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Városi pedagógusnap

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.

A

megjelenteket
–
köztük Dióssi Csa
ba polgármestert,
Erdész Zoltán alpolgármestert, a képviselő testület több tagját – Langmayer
Katalin főtanácsos üdvözölte.
Ezt követően a polgármester, megköszönve az elmúlt évben végzett munkát, kiemelte, hogy rendkívül sokat tesznek a városért a pedagógusok. Elmondta, hogy amikor
az önkormányzat összeállította az elkövetkezendő négy
éves tervét, arra a következtetésre jutottak, hogy a legkisebb változtatásokra az oktatási rendszerben lesz szükség.
Kitekintve az országos helyzetre, kiemelte, hogy azért viszont többet kell tenni, hogy a
tanárok az iskolákban elsősorban az oktató-nevelő munkával tudjanak foglalkozni. Aláhúzta, hogy a korábbi politika
egyre jobban nehezítette a pedagógiai munkát mind a gyer-

mekek fegyelmezésében, mind
az oktatási rendszer folyamatos átalakításában.
Tisztulnia kell a rendszernek, ezen dolgozik az oktatási kormányzat, és ami rajtunk
múlik, városi szinten abban segíteni fogunk, mondta befejezésül a polgármester.
Az ünnepség további részében
elismerésekre került sor, melyeket Dióssi Csaba és Lőrincz
András osztályvezető nyújtott át. Eich László, a Szent István Általános Iskola igazgatója köszöntötte a díszdiplomásokat, majd a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket vehették át. A
német kisebbségi önkormányzat Lenau-díját a polgármester
társaságában Dr. Mervald Anna
elnök adta át Felekné Csizmazia
Erzsébetnek, a gimnázium német nyelvtanárának.
Az Év pedagógusa kitüntető
címet ez alkalommal Cserné Fo
dor Rózsa, Asztalosné Gáborik
Gabi, Nagy Eleonóra és Szi

lágyi Szabolcs vehette át a polgármestertől és Bocsák Istvánné
önkormányzati tanácsnoktól.
Harminc éves iskolaigazgatói
pályafutása elismeréseként Kol
lár Albint Címzetes Igazgatói
elismerésben részesítette a képviselő testület.
A városban működő Nevelési Tanácsadó idén ünnepli
Díszdiploma
várományosok
60 éve kapott diplomát
Czermann Mihályné – gyémánt
diploma várományos,
50 éve kapott diplomát
Varga Lajosné – arany diploma
várományos
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fennállásának 25. évfordulóját.
Ebből az alkalomból az intézmény részére emléklapot vehetett át Tolnai Márta igazgató
asszony, aki egyúttal megkapta Dunakeszi Város Pedagógiai Díját is.
Az ünnepség során Lang
mayer Katalin a teljesség igénye nélkül felsorolta a város
nevelési és oktatási intézményeinek a tanév során elért
eredményeit és elismeréseit.
Az est folyamán az ünnepi
műsort a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai és növendékei szolgáltatták.
Katona M. István
A szerző felvételei
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Fodor Rózsa, Joó Sándorné,
Vavrik Ferencné, Zentai Julianna,
Szabóné Pethő Emőke
Rotary-díj
Hegyesi Béla 1. fokozat
Magyar Magdolna 2. fokozat

közéletv
Az ország legtehetségesebb
diákjait és felkészítő szaktanáraikat köszöntötték a
minap Budapesten a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban
rendezett ünnepségen. Az
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében legjobb eredményt
elérő diákok és tanáraik
tiszteletére szervezett díjátadó ünnepségen felszólalt Dr. Hoffmann Rózsa
oktatási államtitkár. Dunakesziről két pedagógus és
két diák vehetett át országos elismerést.

Tehetséges diákok – kiváló pedagógusok

A

z író géniusz nevét büszkén viselő gyönyörű budai gimnázium auláját beragyogta az országból összesereglett tehetségek fénylő tekintete. Öröm és
boldogság sugárzott a matematika, biológia, történelem, az irodalom, a földrajz tudományok ifjú
tehetségeinek és tanáraik arcán. Ünnepelni jöttek. A tehetséget, a szorgalmat, a tudomány iránti alázatot.
A magyar közoktatási rendszer egyedülálló erénye az a minden évfolyamot, tantárgyat, műveltségi területet átfogó tanulmányi versenyrendszer,
amelynek csúcsát – a középiskolások számára –
az OKTV jelenti. A most záruló tanévben 27 tantárgy, 38 kategóriájában versenyeztek a diákok. Az
ország 658 középiskolájának 26500 tanulója közel
36 ezer indulást regisztrált. A döntőbe 232 középiskola tanulói jutottak be – derült ki a verseny színvonalához méltó ünnepségen. Száztizenkét dobogós helyezettet köszöntöttek a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban, ahová az ország 62 középiskolájából érkeztek. A diákok közül legtöbben – tantárgyanként több mint 5000-en – angol nyelvből, biológiából és matematikából versenyeztek.
Az országos verseny döntőjében dobogós helyezést elért tanulók tudással párosuló szorgalmát, és a felkészítő pedagógusok elhivatottságát méltatta ünnepi köszöntőjében Dr. Hoffmann
Rózsa államtitkár. „Szívből kívánom, hogy folytassátok ezt az utat, amelyre ráléptetek, ezt az
örömteli, ám sokszor édes gyötrelemmel teli
utat. Vigyétek sokra az életben, tanuljatok, gyarapodjatok, hogy gyarapíthassatok másokat is.
Magatokat, családotokat és a nemzeteteket. Ha az
életetek úgy hozza, hogy külföldre mentek – rövidebb vagy hosszabb időre – térjetek vissza és ezt
a Magyarországot gazdagítsátok tudásotokkal és
munkátokkal. Mert ne felejtsük József Attila szavait: „Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz, óh lélek! Ez a hazám.” Szívből gratulálok nektek!” – fejezte ki elismerését Dr. Hoffmann Rózsa. Az oktatási államtitkár ezt követően elismeréseket adott át – többek között – egy dunakeszi diáknak és felkészítő szaktanárának:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oklevél elismerését vehette át Hegyesi Béla István, a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 13. évfolyamos

tanulója, aki a 2010/11. tanévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében földrajz tantárgyból 2. helyezést ért el.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oklevél
kitüntetésben részesítette Kárpáti Zoltánt, a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium tanárát az
„Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
végzett többéves, tehetséggondozást segítő munkájáért.”

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen legsikeresebben szereplő diákok és a tehetségek kibontakozását, felkészítését segítő tanárok díjátadó ünnepségén a Grafhisoft Alapítvány
a Magyar Matematika Oktatásért Díja 2011 – …
hogy ne csak a világhírű tudósok, hanem tanáraik nevét is ismerjük… – elismerést adományozta
Viczencz Katalinnak, a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium tanárának „Elhivatott szakmai és
emberi munkájáért, a jövő tehetségeinek kibontakoztatásáért”.
– A sikert, az elismerést nagyon sok munka alapozza 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 vidéki 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 gimnáziumunkban adottak a feltételek az országosan is kimagasló eredmények eléréséhez. Varga Tibor igazgató
úr mindenben segíti, támogatja a sikeres versenyzést, elismeri a diákok és a felkészítő tanárok teljesítményét. Köszönettel tartozunk a tanári kar tagjainak, akik segítő partnerként támogatják a versenyző csapatokat. Nagyszerű földrajztanári csapatunk van. Ez a csapat, a közösség sikere – ismeri
el társai, Nyíri István és Krix Antalné önzetlenségét, szakmai teljesítményét Kárpáti Zoltán.
– Nagyon boldog vagyok, és nagy szeretettel
osztozom a gyermek örömében, mert a mi motivációnk 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 igazi „régi” diák, ő még felnéz a tanárára. Példaértékű a szorgalma, a földrajz és a csillagászat iránti elhivatottsága, rajongása. Az ő és társai teljesítménye is azt mutatja, hogy tehetséges a magyar
ember.
A gimnázium országos jó hírnevét öregbítő pedagógusokat és a kitüntetett diákot elkísérte az
ünnepségre Varga Tibor igazgató is, aki óriási teljesítménynek tartja, hogy az OKTV és a Lóczy
Lajos Országos Földrajzi Verseny döntőjébe egyaránt három-három radnótis diák jutott be. –
Viczencz Katalin tanárnő is óriási eredményeket
ért el, hiszen csapata megnyerte az országos Bolyai János Matematika Versenyt. E kimagasló siker mellett egyik tanítványa, Thamó Emese, az
Arany Dániel Országos Matematika Versenyen
második helyen végzett. A díjat ő már átvehette a Magyar Tudományos Akadémián. Ilyen még
nem volt a gimnázium történetében, hogy diákjaink nyolc tantárgyból jutottak be országos döntőbe, akik közül többen első helyen zárták a versenyt. Nagyon büszke vagyok rájuk és tanáraikra
– hangzottak a direktor úr dicsérő szavai.
Varga Tibor szerint a Radnóti Miklós Gimnázium sikere a tehetséges diákok és a felkészítő tanárok „egymásra találásából”, a szülök és a mindenkori városi képviselő-testület önzetlen támogatásából táplálkozik.
A kiváló eredményekre és sikerekre méltán lehetünk büszkék mindannyian…
Vetési Imre
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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 polgárai az Árpád emlékműnél. A köztéri alkotást ünnepélyes keretek között adták át, és az eseményen felolvasták Schmitt Pál
köztársasági elnök köszöntőjét. Három egyház képviselői megáldották az emlékhelyet, így az utolsó aktus is lezárult: a szervezők nevében a két legfiatalabb támogató jelképesen visszaadta
a teret a város polgármesterének. Felavatták azt a márványtáblát is, melyre az alkotók és támogatók névsorát vésték fel.

A

mikor két évvel ezelőtt elkezdődött a honfoglaló magyarság vezetőjének, Árpád fejedelemnek állítandó emlékmű munkálatainak
első fázisa, még az alkotók és támogatók sem
hitték, hogy nem egészen 24 hónap elteltével
az ünnepélyes átadáson csodálhatják az alkotást. Az időjárás is kegyes volt az ünnepi pillanathoz, 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 szigetének 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 nemzetnek” – fogalmazott július 5-i ünnepi beszédében Skripeczky István.
Kijelentette, csak akkor van a magyarságnak esélye a fennmaradásra, ha összefog egymással mindenki, és vállalja a szükséges áldozatokat a hazáért.
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„A XX. század legnagyobb magyar
kultúrpolitikusa, Klebersberg Kunó annak idején 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 Dunakeszi Civilek Baráti Körének vezetője.
A jeles eseményre ugyan személyesen nem
tudott eljönni, ám köszöntőt küldött Schmitt
Pál, hazánk köztársasági elnöke.
„Vörösmarty Mihály örökbecsű versében, a Zalán futásában teszi fel Árpád vezér 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 jelenvalóvá a múltat” – volt hallható a köztársasági elnök üzenetében. Schmitt Pál többek között
leírta, több ember közös gondolata és akarata kell egy köztéri szoborhoz, nem pedig sze-

mélyes ambíció, és az emlékmű nyilvános véleményalkotás őseink, és honfoglaló fejedelmünk tetteiről, cselekedeteiről.
„Aki szobrot emel, annak mondandója,
időtálló üzenete van a jövőnek. Ez az üzenet
itt Dunakeszin most ekképpen szól: becsüljük meg örökül kapott javainkat, mert évszázadok magyarjai küzdöttek, harcoltak érte,
hogy a miénk lehessen. Az itt összefutó utak
kicsit a bennünk összeérő küldetést, a sokféleségben is egyet akaró magyarokat jelképezik” – folytatódott Schmitt Pál köszöntője.
Az elnöki levél felolvasását követően Var
ga István szavalatában és Vincze József gitárkísérettel 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 kereszténységet az államalapító apjával felvevő
Szent Imre herceg. „Egy család több leszármazottja, sok dinasztián keresztül. Vajon a
ma emberének, a ma magyarságának is sikerül átérezni a keresztényi összetartozást? Én
optimista vagyok, és amikor azt látom vasárnaponként 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 számukra, hanem pártállástól függetlenül, becsületes magyar emberként mindent megtettek a
létrejöttéért.
Az Árpád fejedelem emlékére emelt köztéri alkotást három egyház képviselője is megáldotta: 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 támogatók neveit is tartalmazó márványtáblát a
város két fiatal sportolója, a kajakos ifjabb
Bauer Márton, illetve a vízilabdás Szentesi
László leplezte le, majd az emlékmű létrejöttének 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

közélet
Dunakeszi az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretein belül továbbfejleszti a városi kerékpárút-hálózatát,
a Fő út és a Liget utca
mentén. A kerékpárút
megvalósításához a Városi Önkormányzat több
mint 113 millió forintot
nyert Európa Uniós pályázaton – jelentette be
Dióssi Csaba polgármester a projektindító sajtótájékoztatón. A kivitelezési munkálatokra kiírt
közbeszerzési pályázatot
a Penta Kft. nyerte el.

Újabb 2,5 kilométerrel bővül a város kerékpárút hálózata

Megkezdődött a Fő út-Liget utcai
kerékpárút építése

A

Városi
Önkormányzat a gyalogos és az autós közlekedés fejlesztése
érdekében a kerékpárút építésével egyidejűleg ugyanazon
az útszakaszon négy új gyalogátkelőhelyet alakít ki. Két új
autóbusz öböl építése mellett
a régiek közül többet felújít,
36 parkoló helyet, és 176 kerékpártárolót létesít – mondta Dióssi Csaba polgármester,
aki külön elismeréssel szólt a
szakmai előkészítésben közreműködők teljesítményéről, az
összefogás jelentőségéről.
Örömtelinek nevezte, hogy
Dunakeszin újabb jelentős fejlesztés valósulhat meg, amely –
szerencsére –nem csak a képviselő-testületnek, de a városban
élők többségének is szívügye.
Az Önkormányzat 2007-ben
egy olyan kerékpárút-hálózat kiépítését tűzte ki célként,
amely összeköti a városi intézményeket, elősegíti a biztonságos közlekedést, miközben
csökkenti a gépjárművektől
zsúfolt utak leterheltségét.
Az ősszel átadott Fóti úti kerékpárút és a most épülő Fő út-

Liget utcai gerinchálózat révén az ország egyik legjobban
kiépített kerékpárút-hálózatával büszkélkedhet majd Dunakeszi. Dióssi Csaba elismerően nyilatkozott a Fóti úti fejlesztésről, melyet a kerékpárosok mellett a gyalogosok is
szívesen használnak. –A szakmai koncepció megállta a helyét, visszaigazolta a városvezetés törekvéseinek létjogosultságát. A kerékpárút és kulturált 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 „felfűzését”. A városvezető beszéde végén reményét fejezte ki, hogy
a dunakeszi kerékpárút-hálózat újabb szakasza is a Fóti útihoz hasonló jó színvonalon valósul meg.
Nagy Gábor, a Penta Kft
ügyvezető igazgatója elmondta: a 2,5 km hosszú kerékpárút kivitelezési munkálatait némileg nehezíti, hogy országos

főút mellett épül. A kivitelezési munkálatokat – egyidejűleg – több szakaszon végzik, ám mindenhol tekintettel
lesznek az autós és a gyalogos
forgalomra. Az építés különlegessége, hogy lesz olyan szakasz, ahol a meglévő gyalogjárda átépítésével és szélesítésével közös gyalogos és kerékpáros utat kell megvalósítani,
máshol a meglévő járda szélesítésével kétoldali kerékpársávot építenek. De lesz, ahol a
meglévő útpályán kialakított
kétoldali kerékpársávot külön
parkolósávval együtt kell kiépíteni. A beruházás részeként
1500 m2-es zöldterületet hoznak létre.
Nagy Gábor bejelentette,
hogy társaságuk nettó 110 mil-

lió 890 ezer forintos áron nyerte el a kivitelezési munkát,
melynek megvalósítása során
kéri a hivatal és a közreműködő szakmai társaságok konstruktív együttműködését, a lakosság türelmét.
Akik napjainkban a 2-es Fő
úton közlekednek, azok megtapasztalhatják, hogy gőzerővel dolgoznak a munkások, javában tart a kerékpárút építése, az autóbusz öblök átalakítása, a csatorna fedelek cseréje. A
városi kerékpárút újabb szakaszán a nagy nyári vakáció idején a városlakók mellett a Dunakeszire látogató turisták is
javában kerekezhetnek…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress,
Hohner Miklós
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körzeti képvise
Elkészült a körforgalom

A

7.számú
választókörzetben
szervezéssel
telt el a május hónap.
Nagy lendülettel készültünk
DK-alsón a már hagyománynak mondható “MINI Gyermeknap” megrendezésére a Kismama Klubosok segítségével.
Előzetesen rendezésre került
“Baba-Börze” a játszóterünk
mellett. Többen részt vettek a
„TeSzedd!” akcióban is, amely
országosan került megrendezésre. Sikerült elérni Hatósági Osztályunkon keresztül a
volt rendőrségi épület udvarának rendbetételét, amely egyik
szégyenfoltja volt városunknak.
Ezúton is szeretném megköszönni a résztvevők gyors hathatós segítségét. Felszerelésre
került a Posta előtti parkolóban
a mozgáskorlátozottak részére a parkoló tábla. Tisztelet-

tel kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben és szabadon az
illetékes lakótársaink részére.
Örömmel fogadtuk a Verseny
u. és Fóti u. kereszteződésben elkészült körforgalom átadását. Az elterelő forgalmi
rend elviselésében köszönet
minden kedves lakótársnak.
Elkészült továbbá a vízelnyelő árkok tisztítása, néhány
kátyús
utca
gréderezése.
Sikerült az alsói játszóterünk
bekerítését elkezdeni, plusz egy
játékot is felállítani, amely minden gyermek örömére szolgál.
Továbbra is szeretném szépíteni területünket, így kérek
minden kedves lakótársat jelezze felém, ha közelében elhanyagolt az ingatlan, s jelezni tudom Hatósági Osztályunk
felé. Tegyünk Együtt Szép Környezetünk kialakításáért. Kü-

lön szeretném megköszönni minden kedves lakótársamnak az előkészületi, szervezési munkát a MINI Gyermeknap
megszervezésében, lebonyolításában. Remélem következő évben nem fog beleszól-

Eredmények az 1. számú választókerületben

E

ngedjék meg, hogy néhány mondatban
ismertessem Önökkel az elmúlt időszak
lakóhelyünket érintő eredményeit.
– A Kiserdő utca és a Kisdobos utca sarkánál egy gödör nehezítette a gépjárműforgalmat. A kérdéses rész akadálymentesítése
megtörtént. Az eljárást nehezítette, hogy a beomlott rész alatt a Vízmű egyik elzárószelepe
található.
– Megkezdődött a Liget utcai kerékpárút építése. Az esetleges kellemetlenségekért a tisztelt Lakók szíves elnézését kérjük. Az út kiépítése gyermekeink és magunk biztonságos kerékpáros közlekedését segíti.

– A Kiscsurgó környékét vonzóbbá szeretnénk tenni mind az itt élők, mind a városunkba
látogatók számára. Az ezzel kapcsolatos lépések folyamatban vannak.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tették
(tel.: 30-528-4550
e-mail: vincze.geza56@gmail.com).
Kellemes nyarat és jó pihenést kívánok!
Vincze Géza
az 1. sz. körzet képviselője

ni a rossz időjárás a munkánkba. Természetesen sok a tennivalónk, folyamatosan, apró
lépésekben haladunk előre.
Tisztelettel:
Fodorné Marika
a 7. számú körzet képviselője

Esővíz elvezetési probléma
a Hunyadi és Kazinczy utcában

A

Hunyadi és a Kazinczy utca lakói jelezték felém hogy a nagy esőzések
miatt a Széchenyi utca illetve a feljebblévő terültekről, a fent említett kereszteződés környezete vízgyűjtővé válik. A csatornák, a hordalékok, illetve a nagy mennyiségű víz miatt nem képes a csapadék elvezetésére. Kint jártam az érintett utcákban és
konzultáltam az ott lakokkal is. Jeleztem a
problémát a műszaki osztálynak. Átmeneti
intézkedésként a kollégák a csatorna tisztítását megkezdték.

A tiszta játszóterekért

A

játszótérre járó szülők jelezték felém,
hogy több ponton is problémát okoznak az eldobott cigaretta csikkek,
üres üvegek. Intézkedtem, hogy a jogszabályi környezettel összhangban tegyünk meg
mindent, hogy ez a későbbiekben ne fordulhasson elő.
Amennyiben Ön is fel kívánná venni velem a kapcsolatot a választókerületet érintő ügyekkel kapcsolatban, ezt megteheti az
alábbi elérhetőségeimen: tel: 06-70/3688249, 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
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lőink jelentik
Eredményes tárgyalások
a Volánbusszal

Ö

römmel jelentem,
hogy korábbi beszámolóimban említett, néhány folyamatban
lévő ügy kapcsán kézzelfogható eredményekről tudok beszámolni. A Volánbusszal folytatott egyeztetéseim eredményeképpen
Alagligetről a Vasút felé,
6:30-kor egy új járat került
beállításra, továbbá a korábbi 7:00 órás járat indulását – lakossági kérésre 10 perccel előbbre tettük.
A jobb budapesti elérhetőség érdekében a 7:33-as
Mogyoródról érkező busz
– kérésemre, június 16.
után a Vasútállomáshoz
kitérőt fog tenni. A Vasútállomás felől Alagliget felé
három új járatot állítottunk
be, kettő már most üzemel (13:30, 14:10), június
16. után pedig 14:40-kor is
lesz egy új járat.
A Blaha Lujza utcában
az általam ígért két csapadékvíz elnyelő akna megépült. Hasonló aknák építésére további igények érkeztek be hozzám, ezek-

nek megvalósíthatóságát
vizsgáljuk.
Az alagi majori útról a
nehézgépjárműveket tiltó
jelzőtáblák alól lekerültek
a „kivéve célforgalom” táblák. Kértem a Rendőrséget, hogy – az Alagligeten
lakók nyugalmának biztosítása érdekében - a jövőben ellenőrizzék ennek
betartását.
A Fenyő Lakóparkban a bejegyzés alatt lévő lakóparki egyesület szervezésében – gyereknapot
tartottunk. A gyerekeket
lekötő programok mellett (játékos detektív iskola, rendőrkutya bemutató) a szülők részvételével formálisan is elindítottuk a közbiztonságunkat
erősítő Szomszédok Egymásért Mozgalmat. Megtisztelte a rendezvényt a
város rendőrkapitánya és
egyik járőre, akikkel a lakók kötetlen beszélgetést
folytattak.
Dr. Thoma Csaba
a 8. számú körzet

A

3. számú választókerületben a következő események történtek az
eddig eltelt időszakban:
Példaértékű összefogással 2011. június 4-én közel 160 fő – szülő, pedagógus
és gyermek – jókedvvel és önzetlen segítséggel újrafestette az iskola kerítésének kb. 250 m2 felületét.
A „Színezd újra, színezd újra” program
megvalósításához a Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány és a dunakeszi
SZAK Családsegítő Szolgálat pályázott.
A 200.000 Ft pályázati összegből festéket és a festéshez szükséges eszközöket vásárolták meg. A programot az Önkéntes Központ Alapítvány támogatta. A
kerítés további festését ősszel tervezik.
Az Apor Vilmos téri emlékmű megrongálódott tetőfedésének javítása megtörtént.
Az Attila utcánál fellépő esővíz lefolyási probléma megoldására a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya megvizsgálja az elhárítás lehetőségét.
A Táncsics u. sebességkorlátozása a
közeljövőben kialakításra kerülő kerékpárút forgalmi rendjével együtt lesz szabályozva.
Az Eszterlánc óvoda előtti „fekvőrendőr” kikerülését megakadályozó oszlop
került kihelyezésre.
Gyártelepi csatorna felújítást követően a Mindszenty sétányon kivágott bok-

rok és fák pótlását a kivitelező nem végezte el. Az elmaradt munkákkal kapcsolatban az intézkedés megtörtént.
Az állomás sétányon lévő Szakiskola előtti terület, ill. sportpálya takarítása,
rendbetétele megtörtént.
A gyártelepi lakók javaslatára a
Mindszenty sétánynál lévő elhanyagolt
területen parkolók kialakításának lehetőségét a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Osztálya vizsgálja.
A választókerületben történt eseményekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen várom ötleteiket, észrevételeiket:
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Telefonszám: 27/635-129 (esti órákban)
a

Szabó József
3. sz. körzet képviselője

képviselője

Tisztelt Olvasó!

E

Példaértékű összefogás

ngedje meg, hogy a következőkben
röviden tájékoztassam Önt a folyamatban lévő ügyekről, illetve az újabb
megkereséseket érintő problémákról.
A Klapka u-i gyalogos felüljáró mindkét oldalára kért betonozási munkálatokat tekintve
a közbeszerzési eljárás még nem zárult le, de
ígéretet kaptam, hogy a kivitelezés a nyár folyamán meg fog történni.
A Mányoki Á. téren lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget kulturált megközelítése végett
kért járdaépítés szintén városi beruházást
igényel, mely a gyakorlatban augusztusban
valósulhat meg.
Rákóczi úti hölgy keresett meg, mivel ingatlanja előtt az út megrepedt (több ingatlan előtt
hasonló a helyzet). A max. 3,5 tonnás teherbírású tgk.-k helyett olykor 10 tonnás teherautók
is ott közlekednek, annak ellenére, hogy a Rákóczi-Hunyadi u. sarkon lévő KRESZ tábla tiltja a behajtást. Az út helyreállításának érdekében Ignácz György főtanácsos úrtól intézkedését, 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 szegélyek építése érdekében helyszíneltünk
Welsch Tamás úrral. Némely ingatlanok esetében még 2005-ben kezdeményeztem egy
aláírásgyűjtést, melynek másolatát mellékeltem az osztály részére.
Előbb egy mozgáskorlátozott úr, utóbb egy
vállalkozó hölgy keresett meg a Casalgrande
téren található nyilvános WC helyreállítása, illetve utóbbi esetében annak üzemeltetése végett. A vállalkozó a WC magántulajdonba kerülése esetén hajlandó lenne a WC-t az EU
szabványnak, az akadálymentesítés előírásainak megfelelően a helyreállítást elvégeztetni. A helyreállítást követően megmaradna továbbra is nyilvános WC-nek, tehát bárki ingyen 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 vállalkozó (A+Z Kft.) szakszerű irányításával.

Az Esze T. u. és a Királyhágó u.-i aknák, ill.
a keresztrácsos víznyelő tisztítását a közbeszerzésen résztvevő nyertes pályázó a kérést
követő 3 hét múlva elvégezte.
A Batthyány E. u. mindkét végén a keresztrácsos víznyelők újbóli kialakítását közvetlen
a körforgalom átadása után jeleztem. Mindkét víznyelő rácsa a Luther Márton téri körforgalom munkálatai következményeként ment
tönkre, mivel ezáltal a Batthyány u.-ban többszörösére 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, illetve Zápolya u.-i lakók is jelezték, melyek
megoldása érdekében az ingatlanok előtti probléma kivizsgálását, egyes esetekben a
„K” szegély építését kértem.
És végül minden Kedves Dunakeszi Olvasónak kellemes nyaralást és jó pihenést kívánok!
Üdvözlettel:
a

Hircz Tamás
6. sz. körzet képviselője
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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 ingatlantulajdonosok. A bevezető utak elején kihelyezett
közúti jelzőtáblák jelzik, hogy lakó-pihenő
övezetbe érkeztünk, ahol 20 km/h a megengedett sebesség. A gépjárművel közlekedők
többsége azonban túllépi a megengedett sebességet. Gyorshajtás miatt sok panasz érkezik a
rendőrségre, amely mind gyakrabban vonul ki
mérő kocsival az Ungvár utcába.
– Méréseink azt bizonyítják, a
gépjárművezetők többsége nem
tudja, vagy egyszerűen nem veszi figyelembe, hogy lakó-pihenő övezetben milyen sebességgel
szabad közlekedni. Nagyon sok
gyorshajtót megkérdeztünk, és
mindenki ezt 30 km/h-ban határozta meg. A KRESZ viszont 20
km/h-ban szabályozza – mondja Serfőzőné Kozma Ilona főhadnagy, a Dunakeszi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője. – Aki lakó-pihenő övezetben közlekedik,
annak tisztában kell lennie ezzel
a szabállyal. Nagyon sok helyen
nincs járda sem, ezért engedélyezett a gyalogos közlekedés az
úttesten is. Közel 1500 fő él a Tóvárosban, szinte minden ingatlan rendelkezik egy, de jellemzően két autóval. Sok panasz érkezett az átmenő forgalmat bonyolító Ungvár utcát sújtó jelentős
forgalom és gyorshajtás miatt az
ott élőktől. Tapasztalataink vis�szaigazolták a bejelentéseket.
A traffipax kimutatta, hogy az
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autósok kétharmada a megengedettnél nagyobb sebességgel
közlekedett. A KRESZ idevonatkozó szabálya alapján a „gyorshajtók” minimum 40 km/h sebességgel közlekedtek, ami 30
ezer forint közigazgatási bírságot von maga után – mondta az
osztályvezető.
Gyakori a sebességmérés
Serfőzőné Kozma Ilona beszámolt arról is, hogy megfigyeléseik szerint a Tóvárosban élők
nagyszámban lépik túl a megengedett sebességhatárt. A közlekedésrendészeti osztály vezetője
fontos tényezőnek nevezte, hogy
ezen a területen nagyon sok fiatal
család él. A gyerekek és a felnőttek – a lakóövezet funkciójának
megfelelően – járda hiányában az
úttesten sétálnak, ami a baleset
veszélyét hordozza magában.
A gépjárművezetőktől azt kérjük, hogy a gyerekek, a gyalogosok biztonsága érdekében nagyon óvatosan és körültekintően
közlekedjenek. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a KRESZ
szerint a lakó-pihenő övezetbe
csak az ott lakók, vagy az odalátogatókat szállító személygépjárművek hajthatnak be. Nem
megengedett az átmenő forgalom. Kivételt jelent azonban pl.
a költözés során igénybevett tehergépkocsi, a látogatókat szállító autóbusz, illetve építőanyagot, tüzelőanyagot fuvarozó tehergépkocsi, vagy köztisztasági,
rendvédelmi egységek gépjárművei – tájékoztatott Serfőzőné
Kozma Ilona főhadnagy, aki arra
kéri gépjárművezetőket, hogy
minden helyzetben a KRESZ
előírásai szerint közlekedjenek

önmaguk és a lakóközösség érdekében.
A rendőrtiszt hasonló óvatosságot és a kijelölt sebességhatár betartását kéri a szomszédos
Toldi lakóparkban is. – A Széchenyi utca vagy Fót felől érkező
autósok a Zerkovitz és a IV. Béla
király utcát „menekülő útként”
használják, hogy minél gyorsabban elérjék a Fóti utat. Pedig itt
is 20 km/h a megengedett sebesség. Nem a büntetés a célunk, de
a lakók nyugalma és biztonsága érdekében gyakran mérünk
majd az Ungvár és Zerkovitz utcában. „Szűrjük” a közlekedőket, hogy ott laknak-e vagy csak
„menekülő útként” használják a
lakó-pihenő övezet utcáit.
Megoldásokat sürget
az élet
Bocsák Istvánné, a körzet önkormányzati képviselője szerint a
nyári, iskolai vakáció időszakában még nagyobb veszély leselkedik a gyerekekre és a felnőttekre.
Az Ungvár utcában tett helyszíni
szemlénk során saját testi épségét sem kímélve igyekezett mérsékeltebb tempóra bírni azokat
a gépjárművezetőket, akik érzékelhetően túllépték a megengedett sebességhatárt. – Jól látható,
hogy hiábavaló minden igyekezett, hiszen a többség a megszokott tempója szerint közlekedik –
mondja keserű tényként. – Minden nap többen vagyunk, napról 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 kocsi.
– Az itt élő lakóközösség érdekében keressük az optimális
megoldásokat, melyek csak akkor válnak valósággá, ha mindenki jobbító szándékkal közelít a kérdéshez. Addig is be kell
tartani a törvényeket, a KRESZ
előírásait a közösség biztonsága
és nyugalma érdekében – mondta ki a többség igényét Bocsák
Istvánné.
Az pedig különösen elgondolkodtató, amit egy idős bácsitól
hallottam, aki unokájával a Toldi lakóparkból a drótkerítéssel
elzárt Kossuth Lajos utcán jött át
a tóvárosi gyógyszertárba: „Talán még ő is megéli, hogy az emberek rádöbbennek, attól nem
lesznek kisebbek, ha az árnyékukon túl is ellátnak.” S milyen igaza van, hiszen, ha jó az egyénnek
egy közeli gyógyszertár, vagy a
hamarosan megnyíló orvosi rendelő, vagy egy út, amely nem elválasztja, hanem összeköti az
embereket, az jó lehet a közösségnek is…
Vetési Imre

Köszönet

aktuális

a dunakeszi
szemétszedőknek

A TeSzedd elnevezésű, május 21-i országos szemétszedési akciót minisztériumi szinten hirdették meg azzal a céllal, hogy az önkéntesség
évében minél több illegális hulladéklerakótól 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 elegendő eszközről, az ígéretek ellenére nem biztosítottak ásványvizet és almát a jelentkezőknek,
és a szemét elszállításának módja is függőben maradt.

A

szervezési bizonytalanságot tapasztalva ezért a város környezetvédelmi tanácsadó testülete vette
át a helyi szervezést. Az akció végül látványos sikerrel zárult: Dunakeszi tíz
helyszínén került felszámolásra illegális szeméttelep. Külön kiemelendő az a példás ös�szefogás, fegyelem, mely a jelentkezőket jellemezte, és amely pótolta az országos szervezés hiányosságait. Mindenekelőtt ki kell
emelni azokat a magánszemélyeket, akik bár
tölthették volna hétvégi pihenőjüket mással is, mégis úgy döntöttek, hogy társadalmi
munkával tesznek „Dunakeszi, a mi városunk” tisztaságáért, a közösségért. Ők takarították 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, családtagjaikat, barátaikat, akik Pethe Ágnes irányítása alatt, hozzávetőleg negyvenen, több tonna
hulladéktól szabadították meg az alagi majort. Dunakeszi-alsón – talán már mondhat-

juk, szokásos módon – Bozsó Ildikó és lelkes csapata takarította a közösségi tereket és
zöldfelületeket. A tiszti lakótelep mögötti erdőben egy vegyes csapat tett rendet Grafjódi
László irányítása alatt. Az Alagliget Lakóparkért Egyesületet Csintalan Ferenc mozgósította, hogy környéküket megszabadítsák
a szeméttől. A kezdeményezéshez csatlakozott Thoma Csaba, a körzet önkormányzati
képviselője is. Köszönet Kádár Józsefnének,
aki anyagiakkal támogatta az akciót.
A városunkba települt multinacionális cégek erőteljesebb bevonása a környezetvédelembe kedvenc témám, ezért külön örültem, amikor Martinuzzi Csilla vezetésével
az Auchan részéről egy tízfős csapat szerveződött, hogy megtisztítsa a sok megpróbáltatást megélt tőzeglápot, emellett a bevásárlóközpont kesztyűket is felajánlott a szemétszedéshez. 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 csapatok – kiegészülve Takács Imre környezetvé-

delmi ügyintézővel – a Malomárkot és környékét takarították ki. Ezután a lakótelepi közparkokat „vették célba”, miután kibővültek 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 mégis jusson ásványvíz és alma a szemétszedőknek.
A Dunakeszi Önkormányzat négy konténer kihelyezésével támogatta az akciót, Erdész
Zoltán alpolgármester úr pedig ígéretet tett,
hogy amennyiben az országos szervezés mégsem szállítja el az összegyűjtött hulladékot, ezt
megteszi helyettük az Önkormányzat.
Végezetül pedig felhívnám a figyelmét
minden szemetelőnek, hogy amennyiben
továbbra is olyan kicsinyességre vetemednének, 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

Trianoni megemlékezés Dunakeszin

A

negyvenperces program elején Varga
Zolán Péter, a Jobbik dunakeszi szervezetének elnöke és a Pest megyei Választmány alelnöke néhány szóban köszöntötte a megemlékezésre érkezett lakosokat.
Ezt követően a Jobbik dunakeszi
szervezetének alelnöke, Varga
István András által összeállított
színvonalas megemlékező mű-

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 összetartozás napja.
sor következett, melyben Szom
bat István, Szász Béla és Molnár
György is közreműködött.
Az emlékezés virágainak ünnepélyes elhelyezése előtt Nyíri
Márton önkormányzati képviselő mondott beszédet, aki kitért
a nemzeti összetartozás melletti
tanúságtételről szóló öt paragrafusból álló törvényre, amellyel
az országgyűlés az előző évben
kinyilvánította, hogy „a több ál-

lam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
A rendezvény keretét a magyar, valamint a székely himnusz adta.
Legindi Tímea
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Városi gyermeknap
A Dunakeszi Város Önkormányzata által szervezett idei városi gyermeknapon színes programok, 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 vendégsereget, a rendezvény egyik fő szervezője, Seltenreich József önkormányzati képviselő köszöntötte a Városi Önkormányzat nevében.

A

színpadi műsorok mellett, vetélkedők, futóverseny, kirakodóvásár, ügyességi játékok
és különböző szórakoztató programok várták a gyermekeket. Ovisok, sulisok,
kicsik és nagyok szüleikkel
és nagyszüleikkel közösen
ünnepelték meg e jeles napot városunkban május 29én. Gumivár, ugráló, táncos- és színházi előadások,
arcfestés, körhinta és céllövölde várta a szórakozni vágyókat, a vállalkozó szelleműek pedig korosztályi
bontásban futásban is ös�szemérhették tudásukat a
Decathlon-futáson.
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A sportpálya megközelítését gyermeknapi buszjárat
segítette, amely a nap folyamán ingyenesen szállította
a családokat a boldog gyermekzsivajtól hangos helyszínre.
Kép és szöveg:
Legindi Tímea

Gyermeknap

Dunakeszi-Alsón
Vidám hangulatban telt a családi
délelőtt-szerű gyermeknap DunakesziAlsón, amely a szülők összefogásával idén
második alkalommal hagyományteremtő céllal
jött létre május utolsó hétvégéjén.

A

főszervező, Szabolcs Csilla elmondta, hogy a szülők összefogása mellett nagy segítséget
nyújtott a körzeti képviselőas�szony, Fodor Sándorné is a szervezőmunka során.
A „Gyermeknapi Mini Mulatság” nevet
viselő rendezvény a lelkes szülők szervezésében a játszótéren, illetve annak környé-

kén került megvalósításra május 28-án,
szombaton, így nem került összeütközésbe a program a városi szintű szervezéssel,
amely minden évben vasárnapra esik.
Színes programok vártak a gyermekekre,
akik aszfaltrajzversenyen, arcfestésen, különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt, illetve a bábelőadás is nagy sikert
aratott a legfiatalabb városlakók körében.

„Építsd magad…”

A családi futóversenyre a településrész
apraja-nagyja benevezett, a pihenni vágyókat pedig lufihajtogatók, tombola és
büfé várta. Szintén nagyon népszerű volt
a városnéző minivonat, amelyre egész délelőtt jegyet válthattak a családok és körbejárhatták településünk déli részét.
Kép és szöveg: Legindi Tímea

Bárdos Napok 2011.

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 iskola gálaműsorára a VOKE József Attila Művelődési Központban.
Másnap tantárgyi és műveltségi versenyeket rendeztek, majd
május 28-án Családi nappal zárult a nagyszabású rendezvény.

A

gálaműsor célja most is, mint a korábbi
esztendőkben, az volt, hogy az iskolában
zajló művészeti nevelés, ezen belül kiemelten az ének-zene oktatás, valamint a
tehetséggondozás egyre magasabb színvonalát reprezentálják a legjobb képességű és tehetségű gyerekek, 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 közönség a felső tagozatosok vidám előadását Az oroszlánkirály című musical egy részletének bemutatását
is. A jó rendezés mellett az utóbbi produkció rendkívül ötletes jelmezei arattak nagy sikert. Ugyancsak ízelítőt kaptunk a néptánc oktatás magas színvonalából is. És kétségtelenül az est fénypontja volt a
tanintézmény „sikerágazatának” számító Kicsinyek
kórusának és a felső tagozatosok Cantemus kórusának műsora, majd az összkar meglepetésnek számító záró száma, Tikász Ábel és Lakatos Dávid 6.a osztályos tanulók szerzeményének, a Dunakeszi balladának 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 névadó komponista gyermekeit, valamint az Amerikai
Egyesült Államokban élő népdalkutatót. Édesapjáról 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 mérés, 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 önkormányzati testület a vezetői teendők ellátásával. S arról is büszkén szólt, hogy a K&H Bank által korábban meghirdetett „Vigyázz, Kész, Pénz!” mottójú
tudásverseny közelmúltban lezajlott országos döntőjén ötfős diákcsapatuk második helyezést ért el s
jutalmul az iskola 450 ezer forint értékben vásárolhat számítástechnikai eszközöket. A komoly pénzügyi ismereteket igénylő versengésre a gyerekeket
Forgó Emőke szülő készítette fel. Ez a versenyeredmény azt is jelzi, hogy a művészeti és zenei nevelés
mellett a tanintézmény az úgynevezett reál tantárgyak oktatásában is jeleskedik. Így valósul meg a
mai kor igényeihez igazodó korszerű és magas szintű oktató-nevelő munka a Bárdos iskolában.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Ünnepi könyvhét
Dunakeszin
Jókai Anna Kossuth-díjas író:
Nem többet, hanem jobbat kell olvasni

Az ünnepi könyvhét hazánkban idén immár 82. alkalommal 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 könyvtárigazgató. 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 díszvendége Jókai Anna Kossuth-díjas író volt.

I

mre István színművész Babits Mihály: Ritmus a könyvről című versének tolmácsolását követően Csonka Mária
felidézte a korabeli, a 25 évvel ezelőtt, a városi könyvtár központi
épületének megnyitása tiszteletére kiadott Könyvtári napok című
újság hasábjain megjelent írásokat. 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 alkalmával Csonka Mária felidézte a könyvet
kedvelő közönség előtt
a könyvtár kialakulásának és fejlődésének főbb
mozzanatait. „Lakóhelyünkön már 1928-ban
is működött könyvtár,
a Magyarság Dal és Önképző Egylet a mai József
Attila Művelődési Központ épületében fogadta a
könyvbarátait. De az alagi községházán is volt egy kisebb könyvtár, amikor a település önállóvá vált. Dunakeszin 1951 óta van
könyvtár, amely a mai intézmény
jogelődje. A könyvtár életében talán a legfontosabb évszám 1986,
amikor – éppen negyedszázada
– az ünnepi könyvhét tiszteletére
megnyílt könyvtárunk központi
épülete.” – hallhattuk.
Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő bevezető
szavaiban kiemelte, hogy olyan
várossá szeretnék Dunakeszit formálni, ahol az Önkormányzat van
a lakókért, nem pedig fordítva.
Olyan szolgáltató várossá, melynek működése során ezt érzik a
lakók – jelentette ki a polgármester. A képviselő-testület céljait akkor tudjuk sikeresen megvalósítani – folytatta -, ha olyan kiváló
szolgáltató intézmények működ-
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nek Dunakeszin, mint a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár.
A lakosság széles körű igényeinek kiszolgálása érdekében tavasszal indították útjára a negyedévente megjelenő Kultúrnegyed
című színes kiadványt. E szép feladat tartalmas és igényes megvalósítását szolgálja a Városházán
megnyílt Programiroda, amely
egy kiváló könyvtáros, Csoma Attila irányításával gyűjti csokorba Dunakeszi intézményeinek,

A könyvtár tevékenységéről,
a munkatársak szakmai teljesítményéről a legnagyobb dicséret
hangján szólt a város polgármestere: – Megváltozott, felgyorsult
világunkban, a legkorszerűbb információs csatornákkal kell állniuk a kihívást, melynek magas
színvonalon tesznek eleget. Fogékonyak az új megoldások, a korszerű eszközök és programok
megismerése és bevezetése iránt.
A könyvtár töretlen fejlődését jól

egyesületeinek, civil közösségeinek programkínálatát. Az új kulturális ajánló megjelenésével, azzal, hogy az érdeklődő közönség
számára
hetekkel-hónapokkal
előre tervezhetővé válik egy-egy
kiválasztott program – nagyon
sokat léptünk előre – fogalmazott Dióssi Csaba, aki elismeréssel szólt a programok szerkesztőiről, a városi intézményekben dolgozók aktivitásáról. – Úgy érzem,
hogy mindenki azon munkálkodik, hogy Dunakeszi egy igazi kis
pezsgő várossá váljék – hangzottak az elismerő szavak.

mutatja, hogy 60 éve, a megnyitáskor 500 kötete volt, ma pedig
már több mint százezer kiadvány
fogadja az olvasókat. Gratulálok,
további sok sikert kívánok! – zárta gondolatait Dióssi Csaba.
Jókai Anna Kossuth-díjas író
nagy érdeklődéssel kísért előadásában felidézte a rendszerváltozás utáni időszakot, a magyar értelmiség szerepét és közéleti megnyilvánulásait. A Magyar Írószövetség elnökeként – 1990-1993
– rá kellett ébrednie, hogy az ország gondolkodó értelmisége is
kettészakadt. Ez az óta sem vál-

tozott, amit nagy csalódásként él
meg. „Nagy fájdalmam, hogy a
magyar alkotó értelmiség jelentős rétege az elmúlt nyolc évben
valójában elárulta a többieket.” –
mondta Jókai Anna, aki szerint
írásaikkal, megnyilvánulásaikkal sokat ártottak az országnak.
A Kossuth-díjas író felemelte szavát a televízióik silány, igénytelen műsoraival szemben, aki szerint „a televízió irodalmilag a Kádár-rendszerben jobb volt. Ez egy
nagy ellentmondás, amit fel kell
számolni.” Szenvedélyesen beszélt
a magyar társadalomban tapasztalható aránytalanságokról, az értékvesztés
romboló hatásáról. Jókai
Anna előadása végén arra
biztatta a hallgatóságot,
hogy értékes, igényes, az
ember szellemi gazdagodását szolgáló könyveket olvassanak. „Nem többet, hanem
jobbat kell olvasni!” – mondta. A találkozó végén az írónő dedikálja könyveit. Csoma
Attila szerkesztő bemutatta –
Legindi Tímea moderálása mellett
– a könyvtár helytörténeti kiadványát, a Kéziratos történelem című
könyvet.
A dunakeszi Ünnepi könyvhét keretében ismét örömmel fogadta a helyi közönség Tónió Karikatúráiból összeállított kiállítást, melyet Peti Sándor fotóművész nyitott meg. Az ünnep és a
tárlat egyik különlegessége, hogy
éppen 20 éve a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban volt a városban
élő nagyszerű művész első önálló,
bemutatkozó kiállítása.
Jubileumi vetélkedős játékok és
feladatok nyertesei június 4-én vehették át díjaikat, a sok-sok program közül a gyermekek élvezhették a Tücsök Bábegyüttes előadását és az Apacuka Zenekar koncertjét…
Vetési Imre

Fotó: Preysing Frigyes

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

– Mióta éltek Dunakeszin?
– A feleségem tősgyökeres dunakeszi lakos, anno a Fő utcában gyerekeskedett. Én mohácsi
vagyok, onnan kerültem Pestre, az Iparművészeti Főiskolára. Az iskola után a Divatcsarnokban helyezkedtem el dekoratőrként. Itt ismertem meg a
leendő feleségemet, Katit, aki eladóként dolgozott a Divatcsarnokban. Nem sokkal később én

is Dunakeszire költöztem – ennek már 25 éve. Akkor vettük
ezt a kis házat a Posta utcában,
amit aztán folyamatosan alakítgattunk. Szeretjük ezt a kertet;
a számítógép előtt töltött munka után itt szoktam felfrissülni.
Egy alkalommal még egy nagysikerű, kerti-parti jellegű kiállítást is szerveztünk itt; a kerítésre 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 ezelőtt volt az első könyvtári kiállításom, ezért a mostani egyfajta keresztmetszet az elmúlt
időszakról. Tíz képem látható, a
legrégebbi, hagyományos, ceruzás 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 Gárdonyi Galéria működtetője és
a helyi művészek „pártfogója”’91 nyarán épp a Vörösmarty téren sétálgatott, ahol én is rajzoltam. Itt „találtunk egymásra”, s
mondhatni, ő fedezett fel a város számára.
– Mennyire fontos számodra,
hogy részt vegyél a helyi művé
szeti életben?
– A helyi közösség elismeré-

se, szeretete az egyik legfontosabb dolog. A csepeli kiállítás
után folyamatosan kaptam/kapok városszerte meghívásokat a
művelődési központtól és a zeneiskolától kezdve a helyi óvodákig, általános – és középiskolákig. A zeneiskolában állandó
jelleggel látható egy portrésorozatom, mely azokat a művészeket örökíti meg, akik valaha kiállítóként szerepeltek itt, a
könyvtárnak pedig egy régi és
kortárs írókat bemutató portégyűjteményt ajándékoztam.
E mellett rendszeresen szerepelek városi, szabadtéri rendezvényeken, gyermek- és repülős
napokon, majálisokon. Nagyon
élveztem a 2008-ban indított
rajziskolát is, melyet a jövőben –
kellő jelentkező esetén – szeretnék folytatni.
Amúgy, Guinness rekordnak
számító adat, hogy összesen öt
karikaturista él és alkot e városban, tovább színesítve Dunakeszi folyamatosan fejlődő, művészeti életét.

Erdei Dóra tősgyökeres dunakeszi polgárként és fiatal értelmiségiként mesélt a
városhoz fűződő kapcsolatáról, és arról, hogy milyen érzés Dunakeszin élni.
– Mióta éltek
Dunakeszin?
– Tősgyökeres dunakeszi polgárok
vagyunk;
már
a
dédszüleim
is itt éltek, és a
rokonság unk
nagy része ma is
Dunakeszin lakik. A dédnagypapám a MÁV Magyarság Férfikar karnagya volt.
– Mit szeretsz ebben a városban?
– Ezer szállal kötődöm Dunakeszihez: itt jártam általános-és középiskolába, a családom
mellett ide kötnek a barátaim, a helyek, amiket gyermekkoromtól fogva ismerek. Szeretem a parkokat, a gyönyörű, Duna-parti sétányt. Úgy gondolom, hogy Dunakeszi egyik
varázsa az, ahogy – a rohamos fejlődés mellett is – megőrzött valamit a régi, hagyomá-

nyos arculatából. Jó ide hazajönni esténként
a zajos Budapestről, ahol dolgozom. Érdekes az is, hogy a városrészek külön-külön is
rendelkeznek egy sajátos hangulattal, jelleggel, ugyanakkor mégis érezhető az egységesség. Nagyon jónak tartom azt az újfajta kommunikációt, ahogy többféleképpen megszólítják a helyi lakosokat. A programokról például 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 bemutassuk saját értékeinket, azokat a jellegzetességeket, melyek csak a mi városunkra jellemzőek. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben
jobban kiaknázzuk a város turisztikai lehetőségeit. A kulturális programkínálat is évrőlévre gyarapszik, de szeretem a városi, szabadtéri rendezvényeket is. A helyi közösségi életet
szintén nagyon jónak tartom, és nagy öröm

látni, hogy a városban – például a gyártelepi
lakóparkokban – egyre több kisgyerekes család él. Többeket ismerek, akik Pestről költöztek 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 „bulizós típus”, de a barátaim nagy részéről tudom, 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 középés idősebb korosztályoknak számtalan kikapcsolódási lehetőség, közösségépítő program kínálkozik. Szóval a fiatalabb generációk felé nyitnék.
Az oldalt írta: Maczkay Zsaklin
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Felszentelték az
egyházi óvoda épületét

A Szent Erzsébet óvoda jóvoltából 150-170 hellyel növekszik a férőhelyek száma

A

z egyedi tervezésű, szép ház tényleges tulajdonosa és építtetője a Szent
Imre Egyházközség, amely az önkormányzattal kötött telekadományozási szerződésben vállalta, hogy közoktatási feladatok ellátására a város szolgálatába állítja 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 Püspökségtől.
Négy évvel ezelőtt Kecskeméthy Géza akkori polgármester úr felkereste a megyéspüspököt, és kifejtette, hogy a jelentős óvodai férőhelyhiány orvoslására együttműködést kezdeményez a Katolikus Egyházzal. A város nagyra értékeli az Egyház nevelési tapasztalatát, a
társadalomban képviselt értékrendjét, emberképét, jövőszemléletét. A megbeszélésen leszögezték, hogy a négycsoportos óvoda építésének
anyagi hátterét egyharmad részben az önkormányzat, kétharmad részben az Egyház vállalja, s a telket az önkormányzat biztosítja.
A megyéspüspök ezek után elvi engedélyt
adott a katolikus óvoda létrehozásával kapcsolatos előkészületekre. Ezek voltaképpen
már nagyon jó szinten voltak, mert Mezei Mi
hály mérnök úr a város jövője iránti elkötelezettségét hangoztatva, évekig együttdolgozott
az alagi plébánossal, nézegette a különféle lehetséges helyszíneket, és számos tervváltozatot készített. Ezzel olyan helyzetbe hozta Sza
bó József László plébánost, hogy ö a megyéspüspök felkérésére vállalni merte az építkezés
koordinálását. Ehhez a munkához aztán mintegy tucatnyi szakember nyújtott neki önzetlen,
nélkülözhetetlen segítségét. Az alapkőletétel
2008. május 17-én volt. A jelenlegi óvoda terveit – figyelembe véve Mezei Mihály mérnök
úr előzetes munkáit – Csáji Attila mérnök készítette. A kivitelezési munkákat Csány Zoltán
mérnök irányította. 2010-ben Dunakeszi új
polgármestere, Dióssi Csaba úr kérésére – miután a város a többletköltségek jelentős részét
magára vállalta – a megyéspüspök engedélyez-
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A Szent Erzsébet Katolikus
Óvodát június 5-én szentelte
fel Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, 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 műsorával színesített eseményen.
Dunakeszin ez év szeptember
1-jétől az egyházi óvoda jóvoltából 150-170 hellyel növekszik
az óvodai férőhelyek száma.
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 munkának, a sok felajánlásnak, és az alvállalkozók
visszafogott árainak köszönhető. Három óvoda és egy nagy cég használt bútorokat adományozott. (Ezzel együtt a belső bútorzatnak még
csak a fele van meg.) Az építkezés anyagi fedezetét nagyrészt biztosító közadakozásban kb.
600 ember vett részt (Kalocsáról, Miskolcról
és Kanadából is voltak szponzorok), és 16 jótékonysági rendezvény támogatta négy év alatt
a nemes ügyet.

Az épület felszentelési ünnepségén Dászkál
Istvánné, az új intézmény kinevezett vezetője röviden összefoglalta az építkezés történetét, néhány szóval felvázolta szakmai hitvallását. Az óvoda a boldog gyermekkor szolgálatába szeretne állni. Hiszen legjobban a biztonságban élő, boldog gyermek fejlődik. Ezután
Dióssi Csaba polgármester méltatta a példás
összefogást, amelyet ismét siker koronázott,
és azt kívánta az óvodával kapcsolatba kerülő családoknak, hogy az intézménnyel való
együttműködés tegye sikeresebbé az ő életüket is. Dr. Beer Miklós püspök úr az óvodát felszentelte és a Szentlélekre bízta. Ne álljon meg

az óvoda a kiváló szakmai szinten, hanem adja
hozzá azt a többletet, amely csak Jézusnál található meg, és amely többlet az emberi boldogság legfőbb garanciája. Ehhez az intézmény
valamennyi munkatársának, a plébános útmutatásai 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 kisgyermekeik is, és „kerti eszközeikkel” szépítik
leendő óvodájukat. A küzdelmes, szép történet hasonló folytatást sejtet. Bízzunk városunk
gyarapodásában, az emberek jó célért való ös�szefogásában.
Szabó József plébános
Fotó: Kiss József

Amikor azt a szót hallom, Pünkösd, akkor a Húsvéthoz hasonlóan azonnal a hozzá kapcsolódó egyházi ünnep, illetve
népi hagyományok jutnak
az eszembe. Gyermekeimmel
nem egyszer idézzük fel, hogy
annak idején, nagyszüleink,
dédszüleink, távoli őseink mivel tették emlékezetessé ezt a bizonyos ötvenedik napot.

M

iként válhatott valakiből
pünkösdi király: amolyan legényvirtus volt a
választás, lovas versen�nyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára és minden

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 részén templomot szeretnének építeni A GÖRÖGKATOLIKUSOK.

G

örögkatolikus egyház, egy kicsit megtévesztő megnevezés, hiszen nem sok
közünk van a mediterrán országhoz, a helyes és érthető
megnevezés, a bizánci szertartású katolikus keresztények. A
kalandozó magyarok első találkozása a kereszténységgel a bizánci, keleti rítus volt. Több magyar méltóság, Tormás, Búlcsú,
Gyula fel is vették a keleti kereszténységet, de a legendák szerint Géza Sarolttal kötött házassága alkalmával keresztelkedett
meg a keleti szertartás szerint.
A bizánci rítus kezdettől fogva
jelen volt kialakuló országunkban. Az 1054-es egyházszakadás után a két egyház kelet és
nyugat egyre jobban eltávolodott egymástól, de az uniós törekvések, hogy egy akol legyen
és egy pásztor folyamatosan jelen voltak. A keleti szertartású
magyarság lassan asszimilálódott, egyrészt áttért a római katolikus szertartásra, másrészt a
bevándorolt ortodox nemzetiségekhez csatlakoztak. A török
hódoltság alatt egy újjáéledés tapasztalható, sok helyen teljesen
kicserélődött a lakosság, keleti
szertartású nemzetiségek tele-

pedtek le, amelyek később elmagyarosodtak, ez a kapocs a keleti szertartású keresztények és a
magyar görögkatolikus egyház
kialakulásában. Néhány fontos
mérföldkő a történelmünkben
az ungvári unió 1646-ban, majd
Mária Terézia kérésére XIV. Kelemen pápa 1771-ben a munkácsi
püspökség felállítása, mely által
a görögkatolikusoknak püspöke és egyházmegyéje lett. A hazánkban élő görögkatolikusok
szláv és román nyelven végezték a Szent Liturgiát, de a magyarok magyar nyelven szeret-

tek volna imádkozni, de a különböző hazánkban élő keleti
szertartású nemzetiségek ezeket
a törekvéseket mindig meghiúsították. De ahogy a nemzetiségek ragaszkodtak nyelvükhöz
így ragaszkodtak a magyarok is,
ezért a hajdúdorogiak küldöttséget küldtek Rómába egy magyar püspökség felállításáért,
ahol a liturgia hivatalos nyelve a
magyar. 1912-ben X. Szent Pius
a Christideles Graeci kezdetű
bullájával irántuk való tiszteletből megalapította a Hajdúdorogi
Egyházmegyét.
(Forrás: dr.

A közös hitünkben

mulatságra hivatalos volt. A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak,
ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén
a háziak megkérdezték a lányokat: „hadd
látom a királynétokat édes-e vagy savanyú?” Fellebbentve a díszes kendőt, megcsiklandozzák a kislány állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem
villanthatja ki, megnyugszanak a háziak,
mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak
a jót kívánóknak.

De sosem feledkezünk meg arról, hogy
hitünk szerint Pünkösdkor három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; a keresztény egyház 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 évszázados hagyománnyá vált Csíksomlyón,
amely ezen az ünnepen a magyarság
egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

Pirigyi István, A magyar görög
katolikusság története) Mivel a
görögkatolikusok a keleti országrészben éltek, a munka és
egy „szebb jövő„ utáni vágy miatt családok keltek útra és telepedtek le az ország szinte teljes
területén. Ezért más vallásokhoz képest kisebb lélekszámú
közösségek léteznek a szórvány
területén. Papjaik sokszor több
megyét átutazva keresik fel híveiket, 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 bennük a vágy egy saját templom
után, ahol együtt lehetnek, és
együtt imádkozhatják több évszázados fohászaikat. Ebben az
évben szeretnénk elkezdeni és
megvalósítani ezt az álmot, hogy
egy saját hagyományainkat tükröző templomunk, liturgikus terünk legyen. Ehhez szükségünk
van minden jószándékú ember
segítségére, támogatására. Az
előbbi sorokban a teljesség igénye nélkül próbáltam meg bemutatni azt, hogy bizánci szertartású katolikus keresztények
mennyire hozzátartoznak magyarságunk történetéhez, és
mennyivel színesebbé teszik az
Istenhez fordulásunkat, Istennel
való kapcsolatunkat.
Bubrik Miklós
parochus

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, ezerszer megerősíti elkötelezettségét hazája irányába. Képeket, híradásokat, könyveket vagy éppen internetes tudósításokat nézve megfogadjuk gyermekeimmel,
hogy egyszer az életünkben mindenképpen elzarándokolunk e kegyhelyre.
Mert mindannyian átérezzük, hogy
fontos üzenetet hordoz ez az ünnep: az
ember és a természet szeretetét hirdeti,
amiben megkapaszkodhatunk, és ami által továbbléphetünk. Az ünnepeket követő hétköznapjaiban.
- molnár -
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A jubiláló Nyugdíjas Kiránduló Klub
Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte
fennállásának 35. évfordulóját a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub. A VOKE
József Attila Művelődési Központban megtartott ünnepségre az ország számos pontjáról,
összességében 26 településről érkeztek a vasutas nyugdíjas klubok képviselői.

A

klubéletet
bemutató gazdag fotóanyagból, illetve a tagok kézimunkáiból rendeztek
kiállítást, melyet Juhász Róbert,
a Bombardier MÁV Kft. képviselője nyitott meg. Ezt követően
a színházteremben folytatódott a
program, melyen megjelent Dióssi
Csaba polgármester, országgyűlési képviselő, Horváth László, a
Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke, Molnár
Géza, a Vasutas Kulturális és Szabadidő Egyesület, valamint a Te-

rületi Művelődési Intézmények
Egyesületének elnöke, valamint
Palszkó Róbert, a művelődési központ igazgatótanácsának elnöke.
A klub zászlajának behozatala,
valamint a Nyugdíjas Táncsoport
Palotásának előadását követően
Palásti Béla, a művelődési központ igazgatója mondott köszöntőt. Kiemelte, hogy a klub műkö-

désével a környező településeknek
is példát mutat. „Büszkék lehetnek munkájukra, eredményeikre,
hiszen ma már majdnem 400 fő
tagjaik létszáma és a 15 éve működő művészeti közösségeik is
sok szép eredmény tulajdonosai”,
hangsúlyozta az igazgató s hozzátette: „Őrzik a vasutas és városi
hagyományokat, szeretik lakóhelyüket, amelyért sokszor és sokat
tesznek .”
Ezt követően Terbe Józsefné
klubvezető üdvözölte a vendégeket, majd Horváth László mondott beszédet. Szólt arról, hogy
a szövetség tíz éve a művelődési
központban indította útjára a generációs kapcsolatok erősítését,
gazdagítását szolgáló nagyszülők
és unokák elnevezésű programot,
melynek gazdag eredményeihez a
jubiláló közösség jelentősen hozzájárult. Külön köszöntötte a klub
korábbi, immár örökös elnökét,
Bálint Jánosnét.
Nagy értéke a városnak a klubban folyó közösségi élet, hangsúlyozta Dióssi Csaba, és elismeréssel szólt a három és fél évtizedes
folyamatos, egyre gazdagodó tevékenységről. Molnár Géza pedig
arról beszélt, hogy azok a nyugdíjasok, akik közösségi életet élnek,
önmagukat és környezetüket is
gazdagítják.

Hősök napja
A Hősök napján, vagyis minden év májusának
utolsó vasárnapján megemlékezést tartanak a hősi halottakról. Az idei megemlékezésre és koszorúzásra május 26-án került sor
Dunakeszin a város diákságának körében.

A

Hősök napjának eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vis�sza, amelyben kimondták, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét
megfelelő módon kifejezésre kell
juttatni”. E törvénycikk szerint
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minden község és város anyagi
helyzetéhez mérten köteles méltó
emléket állítani az utókor számára mindazok nevével, akik a hazáért áldozták életüket.
Ennek kapcsán állították fel
városunkban az első világháborús emlékművet. 1928. janu-

A szónokok emlékszalagokat kötöttek a klubzászlóra, majd
Dióssi Csaba és Horváth László mintegy megerősítve az eddigi közös tevékenységet, újabb
időszakra szóló Együttműködési
megállapodást írt alá a szövetség
és Dunakeszi város Önkormányzata nevében.
A jubileumról nem hiányozhatott az emlékek felidézése. Erről
képes előadásával Terbe Józsefné
gondoskodott, sok kellemes pillanatot szerezve a jelenlévőknek.
Az ünnepséget műsor is színesítette. A Nyugdíjas Tánccsoport
Séta a Stefánián címmel mutatott
be egy táncot és részletet adott elő
a Macskák című musicalból.

Népdalcsokorral
kedvesdett Szakáll Lászlóné vezetésével az énekkar, fellépett a Rokka
Néptáncegyüttes, verset mondott
Dobrovits Istvánné és Radostyán
Henrikné, majd a klubbal együttműködő Bárdos Lajos Általános
Iskola 6. osztályos tanulói énekeltek Altsach Gergely vezetésével. Az iskola nevében Horváthné
Szentléleki Katalin igazgató as�szony mondott üdvözlő szavakat.
Végezetül a vendégklubok képviselői köszöntötték a jubiláló közösséget, s a rendezvény közös
ebéddel zárult.

ár 10-én kötöttek szerződést az
alkotókkal, Pongrácz Siegfried
és Reichenberger Jenő budapesti
szobrászművészekkel. Az emlékmű 8500 pengőből készült: 6244
pengő közadakozásból, 1550 pengő földek haszonbér összegéből,
705 pengő pedig e célra rendezett előadásokból gyűlt össze. Az
emlékmű tábláján 115 hősi halott 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 rendben tartott emlékműnél bensőséges megemlékezésre került sor
Szakáll Lászlóné, illetve a Tóth
Mariska Hagyományőrző Alapítvány szervezésében, ahol a Fazekas Mihály Általános Iskola tanulói műsorát láthatták az érdeklődők. A rövid műsort az első
világháborús emlékmű megkoszorúzása követte, majd a második világháborús emlékműnél is
elhelyezésre kerültek az emlékezés virágai.
Napjainkra az ünnep a kegyeletadás mellett – és azzal egyenértékűen – a béke jelentőségére is
felhívja a figyelmet.
Legindi Tímea

Katona M. István
A szerző felvételei

Heti értesítő
a Programirodától

Új szolgáltatással bővült a városlakók tájékoztatása a településen zajló programokról. A
Dunakeszi Programiroda internetes levelezőrendszerére feliratkozva heti rendszerességgel értesülhetnek az érdeklődők a legújabb
programlehetőségekről. A sport, illetve kulturális rendezvények mellett egyéb hírekkel is szolgálnak ezek a levelek, melyeket az iroda dolgozói
állítanak össze.

A

Kultúr7 névre hallgató
negyedéves kiadvány
mellett tehát hetente
újabb és újabb információkhoz
juthatunk a városi rendezvényeket illetően e-mail-ben Dunakeszi Város kulturális hírleveléből. Ez a fajta szolgáltatás
igen praktikus, hiszen mindig
csak az elkövetkező rövid időszak eseményeiről értesülhetünk belőle, ezáltal hétvégéink
is tervezhetőbbé válnak, amit
mindig naprakész információs
anyagok segítenek.
A hírlevélben egy-egy adott

program esetén nem csak annak időpontjáról értesülhetünk, hanem a rendezvény
pontos címe, esetleges belépési költségei mellett egy rövid
leírást is tartalmaz a heti bontásban megjelenő összefoglaló, amely tulajdonképpen
a háromhavonta megjelenő
nyomtatott kiadvány elektronikus kiegészítéseként funkcionál.
A hírlevélre a dunakeszi.
hu városi honlap nyitólapján
iratkozhatunk fel.
Legindi Tímea

Programajánló
JÚNIusra

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

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!

Dunakeszi lakói örömmel vették tudomásul, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ és Dunakeszi Város
Önkormányzatának közös finanszírozásában átépül a Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth
Lajos utca – Fóti út – Verseny
utca csomópontja. A tervek
szerint tavaly évvégén kellett volna átadni a Luther
Márton téren épülő körforgalmú csomópontot, melyet a téli leállás és a közművek
kiváltásának elhúzódása csak
idén június 1-jén adtak át a forgalomnak. A munka nélkül telt
hónapok alatt jelentősen vis�szaesett a környéken működő
vállalkozások forgalma.

Átadták a Luther Márton téri
körforgalmi csomópontot

A

tervek szerint a forgalomelterelés október végétől december
végéig tartott volna, a gyorsnak ígérkező építkezés azonban bosszúsan hosszúra sikeredett. A
munkaterület átadása 2010. szeptember
20-án megtörtént, a kivitelezés is elkezdődött egy héten belül, viszont a sebtében elkezdett munkálatok tíz nap látványos kezdet után abbamaradtak. Míg kezdetben a
hatalmas munkagépek, útépítő munkások villámsebességgel kezdték átalakítani a megjelölt területet, néhány nap múlva
érthetetlen módon leálltak. Kiderült, hogy
a közművek kiváltásával és a tervek elfogadásával problémák vannak, ezért lépett a
fékbe az építést végző COLAS ÚT Zrt.
Az építés befejezését a kezdési év december végére ígérték a szakemberek, de
a környék a jelekből már arra következtetett, hogy valami nem stimmel a körforgalom körül.
A munkálatok megrendelője – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt – tehetetlenül

állt a problémák előtt. A megrendelő és a város jogos igénye volt a gyors építés, de a környék szolgáltatóinak is ez volt az érdekük.
A forgalomterelés október 28-án kezdődött. A több kilométeres „vargabetűvel”
közlekedő járművek a terelés következtében azonban kényszerpályára kerültek. Az
önkormányzat közbejárása alapján a csomópont környéke az építés teljes időtartama alatt ugyan járható volt, de nem tudtak parkolni a környék egyetlen utcájában
sem. Az érintett terület szolgáltatói, egyik
percről a másikra, kuncsaftok nélkül maradtak, csőd közeli állapotba kerültek. Panaszukkal a velük mindenben egyetértő
önkormányzathoz fordultak, hogy segítse
kártérítési igényük kielégítését.
Közben a papírmunka nagy része, a kisajátítások és tervek érvényesítése, az engedélyek jogerőre emelkedése zöld lámpát
kapott. Az építkezés látványosan újra indult, és gyors ütemben folytatódott. A csomópontot végül 2011. június elsején átadták a forgalomnak.

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
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A biztonságos – forgalombarát – körforgalom az eddigi tapasztalatok szerint beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
BCSI
Fotó: KesziPress

Németül is beszélő pultos hölgy
munkát keres vendéglátásban vagy
kereskedelemben – alkalmanként
is! Tel.: +36-20-451-0575

Dr. Vanek Zsuzsa
„elhozta” Egyiptomot
Dunakeszire
Egyiptom varázslatos világát hozta el Dunakeszire Dr. Vanek Zsuzsanna, a Harminc legsikeresebb magyar 2010 címet elnyert egyiptológus-régész, akinek nagysikerű kiállításának 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 ellátogatott Dunakeszire Őexcellenciája Aly El-Hefny, Egyiptom magyarországi nagykövete. A városunkban élő kiváló tudós szakmai teljesítményét, Dunakeszi jó hírének öregbítéséért tett fáradozásait Dióssi Csaba polgármester Oklevéllel, Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi Csoma Általános Iskola
igazgatója, az intézmény névadójáról elnevezett Emlékéremmel köszönte meg.
„Kisvárosban lakni – jó. Itt
emberi dimenziókban élünk.
Kellemes érzés nap, mint nap
akárcsak egy mosollyal köszönteni egymást, tudni, hogy itt a jó
szándékok természetes módon
találkoznak. Jó itt lakni azért
is, mert közel vagyunk egymáshoz, 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 érezheti otthon magát” – kezdte a világhírű egyiptológus kutatásait bemutató kiállítás megnyitóján mondott köszöntőjét Kollár
Albin. A Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola nyugalmazott
igazgatója méltató szavaiban sugárzó tisztelettel és szeretettel
beszélt a régész, és az iskolához,
a városhoz ezer szállal kötődő
édesanya emberi nagyságáról,
arról a példaértékű önzetlenségéről, melyet az elmúlt másfél évtizedben hatalmas tudásának élményszerű átadásával élvezhettek. Dr. Vanek Zsuzsanna gazdag szakmai életútjának
bemutatása után Kollár Albin a
régész tudományos munkásságának egyik csúcspontját jelentő

egyiptomi felfedezését mutatta
be. – Zsuzsanna 2010-ben feljutott szakmai munkássága csúcspontjára, amikor az általa vezetett expedíció Észak – Egyiptomban egy görög – római települést tárt fel. E munka értékét
jelzi a nagy nemzetközi visszhang is. A Kom Truga-i régészeti tevékenység mellett Thébában
is eredeti ókori hagyatékra lelt.
Vanek Zsuzsanna tudományos
tekintélyét, nemzetközi elismertségét nem csupán gyakorlati feltáró – gyűjtő munkájával,
hanem a mélyből feltárt kincsek
leírásával, feldolgozásával érte
el. Eredményeit állami támogatások nélkül, hallatlan hivatástudattal, tudományága iránti alázattal és áldozathozatallal,
tántoríthatatlan céltudatossággal érte el. Állami finanszírozással még gazdagabb utat tudhatna maga mögött. Pályájának
egyes szakaszai iskolánk névadójának emlékét idézi – hangzottak Kollár Albin méltató szavai.
Dióssi Csaba polgármester
köszöntőjében a város pezsdülő kulturális és művészeti életének közösségépítő jelentőségét
hangsúlyozta, amelyben kitüntetett szerep jut az ismert és el-

ismert dunakeszi polgároknak.
Gratulált a világhírű egyiptológus kutató munkájához, s ahhoz a szakmai sikerhez, mellyel
büszkeséget hozott Dunakeszinek. Dióssi Csaba a város elismeréseként Oklevelet adományázott Dr. Vanek Zsuzsannának.
Kárpáti Zoltánné kedves, személyes hangvételű köszöntőjében a legnagyobb elismeréssel 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 vis�szanyúló kultúráját, építészetében feltáruló történelmét bemutató kiállításról elismeréssel
beszélt Egyiptom magyarországi nagykövete. Aly El-Hefny kü-

lönlegesnek nevezte az országát
iskolai környezetben bemutató tárlatot, melyről és az ásatásokat irányító magyar tudósról,
Dr. Vanek Zsuzsáról elismeréssel beszélt. A kiállítás jól szolgálja 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 múltjának és történelmének egy jelentős korszakát bemutató kiállítást több héten tekinthették meg az érdeklődök a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolában, melyet Harangozó Katalin
tanárnő rendezett.
Vetési Imre

V

dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)

áltozik az 1992. évi XXII.
tv. a Munka Törvénykönyve valószínűleg 2011.
július 1. napjával, amen�nyiben az Országgyűlés elfogadja a
kormány által benyújtott törvényjavaslatot. A változások bevezetésének
időbeli ütemezését is a fent írt jogszabály tartalmazza majd.
Röviden összefoglaljuk azokat a
főbb irányvonalakat, melyek valószínűleg jelentősen átformálják a munka
világát. A modernizáció halaszhatatlan, hiszen a munkajogi szabályozás
kötöttsége, a kedvezmények rendezetlen, munkáltató számára nehezen teljesíthető rendszere a szerzői álláspont
szerint a munkaadók – különösen nehéz gazdasági környezetben – versenyelőnyét jelentősen csökkenti, másik oldalról viszont a szerzett munkavállalói jogok elvételét, csökkentését is célozza, mely minden bizonnyal
elégedetlenséget szül.
▶ Próbaidő szabályai változnak:
A közszférában alkalmazott megoldáshoz igazodva, akár 6 hónapos pró-

baidőt is kiköthetne a munkáltató, de
csak akkor, ha erre a munkáltatónál
hatályos kollektív szerződés felhatalmazást ad részére. Kollektív szerződés
a kisebb munkáltatóknál egyáltalán
nincs, ezért ennek a szabálymódosításnak a jelentősége a nagyvállalatokat,
multinacionális társaságokat érinti.
▶ Hosszabb munkahét bevezetése:
A rendes munkaidő mértékének átmeneti csökkentése miatt fel nem
használt munkaórák hosszabb időre
átcsoportosíthatók úgy, hogy később a
munkavállalók heti 44 órát is dolgozhatnak, akár heti 40 órára járó bérért.
A javaslat ugyanakkor azt is tartalmazza: a hosszabb munkaidőben való
foglalkoztatásra legfeljebb egy évig
kerülhetne sor, ezen idő túllépése esetén már a munkavállaló részére háromszoros bér járna, illetve, hogy a
korábbi megállapodás lejártát követően csak egy év elteltével lehet ismét
magasabb munkaidőben foglalkoztatni a munkavállalót.
▶ Szabadság kiadásának szabályai:
Szabadságot a módosító javaslat sze-

Szúnyoggyérítés
a Dunakeszi Kistérség
településein
Dunakeszi Kistérség Többcélú
Társulása 2007. évtől kezdődően látja el a szúnyoggyérítési feladatokat kistérségi
szinten. A gyérítés elvégzésére
valamint a felügyelő szakértői tevékenység ellátására előzetesen bekért árajánlatok kiválasztását követően kerül sor.

A

z e célra rendelkezésre álló pénzügyi keret Dunakeszi Kistérségben 450 ha nagyságú terület légi
gyérítését teszi lehetővé. A gyérítés elsősorban a
települések vízhez közel eső lakott részén a part menti sávot, valamint a horgász tavak teljes területét érinti. Légi
gyérítés lakott területen csak közvetlenül a part menti utcákban 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 gyérítés 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 útvonala 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 gyérítéseken felül, további két alkalommal pótgyérítést is elrendel.
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rint kettőnél több részletben csak a
munkavállaló kérésére lehet majd kiadni. Kivételesen fontos munkáltatói
gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő egyéb ok miatt a munkáltató kettőnél több részletben is kiadhatja a szabadságot, azonban –a felek eltérő megállapodása hiányában
– ebben az esetben is megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább
egyszer legalább tizennégy összefüggő naptári nap távollétet biztosító szabadság.
A munkáltatói terhek csökkentése érdekében a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj igénybevételének idejére járó fizetés nélküli szabadságnak nem az első éve, hanem csak az első hat hónapja jogosít
szabadságra.
▶ A szabadság pénzbeli megváltásának két lehetőségei:
A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor nem kapta meg a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságát, azt pénzben kell megváltani.

A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően,
ha a munkavállaló a gyermek ápolása,
gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó
szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is
meg lehet váltani.
▶ Rendkívüli munkavégzés ellenértéke:
A munkaidő-beosztás szerinti napi
munkaidőt meghaladóan, illetve a
munkaidőkereten felül végzett munka esetén a rendkívüli munkavégzés
ellenértéke, pótléka mértéke ötven
százalék. A munkáltató előírhatja azt
is, hogy ellenértékként –pótlék helyett
–szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál.
A fent írt javaslatok még csak tájékoztató jellegűek, a Magyarország
Kormánya az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslatának főbb elemei, melyek változhatnak az Országgyűlés döntése alapján.
Folytatjuk...

Szakmai Konferencia Pest megyei
könyvtárosok részvételével
TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR” Tudás
depó-Expressz” A könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig
tartó tanulás érdekében c. pályázaton. A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése, képzési szerepének erősítése projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A pályázat során eddig megvalósított projekteket a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a Könyvtárunk a digitális országúton címmel május 25-én
megrendezett szakmai konferencián
mutatta be Pest megye könyvtárosainak. Lőrincz András a Polgármesteri
Hivatal osztályvezetője köszöntötte a
vendégeket. Ezt kövezően Ládi Lász
ló, a Könyvtári Intézet osztályvezetője 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 ismertette. Ezt követően Csonka Mária igazgató ismertette a könyvtári TÁMOP
pályázat céljait, majd Preysing Fri
gyes könyvtáros bemutatta a készülő új könyvtári portált. A meghívott
könyvtári szakemberek különösen a
helytörténeti adatbázisok iránt mutattak nagy érdeklődést. A kistérségi alkotók, a kistérségi szobrok, emlékművek, kiállítóhelyek és a helyismereti fényképek adatbázisát Lőrincz
Róbert könyvtáros ismertette, hasonlóképpen a Látnivalók Dunakeszin
adatbázist. Ez utóbbi több turista útvonalat tartalmaz, virtuális sétákat
lehet tenni a városban és megismerkedni a nevezetességekkel. A bemutatók végén lehetőség volt kötetlen
szakmai beszélgetésre, és a résztvevők megvendégelésére.
Csonka Mária

Kiállítás Gulyás Péterre emlékezve

Fotók a fotósról
Gulyás Péter neve minden törzsgyökeres dunakeszi számára ismerősen cseng a régi fényképészboltnak vagy a helyi kábeltelevíziónak köszönhetően. Sajnos Péter néhány hónapja már nincs
közöttünk, azonban az emléke a barátok és ismerősök számára
kitörölhetetlen. Szabó Margó fotókiállítása ezért született.
„Huszonöt éves a barátságunk. Kiállítás megnyitókon, baráti összejöveteleken órákig beszélgettünk és nem csak fotózásról. Igazi lelki társam
és egyben tanítóm volt Peti. Amikor a művész barátaimnak kiállításokat szerveztem, az első hívásomra mellém állt, fényképezte, videózta, „reklámozta” 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 ötleteket adott, tanított alázattal és türelemmel a fotós, a nagyon jó ember, akit mindenki szeretett,
mert végtelen jó természetű, segítőkész, jó humorú srác volt.” – mesélte Szabó Margó, aki már több
mint 40 éve fényképez. Akárhova megy, a fényképezőgép elmaradhatatlan kellék, legyen szó kirándulásról, egy sétáról a lóversenypályán vagy a
Duna-parton, illetve városi vagy baráti rendezvényről. Így gyűlt össze Gulyás Péterről is több
tucatnyi kép, felidézve a közös beszélgetéseket és
eseményeket. „Ezeket a fotókat nézegetve döntöttem el, hogy most már tényleg megvalósítóm
a régi tervemet és megrendezem a kiállításomat.
Úgy gondoltam, hogy Péternek mindenképpen
szeretnék emléket állítani és ezzel nemcsak emlékezhetünk rá, hanem talán egy kicsit gyógyíthatjuk is azt a sebet, amelyet az elvesztése okozott.” –
fejtette ki a fotós.

A május 21-i megnyitón azonban másfajta témákkal is találkozhattunk. Személyes válogatást láthattunk Dunakeszi tájairól, a romantikus
hangulatú esti sétákról a lóversenypályán, a néhány évvel ezelőtti Duna-parti árvízről, a kedvenc állatokról, az állatszeretetről és legkarakteresebb 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 kedves barát nagy szerepet vállalt abban, hogy a kiállítás sikeresen létrejöhessen. A megnyitón a
hangulatról Vincze József gondoskodott, aki saját szerzeményét adta elő gitárkísérlettel, valamint Varjas János, aki szintén saját versét mondta 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 megemlékezést. A megható pillantok ellenére azonban
nem sikerült szomorúra a megnyitó, inkább az
összetartozás érzését keltette mindenkiben, valamint megmutatta, hogy mennyire fontos és
örök érték a barátság, illetve, az egymásra való
odafigyelés.
Vonczem Gabriella
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Kaszás Géza naplót ír, amit csak a gyermekei olvashatnak majd el

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 fogalmaz, 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.
–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 június 4-én véget ért a szezon. Január óta rengeteget játszottam Miskolcon, ahol Radoslav
Milenkovics rendezésében állí-
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tottuk színpadra Moliere Képzelt beteg című színdarabját,
melynek a főszereplője voltam.
Nagyon sokat voltam a borsodi megyeszékhelyen, de szerencsére a családom is sokszor velem lehetett. Nélkülük
sokkal nehezebben ment volna 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 büszkén mondom, nagy szerelem
a miénk, de még nem akkora a
lányom, hogy a munkába is eljöjjön velem. Nimród viszont a
próbákon is ott volt velem, és
a rendező mellől nézte végig,
ahogy apukája a színpadon veszekszik a szerep szerinti gyermekével. Utána nehezen tudtam vele megértetni, hogy apa
csak játszott.
– Nem könnyű a kisgyerme
kes szülő élete…
– Ez biztos, hisz megállás nélkül akcióban vannak,
ha nem esznek vagy alszanak.
De ez így van jól, és én egyetlen percet sem akarok kihagyni ezekből a gyönyörű pillanatokból. Egyelőre még az anya
az elsőszámú sztár, de egyre
erősebb a kapocs köztem és két
gyermekem között. Nagy titokban időnként leülök a számítógépem elé, hogy például
az ezzel kapcsolatos gondolataimat szavakba öntsem.
– Nocsak, blogot ír?
– Én inkább titkos naplónak hívom, amit egyelőre rajtam kívül senki sem láthat. A
gyermekeimnek készül, akik a
halálom után olvashatják majd
el. Remélem, segítség lesz számukra 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 szokták az okosok, nyaralni csak a
gyermekek nyaralnak, a szülők

állandó készenlétben élik meg
ezt az időszakot. De azt mondom, ennek ellenére szinte remegve várom már, hogy a horvát 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 töké
leteset alkotni?
– Legfeljebb rendezvényeken vállalok műsorvezetést
idén, nagyobb lélegzetű munkára most nemet mondok. Fel
kell töltődnöm, hisz a színjátszás mellett a másik nagy szerelem számomra a film. Már
nagyon várjuk, hogy a Nemzeti Filmalap megkezdje a működését, valamint azt, hogy
végre megtisztuljon ez a szakma. Ha ez megtörténik, akkor
szívesen csinálok filmet, és az
anyagi hátterét pályázatok útján próbálom majd előteremteni. Éppen ezért, ha a gyerekek éppen alszanak, megpróbálok új témákat keresni, amit
vászonra lehet vinni.
– Ezek szerint a lovak most
nélkülözni fogják ezen a nyá
ron?
– Dehogy, sőt, megpróbálok sokat lovagolni, hisz szeptemberben ismét részt veszek
majd a Nemzeti Vágtán. Ez a
fantasztikus rendezvény végre
a legjobb kezekbe került, hisz
a Lázár-fivérek a magyar lósport élő legendái. Előfordulhat, hogy nem a tavalyi lovammal indulok a versenyen, hanem egy olyan szilaj paripával,
aki a tulajdonosa szerint rajta
kívül senkit sem akar megtűrni a hátán.
–molnár -

Védett nyaralás

rvosi rovat

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.
– Baktériumok ellen igen kevés védőoltás létezik. Az említett véres hasmenéses megbetegedések ellen ismereteink
szerint a legnagyobb védelmet a legegyszerűbb higiénés rendszabályok betartása adhat. Tudni kell, hogy az ember nem
csak a szennyezett élelmiszerek elfogyasztása révén fertőződhet, hanem a baktériumot hordozó állattal történt közvetlen
kapcsolat (az állat gondozása, simogatása, 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 személyekre. A baktérium érzékeny a főzésre, ütésre, de a fagyasztást túléli. A nyersen
fogyasztható élelmiszerek (zöldség, gyümölcs) alapos mosása, hámozása csökkenti a megbetegedés kockázatát, mivel csökken a szervezetbe jutó csíraszám (a betegség kialakulásához szükséges dózis). A beteg emberek környezetében élők körében a
kórokozó közvetlen emberről emberre történő terjedése a helyes kézmosási gyakorlattal megelőzhető. Ami pedig a védőoltásokat illeti, utazás előtt nem árt tájékozódni, van-e, s ha igen, akkor milyen konkrét
betegségtípus jellemző az általunk választott országra, ami ellen célszerű itthon oltással, vagy éppen tablettákkal védettséget
szereznünk.
– Melyek azok a leggyakoribb betegsé
gek, amelyek ellen az időben beadott vé
dőoltás ajánlott?
– Mindenek előtt nyomatékosan felhívnám a figyelmet: amire most néhány példát mondok, az nem a teljes lista. Már útitervünk kialakításakor érdemes végigböngészni az internetet, akár az ÁNTSZ, vagy

éppen a Külügyminisztérium honlapját.
Itt az aktuális fenyegetettségekről kaphatunk információt. Leggyakrabban a fertőző májgyulladás különböző formái, valamint a hastífusz azok, amelyek előfordulhatnak – sajnos nem csak – úgynevezett
egzotikus úti célok esetében. A hepatitis
A, illetve B vírusa elleni védőoltások érvényességét” 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 kombinált, A és B komponens ellen ható vakcínát
– a tervezett utazás előtt 4-6 héttel beadatniuk. A háziorvosok, vagy a főváros több
oltóközpontjában ezt kérésre elvégzik Joggal vetődik fel a kérdés: mitől fertőződhetünk meg egy sokcsillagos szálloda minden igényt kielégítő konyháján? Gyakran
a fagylaltok, koktélok, jégkockák előállítására hasznát csapvíztől, vagy akár mosatlan zöldségekkel, gyümölcsökkel, fer-

tőzött élelmiszerekkel, part menti vizekben tenyésztett állatokból készült nyers,
vagy nem eléggé átfőzött tengeri ételekkel, nem ivóvíz minőségű vízzel kerülhet
be valamelyik kórokozó a szervezetünkbe.
Ez igaz lehet a mediterrán országok többségére, vagy akár Észak-Afrika országaira,
a közel és a távol Keletre szervezett utazásokra 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 kockázatát, hogy az egészségügyi szolgáltatás
színvonala jóval elmarad az európaitól,
sok orvosi rendelőben, vagy az oly népszerű tetováló szalonokban például nem egyszer használatos tűt, hanem csak fertőtlenítettet használnak. A saját érdekünkben
kell nagyon körültekintőnek és meggondoltnak 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 konzultáció után keressük fel a fővárosban található valamelyik oltóközpontot, ahol az
általunk kiváltott vakcinát beadják és dokumentálják. Célszerű az oltásról szóló igazolást az egyéb okmányaink mellé
tenni, s magunkkal vinni, ezzel is növelve
biztonságérzetünket.

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a www.dunakeszikardiologia.hu honlapon találhatóak meg. Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi 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 pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pedig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizsgálatok. Gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszámon lehetséges a bejelentkezés.

Kerékpárüzlet
és szerviz

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

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

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

Forró Edénét köszöntötte
az önkormányzat
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 kabinetvezető kedves szavakkal köszöntötte, akinek örömteli, nagyon
boldog születésnapot kívánva nyújtott át egy szép csokor virágot. Jó kívánságai között reményét fejezte ki, hogy 5 év múlva is
jó egészségben üdvözölheti az ünnepelt MaNCI nénit.
Dr. Szalay Adrienn, a Polgármesteri Hivatal Szociális- és egészségügyi Osztályának munkatársa sok szeretettel gratulált
Forró Edénének, akinek átadta a Városi
Önkormányzat nevében – a polgármester
kézjegyével ellátott – Oklevelet és azt a köszöntő Emléklapot, amellyel Orbán Viktor
miniszterelnök tisztelte meg a 90. születésnapját ünneplő dunakeszi hölgyet.
Életem legszebb, legnagyszerűbb pillanata, hogy családom körében megélhettem a
90. születésnapomat – mondta a gratulálók
gyűrűjében Manci néni, aki egykoron az 1.

számú – mai nevén a Szent István – Általános Iskolában számtan, mértan és a fizika tudományára tanította a dunakeszi fiatalokat. Nagyon szerette a diákokat, akikről mindig azt vallotta: „Rossz diák nincs,
csak legfeljebb rosszul közvetítik felém a
tananyagot”. Nem szívesen buktatott, addig-addig gyakorolt a szerényebb teljesítményre képes tanulóval, hogy az valahogy mindig „átcsúszott” a léc fölött. Kedvenc tantárgya a fizika volt, amit a legendásan közkedvelt Öveges József professzornál
tanult. Az ő előadói stílusában tartotta az
órákat. Még ma is meg van az illusztrációként használt mágneses csacsi…
Manci nénit húszan – köztük két fiának
családja és hét unokája – ünnepelték a jeles évfordulón.
Szerkesztőségünk nevében szeretettel
köszöntjük Manci nénit, boldog születésnapot kívánunk!
Vetési Imre
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É P Í TŐA NYAG
ÉS MINDEN...
ÉPÍTŐANYAG AKCIÓK 2011. 06. 30 – ig!
SZÁRAZÉPÍTÉSZET:

UD profil 3 m:
CD profil 3 m:
UW 50 profil 4 m:
UW 75 profil 4 m:
CW 50 profil 3 m:
CW 75 profil 3 m:

13551126-

559,-/szál
881,/szál
1.205,/szál
1.469,-/szál
1.055,-/szál
1.235,-/szál

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

252-

Magyarország területén
a házhozszállítás díjtalan!

–35%

Ytong falazóelem akció a készlet erejéig:
Ytong 60x20x30 40 db/#
Ytong 60x20x30 NF+GT 40 db/#
Ytong 60x20x10 120 db/#

828,-/db
853,-/db
340,-/db

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!

Porotherm tégla akció a készlet erejéig:
PTH 38 N+F 60 db/#
PTH 30 N+F 80 db/#

275,-/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!

„A fenti árak áfás forintban megadott árak és a készlet erejéig érvényesek!

Nagyobb mennyiség esetén kérjen egyedi árat elérhetőségeinken!”
NEUTÓ VÁLL. KER. SZOLG. KFT.

Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137. Tel.: 27/540-525
Mobil: 30/924-3106
E-mail: neutokft@t-email.hu
26 GÖDI KÖRKÉP

Tel./Fax: 27/540-526
Web: www.neuto.hu

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

labdarúgás

atlétika
Atlétáink hétről hétre nagyszerű eredményeket
hoznak el a különböző versenyekről, most csak
az aranyérmeseket soroljuk fel, de sok ezüst
és bronzérmet is szereztek.
DVSE dobó, ugró és összesített 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 magasugrás, 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 eredmén�nyel aranyérmes lett. Molnár Gergely 110 m gátfutásban aranyérmes,
400 gáton 55.84 kiváló eredmén�nyel ezüstérmes. Rády Zoltán 400 gáton aranyérmes. Molnár és Rády az
elért idejével teljesítette az IFI VB „B”
szintjét.

Albertirsa városi bajnokságáról a dunakeszi 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 távolugrásban, Serdülő: Baráti Patrícia
100 méteren, Ifjúsági: Thamó Emese
100 méteren és magasugrásban. Ifjúsági: 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 súlylökésben, kalapácsvetésben, diszkoszvetésben.
Az ifjúságiaknál Czéh Bence diszkoszvetésben és kalapácsvetésben
lett győztes.
Solymosi L ászló

fogyj bele a fürdőruhádba!
Nyári akciók, kedvezmények!
• 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 - NYOMÁS
TERÉPIÁVAL - BÉRLETBEN:
6 alk.: 45.000.- HELYETT 40.000.• 2 LÉPCSŐS INTENZÍV ALAKFORMÁLÓFESZESÍTŐ KEZELÉS: 10 alk. LPG + 5 alk.
MÉLYMELEG TERÁPIÁS HŐPAPLAN KEZELÉS
52.500.- HELYETT- 45.000.-

Alakformáló-Lézerstúdió
2120 Dunakeszi, Fillér u. 2. (Iskola úti üzletsor)
Tel.: +36-20/328-84-42 +36-70/432-48-49

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható! T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070 • Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás.
Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 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 vendéglátásban vagy kereskedelemben – alkalmanként is! Tel.: +36-20-451-0575 • Dunakeszi, 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: 1018 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 hegesztőket 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 telefonszámon lehet: 20/9540-090.

A Kinizsi második csapata ezüstérmes
A Dunakeszi Kinizsi első csapata folytatta jó szereplését, május hónapban 10 pontot ért el és
tartja 3. helyét.
Pomáz II – Dunakeszi K. II 3-4
(Szabó 3, Porubszki)

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, Szabadi Z., Szabó, Katona, Tardy Zs.)
Dunakeszi K-GEAC 5-1 (Katona 2,
Tardy Zs., Váradi, Szabó)
Mogyoród-Dunakeszi K 3-3 (Füzesi 2, Katona)

Dunakeszi Vasutas NB III Mátra csoportjában szerepel, május hónapban
két pontot szerzett.

Kinizsi második csapata, a bajnokcsapat ellen (Üröm) győzelmet ért el és
megtartotta tavaszi veretlenségét.
Dunakeszi K II- Üröm 2-1
(Szabó, öngól)

DVSE- Putnok 1-1 (Lőrincz)
Ózd- DVSE 2-1 (Lőrincz)
DVSE- Tiszaújváros 1-1 (Lőrincz)
Balmazújváros- DVSE 4-0
(Solymosi)

Második csapat a 2010-2011 évi bajnokságban, a második helyet szerezte meg.

Kitüntetettek:

Tanár
és tanítványa
Maracskó Pál – Magyar Atlétikai Szövetségtől az Utánpótlás nevelésért díjat vehette át 33 évi atlétikai edzői
munkájáért. Solymosi László – a Magyar Sakkszövetségtől – Szabó László díjat vehette át (1982 óta 347 sakkverseny rendezéséért).

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

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
Szivárvány Trade 2005 Kft.

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

Felmérés – varrás – felszerelés
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
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sport

labdarúgás
Dunakeszi Kinizsinél

A

Ezüstérmesek

Dunakeszi Kinizsi USE
labdarúgó csapatánál
a felnőtt második csapat nagyszerű bajnoki
évet zárt, Pest megyei III. osztályban
ezüstérmet szerzett. Szabó Gábor
27 éves labdarúgó 2010 februárjában jött vissza a Kinizsi csapatához.
Második csapatánál 2010 nyarától vállalta el az edzői feladatot, az
eredmények is ezt igazolják. 14 mérkőzésen lőtt gólt. 22 góljával a csapat gólkirálya, a Pest megyei III. osz-

tályban a góllövő listán a harmadik
helyen végzett.
– A labdarúgó pályafutásomat a Kinizsinél kezdtem 1996-ban – mondta az edző és játékos. – A csapat kialakításakor az volt célom, hogy egy
jó közösség alakuljon ki, hiszen a 18
évestől az 52 évesig (Kiss József)
mindenki szerepel a csapatban. Ős�szel az elsődleges cél az volt, hogy
a csapat összerázódjon, de az októberi labdarúgók elmenetele megviselte a csapatot. Amikor egy napra esett
az első és a második csapat mérkőzése, akkor voltunk nagy gondban. Ős�szel fájó volt a hat vereség. Örömmel
mondhatom el, a tavasz annál jobban
sikerült. Kilenc mérkőzésen 25 pontot
értünk el, így veretlenül zártuk a tavaszt. Üröm csapata mögött megszereztük a második helyet. Értékes győzelmet értünk el ellenük ősszel 4-2-re,
majd tavasszal 2-1-re. Tizenhárman
52 gólt rúgtunk, egy öngól volt, mögöttem Porubszki 9 góllal második.
– További tervek?
– Együtt marad a csapat, folytatni
szeretném.
– Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Kép, szöveg: Solymosi L ászló

Környezetvédelemmel
a pénztárcája védelméért!
Ne dobja el kimerült alkáli elemét
Használjon Incomp alkáli elem
Regeneráló készüléket!

Érdeklődjön az Incomp
szaküzletében!

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
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Chikung a Duna-parton

kézilabda

DVSE bent maradt az NB II- be
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)

Cápák 27-19 (Sziliczi 11, Orszánsz
ky 6, Blaskó 3, Kollarics 3, Horváth 2,
Honti 1, Földesi 1)
Cegléd Kék Cápák – Dunakeszi KUSE 24-28 (Sziliczi 6, Deézsi
6, Orszánszky 5, Horváth 4, Kollarics
3, Pölcz 3, Honti 1)

Dunakeszi Kinizsi női kézilabda csapata a Pest megyei bajnokságban szerepel, a csapat
az 5-8. helyért játszott.

A Pest megyei ifjúsági bajnokságban a lányok 3. helyen végeztek (Englert Zsófia, Kincses
Adrien, Horváth Luca, Deézsi Réka,
Kollarics Fanni, Honti Patricia, Benedek Orsolya, Pölcz Petra, Majer Angéla, Frigyes Réka, Szenes Bettina, Albert Renáta, Harcsa Nelli, Kovács Vivien, Sándor Johanna).
Gratulálunk!

Dunakeszi KUSE- Ceglédi Kék

Kép, szöveg: Solymosi

A 2010-2011 évi NB II Nyugati csoportjában a csapat 8. helyen végezett és bent maradt.

E G Y E 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!

A

gyakorlat a két nagy
– azaz külső és belső
chikung stílusok közül – a
belső stílusok közé tartozott. A lágy (belső) csikungban befelé
fordulva, célzott koncentrációval az
agy tudatosan irányítja a csi mozgását, ezért vizualizációk is szükségesek
hozzá. A belső csikung az agyi tevékenység teljes körű uralására törekedve tudatos energiamozgatást ér el, kevés testi, fizikai gyakorlattal. Ezek a
gyakorlatok pedig, leginkább a meditációkra épülnek.
Az egyesület céljai között szerepel egyébként ehhez kapcsolódóan
többek között a gyermekek és fiatalok mozgás iránti igényének felkelté-

se, a felnőtt korosztály sportolási lehetőségének biztosítása, tehetséges
fiatalok felkutatása és versenyeztetése, a sport gyakorlása által az önvédelem elsajátítása, illetve a megbetegedésekből való felgyógyulás és öngyógyulás elősegítése.
„Ahogyan Te is észrevetted, hölgyek jönnek többnyire, de ez nem
meglepő, hiszen a magyar egészségtudatosságban is a szebbik nem jár
előrébb. Azonban éppen ezért is szeretnék tenni a Dunakeszin élők egészségéért, ezért hívtam életre ezt az ingyenes, magas színvonalú gyakorlási lehetőséget. Úgy érzem ezzel nem
csak mestereim, hanem a Taichi szellemisége előtt is tisztelgek.” – zárta
beszélgetésünket Szabó Tamás.
Legindi Tímea

Wagner Solar Hungária Kft.
Nullázza le villamosenergia
költségét 20-25 nm
napelemmel!
Teljeskörű kivitelezés,
engedélyeztetés,
versenyképes árak
6 gyártó kínálatából
választhat, 25 év teljesítmény garancia, állami támogatás

További részletek honlapunkon:

www.wagnersolar.hu

mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

www.angyalmosoda.hu

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

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

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12

MOST ÉRDEMES MEGÚJULNI!
WAGNER SOLAR HUNGÁRIA KFT.
Elérhetőségeink:
2120 Dunakeszi,
Fóti út 92.
Telefon: (+36) 27 548-440
E-mail: info@wagnersolar.hu
www.wagnersolar.hu

Dunakeszi Polgár 31

Fotó: ©eh Foto&Grafie

Néhány hete nagy élményben volt részem, amikor a Duna-parton életemben először kipróbáltam a chikungot
a városunkban működő Gyémánt Lótusz Harcművészeti 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.
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Fót

Vásároljon a fóti Corában

2011. június 20 – 2011. június 26. között és AZONNALI kedvezményt adunk!
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)
kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

5 000 Ft feletti
vásárlás esetén
300 Ft azonnali
kedvezmény.

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

Fót

10 000 Ft feletti
vásárlás esetén
800 Ft azonnali
kedvezmény.

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

2011. június 20 – 2011. június 26. között

Fót

15 000 Ft feletti
vásárlás esetén
1500 Ft azonnali
kedvezmény.

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

Miért épp
a Rév Festék
Kisáruház?

...mert értenek
hozzá!
2120 Dunakeszi, Rév út 50.
Telefon: 27/341-830

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

Fót

kupon kupon kupon kupon kupon

2011. június 20 – 2011. június 26. között

2011. június 20 – 2011. június 26. között

kupon kupon kupon kupon kupon
kupon kupon kupon kupon kupon

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

kupon kupon kupon kupon kupon
kupon kupon kupon kupon kupon
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