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Kettő

Ragyogó napfényes időjárás,
a kulturális, sport programok
mellett a majálisok nélkülözhetetlen ételeinek színes kavalkádja fogadta a 85. születésnapját ünneplő Bombardier
MÁV Kft. és a Városi Önkormányzat közös majálisára kilátogató dunakesziek ezreit.
A Vasutas Sportpályán rendezett – késő estébe nyúló – majálison Dióssi Csaba polgármester és Schwartzné
Lovász Beáta igazgató
asszony köszöntötte az
ünneplők sokaságát.

A

város polgármestere ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a 85. születésnapját ünneplő Bombardier MÁV
Kft., az egykori Dunakeszi Járműjavító az elmúlt három emberöltő alatt elválaszthatatlanul összeforrt a településsel. A főváros
peremén, a mezőgazdaságból élő Dunakeszi
arculatát alapvetően változtatta meg a MÁV
Dunakeszi Főműhely, amely 1926-ban kezdte meg tevékenységét. Új munkakultúrát, új lehetőséget hozott Dunakeszire, ahol a családok
ezrei számára biztosított munkát és művelődést. Dióssi Csaba kedves szavakkal gratulált
a születésnapját ünneplő Európa hírű üzem
igazgatójának, Schwartzné Lovász Beátának,
akinek munkatársaival együtt újabb sikereket
kívánt az előttük álló évtizedekre. A város polgármestere jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánt a több ezer majálisozónak.
Schwartzné Lovász Beáta nagy szeretettel
köszöntötte munkatársait és családtagjaikat,
az ünneplő dunakeszi polgárokat. A mi családi napunk apropója, hogy 85 évesek lettünk
– kezdte beszédét. – No persze, nem mi magunk, hanem a Bombardier MÁV Kft., közismert városi nevén, a „Járműjavító”. Úgy gondolom – folytatta – hogy egy évforduló meg-
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ünneplésének az egyik legjobb módja lehet az,
ha hivatalos ünnepség helyett, kötetlenül találkozhatunk partnereinkkel, munkatársainkkal és azok családjaival. Ezért döntöttünk úgy,
hogy ma ide a sportpályára hívjuk meg önöket. Nagy öröm számomra, hogy közel ezer fő
jelentkezését regisztrálhattuk. Schwartzné Lovász Beáta mielőtt felhőtlen kikapcsolódást kívánt a családi programokhoz, rövid áttekintést
adott a nagy hagyományokkal rendelkező dunakeszi üzemről.
– Nagyon büszke vagyok a gyárra és dolgozóinkra. A szakmai sikereket, a kiváló teljesítményeket a dolgozók mögött álló családi háttérnek is köszönhetjük – fejezte ki elismerését
Schwartzné Lovász Beáta, aki ünnepi köszöntője végén nagyon kellemes kikapcsolódást kívánt az ünneplőknek.
Jól példázza a Járműjavító szakmai sikerét,
hogy nyolc és fél évtized alatt összesen 3 340 új
kocsit gyártottak, 33 600 nagy felújítást végez-

ttős ünnep

tek és 100 600 forgóvázat újítottak fel. E nagy
múltú üzem dolgozói ünnepeltek együtt a város polgáraival a közösen szervezett majálison,
amelyen a kitűnőbbnél kitűnőbb programok
sokasága várta a nagyérdeműt.
No és az elmaradhatatlan jó hangulatú beszélgetések, nosztalgiázások töltötték ki a majálisozók egész napos kikapcsolódását. A példaértékű múlttal, dicséretes jelennel büszkélkedő, és igazán reménykeltő jövő elé néző
vagongyártó és javító üzem egykori és mai
dolgozói régi barátként, megbecsült kollégaként idézték fel az elmúlt munkás évtizedeket.
Öröm volt látni és hallgatni a ma is jó egészségnek örvendő Gendur Pali bácsit, a legendás
hírű edzőt, aki NB I-es kézilabdacsapattá formálta az olyan tehetséges játékosokból – mint
Czipó Pista, Zsiga Imre, Totya, Kovács Kálmán
– álló együttest, melynek örömjátékára olyan
sokan voltak kíváncsiak, hogy még a pálya

melletti fákon is csüngtek a szurkolók. A mai
ötvenesek, hatvanasok azt is tudják, hogy Pali
bácsi nemcsak a sportban, hanem a tanműhely élén is kiválót alkotott. Tanár és szakoktató társaival az ifjú szakmunkások ezreit tanította meg a különböző szakmák biztos munkát és megélhetést adó elmélyült ismereteire.
A nyolcvanas éveiben járó „nagy öreget” ma
is elismerő tisztelettel hallgatta Csernák Lajos,
Schlenk Mihály, Kristóf András és a többi egykori kolléga, jó ismerős.
De bárhová is mentünk mindenhol vidám
arcokat lehetett látni. A teniszpálya előtti parkolóban kialakított „ünnepi korzón” egymás
mellett sorakoztak a kalmárok és színes kínálatuk. A szivárvány színeiben pompázó lufik árnyéban volt, aki ízletes palacsintával, mások édességgel, kürtös kaláccsal, ínycsiklandozó sültekkel kínálták a szüntelenül hömpölygő majálisozók ezreit. Nagy sikere volt a Városi
Önkormányzat standjánál Dunakeszi legújabb
információs kiadványának, a városi térképnek,
amit ajándékként nyújtottak át a város vezetői egy színes lufival, melyen ez volt olvasható: „Dunakeszi, a mi városunk!” És valóban a sugárzó, vidám arcok arról árulkodtak, hogy mindenki
otthon „felejtette” a hétköznapok gondjait. Egymásra figyeltek
az emberek, jól érezték magukat,
akik minden kedves gesztust, figyelmességet örömmel fogadtak… Jóízűen kortyolgatták az önkormányzat vendégeként a frissen csapolt sört, melyet
idén is Dióssi Csaba és Erdész Zoltán ütött csapra. A
város polgármestere örömmel konstatálta, hogy az emberek remekül érzik magukat, az időjárás felelős is kegyeibe fogadta május 7-én Dunakeszit. – Jó látni, hogy a mai

közélet

kettős ünnepen, a Bombardier MÁV KFT. 85.
születésnapján és a városi majálison önfeledten
ünnepelnek az emberek, élvezik a programokat. Engem mindig örömmel tölt el, ha a dunakeszi polgárok jól érzik magukat. A városi
majális egy ilyen szép nap! – hallhattuk Dióssi
Csabától.
Az ünnepi forgatagban a nagyszínpadon egymást váltották a művészeti csoportok, a város
iskoláinak tánccsoportjai, ismert előadóművészek, új tehetségek, köztük a Megasztárból ismert Kontor Tamás, az X-Faktor legújabb felfedezettjei, a Nyári lányok (Summer Sisters). A két
kiváló énekes nemcsak gyönyörű hangjával, de
közvetlenségével is rabul ejtette a rajongó tiniket és felnőtteket, akik a világot jelentő deszkákon az országos hírnévnek és szeretetnek örvendő előadóművészekkel együtt énekelték a slágereket. A nézők nagy érdeklődéssel várták a város
legújabb tehetségének, a 16 éves Kovács Veronikának, a Dunakanyar Hangja nyertesének
bemutatkozását, aki a váci versenyhez hasonlóan a dunakeszi közönséget is megnyerte
szép hangjával és előadói stílusával… És még
hosszan lehetne sorolni a kiváló művészek
névsorát, akik nívós produkciója garantálta a
közönség felhőtlen szórakozását.
Természetesen a sport sem maradhatott ki a kínálatból, nagy sikere volt a fiatalok és családtagjaik körében a Bozsik-program keretében
rendezett labdarúgó mérkőzéseknek.
No és idén is zakatolt a kisvasút szerelvényét vontató mozdony... Egy igazi örömünnepnek lehettek részesei az
ünnepeltek és ünneplők...
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A MÁV Főműhelytől a Bombardier MÁV Kft.-ig

85 éves a dunakeszi járműjavító
Dunakeszi Város Önkormányzatával közösen ünnepelte a dunakeszi járműjavító fennállásának 85. évfordulóját a jogutód
Bombardier MÁV Kft. A magyar államvasutak 1911-ben vásárolt 77 hold legelőt Dunakeszin, hogy felépíthesse a MÁV Főműhelyt. Átadására 1926. május 23-án - 85 éve – került sor, és meg is kezdődött a személy-, kalauz- és postakocsik javítása.

A

MÁV az itt dolgozók részére lakásokat,
elemi iskolát, kultúrházat is épített. Egyegy legendás kocsi elkészítése mellett – mint a Nemzetközi
Hálókocsi Társaság egykori étkezőkocsija mintájára, az 1940es években megépített vagon -,
amely mindmáig egyedülálló típust képvisel - az ötvenes években már nagy sorozatban készültek a vasúti kocsik. Ehhez új
üzemcsarnokra és nagyobb létszámra is szükség volt. A gyártmányfejlesztés eredményeként
elkészült a „KALÁKA” forgóváz, amely biztonságosabbá tette a kanyarodást, de korszerű
kocsik prototípusainak egész
sora, büfé- és hálókocsik kerültek ki az üzemből.
Két korszak váltásakor, 1992ben megalakult a MÁV Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft.,
majd később a MÁV Adtranz
Dunakeszi Vagongyártó és Járműjavító Kft. A gazdasági társaságban később, 2001-ben a kanadai Bombardier Transportation
szerzett többségi tulajdont.
A gyár életében ugyancsak
jelentős mérföldkőnek számít 1997, amikor megszerezte az ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítványt, ami lehetővé tette, hogy megjelenjen a
nemzetközi piacon. Elkészültek Z 1-es típusú, kétszáz kilométeres sebességre képes vasúti
kocsik, gyártottak személykocsikat a cseh vasutak, InterCity
kocsikat a szlovák vasutak számára, a kamionszállító vagonok RoLa speciális kísérő kocsija is Dunakeszin készült. A 8 és
fél évtized alatt összesen 3340 új
kocsit gyártottak, 33600 nagy
felújítást végeztek és 100600 for-
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góvázat újítottak fel.
A születésének 85. évfordulóját ünneplő cég – mint igazgatója, Schwartzné Lovász Beáta
megfogalmazta – a felhalmozott
tapasztalatot, szellemi kapacitást kihasználva, olyan javításokat végez, amellyel a kor elvárásának megfelelő szintre hoz járműveket, de új kocsit is tud gyártani. Olyan minőséget produkál,
ami a legmagasabb vasúti követelményeknek felel meg, erre bizonyíték a Nyugat–Európába
irányuló export. Tény, hogy olcsóbbak, mint az európai gyárak,
de nem fogadnák termékeiket,
nem tennék rá a Bombardiertáblát, ha nem végeznének jó minőségű munkát. Itt készül az
INOVA szekrénykocsi a svájci vasút részére, pontosabban, a
szekrény váza, belső szigetelése és külső festése, majd kiviszik
Svájcba, ahol befejezik. A másik
termékük, amelyre szintén nagyon büszkék, a brüsszeli villamos, amelynek alvázat, a villamos legkritikusabb részét készítik. A norvégok számára vonatokat újítanak fel: harminc éves,
lerobbant kocsikat varázsolnak
újjá. Itt végzik olasz kocsik fővizsgáját is.
A 85 éves üzem jövője elválaszthatatlan az igazgató szerint a hazai közlekedési vállalatokkal való együttműködéstől.
Ez lehetővé tenné, hogy villamost, metrót, vonatot gyártsanak vagy újítsanak fel. A MÁV
üzletrésze révén tulajdonképpen

érdekelt is abban, hogy munkát
hozzon Dunakeszire. Természetesen, e mellett fontos az export, többek között azért, mert
az „húzza magával” a minőséget belföldön is. Mint elmondta, nincsenek könnyű helyzetben, a gazdasági válság érzékenyen érintette a céget is. NyugatEurópa kezd ugyan kilábalni, de
a lehetséges belföldi vevők pénz
hiánya miatt nem kopogtatnak
a gyárkapun, pedig tudomásuk
szerint a BKV-nak gondjai vannak a metrókocsikkal, a MÁVnak is szüksége lenne az IC kocsikra, felújításokra vagy újakra. A felújítás természetesen olcsóbb meg gyorsabb is, mint egy
új gyártása. A gyártást pedig
alaposan megdrágítja, ha a megrendelő az újat magára szabatja.
Csak a sorozatgyártást lehet viszonylag jó áron kivitelezni, tízhúsz kocsit viszont nem lehet

gazdaságosan előállítani.
Schwartzné Lovász Beáta szerint jelenleg az a döntő kérdés,
hogy a kormányzat a beharangozott
munkahelyteremtést
mennyire tudja átvinni a közbeszerzési eljárásokban. Mert ha
megengedik a nagy állami cégeknek, hogy külföldieket, magyar munka részvétele nélkül,
nyilvánítsanak tender győztesnek - amit senki más nem csinál meg Európában, mert mindenki védi a saját iparát -, akkor
továbbra is nehézségeik lesznek.
Ha ez megváltozik, akkor viszont komoly lehetőségek nyílnak a Bombardier MÁV Kft.
előtt. Dunakeszinek pedig minden adottsága megvan az új kocsik gyártásához, nem kell éveket várni az előkészületekkel,
vagy újjáéleszteni a gyártókapacitást, mint máshol. Ez óriási érték, ezt nem szabad hagyni,
hogy elsorvadjon.
Mit is kívánhatnák a születésnapját ünneplő legendás üzem
kollektívájának, mint azt, hogy
az új helyzetben, a 21. század
kihívásaira is olyan sikeres és
eredményes válaszokat adjanak,
mint a példát adó elődeik vagy
ők maguk tették az elmúlt évtizedekben.
V. I.

közélet

Képviselő-testületi ülésen történt
Kimagasló eredmények a Radnóti Gimnáziumban
▶ A szakmai munkájuk magas színvonalú, a diákok
továbbtanulási mutatói magasak – olvasható abban
az értékelésben, melyet a Radnóti Miklós Gimnázium
komplex intézményvizsgálata tartalmaz. A jelentés a
képviselő-testület egyhangú szavazással fogadta el.

Elfogadták a gazdasági programot
▶ A törvényi előírásoknak eleget téve a képviselő-testület elfogadta a város 2011 és 2014 közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programját. Mint Dióssi Csaba
polgármester kiemelte, tudatos tervezéssel készítette
el Dunakeszi Város Önkormányzata azt a gazdasági
programját, amely keretet ad a négy éves ciklus működésének. Lehetővé teszi a tervezést, s ezen keresztül az átlátható gazdálkodást. Fontosnak nevezte azt
a konstruktív együttműködést a képviselő-testületben, amely valódi tartalommal töltötte meg az elfogadott programot.

2010. évi zárszámadás
▶ 6,9 milliárd forintos bevétellel és 6,3 milliárd forintos kiadással fogadta el a képviselő-testület a város 2010. évi zárszámadását. A 2009-es évhez képest
nőtt a város költségvetési keretösszege a fejlesztéseknek, többek között a kerékpárút hálózat kiépítésének
köszönhetően.

Alacsonyabb díjak a házasságkötésnél
▶ Azok a párok, akik munkaidőn kívül, de a házasságkötő teremben kívánnak házasságot kötni, a jövőben a rendeletben meghatározott 30 ezer forintos
szolgáltatási díj helyett 12 ezer forintot fizetnek. Mint
ismeretes, egy jogszabályváltozás kötelezővé tette,
hogy a jövőben díjat kell fizetnie annak, aki munkaidőn illetve hivatali helyiségen kívül szeretne házasságot kötni.

Új reklámtábla rendelet
▶ Egyfelől a város arculatának javítása, másfelől a
több helyen balesetveszélyesnek ítélt reklámtáblák
felszámolása érdekében döntött úgy a város Képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza a reklámhordozók kihelyezését. Az önkormányzat már évek
óta küzd a város területén - többnyire engedély nélkül - elhelyezett reklámhordozók és hirdető-berendezések következtében kialakult rendezetlen városkép ellen. Az eddig szabálytalanul kihelyezett táblákat elbontják, helyükre szabályozott, egységes megjelenésű hirdetések kihelyezésére lesz lehetőség.

Folytatódik a kerékpárút építése
▶ Folytatódik a kerékpárút építése a Fő út és a Liget
utca mentén. A beruházás tervezett összköltsége 157
millió forint, amelyhez Dunakeszi uniós pályázaton
több mint 113 millió forintot nyert. A Képviselő-testület kiválasztotta a közbeszerzési eljárás nyertesét, s
a munkaterület átadására május 18-án kerül sor, és
várhatóan július végén már birtokba is vehetik az új
szakaszt a kerékpározás szerelmesei.

Változik a helyi buszok menetrendje
▶ Lakossági igényeket figyelembe véve módosul a
Volánbusz által üzemeltetett helyi buszjáratok menetrendje. A Képviselő-testület elfogadta a szolgáltató által javasolt menetrendet, amely figyelembe veszi
az új lakóparkok megnövekedett lakossági igényeit és
a bevásárló központok által üzemeltetett járatok menetrendjét is.

Két új csoportszoba
a Szent Erzsébet Óvodában
▶ Két újabb óvodai csoportszoba kialakításához nyújt
anyagi támogatást az önkormányzat a Szent Erzsébet
Óvoda számára. Az ezt tartalmazó együttműködési megállapodás értelmében az óvodába a dunakeszi
lakhellyel rendelkező családok gyermekeik kerülhetnek felvételre.

A

Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált
ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok
egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó
Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:

Pest Megyei
Kormányhivatal
Váci Ügyfélszolgálata
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16.
(a Magyar Államkincstár épületében)
Nyitva tartás:
munkanapokon 8.00-20.00-ig
A Kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról,
hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott
ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok
kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.

A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• egyszerűsített honosítási kérelmet terjeszthet elő,
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,
• informálódhat az Új Széchenyi Tervvel
kapcsolatos pályázati tudnivalókról,
• megismerheti ingatlanok adatait nem
hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a www.
kormanyablak.hu honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

Felhí vás
Tisztelt dunakeszi Lakótársam!
Célkitűzésünk, hogy minden dunakeszi polgár színvonalas szolgáltatásban
részesüljön intézményeinkben. Ennek szellemében létrehoztunk egy elektronikus vendégkönyvet, amelybe várjuk ötletét, építő jellegű észrevételét,
esetleges panaszait.
Megköszönjük, ha segítségével elérjük, hogy minden dunakeszi lakos úgy
érzi, hogy az adóbefizetéséből mi vagyunk Önökért.
Üzeneteit az eszrevetel@dunakeszi.hu e-mail címen várjuk.
Köszönettel:
Dióssi Csaba
polgármester

Tisztelt Dunakeszi Lakosság!

É

rtesítjük Önöket, hogy az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel módosított
27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7 §-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. A társaság alkalmazásában álló dolgozók
névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. A szolgáltatás elmaradása közvetlen
életveszélynek minősül, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható, aki a
közszolgáltatást megtagadja, gátolja.
Kérjük, fogadják bizalommal a kéményseprőket, munkájuk élet-, vagyon-,
környezetvédelmi és energiatakarékossági célokat szolgál.
Köszönjük segítségüket!

Polgármesteri Hivatal
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körzeti képvise
Közösségi programok a 7. számú körzetben

Ö

römmel tájékoztatom
a Kedves Lakótársakat, hogy április 3-án
felavattuk D. Ordass Lajos
evangélikus püspök úr születésének 110. évfordulója tiszteletére elkészített emléktáblát parkunkban. Büszkék lehetünk arra, hogy az Ő nevét
viseli játszóterünk, amelyet
gyermekek apraja-nagyja veszi igénybe szabadidejében,
felnőtteink pedig egy kis pihenésre, társalgásra. Ezúton
szeretném megköszönni minden kedves résztvevő munkáját, fáradozását e nemes feladat megvalósulásában.
„Szülőföldünk Értékei” című
kiállítás került megrendezésre
az Eszterlánc Óvoda Posta utcai Tagóvodában április 8-án.
Az óvodás gyermekek csoportja műsorral kedveskedett
Horváthné Pádár Valéria tagóvoda vezető megnyitója után

a jelenlévők számára. Fodor
Sándorné, mint a terület képviselője elismerő szavakkal
köszönte meg a gyermekek,
az óvónők fáradhatatlan munkáját. A nagy sikert aratott
műsor után ajándék átadásával kedveskedett az óvoda-

vezető id. Lengyel József és
felesége Lengyel Józsefné,
Abordán Gyuláné, Koncsik
Ferencné részére, akik a kiállítandó tárgyakat ajándékozták, az önkormányzatunk részéről Csoma Attila kiemelt
tevékenységét kell értékel-

nünk, hogy létrejött a kiállítás.
„Tegyünk Együtt tiszta Dunakesziért” példaértékű civil
összefogás az illegális hulladéklerakók felszámolásáért
április 9-re hirdettük meg.
A példaértékű összefogásnak köszönhetően három
óra alatt megtisztult a patakmeder és környéke, mintegy
másfél km hosszan, 4 konténernyi szemetet szállított el a
Közüzemi KFT. A sikeres akcióról e lap hasábjain külön is
hírt adunk.
Következő közösségi rendezvényünk: „ Május 28-án
MINI GYERMEKNAP” Duna
keszi-Alsón, melyre mindenkit szeretettel várunk!
Köszönettel:
Fodor Sándorné
7. számú választókerület
önkormányzati képviselője

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

A

kár ez a felirat is lehetett volna azokon a kerti padokon, melyeket
a Közüzemi Kft. dolgozói helyeztek el a Szent István tér melletti
árnyas ligetben, a környéken lakó idős emberek nagy örömére.
Ugyanis Kárpáti Zoltánnak, a választókörzet képviselőjének közbenjárásával és irányításával, Húsvét előtt néhány nappal, szép napsütéses
időben kerültek ki a kerti padok a helyükre. Oda, ahol a nyári melegben
tett séták alkalmával hűs, árnyas helyen pihenhetnek majd a környékbeli nyugdíjasok. Az idős emberek egészségük megőrzése érdekében
naponta többször is sétálgatnak a Szent István Park környékén, de a
parkban elhelyezett padok körül nincs árnyékos hely. Ezért kinéztek
maguknak egy
kellemes,
pihenésre alkalmas helyet a
Játszóház Óvoda közelében,
ahol szívesen eltöltenének napi több órát is beszélgetve a lombos fák
alatt. Megkeresték képviselőjüket, Kárpáti Zoltánt, aki már az elmúlt év
őszén kihelyezett részükre egy kerti padot, és most tavasszal újabb
kettőt. A lakótelep nyugdíjasai örömmel vették birtokba az új padokat,
és már terveket szövögetnek, hogy mivel színesítik majd a közös délutánokat.
Cs. M.
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lőink jelentik
Kulturált közlekedés

F

ontosnak tartom a kulturált
gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtését, ami
különösen esős időben kritikus kerületünk több pontján is. A Jászai
Mari utca Fóti út felőli bejárata és
az ÉFOSZFI gyalogos átkelőhely
közötti járdaszakasz aszfaltos felújítására, részbeni pótlása és a sövény kicserélése céljából beruházási költségvetést kértem, amelynek kiértékelése hamarosan megtörténik.
A Lósport telepen lakók közül is
sokan jelezték igényüket egy gyalogos járda kiépítésére. A terület állami tulajdonban van, ettől függetlenül célom a kérés megvalósítása.
A kérésről tájékoztattam telepvezető urat, aki a lehetőségek figyelembe vételével, pozitívan áll a kezdeményezéshez.
Az Alagligeten lakók nyugalmát és biztonságát hivatott megteremteni (és
nem utolsó sorban a Fóti út forgalmára is jó hatással lesz) az általam felkarolt lakossági kezdeményezés, miszerint a nehézgépjárműveket ki kell tiltani a Repülőtéri út azon szakaszáról, amely a Fóti utat köti össze Alagi Majorral. A célforgalmú járművek az M0 autóút Fótra vezető lehajtója felől is
meg tudják közelíteni az Alagi Majorban található raktárlétesítményt. Az erről szóló előterjesztést elkészült.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy május 23-án, hétfőn, 18 órakor
fogadó órát tartok a Kinizsi Sportpálya irodájában. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Dr. Thoma Csaba
8. számú választókerület önkormányzati képviselője

A Lakótelep Szíve

T

isztelettel köszöntöm
a választókörzetem lakóit, s minden kedves
olvasót!
Immár rendszeresnek nevezhető tájékoztatómban ismét szeretném megköszönni a nagyon sok javaslatot, ötletet, ami a körzet életének
megkönnyítését célozza, s az
én munkámat is nagyban segíti!
Természetesen a legtöbb
levél, telefon, e-mail és személyes megkeresés a közlekedési renddel kapcsolatban érkezett hozzám. Sokan
reagáltak az előző számban
megjelentekre, s elindított másokat is saját hasonló gondjaik kezelésére. Így a Fillér
utca másik oldala, mely nincs
egyirányúsítva, is összefogást kezdeményezett az ut-

carész egyirányúsítása érdekében, emellett a sarkon található kis park rendezéséről
is beszélgettünk.
Örömmel
tapasztaltam,
hogy nem csak az önkormányzati segítséget várják el
az ott élők, de maguk is felajánlották munkájukat, figyelmüket e terület megszépítéséhez! Ami rajtam múlik, megteszem majd, hogy együtt sikert
érjünk el e feladatban is.
A körzet közterületeinek
megtekintése során, sok
megoldandó feladatot találtunk, találunk, ezek megoldására egy fontossági sorrend
készül, s az anyagi lehetőségek tudatában igyekszünk javítani a helyzeten.
Itt a tavasz, a szép idő, egyre több program várja a polgárokat a városban, ahol ki-

Megkeresések
a körzetemben

K

azinczy utca lakói megkerestek a körzetet
érintő problémák miatt. Több lakó is jelezte
felém problémaként, hogy az utcán az utóbbi
időben megnövekedett az átmenő forgalom, a gyalogosan közlekedők viszont a járdák nem megfelelő
állapota vagy hiánya miatt. Felkértem a hivatal műszaki osztályának munkatársait, hogy mérjék fel a
problémát, és készítsenek tervet a megoldás érdekében.
Továbbá a körzet egy kedves lakója tájékoztatott,
hogy az utcát keresztülszegő vízelvezető-rács, gépjármű ráhajtásának hatására erőteljes csattogó hangot ad ki, amely zavarja a lakókat a pihenésben. A
problémát jeleztem a hivatal felé, a napokban kijavításra is került.
Amennyiben Ön is fel kívánná venni velem a kapcsolatot a választókerületet érintő ügyekkel kapcsolatban ezt megteheti az alábbi elérhetőségeimen:
tel: 06703688249, e-mail: botkagabor@fidesz.hu
Ha nem biztos, hogy az általam képviselt választókerületben lakik, megtekintheti az utcajegyzéket Dunakeszi Város honlapján: http://dunakeszi.hu-n az
Önkormányzat menüpontban a nevemre kattintva.
Botka Gábor János
5. számú választókerület

kapcsolódni, szórakozni lehet
gyermeknek, felnőttnek egyaránt!
Közeleg a majális, melyet
idén a város és a Bombardier
közösen rendez a Vasutas
sporttelepen, majd május végén itt a Gyermeknap, mely
a Kinizsi sporttelepén kerül
megrendezésre, s mint szer-

önkormányzati képviselője

vező mindig igyekszem a lakótelepiek számára is elérhetővé tenni, ezért is üzemeltetünk ingyenes busz járatot ilyenkor! Használják ki
Önök is e remek alkalmakat
arra, hogy kicsit lazább keretek közt találkozhassunk egymással!
Van egy tervem arra, hogy
itt a körzetben a zöld területeinken, mi magunk is csináljunk egy kisebb családi napot. Ennek kiötlése folyamatban van, szívesen venném,
ha ötleteikkel, javaslataikkal
segítenének, valami új, az itt
élőknek szóló színvonalas
program létrejöttében!
Várom továbbra is megkereséseiket a dkgesz@
dunaweb.hu címen!
Seltenreich József
4. számú választókerület
önkormányzati képviselője

Dunakeszi Polgár

9

aktuális
Környezetünk egyik legnagyobb ellenségei az illegális
hulladéklerakók. Gyönyörű városunk képét sokat
rontja a sok helyen lerakott szemét, így nem véletlen, hogy Dunakeszi-alsón
található kispataknál az ott
élők megmutatták, közösen
sokat tehetnek a környezetük védelméért. A város környezetvédelmi tanácsnoka
és a terület képviselője harcot hirdetett az illegális hulladéklerakók ellen.

Példaértékű civil összefogás az illegális hulladéklerakók felszámolásáért

Tegyünk együtt
a tiszta Dunakesziért!

Á

prilis elején elképesztő látvány
tárult a Dunakeszi-alsón csörgedező patak közelében élők
szeme elé. A mások által odahordott vegyes illegális hulladék nemcsak
a látképet, hanem a környezetet is rombolta. Néhány helyi szülő megelégelte, hogy a
gyerekeiket nem érezhetik biztonságban
a drótok, üvegek és kidobott hűtők miatt, és segítséget kértek többek között Nyíri Mártontól, a város környezetvédelmi tanácsnokától. Bozsó Ildikó és Szabolcs Csilla helyi lakosok nagy lelkesedéssel kezdték
szervezni a környék lakosságát, hogy közösen megtisztítsák a környéket az illegális hulladékoktól.
„Úgy véltük, a tanácsnok úr rá tudja
venni a Dunakeszire települt multinacionális cégeket, hogy segítsenek a város lakóinak környezetünk védelmében” – fogalmazott lapunknak Bozsó Ildikó.
Nyíri Márton és a terület önkormányzati
képviselője, Fodor Sándorné azonnal a lakók segítségére sietett, és április 9-re megszervezték, hogy a helyi lakosság segítségével eltakarítsák más szemetét. Bozsó Ildikó a tettek mezejére lépve megkereste a
Bauhaust, és kért 200 db sittes zsákot és
kesztyűket a munkához.
„Az áruház szívesen rendelkezésükre
bocsátotta a kért eszközöket, és állítom,
sok más cégnek példát mutattak ezzel az
önzetlenségükkel. A multicégeket jobban
szeretném bevonni a környezetvédelembe, ugyanis az nem ördögtől való dolog, és
Nyugaton egy teljesen normális elvárás”
– fogalmazott Nyíri Márton, aki a nagy
munka segítéséhez még beszerzett egy
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konténert is. A Közüzemi és Komplex Kft
pedig vállalta, hogy a teherautója elszállítja a lakosok által összeszedett szemetet.
Április 9-én reggel 10 óra után a viharos erejű szél ellenére benépesült a patakpart. 2-3 órán keresztül körülbelül 80 helyi és környékbeli felnőtt zsákolta, lapátolta, hordta a szemetet. Igazán jóleső érzés
volt látni, hogy a felnőttek mellett legalább húsz-harminc gyermek is segített
kis talicskával tolni, zsákba rakni és a kijelölt helyre hordani a hulladékot. Amíg
a tanácsnok a lakókkal szedte a szemetet,

A legféltettebb kölcsön

A

történelem kezdetén, amikor a Teremtő nekünk,
az élőlényeknek kölcsön adta a Kék Bolygót,
abban reménykedett, az élet éltetőjére, a Földre vigyázz majd mindenki, aki világra jött az univerzum legszebb bolygóján.
Mára már azonban rá kell jönnünk, a felelőtlen magatartásunk, éltető terünk veszélyben van. Bizony, a
Kék bolygó haldoklik, és az egyre aggasztóbb helyzetben tennünk kell valamit, amíg van rá lehetőségünk. És most nem elég az, amit 1970-ben egy amerikai egyetemista, Denis Hayes tett, mert ma már nem
elég, ha 25 millió ember egyszerre emeli fel a szavát
Földünk védelmében, ám ezen kívül semmit sem tesz.
Igen, azon az április 22-én maradandót alkotott a természetért felelősséget érző diák, hisz azóta minden
évben megünnepeljük a Föld Napját. Ez az esemény
nem csak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon is fontos az emberiség számára, és komoly változásokat kell, hogy eredményezzen.
De a világ immár eljutott arra a pontra, hogy a Föld
Napját nem ünnepelni kell, hanem tenni, sokat tenni
azért, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben megóvjuk a levegőt, a vizeket, növényeket, madarakat, állatokat. És magunkat: embereket, valamint éltető helyünket, a Kék Bolygót.
Hisz a Föld Napja mozgalom legfőbb jelmondata
is éppen erről szól: „Ki mondta, hogy nem tudod meg-

addig Fodor Sándornénak arra is figyelt,
hogy házilag „gyártott” zsíros kenyerekkel
csökkentette a munkások étvágyát.
Miután a példaértékű összefogás következtében megtisztult a patakmeder és
környéke: összesen 4 konténernyi szemét
gyűlt össze a körülbelül másfél km-es szakaszról, amit a Közüzemi Kft. a következő
hét folyamán elszállított. Nyíri Márton elmondta, hogy sokkal jobb lenne a helyzet,
ha a lakosok rendszeresen szemmel tartanák lakókörnyezetüket, és bejelentenék a
rendőrségen – a 06-27-341-055 rendőrségi
számon –, ha illegális hulladéklerakást tapasztalnak, ami bűncselekmény.
A következő akcióra május 21-én 10 órától kerül sor, amikor a Dunakeszi alsón
élők segítségével az országos TeSzedd akció keretén belül megtisztítják a repülőteret és környékét.
- molnár változtatni a világot?”
Még talán most sem késő. Talán az annyiszor megbántott természet dühödt visszavágásai az emberiség
ellen még megfordíthatóak. Talán éppen elég lenne
annyi, hogy végre odafigyeljünk a környezetünkre.
Mert sose feledjük! A Föld nem a miénk, csak kölcsön kaptuk. Gondoljunk gyermekeinkre, unokáinkra,
mi lesz velük, ha egyszer a Teremtő visszaveszi tőlünk
a Földet, mondván, nem azért bízta ránk, hogy teljesen elpusztítsuk?
Óvjuk a Kék Bolygót, hogy ne csak múltunk és jelenünk, hanem jövőnk is lehessen…
- molnár -

Nemrégiben valóságos áradás
volt Dunakeszinél egy víztelepi
csőtörés miatt, ezért a szennyvíz
a védett tőzegtavak melletti erdőbe szivárgott. Az ott
élők méltatlankodtak, mert
szerintük a kármentés nem
volt alapos. A környezetvédelmi kontroll végül kiderítette, nem
került szennyvíz a tőzegtóba.

A

csőtörés miatt hatalmas mennyiség ömlött a fent említett védett területre. A telepről kiáradó büdös és
sűrű lé, végül a védett tőzegtavak
melletti erdő talajában szívódott fel.
„Biztos vagyok benne, hogy ez az ivóvizünket is megmérgezi, hiszen a szennyvizet csak
nagyjából tisztítják meg itt. Komolyabb szűrésre különben sem alkalmas ez a telep” – panaszolja egy nevét titokban tartó helyi lakó.
Véleményében sokan osztoznak. Úgy gondolják, hogy a hasonló „baleseteket” ugyan ideig
– óráig el lehet titkolni, mert a vizet úgyis beszívja a föld, de nyom nélkül ez úgysem megy.
Legfeljebb a legközelebbi eső elmossa majd a
nyomokat…
„Nem vagyunk laboránsok, a mi tudásunk
és eszközeink semmit nem jelentenek az esetlegesen nagy kár felderítésében” – állítja Porkoláb Károly nyugdíjas, aki hetente többször
is a tőzegtavakhoz jár pecázni.
Denis Hayes amerikai
egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat indított el a Föld védelmében.
Már ekkor 25 millió amerikai állt mögé és emelte
fel szavát a természetért.
A mozgalom mára világméretűvé vált, valamennyi
civilizált állam és minden,
a jelen és a jövő értékeit
megbecsülő közösség aktívan részt vesz a fenntartható fejlődés elvének megvalósításában.
„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”
Így hangzik a Föld Napja mozgalom egyik jelmondata. Dunakeszin
is évről évre egyre nő azoknak az
intézményeknek, vállalkozásoknak
és polgároknak a száma, akik legalább ezen a jeles napon megpróbálnak tenni valamit a Föld érdekében (pl.: fát ültetnek, rajzpályázatot
hirdetnek, parktakarítást végeznek,
közterületet fogadnak örökbe).
A Gyöngyharmat Tagóvoda évek
óta jelentős szerepet vállal a kisgyermekek környezettudatos nevelésében. Az óvodások megismer-

Szerencsére nem szennyeződött
a dunakeszi Tőzegtó

„Amikor északkeletről fúj a szél, az orrunkba hozza a büdöset. Mi mástól lehetne,
mint a kiömlő szennyvíztől” – teszi fel a kérdést indulatosan Béres Károly horgásztárs.
A kérdéses terület közelében nyaralók, horgászkunyhók, de még lakóházak is vannak.
Az ott élők szerint a csőtörés áldásából a dunakeszi tőzegtavakba is jutott bőven.
„Több ezernyi köbméter folyhatott ki, de
már tíz köbméter is nagy károkat tud okozni” – panaszolja Windich Lászlóné. Elmondása szerint attól retteg a környék, hogy az
ivóvíz is kapott a kényszerű áldásból, melynek aztán beláthatatlan következményei is
lehetnek.
A lakók egyöntetűen állítják, azért élnek
most a panasz jogával, mert felháborítónak tartják, hogy a kármentesítők nem kapcsolták be a szivattyúkat a láp melletti erdőben. Panaszukat végül írásban is eljuttatták
a szennyvíztelep vezetőinek.

Tóth István műszaki igazgató és Pálmai
Gábor szolgáltatási osztályvezető azonnal
vizsgálatot kezdeményezett. Megállapították, hogy az üzemzavart egy MOBA típusú szennyvízátemelőnél bekövetkezett csőtörés okozta. A szennyvíz kiömlése, ennek
következtében történt. Egy még alaposabb
környezetvédelmi kontroll végül kiderítette,
nem került szennyvíz a tőzegtóba.
„A mélyedéseket talajszintig kiszivattyúztuk, a talajvíz azonban mindig visszatöltődik az erdős rész mélyedéseibe. Ez téveszti meg a környezetükért joggal aggódó lakókat” – nyilatkozták a vizsgálatot végző szakemberek. Miután megszűntették a hibát, a
kellemetlen következményekkel járó üzemzavarról írásban is értesítették Környezetvédelmi Felügyelőséget. A lakók ezek után
már elmondhatják: ezt szerencsésen megúsztuk...
BCSI

A Föld Napja
kednek a madarakkal és a fákkal,
virágot ültetnek, rendszeresen sétát
tesznek a Duna-parton. Minden évben központi esemény a Föld napja tiszteletére megtartott nyilvános
óvodai rendezvény. Ebben az évben
a rendezvényt megtisztelte jelenlétével Nyíri Márton, Dunakeszi Város Környezetvédelmi Tanácsnoka,
Lőrincz András Intézményirányítási és Vagyongazdálkodási osztályvezető, Faith Éva az Eszterlánc Óvoda
vezetője illetve Bocsák Istvánné ön-

kormányzati képviselő.
A program a Széchenyi István
Általános Iskola kisdiákjainak tartalmas táncbemutatójával kezdődött, majd Nyíri Márton rövid beszédben hívta fel a figyelmet a természet védelmének fontosságára,
megköszönte egyúttal az óvodai
részvételt ebben a munkában. Ezt
követően a szónok ünnepélyesen átadta Szabóné Takács Antónia tagóvoda vezetőnek az óvodával szemközti terület örökbefogadásáról
szóló díszoklevelet. A 2. sz. Városi
Bölcsőde is csatlakozott a kezdeményezéshez, így a bölcsőde képviselője is átvehette a díszoklevelet, amely az intézmény előtti terület örökbefogadásáról szólt. A zöld
ruhába öltözött óvodások kertészkedésre buzdító éneke után a jelenlévő gyerekek, szülők és pedagógusok ásót, kapát ragadtak, és elültették az Önkormányzat és a szülői
közösség összefogásának eredményeként rendelkezésre álló facseme-

téket, kisbokrokat és virágokat.
Az óvodások (a szülők és az óvónők segítségével) a jövőben rendszeresen gondozni fogják az örökbefogadott területet. Ennek várt hatása
nemcsak az, hogy egy tiszta, szép
parkrésszel lesz gazdagabb a dunakeszi lakótelep, hanem az is, hogy
a kisgyermekek már úgy mennek
iskolába, hogy tudják, mit jelent a
környezet védelme, miért fontos az,
hogy ne szemeteljenek, hogy építsenek, ne pedig romboljanak.
-barpet-
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Életet menthet a
HPV elleni oltás
Az önkormányzat jelentős anyagi tehervállalásával
több mint 210 leánygyermek kaphatta meg a HPV elleni védőoltást Dunakeszin – tájékoztatta lapunkat
Dióssi Csaba. A város polgármestere azért is fontosnak tartotta a program beindítását, mert a védettség
következtében lányok ezreinek élete menthető meg.

M

int ismeretes, a városi képviselő-testület döntése értelmében a Dunakeszin
lakó és tanuló 6-8. osztályos
leánygyermekek részére az oltóanyag árának kétharmad részét, 9-12. osztályosok
esetében pedig az egyharmad részét az önkormányzat magára vállalja, így a szülőknek csak a fennmaradó részt kell kifizetnie. A Human Papilloma Vírus (HPV) elleni négykomponensű védőoltás jelenlegi
patikai ára 30 ezer forint körül van, vagyis
a védettséghez szükséges és a program ke-

retében beadásra kerülő három oltóanyag
ára ma gyógyszertári forgalomban 90 ezer
forint. Az önkormányzat azonban kedvezményes áron tudta beszerezni az oltóanyagokat, így azért a program keretében
a szülőknek az eredeti ár töredékét kellett
hozzájárulásként befizetniük.
Az oltási kampány a polgármester ígéretei szerint az elkövetkező négy évben folyamatos lesz, így idén októberben már
nem csupán az áprilisban oltott lányok
kapják meg a második védőoltást, hanem
már az új oltási akció is kezdetét veszi. Az

Előzetesben az igazgató-helyettes

M

int arról az országos sajtóorgánumok is beszámoltak, harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték
T. G-t., a Széchenyi István Általános Iskola igazgató-helyettesét kiskorúak többrendbeli veszélyeztetése gyanújával. Szülői bejelentés alapján indult eljárás az intézmény
tanára ellen – tájékoztatta szerkesztőségünket a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A
nagy port kavart ügyben a Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat eljárást.
A férfi vallomást tett, a gyanúsítás ellen
nem élt panasszal – erősítette meg értesüléseinket a rendőr-főkapitányság sajtóosztálya, ahol elmondták, hogy T. G. vallomá-

Sellei Zoltán

sának részletei, nyomozati érdekből nem
hozhatók nyilvánosságra.
Előzetes letartóztatásáról még április végén döntött az illetékes bíróság. Ennek ideje harminc nap, mely meghosszabbítható,
de erről ismét a bíróság dönt majd. Az eljárás jelenlegi szakaszában a vádemelésről,
annak várható idejéről nem tudtak érdemben nyilatkozni a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékesei. A feltételezett vád
a tanár ellen igen súlyos, melynek részleteiről, valódiságáról, hiteles információ hiányában – a személyiségi jogok tiszteletben
tartása miatt – szerkesztőségünk nem kíván beszámolni az eljáró hatóság hivatalos
állásfoglalásának ismertté válásáig.
A szerk.
előadóművész születésnapján

május 17-én, kedden 15 órakor Megemlékezést

tartunk

az Új Temetőben lévő síremlékénél.
Szeretettel várjuk a művész tisztelőit, barátait, hogy egy szál virág
elhelyezésével közösen emlékezzünk előadóművész barátunkra.

Sellei Zoltán özvegye
és a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár dolgozói
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a célunk, hogy minden szülő élhessen ezzel a kedvezményes lehetőséggel, s minél
több, a városunkban élő lánygyermek legyen védett a HPV vírussal szemben –
hangsúlyozta Dióssi Csaba.
A város első embere külön megköszönte
Cs. Bíró Attila osztályvezetőnek és a Szociális és Egészségügyi Osztály munkatársainak azt a komoly munkát és erőfeszítést, amelynek eredményeként lehetővé
vált e fontos megelőzési program beindítása Dunakeszin is.
A szerk.

Elmarad
az Alagi Vágta
Az eredetileg
május 28-ra,
a lóversenypályára
tervezett
Alagi Vágta rendezvény
a rendező Nemzeti Lóverseny Kft.
visszalépése miatt elmarad.

Elhunyt

Krosits Károly
(1946. IX. 28. - 2011. V. 3.)

Dunakeszin 1969 óta
köztiszteletben álló
műszerész mesterként
dolgozott.
Május 12-én
az újpesti Megyeri
temetőben helyezték
örök nyugalomra.

Emlékét megőrizzük.

„Dunakeszi a mi városunk”

Meghívó

a honfoglaló hőseink tiszteletére lakossági összefogással emelt Árpád-emlékmű
megáldására és az emléktábla avatására.
Időpont: 2011. május 29 (vasárnap) 17 óra • Helyszín: Dunakeszi, Szent Imre tér 1.
Az emlékművet a történelmi egyházak lelkészei áldják meg.
Ezt követően (a szentmise után) mindenkit szeretettel várunk
az állófogadásra a Szent Imre-templom kertjében. A belépés
díjtalan.

„Egynek minden nehéz, sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Szervezők: Csoma Attila, Skripeczky István,
dr. Thoma Csaba

Tisztelt dunakeszi lakótársaink!

Fővédnökeink: Dióssi Csaba, Dunakeszi város polgármestere, országgyűlési képviselő, Erdész Zoltán, alpolgármester
Díszvendég: Melocco Miklós, szobrászművész
Az emlékművet tervezte: Skripeczky Ákos,
ötvös-iparművész
Faragták (és egyben díszvendégeink):
Demeter István és Koltai László, szobrászművészek
Az emléktáblát faragta: Matl Péter,
Munkácson élő szobrászművész, a vereckei hágón emelt honfoglalási emlékmű alkotója
Fellépnek: Babják Annamária, Guttmann Vilmos, Varga
István András és Vincze József

/Széchenyi István/

A

Dunakeszi Civilek Baráti Köre, az alkotó hazaszereztet
által vezérelve 2009 őszén elhatározta, hogy lakossági összefogással az Eudoxia20 Alapítvány közreműködésével Árpád-emlékművet állít városunkban a Szent Imre téren. Sok honfitársunk önzetlen támogatásával, közel két éves
szívós és kitartó munkával elkészült az emlékmű. Itt élő lakótársaink véleménye szerint is ezzel Alag központját a szépség kis szigetévé varázsoltuk. A Vérszerződés a pajzson című
műalkotás a honfoglaló hét magyar törzs vezéreinek, az általuk létrehozott és vérszerződéssel megpecsételt összefogásnak állít emléket.
A tervező művész azt a krónikásaink által leírt történelmi eseményt örökíti meg, amikor a vezérek közös akarattal és egyetértéssel választották vezérré és emelték pajzsra a Turul nemzetségből származó Árpádot és leszármazottait. Az Árpád nagyfejedelem által gondosan megtervezett és
mintaszerűen végrehajtott honfoglalás történelmünk páratlanul kimagasló eseménye. Az emlékmű eszmei mondanivaló-

ja: csak összefogással és áldozatvállalással van jövőnk. S az
emlékmű létrejötte is ennek köszönhető. Ígéretünkhöz híven,
a műalkotás megvalósítását 10.000 forinttal vagy ennek az
összegnek megfelelő szakmunkával támogató honfitársaink
nevét kőtáblán örökítettük meg, ami az emlékmű megáldása után megtekinthető.
Kiemelt támogatóként vésettük be azok nevét, akik 50.000
forinttal, vagy ennél nagyobb összeggel (szakmunkával, építőanyaggal vagy más módon) járultak hozzá a fenti cél mielőbbi megvalósulásához.
Nevezzük meg őket itt is, abc sorrendben:
Asztalos Attila, Bauer Márton, Bus Antal,
ifj. Domoszlai Gábor, Gross Arnold, Hári Attila, Kiss
István, Kocsa András, Kovácsné Dobay Márta, Magyar
János, Neuhauser Károly, Skripeczky Attila, Szabó János, Veress István és Vetési Imre.
Tisztelettel:

Skripeczky István

U. i.: Kérjük, segítsen Ön is a szervezésben: e nem mindennapi
ünnepségről tájékoztassa barátait, ismerőseit. Jelenlétünkkel tiszteleghetünk honfoglaló hőseink előtt, akik: Hazát teremtettek nekünk a Kárpát-medencében.

A történelmi zászló figyelmeztet a tisztességes múltunkra

Hol legyen az Országzászló?
„Merjünk érzelmileg nagyok lenni, hiszen ha valami,
akkor az Országzászló a lelkében mindenkit megérint. Jelenleg a felállításának ténye biztos, a helye
még csak elképzelés szintjén van, változó helyszínen
lehet” – mondta a hallgatóságnak Skripeczky István
nyugdíjas tanár, a Dunakeszi Civilek Baráti Kör vezetője.
A főleg értelmiségiekből és lokálpatriótákból álló
baráti kör a József Attila Művelődési Központban tartott összejövetelén, a fő kérdés az országzászló felállításának helye volt.
Érvek és ellenérvek sorakoztak az ideális terület
megtalálása érdekében, melyben a húsz – harminc
éve Dunakeszin élők vitték a prímet. A város és a történelem szeretete tükröződött mondataikban. Valamen�nyien a diákság, a fiatalság és a jövőkép kialakítása
mellett hozták fel érveiket.
„Nem szégyen, ha egy történelmi zászló leng egy
központi helyen. Figyelmeztet a tisztességes múltunkra, irányt mutat a jövőnkre nézve” – mondta a köztiszteletben álló, negyvenkét éve Dunakeszin élő, Dér
Győző bácsi a feszülten figyelő klubtársainak. „Magyar ember vagyok, büszke a hazámra, annak történelmére. Méltó helyre kell tenni, hadd lássa mindenki. Minden nap legyen ünnep az emberek életében” –
folytatta magasztosan.
„A lényeg, hogy lássák a gyermekek is, viszont ha
valamelyik iskolaudvaron van bezárva, még ünnepi
alkalmakkor nem lehet majd megközelíteni” – érvelt
Hári Józsefné, nyugdíjas pedagógus, az Alagiak nevében.
„Főút mellett lenne a legjobb, de akkor őrt is kell
majd szervezni mellé, mert pillanatokon belül megron-

gálják” – szólt egy újabb érv.
A következő beszólás szerint a leendő zászló helyét csak nagy forgalmú közterületen lehet elképzelni.
„Egy ilyen ereklyét nem lehet eldugni a senki földjére,
hiszen ez valójában a város dísze lesz” – szólt az érv,
melyet hosszan megtapsoltak a jelenlévők.
A baráti beszélgetés közel három órán át tartott.
Végül abban maradtak a jelenlévők, hogy az eredetileg tervezett helyen, a vasutas telepen lévő köröndön
fogják megtartani az avatást. A valamikor szebb napokat látott, holland építészek segítségével tervezett
védett terület, ideális helyszín lenne az Országzászlónak. A lassan már műemléknek számító belső kert,
a felállításhoz szükséges engedélyeztetés szempontjából is előnyösnek ígérkezik.
Mint a rendezvényen elhangzott: Dióssi Csaba polgármester szóban már megígérte, hogy nem gördít
akadályt a felállítás elé, természetesen a szigorú műszaki előírásoknak meg kell felelnie például a hat méter magasra tervezett alapzatnak.
Abban mindenki egyetértett, hogy az Országzászlót az a művész tervezheti, aki pályázat útján győzi

meg Dunakeszi lakóit arról, hogy műve elnyeri majd a
lakosság tetszését, szakmai szempontoknak megfelel,
és az önkormányzat előírásait is teljesíti.
„Három gondolatot fejezzen ki. Összefogás, együvé tartozás és önbecsülés” – vetette fel zárásként a
fenti gondolatokat Skripeczky tanár úr. „Ha már minden városban lenne, az összetartozás ereje jobban
érződne a Dunakanyarban” – tette hozzá, majd útjára engedte a klubtagokat.
A beszélgetésen jelen volt Szabó József, a körzet
önkormányzati képviselője is. Ígéretet tett a jelenlévőknek, hogy a továbblépéshez szükséges hivatalos
engedélyek beszerzésénél segít a Dunakeszi Civilek
Baráti Körnek céljai eléréséhez.
BCSI

Csatlakozás az országzászlót állítókhoz
Alulírott, az ebben az évben 25 éves, 15 éve
Dunakeszin alapítói célszerinti folyamatos művelődési tevékenységet felmutató Eudoxia 20 Irodalom,
Tudomány, Művészetpártoló és Családsegítő Alapítvány ugyanúgy, mint az Árpád emlékmű emelése esetén közreműködői minőségben csatlakozik az
ország zászlót állítókhoz.

Teszi ezt nemzeti azonosságtudatunk ápolásáért, Dunakeszin mára már hagyományossá váló civil összefogásért, és az összefogásban megnyilvánuló városunk folyamatossá váló szépítéséért.
Összefogás és áldozatvállalás nélkül nincs jövő.
Eudoxia 20 Alapítvány
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Acélos hittel
Dallos Gyula, a lovassport örökös bajnoka, egyetemi
tanár, Dunakeszi díszpolgára április 6-án – számos Kossuth-díjas művésszel együtt – „56-os Hűség a Hazához
Érdemrend Nagykereszt” kitüntetést vehette ÁT Bocskay
T. Józseftől, az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnökétől a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
dísztermében. A kitüntetést „A rendszerváltozás óta tanúsított erkölcsi tisztaságért, abból fakadó tiszteletet
érdemlő magatartásáért” ítélték oda, „amelyekkel a hazához való hűségét, példamutató nemzeti öntudatát bizonyította…”
– Barátai és tisztelői vallják,
hogy az ön személyében a legméltóbb hazánkfia egyikeként vehette át e rangos kitüntetést. Bizonyság erre sportemberként elért sikerei, az a szellemi muníció, melyet
egyetemi tanárként a katedrán
nap, mint nap átad a diákoknak,
emberi és erkölcsi hitvallása, a
nemzet történelmének, értékeinek
ápolása érdekében tanúsított példamutató kiállása. Mindezt önzetlenül teszi, belső meggyőződéséből táplálkozik. A kitüntetés is a
meglepetés erejével hatott önre.
– Egy kitüntetést nem lehet elvárni, nem lehet „kierőszakolni”, egy
kitüntetést az arra érdemesnek adományozhatnak. Éppen ezért is nagyon megtisztelő számomra, hogy
a magyar nemzet rangos kitüntetését Kossuth-díjas színművészek társaságában vehettem át. Több mint
jelképes üzenete volt annak, amit
Dr. Lomnici Zoltán, az egykori legfőbb bíró úr – mint az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke – mondott: „Talán most van az első alkalom, amikor nincs sem jobboldal
vagy baloldal, hanem olyan emberek kapják, akik talán meg is érdemlik.” Mélyen egyetértek az elnök úr szavaival, melyeket én azzal egészítettem ki, hogy aki viszi a
nagy keresztet, az néha kap is belőle egyet-egyet. Hazám iránti szeretetem és rajongásom felülír minden
pártkötődést, melyre ékes bizonyság, hogy „mindkét oldal” elismeri és értékeli szakmai teljesítményemet, emberi kiállásomat. Két éve vehettem át a sportolók kitüntetését,
a Sport Érdemrendet, most pedig
„56-os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt” kitüntetéssel ismerték el hazánk felemelkedéséért
tett fáradozásaimat. Ötven esztendeje megszállottan szolgálom a magyar sportot, tanítom az ifjúságot
a szakmai és emberi értékekre. Én
ehhez értek, ezt tanultam. Ezt a tudást igyekszem a legnagyobb szakmai tisztességgel, hittel és erkölcsi
tisztasággal átadni a fiataloknak.
Mindig is büszkén vallom és válla-
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lom magyarságomat szerte a világban. Arra vagyok a legbüszkébb,
hogy nagydíj győzelmein tiszteletére több mint 154 alkalommal csendült fel a magyar Himnusz. Nekem
az a legnagyobb ajándék, ha Kölcsey
Ferenc hőskölteményét hallhatom,
hiszen sporteredményeimet a magyar valóságból kiemelkedve értem
el. Magyar sportolóként és egyetemi
oktatóként álltam, s állom meg helyem a világban. Mindenhol és mindenkivel megértettem, hogy Európa
közepén van egy lélekszámában kicsi, ám mindenkinél erősebb nemzet, amely soha nem olvadt be más
nemzetekbe, mert óriási szíve, óriási ereje van a magyarságnak. A tudás nemzete vagyunk, hiszen lélekszámához mérten Magyarország a
tudomány, a művészetek, és a sport
területén a világ meghatározó országának számít.
– Önről közismert, hogy acélos
akarattal bíró személyiség, aki céljai eléréséhez
mindig az
egyenes utat
járja végig. Nem
ismer megalkuvást…
– Aki szolgál,
az nem kényszerül kisebb-nagyobb megalkuvásokra. Nekem nagyon kön�nyű a helyzetem, hiszen azt teszem,
amihez legjobban értek és legjobban szeretek. Így szolgálom nemzetemet, nem pedig egzisztenciális vagy valamilyen pártpolitikai
megfontolásból. Soha nem engedtem senkitől befolyásolni magam,
soha nem kellett sehová csapódnom, hogy valaki legyek. Engem
úgy neveltek, hogy csak és kizárólag a munka, a megszerzett tudás
és az emberi tisztesség ad kikezdhetetlen garanciát a teljes és hiteles élethez.
– „56-os Hűség a Hazához” – olvasható az emléklapon. Az elmúlt
évtizedekben nehéz volt cipelni az
ön által is említett keresztet?

– Három éve a Hír TV-ben, a
Családmesék című műsorban is elmondtam, hogy gróf nagyapám Ferenc József kamarása volt. Nagyon
jó helyzetben voltunk, ám a II. világháború után óriásit fordult velünk a világ, mindenünket elvették.
Szüleim – akiket mindenhonnan
kitiltottak – hat gyermeket neveltek fel. Mindannyian diplomások
vagyunk. A magyar nemzetet szolgáljuk, pedig kimondhatatlanul nehéz sorsunk volt, ám szüleinkhez
hasonlóan egyikünk sem vesztette el erkölcsi tartását. Nagyon erős
hitünk volt, alázattal tettük a dolgunkat, és tudtuk, hogy bármilyen
nehézség árán is, megvalósítjuk
önmagunkat. Iskoláinkat mindannyian kiváló eredménnyel végeztük el. Büszkén mondom, hogy
kiálltuk az élet legnagyobb próbatételeit. Öt olimpia
előtt tettem esküt,
mégsem indulhattam egyen sem. ’72ben azt mondták túl
fiatal vagyok,
pedig az egyik
legjobb voltam a military válogatottban. A nyolcvanas moszkvai olimpiára – pedig be voltam nevezve – nem
vittek ki, mondván, politikailag
megbízhatatlan vagyok. Aztán jöttek az újabb olimpiák, és kudarcok,
mert egyiken sem indulhattam.
Hol a lovammal történt valami „érdekes” dolog az utolsó pillanatban, máskor „egyéb okok” játszottak döntő szerepet. Talán így akarta a sors, hiszen minden világversenyen nyertem, vagy van érmem,
de az ötkarikás játékokon nem indulhattam. Bármilyen nehézség is
volt az életemben, soha nem vesztettem el hitemet. Feleségemmel
együtt nagyon erősek vagyunk. Őt
pl. a kilencvenes évek elején, aki 15
évig volt a Lovas Szövetség irodavezetője, egyik napról a másikra elküldték. Engem, aki a Nemzeti Lovardában 30 évig voltam a díjlovag-

lás szakmai vezetője, hasonló módon távolítottak el. Egyik napról a
másikra földönfutókká váltunk, de
senki nem hallott tőlünk egy jajszót
sem, hanem másnap eladtuk a pesti, gyönyörű lakásunkat, és vettünk
Dunakeszin egy aranyos kis falusi
házat. Szépen felújítottuk, lovardát
építettünk, és ma már mi működtetjük az ország legeredményesebb
díjlovas klubját. Soha senkihez
nem szaladtam, hogy segítsen rajtam. Nem másban kerestem a hibát, hanem munkával, szorgalommal még inkább igyekeztem helyzetbe hozni önmagamat. Nagy volt
a kereszt, és ma is az, de a Jóisten
csak arra teszi a keresztet, akit arra
érdemesnek tart. Elmúltam hatvan
éves, de a mai napig, reggeltől estig, megállás nélkül dolgozom. Én
így érzem magam jól, mert a munka célt ad az életnek. Alkotni a legnagyobb boldogság.
– Kivételes adottság, már-már
spártai önsanyargatás jelentheti a
sikerhez vezető utat? Vagy a nyugodt családi háttér?
– Mindhárom, de a legfontosabb
a kiegyensúlyozott családi háttér.
Szerintem a magyarországi morális válság egyik oka, hogy a család, a társadalom legkisebb és legfontosabb sejtje nem úgy funkcionál, mint az én gyerekkoromban.
Az ország talpraállítása a családok erkölcsi megújulásával kezdődik. A család határok nélküli építi a
nemzetet Kanadától, Új-Zélandtól
Ausztráliáig, Erdélytől a Felvidékig, mindenhol, ahol magyarok élnek. Én nemzetben gondolkodom.
Meggyőződéssel vallom, hogy akkor lesz igazán jó nekünk, magyaroknak, ha Szent István örökségét megőrizve – mindenki önmagát megvalósítva – építjük fel szűkebb környezetünket, városunkat,
nemzetünket. Nagyon boldog vagyok, hogy a sporttal köteleztem el
magam, mert a sport az a nemzetet
egészségben tartó, és felemelő erő,
ami semmi mással nem pótolható.
Vetési Imre

oktatás
Ez a sokak számára kedves, emlékezetes dal
ismét felhangzott A Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnáziumban április 29-én
Idén 100 végzős diák mondott búcsút
az alma matertől. Hatalmas virágcsokrokkal kezükben utoljára járták végig a
számukra oly kedves és emlékek sokaságát
őrző tantermeket, iskolafolyosókat, udvart
s megkerülve kívülről az épületet, egyenként
megkondították a millenniumi harangot,
majd felálltak a szülőkkel, testvérekkel, rokonokkal, közeli ismerősökkel megtelt aulában az utolsó közös sorakozóra.

„Ballag már a vén diák...”

V

arga Tibor igazgató
búcsúztató beszédében értékelte az
öt, illetve kilenc évi
tanulás után a végső nagy erőpróbához, az érettségihez érkezett diákok tanulmányi eredményeit. Örömmel állapította
meg, hogy a végzős évfolyamok kiemelkedő tanulmányi átlagokat értek el, 71 diák szerzett középfokú, 24 diák felsőfokú nyelvvizsgát és számosan
szerepeltek kiválóan országos tanulmányi versenyeken.
Nagyszerű teljesítményt nyújtottak a gimnáziumi közösségi tevékenységben úgy a kultúra mint a sport területén is.
Köszönetet mondott a szülőknek azért a bizalomért, amelyet a gimnáziumi pedagógiai
munka iránt tanúsítottak, ezzel jelentős mértékben hozzájárultak a kimagasló tanulmányi eredmények eléréséhez.
A végzősök nevében búcsúzó diákok – Hagymási Eszter,

Borvendég Anna és Pálházi Balázs – beszédeit követően került sor a hagyományos zászlóátadásra és szalagkötésre, majd
kezdetét vette a jutalomkönyvek kiosztása.
Első alkalommal került sor
a városi Önkormányzat által adományozott Dunakeszi városi jelvények átadására, melyeket azok kaphatták,
akik magas szintű tanulmányi munkájukkal és a külön-

böző versenyeken véghezvitt
kiemelkedő
teljesítményekkel öregbítették a gimnázium
s ezzel a város hírnevét. A jelvényeket, könyvjutalmakkal
együtt Dióssi Csaba polgármester kilenc diáknak nyújtotta át.
A német kisebbségi önkormányzat Lénau-díját Verebes Zoltán, és Hornos Dániel 13.c osztályos tanulók vehették át Dr. Mervald Annától,

Dióssi Csaba polgármester és Varga Tibor igazgató elismeréseket adott át a ballagáson

az önkormányzat elnökétől. A
Rotary-pályázati díj első fokozatát Hegyesi Béla 13.b osztályos, a második fokozatát
Magyar Magdolna 13.a osztályos tanulóknak adta át Kovács
László, a Rotary Club 2011/12.
évi elnöke.
A ballagási ünnepség csúcspontjaként immár 12. alkalommal került sor a Radnóti-díjakra. A tanulói kategóriában idén Bélteki Alma Ria
és Hegyesi Béla 13.b osztályos,
Magyar Magdolna és Szente

Gábor 13.a osztályos tanulók
részesültek az elismerésben.
Igazgatói különdíjat kapott
Hornos Dániel 13.c osztályos
tanuló. A tanári kategória idei
díjazottja Hudra Andrea tanárnő volt. Végezetül, évtizedes hagyományoknak megfelelően ez alkalommal köszöntötte az igazgató a nyugállományba vonuló Cserné Fodor
Rózsa tanárnőt.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Iskolára
kacsintgató
A leendő első osztályosok és szüleik mindig
nagy izgalommal készülnek az iskolába

A pedagógiai szakirodalom sokat foglalkozik az óvoda-iskola zökkenőmentes áthidalásával. Mi, pedagógusok szintén
nagy odaadással készülünk arra, hogy a gyermekek
első benyomása kedvező legyen, örömmel és felszabadultan készüljenek diákéveik első lépéseit megtenni.

I

skolánkban, a dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskolában több mint
öt éve – egy tapasztalt kolleganőnk
ötlete alapján – lehetőséget nyújtunk
a leendő elsősöknek, hogy bekukucskálhassanak a nagybetűs iskolai életbe.
Idén tavasszal, 2011. március 3-án rendeztük meg az Iskolára kacsintgató elnevezésű programunkat. A rendezvényre
közel száz gyermeket, és szüleiket vártuk.
A tanári kar és a vezetőség elhivatottak az
ügyben, hogy bemutassuk iskolánk sokoldalúságát. Éppen ezért a program rendkívül sokszínű. Nem titkolt szándékunk,
hogy a gyerekek olyan élményeket szerezzenek, amelyek alapján a mi iskolánkat választják. A rendezvény célja ugyanis az is-

kola, a tanítók bemutatása, és a gyerekek
toborzása. Reményeink szerint a délután
csökkenti a szorongásokkal teli óvoda-iskola átmenetet.
Hagyományos módon a rendezvény
mindenkori főszervezői a leendő első osztályos tanítók. Idén – nagy örömömre –
én is közöttük lehettem. Hozzánk kapcsolódott az alsós- illetve a napközis munkaközösség. A délutánt komoly előkészítő
munka előzte meg, hiszen a program sokszínűsége ezt kívánta (plakátok készítése,
promóció, ajándékok, kézműves foglalkozásra való felkészülés, zeneanyag összeválogatása, eszközbeszerzés, technikai eszközök, konferálás).
A gyerekeket a bejáratnál már egy nyak-

lánccal fogadtuk, mely tükrözte az iskola
szellemiségét és profilját. A nyakbavalón az
év madara, a széncinege, és az iskola logója
szerepelt. A rendezvény megnyitó műsorát
a pompon tánccsoportunk szolgáltatta. A
délután második felét az „Én elmentem a
vásárba” című dal köré építettük fel.
A jelenlegi csoportomból nyolc gyereket
kértem fel a dal eléneklésére és eljátszásra.
A kezükre raktuk a dalban szereplő állatbábokat, melyek alapján – később – a leendő első osztályosok is elkészíthették saját
zacskóbábjukat. A műsort követő kézműves foglalkozás után közösen énekeltünk,
táncoltunk a gyerekekkel. A délutánt a
tornateremben berendezett kalandpálya
önfeledt játéka zárta.
A visszajelzések alapján a gyerekek nagyon jól érzeték magukat. A program rendkívül sikeres volt, szeptemberben sok-sok
mosolygó gyermekarccal fogunk újra találkozni. Mi így tudunk segíteni a szorongásmentes, bizalommal teli iskolakezdésben.
Buzási Éva tanítónő

Családbarát intézkedés:
háromhetes nyári szünet a bölcsödében

A

z idei évben a korábbi gyakorlattól eltérően nem 5, hanem
csak 3 hétre állnak le nyáron
a Dunakeszin működő
bölcsődék – tájékoztatta lapunkat
Cs. Bíró Attila. Mint a város Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetője elmondta, a megnövekedett
gyermeklétszám, a szülők munkahelyi elfoglaltsága, illetve az
egyre növekvő bölcsödei igény
miatt azonban mindenképpen
szükséges volt változtatni az eddigi gyakorlaton. A bölcsödék nyári leállásának időtartamát olyan mértéken kellett megállapítani, amely egyrészt
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messzemenőkig szolgálja a bölcsödei ellátást igénybevevők érdekeit, lehetőséget
biztosít a gyermekek napközbeni
ellátásának lehető legjobb biztosítására, másrészt az intézménynek és az ott dolgozóknak is lehetőséget ad szabadságaik kivételére.
Az önkormányzat a döntés
meghozásakor fontos szempontként kezelte, hogy a
nyári időszakban a bölcsődék zárva tartása minél kisebb kellemetlenséget okozzon
a szülők számára. A korábbi 5 hétig tartó
szünet sok családot állított szinte megold-

hatatlan feladat elé, sokan emiatt még a közös nyaralást sem tudták megoldani. A jelenlegi 3 hetes leállás mindenképp családbarát intézkedésnek tekinthető.

Egy befejezhetetlen kép margójára…

aktuális

Amikor elolvasom az év bármely napján Nagy Ferenc örökbecsű szavait, melyet édesanyjához írt, nincs más dolgom, csak
egyetérteni a költővel.
„…Van egy szó, van egy név, valóság,
nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám. ..”
Ezek a szavak most, május első vasárnapján, Anyák napján még erőteljesebben érintik
meg a szívemet. Most, hogy éppen hozzád ballagok, kezemben egy szál sárga rózsával, a költő szavai járnak a gondolataimban. Ahogy közeledek a házhoz, ahova annyi, de annyi emlék
köt, villámként hasít belém a felismerés: mit is
jelent egy fiú számára az édesanya, mit is jelent
a hiánya, amikor éppen nem lehet vele. Mit is
jelent egy embernek, legyen az bármilyen idős,
hogy örömével, bánatával, mindennapjai kisebb-nagyobb nyűgével bátran odafordulhat
ahhoz, akinek mindennél fontosabb.
Gyermekként te vigasztaltál, te vigyáztad álmom, felnőttként te nyugtattál, ha az élet nem
úgy alakult, ahogy szerettem volna. Az életnek
nincs olyan pillanata, amikor ne lenne szükségem Rád, hisz van az úgy, amikor abszolút
nem elég, ha csak a szívemben és lelkemben
vagy jelen. Felnőttként is rengeteg olyan pillanat van, amikor az lenne a legmegnyugtatóbb,

ha újra és újra átérezném simogató kezed érintését, hallhatnám aggódó szíved dobbanását,
amikor vigaszt és menedéket keresve hozzád
bújnék. De Te nem lehetsz mindig mellettem,
holott önző fiúi szeretetemmel kisajátítanálak
legszívesebben…
Ha tudnám, ha lenne hozzá tehetségem,
megfesteném édesanyám képét. Mindent beleadnék, szeretetet, féltést, mindent, amivel megismertettél. De félek, hogy a vászonról csak egy
jóságos, ám számomra a világ legszebb asszonya nézhetne vissza rám, de az az édesanya,
aki minden nap más és más, minden nap kész
arra, hogy érettem létezzen, az a vásznon nem
látszana.
Ahhoz kevés lenne a tehetség, ahhoz kevés
lenne a világ összes színkavalkádja. Ugyanis bárhogy látnám újra meg újra a képet, számomra mindig befejezetlen maradna.
Csonka, befejezhetetlen kép, ami sosem tudná visszaadni számomra édesanyám kezének
gyöngéd simogatását, hangjának nyugtató csilingelését. A szíveknek örömet hozó nevetését. Mert mit érne a kép anélkül a pillanat nélkül, ahogy most is kitárt karokkal jössz felénk,
ahogy reszkető kezével megöleled az unokáid. Majd rám nézel, és a szemedből minden ki-

A két arany szépen fénylik
A fúvózenekar nagysikerű minősítő koncertje

I

dei tavaszi hangversenyét a Dunakeszi
Fúvószenekari Egyesület zenekara a minősítés jegyében rendezte meg. Utoljára
1994-ben volt hasonló megmérettetése az
együttesnek, akkor két aranydiplomát vehettek át koncertfúvós, valamint a show és szórakoztató zenei kategóriákban Balázs Árpád zeneszerzőtől, Erkel és Magyar Örökség díjas érdemes művésztől. Most ismét arra vállalkoztak,
hogy ugyanezen kategóriákban bemutassák tudásukat a rangos zsűri előtt, melynek elnöki
tisztét ezúttal Dohos László, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke, nyugállományú ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere, Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés
birtokosa töltötte be. A zsűri tagja volt KapiHorváth Ferenc ezredes, zeneszerző, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzügyőr zenekarának
vezető karmestere, valamint Sántha Ferenc, a
budapesti Dohnányi Ernő Zeneiskola igazgatója és fúvószenekarának karmestere.
Fél éves alapos felkészülés előzte meg az április 9-i koncertet, melyet ezúttal is hagyományosan a Radnóti Miklós Gimnázium aulájában rendeztek meg Dunakeszi Önkormányzat, a VOKE József Attila Művelődési Központ,
a Bombardier MÁV Kft., a LightTech Kft. valamint a gimnázium támogatásával. Tóth Ferenc
karnagy vezényletével az együttes nagyszerű
műsort mutatott be. Komolyzenei koncertprogramjában elhangzott többek között Thern Ká
roly Magyar indulója, Sibelius Finlandia című

kompozíciója és Andreas L. Schulte Legendák
földjén című három tételes műve. A szórakoztató zenei blokkban olyan jól ismert dallamokat szólaltattak meg, mint Augustin Lara Granada című örökzöld dalának feldolgozását, és
egy összeállítást Count Basie legismertebb jazz
zenekari darabjaiból.
A nagy sikerű, rendkívül színvonalas minősítő program befejezését követően, a zsűri tanácskozása alatt a zenekar ráadás műsorral
rukkolt ki, melynek egyik számában, Gheorge
Zamfir The Lonely Sheperd című filmdalában
a zenekar japán származású zenésze, Okazaki
Masato a különleges, éneklő fűrészt is megszólaltatta.
Műsoruk befejeztével Dohos László kihirdette a zsűri döntését. Ennek alapján az együttes koncertfúvós kategóriában arany, a show és
szórakoztató zenei kategóriában kiemelt arany
minősítésben részesült.
Kérdésünkre elmondta a zsűrielnök, hogy
a szövetség európai szintű minősítése szigorú szakmai követelmények alapján történik s
ennek a zenekar magas színvonalon megfelelt.
Örömét fejezte ki, hogy Pest megyében ilyen jó
együttes található, karnagyuk nagyon jó muzsikus, mély gondolatokkal bíró zenepedagógus. A két arany szépen fénylik, már csak azért
is, tette hozzá, mert az országban kiemelt arany
minősítéssel mindössze három amatőr zenekar
büszkélkedhet.
Katona M. István

olvasható, miközben átveszed a milliószor is
megérdemelt rózsát, melynek tövise még véletlenül sem ejt sebet drága kezeden.
Milyen jó, hogy itt vagy nekem, és nem egy
vászon emlékeztet Rád.
Mert abból valami mindig hiányozna. És
nem a szeretet, a tisztelet.
Hanem Te, a hús-vér ÉDESANYA…
- molnár -

A 90 éves Kurucz
Lajosné köszöntése
römteli hangulatú ünnepség keretében, családja körében köszöntötte
90. születésnapja alkalmából Kurucz
Lajosnét, Viki nénit Dunakeszi Város képviselő testülete és a városvezetés nevében
Cs. Bíró Attila, a Polgármesteri Hivatal szociálisés egészségügyi osztályvezetője. Az ünnepeltnek
egy díszes virágcsokor kíséretében átadta a Magyar Köztársaság kormánya nevében Orbán Viktor miniszterelnök, valamint a képviselőtestület
nevében Dióssi Csaba polgármester által adományozott Emléklapokat.
Hálás szavakkal köszönte meg Viki néni a megemlékezést. Beszélgetés közben elmondta, hogy bár
Borsosberényben született, mégis tősgyökeres dunakeszi lakos, mivel 1938-ban ide jött férjhez, két
fia is itt született. Jó erőben, egészségben élte meg
ezt a szép kort, még most is kertészkedik, nemrégiben felásta a kertet. Családja mellett a munka és a
szép virágok éltetik, amiket nagyon szeret. Az életét végigdolgozta, korábban férje mellett, aki fuvaros volt, majd Lajos fia fémmegmunkáló műhelyében tevékenykedett. A legfontosabb az életben a
hit, mondta, még most is rendszeresen eljár a Szent
Mihály templomba istentiszteletekre.
Hosszú, boldog életet kívánunk Viki néninek.
Katona M. István
A szerző felvétele
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A 70 éves Solymosi László
születésnapját ünnepelte
az Alagi DSK

Az ünnepeltnek Dióssi Ibolya adta át a serleget

M

ár javában folytak a házibajnokság újabb fordulójának
rapidmérkőzései, amikor pár figyelemfelkeltő mondat után
gitár- és énekszó állíttatta meg
a sakkórákat. Laci bácsi legnagyobb meglepetésére egész
kis „bizottság” érkezett az iskola ebédlőjébe, ahol a sakkozók pillanatok alatt kórussá álltak össze, és szívből jövő
énekszóval köszöntötték az
ünnepeltet. Az elmaradhatatlan ünnepi torta mellé díszes
serleg is került az asztalra, de
ezt már nem adták „ingyen”:
az egyesület vezetőjének előbb

Április 1-jén a szokásos pénteki edzésre gyűltek ös�sze a Fazekas Mihály Általános Iskolába Dunakeszi ifjabbik sakkegyesületének tagjai, a hamarosan meglépett „cselről” mit sem sejtő klubelnökkel együtt.

egy személyesen neki készített négylépéses mattfeladvány
megfejtésével kellett számot
adnia mesterségbeli tudásáról.
Aki négy évtizede tanítja a fiatalokat sakkozni és több ismert
szakkönyv szerzője, annak ez
természetesen nem okoz gondot, így hamarosan láthatóvá
vált a különleges megfejtés: a
végső állást elforgatva az S. L.
monogramot láthatjuk a táblán! A jól meg- és kiérdemelt
kupát városunk polgármesterének felesége, Dióssi Ibolya adta át, majd kötetlen ünneplés és beszélgetés kezdődött. Ennek során Laci bácsi
elmondta, hogy 1973-as ala-

pításától kezdve húsz éven át
irányította a DSE sakkszakosztályát, 1993 óta pedig az
Alagi Diák Sakk Klub edzője és vezetője. Emellett 1981től a Pest Megyei Sakkszövetség elnöki feladatait is ellátja, ennek kiemelkedő sikerességét ékesen bizonyítja, hogy
1982 óta a közelmúltban rendezett Nógrádi Attila Emlékverseny a 346. volt a Pest megyei versenyek sorában! Szervezői és sakkozói eredményein
kívül jól ismerhetjük újságírói
vénáját is, hiszen 1961 óta publikál különböző országos, megyei és helyi lapokba.
Vajon mi lehet a sikerességé-

nek titka? Akiknek szerencséjük van ismerni őt, azok csak
ámulnak kiapadhatatlan humorán és derűjén, lenyűgöző
vitalitásán és letörhetetlen lelkesedésén. Azonban ez mind
kevés volna, ha nem akarná
mindezt átadni, ha nem tudná mindig újabb gyerekekkel
megszerettetni a „királyi játékot”, újabb szülőknek és tanároknak bizonyítani a sport nevelő és embert nemesítő erejét,
a másokért élt élet teljességével
akaratlanul is példát mutatva
mindnyájunknak.
Isten éltesse Solymosi Laci
bácsit!
Gyombolai Bálint

Jubileumi könyvtári programok 2011. május 30-június 4-ig
Szeretettel meghívjuk városunk lakóit, a könyvtár olvasóit az Ünnepi Könyvhéten tartandó jubileumi rendezvényeinkre, melyeket a Dunakeszin 60 éve működő, a mai körülményeit és
arculatát 25 éve elnyerő könyvtár tiszteletére rendezünk
Május 30- június 4-ig a központi
könyvtárban és a fiókkönyvtárakban
teljes nyitva tartási időben
Kedvezmények az olvasók
részére: ingyenes beiratkozás,
késedelmi díjak elengedése,
további díjmentes szolgáltatások a
fénymásolás kivételével

Programok
a központi könyvtárban
Május 30-án hétfőn 17 órakor
Könyvtártechnikai kiállítás
Megnyitja: Preysing Frigyes könyvtáros,
főtanácsos
Május 31-én, kedden 10-18 óráig
Olvasók Napja
Koszorúzás Kölcsey Ferenc szobránál
Joós Tamás előadóművész
-énekmondó- „Üveggolyók” című,
18
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zenés-irodalmi műsora általános
iskolások részére
Legfiatalabb, legidősebb olvasók
köszöntése
Vetélkedős játékok, és feladatok a
könyvtár 25 éves történetéből.
Június 2-án, csütörtökön 17 órakor
A TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR pályázat
keretében kialakított könyvtári portál
bemutatása olvasóinknak és minden
érdeklődőnek
Bemutatják: Preysing Frigyes
rendszerinformatikus és Lőrincz Róbert
könyvtáros
Június 3-án, pénteken 18 órakor
Előtér-kiállítás Tónió karikatúráiból
A kiállítást megnyitja: Peti Sándor,
a Dunart Képzőművészeti Egyesület
vezetője
A kiállítás megtekinthető június 24-ig a
könyvtár nyitvatartási idejében.

Június 4-én, szombaton 10-14
óráig
Könyvheti Könyvudvar – Jubileumi
program a könyvtár udvarában
Babits Mihály: Ritmus a könyvről című
versét Imre István színművész adja elő
Bevezetőt mond: Csonka Mária igazgató
Ünnepi köszöntőt mond: Dióssi Csaba
polgármester, országgyűlési képviselő
Író-olvasó Találkozó Jókai Anna
Kossuth-díjas íróval, aki a könyvtár 25
évvel ezelőtti megnyitóján is vendégünk
volt. A találkozó végén az írónő
dedikálja könyveit
Csoma Attila szerkesztő bemutatja a
könyvtár helytörténeti kiadványát, az
Ünnepi Könyvhétre megjelenő Kéziratos
történelem c. könyvet.

A jubileumi vetélkedős játékok és
feladatok díjazása
A könyvtár előtti parkban
gyermekek részére szervezett
programok
Június 4-én, szombaton 10-14
óráig
A Tücsök Bábegyüttes előadása
Az Apacuka Zenekar koncertje
Családi mesedélelőtt – szülők
mesélnek gyermekeknek
Kézműves foglalkozások, játékok
A programok idején könyvheti könyvek
árusítása
A helyszínen büfé üzemel
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt, ünnepeljenek velünk!
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár dolgozói

Városi
Gyereknap
Szeretettel várjuk a család apraját és nagyját május 29-én, vasárnap 10 és 16 óra
között a Dunakeszi Kinizsi Sportpályára
(Fóti út 41.) a Városi Gyereknapra.

A programból:
• Színes színpadi műsorok
• Ingyenes gyerekjátékok az
ugráló vártól a vizifociig
• Kézműves vásár
• Saját kezűleg készített játékok, arcfestés
• Sportjátékok
• Decathlon-futás: 12 órakor
a gyerekeknek (1.6 km) és 13
órakor a felnőtteknek (3 km)

Jelentkezni lehet a helyszínen.
• Keressük Dunakeszi legerősebb és legügyesebb emberét, aki
képviselni fogja a várost egy kistérségi viadalon. Versenyszámok: lökd meg a kecskét verseny (11 óra) és rodeó bika
verseny (13 óra).
Rendezvényszervező: Dunakeszi Programiroda és Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület

Programajánló
májusra

Május 11. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Anyák napja, kerek évfordulósok köszöntése,
vacsora, tánc, tombola
Május 11. szerda 19 óra
Magyarság Klub:
„Ősnyelv, ősvallás, őstudás”
A magyar nyelv titka
Előadó: Rátki Zoltán nyelvkutató
Belépő: 300.-Ft
Május 13. péntek 18 óra
A „Négyek”képzőművészeti
kiállítás megnyitója

Május 18. szerda 19 óra
A tudás szerdája:
Záró előadás - Összefoglalás
Takács Zoltán időfizikus előadása
Belépő: 700.-Ft
Május 25. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
35 éves a Klub.
Kiállítás, visszaemlékezés. Vendégek a Vasutas
Nyugdíjas Szövetség Klubjai

Május 14. szombat 9-13. óra
Bababörze

Május 25. szerda 19 óra
Magyarság Klub:
„Ősnyelv, ősvallás, őstudás”
A magyar nyelv titka
Előadó: Rátki Zoltán nyelvkutató
Belépő: 300.-Ft

Május 14. szombat 19 óra
Uray György Színház:
A hallei
Belépő: 800.-Ft

Május 27. péntek 19 óra
zongora@zséda&te Turné 2011.
Zsédenyi Adrienn rendhagyó koncertje
Belépő: 2.500.-Ft

Május 18. szerda
Nyugdíjas Kiránduló
klubkirándulás:
Jeli – Arborétum, Celldömölk

Kézműves foglalkozások:
Május 17. kedd 15.30 óra Agyagozás
Május 10. és 24. kedd 15.30 óra
Szövő Klub. Belépő: 500.-Ft

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

A Dunakeszi Programiroda
MÁJUSI ajánlata
• Május 12. csütörtök 18:00: Irodalmi Szalon a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban
Az est vendége DARVASI LÁSZLÓ író, költő. Az
est házigazdája: TARJÁN TAMÁS irodalomtörténész. Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak a könyvtárosok!
Rendezvényszervező:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Helyszín: Kossuth L. u. 6., telefon: 27/341-853
• Május 12-13. csütörtök-péntek 16:00: Nyílt Napok
a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában
A művészeti iskola kapuja mindenki előtt nyitva áll, aki szeretne bepillantást
nyerni az iskolai műhely munkákba. Minden hangszer kipróbálható,
minden művészeti ág foglalkozásába be lehet kapcsolódni.
Rendezvényszervező: Farkas Ferenc Művészeti iskola
Helyszín: Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Bem u. 27. (27/341-896)
• Május 13. péntek 18:00: A Négyek képzőművészeti kiállítás megnyitója
Rendezvényszervező: VOKE József Attila Művelődési Központ
Helyszín: 2120 Dunakeszi Állomás sétány 17.
Telefonszám: 27-543-225, 27-540-350
• Május 14. szombat 10:00: Családi nap a Széchenyi István
Általános Iskolában
Az iskola környezet- és egészségnevelési programokkal várja
a kedves érdeklődőket.
Rendezvényszervező: Széchenyi István Általános Iskola
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola, Károlyi u. 23. 27/547-820
• Május 14. szombat 18:30: Fülemülék éjszakája
A Magyar Madártani Egyesület Börzsönyi helyi csoportja szervezésében rendezik
meg a "Fülemülék éjszakáját". Program: A láp bemutatása, séta a láp körül,
dia előadása a horgászházban, gyermekjátékok.
Helyszín: Találkozó 18.30-tól a Buy Way áruház parkolójának oldalán
Rendezvényszervező: Magyar Madártani Egyesület börzsönyi csoportja
Telefonszám: Varga Péter 06/20-9111-691
• Május 27., péntek 19:00: zongora@zséda&te Turné 2011.
Zsédenyi Adrienn rendhagyó koncertje
Belépő: 2.500.-Ft
Rendezvényszervező: VOKE József Attila Művelődési Központ
Helyszín: 2120 Dunakeszi Állomás sétány 17.
Telefonszám: 27-543-225, 27-540-350
• Május 28. szombat 19:00: Az Oscar Színtársulat
A sors bolondjai című előadása
Felnőtt belépő: 1.400.-Ft, Nyugdíjas, Diák belépő: 800.-Ft
Helyszín: 2120 Dunakeszi Állomás sétány 17.
Rendezvényszervező: VOKE József Attila Művelődési Központ,
Telefonszám: 27-543-225, 27-540-350
• Május 29. vasárnap 10:00 Városi Gyermeknap a Kinizsi Sportpályán
Sok meglepetés, érdekesség, ingyenes játék várja gyermekeket és szüleiket az
évek óta hatalmas sikerrel és nagy érdeklődéssel kísért városi gyermeknapon,
melyet minden év utolsó vasárnapján rendez Dunakeszi Város Önkormányzata a
Dunakeszi Kinizsi sportpályán. A programok között vidám szórakoztató játékok,
ügyességi vetélkedők, saját kezűleg készített ajándékok és színpadi
műsorok várják évről-évre a családokat.
Helyszín: Dunakeszi Kinizsi Sportpálya, Fóti út 41.
Rendezvényszervező: Dunakeszi Programiroda és Dunakeszi Kinizsi USE,
telefonszám: 27/542-800 169 mellék

Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
e-mail: programiroda@dunakeszi.hu

Keresse a Programirodát a facebookon és az iwiw-en!

Bozsik Cucu nyomdokaiban

A

Az Aranycsapat legendás játékosa, a 101-szeres válogatott Bozsik József,
a népszerű Cucu nevével fémjelzett ifjúsági labdarúgó program-sorozatot
immár tíz éve szervezi a városban a Dunakeszi Kinizsi színeiben Kónya Károly.
A fiatal tanító örömmel újságolta, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) támogatásával működő országos tehetségkutató és utánpótlás nevelő programban már egészen fiatalon, hét évesen (U-7) bekapcsolódnak a
gyerekek. A Bozsik-program célja a hatékony utánpótlás nevelés, a tehetségek kiválasztása és gondozása. Az MLSZ széles körben szeretné bővíteni a
magyar labdarúgás tömegbázisát. EzEN munkálkodik Kónya Károly is, akit
méltán dicsért a majálisozók sokasága és a szülők hada, akik ragyogó arccal buzdították a még szinte gyerekcipőben járó „kis Ronaldót, Messit”, hogy
csak a legnagyobb példaképeket említsük.

z őszi-tavaszi rendszerben sorra kerülő mérkőzéseken nem a
csapatok eredménye számít, hanem az egyéni teljesítményeket
jutalmazzák – árulta el a sportvezető, aki
„civilben” a Széchenyi iskola 3/d osztályában labdarúgást és környezetismeretet tanít, s mindemellett napközis tanítóként neveli a fiatalokat. – A torna célja, hogy a fiatalokkal megszerettessük a labdarúgást, és felszínre kerüljenek a jövő tehetségei. Itt nincs
győzelmi kényszer, a cél az, hogy a gyerekek nyugodtan focizzanak, megvillantsák
egyéni képességeiket. Ösztönösen játszanak, mint a grundon. A különböző kategóriák legügyesebb játékosait díjazzuk – avatott
be a részletekbe Kónya Károly.
Dunakeszin és térségében Őrbottyán, Göd,
a Dunakeszi Vasutas és a Dunakeszi Kinizsi
csapatai vesznek részt a sorozatban. Az U-7,
az U-9, és az U-11 éves korosztály tagjai játszanak a Bozsik-program keretében, akik közül az elmúlt tíz év alatt nagyon sok ügyes
gyerek tűnt fel. – Dunakesziről Berki Pisti
például U-17 válogatott is volt, jelenleg az Illés Akadémiára jár. Ugyancsak tagja volt az

U-17 korosztályban a nemzeti válogatottnak
Gelei Vince kapus. De rajtuk kívül azóta, többen is neves klubokban bontakoztatják ki tehetségüket – mondta büszkén Kónya Károly,

Az ifjú tehetségnek Dióssi Csaba polgármester
adta át az érmet Kónya Károly társaságában

aki szerint, noha a lakosság körében a legnépszerűbb sportág a labdarúgás, hazánkban
még így is nagyon szűk a tömegbázisa a nyugat-európai országokhoz képest. – Az tény,
hogy a többi sportághoz viszonyítva nagyon
sok gyerek focizik, ám még így is messze le
vagyunk maradva Nyugat-Európa mögött.
Míg ott akár a 10 százalékot is eléri, vagy afölött van az igazolt labdarúgók száma, addig
Magyarországon 1 százalék körül mozog ez a
szám. Azért dolgozunk, hogy Dunakeszin is
növeljük a tömegbázist.
Sajnos városunkban a mostani lakosság
számát figyelembe véve, alig érjük el az országos átlagot. Ennek oka az is, hogy a közeli fővárosi klubok "elszipkázzák" a legügyesebb gyerekeket. Rövidtávon a duplájára, hosszabb távon a háromszorosára szeretnénk növelni a futballozó fiatalok számát
Dunakeszin. Ehhez persze sok más feltételnek is teljesülnie kell. Jelenleg egy átfogó
futballkoncepción dolgozunk, mellyel helyi szinten magas színvonalú képzést biztosíthatunk a futballpalántáknak – mondta elszántan Kónya Károly.
Vetési Imre

Dunakeszi sportjának jövője

Á

prilis 5-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kaptak meghívót a város sportegyesület-, iskolákés szakosztályok képviselői. A
megjelenteket Erdész Zoltán alpolgármester köszöntötte és ő
vázolta fel a találkozó célját. Kifejtette, hogy megalakították a
programirodát és kiadásra került
a Kultúr negyed tájékoztató. Első
feladat, hogy negyedévenként tájékoztatni kell a programokról, a
város lakóit. Kurucz Péter sportfelelőshöz forduljanak bizalommal, ő mindenkor rendelkezésre áll. Elkészült összes dunakeszi
város sport létesítményeinek felmérése. Célunk, hogy Dunakeszit sport várossá fejlesszük.
Sok gyerek és felnőtt sportol,
szeretnénk olyan irányú szem-
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léletváltást, hogy a családok közös sportja is megvalósulhasson. A jelenlegi alvó városi szerepkörből szeretnénk kitörni és
továbblépni. A sportvezetők és
a sportiroda együttműködése
gyümölcsöző és eredményes legyen. Kérnénk a sporttársakat,
hogy a programokat terjesszék
széles körben.
Szeptemberben sportfesztivált szeretnénk rendezni, ahol
lehetőség lesz arra, hogy a sportegyesületek bemutatkozzanak.
Írják össze, hogy miben tudnánk segítséget nyújtani.
Seltenreich József tanácsnok:
Következő alkalommal lehetőség lesz arra, hogy mindenki elmondhassa véleményét és
problémáját. Szívesen adunk tájékoztatást az új szabályokról,
rendszerekről. Szigorú gazdál-

kodással működik az Önkormányzat, így szigorúan kell gazdálkodni is. Sportkoncepciónk
tartalmazza azt az irányt, ami az
elkövetkezendő négy évre szükséges. Elkészült az Önkormányzat sportrendelete, ebben megtudják, hogy milyen formában
lehet támogatást kérni, milyen
feltételekkel. Cél, hogy megismertessük a város lakósságával,
hogy milyen lehetőségek vannak és hol, mivel elég sokszínű a
város sportolási lehetősége.
Városi gyermeknapok is lehetőséget adnak a helyi sportágak
megismerésére. Május 29. gyermeknapon lehetőség nyílik a
sportágak bemutatkozására.
Nem elsősorban az Önkormányzat támogatása adja a sportágak működését, hanem több lábon kell állnia a sportegyesü-

leteknek, szakosztályoknak, elsősorban tagdíj bevételre kell
gondolni, valamint a szponzori
bevételekre. Város vezetése nagyon pozitív, Dióssi és Erdész úr
is a sportot támogató ember. Az
új törvény és a közalapítvány lehetőséget ad a vállalkozóknak a
sport támogatására. Bízom benne, hogy a befolyt összegek a városi sport fejlesztésére, valamint
a létesítmények felújítására kerülnek elosztásra. Igyekszünk
minden szempontból elősegíteni a város sportjának működését.
Fő cél a gyermek és diáksport támogatása, és a szabadidős sportnap további kiszélesítése.
Dunakeszi Polgár és a TV is
lehetőséget ad a sportágak mindennemű tájékoztatására.
Írásban próbálja összeszedni problémáit, gondjait, és küldje
be Kurucz Péternek e-mail címre:
programiroda@dunakeszi.hu,
valamit a 06-27 542-800 /169, 06206696451 telefonszámon lehet
érdeklődni és észrevételt tenni.
(Solymosi)

gazdaság

dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében az olvasói igények szerint dr. Németh Gábor
ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg meghatározott tematika alapján a Tisztelt Olvasóink leveleit.

Olvasói kérdés:
Határozott idejű munkaszerződésem van,
amit 2 évre kötöttünk. Még
hátra van másfél év, de a múlt
héten, április végével felmondtak. Én úgy tudom, hogy a határozott idejű munkaszerződést nem lehet felmondani, akkor szűnik meg, ha lejár a szerződésben meghatározott idő.
Fordulhatok bírósághoz?
Sokan tévedésben vannak a
határozott idejű munkaszerződéssel kapcsolatban. Vannak esetek, amikor meg lehet
szüntetni. A leveléből nem de-

rülnek ki a részletek, ezért pár
szóban leírom az erre vonatkozó szabályokat.
Határozott idejű munkaszerződést meg lehet szüntetni próbaidő alatt, közös megegyezéssel, illetve rendkívüli
felmondással bármelyik fél részéről.
A próbaidő alatti és a közös megegyezéses megszüntetés egyértelmű. A rendkívüli
felmondás azt a célt szolgálja,
hogy ha bármelyik fél nem teljesíti a munkaviszonyból származó kötelességeit, a felek ki
tudjanak lépni a szerződésből.
Ha a munkáltató nem így

szünteti meg a munkaviszonyt, akkor köteles kifizetni a hátralévő időre – de maximum 1 évre - jutó átlagkeresetét a munkavállalónak.
Ezek alapján Ön is el tudja
dönteni, jogszerű volt-e a felmondás, ha nem, fordulhat bírósághoz vagy kérhet jogi segítséget szakembertől.

jogszabállyal, mely napi 4 órás
munkát tett lehetővé a gyes-en
lévő kismamáknak.

Olvasói kérdés:
Dolgozhatok-e GYES
mellett?
A gyermeke 1 éves kora után
Ön dolgozhat időkorlátozás
nélkül, ellentétben a korábbi

CSAVAR, SZERSZÁM, KISGÉP ÉS BARKÁCSBOLT NYÍLIK!!!

4 az 1-ben, nálunk minden egy helyen...

Széles árUpalettánk közt megtalálhatók
mindazon termékek, melyek a hobbi, az iparosok,
házi barkácsolók igényeit kielégítik.
Fő termékünk a csavar, anya, alátét, melynek minden fajtája
minden méretben megtalálható.
Emellett kapható még tipli, szeg, lánc, kötél, kerti eszköz, zár
és zárbetét, bútorszerelvény, fúrószárak, vágókorongok,
munkavédelmi ruházat, elektromos kisgépek
és még sok minden más, amiért érdemes betérni.
Versenyképes árainkat garantáltan a nagy
áruházak alá helyeztük, mennyiségi vásárlás
esetén további kedvezményeket biztosítunk!
Főbb márkáink:
Flex, DeWalt, Meister Craft, Yato, Fischer, Reisser, Irwin ...

Dunakeszi, Fő út 89. • Tel.: 27/632-794
a Lukoil benzinkúttal szemben

Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig
www.bormania.hu

Kollégáink szakképzettek, szívesen állnak rendelkezésre
bármilyen műszaki és építőipari kérdésben.
Címünk: Dunakeszi, Iskola út 13. (a Fő útról nyílik,
az üzletház hátsó részében vagyunk, a Keszi Nyomell mögött!)
Tel.: 06-27-351-590, +36-20-333-1172
E-mail: csavarkiraly@invitel.hu
Nyitva: H-P: 8-17h, Szo: 8-12h
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Szépség, stílus, elegancia

Franciaország

Az ország a turisták legkedveltebb célpontja, mivel számos
világhírű
látványossággal
rendelkezik, melyek közül a legismertebbek Párizshoz vagy a
Côte d’Azur-höz köthetők. De
számos egyéb, szintén kiemelkedő nevezetesség is várja a
külföldieket. Úgy mint a Loire
menti kastélyok, a „Midi”
római emlékei (Pont du
Gard, Arles, Orange) vagy
épp a vad bretagne-i tengerpart. Ha mindez nem volna
elég, ott van az utánozhatatlanul könnyed francia mentalitás, az eldugott, történelmet
mesélő falvak, a különleges táj
vagy épp a francia konyha.
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Általánosságok

A főváros, Párizs
kultúrális, ipari, pénzügyi és divat központ,
“Európa szíve”. Vidéken számos nagyvárost is
találunk, melyek nem csupán regionális, központi jelleggel bírnak, hanem kiegyensúlyozzák a főváros nagyságát; ilyen Marseille, Lyon,
Nantes, Lille, Tolouse, Bordeaux. Meghatározó
szereppel bír az európai politikában, hiszen az
Európai Unio elődjének, az Európai Közösségnek is alapító tagja volt. Franciaországot szokás „Európa éléskamrájának” is hívni, mivel
hatalmas mennyiségű, és sokszínű mezőgazdasági termékekkel látja el az európai piacokat. Vallási összetételében kimagaslik a katolikusok aránya (88%), mely abból eredeztethető,
hogy a Frank birodalomban már korán meghonosodott a kereszténység. Manapság egyre
nagyobb a muzulmánok tábora (5%), rengeteg
a betelepülő, az Ázsiából Európába vándorlók
egyik legfőbb célállomása Franciaország.

Franciaország földrajza

Franciaország Nyugat-Európában helyezkedik el, töb-

bek között ez teszi előnyössé kereskedelmi lehetőségeit, valamint ehhez még hozzájárul fejlett infrastruktúrája is. Javarészt természeti határok választják el a többi országtól, ezek
a Pireneusok, Atlanti-óceán, La Manche, Rajna, Alpok hegygerince, Földközi-tenger. Felszíne rendkívül változatos: síkságok, dombságok, magashegységek, meredek völgyek és táblás területek egyaránt tarkítják az országot. Itt
található a francia-olasz határon Európa legmagasabb pontja, a Mont Blanc (4810 m). Az
ország területéhez tartozik még a Földközitenger egyik legnagyobb szigete Korzika, mely
borairól híres. Északkeleten és keleten az óceáni, délen mediterrán, a belső területeken kontinentális és a magashegységekben a hegyvidéki éghajlat lesz az uralkodó.

Franciaország turizmusa

Franciaország esetében nincs idényturizmus, mivel állandó a turisták látogatása. Nyáron elsősorban a francia riviérát, a Cote d’Azur-t keresik fel, télen az Alpok és Pireneusok síparadicsomai (Chamonix, Espace diamant, Alpe

Barangoló
D’huez) a kedveltek. Párizs és a vidéki nagyvárosok látogatottsága egész évben kiegyensúlyozott. Franciaországban rengeteg a látnivaló, nemcsak a természeti tájak, hanem a kastélyok, templomok, műemlékek és múzeumok
sokasága nyújt felejthetetlen látnivalót. Az első
számú célpont Párizs, ide látogatnak el minden évben a legtöbben, innen ered az elnevezés is: Párizs a turizmus fővárosa. A város közepén található a Cité és a Szent Lajos-sziget,
amit többek közt a Pont-Neuf köt össze a többi városrésszel. Ez a híd valójában egyike Párizs legkorábban épült hídjainak. A Cité épületegyüttesében láthatjuk a Sainte-Chapelle-t,
Concierge-t, Palais de Justice-t. Párizsban található a híres katedrális, a Notre-Dame, ez
ma a város és az ország kulturális központja
és szimbóluma. Majdnem 100 éven át építették, és ennek megfelelően a kor változó elképzelései mind megfigyelhetőek az épületen. Párizs másik fontos szimbóluma az Eiffel-torony,
amelynek terveit Gustave Eiffel készítette el. A
torony az 1889-es világkiállításra épült, ami
az akkori viszonyok közt a világ legmagasabb
épületévé tette.1964-ben avatták műemlékké a
tornyot. Érdemes innen az éjszakai fényárban
úszó Párizst végigpásztázni. A Champs Elysée,
a párizsi Andrássy út a „Kis Diadalívtől”
a (Nagy) Diadalívig és egészen a legmodernebb városrész hatalmas Diadalívéig kitart. Párizs tele van szebbnél szebb
templomokkal, melyek mind megérik
a rájuk szánt időt. Ilyen például a Sacré
Cœur és a Saint Germain des Près. Ha
nem pont a templomjárás a legfőbb célunk, szánjunk időt olyan helyekre,
mint Napóleon sírja (Le Tombeau de
Napoléon), vagy a „közterek”, mint a
Louvre-ral szembeni „Városliget”, a
Louxembourg Kert, a Concorde tér.
Nem ritka a köztéri kiállítás is, ilyen
volt például 1995-ben a Dalí szobrok pár hetes, Vandôme téri jelenléte. Ez utóbbi térre (Place Vandôme)
a nemesfémbe öntött „Szépség” szerelmeseinek is érdemes elzarándokolniuk, mert itt találhatók a világ legelismertebb ékszerüzletei
(Van Cleef, Cartier) és azok kirakatai. Nézelődni szabad… Nem
ajánlják turistáknak például a Bois de Boulogne-t (mint
nálunk a Városliget), ahogy a
Jim Morisson rajongók kötelező zarándokhelyét, a Père
Lachaise temetőt sem. Ezen
két helyen kívül, az éjszakai metrózás rejt(het)
kockázatokat magában,
de ez nemcsak Párizsban van így.

Sok látnivalót nyújtanak még a vidéki városok is, történelmi örökségeikkel, kastélyaikkal. Nagyon híresek a Loire menti kastélyok (Chambord, Amboise, Chenonceaux,
Cháteaudun), melyek a kultúra egyik központját képezik Franciaországban. Ezek az épületek
tanúskodnak az egykori pompáról és nagyságról. Franciaország bővelkedik gyógyfürdőkben, közülük is a leghíresebb Vichynél található. Ez a gyógyvíz alapanyagként
is szolgál a kozmetikai termékekhez. Franciaország számára jelentős
bevétel származik a borturizmusból.
Rengetegen látogatnak el az országba, hogy felfedezzék a borvidékeket, és megízlelhessék a híres francia borokat. Franciaország a világ
elsőszámú bortermelője, és egyike
a nagy exportőröknek is. Országszerte találunk híres borvidékeket
és rájuk jellemző borokat: Elzász
– Riesling, Tokay Pinot Gris, Burgundia – vörösborok (Pinot noir),
fehérborok (Chardonnay), Bordeaux – vörösborok (Merlot), Rhone-völgye – gyümölcsös borok, Loire-völgye – fehérborok, Provence és Korzika rosék. A borokon kívül nagy mennyiségben állítanak
elő pezsgőt (Champagne) is, többek között Reimsben. Kiemelendő még a konyak előállítás is, melyet elsősorban
Cognac (Rémy Martin) városában
folytatnak. A francia tejgazdaság
a legváltozatosabb példáit adja a tejértékesítés-

nek, mert részben a fejlődés, részben a természeti adottságok folytán minden vidéken más
és más a tejértékesítés módja. Egyik vidék fogyasztási tejet szállít, másutt vajat készítenek, és sok vidék sajtjáról nevezetes Franciaországban. A francia parfüm misztérium, az
átlényegülés csodája. Egyetlen cseppje - több
ezer virágszirom esszenciája - magába sűríti a
provence-i levendulaföldek, rózsamezők édes

illatát, az Alpok lábainál meghúzódó mimózaés magnóliafák, narancsok és cédrusok kicsit
kesernyés, karcos zamatát. Minden virágnak
saját titka van, belőlük készülnek a világ legjobb és legfinomabb parfümjei. A francia divat
rendelkezik talán a legnagyobb és legváltozatosabb múlttal, gondoljunk csak a Napkirályra, vagy a rokokóra. Már itt föltűnnek a látványos formai elemek. A mai divatban sincs ez
másképp, hisz formailag igencsak magas színvonalon tudnak gondolkodni és tervezni. Kreativitásuk nem csak a részletekben rejtőzik,
térben is terveznek. Nem beszélve a minőségi anyagokról, és kellékekről. A luxus érzetét
gyakran nem a túlburjánzó részletekkel keltik, hanem a „kevesebb több” elven alapul. Ta-
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(Folytatás a 23. oldalról)
lán kicsit nehezebben fogadják el a más országok stílusait, de ne felejtsük el, hogy a
legtöbb újítás mégiscsak tőlük ered. Gondolhatunk itt
Coco Chanel-re, a Dior divatházra, a Pret-á-porter, illetve
az Haute Couture fogalmak
megteremtésére. A francia autógyártás története egyben az autóművészeté is. A francia autógyárak készítették a legtöbb
izgalmas és új modellt. Sokmindenben, ami ma
megszokott, úttörők
voltak,
például a front
(elsőkerék)hajtás
széria-bevezetésében. Hazánkban is hosszú
évek óta népszerűek a Peugeot,
Citroën és Renault modellek.

Franciaország gasztronómiája

Az UNESCO szakértői szerint a francia gasztronómia és annak rituáléi, illetve külalakja
egyedülálló. Első alkalommal fordult elő, hogy
az UNESCO gasztronómiával kapcsolatos kulturális örökséget vett fel a listájára. Az étkezés
a francia identitás része, amely hozzájárul a világ kulturális sokszínűségéhez. A francia gasztronómia lényege leginkább a kiváló minőségű,
helyi termékek felhasználásában, az ízek harmóniájában, a fogások figyelmes megválasztásában, a borok és az ételek összepárosításában, az esztétikus megjelenésben és terítésben

rejlik. A franciák nagyon sokféle húst (marha,
borjú, sertés, baromfi, ürü, halfélék) esznek, és
készítenek el különböző formákban. A jó minőségű, ízletes borokat is szívesen használja fel
a francia konyha. Szinte az összes húsétel készítésénél elengedhetetlen a borral való locsolás-főzés. Rengeteg desszert köthető a franciákhoz, amik nem csak tésztás sütemények és
krémek, hanem gyümölcssaláták, különböző
gyümölcsös finomságok. A franciák számára
az étkezés befejező momentuma mindenképpen a sajtfogyasztás.
Franciaországnak ezer csodája van, mindet
érdemes nyitott szemmel, füllel, orral fogadni.
Ha az ember százszor is visszajön, még mindig
tud találni valami újat errefelé.
Jó utat kívánok!
Vetési Zsófia
barangolo.eu@gmail.com
www.eubarangolo.blogspot.com

BonjDunakeszi!
our
A tavalyi év őszén friss péksütemények illata csapta meg a
Madách utca lakóinak orrát, ekkor nyitotta meg
ugyanis a Bonjour Francia Pékséget
a francia származású Robert Rotique,
aki saját magáról
és különleges üzleti
filozófiájáról is mesél
kiváló magyar kiejtéssel

P

árizs közelében, Houllies-ben születtem, és itt is éltem 1993-ig. Végzettségem szerint könyvelő vagyok, de korábban még rádiós műsort is vezettem, természetesen csak hobbiból. Magyarországra is a végzettségemnek
köszönhetően kerültem, mint egy könyvvizsgáló cég osztályvezetője. Kezdetben
furcsa volt szembesülni az itteni légkörrel
és viszonyokkal, de hamar megszoktam és
megszerettem Budapestet. Később kereskedelmi vezetőként dolgoztam egy szállítmányozással foglalkozó vállalatnál, de amikor
2007-ben a magyarországi francia közösségből megkerestek egy lehetőséggel, hogy
vegyek részt egy francia péksüteményeket
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forgalmazó cég fejlesztésében, nem tudtam
nemet mondani. Vácott és Fóton is nyitottam üzletet, de sajnos a gazdasági válság
engem sem került el.
– Ezután mi vitte Önt arra, hogy ismét
belevágjon?
– Az üzletet 2010 októberében nyitottam, azzal a céllal, hogy megismertessem
az emberekkel a francia ízvilágot, a hagyományokat, és életmódot. Mondhatjuk,
hogy szeretnék átadni egy csipet Franciaországot az embereknek. Ennek érdekében
mindent elkövetek, hogy az eredeti ízeket,
illatokat adjam át a vásárlóknak. Az alap-

anyagok több mint 70 %-a francia, a fűszerek pedig teljes mértékben. Ennek is köszönhető, hogy a nálunk készült bagettek,

croissant-ok, sütemények teljesen más karakterűek, sokkal lágyabbak a magyar termékeknél.
– A vásárlók részéről milyen volt a fogadtatás?
– Vevőink legnagyobb része visszatérő vásárló, véleményem szerint ennél jobb vis�szajelzés senkinek sem kellhet. Sőt, a fogadtatásra jellemző, hogy még az RTL
Klub Reggeli című műsorába is meghívást
kaptam, hogy bemutassam a termékeimet,
és azóta is több alkalommal kaptam megkeresést részükről. De ki kell emelnem,
hogy ez a siker a vásárlók érdeme.
– Véleménye szerint minek köszönhető ez
a siker?
– Leginkább annak, hogy amikor az emberek bejönnek az üzletbe, nemcsak finom ízekkel és illatokkal szolgálok nekik,
hanem megpróbálok egy csipet Franciaországot is belecsempészni minden egyes
bagettbe és croissant-ba. Emiatt szinte
családias hangulat teremtődik az üzletben.
Számomra fontos, hogy a vásárlóknak átadjam azt a szellemiséget, amit Franciaországból hoztam magammal, egy mosollyal
vagy pár kedves szóval.
Kovács Zoltán

Vörösbor receptre?

rvosi rovat

Egyik levélírónk a húsvéti ünnepekkel kapcsolatos gondolatát osztotta meg velünk. „Valószínű, hogy a megváltozott szokások és persze a hatékony kommunikáció eredményeként is, – írja – jóval kevesebb alkohol került az ünnepi asztaloknál a vendégek elé. Ugyanakkor persze azt tapasztalom, hogy egyre gazdagabb kínálattal jelentkeznek a hazai bortermelők. Magam vérnyomásproblémákkal küszködök és egyik sorstársamtól azt hallottam, hogy az alkoholnak jótékony hatása van a szívproblémákra.” Mit kell tudnunk erről, hogy megnyugtassuk olvasónkat – kérdezem a Dunakeszi Polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost

– Nem mai népszokás, hogy ha ünneplünk, akkor emeljük arra a poharat. A bor
és annak fogyasztása több, mint háromezer éve része az emberi kultúrának. Írásos emlékek szerint először a görögországi Kos szigetéről származó Hippokratész, az orvostudományok atyja ajánlotta
ezt először. A (vörös)bor étrendi, társadalmi, vallási és spirituális szerepet tölt be –
amint azt egyik legutóbbi kardiológiai tanulmányában Hanis Béla is leírta. A szívbetegségek előfordulásának száma és a
vörösbor rendszeres (és mértékletes!) fogyasztásának összefüggéseit már kétszáz
évvel ezelőtt is vizsgálták és a tapasztalatokat Samuel Back ír orvos is leírta 1819ben. Azt figyelték meg, hogy abban a kultúrában, ahol viszonylag sok telített zsírsavat tartalmazó ételeket ettek és nem kevesen dohányoztak, ugyanakkor viszont
napi gyakorisággal fogyasztottak vörösborokat, kevesebben haltak meg szívbetegségre utaló okok miatt. Húsz évvel ezelőtt Renaud kutatásai a francia lakosság
körében hasonló eredményre vezettek. A
vörösbor jótékony kardiovaszkuláris hatásairól írtak a „francia paradoxonként” kerültek be a szakirodalomba és meglódították az ezzel összefüggő tudományos kutatásokat.
– Fogalmazhatunk úgy, hogy az alkohol
fogyasztása orvosi javaslatra történik?
– Igen is, nem is. Szó nincs arról, hogy
falstaffi méretű lakomákat nagy ivászatokkal tudunk egyensúlyba hozni. Ellenkezőleg! A „francia paradoxon” generálta kutatásoknál – amelyek több tízezer férfire és
nőre terjedtek ki – azt vizsgálták, hogy az
összes okból bekövetkező halálozások rizikóját milyen mértékben csökkentette a

vörösbor mértékletes fogyasztásának hatása. A 18 éven át tartó vizsgálat igazolta a feltételezést, de megállapították azt is:
egyéb szeszes italok tekintetében ez nem
volt kimutatható. Egy Észak-Karolinában
végzett, közel 130 ezer felnőttre kiterjedő
20 éves követéses vizsgálat azt is bizonyí-

totta, hogy azon személyeknek, akik sohasem fogyasztottak alkoholt, magasabb
a relatív kockázati tényezője, mint a mértékkel vörösbort fogyasztóké. Az ajánlott
(de nem kötelezően előírt!) alkohol men�nyisége nőknél napi 10-20 gramm, férfiaknál napi 10-30 gramm lehet. Közelítőleg (a bortól függően) 1 dl bor tartalmaz
10 gramm alkoholt. A nagyivók (napi 6
ital felett) szívkoszorúér betegségei okozta halálozás már számottevően több volt.
Ugyanezt figyelték meg az égetett szeszes

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a www.dunakeszikardiologia.hu honlapon találhatóak meg. Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a
Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pedig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizsgálatok. Gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszámon lehetséges a bejelentkezés.

Itt a tavasz és itt van a
Tavaszi Nagytakarítás ideje is!!!
Vegye igénybe takarítási
szolgáltatásunkat és mi újjá
varázsoljuk otthonát.

Ingyenes
• igényfelmérés
• árajánlat
Hívjon most!
Tel.: +36-70/385-9252

italokat, vagy a sört fogyasztóknál is. Ezek
alapján a kérdésre – hogy általában az alkohol fogyasztást orvosi javaslattal szorgalmaznám, egyértelműen nem-mel kell
felelnem.
– Mit tartalmaz a vörösbor, amitől az
előbbiekben vázolt jótékony hatásokat
okozza az emberi szervezetben?
– Számos vegyületcsoportot tartalmaznak a borok. Különösen gazdag olyan „fenolos” anyagokban, amelyeknek pozitív
élettani hatást tulajdonítanak. A bortermelő figyel ezen összetevőkre amelyeket például a szőlő fajtája, a termőhely és az évjárat is befolyásol és természetesen a szőlőfeldolgozás módja. Az egészségre ható
polifenolok a szőlőbogyóban, különösen a
héjban illetve a magban találhatóak. Ezeket a kellő technikával kezelt és előállított
vörösborok tartalmazzák. Minden hatástényező megnyugtató vizsgálatától még
messze vagyunk, de az már biztonsággal
mondható: a vörösbor mértékletes fogyasztása növeli a szív oxigénellátását, és a véráramlást, természetes antioxidáns tartalma jelentős védőhatást fejt ki a szívbetegségek megelőzésében. Tudományos vizsgálatok még nem igazolták, hogy a megelőzés
érdekében az absztinenseknek meg kellene kezdeni napi rendszerességgel az 1-2 pohár vörösbor fogyasztását, mint ahogy még
attól is igen messze vagyunk, hogy szívpanaszok esetén „mindennapi italunkat” receptre válthatnánk ki a patikában.

Látogassa meg
honlapunkat
www.takaritlak.hu

Kerékpárüzlet
és szerviz

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

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

www. bicajosbolt.hu
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„A csúcson szeretném befejezni…”

A squash hazai nagyasszonya, Szombati Edina 39 évesen lett Európa-bajnok
Más ember 39 éves korában már inkább gyermekeket nevel,
dolgozik és éli a polgárok mindennapjait. Szombati Edina
ezzel szemben ki tudja hányadik virágzását éli, és sportágában, a squashban évek óta nincs itthon komoly ellenlábasa. A Dunakeszin élő sportolónő nemrég élete első Európa-bajnoki aranyérmét nyerte.

A

mikor annak idején Szombati Edina
szülővárosában, Szegeden egyre jobban elsajátította a tollaslabda alapjait,
még abszolút nem sejtette, hogy egyrészt a Tisza mellől a Duna-partjára költözik,
valamint sportolóként a squashban ér fel pályafutása csúcsára.
„Annak idején Szegeden kezdtem el fallabdázni. Tudatosan építettem fel sportolói karrierem, hisz ahányszor csak lehetőségem nyílt
rá, külföldi edzővel dolgoztam. Már edzőként
dolgoztam egy klubban, amikor egy férfi lépett
oda hozzám, és arra kért, legyek az edzője. Ma
ő a férjem, és miatta költöztem Dunakeszire,
amit egy cseppet sem bántam meg.
Gyönyörű ez a város, csak egy gond van vele,
itt nincs squashterem” – fogalmazott a kisgyermekes anyuka, aki kislánya születését követően 2009-ben tért vissza a pályára – vagy
inkább üvegkalitkába –, hogy újra a legjobb le-
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gyen a magyar női mezőnyben.
„Bármilyen furcsa, de a férjem
készített fel a tavalyi idényre, a
bajnokságra, amit aztán pályafutásom során negyedszer is sikerült megnyernem” – elevenítette fel a visszatérést követő sikereit.
Magyar bajnokként egyéniben indulhatott a 2010-es Európa-bajnokságon, és a dicséretes 19. helyen végzett. Ám az igazi sikerre idén áprilisig kellett várnia.
„Tavaly sajnos nem indult a csapatunk az EB-n, így a nemzetközi szövetség, amely a mezőnyt három részre osztotta, a magyar válogatottat a divízió IIIas kategóriába sorolta.
Április közepén vettünk részt a nagy
megmérettetésen, és büszkén mondhatom, hogy veretlenül nyertük meg az

aranyérmet” – jelentette ki Edina.
A squash hazai nagyasszonyának számító versenyző már tíz év óta edzőként
is tevékenykedik, tanítványai között minden korosztályt megtalálhatunk. Éppen ezért már nem is edz olyan sokszor, úgy véli, éppen elég napi egy
óra intenzív tréning, csak egy
a lényeg, hogy a
szinten maradása érdekében mindig férfi legyen az edzőpartnere.
És hogy meddig szeretné folytatni?
„A csúcson szeretném abbahagyni,
addig csinálom, amíg a legjobb tudok
lenni. Igaz, hogy ma már nem fizikálisan, hanem rutinból nyerem meg a
meccseimet, de még én vagyok a legjobb” – tette hozzá Szombati Edina.
Annyit azonban elárult, hogy 3 és
fél éves kislányának nemsokára szeretnének a férjével egy kistesót, így
még az is előfordulhat, hogy az új jövevény tesz pontot egy valóban fantasztikus pályafutás végére.
- molnár -

sport

Olvasóink írták...

Kézilabda

Sportszerűtlenség a sportban

DVSE férfi kézilabda csapata NB II Nyugati
csoportjában küzd, áprilisban négy pontot ért
el, küzd a bent maradásért.

A

DVSE-Pilisvörösvár 30-26 (Csuka 8, Járdi 7, Králik 4,
Szemenyei 3, Kalmár 3, Kocsis 2, Bagi 2, Antoni 1)

Dunakeszi Kötélugró Klub tagja
voltam 13 évig. Pályafutásom 7
évesen kezdődött, és 4 hónapja akaratom ellenére ért véget.
Az ok az edző szerint a húgom nem megfelelő magatartása, ami egy gyakran
felmerűlő szakmai vitában bontakozott ki,
majd csapott át személyeskedésbe húgom
és az edző között a sportfoglalkozáson. A
vita tetőpontját akkor érte el, mikor az edző
egy jól irányzott lökéssel indította meg húgomat felém, és “takarodj” szóval adta tudtára,
távoznia kell. Kétségbeesésemet csupán an�nyival fejeztem ki, hogy szó nélkül, kilépve a
vádaskodások keresztüzéből, mindenkit otthagyva, testvérem után rohantam.
Az edző számára evidens volt: nekem
sincs több keresnivalóm ott. Többszöri próbálkozás után is elutasított minket, konkrét indokot nem adva arra, miért nem lehetünk a
csapat tagjai többé. Hab volt a tortán, hogy
4 hónapos kényszerszünetem alatt, saját
edzőtársaimat hangolta ellenem, majd manipulálta a szüleiket, akik a bonyodalom
kialaukálásnak hátteréről mit sem tudva lázadtak ellenem. Amit viszont a mai napig
senki sem tud, hogy annak idején maga az
edző tett nekem egy ajánlatot. Amint elmegy
nyugdíjba, átvehetem a csapatot. Ennek érdekében tudatosan terveztem meg az életemet: testnevelés, és biológia érettségit tet-

tem, fellépéseken és edzéseken én tartottam
össze a csapatot, felkészítettem csapattársaimat a versenyekre, a csapatban a legjobb
sporteredményekkel én rendelkezem (országos I. Hely), és szakedzői tanulmányaimat jelenleg is végzem, egyszóval életemet
a sportnak szenteltem. A csapattól pedig
éveken át tűrtem a rengeteg szídalmazást
mondván, miért veszem ennyire keményen
az edzéseket?
Időközben tudomást szereztem arról, hogy
az edző a nyugdíjba vonulása után a sportfoglalkozás vezetését folytatja. Kizártnak tartom, hogy egy több évtizeddel ezelőtt megszerzett tanári diplomával, továbbképzések
nélkül, sikeresen fenn tudná tartani a csapatot, nemtörődömségével pedig annak hírnevét. Nem gondolom, hogy hiba lenne egy
edzői kötelességeit végezni képtelen személy
részéről átadni a csapatot egy olyan embernek, aki a modern technikának, orvostudománynak, szígorú elvárásoknak megfelelően van képezve. Elvégre emberek egészségéről beszélünk, a kellő odafigyelés pedig
mindenkit megillet. De ki akarna visszamenni egy olyan közösségbe, ahol nem becsülik meg, sőt! – egyenesen utálják az embert.
Ezek után a kérdés adott: Derékba törheti-e
egy sportoló karrierjét, álmát, és élete munkáját a saját edzője arra hivatkozva, hogy “Ezt
az életet Ő adta nekem, tehát Ő is veheti el?”

DVSE-Pénzügyőr SE 26-24 (Illés 7, Bagi 6, Csuka 4, Kalmár
3, Králik 2, Járdi 2, Kocsis 1, Iváncsik 1)
DVSE-XVI. Ker. KMSE 31-37 (Bagi 7, Kalmár 6, Kocsis 5, Illés
5, Iváncsik 3, Králik 3, Farkas 1, Antoni 1)
DVSE-Tarján 29-31 (Bagi 14, Illés 6, Csuka 4, Kalmár 2, Farkas 2, Szemenyei 1)
Dunakeszi Kinizsi női kézilabda csapat a
Pest megyei bajnokságban szerepel:
Dunakeszi K - Gödi SE 24-24 (Blaskó 11, Földesi 3, Kollarics
3, Szilczi 3, Orszáczky 2, Temleitner 1, Honti 1)
Gödöllői KC-Dunakeszi 30-24
Dunakeszi - Verőce SE 31-27 (Blaskó 13, Kollarics 7, Horváth
4, Szilczi 3, Honti 2, Orszáczky 2)
Bugyi SE - Dunakeszi 25-26 (Orszáczky 7, Deézsi 6, Csombor 5, Honti 3, Kollarics 2, Földesi 2, Kocsis 1)
Dunakeszi – Bugyi SE 31-24 (Sziliczi 5, Kollarics 5, Blaskó
5, Orszáczky 5, Deézsi 3, Földesi 3, Horváth 2, Honti 2, Kocsis 1)
Dunakeszi – Gyömrő VSK 27 -29 (Blaskó 6, Csombor 5,
Orszáczky 5, Deézsi 4,, Kollarics 4, Horváth 2, Sziliczi 1)
Gyömrő VSK – Dunakeszi 31 -19 (Blaskó 4, Horváth 4,
Deézsi 4, Kollarics 3, Földesi 2, Sziliczi 2)

Solymosi László

Boldog születésnapot!
„Elszállt a madár, messze szállt.
Véled a szerelem könnyű már.
Úgy érzem, hogy boldog vagyok,
Megcsókolsz és szemünk ragyog.
Jó veled és azt akarom,
hogy mindig veled legyek.“

Édes Kis Tücsköm!
Fél évszázados földi pályafutásod
alkalmából
Isten éltessen jó egészségben,
legyen sikeres a következő 50 éved!
Szeretettel:
L.
Magyar Királyi Lovaregylet
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É P Í TŐA NYAG
ÉS MINDEN...

AKCIÓK 2011. május 31 – ig
135315-
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Magyarország területén
a házhozszállítás díjtalan!

Ablak:
Keret szoló beépítéshez:
Külső hővédő roló:
GZL 78x98 50.005,-/db. 18.000,-/db. DKL Standard színek 18.560,-/db.
GZL 78x118 53.217,-/db. 18.400,-/db. DKL Standard színek 18.960,-/db.
GZL 78x140 58.035,-/db. 18.800,-/db. DKL Standard színek 19.280,-/db.

ÚJ TERMÉKÜNK: Leier csatornázási elemek raktárkészletről bevezető áron!
ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: Gyalulás vastagsági gyaluval, méretre vágás körfűrésszel!
„A fenti árak áfás forintban megadott árak és a készlet erejéig érvényesek!

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

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

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

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

Legyen egyre több „Szuperbringa”
Azokba a dunakeszi, gödi és fóti általános iskolákba, ahol működik az iskolarendőr program,
nemrégiben értesítést kaptak a diákok arról, hogy április 29-én a Dunakeszi Rendőrkapitányságon lehetőség nyílik ellenőriztetni a gyermekek által használt kerékpárok műszaki állapotát. Mintegy száz-százhúsz visszajelzést kaptak a megjelenési szándékról
s a jelzett napon valóban nagy számban jöttek kisebbek szülőkkel, nagyszülőkkel, a nagyobbak
önállóan s természetesen magukkal hozták kedvenc közlekedési eszközüket is.

A

z elsődleges átvizsgálást a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének
munkatársai végezték el s egy igazoló lapon jelölték meg az esetleges hiányosságokat illetve azt, ha a kerékpár kifogástalan állapotban volt.
A kisebb hibák orvoslására azonnal sor kerülhetett, mert Balogh István szerelő e napon vállalta, hogy
a helyszínen elvégzi a szükséges javítási munkálatot. Időnként láthatóan
csóválta is a fejét, ha különösen elhanyagolt bicikli került elé, szerencsére
azonban ilyen eset ritkán fordult elő.
De miért is került sor erre az igen
fontos programra? Kérdésünkre a
választ Serfőzőné Kozma Ilona rend-

őr főhadnagytól, a rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjétől kaptuk:
– Az átvizsgálást az ORFK által
meghirdetett országos Szuperbringa,
illetve az Iskolarendőr program keretében hirdettük meg az érintett iskolákban. Sajnos, kerékpáros balesetek

KÖNYVELÉS, SZJA

Tolnai Számviteli és Építőipari Szolgáltató Bt.
Vállalkozásoknak:
▶ Beszámoló és bevallások készítése
▶ Könyvelés
▶ Hatósági képviselet
▶ Bérszámfejtés és Tb ügyintézés
▶ Adó optimalizálás
Kérje
▶ Könyvvizsgálat
ajánlatu
▶ Pályázatírás
nkat!
Magánszemélyeknek:
▶ SZJA bevallások készítése

Iroda: 2151 Fót, Szent Benedek park 26.
Tel.: +36-30-297-6782, E-mail: tolnai.bt@invitel.hu

TAVASZI AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
KÉSZÜLJÖN A NYÁRRA!

• 8 + 2 alk. LPG-bérlet: 35.000,fogyasztás-feszesítés-cellulit kezelés
• Mélymeleg-terápiás hőpaplan
kezelés-nyomásterpiával 10 alk.: 35.000,SEJTREGENERÁLÓ-FESZESÍTŐ-FOGYASZTÓ
• Fogyasztás-feszesítés-cellulit kezelés
• Sejtregeneráló-feszesítő-fogyasztó
• KAVITÁCIÓS ULTRAHANG 7.500,-/alk.
AZONNALI LÁTVÁNYOS EREDMÉNY
• 2 lépcsős, intenzív alakformáló-feszesítő kezelés:
azonnali látványos eredmény
• 10 alk. LPG-kezelés
• 5 alk. Feszesítő kezelés-nyomásterápiával: 50.000,-

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

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható! T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070 • Költöztetés a
hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok,
sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +3630-623-1481, 06-27/337-353 • Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177
• Dunakeszi-Gyártelep Kiserdő utca Duna felőli végén lévő garázssoron 18
m2-es garázs eladó (450.000 Ft). Tel.: +36-70-574-5530

igen nagy számban fordulnak elő s
a kárvallottak között szép számmal
gyermekek is vannak. A gondok között nem egy esetben a műszakilag
erősen kifogásolható okok, vagy éppen a szükséges tartozékok hiánya is
fellelhető. Még egy haláleset is sok,
ám például országosan 2001-ben
2461 sérülés illetve kisebb számban
haláleset történt baleset következtében, 2010-ben ez a szám 1808 főre
csökkent, de közülük húszan az életüket is elvesztették. A múlt évben
Dunakeszin három halálos kimenetelű kerékpáros baleset történt, közülük
kettőnél a nem megfelelő felszereltség is hozzájárult a tragédiához.
– A legnagyobb problémát a láthatóság hiánya jelenti. Szürkületben és éjszakai sötétben sok kerékpárost nem lehet időben meglátni
az úton. Ezért is soroljuk a kötelező felszerelések között legelöl a fehér fényű első lámpát és a piros fényű, prizmával kiegészített hátsó világítótestet. Ugyancsak kötelező a
csengő, éjszaka a láthatósági mellény és legalább az első kerékben
a borostyánsárga küllőprizma az
oldalirányú láthatóság miatt. Bár főként a felnőttekre s nem a gyerme-

kekre vonatkozik, de megemlítem,
hogy az ittas kerékpározás szabálysértési eljárást von maga után komoly pénzbüntetéssel.
– Az akció során a kerékpárok
műszaki állapotának felmérése mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy
a gyerekek mennyire ismerik a közlekedési szabályokat. Azt tapasztaltuk, hogy ismereteik hiányosak. Javasoljuk a szülőknek, hogy beszélgessenek erről kerékpározás előtt gyermekeikkel. A hibátlan kerékpárokra
tulajdonosaik felragaszthatták a tőlünk kapott Szuperbringa matricát.
Ahhoz, hogy a programon megjelent gyermekek és felnőttek meggyőződjenek, milyen is egy biztonsági szempontból tökéletes kerékpár, a dunakeszi DUKE kerékpáros
klub a nagy tavaszi gurulásukra ös�szeállított egy tökéletes biciklit, amit
a legtöbb jelenlévő már itt is megnézhetett. Reméljük, a látvány olyannyira emlékezetes marad, hogy a
példa követőkre talál s a nyári nagy
kerékpártúrákra csak hibátlan kétkerekűvel indulnak el kisebbek-nagyobbak egyaránt.
K atona M. István
A szerző felvételeii

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

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

FRÉDIKEVILL
ÁRUHÁZ
VILÁGÍTÁSTECHNIKA
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

Nyitva: H-P: 8-18h, SZo: 8-13h
www.fredikevill.hu
Tel.: 06-27/347-369, 06-27/342-764
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sport

kosárlabda

labdarúgás
Dunakeszi Vasutas NB III Mátra csoportjában
szerepel, áprilisi ponttermése – öt pont.
DVSE – Monor 2-2 (Madar,
Kiss Á)
DVSE – Balassagyarmat 2-1
(Lőrincz, Gyetván Cs)
Rákosmenti-DVSE 4-1
(Madar)
DVSE-Gyöngyös 2-2
(Lőrincz 2)
Egri FC—DVSE 7-1
(Lőrincz)

Dunakeszi K-Csomád 4-0
(Deli 2, Cifra, Katona)
Piliscsaba-Dunakeszi K 0-0
Dunakeszi K – Verőce 2-2
(Szabó, Tardy Zs)
Kinizsi második csapata, tavasszal veretlen
(!), 19 pontot szerzett,
így a gólaránya 19-4.

Dunakeszi Kinizsi első
csapata Pest megye I/B
bajnokságában szerepel, áprilisban 13 pontot szereztek és ezzel
veretlenek.

SZEFI – Dunakeszi K II 3-9
(Szabó 3, Porubszki 2, Jávor,
László)

Dunakeszi K – Vácduka 2-1
(Katona 2)
Dunabogdány – Dunakeszi
K 0-2 (Veres, Balai)

Pilisszántó-Dunakeszki K II.
0-3 (Porubszki, Ács, Szabó)
Kisalag-Dunakeszi K II. 1-4
(Szilva, Csuka, Szabó, Jávor)

Dunakeszi K. II. – Pilisszántó
3-0 (Szabó 2, Jávor)

A Széchenyi István Általános Iskola
kosárlabdázói aranyérmesek

A

Széchenyi
Iskolában 2007 – 2008as tanévben indítottuk be a kosárlabda
utánpótlásképzést a lányok részére, együttműködve a Csata DSEvel – mondta Ibrányi Márta tanárnő. – Negyedik éve foglalkozom
a kislányokkal és nagy részük a
Csata DSE leigazolt játékosai. Elsős koruk óta vesznek részt Pasaréten a korosztályuknak meghirdetett Nyuszi Kupában. Továbbá
ebben a tanévben beneveztünk
a Pest megyei Kosárlabda Szövetség által meghirdetett bajnokságába, és részt veszünk a diákolimpia versenysorozatban.
– Hogyan szerepel a csapat?
– A Pest megyei bajnokság döntőjébe jutottunk, egyedüli lánycsapatként, és három fiú csapatot
megelőzve, aranyérmesek lettünk.
A diákolimpián a 2000 – 2001ben született kislányaink az 19981999-es korcsoportban indultak
és a megyei döntőben ezüstérmesek lettek, így lehetőség nyílt az
országos selejtezőben való részvételre. Gyerekeink tehetségesek,

náluk idősebb korú kosarasoknak
is méltó ellenfelei. A csapat tagjai: Herjeczki Patricia, Jambrik
Barbara, Horváth Kitti, Szamkó
Lili, Zemlényi Dóra, Kóta Emma,
Sípos Fanni, Pajti Bianka, Barhács
Laura, Nánási Anikó, Farkas Fanni, Ignácz Fanni, Szigeti Enikő,
Kovács Réka.
További sok sikert kívánunk!
Solymosi L ászló

BS GYÓGYÍTÓKÖZPONT
BIOPTRON SZÍN- ÉS FÉNYTERÁPIA
valamint
MAGNETER MÁGNESTERÁPIA.
Ízületi, rheumatológiai fájdalmak,
sérülések, hegek,
pattanások, belgyógyászati
problémák, allergia
és egyéb betegségek kezelése.

Kedvező árak, minőségi
kezelőeszközök.
A hirdetés felmutatójának
az első kezelés ingyenes!

Tel.: +36-20-253-2109
www.bsgyogyitokozpont.hu

mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

www.angyalmosoda.hu

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

akció!
- szőnyegtisztítás
1090 Ft/m2-től
- függönytisztítás
860 Ft/kg-tól
- nadrág, szoknya tisztítás 890 Ft/db

- gyapjútakaró tisztítás
- ing mosva, vasalva
- kabát tisztítás

1500 Ft/db-tól
460 Ft/db
1430 Ft/db-tól

Minőségi vegytisztítás, foltkezeléssel!

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12
30 Dunakeszi Polgár

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

Fotó: ©eh Foto&Grafie

Kerékpáros rendezvény
Április 16-án került megrendezésre a „B’twin szombat” névre keresztelt
egész napos program a Decathlon sportáruház parkolójában. A rendezvény fő irányvonala a gyerekek megszólítása, illetve játékra és kerékpározásra csábítása volt, amely a Decathlon, a
Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Dunakeszi Kerékpáros Sport Egyesület közös szervezésében és igen sikeresen zajlott le.

A

szervezők célja a kerékpáros
napon a KRESZ szabályainak
megismertetése volt a gyermekkel, illetve a felnőtt kerékpárosokkal egyaránt, akik azáltal, hogy
tisztában lesznek a kötelező kerékpáros
felszerelésekkel, a jövőben biztonságosan mernek majd nekivágni akár egy hos�szabb túrának is. A magabiztos forgalomban való közlekedés elengedhetetlen feltétele ennek a sportnak. A programokon közel háromszáz gyermek vett részt, akiknek
lehetőségük volt a rendőrség által felállított ügyességi feladatok megoldására az
akadálypályán, valamint egy KRESZ-teszt-

tel próbára tehették tudásukat is. A felnőttek sem unatkoztak, hiszen számukra is volt
feladatlap, a legkisebbeket pedig kifestők
és színezők szórakoztatták, természetesen
kerékpáros témában.
A tesztet kitöltők, illetve az akadálypályán
jól teljesítők között a nap folyamán két alkalommal tombolasorsolásos díjazásra került sor, melyet követően ajándékkal, boldogan távoztak a helyszínről a családok.
A program zárásaként a Ducikli szervezésében délután egy könnyed kerékpártúrán vehettek részt a leglelkesebbek Dunakeszi és Horány között.
Legindi Tímea

sakk
Pest megye

2010 – 2011. évi diákolimpia
A III. korcsoportban: 15. Bozsik Péter (Radnóti
M. Gimnázium), IV. korcsportban: 3. Dióssi Csaba (Fazekas M. Á. I. )…7. Bernáth Péter (Széchenyi I. Á. I.)
Pest megyei I/A sakkcsapatbajnokságban újabb
alagi győzelem született, Zsámbék – Alagi DSK
1,5 -3,5 (győz: Gyombolai B, Üveges, Dióssi Cs,
döntetlen: Béki.)
Alagi DSK – Kóka 1,5-3,5 (győz: Béki András,
döntetlen: Solymosi László)
Veresegyház-Alag 3,5-1,5 (döntetlen Béki András, Czap Szabolcs, Solymosi László)
Április 16-án Radnóti Miklós Gimnáziumban rendezték meg a III. Nógrádi Attila emlékversenyt. A
sakkversenyt Solymosi László Alagi DSK elnöke
nyitotta meg, majd a szülők szóltak a megjelent 54
sakkozóhoz és kísérőikhez. A díjakat a szülők adták át az első hat helyezettnek.
Győztesek:
I-II. korcsoport: Bege Levente (Dunaharaszti)…5.
Kovács Dániel (Alagi DSK)
I. II-IV. korcsoport: 1. Varga Katinka (Veresegyház)…5. Gyurkovics Gergő, 6. Slekta Ákos (Dunakeszi). Felnőttek: 1. Kónya Balázs (Gyömrő).
2011. április 30-án Gödöllő rendezték mega 32.
Pest megyei nyílt országos sakkverseny 5. fordulóját. A II. korcsoportban: 5. Kovács Dániel. Az V.
korcsoportban 2. Üveges Viktor (Alagi DSK), az
1-5 összetettben 3. helyen végzett.

A Wagner Solar Hungária Kft.
országos viszonteladói
hálózatának bővítéséhez
értékesítőket és
kivitelezőket keres.
Szakmai háttér biztosított.

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

Érdeklődjön az Incomp
szaküzletében!

További részletek honlapunkon:

www.wagnersolar.hu

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

Vásároljon a fóti Corában

2011. május 26 – 2011. május 29. között és AZONNALI kedvezményt adunk!
A kupon felhasználási módja:

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

kupon kupon kupon kupon kupon

2011. május 26 – 2011. május 29. között

2011. május 26 – 2011. május 29. között

2011. május 26 – 2011. május 29. között

5 000 Ft feletti
vásárlás esetén
300 Ft azonnali
kedvezmény.

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

10 000 Ft feletti
vásárlás esetén
800 Ft azonnali
kedvezmény.

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

Fót
kupon kupon kupon kupon kupon
kupon kupon kupon kupon kupon

Fót

Fót

15 000 Ft feletti
vásárlás esetén
1500 Ft azonnali
kedvezmény.

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

Rév Festék
Kisáruház

Hőszigetelő rendszerek vására
a Rév Festék Kisáruházban!

májusi falfesték árbumm!
A tavaszi felújítási munkákhoz válassza azt a festéket, amelyik már bizonyított!
• Héra 16 l beltéri falfesték
• Diszperzit 14 l beltéri falfesték

3990,2390,-

(249 Ft/l)
(171 Ft/l)

Hőszigeteléshez kérje egyedi ajánlatunkat!
Nyitva: minden nap

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

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon

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

kupon kupon kupon kupon kupon
kupon kupon kupon kupon kupon

kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon kupon
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