-1 (lőrincz)
Balmazújváros- DvsE 4-0

(SolymoSi)

atlétáink Hétről Hétre nagyszerű eredményeket 
Hoznak el a különböző versenyekről, most csak 
az aranyérmeseket soroljuk fel, de sok ezüst 
és bronzérmet is szereztek.

laBDarúGás

a dunakeszi kinizsi első csapata folytatta jó sze-
replését, május Hónapban 10 pontot ért el és 
tartja 3. Helyét.

KitÜntEtEttEK:

Tanár  
és tanítványa

Maracskó Pál – magyar atlétikai szö-
vetségtől az utánpótlás nevelésért dí-
jat vehette át 33 évi atlétikai edzői 
munkájáért. Solymosi László – a ma-
gyar sakkszövetségtől – Szabó Lász-
ló díjat vehette át (1982 óta 347 sakk-
verseny rendezéséért).

a kinizsi második csapata ezüstérmes

Szivárvány Trade 2005 Kft.

Függönybolt Dunakeszin

Felmérés – varrás – felszerelés

 Függöny, sötétítő, reluxa
 Szalagfüggöny, redőny, szúnyogháló
 Speciális, íves, hajlított karnisok

Igény szerint lakberendezési szaktanácsadás. 
Egyedi bútorok tervezése, gyártása!

Szt. István út 30., a Keczán Bútorházban
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13-ig · Telefon: +36-30-539-4191

www.szivarvanyfuggony.hu

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

•  KaVITáCIÓS ulTrahaNg-NyoMáS-
TeráPIáVal 7.500.-/alk. (zsírpárnák azonnali 
eltüntetése, látványos eredmény)

•  KaVITáCIÓS ulTrahaNg - NyoMá S-
TerÉPIáVal - bÉrleTbeN:  
6 alk.: 45.000.- HELYETT 40.000.-

•  2 lÉPCSőS INTeNZÍV alaKforMálÓ-
feSZeSÍTő KeZelÉS: 10 alk. LPG + 5 alk. 
MÉlyMeleg TeráPIáS hőPaPlaN KeZelÉS 
52.500.- HELYETT- 45.000.-



laBDarúGás

KörNyezetvédelemmel  
a PéNztárcája védelméért!
Ne doBja el Kimerült alKáli elemét
HaszNáljoN iNcomP alKáli elem

regeNeráló KészüléKet!

érdeKlődjön az incoMp 
szaKüzletében!

sport
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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

Dunakeszi Kinizsi usE 
labdarúgó csapatánál 
a felnőtt második csa-
pat nagyszerű bajnoki 

évet zárt, pest megyei iii. osztályban 
ezüstérmet szerzett.  Szabó Gábor 
27 éves labdarúgó 2010 februárjá-
ban jött vissza a Kinizsi csapatához. 
második csapatánál 2010 nyará-
tól vállalta el az edzői feladatot, az 
eredmények is ezt igazolják. 14 mér-
kőzésen lőtt gólt. 22 góljával a csa-
pat gólkirálya, a pest megyei iii. osz-

tályban a góllövő listán a harmadik 
helyen végzett. 
– a labdarúgó pályafutásomat a Ki-
nizsinél kezdtem 1996-ban – mond-
ta az edző és játékos. – a csapat ki-
alakításakor az volt célom, hogy egy 
jó közösség alakuljon ki, hiszen a 18 
évestől az 52 évesig (Kiss józsef) 
mindenki szerepel a csapatban. Ősz-
szel az elsődleges cél az volt, hogy 
a csapat összerázódjon, de az októ-
beri labdarúgók elmenetele megvisel-
te a csapatot. amikor egy napra esett 
az első és a második csapat mérkőzé-
se, akkor voltunk nagy gondban. Ősz-
szel fájó volt a hat vereség. Örömmel 
mondhatom el, a tavasz annál jobban 
sikerült. Kilenc mérkőzésen 25 pontot 
értünk el, így veretlenül zártuk a ta-
vaszt. Üröm csapata mögött megsze-
reztük a második helyet. Értékes győ-
zelmet értünk el ellenük ősszel 4-2-re, 
majd tavasszal 2-1-re. tizenhárman 
52 gólt rúgtunk, egy öngól volt, mö-
göttem porubszki 9 góllal második.
– További tervek?
– Együtt marad a csapat, folytatni 
szeretném.
– Gratulálunk, és további sike-
reket kívánunk!

Kép, Szöveg: SolymoSi láSzló  

Dunakeszi Kinizsinél

ezüstérmesek
a
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akció!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12
Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

MoSáS, VEgYTiSZTíTáS, SZőNYEgTiSZTíTáS-jaVíTáS
www.angyalmosoda.hu

dunakeszi, tábor u. 4. tel.: +36-30/2533-099, +36-30/380-4163

- SZőNYEgTiSZTíTáS  1090 ft/m2-től 
- SÖTÉTíTőfüggÖNY TiSZTíTáS  860 ft/kg-tól 

- iNg MoSVa, VaSalVa  460 ft/db

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

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

KÉZilaBDa

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. 
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Chikung a Duna-parton

gyakorlat a két nagy 
– azaz külső és belső 
chikung stílusok közül – a 
belső stílusok közé tarto-

zott. a lágy (belső) csikungban befelé 
fordulva, célzott koncentrációval az 
agy tudatosan irányítja a csi mozgá-
sát, ezért vizualizációk is szükségesek 
hozzá. a belső csikung az agyi tevé-
kenység teljes körű uralására töreked-
ve tudatos energiamozgatást ér el, ke-
vés testi, fizikai gyakorlattal. Ezek a 
gyakorlatok pedig, leginkább a medi-
tációkra épülnek.

az egyesület céljai között szere-
pel egyébként ehhez kapcsolódóan 
többek között a gyermekek és fiata-
lok mozgás iránti igényének felkelté-

se, a felnőtt korosztály sportolási le-
hetőségének biztosítása, tehetséges 
fiatalok felkutatása és versenyezteté-
se, a sport gyakorlása által az önvé-
delem elsajátítása, illetve a megbete-
gedésekből való felgyógyulás és ön-
gyógyulás elősegítése.

„ahogyan te is észrevetted, höl-
gyek jönnek többnyire, de ez nem 
meglepő, hiszen a magyar egészség-
tudatosságban is a szebbik nem jár 
előrébb. azonban éppen ezért is sze-
retnék tenni a Dunakeszin élők egész-
ségéért, ezért hívtam életre ezt az in-
gyenes, magas színvonalú gyakorlá-
si lehetőséget. úgy érzem ezzel nem 
csak mestereim, hanem a taichi szel-
lemisége előtt is tisztelgek.” – zárta 
beszélgetésünket Szabó Tamás.

legindi Tímea

néHány Hete nagy élményben volt részem, amikor a du-
na-parton életemben először kipróbáltam a cHikungot 
a városunkban működő gyémánt lótusz Harcművésze-
ti egyesület tagjai között. a régi keleti felfogás szerint 
a betegségek oka többnyire az egyensúly megbomlása. 
ennek kapcsán az úgynevezett „nagy fa” cHikungot 
mutatta be szabó tamás, az egyesület alapító tagja. 

a
DVsE- Tarján sE 29-31 (Bagi G 
14, illés 6, Csuka 4, Kalmár 2, Farkas 
2, szemenyei 1)
pilisvörösvár- DvsE 30-31 (Bagi G 10, 
Králik 6, iváncsik 6, Csuka 3, Kocsis 2, 
szemenyei 2, szőcs 1, tóth t 1)

Pénzügyőr – DVsE 24-24 (Bagi G 
11, Csuka 5, tóth t 3, szemenyei 2, 
szőcs 2, martin 1)

A 2010-2011 évi NB II Nyuga-
ti csoportjában a csapat 8. he-
lyen végezett és bent maradt.

Dunakeszi Kinizsi női kézilab-
da csapata a Pest megyei baj-
nokságban szerepel, a csapat 
az 5-8. helyért játszott.

Dunakeszi KusE- Ceglédi Kék 

Cápák 27-19 (sziliczi 11, or szánsz-
ky 6, Blaskó 3, Kollarics 3, Horváth 2, 
Honti 1, Földesi 1)

Cegléd Kék Cápák – Dunake-
szi KusE 24-28 (sziliczi 6, Deézsi 
6, orszánszky 5, Horváth 4, Kollarics 
3, pölcz 3, Honti 1)

A Pest megyei ifjúsági bajnok-
ságban a lányok 3. helyen vé-
geztek (Englert Zsófia, Kincses 
adrien, Horváth luca, Deézsi réka, 
Kollarics Fanni, Honti patricia, Bene-
dek orsolya, pölcz petra, majer an-
géla, Frigyes réka, szenes Bettina, al-
bert renáta, Harcsa nelli, Kovács vi-
vien, sándor johanna). 
gratulálunk!

Kép, Szöveg: SolymoSi

DVsE bent maradt az NB II- be

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
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5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. június 20 – 2011. június 26. között 2011. június 20 – 2011. június 26. között 2011. június 20 – 2011. június 26. között

F ó t F ó t F ó t

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.

A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza Magával és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges
- fix áras termékekre a kupon nem érvényesíthető (pl: cigaretta,  feltöltőkártya)

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. június 20 – 2011. június 26. között
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Miért épp
a Rév Festék
KisáRuház?

...mert értenek 
hozzá!

2120 Dunakeszi, Rév út 50.
Telefon: 27/341-830


