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Ajándék egyszeri 20 db papírkép  
digitális adathordozóról, minden 5000 Ft feletti vásárlás esetén.

Az akció nem vonatkozik a feltöltőkártyákra.

Digitális adathordozóról papírkép – IgAzolványkéP azonnal.

• Acer eMachines E728-
452g25Mn notebook 
89 990 helyett 82 990 Ft

• Fuji Finepix 
C10 digitális 
fényképezőgép
14 990 Ft

• Toshiba Satellite  
l650-16R notebook  

159 990 helyett 149 990 Ft

• Sd kártyák: 
2 GB: 1900 Ft 
4 GB: 2700 Ft 
8 GB: 4500 Ft 

16 GB: 9400 Ft

• nikon Coolpix l120 
digitális fényképezőgép 
64 444 Ft

• nikon d3000 + 18-55 kit 
111 111 Ft

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Cím: 2120 dunakeszi,
Fő út 118. 

Tel.:  06-27/351-429, 
Fax: 06-27/344-886 

e-mail: novatel@invitel.hu 
nyitva: H-P.: 9-18h, Szo.: 9-12h

Acer eMachines E728-452g25Mn
T4500, 2GB, DDR3-1066, 250GB, Intel GMA 4500M , WEBCAM, 
Kártyaolvasó, 15,6”, 1366x768, Linux, WLAN, Gigabit, AUDIO, 
DVD SuperMulti, 2,9Kg, LED, 6cella 

Toshiba l650-16R
Intel Core i3-350M, 3GB, DDR3, 320GB, Ati Radeon HD5145, 
WEBCAM, Bluetooth, Kártyaolvasó, 15,6”, 1366x768, eSATA, 
2xUSB, WLAN, 10/100Mb, AUDIO, DVD Super Multi, 2,5Kg, 
LED, Black, 6cella, 4400mAh

Fuji Finepix C10
10MP, Zoom3x, LCD2,4”, Black, SD/SDHC

nikonl120
NIKKOR széles szögű, 21x zoom objektívvel, 
14,1 megapixeles CCD-képérzékelővel, 7,5 cm-es, nagy 
felbontású LCD-monitorral, HD videofelvétellel, oldalsó 
zoomvezérléssel és négyféle elmosódás  csökkentéssel. 

nikon d300:
Kitűnő belépő szintű, DX-formátumú 
SLR 10,2 megapixeles felbontással, 
borotvaéles, 11 pontos automatikus 
élességállítási rendszerrel és nagyméretű, 
7,62 centiméteres LCD-monitorral.

Hallja, de nem érti a beszédet?
Jöjjön el teljeskörű hallásvizsgálatra!

EgyrE Hangosabban Hallgatja a tElEvíziót?

Dunakeszi szakorvosi  
Rendelőintézet, AudiológiA 
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. 
06-30/605-2339

www.victofon.hu
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Méltán mondha-
tom, akik lát-
tuk a Szörényi 
Levente – Bródy 

János szerzőpáros által meg-
alkotott művet, azok szemé-
ben és gondolkodásában at-
tól kezdve jelentősen más ural-
kodó rajzolódott meg, még ak-
kor is, ha a rockopera – műfaji 
követelményeihez igazodva – 
vázlatosan, a királyi életút né-
hány súlyponti elemére korlá-
tozva, az 1000. év karácsonyán 
történő koronázásáig bezáró-
lag keltette életre államalapí-
tónk alakját.

Erős akaratú királyt ismer-
hettünk meg a műből, s hogy 
ezzel az akarattal hogyan élt, 
milyen országot teremtett, az 
már egy másik történet, me-
lyet minden érdeklődő meg-
ismerhet, ha fellapozza a róla 
szóló tanulmányokat. Több 
mint ezer esztendő távolából 
is fontos végig gondolnunk, 
hogyan teremtett európai ér-
telemben hazát, államot nagy 
királyunk. A hétköznapokban 
persze, gondjaink-örömeink 
között nem elsődleges a törté-
nelmi múltunkon való elmél-
kedés. Ám így augusztus táján, 
amikor közeleg az ünnep, az 
államalapítónkra való emléke-
zés során, talán mégis érdemes 
elgondolkodni azon a heroikus 
életművön, amellyel egykoron, 

Géza fejedelem és Sarolt gyer-
meke – aki még Vajk-ként lát-
ta meg a napvilágot, de szü-
lei akaratából Istvánra keresz-
teltek – uralkodóként véghez 
vitt. Atyja halála után, 997-
ben ült a fejedelmi trónra, ol-
dalán a 995-ben nőül vett, ma-
gához hasonló buzgóságú Gi-
zellával, aki IV. Henrik, bajor 
herceg, későbbi császár nővé-
re volt, és 1000 karácsonyán 
a II. Szilveszter pápától nyert 
koronával királlyá koronáztat-
ta magát.

Államalapító, országépítő 
művét az ünnepi szónokok 
majd bizonyára megfelelően 
méltatják. Alakját már augusz-
tus 15-én, Nagyboldogasszony 
napján is felidézik a templo-
mokban, mert 1038-ban e na-
pon adta át lelkét az Úrnak. S 
mivel fia, Imre herceg 24 éve-
sen egy vadászaton életét vesz-
tette, trónját unokaöccsére, 
Orseolo Péter velencei herceg-
re hagyta. Székesfehérváron, 
az általa alapított székesegy-
házban temették el s az orszá-
gos zsinat 1083. augusztus 20-
án, VII. Gergely pápa jóváha-
gyásával. Imre fiával együtt 
szentté avatta.

Idézném Kühár Flóris kato-
likus író Szent Istvánról írt ta-
nulmányának sorait: „Amikor 
lázas betegségbe esvén, köze-
li eltávozásáról már nem volt 

kétsége, az összehívott püspö-
köket, udvari embereket atya-
ilag intette, hogy az igaz hitet 
megőrizzék, az igazságtevést 
szeressék, a testvéri szeretet 
kötelékeit megtartsák, tisz-
ta életet éljenek, az alázatos-
ságban szorgosak legyenek… 
Máig sem tudjuk eldönteni: az 
ég nyert-e vele nagyobbat, mi-
kor szentjei közt megjelent az 

első szent magyar király; a föld 
lett-e gazdagabb azáltal, hogy 
csodálatosan nagy történel-
mi egyénisége  itt bontakozott 
ki a Duna mentén. Egy biztos, 
hogy népe által lett azzá, ami-
nek a világ megismerte: hi-
tét megőrző, kereszténységét 
megvédő néppé, Szent István 
népévé.” 

Katona M. István

Úgy vélem, ma már nem szorul méltatásra az István a kI-
rály rockopera, amely – mondhatjuk – megfelelő rangot 
kapott a huszadIk századI műalkotások sorában. reve-
lácIóként hatott az 1983. augusztus 20-I ősbemutatóján 
a városlIgetI kIrálydombon, mely nevét Is e mű kapcsán 
kapta. Valóságos népünnepély helyszíne Volt a né-
zőtérül szolgáló füVes rét a nyIlvános főpróbával 
együttesen a négy előadás során, hIszen nem csupán egy 
rockzeneI esemény tanÚja lehetett a fIatalokból s Idő-
sebbekből álló sokezres közönség, hanem államalapító 
nagy kIrályunk alakjának és tetteInek az addIg megszo-
kottól eltérő bemutatása Is megrendítő erejű volt. 

király
országépítőAz
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Másnap reggel kézen 
fogott, elmentünk a 
misére, ahol Abony 

nagyközség tisztelendője meg-
szentelte az Új kenyeret, s ha-
zatérve, nagyszülém keresz-
tet vetett, s csak ezután kap-
tam szeletnyit az ünnepi ke-
nyérből.

Talán Kovács Lászlóban is va-
lahol a kenyérbe vetett külön-
leges hit munkálhatott, ami-
kor 1969-ben, 24 évesen oda-
hagyta a labdarúgást, melyet 
eladdig kitűnően művelt, s en-
gedélyt kapott arra, hogy meg-
nyissa Dunakeszin az ország 
első „maszek pékségét”, amely 
az akkori rendszerben rendkí-
vüli különlegességnek számí-
tott. A lelkiismeretes és kitar-
tó munkának, no meg annak 
is köszönhetően, hogy időköz-
ben megszerezte a pékmesteri 
oklevelet, szakavatott ismerője 
lett a kenyérsütésnek, a pékség 
hamar népszerű lett a város-

ban. Mintaüzletében nyitás-
tól zárásig vásárolhattak friss, 
házi kenyeret, péksüteményt s 
egyre bővült a kínálat.

Aztán, 1990-ben, a csalá-
di barátságra alapozva, közös 
vállalkozásba társult Szalay 
Mihállyal és létrehozták a Ko-
vács és Szalay Sütő- és Édesipa-
ri Kft.-t. A kenyérsütés hagyo-
mányait tovább őrizték, s őr-
zik ma is, amikor az ügyvezető 
tisztet ellátó Szalay Mihály im-
már az ifjabb Kovács Lászlóval 
közösen fő profilként a kenyér-
gyártással, mellette a sütő- és 
édesipari termékek előállításá-
val foglalkoznak. 

Termékeik népszerűségére 
alapozva 1998-ban létrehoztak 
egy modern, nagy befogadó 
képességű, 3500 négyzetméte-
res péküzemet, a hozzá tartozó 
logisztikai központtal. Szor-
gos kezek munkája nyomán 
készül itt naponta a friss, illa-
tos kenyér, összességében kö-
zel száz fajta pékárut állítanak 
elő, és ezek több mint három-
száz üzletben kaphatók. A ter-
mékek legfontosabb alapanya-
gáért, a lisztért sem kell mesz-
szire menni, mivel 1998-tól sa-
ját malomban őrölnek naponta 
harmincezer kilogramm lisz-
tet, melynek folyamatos jó mi-
nősége felett Perjési Gyula ma-
lomvezető őrködik. 

Csak a legjobb búzát hasz-
nálják, ez az egyik fontos biz-
tosítéka annak, hogy szép, ma-

gas, cserepes kenyér kerüljön 
ki a kemencéből.

A hagyományos termékek 
folyamatos előállítása mel-
lett az ügyvezető elújságolta, 
hogy a modern üzleti és keres-
kedelmi élet ritmusát felvállal-
va, több éves kutatással és kö-
zel négyszáz millió forintos 
beruházással kifejlesztették a 
sütő- és édesiparban egyedül-
álló, mondhatni forradalmian 
új SMILE palacsintát. Ezzel a 
termékkel szeretnének megha-
tározó szereplőivé válni a ma-
gyarországi édesipari terméke-
ket gyártók körében. 

A péküzemben megajándé-
koztak friss kenyérrel. Otthon 
felszelve, a ropogós héjú, om-
lós bélű szelet nagyszülémet 
juttatta eszembe. Őt, aki őriz-
te az Új kenyér hagyományát, 
azt az ünnepet, amelyen meg-
köszönték az Úrnak a learatott 

búzát és a Szent István napi 
körmeneten jelképként ott volt 
az aratókoszorú is. Emlékez-
zünk Darányi Ignác földműve-
lésügyi miniszterre, aki 1899-
ben kiadott rendeletével tette 
hivatalossá az Új kenyér ünne-
pét. S augusztus 20-án állam-
alapító nagy királyunk, Szent 
István emléke előtt tiszteleg-
ve a megáldott, nemzeti szí-
nű szalaggal átkötött kenyér-
re tekintve adunk majd hálát 
a mindennapi kenyérért, mely 
megadatott nekünk.

Katona M. István
A szerző felvételei

Az Új kenyér ünnepére

nagyszülém otthon dagasztot-
ta a kenyeret s mIkor estére elké-
szült s szakajtóba tette, másnap 
hajnalban elvItte a nagyközség 
egyetlen pékjéhez, és késő dél-
előtt, már nagyfIÚcska lévén, én 
mehettem el a kIsült kenyérért. 
Büszkén Vittem haza a mére-
tes kenyeret s az első szele-
tet, zsírral megkenVe én kap-
tam. amIkor eljött István kIrály 
ünnepe, ő mIndIg csak így hívta, 
még a legzordabb Időkben Is, egy 
nappal előbb süttetett Ismét, de 
azt aznap nem szegte meg. 

Szalay Mihály tulajdonostárs
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A felújított, megújult tér környe-
zetében lassan helyre áll a „régi 
rend”, az átépítés időszakában 
szerény forgalmat bonyolító üz-

letek is visszanyerik vásárlóikat. Megszűnt 
a percekig tartó várakozás a négy út forgal-
mát szabályozó jelzőlámpánál. Rendezett, 
szép környezet váltotta fel a város egyik 
legforgalmasabb kereszteződésének arcula-
tát. Már-már az emlékezés homályába me-
rülhetnének az egykori kellemetlenségek, 
de sokak számára továbbra is „csak” bosz-
szúságot jelent a körforgalmi csomópont. 
Ennek pedig nem egyéb az oka, mint hogy 
a VOLÁNBUSZ több járata még ma is az 
„ideiglenes” útvonalon, a Batthyány Elemér 
utcában közlekedik, sok bosszúságot okoz-
va a csendes utca nyugalmához szokott la-
kóknak. Az „átmeneti időre tervezett” út-
vonal folyamatos igénybe vételének oka,  
hogy a több évtizede bejáratott forgalmi út-
vonalra, a Kossuth Lajos utcába nem tud-
nak befordulni a körforgalmi csomópont-
ban a Bajcsy-Zsilinszky út felől érkező au-
tóbuszok. 

A szerkesztőségünkbe eljuttatott lakos-
sági észrevételekkel megkerestük a beru-
házó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt.-t, melyekre Loppert Dávid kommu-
nikációs vezető így válaszolt: „A Luther 
Márton téri körforgalmú csomópont ter-
vei az érvényes tervezési szabályzatoknak, 
és a VOLÁNBUSZ Zrt.-től kapott adatok-
nak megfelelő paraméterekkel készültek. A 
terveket a Közlekedési Hatóság jóváhagy-
ta – hiszen megfelelt az előírásoknak –, az 
érintett szervezetek hozzájárultak, így a 

hatóság az építési engedélyt kiadta. Tehát a 
csomópont érvényes építési engedély alap-
ján épült meg. A VOLÁNBUSZ Zrt. által 
az újonnan beszerzett korszerű autóbusz-
ok paraméterei eltérnek a Magyarorszá-
gon eddig közlekedtetett autóbuszok pa-
ramétereitől, azoknál általában nagyob-
bak, más az autóbuszok tengelytávolsága, 

más fordulási sugárral tudnak befordulni, 
más, nagyobb szélességű, nagyobb méretű 
útfelület szükséges a fordulásukhoz. Jelen-
leg dolgozunk a probléma mielőbbi megol-
dásán a döntéshozó szervezetek bevonásá-
val.” – tájékoztatott a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. kommunikációs veze-
tője, aki addig is kéri a lakosság türelmét. 

Információnk szerint július utolsó har-
madában valamennyi érintett – NIF Zrt., a 
Magyar Közút Nzrt., a kivitelező Colas Út 
Zrt., és a VOLÁNBUSZ Zrt. – részvételé-

vel helyszíni bejárásra került sor. Mint ar-
ról Ignácz György, a Dunakeszi Polgármes-
teri Hivatal vezető főtanácsosa tájékoztat-
ta lapunkat, értesülései szerint a felek ab-
ban állapodtak meg, hogy a Colas Út Zrt. 
némi forgalomtechnikai módosításokat vé-
gez július 29-ig annak érdekében, hogy is-
mét a „megszokott”, több évtizedes útvo-
nalon közlekedjenek a VOLÁNBUSZ jára-
tai. „Ma augusztus 4-e van, de még semmi 
nem változott” – állapította meg tényszerű-
en a vezető főtanácsos, aki reményét fejez-
te ki, hogy napokon belül elkészül a megol-
dást jelentő forgalomtechnikai módosítás. 

Augusztus 5-én, újságunk nyomdába 
kerülése előtt, a kialakult helyzettel kap-
csolatban megkerestük a VOLÁNBUSZ 
Zrt.-t, melynek Szolgáltatástervezési iro-
davezetője, Kameneczky Ákos az alábbi tá-
jékoztatást adta: „A VOLÁNBUSZ Zrt. a 
körforgalomra vonatkozó építési engedélyt 
csak feltételekkel fogadta el, azonban ezt a 
kivitelezésnél nem vették figyelembe. 

A későbbi egyeztetetések során az érin-
tettek megállapodtak abban, hogy a koráb-
bi forgalmi rend visszaállíthatósága érde-
kében, a csomópontban kisebb korrekció-
kat hajtanak végre.

Ezen forgalomtechnikai korrekciók enge-
délyeztetései folyamatban vannak. 

Közös érdekünk, hogy a körforgalom újra 
használhatóvá, járhatóvá váljon autóbu-
szaink számára, így lehetőségeinkhez mér-
ten mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy minél hamarabb visszaálljon a koráb-
bi közlekedési rend.”

Vetési Imre

Mindenki támogatja a megoldást…

Az ígéretek szerint hamarosan 
fellélegezhetnek 

a Batthyány Elemér utca lakói

e lap hasábjaIn az elmÚlt hó-
napokban több alkalommal Is 
beszámoltunk arról, hogy a 
luther márton térre tervezett 
körforgalmI csomópont kö-
zel fél éves csÚszással készült 
el. a munkálatok elhÚzódása 
sok bosszÚságot okozott a 
környéken élők és az átuta-
zók számára. a május 31-én 
átadott körforgalmi cso-
mópontnak nem minden-
ki örül maradéktalanul – 
noha jelentősen felgyorsítja 
az átmenő személygépjármű 
forgalmat –, mert a Volán-
Busz zrt. autóBuszai nem 
tudnak minden irányBól 
áthaladni rajta.  

A körforgalmi csomópont kiépítése  
felgyorsította az áthaladó gépjármű forgalmat



körzeti képvise lőink jelentik

A Kossuth Lajos u. (21101-es jelű 
út) a forgalmáról ismert, ezért a 
burkolaton számtalan helyen ká-

tyú, repedés keletkezett. Az előző évek 
során évente több alkalommal kértem a 
Kossuth L. u. kátyúzási munkálatait, mely 
megkereséseim olykor süketfülekre, né-
melykor meghallgatásra találtak, annak 
ellenére, hogy az osztály főtanácsosa 
minden esetben hivatalosan, korrekten 
eljárva továbbította a kérelmeket. Meg-
jegyzem, hogy a Kossuth L. u. állami 
út, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tu-
lajdonában van. 

A Közüzemi Kft. dolgozói a városi utak 
javítását, kátyúzási munkálatait egy új 
eljárással végzik el. Ennek eredménye, 
hogy városunkban számtalan helyen, 
ahol már az új technológiával történt a 
kátyúzás, több évig nem keletkeztek ká-
tyúk. Sajnos az előzőek kizárólag a vá-
rosi utakra és nem az állami utakra vo-
natkoznak, mivel az állami utak a már 
említett Magyar Közút-hoz tartoznak. 

A Kossuth L. u.-nak csak egy szaka-
szán van kialakítva csapadékvíz elveze-
tés, pontosan a Luther Márton tér – felül-
járó – és a Királyhágó u. közötti szaka-
szon (rácsos víznyelők).   

2011. június 18-án az osztály illetéke-
seitől kértem intézkedésüket az állami tu-
lajdonban lévő Kossuth L. u. rekonstruk-
ciójával kapcsolatban, azaz a burkolat 
teljes felújítását, szőnyegezését a hoz-
zá tartozó csapadékvíz elvezetés kialakí-
tásával egyetemben (remélhetően nem-
csak a Kossuth L. u.-i lakók, hanem azok 
a gépjárművezetők is jó néven veszik in-

tézkedésemet, akik nap mint nap ezen az 
útszakaszon közlekednek).   

● A határidőt tartva befejeződtek az út-
építések a Barázda u. és a viacolorral ki-
alakított Mihály u.-ban. A csapadékvíz el-
vezetése végett szükség van a Barázda 
u. elején egy szikkasztókút kialakítására 
– folyamatban van –, illetve a keresztrá-
csos víznyelő körül a szegélyek építését 
a kivitelező (Swietelsky Kft.) már el is vé-
gezte.

● A járdaépítési hozzájárulások ki-
szállításának köszönhetően egyes címe-
ken már elkészültek a járdák. 

● Fellélegezhetnek a Batthyány E. u. 
lakói, mivel az előzetes ígéretek szerint 
augusztus végétől a Volánbusz ismét a 
„régi” útvonalán, a Kossuth L. u-ban 
fog közlekedni. 

● Idén nem kerül sor kényszervágásra, 
s nem kell tartani a parlagfű elterjedésé-
től, mivel a MÁV teljesítette a kérést, le-
vágatta a gazt a Klapka u. elejétől kez-
dődően az árok és a sínek közötti te-
rületen. 

● A „K” szegélyek kiépítésével kap-
csolatos intézkedések folyamatban van-
nak. 

● Megkezdődtek a tárgyalások a leen-
dő tulajdonos és a Vagyongazdálkodási 
Osztály illetékese között a Cassalgrande 
téri WC tulajdonba kerülése, átépítése, 
és üzemeltetésével kapcsolatban. 

● A csapadékos időjárás miatt több he-
lyen szükség volt az árkok tisztítására. 

● A közvilágítási hálózat bővítésé-
re – két címen – augusztus hónapban ke-
rül sor. 

● Számtalan esetben kerestek meg az 
ingatlanok csapadékvíz elvezetésének 
problémája végett, melyek megoldása ér-
dekében elsőként a polgármesteri titkár-
ságon érkeztettem beadványaimat. 

● Szintén a határidőn belül készült el 
Bóka Pál vállalkozó és „csapata”, a kért 
mederlapozási munkálatokkal (7 címen), 
melyek egytől-egyig tükrözi a kivitelező 
hozzáértését, szakértemét.

A közművek miatt szükség volt a 
„szűkítésre” a Tábor és a Király u. sar-
kon kiépített ároknál.  A járda felőli ré-
szen a surrantó is elkészült, mely az 
esővíz lefolyását segíti elő. 

 Üdvözlettel:
 Hircz Tamás 

a 6-os sz. körzet képviselője

A 6-os sz. körzetben történtekről

T ömegközlekedésért felelős polgár-
mesteri megbízotti feladataim közé 
tartozik egy új, a megnövekedett la-

kosságszámú, több lakóparkkal kibővült 
város igényeinek megfelelő, helyi busz-
menetrend kialakítása. Ennek első lépé-
seként, aktív közreműködésemmel a Pol-
gármesteri Hivatal pályázatot írt ki az op-
timális városi hálózati tömegközlekedé-
si rendszer koncepciójának kialakítására. 
Az új rendszer a helyi járatok, a helykö-
zi szolgáltatások (Volánbusz, MÁV) és a 
kereskedelmi járatok (Tesco, Auchan) in-
tegráns egységbe szervezését fogja je-
lenteni. 

A választókerület lakosai számára fon-
tos kérdés a P+R (autós), ill. B+R (biciklis) 
parkolás lehetőségeinek megteremtése is 
a Vasútállomáson. Ez utóbbival kapcso-
latban, azaz a kerékpártárolás megoldá-
sa tárgyában lakossági kezdeményezést 
juttattak el hozzám a vasútállomás egyik, 
használaton kívüli földszinti helyiségének 
ezirányú hasznosítására vonatkozóan. Mi-
vel az épület a MÁV tulajdonában van, az 
ő beleegyezésük mindenképp szükséges 
ebben az ideiglenes megoldásnak szánt 
kérdésben. A kezdeményezést eljuttat-
tam a MÁV-hoz. Az autós (P+R) parkoló 
– amely állami beruházásban, a rendelke-
zésemre álló információk szerint várható-
an két éven belül épül meg - jelenleg épí-
tési engedélyezési szakaszban van. Ez a 
parkoló jelent majd végleges megoldást a 
kerékpártárolás vonatkozásában is.

Kedvező hír, hogy a kerület több utcájá-
ban folynak az aszfaltozási munkálatok. A 
gyakorlati megvalósítás során több eset-
ben merültek fel további fejlesztést igény-
lő kérdések, amelyeket – úgy néz ki, hogy 
- sikerrel oldunk meg. Így a Kisalagi és 
Szántó utcákban az aszfaltozás műsza-
ki átadás-átvételével egy időben kerül ki-
építésre a csapadékvíz szikkasztó rend-
szer, a Gitár utcában pedig  a kiépülő út-
szakasz mellett burkolt árok kerülne ki-
alakításra a már meglévő záportározóba 
történő bevezetéssel. Ez utóbbi tározó ka-
pacitását kibővítjük. Szintén a Szántó ut-
cát érinti, hogy az út pályaszintjének meg-
emeljük az ingatlanokra történő behajtás 
könnyebb biztosítására érdekében. 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, 
hogy augusztus 29-én, hétfőn, 18:30-kor 
fogadó órát tartok a Kinizsi pálya irodahe-
lyiségében.

Dr. THoma csaba 
a 8. számú választókerület képviselője

Út és csapadékvíz 
szikkasztó épül



körzeti képvise lőink jelentik

Kárpáti Zoltán, a Radnóti Miklós Gim-
názium igazgatóhelyettese, földrajz-
szakos tanár az intézmény tehetséges 

diákjaival számtalan országos verseny meg-
nyerésével öregbítette már a jónevű Alma 
Mater és Dunakeszi hírnevét. A pedagógus 
szülőktől örökölt tanári alázattal, a jövő nem-
zedéke iránti felelősséggel tanítja immár há-
rom évtizede a Radnótis diákokat. Tanári hi-
vatásához hasonlóan kiteljesedett közéleti 
tevékenysége is, hiszen két évtizede képvi-
seli a lakótelepiek közösségét a városi képvi-
selő-testületben. 

A katedrán oktató tanárként számára szin-
te mindennél fontosabb, hogy diákjaival 
megismertesse és megszerettesse a föld-
rajz tudományát, elindítsa őket egy szép pá-
lyán. Városatyaként elkötelezetten képviseli 
a város pedagógus társadalmát és az őt bi-
zalmukkal megtisztelő választópolgárokat 
az önkormányzat képviselő-testületében. Az 
ésszerű vitát nyíltan vállalja, de hajlandó el-
fogadni az alkotó kompromisszumokat is.   

Ő maga sem tagadja, hogy munka és siker 
centrikus ember, amit teljesítménye és élet-
útja is tükröz…

A 2. számú választókörzet képviselője-
ként legutóbb arról adott hírt, hogy sikerült 
a lakótelepen újabb parkolókat építtetni az 
ott élő közösség nagy örömére. Pedagógus-
ként bizonyára emlékezetes marad számára 
a 2010-2011-es tanév is, hiszen a Nemze-
ti Erőforrás Minisztérium Oklevél kitüntetés-
ben részesítette az „Országos Középisko-
lai Tanulmányi Versenyen végzett többéves, 
tehetséggondozást segítő munkájáért.” A 
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkártól át-
vett kitüntetés mellett egy másik nagyszerű 

elismerésben is része lehetett, hiszen több 
tanítványa is kiemelkedő sikert ért el az or-
szágos Lóczy Lajos földrajz versenyen. 

– Földrajzból két jelentős országos ver-
senyt rendeznek minden évben. A 11-12. év-
folyamosok az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi, míg a 9-10. évfolyamosok a Lóczy 
Lajos versenyen mérhetik össze tudásukat. 
A diákok versengésének különlegessége, 
hogy az egész országban egyszerre írják a 
teszt feladatsort, melynek eredménye alap-

ján a legjobb harmincat hívják be a döntő-
be – avat be a verseny részleteibe Kárpáti 
Zoltán. – Első nap van a szóbeli, ami igen-
csak izgalmas, hiszen a vizsgabizottság tag-
jai egyetemi, főiskolai és középiskolai taná-
rok. A második napon pedig egy gyakorlati 
feladat vár a diákokra, akik versengésének 
végső eredménye a három forduló össztelje-
sítménye alapján alakul ki. Örömmel mond-
hatom, hogy idén a mi gimnáziumunk 9. év-
folyamos tanulója, Gyüre Noémi 2. helyen 

végzett a Lóczy Lajos versenyen. A 11. év-
folyamosok versenyében Kertenics Péter 14. 
helyen, míg Kiss Attila Soma a 18. helyen 
végzett, ami ugyancsak szép teljesítmény – 
mondta elismerően a tanár úr.

Földrajzból az idei Diákolimpiát San 
Francisco-ban rendezték, ahová eredménye 
alapján a magyar csapat tagjaként elutazott 
volna Gyüre Noémi is, ám az amerikaiak úgy 
írták ki az olimpiát, hogy a verseny első nap-
ján egyetlen csapattag sem töltheti be a 16. 
életévet. – Az olimpia kezdetén Noémi fél év-
vel „idősebb” volt, így a magyar csapatot a 
Lóczy verseny I., III. és VIII. helyezett tanuló-
ja képviselte, pedig nem akármilyen élmény 
lett volna Noémi számára Oroszország, Ka-
nada vagy Dél-Afrika versenyzőivel össze-
mérni tudását – közölte a szigorú kiírást Kár-
páti Zoltán, aki nem mulasztotta el kiemel-
ni két pedagógus kollégája, Krix Antalné és 
Nyíri István előkészítő munkáját sem. 

Noémi a versenyt rendező kaposvári Mun-
kácsy Mihály Gimnázium jóvoltából hat na-
pos erdélyi kiránduláson vehetett részt…

Szeptemberben pedig kezdődik min-
den elölről a tanárok és a diákok számára 
– mondta Kárpáti Zoltán, aki hozzátette: – A 
Lóczy Lajos verseny jövő évi győztesei való-
színűleg Új-Zélandon mérhetik össze tudá-
sukat a világ legjobbjaival. Újabb nagy cél és 
lehetőség a Radnótis diákok számára, mely-
nek eléréséért érdemes tanulni…

Ismerve Kárpáti Zoltán és pedagógus-
társai elhivatottságát, a gimnázium teljesít-
ményre ösztönző atmoszféráját, biztosak le-
hetünk benne, hogy 2012-ben is ott lesznek 
a legjobbak között a Radnótis diákok… 

VeTési imre

Munka- és sikercentrikus ember

Tisztelettel köszöntök minden olvasót, 
aki a körzet ügyei iránt érdeklődik! Az 
elmúlt hetekben igen sok feladatot adott 

e terület. Lakossági bejelentés és panasz ér-
kezett hozzám a szelektív hulladékgyűjtés 
során tapasztalt zajjal kapcsolatban a Barát-
ság út 11-ből. A kérésnek megfelelően sike-

rült gyorsan új helyet találni a konténereknek, 
s ezzel remélem ezt a problémát megoldot-
tuk. Köszönöm a Közüzemi Kft. gyors, kor-
rekt, és szakszerű közreműködését!

A műszaki osztály egyik ügyintézőjével, fel-
mértük a legégetőbb megoldásra váró mű-
szaki problémákat, döntésre váró közlekedé-
si ügyeket. Ennek eredményeként megindult a 
tervek és költségvetések elkészítése, hogy mi-
hamarabb a munkák is megkezdődhessenek.

Az illetékes bizottság is meghozta dönté-
seit, e szerint nem járult hozzá a Fillér utcai 
fekvőrendőr elhelyezéshez és a Fillér utca li-
get utcai részének egyírányúsításához, de 
támogatta a Nap utca Fő út közti szakaszon 
a megállni tilos táblák kihelyezését, (Pontjó 
kisbolt előtti szakaszon is).

A Barátság út 45. előtti parkoló kiépíté-
se már csak a műszaki előkészítésre vár és 
indulnak a munkálatok, és szeretném, ha a 
Casalgrande tér melletti néhány parkoló hely 
is megújulna, ami most igen rossz állapotban 
van!

Előkészítésben van egy olyan közösségi 
program létrehozása, ami kifejezetten az itt 

élők számára nyújtana szórakozási lehető-
séget. Beszélgettem olyan itt élő, s hason-
ló gondolatokat dédelgető polgárokkal, akik 
szintén szeretnék, ha már ősszel elindulna 
egy ilyen kezdeményezés, s hajlandóak en-
nek szervezésében is munkát vállalni.

Köszönöm szépen eddigi segítségüket, ja-
vaslataikat, ötleteiket! 

A jövőben is igyekszem a lehető legszeb-
bé, élhetőbbé változtatni e körzetet, a Lakó-
telep Szívét!

seltenreich józsef 
a 4. számú választókerület képviselője

A Lakótelep Szíve

9Dunakeszi  polgár



Bár a város dinamikus fejlődését mutatja, hogy egyre több 
szórakozóhely nyílt meg az elmúlt időben Dunakeszin, 
ezek működése – különösen a sűrűn lakott helyeken – 

egyre inkább zavarta az ott élők nyugalmát. A panaszok főleg 
a vendégek esti vagy éjszakai hangos-

kodásával, a vendéglátóhelyek han-
gos zeneszolgáltatásával kapcso-

latban merültek fel. 
Ezért az önkormányzat Nyí-

ri Márton környezetvédelmi ta-
nácsnok javaslatára arra a dön-
tésre jutott, hogy rendeleti úton 

szabályozza a vendéglátóhelyek 
nyitva tartását, valamint megtiltja 

a szeszesital fogyasztásának lehetősé-
gét a város közterületein.

Az elfogadott rendelet értelmében ez év októberétől a Duna-
keszin működő vendéglátóhelyek szilveszter éjszakáját kivé-
ve este 10 óra és reggel 6 óra között nem tarthatnak nyitva. Az 
ettől való eltérésre egyedi esetekben, az üzemeltető kérésére a 
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság adhat engedélyt a jövő-
ben. A szabályokat megszegőkre a rendelet értelmében 50 ezer 
forintig terjedő pénzbírság lesz kiszabható október 1-jétől.

Nyitva

aktuális

A lakók érdekében korlátozzák
a vendéglátóhelyek nyitva tartását

10 Dunakeszi  polgár

A város alpolgármeste-
re szerint a rendelet 
megalkotására azért 

volt szükség, hogy a Dunake-
szi tulajdonában lévő közel 90 
hektáros terület egyfelől sza-
bályozott módon legyen re-
pülősport céljára hasznosít-
va, másfelől az önkormányzat 
jó gazda módjára védje meg 
az ott lévő értékeket. Erdész 

Zoltán lapunknak elmond-
ta, hogy felvették a kapcso-
latot a repülőtéren működő 
klubokkal, akiket tájékoztat-
tak a város szándékairól, s ar-
ról az elvárásról, hogy mind a 
repülés, mind a területen lévő 
ingatlanok hasznosítása sza-
bályozott módon történjen. 
A rendelet meghatározza azo-
kat a kötelezettségeket, me-
lyeket az önkormányzat a re-
pülőtér használóival szemben 
támaszt, ugyanakkor arról is 
rendelkezik, hogy a repülőtér 
üzemeltetése és rendben tar-
tása, az ingatlanvagyon érték-
őrzése az önkormányzat 100 
százalékos tulajdonú cégének, 
a Közterület-fenntartó Kft.-
nek lesz a feladata.

A város vezetése fontos-
nak tartotta, hogy figyelem-
be véve a Dunakeszin élő em-
berek érdekeit – tekintettel a 
zajhatásokra érkező tömérdek 
panaszra –, a jövőben hétköz-
nap csak meghatározott idő-
pontokban, hétvégén pedig 
egyedi, különleges engedély-

lyel van lehetőség a repülésre.
Lapunk kérdésére a vá-

ros alpolgármestere katego-
rikusan cáfolta azokat a hí-
reket, melyek szerint esetleg 
más célra kívánja hasznosíta-
ni a területet az önkormány-
zat. Mint fogalmazott, a kér-
dés felvetése csak azoknak áll 
érdekében, akik a vitát és nem 
a megoldásokat keresik.

Egy másik kérdésről szólva 
Erdész Zoltán elmondta, hogy 
az utóbbi időben a város la-
kossága számára egyre zava-
róbbá váltak a Dunakeszi fe-
lett kis magasságban repülé-
seket végző motoros siklóer-
nyők és sárkányrepülők által 
keltett zajok. Ez ügyben több 
száz aláírással ellátott kérelem 
is érkezett az önkormányzat-
hoz. A város sűrűn lakott, a 
lakótelepeken és lakóparkok-
ban élő emberek jogos igénye, 
hogy pihenésüket mások in-
dokolatlan zajkeltéssel ne za-
varják. Ezért a képviselő-tes-
tület a lakossági igényeket fi-
gyelembe véve rendeletben til-
totta meg a Dunakeszi város 
közigazgatási határán belül a 
légi járművek felszállásához 
szükséges felszállóhelyek léte-
sítését és üzemeltetését. Így a 
jövőben légi járművel felszál-
lást kizárólag a Dunakeszi Re-
pülőtérről lehet végrehajtani, 
ellenőrzött körülmények kö-
zött – tette hozzá a város al-
polgármestere.

a repülés ne zavarja 
a lakók nyugalmát

a jöVőBen helyi rendelet szaBályozza a 
Városi repülőtér használatát, emellett 
a képvIselők határozata értelmében a telepü-
lésről tIlos motoros sárkányrepülőgépekkel 
felszállnI a dunakeszI repülőtér kIvételével.

Dunakeszi Város Önkormányzata évről évre jelentős 
összeget fordít arra, hogy a saját kezelésében lévő, a 
városban eddig már megépült szilárd burkolatú utak 

állapotát megőrizze. Az utak állapotának megőrzése azonban 
nem csak az anyagi források biztosításával lehetséges, hanem 
a jog eszközével is.

Annak érdekében, hogy a megnövekedett gépjárműforga-
lom ellenére is megőrizhetőek legyenek az eddig megépült 
szilárd burkolatú utak állapota, a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a város kezelésében és tulajdonában lévő utak ese-
tében súlykorlátozást vezet be. Ennek értelmében a belterü-
leti utakon 7, 5 tonnánál, a közelmúltban épült útszakaszok 
esetében pedig a 3,5 tonnánál nehezebb járművek nem hajt-
hatnak be a jövőben. A korábban elfogadott 3,5 tonnánál ala-
csonyabb súlykorlátozásokat a rendelet nem érinti. Ahogyan 
a súlykorlátozások nem érintik a Magyar Közút kezelésében 
lévő útszakaszokat sem, vagyis kivételt képez a 2. számú főút, 
a Fóti út, a Kossuth Lajos utca, a Rév utca, a Verseny utca.

Ellenőrzött keretek között azonban indokolt lehet a súly-
korlátozással érintett utakra is biztosítani a járművek behaj-
tását. Ennek érdekében eseti kérelmek alapján, szolgáltatási 
díj megfizetése mellett, meghatározott időre vonatkozóan be-
hajtási engedélyeket adhat ki a város Polgármesteri Hivatala.

SúlykorlátozáS 
a vároS útjain

A 7, 5 és a 3,5 tonnánál nehezebb járművek nem hajthatnak be
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– Örömmel fogadtuk a Kőrösi iskola közös-
ségétől érkező elképzelést, melynek megvaló-
sítását támogatjuk. Annak érdekében, hogy a 
Duna-parti szakaszon is kiépülhessen a sétáló 
tanösvény Dióssi Csaba polgármesterrel meg-
kerestük a DMRV Zrt.-t. Jó volt hallani, hogy 
Vogel Csaba vezérigazgató úr támogatja el-
képzelésünket, így a DMRV Zrt. kezelésében 
lévő kutak környezetében is kiépülhet mintegy 
250-300 méter hosszban a pihenő terület, ha a 
Környezet és Vízminőségügyi Felügyelőség ki-
adja az engedélyt – tájékoztatott Erdész Zoltán 
alpolgármester.

– Önkormányzatunknak és a polgármesteri 
hivatal műszaki osztályának rendkívül korrekt 
és konstruktív a szakmai kapcsolata a DMRV 
Zrt.-vel. A tevékenységünkkel járó szakmai 
problémák megoldását mindkét fél igyekszik a 
legnagyobb segítőkészséggel támogatni. Meg-
győződésem szerint ennek is köszönhető, hogy 
a város megkeresését Vogel Csaba vezérigazga-
tó úr és munkatársai rendkívül pozitívan fo-
gadták – tette hozzá az alpolgármester. 

Szükség is van az állami cég együttműködé-
sére, mert csak így épülhet ki a ma még a la-
kosság elől elzárt – belső és külső védősávban 
lévő kutak környezetében lévő – területen a sé-
táló tanösvény Duna-parti szakasza. – Az öt-
letgazdák tervei szerint – amit mi is támoga-
tunk – a kilátó alatt elterülő kiskertek pere-
mén, az egykori vízfolyásnál (A múlt század 
derekán itt még medence is volt a fürdőzők ré-
szére. A szerk.) haladna a tanösvény, amely a 
strandhoz vezető út mentén érkezne a DMRV 
Zrt. épületének közelségébe. Ott észak felé for-
dulva, a vízparti kutak mellett Göd irányában 
folytatódna a Dunához vezető Kiserdő utca vo-
naláig. A tanösvény a város egyik legkelleme-

sebb pihenő területe lehet, melynek megvaló-
sításáért mindent megteszünk – jelentette ki 
Erdész Zoltán. – Első lépésként megkerestük 
a DMRV Zrt., vezérigazgatóját, akivel a városi 
önkormányzat megállapodott az együttműkö-
dés feltételeiben. Vogel Csaba vezérigazgató úr 
vállalta, hogy elkészíttetik a speciális szakmai 
tanulmányt, melynek költségeit viszont Duna-
keszi viseli. Emellett vállaltuk a tanösvény és 
környezete gondozását, pihenő padok kihelye-
zését. Bízunk benne, hogy minden szükséges 
engedélyt sikerül beszereznünk, melyek birto-
kában az ötletgazda Kőrösi Csoma Általános 
Iskola sikeresen pályázik majd a tanösvény épí-
téséhez szükséges pénzügyi forrásra – mondta 
optimistán Erdész Zoltán alpolgármester.

A tervek megvalósításának lehetőségeiről 
megkérdeztük Vogel Csaba vezérigazgatót is, 
aki jóérzéssel beszélt Dunakeszi Város Önkor-
mányzata és a DMRV Zrt. között fennálló kor-
rekt szakmai kapcsolatról, amely jó alapot biz-
tosít a nem mindennapi terv megvalósításának 
sikeréhez. – Példaértékűnek tartom Dunakeszi 
elképzelését, a Duna-parti tanösvény kiépíté-
sét. Néhány hónapja a polgármester úr és az al-
polgármester úr megkeresett a város elképze-
lésével, a tanösvény tervének ötletével. Tárgya-
lásunk során támogatásunkról biztosítottam 
a város vezetőit, melynek részleteit írásban is 
rögzítettük. A DMRV Zrt. vállalta, hogy min-
den szakmai segítséget megad a terv sikeres 
megvalósítása érdekében. Vállaltuk a szakmai 
tanulmány elkészíttetését, melyek birtokában 
reméljük, hogy a Környezet és Vízminőségügyi 
Felügyelőség kiadja a szükséges engedélyt. Az 
önkormányzat vezetőivel pontosítottuk, hogy 
milyen feltételek teljesülése esetén lehet a ku-
tak környezetében ellenőrzött, és szervezett 

módon kialakítani és igénybe venni a pihe-
nő, sétáló tanösvényt. Ez kimondottan sétáló 
út lehet, nem épülhet rajta pl. kerékpárút. Ezt 
is pontosítottuk a város vezetőivel, akik rend-
kívül korrekten és konstruktív módon kezelik 
ezt a kérdést, vállalják a hatástanulmány költ-
ségeit a lakosság érdekében. 

Vogel Csaba vezérigazgató elmondta, hogy 
a DMRV Zrt., tevékenységében kiemelt he-
lyet foglal el a szolgáltató jelleg, melyet a tan-
ösvény kiépítésének támogatásával is igyekez-
nek kifejezésre juttatni, ám azt sem hagyhat-
ják figyelmen kívül, hogy a vízbázisok védel-
mére különös figyelmet kell fordítani. – Ez 
mindannyiunk érdeke – húzta alá a vezérigaz-
gató, aki szerint az irányadó jogszabályok szi-
gorú betartásával, a kockázatok minimalizálá-
sával, közös összefogással meg tudják teremte-
ni a tanösvény kiépítésének feltételeit. – Min-
den szakmai segítséget megadunk a városnak, 
hogy sikerüljön valóra váltani ezt a szép elkép-
zelést. Meggyőződésem, hogy az együttműkö-
dés újszerű változatával az önkormányzat és a 
mi cégünk is gazdagodik, a régió más települé-
sei számára példaértékű és követendő lesz…

Vetési Imre

Duna-parti tanösvény 
és sétáló út épül

a város kIváló természetI 
adottságaInak egy Újabb „sze-
letét” szeretné a dunakeszI pol-
gárok javára kamatoztatnI 
duna-partI tanösvény és sétá-
ló Út építésével az önkormány-
zat. az elképzelés ötletgazdája 
a kőrösI csoma sándor álta-
lános Iskola tantestülete és 
dIáksága, amIt a város vezetőI 
örömmel karoltak fel. a ter-
vek szerInt a kegyeleti park-
Ban léVő töBB száz éVes 
kápolna közelségéBől, a 
kiskertek fölött emelkedő 
kilátótól induló sétáló 
tanösVény a duna-partig 
épülne ki. a vízművek terüle-
tét Is érIntő pIhenőhely kIépí-
tését támogatja a duna mentI 
regIonálIs vízmű zrt. Is.  

A Kőrösi Csoma Sándor Általános  
Iskola ötlete alapján
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„Csoma Gábor szervező társammal a júliusi 
testületi ülésen örömmel tapasztaltuk, hogy 
baráti körünk kezdeményezését Dióssi Csa-
ba polgármester úr előterjesztésében a Kép-
viselő Testület megszavazta tervünket.” – 
mondta Bágyi Anikó, mint szervező a terve-
zett koncepcióval kapcsolatban.  A koncep-
ció – veszi át a szót Csoma Gábor szervező 
– Nyíri Márton önkormányzati képviselő, 
környezetvédelmi tanácsnok nevéhez fű-
ződik és célja, hogy városunk közterülete-
in magas színvonalú műalkotások jelenje-
nek meg, mellyel a Civilek Baráti Köre tel-
jes mértékben egyetért. Ennek kapcsán fon-
tos tudni, hogy a koncepció értelmében egy 
emlékművel kapcsolatos engedélyezés el-
bírálásához minden esetben egy független 
szakmai zsűrit kér fel majd a város, de ter-
mészetesen a végső döntést az Önkormány-
zat Képviselő Testülete fogja meghozni.

A civil kör az Országzászló újra felállítá-
sával közel másfél éve foglalkozik, Bartinai 
Péter már vázlatokat is készített a tervezett 
emlékműről. Skripeczky István, mint szer-
vező az Országzászló történetével kapcso-

latban hangsúlyozta, hogy az Országzász-
ló mozgalom létrehozója a Trianoni fáj-
dalom volt, valamint a szétszakított ma-
gyar nemzet összetartozásának és egymás 
iránti felelősségének eszmeiségét tükrözte. 
Szabó Dezső író szerint: „Minden magyar 
felelős minden magyarért.”

Az első, úgynevezett ereklyés Ország-
zászlót Budapesten, a Szabadság téren 
1928. augusztus 20-án, Szent István nap-
ján állították fel. Alapzatába Nagy-Ma-
gyarország minden vármegyéjéből és ka-
tonai temetőiből egy-egy marék földet 
hoztak, és az apró rögöket összekeverve a 
talapzatba helyezték el. Maga a zászló egy 
nemzeti színű lobogó volt középen az an-
gyalos-koronás nagy címerrel, melyen az 
elszakított országrészek címerpajzsai is 
ábrázolva voltak. A zászlórúd 20 méteres 
volt, a csúcsán esküre emelt kézzel. Az Or-
szágzászlót minden ünnepen felvonták, 
majd a trianoni gyász jeléül fél árbocra en-
gedték. E kegyhely előtt cserkészek és le-
vente csapatok álltak őrséget. A megcson-
kított haza területén főképpen iskolák kö-

zelében emeltek országzászlókat.
„Többek között tanárként ezért is tar-

tom megfelelő helyszínnek a gyártelepi 
Köröndöt. Szép tavaszi és őszi napokon 
az Országzászló tövében rendhagyó iro-
dalmi, történelmi, földrajzi órákat lehetne 
tartani anélkül, hogy felborulna a délelőt-
ti órarend. Az ilyen órák életre szóló él-
ményt nyújtanának diákjainknak.” – fog-
lalta össze gondolatait Skripeczky István.

Dunakeszin 1938-ban állították fel az 
első Országzászlót a volt katolikus elemi 
iskola (jelenleg a Szent István Általános 
Iskola) udvarán az I. Bécsi Döntést köve-
tően, illetve a másodikat 1941-ben a MÁV 
Elemi (jelenleg a Bárdos Lajos Általános 
Iskola) udvarán. Ezeket az emlékműveket 
pártállami időkben, sajnos lebontották.

A szervezők elmondták, hogy kezdemé-
nyezésükhöz támogatókra van szükségük, 
ezért megkeresték Dunakeszi köztisztelet-
nek örvendő polgárait, díszpolgárait, in-
tézmény vezetőit is, majd április végén egy 
vetítéssel egybekötött lakossági fórumot 
szerveztek, ahol a jelenlevők egybehang-
zóan támogatták az Országzászló eme-
lésének tervét. Itt jelentette be az idén 25 
éves Eudoxia 20 Alapítvány alapító-ügy-
vezető titkára, hogy alapítványuk csatla-
kozik a kezdeményezéshez.

„Az Országzászlónk a mának szólna: 
erőt, hitet, reményt, nemzeti önbecsülést 
és összefogást sugározna, mert csak így 
van jövőnk.” – zárta le beszélgetésünket 
Skripeczky István. 

Legindi Tímea

Több tízmillió forint értékben vé-
geznek az idei évben is felújítási és 
korszerűsítési munkákat a város 

kezelésében lévő intézményeknél, melyek-
ből a bölcsődék és a szociális intézmények 
sem maradnak ki – tájékoztatta lapun-
kat Cs. Bíró Attila. A Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Egészségügyi Osztályának 
vezetője örömmel sorolta azokat a mun-
kálatokat, melyekhez már a nyár folya-
mán hozzákezdtek a szakemberek. Mint 
elmondta, az 1. sz. Bölcsőde bejáratánál 

és az épület körül új járdát építenek ki, s 
a gyerekek örömére hamarosan új játszó-
szerekkel is gazdagodik a játszótér. A 2. sz. 
Bölcsődénél már elkészült a járda felújítá-
sa, hátra van még a külső mosdók korsze-
rűsítése, s az árak függvényében üteme-
sen elkezdődhet a már elöregedett külső 
nyílászárók cseréje is. A Napsugár Idősek 
Otthona szintén részesül a felújításra for-
dítható pénzügyi támogatásból: az épület 
liftjének teljes rekonstrukciójára kerül sor 
augusztusban, korszerűsítik a fűtési rend-

szert, s az ott élő idősek mindennapjait 
megkönnyítendő, 3 szobában a fürdőká-
dak helyett tusolókat építenek be.

Jelentős változások előtt áll a Családse-
gítő és a Gyermekjóléti Szolgálat is, hiszen 
az ősz folyamán az Iskola utcai egykori 
felvonulási épületből a Bajcsy-Zsilinszky 
úton lévő volt Tigáz épületbe költözhetnek 
át – tájékoztatott Cs. Bíró Attila, aki azt is 
hangsúlyozta, hogy az épület takarítását 
és festését júliusban a közmunka program 
keretében végeztette el a város.

országzászló  
emelését tervezik a civilek

„Csak az alkotó hazaszeretetnek van értelme és kisugárzó ereje.”
(Klebelsberg Kúnó)

a dunakeszI cIvIlek barátI köre lakosságI összefogással az 
eudoxIa 20 alapítvány és más cIvIl szervezetek közreműködé-
sével országzászló emelését terVezik VárosunkBan. 
dunakeszI város önkormányzatának képvIselő-testülete 2011. 
jÚlIus 21-I ülésén elvI hozzájárulását adta a kezdeményezéshez 
a gyártelepI körönd, mInt helyszín bIztosításával. a végleges 
hozzájárulásról a dunakeszI város Idevonatkozó koncepcIó-
jának elfogadását követően, az emlékmű terveInek Ismeretében 
a képvIselő-testület fog döntenI.

A felújításokból a szociális intézmények sem maradnak ki

Dunakeszi  polgár12
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– Mit tartalmaz az új sport-
finanszírozási törvény város-
unk számára?

– Lehetőséget ad arra, hogy 
öt kiemelt sportág: labdarúgás, 
kézilabda, vízilabda, jégko-
rong és kosárlabda sportágak 
infrastruktúrájának a fejlesz-
tését segítse. Ezek a sportágak 
e törvény által is kiemelten fej-
lődhetnének az országban. 

Dunakeszin a labdarúgás, 
kézilabda, és kosárlabda mű-
ködik már ezek közül. A vá-
ros önkormányzata is rákap-
csolódik erre a rendszerre. A 
vállalkozók adójuk egy ré-
szét ilyen formában, ezeknek 
a sportágaknak a támogatásá-
ra tudják átutalni, természete-
sen nagyon szigorú elszámolá-
si, szabályozási feltételek mel-
lett. A sportági szakszövet-
ségek mondják ki, hogy kik 
kaphatják meg a támogatást. 
Mi Dunakeszin úgy próbál-
tunk ehhez kapcsolódni, hogy 
létrehoztunk egy közalapít-
ványt a törvénynek megfele-
lően, aminek kifejezetten az a 
célja, hogy a befolyó pénzeket 
e sportágak fejlesztésére for-
díthassuk.

– Mire lehet használni a be-
folyt összeget?

– A pályák felújítására, új pá-
lyák építésére, infrastruktúra-
fejlesztésre, felújításokra, esz-
közvásárlásokra. Ebből, sze-
mélyi juttatásokra nem kívá-
nunk költeni. A törvény szerint 
Dunakeszin a fenti három sport-
ágra lehet, de úgy gondolom, ha 
ilyen fejlesztéseket el tudunk in-

dítani, akkor, az kihatással lesz 
a többi sportágra is. Profitálhat-
nak ebből azok a sportágak is, 
melyek egyelőre, nincsenek eb-
ben a kiemelt körben. 

– Tehát a közalapítvány lét-
rejött?

– Igen a közalapítvány lét-
rejött és most felhívást tet-
tünk közzé a sportegyesületek, 
sportintézmények, sportisko-
lák számára, hogy augusztus 

20-ig küldjék be javaslataikat, 
ötleteiket, hogy mit tartaná-
nak fontosnak, milyen irányú 
fejlesztésre lenne szükségük.  
Ennek az összegzése történik 
meg ezután, és amint látjuk, 
hogy milyen összegek folynak 
be az alapítványba, onnantól 
a kuratórium dönt, hogy mi-
lyen fejlesztésekre tud és kíván 
pénzt folyósítani. 

– Egy kis Dunakeszi hely-
zetkép e területen?

– A kosárlabda az iskolá-
kon belül működik, kézilabdá-
ban a DVSE férfi, a Kinizsi női 
szakosztálya, a labdarúgásban 
a Vasutas és Kinizsi szakosztá-
lyai érdekeltek, s persze a Diák 
Sport Egyesületek, szeretném, 
ha ebből minden sportág pro-
fitálna.

Gondolkodom, hogy az 
utánpótlás lehetőségeit ho-
gyan tudnánk szélesíteni. A 

befolyt összegből elsősorban a 
meglévő sportpályák felújítása, 
javítása, a pályák rendbetétele 
lehet szükséges. Ha nagyobb 
összeg érkezne be, további fej-
lesztéseket is el tudnánk kép-
zelni. A polgármester úr levél-
ben megkereste a legnagyobb 
vállalkozókat, mivel valószí-
nűleg ők tudnának nagyobb 
összeggel segíteni, de termé-
szetesen minden lokálpatrió-
ta érzelmű vállalkozástól vár-

juk ezt a támogatást. Nehézség 
az, hogy ebben az évben még 
csekély lehet ebből a bevétel, 
inkább a jövő évi bevételekre 
számíthatunk, amikor jobban 
a köztudatba épül ez az új le-
hetőség. A helyi vállalkozók jó 
lokálpatrióták, és szeretik vá-
rosukat, s így ezzel is segíthe-
tik a sport fejlődését. Aki fele-
lősséget érez városa iránt, most 
tud segíteni!

– Álmodjunk!
– Egy, másfél éven belül a 

Magyi pálya az Önkormány-
zat tulajdonába kerülhet, (a 
Kinizsi pálya, a volt mozi, a 
napközis tábor már önkor-
mányzat által működnek), te-
hát a létesítmények megvan-
nak, azoknak a felújítása, bő-
vítése megvalósulhat. A Magyi 
csarnokot fel kell újítani, hogy 
a labdarúgás, a kézilabda, és a 
kosárlabda ismét otthonra ta-
láljon benne. A Kinizsi pályán, 
a hátsó pálya felújítása, az öl-
töző épület tetőszerkezetének 
megújítása, szintén ezekhez a 
lehetőségekhez kapcsolódná-
nak. Hosszú távon egy köny-
nyűszerkezetes új csarnok is 
elkelne. A pályázati lehetősé-
geket is igyekszünk megfelelő-
en kihasználni.

– Sok sikert és reméljük du-
nakeszi sportja új útra lép, 
a nagyobb lehetőségek több 
ember számára nyújthatnak 
sportolási lehetőséget, ez így 
helyes. Köszönöm a beszélge-
tést.

Kép, szöveg:  
Solymosi László

Dunakeszi
sporttámogatási
lehetőségeiről
jÚlIus 1-jén lépett hatályba az Új sportfInan-
szírozásI törvény. felkerestem seltenreich 
józsefet – dunakeszI IfjÚságI és sporttanács-
nokát –, hogy tájékoztasson a változások 
esetleges hatásaIról dunakeszIn.
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– Kedves Sándor, mint régi tanítvány 
mondj pár szót magadról.

– Faddon születtem 1954-ben. A szüle-
tés után édesapám a Dunakeszi Járműja-
vítóban kapott állást és lakást, így a család 
ide költözött. Gyártelepen a 3 számú (Bár-
dos Lajos) Iskolában végeztem el az általá-
nos iskolát, osztályfőnököm Pandur József 
tanár úr volt. A 201. sz. Szakmunkáskép-
ző Intézetben szereztem meg a mechani-
kai műszerész szakmát. A gépipari tech-
nikum elvégzése után, sokáig dolgoztam a 
Járműjavítóban.

– Hogyan lettél közterület felügyelő?
– 1986-ban egy beszélgetés során, Villási 

László az akkori tanácselnök helyettes fel-
kért a megalakuló közterületi felügyelet 
vezetésére. Örömmel vállaltam el és 1986. 

szeptember 1-től a hivatal dolgozója let-
tem.

– Mondjál pár szót a felügyelői mun-
kádról.

– A közterület felügyelő munka nem 
tartozik a hálás munkakörök közé. A vá-
ros területén rendnek és tisztaságnak kell 
lennie, ezt várják el a rendszerető polgá-
rok. A szabálysértés elkövetőinél lehet fi-
gyelmeztetés, bírságolás és feljelentést al-
kalmazni. Az én álláspontom, hogy szép 
szóval is tudunk odahatni az emberekre, 
akkor nem kell a komolyabb szankciókat 
alkalmazni.

– 1986 óta több mint húsz közterületi 
felügyelő jött és ment a hivataltól, téged 
mi marasztalt e poszton?

– A közterület felügyelői munka az évek 

alatt szakmává vált. A hivatalnál sokrétű 
és változatos napi feladatokat hoz, ezek a 
feladatok megoldása sikerélményt és örö-
met is okoznak, úgy érzem, megbecsülik a 
munkámat. Több évet dolgoztam a szak-
munkásképző intézet tanműhelyében, 
ahonnan sok dunakeszi fiatal került ki, 
akik még a mai napig is rám köszönnek. 
A huszonöt év során sok emberrel ismer-
kedtem meg, nagyon sokan belátják, hogy 
a városért akkor tehetnek sokat, ha betart-
ják a rendet és ez így van jól. Köszönöm 
nekik!

– Köszönöm a beszélgetést, a további 
munkádhoz erőt és egészséget kívánunk!

Kép, szöveg: 
Solymosi László

öbb mint 16 és fél tonna élelmi-
szert nyert idén júliusban a város 
a magyar élelmiszerbank Egye-
sülettől – tájékoztatta lapunkat 

Cs. Bíró Attila. a város szociális és Egészség-
ügyi osztályának vezetőjétől megtudtuk, 22 
raklapnyi lisztet, tésztát, kakaós kekszet és 
italport szállítottak a volt tigáz épületébe. 

a több ezer helyben élő rászoruló részé-
re a csomagokat a Családsegítő és gyer-

mekjóléti szolgálat dolgozói állították ösz-
sze. a korábbi évekből már ismert lehető-
ségnek hamar híre ment a nehéz helyzetben 
élő családok között, s hosszú sorokban áll-
tak, hogy átvehessék a 8-10 kilogramm sú-
lyú csomagokat. 

az élelmiszerek kiosztásában és az akció 
lebonyolításában áldozatos munkát végeztek 
a Családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársai – tette hozzá Cs. Bíró attila.

nagy Sándor
25 éve a Város szolgálatában

közélEt

2011 jÚlIus 1-jén a köztIsztvIselők napján  dióssi  csa-
Ba dunakeszI város polgármestere munkája elIsmeré-
séül az 57 éves nagy sándor közterület felügyelő-
jének az év köztIsztvIselője címet adományozta. az 
elIsmerő oklevél mellé egy aranygyűrűt Is átvehetett, 
melyet dunakeszI felIrattal és címerrel díszítettek.

22 raklap élelem a rászorulóknak

t



Otthonának nagyszo-
báját akár „arany-
szobának” is nevez-

hetnénk. A mennyezetig érő 
polcrendszeren szinte meg-
számlálhatatlan sokaságban 
sorjáznak mindazok az ara-
nyozott színű érmek, ku-
pák, melyek a mindmáig tar-
tó nagyszerű sportpályafutá-
sának sikereit tanúsítják. Az egyik polcon 
okleveleit tartja s mind között az egyik 
legbecsesebbet, a Dunakeszi város Dísz-
polgára kitüntető címet igazolót. Dallos 
Gyulánál vendégeskedünk, a lovassport 
örökös bajnokánál, akinek élete, minden-
napjai elválaszthatatlanok szeretett város-
ától, még akkor is, ha éppen a világ másik 
felén tartózkodik.

– 1989 óta élünk feleségemmel 
Dunakeszin, s nagyon örülök, hogy Szom-
bathely és Budapest után ez a város a har-
madik s egyben végső állomása az életem-

nek. A választás oka az volt, hogy az 1972-
es müncheni olimpiára itt készültem az 

alagi tréningtelepen, és olyan 
mély benyomást tett rám 
maga a település, az itt élő 
emberek, a nyitottság, a sze-
retet, a segítőkészség, amivel 
mint fiatalt, segítettetek, pat-
ronáltak, hogy elhatároztam a 
feleségemmel, ha egy mód van 
rá, Dunakeszin fogunk élni, 

és itt szolgáljuk tovább a lovas 
ügyet. Fantasztikus kultúrával találkoz-
tam, olyan emberekkel, mint például Hesp 
Edmond, az Esch család, akik meghatáro-
zó kvalitású emberek voltak. És az elmúlt 
huszonkét évben soha nem volt senki-
vel atrocitásom, a legnagyobb szeretetben 
és boldogságban élünk. A város vezeté-
se, az emberek szimpátiája, segítőkészsé-
ge nagyrabecsülést vívott ki nálam a vá-
ros irányába, és elmondhatom, nagyon jól 
érezzük magunkat Dunakeszin. Ha bár-
hol járok a világban, mindig büszke va-
gyok arra, hogy Dunakeszi-Alagon lakom 

– én szívem szerint így nevezem a várost – 
mert évszázados hagyománya van a lónak, 
a lósportnak, és ezt az itt élő emberek szí-
véből nem lehet kitörölni. S a hagyomány-
tisztelet szép példája, hogy a város címeré-
ben is benne van a ló. 

A városnak óriási szerencséje van a min-
denkori vezetéssel. Három-négy, vagy ta-
lán több polgármestert ismerhettem meg, 
a mostanival együtt, mindig jó csapatot 
szerveztek, akik sokat dolgoztak és dol-
goznak most is a városért, melynek jövő-
jével kapcsolatban úgy gondolom, fontos 
lehet az úthálózat további korszerűsítése 
a megnövekedett gépkocsiforgalom mi-
att, és a Duna-partot is jobban be lehet-
ne vonni a hajózási forgalomba. Az okta-
tási és kulturális intézmények viszont igen 
magas színvonalon működnek.  Mentá-
lisan fantasztikus igényekkel rendelkező 
városról beszélhetünk, amelyik állandóan 
a jobbító szándékkal próbálja a lehetősége-
inek megfelelően gyarapítani magát.

Katona M. István
A szerző felvétele 
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Városom története hasonlít az egyik 
kedvenc Andersen mesémre: Ho-
gyan lett a rút kiskacsából hattyú?!

29 éve élek itt, édesapám is itt született, 
édesanyámmal együtt megbecsült peda-
gógusok. Bátyám sportolói múltja és 
szüleim példája ösztönzött a tanári pá-
lyára, a SOTE-n diplomáztam, azóta a 
Fazekas Mihály iskolában tanítok.

A téli-nyári sportok minden fajtá-
ját szeretem, aranyjelvényes atlé-
ta voltam, amerikai fociztam, 
és én vagyok Magyarorszá-
gon az első hölgy, aki eb-
ben a sportágban edzői 
képesítéssel rendelkezik.

Évekkel ezelőtt megalapí-
tottam a Csiribiry pom-
pon csapatot, és ez a ten-
gerentúli sportág mára 
hazánkban is elfogadottá 
vált. Célunk az is, hogy szó-

rakoztassuk, jókedvre derítsük a közönsé-
get fellépéseink alkalmával.

Születésemkor ez a város egészen más-
hogy nézett ki.

– „Azt hiszitek, ez az egész vi-
lág?” – kérdezte a kacsamama, és 
az én anyukám is, amikor Du-

nakesziről beszélgettünk. 
Szüleim 1977-ben, a 

várossá avatáskor 
házasodtak ösz-
sze. Akkoriban 
még homokdű-

nék között kellett 
gyalogolni, néhány 

ABC, Zoli bolt meg 
Erzsi bolt volt, ahol be 

lehetett vásárolni.
Azóta óriási ütemű a fejlő-

dés, és én nagyon büszke va-
gyok erre, valamint a hagyo-
mányápolásra. Általános is-

kolában helytörténeti vetélkedőkön vet-
tem részt. Bár akkor ezt nyűgnek éreztem, 
visszagondolva rájöttem, mennyi mindent 
megtanultam, megtudtam! Sok híres em-
ber, sportoló, művész, politikus, vállalko-
zó él itt. A lakosság létszámának növeke-
dése is bizonyítja, hogy kedvelt lakóhely-
lyé vált.

Viszont ma is hiányolok a fiataloknak 
szórakozóhelyeket, barátságos szálláshe-
lyeket, uszodát…

De a város a közelgő 35. születésnapján 
már elmondhatja magáról: „Álmodni sem 
mertem volna ennyi boldogságról, amikor 
még rút kiskacsa voltam!”

Mit adott nekem az én városom?
Bölcsődétől érettségiig itt tanulhattam, 

sportolhattam. Értéket képviselő intéz-
ményekben kitűnő pedagógusok neveltek. 
Köszönet érte.

Tanítványból tanár lettem, és továbbra 
is itt szeretnék élni, dolgozni.

Minden hosszabb utazás után a szívem 
nagyot dobban, amikor meglátom a felira-
tot a 2-es úton: DUNAKESZI

Hazaérkeztem.

Az én városom, Dunakeszi
Kundlya Zsófia önvallomása

A szeretett város
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sport

DP: Örömmel szereztünk 
tudomást róla, hogy 2011-
ben az alagi versenypályán 
is lesz Nemzeti Vágta elő-
futam. Hogyan esett a vá-
lasztás Alagra?
PN: Tavaly Kozárd telepü-
lést képviselve részt vet-
tem a Nemzeti Vágta bu-
dapesti futamán, nagyon 
megtetszett a rendezvény-
sorozat. Ezért a barátaim-
mal, lovas-társaimmal még 
a tavalyi év végén jelent-
keztünk a Nemzeti Vág-
tát szervező Lovas-Show 
Sportrendezvényszervező 
Kft-nél, hogy szeretnénk 
Pest-megye északi részén 
elővágta futamot rendezni. 
Több helyszín javaslatunk 
volt, de ezek közül Alag a 
történelmi múltja miatt ki-
emelkedett, hiszen a Nem-
zeti Vágta célja a történelmi 
pályák lovas életének feltá-
masztása. Hál’Istennek ez a 
szándék találkozott a Nem-
zeti Lóverseny Kft. szándé-
kaival is. Így 2011. szeptem-
ber 3-án az alagi verseny-
pályán rendezhetjük meg a 
Nemzeti Vágta idei utolsó 
előfutamát.
DP: Honnét várnak ne-
vezőket, és milyen kísérő 
programok lesznek?
CsP: Tulajdonképpen az 
egész ország területéről vá-

runk nevezőket, de első-
sorban természetesen a ré-
gió településeire számí-
tunk. Pest-, Nógrád-me-
gye, valamint a budapesti 
önkormányzatok jelentke-
zését várjuk. Terveink sze-
rint 4 selejtezőt tartunk és 
egy döntő futamot. Az 1-3. 
helyezett nevezési díj nélkül 
vehet részt a budapesti or-
szágos döntőben. 

A futamok között nagyon 
sok kiegészítő program-
mal készülünk. Lesznek kü-

lönböző lovasbemutató, és 
egyéb színes gyermekprog-
ramok, valamint nevezni le-
het a póni vágtára is. A póni 
vágta győztese szintén ne-
vezési díj nélkül vehet részt 
a nemzeti Vágta Kis Huszár 
Döntőjében!

További információt a 
www.alagivagta.hu címen 
lehet beszerezni.

Cél: a régi lovas  
hagyományok újraélesztése

Ha szeptember, akkor alagi vágta

mInden jel szerInt mInd szélesebb körben hódít 
a határon Innen és tÚl a nemzetI vágta, mely-
nek éppen a napokban rendezték az egyIk, szé-
kelyföldI előfutamát. sokak számára mI sem 
természetesebb, hogy a honI lóverseny alagI 
fellegvárában Is megrendezték a nagy nemzetI 
megmérettetés alagI előfutamát. a szeptember 
3-I látványos programokban bővelkedő alagI 
vágta rendezőjét, a remark plusz kft. ügyveze-
tő Igazgatóját, pőcze norBertet és a prog-
ramIgazgató csinger pétert kérdeztük az 
előkészületekről.

A Nemzeti 
Vágta egyik 
jeles 
résztvevője 
Kaszás Géza 
színművész
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A XIX. First Step 
versenyen indult 
Galgóczi Gábor, 
az ELTE Apáczai 

Csere János Gimnáziumának 
Dunakeszin élő diákja, akinek 
témája a Naprendszeren kívü-
li bolygók, tehát exobolygók 
megfigyelése volt. A verseny 
fődíja egy 30 napos kutatóút-
ra szóló meghívás Lengyelor-
szágba, a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémiára vagy a veze-
tő lengyel egyetemek egyikére, 
ahol a nyertesek a dolgozatuk-
ban elkezdett munkát folytat-
hatják. 

De miként került Gábor a 
versenyre? A kutató munka 
iránti olthatatlan szenvedélyt 
biológus-kutató édesanyjától, 
Galgócziné dr. Farkas Gyön-
gyitől örökölte, aki szerint már 
általános iskolás korában lát-
szott Gáboron, hogy érdekli a 
csillagászat.

„Nyolcadikos korában már 
aktív tagja volt a Polaris szak-
körnek, és amikor dr. Kiss 
László az MTA Konkoly Thege 
Miklós Csillagászati Kutatóin-
tézetének igazgató-helyettese 
egyszer előadást tartott, a fia-
mat annyira megfogták az el-
mondottak, hogy tollat raga-
dott, és írt egy levelet a pro-
fesszornak, hogy ő is kutat-
ni szeretne, segítsen neki. Az 
igazgató-helyettes úr nem dob-

ta el a levelet, válaszolt a fiam-
nak, behívta magához, majd a 
beszélgetésüket követően be-
osztotta az egyik fiatal csilla-
gász, dr. Szabó Gyula mellé, 
aki nemcsak szóban képezte 
Gábort, hanem magával vitte 
az akadémia piszkéstetői ál-
lomására, ahol az ország leg-
nagyobb távcsöve található” – 
mesélte el az édesanya a kezde-
ti lépéseket.

És innen minden úgy ment 
tovább, mintha Gábor a me-
sében a szerencsét megtalá-
ló legkisebb királyfi volna. 
Szabó Gyula mindenben se-
gített a „fiatal munkatárs-
nak”, közösen figyelték im-
már a magyar-amerikai fel-
fedezésű, a 670 fényévnyire, a 
Herkules-csillagképben lévő 
HAT-P-14b, a 228 fényévnyí-
re, az Ikrek (Gemini) csillag-
képben lévő HAT-P-20b és a 
956 fényévnyire, a Hiúz-csil-
lagképben (Lnyx) lévő XO-4b 
exobolygókat. A fényességmé-
réseket a Polaris Csillagvizs-
gálóban Tordai Tamás segítsé-
gével és az MTA Csillagászati 
Kutatóintézetben Kiss László-
nak és Szabó Gyulának az út-
mutatása alapján végezte és ér-
tékelte ki Gábor.

„Dr. Szabó Gyula hívta fel a 
figyelmemet a First Step ver-
senyre is, ahol felnőtt kutató-
ként kezeltek a zsűri tagjai, és 

nagyon alaposan átnézték, ki-
értékelték a 24 oldalas dolgo-
zatomat. A három exobolygót 
4-5 órán keresztül vizsgáltam 
és figyeltem egyenként, mi-
közben elhaladtak a saját rend-
szerük főcsillagja előtt. A ka-
pott fénygörbék alapján hatá-
roztuk meg a bolygók méretét, 
és megbecsültük az égitestek 
súlyát is” – ismertette egy nyá-
ri táborban pihenő Gábor ku-
tatásának lényegét.

A jövőre érettségiző diák 
november 2-tól 30-ig utazik 
ki Lengyelországba, ám előt-
te még lesz egy fontos feladata 
lengyel földön, ugyanis tagja 
lett a Csillagászati Diák Olim-
pián először induló magyar 
válogatottnak, melyet augusz-
tus 25-e és szeptember 5-e kö-
zött rendeznek Katowicében.

„Ez elsősorban egyéni ver-
seny, és abban bízom, hogy az 
első 30 százalékban végzek, 
ami már az ezüstérmes szintet 
jelenti ezen a versenyen. Hal-
lottam, hogy a szintén indu-
ló kínai fiatalok csak kizárólag 
ezzel foglalkoznak a nap min-
den percében, így velük na-
gyon nehéz lesz felvenni a ver-
senyt” – fogalmazott Gábor.

A „kis csillagász” meglehető-
sen furcsa helyzetét jól érzékel-
teti az, hogy amíg a First Step 
megnyerése miatt a szakmai 
pályázatoknál pontosan tud-
ják majd, ki is az a Galgóczi Gá-
bor, sőt, mindez előnyt is jelent 
majd neki, addig itthon példá-
ul semmilyen pluszpontot nem 
kap az ELTE fizika-csillagászat 
szakra való jelentkezésekor.

- molnár -

Exobolygók vizsgálatával nyert egy Dunakeszin 
élő diák egy nemzetközi fizikaversenyen

Galgóczi Gábor – az első lépés 
a nobel-díj felé

fantasztIkus tanulmányI sIkert ért el egy dunakeszIn élő 
középIskolás dIák, galgóczi gáBor. a jövőre érettségI-
ző dIák a lengyel szervezésű fIrst step to the nobel prIze 
In physIcs című középIskolás versenyen – az első lépés a 
fIzIkaI nobel-díj felé – 24 oldalas dolgozatával egy hó-
napos lengyelországI kutatóutat nyert. a magyar közép-
Iskolás három magyar-amerIkaI felfedezésű exobolygót 
– naprendszeren kívül lévő égItestek – vIzsgált az aka-
démIaI csIllagvIzsgáló pIszkéstetőI obszervatórIumából, 
Illetve az óbudaI polarIs csIllagvIzsgálóból. gábor je-
lenleg a csIllagászatI dIák olImpIára készül.



kultúra
Egész napos 

könnyed kikapcsolódás a
család minden tagjának!

ingyenes gyerekjátékok
Bábjáték

Gyermekszínház
Pom-pon csapat

Sport- és tánc -
bemutatók,

Római kori és kelta
hagyományôrzô tábor

Bungee jumping
Merida biciklipálya

Kirakodóvásár Kézmûves
foglalkozások,

Színvonalas gasztronómiai kínálat
Széles sörválaszték

Támogatók: Penny Market, Decathlon Sportáruház, Volksbank, CIG Pannonia Életbiztosító

18:00 Fesztivál megnyitó
18:15 Fekete Jenô és a Muddy Shoes
19:45 Póka Egon Experience
21:00 Kasza Tibor
22:00 Krízis Band

Szombat
9:00 Penny Market Dunakeszi fôzôverseny
10:00-14:00 Sportválasztó
10:00-15:00 Kistérségi hétpróba
14:30 Decathlon kerékpárverseny 
16:30 Oksa zenekar koncert
18:00 Trium virtus koncert
21:00 TNT koncert

Vasárnap
10:00-15:00 Vir bonus ókori játék a gyerekeknek
10:00 Rendôrségi és készenléti mentôk bemutató
15:30 Gladiátorviadal
16:00 Szarvas törzs kelta harci bemutató
16:15 Blues Fathers koncert
18:45 Magyar Változat Munkatársai koncert
20:00 Irigy Hónaljmirigy

Péntek
Sárkányhajó verseny a Dunán, 
befutó 17 órakor a Dunakeszi révnél.

Dunakeszi

Feszt 
kulturális- és sörfesztivál 

a Dunakeszi Katonadombon

2011. 
szeptember 

16-18. 
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Szeptember 16-18. között kerül megrendezésre  
a DunakesziFeszt kulturális- és sörfesztivál,  

amelynek egyik programja a kistérségi Hétpróba. 

Mi is ez az esemény? 
Dunakeszi játékra hívja a kistérség másik három települését, 

gödöt, Fótot és mogyoródot és erre keresünk vállalkozó  
szellemű Dunakeszin élő lakosokat, diákokat, hölgyeket,  

férfiakat egyaránt.

A próbák, amikre keresünk  
játékosokat a következők: 

▸ rodeóbika 
▸ lökd meg a kecskét
▸ szkander verseny

▸ sörivó verseny 
▸ kötélhúzó verseny

Gyere el, te is erősítsd a Dunakeszi Csapatot,  
és biztos lesz a győzelmünk!

Jelentkezni lehet a Dunakeszi programiroda e-mail címén:  
programiroda@dunakeszi.hu 

Decathlon bicikli verseny
DunakesziFeszt kulturális-és sörfesz-
tivál keretein belül a Decathlon 
Sportáruház bicikli versenyt 
szervez, amelyre minden korosztály-
ból várunk lelkes versenyzőket. két ka-
tegóriában versenyezhetnek: 16 év 
alatti (3,6 km) és 16 év feletti (7 km). 

Jelentkezni lehet: előzetesen  
a Dunakeszi Decathlon áruházban,  

a ducikli@gmail.com e-mail címen, illetve a helyszínen. 

Penny Market Főzőverseny
Baráti társaságok jelentkezését 

várjuk a DunakesziFeszten  
megrendezendő Penny 

Market Főzőversenyre.
a csapatok létszáma  
nincs meghatározva.

Amit tudni kell a versenyről:
sertéshúsból bográcsban kell elkészíteni az ételt.

Bográcsot, fát, húst, krumplit és az alapvető fűszereket biztosít 
a rendező és a szponzor.

lehet gázzal is főzni, de a gázt a versenyzőknek  
kell biztosítaniuk.

a zsűri a fával való főzést részesíti előnyben.
minden csapat hozhat magával saját bográcsot  

és fűszereket is!

Jelentkezni lehet a Dunakeszi programiroda e-mail címén:  
programiroda@dunakeszi.hu 

Csapattagokat keresünk 
a Kistérségi hétpróbára



Augusztus 19. péntek 19 óra
Dunakeszi Művészek XIV. Nyári Tárlata

A XIV. Dunakeszi Nyári Tárlatot megnyitja: Dr. Halász Géza karikaturista.

KIállíTó MűVészeK:
Berczi Károly, Chiba Miklós, Czinege István, Csizmadia Klára, Dér Győző, Dusza 

Tibor, Filyó Gábor, Gáspár Imre, Gulyás Aranka erzsébet, Halász Géza, Iván Margit, 
Kákonyiné Képes erzsébet, Koó éva lídia, Kovács Dávid, Kovács Károly, Kubó éva,  

Magát Tamás, Magyar Miklós, Mucsi erika, Nagyné Kovács Julianna, Palásti Renáta, 
Palotás Anna, Péntek lajos, Péter Nándor, Peti sándor, Rákos éva, Id. sipos Károly, 

skripeczky ákos, szabó Margó, szilágyi Diána, Thury Ilona, Tónió, Tóth Imre, 
Tuzson-Berczeli Péter, Vándor Gábor, Vincze József

progrAmAjánló
AUGUSZTUSRA

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

A Dunakeszi Programiroda 
Augusztus – 

szePteMberI ajánlata

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

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

a tavalyi nagysikerű rendezvény után idén 2011. szeptember  
10-én, szombaton rendezi meg a szent istván általános iskola tan-
testülete és szülői közössége az immáron hagyományosnak mondható  

Dunakeszi Lecsófesztivált. a félnapos 
program során a lecsófőző verseny megtekintése 
mellett számtalan érdekes műsor, kiállítás, sport és 
játéklehetőség vár gyermekekre és felnőttekre egy-
aránt. az idei rendezvény újdonságaként az iskola 
előtt a táncsics utcában színvonalas kézműves ter-
mékeket kínáló kirakodóvásár, tűzoltó– és rendőr-
autó bemutató, valamint ingyenes lovaskocsizás is 
lesz. a fesztivál hangulatát – a helyszín családias-

ságán túl – a zenés, táncos műsorszámok, a közös táncház és különleges-
ségként egy kintornás fellépése teszi egyedivé. minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők!

PROGRAM
 9.00-tól  gyülekező a főzőverseny résztvevőinek az iskola udvarán. 

kézműves kirakodóvásár az iskola előtti lezárt utca szakaszon 
(fazekas, papírcsipke készítő, nemezelő, mézműves, tűzzománc  
készítő, kürtös kalácsos, kosárfonó, fajáték készítő,  gyöngyfű-
ző, selyemfestő). tűzoltó és rendőrautó megtekintése.

10.00-tól utcai verklis (kintornás) várja a vendégeket a nagykapunál 
 megnyitó – Drums Ütőegyüttes. köszöntő: Eich László igazgató
 Dunakeszi asszonykórus. pedagógus tánckar.

10.30-tól kézműves foglalkozások a forfa épületben. 
 sportvetélkedők gyermekeknek és felnőtteknek a sportpályán. 
 szent istván gyermekei zenés Bábtársulat műsora  
 a tornaszobában. Galambos Fecó bűvész műsora az udvaron.  
 ping-pong bajnokság. lovaskocsizás. Játékos kutyabemutató. 
 ugrálóvár, asztali-csocsó. paradicsomlé kóstolás.

12.30-tól  közös ebéd – gulyás (500 Ft/adag), lecsókóstoló (a lecsófőzők 
jóvoltából, kis mennyiségben).

14.00-kor Eredményhirdetés (lecsófőző verseny, ping-pong bajnokság).

14.15-től Duna gyöngye Néptánc Együttes bemutatója. táncház.

15.30-kor kapuzárás

továBBi iNFormáCiók:  
www.sztistvan-dkeszi.sulinet.hu

Nyári Tárlat a József Attila 
Művelődési Központban
Augusztus 19.  
péntek 19 óra

Helyszín: állomás sétány 17.
Dunakeszi művészek Xiv.  
Nyári tárlata.
telefonszám: 27/543-225

Szent István napi városi ünnepség
Augusztus 20. szombat

Helyszín: Dunakeszi szent imre templom  
(szent imre tér)
rendezvényszervező: Dunakeszi programiroda 
telefonszám: 27/542-800/169

8. Rally Repülő Bajnokság
Augusztus 29-szeptember 3.

Helyszín: Dunakeszi repülőtér
a belépés ingyenes! 
rendezvényszervező: malév repülőklub 
telefonszám: (+36)-30 676-8676

Lecsófesztivál
Szeptember 10. szombat

Helyszín: 2120 Dunakeszi, táncsics utca 4.   
(szent istván általános iskolában.) 
iskolánk hagyományteremtő rendezvénye, amely a 
dunakeszi paradicsomtermesztésnek kíván emléket 
állítani, bensőséges jó hangulatú fesztivál keretében. 
minden érdeklődött szeretettel várunk! 
rendezvényszervező: mittli adrienne,  
galbácsné Domokos ágnes 
telefonszám: 27/341-716

DunakesziFeszt
Szeptember 16-18 péntek-vasárnap

DunakesziFeszt kultúrális- és sörfesztivál  
a katona dombon.
különféle programok várják az odalátogatókat mint 
például: sárkányhajó verseny, ingyenes gyerekjátékok, 
bungee jumping, merida pálya, koncertek késő estig.

II. DUNAKESZI
LECSÓFESZTIVÁL

2011. SZEPTEMBER 10.
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– Miként kerül kapcsolatba 
egy Dunakeszin élő ingatlan 
szakmában dolgozó vállalko-
zó a balatoni vitorlázással?

– A dolog nagyon egyszerű: 
be kell íratnia a gyermekét egy 
vitorlástáborba, majd nyomon 
kell követnie a mindennapjait, 
máris kész az életre szóló sze-
relem egyszerű receptje.

– Jól értem, hogy a fiát kö-
vetve lett vitorlázó?

– Abszolút. Amikor 2005-
ben beírattam az akkor kilenc-
éves fiamat egy balatoni vitor-
lástáborba, ahogy teltek a na-
pok, úgy tetszett meg nekem is 
ez a fajta sportág. Nagyon vár-
tam már, hogy leteljen a gyerek 
kurzusa, és ott helyben beirat-
koztam vele együtt a másnap 
kezdődő, következő táborba. A 

résztvevők 7 és 45 év közöttiek 
voltak, de elárulhatom, mind-
össze négyen voltunk felnőttek 
a csapatban. Persze nem cso-
da a sportághoz való kötődé-
sem, hisz a 90 éves nagyapám, 
Rozner Győző sokat megélt 
már a vitorlázásban.

– A meglehetősen késői kez-
dés ellenére mára már a Jolle 
25 nagyhajós kategóriában 
magyar bajnoki címet nyert 
július közepén. Ez aztán gyors 
sportkarrier…

– Hát, nem tagadom, hala-
dok előre. Tavaly már ezüst-
érmesek voltunk a bajnokság-
ban, míg a Kékszalag Jolle ka-
tegóriájában bronzérmesek 

lettünk. Idén már nem enged-
tük ki a kezünkből az első he-
lyet. A Balatonon rendezett 
bajnoki vetélkedésen a terve-
zett kilenc futamból csak hat 
lett megrendezve, melyekből 
ötöt megnyertünk, míg a ma-
radék egyen a második helyen 
értünk célba. Volt olyan nap, 
amikor reggel nyolctól este ha-
tig ott álltunk rajtra készen a 
vitorláson, majd kiderült, az-
nap nem lesz verseny, majd 
másnap, behozva a lemaradást, 
három futamot is teljesítenünk 
kellett.

– Árulja már el, mekkora le-
génység kell egy Jolle 25 hajó-
hoz?

– A mi csapatunk négy fő-
ből áll: Kovács Tamás, Sarkadi 
Péter, Pumucz Tamás és jóma-
gam. Kovács Tamással már el 
is végeztük a legfelsőbb szintű 
oktatói képzést, így nyáron, ha 
éppen nem versenyzünk, ak-
kor már mi tartjuk a táborokat 
az érdeklődőknek.

– Ezek szerint a családja 
vagy nem látja egész nyáron, 
vagy Önnel együtt a Balaton-
nal töltik az időt…

– Természetesen velem van-
nak a Balatonnál, sőt, inkább 
én vagyok az, aki a munká-
ja miatt ingázik Széplakfelső 
és Dunakeszi között. Általá-
ban kibérelünk egy házat, de 
az sem ritka, hogy a hajón al-
szunk. Tizenöt négyzetméteres 
hasznos térben négy fekhely, 
egy gáztűzhely és egy hűtő ké-
nyelmesen elfér. A WC-t és a 
mosdót a versenyeken való mi-
nél könnyebb hajó miatt egy-
szerűen kiszereltük.

– Csak a Balatonon hódol a 
szenvedélyének, vagy esetleg a 
tenger is csábítja?

– Ugyan vitorláztam már 
egy hétig éjjel-nappal halad-
va az Adrián, ami hatalmas él-
mény volt, de én mégis inkább 
megmaradok a Balatonon…

– molnár –

Hat év alatt kezdő vitorlázóból oktató és 
magyar bajnok lett Rozner Tamásból

Fiától kapott 
kedvet 

a hajózáshoz
a maI vIlágban egyáltalán nem rItka, ha valakI a 
saját édesapja Útját szeretné folytatnI. az azonban 
már nem mIndennapos dolog, amIkor egy szülő 
a kIlencéves gyermekét követve találja meg élete 
nagy lehetőségét. márpedIg rozner tamással ez 
történt, hIszen a vItorlázásba akkor szeretett bele, 
amIkor fIát beíratta balatonon egy vItorlástábor-
ba. ahogy a gyermek végzett, már másnap közösen 
kezdték el a következő kurzust.



21Dunakeszi  polgár

– Úgy hallottam, hogy ed-
dig száz százalékos a teljesít-
ménye a szépségversenyek te-
rén…
Noll Petra: – Ez tényleg így 
van, ha az egyből egy száz szá-
zalékos teljesítménynek számít.
– Ezek szerint nem minden 
kezdet nehéz. Kinek köszön-
heti, hogy egyáltalán elindult 
a Dunakanyar Szépe címért?
N. P. – Az egyik legjobb barát-
nőm vett rá az indulásra, akivel 
egész kiskorunk óta állandó-
an együtt vagyunk. Biztatott, 
hogy van esélyem, és én hittem 
neki. Hogyne hittem volna, 
hisz van már az ilyen versen-
gésben tapasztalata, ugyanis ő 
nyerte a legutóbbi Dunakanyar 
Hangja versenyt. Halkan jegy-
zem meg, hárman vagyunk 
nagyon jó barátnők…
– Szülei mit szóltak az ambí-
ciójához, hogy kipróbálja ma-
gát a szépségiparban?
N. P. – Miután tisztában van-
nak azzal, hogy mennyire von-
zódom a modellek világához, 
így mindenben támogattak, il-
letve ők voltak azok, akik az ál-
mok világából igyekeztek visz-
szarántani a földi valóságba. 
De az ellen semmi kifogásuk 
nem lenne, hogy a gimnázium 
elvégzését követően modell-
ként dolgozzak, persze csak 
akkor, ha van rám igény.
– Amikor összeállt a mezőny, 
és jöttek az elődöntők, számí-
tott arra, hogy finalista lesz?

N. P. – Nagyon sok szép lány 
indult a versenyen, és volt 
olyan pillanat, amikor elve-
szítettem az önbizalmam. De 
ahogy teltek a napok, és egyre 
előrébb kerültem, már hittem 
abban, hogy a finálé tagja lehe-
tek. Amikor bekerültem a dön-
tőbe, ismét csináltam egy lel-
tárt magamban a finalistákról, 
és arra a meggyőződésre jutot-
tam, a legjobb négy közé befé-
rek. Magamban már megvolt a 
tippem, ki lehet az első, és azt 
reméltem, hogy a közönség 
különdíját vagy az egyik ud-
varhölgy címet elnyerhetem.
– Mindenesetre jól mérte fel 
a terepet, mert odafért a leg-
jobb négy közé: első lett, azaz 
a Dunakanyar Szépe. Felfog-
ta már?
N. P. – Még nem egészen, olyan 
ez, mintha álmodnék. Amióta 
megnyertem a versenyt, isme-
rősök és ismeretlenek is meg-
állítanak az utcán, vagy oda-

jönnek hozzám egy buliban, 
hogy gratuláljanak. Hazud-
nék, ha azt mondanám, nem 
élvezem ezt a helyzetet.
– A budapesti Közgazdasá-
gi Politechnikum gimnáziumi 
szakának tanulója. Osztály-
társai mennyire szereztek tu-
domást arról, hogy szeptem-
bertől egy királynő jár velük 
egy osztályba?
N. P. – A legismertebb közös-
ségi portálon keresztül nem-
csak az osztálytársaim, hanem 
az osztályfőnököm is értesült a 
sikeremről. Mindannyian na-
gyon örültek, gratuláltak, és 
azt mondták, büszkék rám.
– A királynő mellé egy király 
is jár. Lefoglalták már a szí-
vét a fehér lovon érkező her-
cegek?
N. P. – Amikor jelentkeztem 
a versenyre, és megkezdődtek 
az elődöntők, még volt bará-
tom. Sőt, még a döntő napján 
is azt írhattam volna magam-

ról, hogy kapcsolatban, de az-
óta ez megváltozott, így újra a 
szinglik életét élem.
– A Dunakanyar Szépe büszke 
cím mellé számos nyeremény 
is dukál. Tudja már, hogy kik-
kel fogja felhasználni ezeket?
N. P. – A „legtöbb veszély” a 
nővéremre leselkedik, ugyan-
is ősszel vele megyek el Eger-
be a hosszú hétvégére, illetve 
a squash-bérletet is vele fogom 
kihasználni. A vacsoránál is ott 
lesz, hiszen azt a családdal fo-
gom elfogyasztani. A külön-
legesnek beharangozott tortát 
még nem kaptam meg, de be-
vallom, édesszájúként nagyon 
várom már az átadás pillanatát. 
A fittness-bérletet is kihaszná-
lom, mert jól egészíti majd ki a 
versenytáncos edzéseimet. Új 
partnerem van, sokat gyakoro-
lunk, hogy a szeptembertől in-
duló versenyszezonban is sike-
resen szerepeljek.

– molnár -

Dunakanyar hangja vette rá Noll Petrát, 
hogy induljon el a régió szépségversenyén

Ismét szabad 
a királynő szíve

órIásI érdeklődés kísérte a vácI vIlágI vIgalom kereteIn belül megrende-
zett dunakanyar szépe választás döntőjét, amelybe előzsűrIzés után 13 
szebbnél szebb IfjÚ hölgy jutott be. a fInálét több ezren követték a hely-
színen, és a nézők többsége maxImálIsan egyetértett a zsűrI döntésé-
vel, mIszerInt a dunakanyar szépe 2011-Ben a dunakeszin élő 16 
éVes noll petra lett. az IfjÚ gImnazIsta mIndIg Is vonzódott a mo-
dellek vIlágához, és Úgy érzI, szívesen dolgozna ebben a szakmában.
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A holland vidék gondosan ápolt szél-
malmaival, végtelen tulipánmező-
ivel, illatos sajtjaival és kopogó fa-
papucsaikban szorgosan dolgo-

zó földműveseivel minden népek meséiből 
egybesűrített képeskönyv.

Az ország eredeti neve – Nederlanden, 
ami mélyföldet jelent – a fekvésére is utal: 
Hollandia jórészt a tengerszintnél mélyeb-
ben terül el, a Rajna és a Maas torkolatá-
nál. Ha nem védené gátrendszer, az ország 
fele víz alatt lenne; a folyók, a tenger olykor 
kilépnek medrükből. A hollandok évszáza-
dok óta építik gátjaikat: mögöttük 443 tavat, 
tengeröblöt csapoltak le. 

A kiszámítható veszélyeket a hollandok 
fantasztikus vízi építményeikkel kordában 
tartják; a víz és szél azonban kiszámítha-
tatlan és megzabolázhatatlan erő. A legna-
gyobb probléma az időjárás, ami körülbelül 
negyedóránként változik. 

NagyoBB városok
A történelmi városokban régi templo-
mok, udvarházak, egymásba futó csa-
tornahálózatok, vidéken, a mélyfölde-
ken szélmalmok, virágos mezők, a par-
tokon hullámok, szél, dűnék és polderek, 
valamint rendezett strandok, és számos ter-
mészetvédelmi terület várja az erre utazókat. 
Bár Hollandia jelentősebb városai közül 
Rotterdam nagy múltú, Hága pedig fon-
tos jelennel bíró történelmi város (a parla-
ment és a kormány is itt található), Hollan-
dia kultikus hírét Amszterdamnak köszön-
heti. Amszterdam, az elhíresült hippiváros, 
a rengeteg csatorna városa, az igazi fővá-
ros. A hely a hatvanas években vált elsősor-
ban a hippik, később a művészek paradicso-
mává. Fiatalok milliói zarándokolnak ide 
évente, otthon aztán ők csiszolják fényesre 
Amszterdam kultuszát. A kávéházak jelleg-
zetes illata már az utcán érezhető, közönsé-
ge pedig igen változatos. Ha valakinek nem 
elég ez a varázs, a piros lámpás negyed to-
vábbi legendákat kínál. Itt állítólag a sze-
relmet árulják, de a valóság az, hogy csu-
pán néhány hölgyet látni a kirakatokban.  
Maastricht városát a rómaiak alapították i. 
e. 50-ben. Itt találkoztak 1991-ben az Euró-
pai Unió vezetői és azóta Maastricht kap-

hollandIa mIsztIkus hely, de ezt nem távolI egzotIkumának kö-
szönhetI, hanem sajátos legendájának. a fapapucs, a szél-
malmok, a régi gátak és a gyönyörű rétek remekül meg-
férnek a fejlett Világ minden kényelméVel rendelkező 
nagyVárosok nyüzsgéséVel. olyan vIlág, ahol a szépség és 
a letIsztultság együtt lélegzIk az ősI, elfojtott vagy legalábbIs 
nyíltan kevésbé vállalható romlottsággal.
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csolatban áll az egyesítés ügyé-
vel. A város otthonias kávéháza-
ival és barátságos burgundi lég-
körével vonzza a látogatókat. Az 
ország legrégibb városa alatt 10 
km hosszúságú alagút húzódik, 
illetve lakosai a legnagyobb kar-
neváli felvonulással büszkélked-
hetnek.

Rotterdam a világ legnyüzs-
gőbb kikötője. Érdemes részt 
venni egy hajókiránduláson a 
kiterjedt kikötőterület mentén, 
és megnézni az Euro-Mast-ot, 
amelynek forgó csúcsáról ma-
dártávlati körkilátásban gyö-
nyörködhetünk a város felett. 
Haarlem, amely régóta művésze-
ti központ, városházáról és góti-
kus Grote templomáról ismert. 
Utrecht az utcaszintje alatt fekvő 
csatornákról híresült el, ahon-
nan meg lehet közelíteni a csator-
na menti házak pincéit, amelyek 
manapság elsősorban éttermek 
és butikok. Érdekes látványos-
ságként szolgálhatnak a „Dutch 
Railway”, a „Musical Clock” és a 
„Street Organ” múzeumok.

 
HollaND FEstészEt
Szinte belegondolni is hihetet-
len, hogy a holland festészet hí-
res aranykora (alapvetően a tel-
jes XVII. század) az elképesz-
tő tudású mestereknek milyen 
garmadát „termelte ki”. Remb-
randt, Van Gogh, Vermeer, 
Frans Hals, Judit Leyster, Jan 
Steen, Jan van Goyen, Pieter de 
Hooch, Nicolaes Meas, Gabriel 
Metsu, Frans van Mieris, Gerald 
ter Borch – és a lista távolról sem 
teljes még – mind kortársai vol-
tak egymásnak.

Mivel a reformáció kitiltot-
ta a képeket a templomokból, a 
művészek alkotói terepe is lai-
kus világ lett. S mivel ez utób-
bit nem az arisztokrácia, hanem 
a még csak ekkor izmosodó pol-
gárság uralta, a témaválasztás 
és nem utolsó sorban a megren-
delői kör is innen kerül ki. Né-
metalföldön nem gazdag mág-
nások vagy egyházi méltóságok, 
hanem pékek, textilkereskedők, 
fegyveres egyletek, helyi tanács-
nokok rendeltek képeket, elein-
te többnyire portrékat, utóbb a 
számukra ismert és fontos min-
dennapi életmozzanatokat áb-
rázoló alkotásokat, amelyek az-
tán műhelyek, vendégszobák, 
étkező vagy tanácskozó helyisé-
gek, kocsmák és egyletek falára 
kerültek. Aminek kihatása pél-
dátlan következményekkel járt 
a holland németalföld művésze-

tének fejlődésére. Megteremt-
ve a festészet híres, 17. századi 
„holland aranykorát”.

kÜlöNlEgEsségEk
Az ország virágkertészetéről és 
tejgazdaságáról vált virághírű-
vé. Évente közel egymillió em-
ber látogat el a világ legnagyobb 
kertészetébe, a Keukenhofba. 
Ha a tulipánok földjére visz az 
utunk feltétlenül meg kell kós-
tolnunk az ottani söröket, a 
Heineken névről már bizto-
san hallottunk. A tejtermékek 
és a kekszek minősége garan-
tált. Hollandia fűszernagyha-
talom, így a bonbonok készíté-
sénél is előszeretettel és meré-
szen nyúlnak a különleges aro-
mákhoz. A Komkom Holland 
Csokoládézó csokikészítője sze-
rint Európa-szerte kezdenek rá-
érezni az igazira az emberek, ve-
vők az újdonságokra, egyre nyi-
tottabbak. Így van az, hogy nem 
tántorodnak vissza a töpörtyűs 
és sörös, kecskesajtos, wasabis, 
chillis-ananászos, borsos-má-
kos csokoládék láttán.

gasztroNómia
A holland sajtok világhírnévnek 
örvendenek, s a sajtok mellett 
más tejtermékek is a fontosabb 
mezőgazdasági exportcikkek 
között szerepelnek. Mint a leg-
több európai ország esetében, 
így Hollandiában is a jómód, s 
az életszínvonal rohamos emel-
kedése a 20. században követke-
zett be. A legtöbb tradícionális 
étel ennek megfelelően a „sze-
gény“ konyhából származik: 
egyszerű, tartalmas, burgo-
nyából, hüvelyesekből, zöld - 
ségekből és húsból készített 
egytálételek, valamint a tányér-
ról lelógó hatalmas palacsinták. 
A partvidéken pedig a hering és 
a fekete kagyló kedvelt nagyon, 
ez utóbbit ún. tengeri farmokon 
tenyésztik. A táplálkozás egyik 
fő alkotóeleme a „kaas“, a sajt.  
A középkorban az edámi sajt az 
ország legfontosabb exportcik-
kei közé tartozott. Edám városa 
már akkoriban is jelentős kikö-
tőváros volt, s a sajtgolyók köny-
nyedén eljutottak a Keleti-ten-
ger országaiba, Németországba, 
Franciaországba, sőt az Alpo-
kon túli Olaszországba is. Nap-
jaink legjelentősebb holland 
sajtja a Gouda, mely Dél-Hol-
landia azonos nevű városából 
származik. 

Vetési Zsófia
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aktuális

Az idejében felismert  
melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze  
a mammográfiás szűrővizsgálat.

A Dunakeszin lakó 45–65 éves nők, akik utolsó  
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, 

amin szerepel, hogy mikor várják őket a 

Jávorszky Ödön Kórházban, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Tel.: 06-27/620-620/1436 vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! 
A szűrővizsgálat térítésmentes.

InformácIó:
Budapest főváros Kormányhivatala népegészségügyi  

Szakigazgatási Szerve Tel.: 06-1/465-3823

A lehetőség adott! Éljenek vele!
2011. augusztus, szeptember

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

Várható szúnyoggyérítés 
a dunakeszi kistérségben

Németül is beszélő pultos hölgy muNkát 
keres vendéglátásban vagy kereskedelemben – 

alkalmanként is! tel.: +36-20-451-0575

A hosszabb ideje tartó csapadékos időjárást követően, a me-
legedés ütemétől függő csípésszám emelkedésre lehet szá-
mítani, ezért a szakértő a Dunakeszi Kistérségben, (Du-

nakeszi, Fót, Göd) időjárástól függően a következő időpontban 
rendelte el az első szúnyoggyérítést a Kistérségi Társulás: 2011. 
augusztus 17-19., pótnap: augusztus 21-22. A légi-kémiai irtást 
18.00 órától napnyugtáig, a földi gyérítést 19.00 óra után végzik, 

szakértő által meghatározott útvonalon. Amennyiben szükséges a 
fenti időponton túl újabb gyérítés elvégzését rendeli meg a Kis-
térségi Társulás.

A lakosság számára továbbra is térítésmentesen biztosít a Du-
nakeszi Önkormányzat szúnyoglárva-irtó tablettát, (háztartá-
sonként 2 db tabletta), mely ügyfélfogadási időben átvehető a Pol-
gármesteri titkárságon.

a térségbelI szÚnyogártalmat alapvetően meghatározó dunaI vízszInt az elmÚlt Időszakban az 
IdeI évben eddIg nem tapasztalt mértékben közelítette meg a számotteVő kiterjedésű csípő-
szúnyog-tenyészőhelyek létrejöttét eredményező szIntet.

www.dunakanyarregio.hu

TájékozoTT szereTne lenni?
– OlvaSSOn, 
   – hIrDeSSen, 
      – klIkkeljen ránk!
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KeréKpárüzlet  
és szerviz 

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

www. bicajosbolt.hu

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

– Többféle oka is lehet a lábdagadás-
nak. Természetesen a nyári melegben az 
egészséges embereknél is kialakulhatnak 
ilyen tünetek, de próbáljuk meg pontosíta-
ni a megfigyelésünket. Először is azt néz-
zük meg, hogy a végtagok duzzadása egy-
forma-e mindkét lábon? Ha igen, akkor az 
valóban utalhat kardiológiai problémára 
is. Amennyiben viszont csak az egyik láb 
duzzadt meg, az valamilyen más, akár he-
lyi okot jelezhet, de ugyanúgy lehet rándu-
lás, zúzódás, rovarcsípés, vagy éppen al-
lergia jele is, természetesen nem kizárható 
az egyoldali visszérbetegség sem. Sőt, kik-
nek agyi szélütése volt, gyakran tapasztal-
ják, hogy az érintett testfélen elsősorban 
a láb duzzad. Más a helyzet, ha mindkét 
láb érintett a duzzadásban, akkor vizsgál-
ni kell más, további tüneteket és panaszo-
kat is. Ha ez a szívelégtelenség jele, akkor 
vizsgálni kell egyéb erre utaló tünetek je-
lenlétét is. 

– Hogyan történik ez és milyen tünetek 
lehetnek figyelmet érdemlőek?

– A beteg fizikális vizsgálata és az ez-
zel együtt járó kikérdezés mutatja meg a 
szakorvos számára ezeket. Tapintással kell 
például megállapítani a máj nagyságát. Ki 
kell kérdezni a beteget arról is, hogy az éj-
szakai vizeletének mennyisége több-e, 
mint a nappali, avagy a láb duzzanata reg-
gelre leapad-e, továbbá meg kell vizsgálni 
az alsóvégtagi visszerek állapotát, és vége-
zetül mindenképpen javasolt a szív ultra-
hangos vizsgálata.   Amennyiben ez utób-
bi kizárja a kardiológiai okokat, vagyis 
nem tapasztalható sem a szív úgynevezett 
pumpa funkciójának elégtelenségén ala-
puló szisztolés szívelégtelenség, illetve a 

rvosi rovat

LÁBDAGADÁS
ezen a nyáron nem lehetett panasz az időjárás változatosságára. bizonyára ez is oka volt annak, hogy többen pa-
naszkodtak: megdagadt a lábuk. korábban azt olvastuk, ez a tünet a meleg számlájára írható, de ugyanakkor ez kar-
diológiai problémákra is utalhat. erről a dilemmáról kérdezem a dunakeszi polgár állandó egészség-megőrzési ta-
nácsadóját, dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

szív tágulékonyságának csökkenésén ala-
puló diasztolés szívelégtelenség, valamint 
a máj sem nagyobb az átlagos méretnél, 
nincsenek egyéb tünetek, akkor vélhetően 
nem a szívelégtelenség okozza a láb daga-
dását. Fontos megtekinteni az alsóvégtag 
visszereit. Gyakran láthatunk ún. hajszál-
ér tágulatot, ami a visszér betegség első 

stádiuma, vagy észlelhetünk tágult visz-
szereket, amelyek már komolyabb prob-
lémát jelentenek. Ez utóbbi eltérések vizs-
gálhatók doppler készülékkel, amivel még 
jelentősebb elváltozásokat diagnosztizál-
hatunk. Fontos itt is hangsúlyozni, hogy 
ezek a vizsgálatok fájdalommentesek, rö-
vid idő alatt elvégezhetőek, kár halogatni 
őket a panaszok elő észlelése után. 

– Mi okozhatja a szervi okokon kívül a 
lábdagadást?

– Ilyen lehet például a túl sok ülés, ami-
kor kevésbé tud a vénás rendszerben a 
vér keringeni, így ez is okozhat önmagá-
ban lábdagadást. Hosszabb utazás – akár 
gépkocsival, vagy akár repülőgéppel tör-
ténik – jelentősen rontja a vér vénás visz-

szaáramlását, ami egyér-
telműen az alsó lábszár 
duzzanatához vezethet. 
Ez lehet olyan mértékű, 
ha esetleg még szívelég-
telenségből adódó kerin-
gés zavar is súlyosbítja a 
képet, hogy mélyvénás 
thrombosis, illetve en-
nek talaján tüdőembó-
lia is kialakulhat. Ezt fi-
gyelembe véve – ameny-
nyiben megtehetjük – 
ha gépkocsival utazunk, 
célszerű az utazás több-
szöri megszakítása, séta, 

vagy vénás torna végzése céljából. Ámbár 
nem azonosak a körülmények, de ugyan-
ez vonatkozik a repülőgéppel utazókra is 
időnként:  keljenek fel, mozgassák át tagja-
ikat, sétáljanak, végezzenek vénás tornát, 
akár 1-2 óránként is, ezzel csúnya szövőd-
ményeket előzhetünk meg. Ebben az eddi-
gi tapasztalatok szerint a légiutaskísérők 
segítő partnernek bizonyulnak.

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

MASSZoRKÉPZÉS
indul augusztusban 

Dunakeszin és Vácott

Trend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06

Érdeklődni: +36-20-9762-111

 Fogyasztó cellulit  Tradicionális Thai  
 Aromaolajos  Gyógyító talpmasszázs

rÉSzleTFIzeTÉS
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Rövid határidővel vállaljuk  
fürdőszoba, konyha, 
háló- és gyerekszobabútor 
készítését minőségi 
kivitelben.

Klasszikustól a minimálig,
képzelettol a valóságig

E-mail: benedetto.bt@gmail.com
Telefon: +36-20/993-9534, +36-20/941-3830

``

Festék– és vegyiáru szakkereskedésbe 
vezetőt, helyettest és munkatársakat keresünk 

dunakeszi munkahelyre. Érdeklődni  
augusztus 11-től: brinor@t-online.hu e-mail címen. 

Tel.: +36-20-438-52-66

akció!

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

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

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

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

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

– iNg MoSVa, VaSalVa  460 ft/db

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSI 
REND VÁLTOZÁSÁRÓL!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunakeszi 
Rend őr kapitány ság Igazgatásrendészeti Osztá-
lyán az engedélyügyekkel – fegyver és vagyon-
védelem – kapcsolatos ügyfélfogadás 2011. szep-
tember 1-jén technikai okok miatt elmarad. 

Helyette 2011. augusztus 31-én, szerdán 9:00-12:00 
óra és 13:00-15:00 óra között várjuk a Tisztelt Ügyfe-
leket engedélyügyekkel kapcsolatos ügyintézésre. 

Köszönjük megértésüket!

Dunakeszi Rendőrkapitányság
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A VOKE József Attila Művelődési Központ 
a TÁMOP– 3.2.3. pályázati program  

keretében szeptemberben indítja  
az alábbi képzéseket:

 

1. SzáMíTáSTECHnIkAI kéPzéS 
– megváltozott munkaképességűeknek 

(90 órás képzés)

 

2. koMPETEnCIA éS 
KészségFEJlEsztő tréning 

(90 órás képzés)
 

RéSZLETES INFORMÁCIó:
www.vokejamk.hu/TáMoP  

vagy a VOKE József Attila Művelődési 
Központban (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

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

regeNeráló KészüléKet!

érdeKlődjön az incoMp 
szaKüzletében!

SCHOOL OF BUSINESS  
DUNAKESZI TAGINTÉZMÉNY

2120 Dunakeszi, Bazsanth V. u. 10. (a Gimnázium épületében)

22 éves korig ingyenes a képzés, jár a diákigazolvány,  
20 éves korig jár a családi pótlék is. Várjuk jelentkezését!

Mobil: +36-30-915-9038  E-mail: dunakeszi@sob.hu   
Honlap: www.sobdunakeszi.hu

vagy személyesen az iskolában.

KÉPZÉSEK ÉREttSÉGiZEttEKNEK
•  Informatikai rendszergazda: (hálózattelepítő  

és üzemeltető, webmester, karbantartó, 2 éves) 
•  Informatikus:  (gazdasági, távközlési,  

telekommunikációs, 2 éves)
•  Sportedző/sportoktató: (1 éves, személyi edző)



IRODA ÉS TELEPHELY: 
Dunakeszi, Rákóczi út 137.
Tel.: +36 27/540-525     
Fax: +36 27/540-526   
Mobil: +36 30/924-3106
E-mail: neutokft@t-email.hu
Web: www.neuto.hu 
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek.: 7-17-ig, 
                            Szombat: 7-13-ig

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

SZIGETELŐANYAGOK:

NYÍLÁSZÁRÓK

FALAZÓANYAGOK:

Raktárkészlet
kipucoló akció!

Extra nagy
kedvezmények!

Extra nagy
kedvezmények!

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK DÍSZBURKOLATOK, TÉRKÖVEK

TETŐCSEREPEK:

VAKOLATOK: GIPSZKARTON:

Extra nagy
kedvezmények!

Raktárkészlet
kipucoló akció!

Schiedel ADVANCE
és ABSOLUT
kéményrendszerek ajándék kerti grillel

Akciós időszak:  2011. augusztus 1-től szeptember 30-ig.
Akció részletei: 
• két db min. 6 fm-es, komplett ADVANCE kéményrendszer rendelése esetén 35% kedvezményt 

biztosítunk a gyári listaárból és egy Magellano kerti grillt ajándékba adunk.
• két db min. 6 fm-es, komplett ABSOLUT kéményrendszer rendelése esetén 12% kedvezményt 

biztosítunk a gyári listaárból és egy Magellano kerti grillt ajándékba adunk.

Kéményméretezés és díjmentes tanácsadás! 
Érdeklődjön a szakkereskedésekben és kollégáinknál! info@schiedel.hu
Energiahatékony fűtési ötletek, hasznos infók: www.schiedel.hu
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A KC I Ó K  AU G U S Z T U S  3 1  –  i g ! 

SCHIEDEL ADVANCE 
KÉMÉNYAKCIÓ:
Schiedel ABSOLUT 20 6 fm komplett 
kéményrendszer: 417.370 Ft
Schiedel ABSOLUT 14 6 fm komplett 
kéményrendszer: 369.290 Ft
153.700 Ft értékű MAGELLANO kerti 
grill AJÁNDÉKBA!

SCHIEDEL ADVANCE 
KÉMÉNYAKCIÓ:
Schiedel ADVANCE 20 6 fm komplett 
kéményrendszer: 278.240 Ft
Schiedel ADVANCE 14 6 fm komplett 
kéményrendszer: 281.415 Ft
153.700 Ft értékű MAGELLANO kerti 
grill AJÁNDÉKBA!
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– Fóti úton, szép pályán, szép környe-
zetben, remek eredményt értetek el. 
Mi ennek a sikernek a nagy titka?
– pest megye i/B osztályban induló fel-
nőtt csapatunk edzését Warga Zoltán 
végezte, sajnos a nyolcadik fordulóban 
elszenvedett 9-0 vereség és a tabellán 
elfoglalt rossz helyezés azt eredmé-
nyezte, hogy meg kellett válni munká-
jától. sajnos ezzel együtt jött nyolc já-
tékos leállása, innen kellett talpra állni 
és átvenni a csapatot. október 17-én 
aszódon 1-0 győztünk, egy hét múlva 
itthon perbál ellen 2-1 győzelem, mind 
Kalicz Sándor góljaival, ki visszaad-
ta a hitet. az első csapatból minden-
kit ki tudnák emelni, átlagéletkor 27 
év. azért elmondhatom Szabó Gábor 
edzőként és a csapatban lőtt 41 góljá-
val nagy segítség volt, de Zsihovszki, 
Tardy Zsolt, Jávor Imre, amikor szükség 
volt rá, rutinuk és a tudásuk aranyat ért. 
a kapus poszton Mucsi Tominak, ma-
kacs sérülése után, a télen Fótról átiga-
zolt Vizi András jól őrizte a kaput. má-
sodik felnőtt csapatunknál is elmondha-
tom, egységben van az erejük és a si-
kerük. a legfiatalabb (16-17 éves) és 
legidősebb játékosunk (52) a labdarú-

gást szerető lelkes játéka eredményez-
te azt a remek tavaszi szereplést, hogy 
nem kaptak ki! Szabó Gábor és Jávor 
Imre volt úgy, hogy szombaton és va-
sárnap is játszottak bajnoki mérkőzé-
sen. ifjúsági csapatunk kicsit önelégült 
volt, nincsen meg bennük az igazi alá-
zat és szeretet a labdarúgás iránt, ami 
szükséges, hogy magasabb célt is el-
érjék. tavasszal kicsit másfelé jártak 
a gondolataik és nem úgy álltak hoz-
zá a mérkőzésekhez, az edzésekhez, 
ahogy elvárható lenne. kevesebben is  
voltak… isaszegi mérkőzés után érez-
hető volt nincs meg az a plusz ahhoz, 
hogy bajnokságot nyerjenek. pest me-
gyében kevés a női labdarúgó edző, 
de nálunk itt van Bánki Teréz, aki fan-
tasztikus munkát végzett korosztályá-
val. rajta kívül Kónya Károly és Szabó 
Ferenc és a többiek is jó munkát végez-
tek. évről évre folyamatosan tudunk a 
felnőtt csapat felé építkezni, saját ne-
velésű játékosokból. az elmúlt bajnok-
ságban a vasutasnak mi adtunk u 16 
korcsoportos csapatot. 
– A jövő terveiről is hallhatnánk?
– Jó kis feladatnak nézünk elébe, mert 
egy új ifjúsági csapatot kell összeállí-

tani… szeretnénk, ha a felnőtt máso-
dik csapatba egyre több fiatal tudna 
bekapcsolódni, hogy megszokják a 
felnőttek közötti játékot és minél köny-
nyebb legyen az első csapatba való 
beépülésük. a 2011-2012 bajnokság-
ban hasonló felállásban indulunk a baj-
nokságban. Július 12-14 kezdődtek az 
edzések. a pályánk szép, de a pálya 
közepét javítani kell. Csapatot az ön-
kormányzat segíti, egyéb támogatót 
még nem tudtunk szerezni. a pályavi-
lágítás tönkrement, azt kell rendbe hoz-
ni. itt vannak az ülések, azokat kellene 
elhelyezni a domboldalon. úgy hallot-
tam öregfiúknál, új csapat megszerve-
zése körvonalazódik. ifjúsági, két fel-
nőtt csapat, plusz a pályának a kar-
bantartása mellett, másra már nem jut 
időm. segít vargáné Editke a techni-
kai vezetőnk, Farkas istvánné éva néni 
szertáros, aki együtt örül, saját fiainak 
érzi a játékosokat, mikor idegenben ját-
szunk, ő az első, aki megtudja eredmé-
nyünket. 
– pest megye iii. osztályában a góllö-
vőlistán Szabó Gábor 22 góljával har-
madik lett. pest megye i/B északi cso-
portjában, védőrangsorban Horváth 

Imre szerepelt a legjobban, a máso-
dik helyen Tardy Zsolt, ő hiányzás nél-
kül végigfutballozta a szezont, az első 
helyen végzett társai előtt. a középpá-
lyás rangsorban Cifra Máté végzett az 
első helyen.
– Sok ilyen sikeres bajnoki évet kívá-
nunk!
– kinizsi csapat mellett szerettem volna 
a Dunakeszi vasutasról is írni. Lőrincz 
László edzővel megbeszéltem a ripor-
tot, de egyelőre Gyetván András elnök 
úr ezt nem engedélyezte. 2010-2011 
évi bajnokság végén a vasutas kiesett 
az NB iii mátra csoportjából. ilyen a 
szerencse, vagy a magyar labdarúgás 
helyzete, hogy a vasutas kiesés elle-
nére másodszor is újra indulhat NB iii 
mátra csoportjában. a csapat július 
11-én megkezdte felkészülését. sok si-
kert kívánunk az együttesnek a 2011 – 
2012-es bajnoki évre!

Kép, szöveg: Solymosi László

laBDarúgás

a dunakeszI kInIzsI utánpótlás se (elődje alagI sc 1914 alakult) labdarÚgó csapata az 
elmÚlt ötven évben legszebb eredménysorozatát érte el, a 2010-2011 bajnokI évben. tíz 
csapata van, u 14 arany, u 19 IfjÚságI 2., felnőtt pest megyeI I/b 3., a másodIk csapat pest 
megye III. osztályban 2. helyen végzett. csodálatos eredménysorozat. leBoniczki imre 
2004 óta dolgozIk kInIzsI csapatánál, az edzővel beszélgetek sIkereIkről.

a dunakeszi kinizsi aranyéve

• Dunakeszin nyíló BioHair Hajvágó
szalonba fodrászokat keresünk szeptem
beri kezdéssel. Folyamatos képzést biz
tosítunk. Jelentkezni fényképes önélet
rajzzal lehet az info@biohajvagoszalon.
hu email címen, vagy a +3630/212
3471es telefonszámon. • Ácsmester 
vállal tetőépítést, javítást, tetőfedést, 
bádogozást, gipszkarton szerelését. Tel.: 
+3620/9891216 • Veszélyes fák kivá
gása alpin  technikával, kosaras daruval, 
elszállítással megoldható! T.: 0627/337
353, +3630/4634070 • Költöztetés a 
hét végén is, fuvarozás. Igény szerint ru
tinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, 
termőföld szállítás billenős gépkocsival. 
Állandóan hívható: +3630/6231481, 06
27/337353

Apróhirdetések Konyhafelszerelés 
Műanyagáru Üzlet

KuKta,  
szifon,  
Kávéfőző  
alkatrészek  
is kaphatók.

Nyitva:
Kedd-Péntek 9-17-ig,

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

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

Költöztetés,  
miNdeNNemű 

áruFuvarozás, 
autószállítás  

és meNtés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

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

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

BOMBA ALAK FÜRDŐRUHÁBAN ‒ 
HÓDÍTSON A STRANDON ‒ LAPOS HASSAL!

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

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

•  KAVITÁCIÓS ULTRAHANG ‒ 
NYOMÁS TERÁPIÁVAL 7.500.-/alk.  
(felhalmozódott zsír eltávolítása,  
azonnali látványos, tartós eredmény!!!)

•  6 alk. bérlet KAVITÁCIÓS-ULTRAHANG- 
NYOMÁSTERÁPIÁVAL 45.000.- 
helyett AKCIÓBAN csak 40.000.-

•  6 alk. LPG + 6 alk. KAVITÁCIÓS-ULTRAHANG- 
NYOMÁSTERÁPIÁVAL AKCIÓBAN 54.000.-
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sport

Kerékpáros klubunk a 
lakosság, elsősorban 
a fiatalok számá-
ra kíván lehetőséget 

nyújtani és segíteni a szabad-
idő hasznos eltöltésére, spor-
tos életmód kialakítására, de 
célkitűzéseink között szere-
pel a társadalom autocentrikus 
gondolkodásmódjának meg-
változtatása, s a sajnos jelen-
leg még kisebbségben lévő ke-
rékpárosok érdekvédelme is, a 
már meglévő kerékpárút há-
lózat bővítése, természetesen 
szorosan együttműködve a he-
lyi önkormányzattal, rendőr-
kapitánysággal, s a bennünket 
támogató vállalkozókkal, társ-
szervezetekkel.

Tavasztól őszig minden hét-
végén nyilvánosan (program-
iroda, internet, plakát, újság) 
meghirdetett, ingyenes (rész-
ben) programokkal várjuk az 
érdeklődőket:

▶ Szombaton vagy vasárnap 
hosszabb-rövidebb túrákra in-
vitáljuk a kerékpározni vágyó-
kat, különböző nehézségi fo-
kozatú távokra: van családi 
gurulásunk (Dk.– Gödi Sport-
terasz), van közepes szintű tú-
ránk (Dunakeszi-Szentend-
rei sziget, Dunakeszi – Vác – 
Verőce, Dunakeszi – Csomád 
– Fót), de vannak komolyabb 
erőkifejtést igénylő, profibba-
kat célzó túráink is (Dunake-
szi – Nagyhideghegy, – Duna-
keszi – Kisoroszi)

▶ Havonta egyszer többna-

pos túrán veszünk részt: idén 
jártunk már a Börzsönyben (2 
nap) tavasszal, megkerültük a 
Fertő-tavat (3 nap) májusban, 
a Balatont (4 nap) júliusban, 
de terveink közt szerepel még 
a Tisza-tó (3 nap) augusztus, 
a Velencei-tó (2 nap) szeptem-
ber, s természetesen az ország 
legkedveltebb bringás tájegy-
sége is sorra kerül még ősszel: 
az Őrség szeptember végén (re-
méljük gombaszezonban!)...

▶ Évente párszor szeret-
nénk külföldi túrákat is szer-
vezni, idén pünkösdkor 
Csíksomlyón jártunk, ahol 
körbe tekertük a Hargitát, de 
készülünk augusztusban még 
Gyergyószentmiklósra az EMI 
(Erdélyi Magyar Ifjak) tábor-
ba, ahol a Nagyhagymás-hegy-
ség lesz túránk célpontja.

▶ Minden év elején és vé-
gén idénynyitó és záró gurulást 
rendezünk, melyek egyesüle-
tünk eddigi legnagyobb létszá-
mú rendezvényei voltak: 2010 
őszén, az elsőn 120 fő, 2011 ta-
vaszán már 180 fő vett részt raj-
ta, az előttünk álló októberi gu-
rulásra már 250 főt várunk, re-
méljük ez a tendencia az elkö-
vetkező években is így marad...

▶ A sportprogramok mel-
lett nagy hangsúlyt fektetünk, 
a közösséget összefogó (csa-
patépítő) rendezvényekre is, 
a tavalyi év végén évértékelő 
záró bulit tartottunk a Foster’s 
Clubban, idén februárban Tá-
mogatói Vacsoraestet ren-

deztünk a gödi Belga Sörház-
ban, júniusban pedig DUKE 
JUNIÁLIS-t a Duna-parti Ka-
catos Kávézó előtti fövenyen, s 
ezeket a programokat szeret-
nénk hagyományként minden 
évben tovább vinni... és készü-
lünk a DunakesziFeszt-re is, 
mint társszervezők: a szom-
bati sportnapon egy kistérsé-
gi gurulást vezénylünk le, – is-
kolákkal karöltve -, Mogyoród 
– Fót – Dunakeszi útvonalon a 
Liget utcáig, ahol átadásra ke-
rül a most elkészült új kerék-
párút, de részt veszünk a Ka-
tonadombi kerékpáros prog-
ramokban is a Decathlon-nal: 
tömbház körüli verseny, be-
mutatók, promó sátor, stb...

▶ A jövőre vonatkozó ter-
veink közt szerepel, hogy Du-
nakeszit a „Kerékpárosok Vá-
rosává” tegyük, a várossal kö-
zösen szeretnénk fedett, biz-
tonságos kerékpártárolók 
kiépítését megkezdeni, egy ke-
rékpáros – rolleres – deszkás 
park kialakítását valahol a vá-

ros elérhető pontján, az isko-
lákban szeretnénk folytatni az 
eddig megkezdett kerékpáros 
KRESZ oktatást, és ügyességi 
versenyek rendezését a Duna-
keszi Városi Rendőrkapitány-
sággal együttműködve, s a tá-
volabbi terveink közt szerepel 
egy kerékpáros klubhelyiség 
építése, bérlése(?), ahol tag-
jainknak lehetőséget adnánk 
a napi-heti szintű találkozás-
ra, mert erre egyre nagyobb 
az igény a most már közel 300 
tagtársunktól...

Végül, de nem utolsó sorban 
szeretném megköszönni egye-
sületünk nevében támogató-
inknak az eddig nyújtott segít-
séget, reméljük közel egyéves 
közös erőfeszítésünk, együtt-
működésünk nem volt hiába-
való, s a jövőben sikerül még 
több rendezvénnyel, túrával 
elcsábítanunk a város és a kör-
nyező települések lakóit, főként 
fiataljait programjainkra...

Pesti Tamás, elnök
Fotó: ©ehFoto&Grafie

egyévesek 
lettünk!

2010 augusztusában merült fel néhány dunakeszI és a 
környező településeken élő brIngás barátomban egy 
egészséges életmódot célzó, közösséget kovácsoló, szé-
lesebb kör számára nyItott szervezet létrehozásának 
gondolata. egy gyors, pár hetes közvélemény kutatás 
után kIderült, hogy van „ránk” Igény,– ezt bIzonyította 
első toborzásunk Is, melyet a dunakeszI kulturálIs örök-
ség napok keretében tartottunk a horányI révnél felál-
lított sátrunkban szeptember közepén, – így tíz lelkes 
alapító taggal megalakultunk: dunakeszi kerék-
páros sport egyesület néVen.
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elérhetőségeink:
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

Telefon: (+36) 27 548-440
e-mail: info@wagnersolar.hu

www.wagnersolar.hu

MOsT ÉRDeMes MeGÚJuLni!
WagNer solar HuNgária KFt. 

hogy az írásból ki-
derül, ebbéli dön-
téséről értesítette a 
nagymúltú vasutas 

sportegyesület elnökét is. 
az ízig-vérig sportember sze-

rénységére jellemző, ő köszön-
te meg a lehetőséget, hogy 
több mint tíz éven keresztül tár-
sadalmi munkában segíthette 
a szakosztály tevékenységét. 
mint írja, nagyon sajnálja a 60 
évet meghaladó múlttal rendel-
kező kézilabda szakosztályt és 
az itt sportoló 40 fős igazolt if-
júsági-, valamint felnőtt játékost 
és edzőiket. 

lemondásának indokaként 
első helyen említi, hogy már 
elmúlt 62 éves, és a jövőben 
stressz mentesebben szeret-
ne élni! sajnálatát fejezi ki, 
és egyben érthetetlen számá-
ra, hogy az egyesületnek mi-

ért kell terembérleti díjat fizet-
ni az önkormányzati sportcsar-
nok használatáért, miközben a 
szakosztály csapatai Dunake-
szi nevét viselik, öregbítik. „Ezt 
a gesztust egyébként megteszi 
vác, göd, mogyoród önkor-
mányzata és a települések ké-
zilabda csapatai ingyen hasz-
nálhatják a sportcsarnokaikat. 

az egyesületnek és a szak-
osztálynak az lenne az iga-
zi támogatás, ha a terembér-
letre szánt összeget a kézilab-
da szakosztály többi működési 
költségeire fordíthatná. sajnos 
a magyar kézilabda szövet-
ség sem nyújt anyagi segítséget 
részünkre.” – írja Soltész Gyula 
lemondó levelében, melyet az-
zal zár, hogy köszöni az eddigi 
együttműködést, további sikere-
ket kíván a kézilabda sportnak.

Solymosi L.

Wagner solar Hungária kft.

lemondott soltész gyula a dvse nb II-es férfI 
kézIlabda szakosztályában végzett tevékenységé-
ről, melyet a jövőben semmIlyen formában nem kí-
ván folytatnI – olvasható a szerkesztőségünkbe 
eljuttatott levélben. 

a

lemondott soltész gyula
Aggódik a sportág jövőjéért

Reméljük, már ismerősként gondolnak 
cégünkre és a megújuló energiaforrá-
sokra, mivel már harmadik éve jelen va-
gyunk írásainkkal és passzív irodaház-
ként emlegetett bemutatótermünkkel  
Dunakeszi életében. 

Ezért is  tartjuk fontosnak, hogy  tá-
jékoztassuk Önöket az augusztus 15-
től érvényes legújabb (Úszt-zBr-
mo-2011) pályázatról. A teljes kiírás 
elérhető  a www.energiakozpont.hu 
honlapon, de hogy megkönnyítsem a 
tájékozódást, az alábbiakban nagyon 
röviden összefoglalom a  lehetősége-
ket.

A pályázat keretében magánsze-
mélyek is pályázhatnak jelentős ál-
lami támogatásra több más cél mel-
lett megújuló energiát hasznosító be-
rendezések (napkollektor, napelem, 
pellet és faelgázosító kazán, hőszivaty-
tyúk, hővisszanyerő szellőztetés) be-
szerzésére. 
támogatást kaphatnak:
1.  Energiahatékonysági felújítását meg-

valósító beruházások
2.  Új építésű energiatakarékos ingat-

lanok
támogatható tevékenységek köre:
-  Nyílászárók energia-megtakarítást 

ered ményező cseréje vagy beépítése
- Az épületek lodzsáinak beüvegezése 
-  Az épületek nyári hővédelmének javí-

tása, árnyékoló, vagy árnyékvető szer-
kezetek beépítése 

-  Homlokzatok és födémek hőszigete-
lése

-  Meglévő hagyományos energiafor-
rással működtetett (gáz, szén, elekt-
romos áram) fűtési és használati me-

legvíz rendszerek felújítása, korsze-
rűsítése

-  Hővisszanyerős szellőzési rendszer lé-
tesítése

-  megújuló energiafelhasználás növelé-
se, a hagyományos energiahordozók 
megújuló energiaforrásokkal való he-
lyettesítésére (napkollektoros rend-
szerek, napelemes rendszerek, bio-
massza tüzelésű kazánok, geotermi-
kus hőszivattyúk, szélenergia hasz-
nosítása)

Pályázók köre:
- természetes személyek
- lakásszövetkezetek
- társasházak

Mint minden pályázati kiírásnál, 
most is sok kritériumnak kell megfelel-
ni, ezért itt csak ízelítőt tudtunk adni a 
lehetőségekről. Azt fontos tudni, hogy 
a szakmai segítség elkerülhetetlen, 
mert a dokumentációban olyan  anya-
gokat kérnek, mint pl. az épület ener-
gia tanusítása, hőveszteség számítás, 
stb. amit a pályázatíró cégek sem tud-
nak  szakemberek nélkül előállítani. Ha 
Dunakeszi lakosként hozzánk fordul, mi 
kedvezményesen megoldjuk ezeket a 
gondokat, és valóra váltjuk környezet-
barát  álmait. 

További információkról érdek-
lődjön személyesen, telefonon vagy  
e-mailben. 
Üdvözlettel:

a Wagner solar csapata
Wagner solar Hungária Kft.

Cím: 2120 Dunakeszi, Fóti út 92.
Telefon: +36-27/548-440
Mobil: +36-20/324-1061

E-mail: info@wagnersolar.hu 

Pályázzon megújuló energiaforrásokra, 
és nyerjen a Wagner solar Hungária Kft. 

termékeivel

Kedves dunakeszi lakótársak!
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5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. augusztus 25 – 2011. augusztus 31. között 2011. augusztus 25 – 2011. augusztus 31. között 2011. augusztus 25 – 2011. augusztus 31. között

F ó t F ó t F ó t

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.

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

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. augusztus 25 – 2011. augusztus 31. között
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Rév Festék
kISáRuHáz

Frissítse Fel lakását 
egy klasszikussal!

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

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

NyITVA: MINDEN NAP

diszperzit 14 l-es falfesték
most csak 2590 Ft (185 Ft/l)


