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Cserna Gábor országgyűlési képviselő volt…

kezdve pályázatokon át, a költségvetést érintő döntésekig… Mindezek rengeteg időt vesznek 
igénybe. Így számomra könnyebbség, hogy most már „csak” és kizárólag a polgármesteri 
munkámra tudok koncentrálni.  
– A statisztika szerint az elmúlt három év alatt 3 önálló indítványa, és 83 nem önálló indítványa 
volt a parlamentben, viszont plenáris ülésen nem szólalt fel, ezért számos bírálatot kapott…
– Nézze, én olyan személyiség vagyok, aki csak azért, hogy hozzászólásom legyen, nem fogok 
beszédet kreálni. A közgyűlésben sem szeretem a felesleges szócséplést, az ember akkor 
szóljon, ha valóban van mondanivalója.  Én a tettekben hiszek. A parlamenti képviseletnek 
számos egyéb területe van, ahol dolgozni, lobbizni lehet, amelyek esetenként a tévé közvetítette 
felszólalásnál is hatékonyabbak. Így voltak írásbeli kérdéseim, s bizony igyekeztem elintézni 
minisztereknél, államtitkároknál olyan ügyeket, amelyek városunknak, és az itt élőknek 
fontosak voltak. Többek között, hogy két szélsőséges példát ragadjak ki, rendszeresen 
egyeztettem a vasmű kérdésében Varga Mihály miniszter úrral, de volt olyan is, hogy az egyik 
egyházi szervezet pályázata miatt kellett eljárnom…  Én a gyakorlati képviseletben hiszek.

Február 13-án tartotta a parlament utolsó plenáris ülését. A képviselők 2010 óta ötven 
százalékkal több törvényt fogadtak el, mint 2006 és 2010 között. Az országgyűlés 2010 óta 
420 országgyűlési határozatot, négy politikai nyilatkozatot és 859 törvényt - 321 újat és 538 
módosítást - fogadott el, míg a négy évvel korábbi ciklusban mindössze 587 volt az elfogadott 
törvények száma, 421 országgyűlési határozat és 5 politikai nyilatkozat mellett. 
Cserna Gábor polgármester is ezen a napon ment be képviselőként utoljára a Magyar 
Országgyűlés falai közé. Valójában korábban (2002 és 2006 között) volt már egyszer listás  
képviselője városunknak, újból 2011 márciusától ülhetett  be a képviselői székbe, amikor 
Mikola Istvánt Magyarország OECD nagykövetévé nevezték ki, s így le kellett mondania a 
mandátumáról. Ekkor vette át a helyét a listán őt követő Cserna Gábor. Az elmúlt három év 
tapasztalatairól kérdeztük:

– Megtiszteltetésnek tartom, hogy a magyar 
törvényhozásban dolgozhattam.  Hihetetlen 
érzés azon  falak közé dolgozni járni, ahol ha-
zánk nagy történelmi személyiségei is meg-
fordultak. Nagyon nagy alázatot érez az 
ember, de mélyen egyetértek azzal az állás-
ponttal, hogy nehéz országgyűlési képvise-
lőnek és polgármesternek vagy kormány-
megbízottnak lenni egyszerre. Ha az ember 
mindkét helyén tisztességgel akarja ellátni a 
feladatát, akkor ez óriási megterhelés.
Rengeteg határozatot, törvényt és módosítást 
fogadtunk el az elmúlt években. Csak    elol-
vasni az előterjesztéseket, már ez rendkívül 
sok időt vett igénybe. Én a parlamenti 
képviselői munkám során is fontosnak tar-
tottam, hogy tudjam, mikor, miről és miért 
döntünk. Ugyanakkor polgármesterként is 
elolvasok mindent, mielőtt aláírnék.  Míg 
alpolgármester voltam, nem volt rálátásom, 
milyen mennyiségű adminisztratív feladata 
van egy polgármesternek. Sokrétű és 
szerteágazó. Polgármesteri határozatoktól 
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Cserna Gábor országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozata:
2011-ben  egy 68 nm-es lakása van fele részben, valamint van egy 54 nm-es lakás fele részű 
tulajdona, amelyhez örökség révén jutott. Kocsija nincs, bankbetétje nincs, személyi 
kölcsöne volt az OTP Banknál 300.000 forint értékben. A polgármesteri jövedelmén kívül egy 
kuratóriumi tagsága volt havi 40.000 forint juttatással a Dunaferr Foglalkoztatásért Acél-
alapítványánál.
2013-ban egy 68 nm-es lakása van fele részben, valamint van egy 54 nm-es lakás fele 
részben, amelyhez örökség révén jutott. Továbbra sincsenek vagyontárgyai, képei, értékes 
műkincsei, autója. Személyi kölcsöne 100.000 forintra csökkent. Az Acélalapítvány 
kuratóriumi tagságáért havi 50.000 forintot kap, egyéb jövedelme továbbra is a polgár-
mesteri illetménye. 

– Akkor ez a lobbi mostantól, hogy „csak” polgármester, nehezebb lesz?
– Egy polgármester előtt is megnyílnak a minisztériumi ajtók. S persze személyes kapcsolataim 
vannak a párttársaimmal, és ezek a személyes kapcsolatok is segítik a város ügyeinek 
képviseletét.  Mindenképpen a legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy városunk lakói 
biztonságosabban éljenek, legyenek munkalehetőségek, élhetőbb, tiszta, rendezett városban 
lakjanak, amely szépül és fejlődik. Azzal, hogy adósságmentesek lettünk, hogy a vasmű 
kohófelújítása megtörténik, és több mint 3000 munkahely megmarad, hogy a Hankook már 
építi a beruházásának harmadik ütemét, hogy a papírgyár is a további fejlesztések mellett tette 
le a voksát, jelentős eredménynek számít. Nagy vágyam még, hogy újabb munkahelyek 
teremtődjenek Dunaújvárosban, mostantól ezt tekintem a legfontosabb polgármesteri 
feladatomnak.
– Javában tart az országgyűlési képviselőjelöltek kampánya. Ősszel önkormányzati választások 
következnek. Polgármesterjelöltje lesz a Fidesznek?
– Nincs itt sem a helye, sem az ideje, hogy erről beszéljünk. Most dr. Galambos Dénes 
képviselőjelöltünk kampánya zajlik, s nekem az a dolgom, az a feladatom, mint a Fidesz 
Dunaújvárosi Szervezete elnökének, hogy az ő sikeréért tegyek, tegyünk meg mindent.  Arról, 
hogy mi lesz ősszel, még nincs itt az ideje beszélnünk.
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Aki egy képtárban szeretett bele a festészetbe

Azt mondják, van, aki festőnek születik. Kiss Ervin Gáborra, valójában rátalált a festészet.
Ő az, aki mindenféle fura és különös csavarok után döntötte el, hogy festő lesz, s abból fog élni, 
hogy képeket készít az embereknek.
Fiatal korában eszébe sem jutott, hogy ő rajzolni vagy festeni fog. Általában semmi foglalkozás 
nem jutott az eszébe, sőt, ha egész tényszerűek akarunk lenni, összességében különösebb 
foglalkozások nélkül is el tudta képzelni az életét.  Amikor… Egy pályázat révén az akkori NDK-
ba (Kelet-Németország) került, hogy kitanulja az esztergályos szakmát.   A két állam közötti 
megállapodás biztosított erre lehetőséget, s az hogy Drezdában élhetett, megpecsételte a 
sorsát.
A Zwinger, Európa legnagyobb képtára ugyanis Drezdában van. Amikor munka és tanulás után 
unta a folyamatos sörözgetéseket, betévedt az impozáns épületbe, s magával ragadta annak a 
hangulata… Addig járogatott be, addig csodálta hajdanvolt mesterek műveit, amíg el nem 
döntötte, hogy ezzel akar foglalkozni és kész. Odahagyta a Németországot, elfelejtette az 
esztergályosságot, felbontotta a tanulmányi szerződését, s hazajött, hogy megtanulja azt, ami 
neki rendeltetett. Addig is ügyesen rajzolgatott, de most már tudni is akarta, amihez érzéke volt. 
Elhelyezkedett dekoratőrként, s elvégezte a Magyar Képzőművészeti Főiskola különböző 
kurzusait, dolgozott közben színpadmesterként a Bartókban, és rajzolt, és festett, és képeket 
hozott létre.  Egyszerre alapított családot, s próbálta megvalósítani önmagát.
– Mindent meg akartam tanulni  magyarázza Kiss Gábor  a hetvenes évektől részt veszek a város 
képzőművészeti életében, így a Kofán-kör majd Birkás István vezette Amatőr Műhelynek is tagja 
lettem. Kipróbáltunk különböző technikákat, rengeteget segítettük, tanultunk egymástól. Nagy 
közös alkotásaink voltak, emlékszem, volt, hogy gyalog mentünk a rácalmási szigetre festeni. 
Alkotókörök, alkotóműhelyek voltak, s bizony nagyon sokukkal még a mai nap is jóban vagyunk.
– Mi volt a legkedvesebb munkád?
– Amikor a régi katolikus templom freskóit restauráltuk, nagyon izgalmas munka volt, sajnos 
nem volt lehetőségünk a befejezésére, de nagyon különleges feladat volt a nagy falfelületen 
dolgozni.
Család, megélhetés, alkotás. Valahogy, ahogy beszélünk, úgy tűnik, hogy Kiss Gábornál ezek 
nagyon szépen összesimulnak. Szerettei támogatják abban, hogy azzal foglalkozzon, ami 
számára olyan fontos, hogy képeket csináljon. Magának és nekünk.
Kiss Gábor Ervin a Pro Cultura Intercisae díj elismerésében részesült.
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Dunaújvárosban igen sürgetõ feladat a Dunaferr, mint nagyfoglalkoztató helyzetének hosszú távú 
stabilizálása, a foglalkoztatás lehetõ legmagasabb szintû biztosítása  jelentette ki dr. Galambos 
Dénes, a Fidesz és a KDNP országgyûlési képviselõjelöltje. 

– Évtizedek óta Nagyvenyimen él, mi indította arra, hogy részt vegyen a helyi közéletben és az 
országos politikában?
Szüleim pedagógusok, édesapám a kunszentmiklósi iskola igazgatója volt. Már egész fiatalon 
megtanultam tõlük, hogy nincs szebb és fontosabb, mint szolgálni a közjót. Jogot végeztem,        
mindig is fontosnak éreztem Dunaújváros és a térség fejlesztését, hogy élhetõbbé tegyük 
környezetünket. Húsz évig voltam Nagyvenyimen önkormányzati képviselõ, ahol a társadalmi 
problémákat elsõ kézbõl tapasztalva, felismertem a fejlesztések szükségességét. 2013 óta a Fejér 
Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott vagyok.
– Milyen fejlesztések történtek az elmúlt idõszakban a térségben? 
A kisebb települések mellett Dunaújvárosban is számos fejlesztés történt. Térségünkben nagy 
problémát okoz a dunai partfalak csuszamlása. Dunaújvárosban közel 1 milliárd forintot költöttünk a 
Kotár alatti partfalszakasz és Táborállás védelmére. A Szalki-sziget szabadidős területeinek tartalmi 
és minőségi továbbfejlesztése szintén kiemelt projekt. Az Integrált Városfejlesztési Stratégián belül 
1,8 milliárd Ft-ból újul meg a Városháza tér és környéke, új parkolókkal, játszótérrel. 
– A következõ ciklusban melyek a legfontosabb céljai?
Dunaújvárosban igen sürgetõ feladat a Dunaferr, mint nagyfoglalkoztató helyzetének hosszú távú 
stabilizálása, a foglalkoztatás lehetõ legmagasabb szintû biztosítása. Dunaújváros úthálózatán is van 
mit javítani. Fontos a széles nyomtávú vasút, a logisztikai központ létrehozása, és a megújuló 
energiaforrások telepítése a választókerületbe. Fontos feladat a kis- és közepes vállalkozások 
számának növelése, valamint a beszállítói lehetõségek további bõvítése. 
– Ön szerint mi a tavaszi választás tétje?
Az emberek támogatása és a visszajelzések mind azt sugallják, hogy jó úton járunk. Bízom abban, 
hogy a választók újra bizalmat szavaznak nekünk, hogy folytathassuk az elkezdett munkát, és ne 
forduljunk vissza a kudarcokkal teli Gyurcsány-korszakba.

Ajánlások:
Radulovics Bojana, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia szakmai vezetõje – Kiemelten kezeli a sportot, megvan benne a küzdõszellem és a célokért 
tenni akarás, ezen tulajdonságaival csak segíteni tudna mint országgyûlési képviselõ.
Dr. Wittmann Károly, nyugalmazott belgyógyász-kardiológus foorvos, Dunaújváros díszpolgára – Dr. 
Galambos Dénest és családját évtizedek óta ismerem. Felesége orvos, több évtizeden keresztül 
kolléganom volt, együtt dolgoztunk a betegek gyógyításán. Így én elsosorban mint férjet és apát ismertem 
meg ot. Bátran merem ajánlani a választók bizalmába.
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Ünnepélyes keretek között adták át a
Dunaújváros Sportjáért Díjakat a városházán.

1997-ben alkotta meg a Dunaújváros Sportjáért Díjról szóló rendeletét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, mely azoknak adományozható, akik a testnevelés és a sport 
területén végeztek kitűnő munkát. Az idei évben az elismerést Keszi Viktória tradicionális íjász, 
Vass András világbajnoki bronzérmes kenuversenyző, Liszi Ferenc testnevelő tanár, röplabda 
mesteredző, és Bába Mihály, a Dunaújvárosi Kohász Női Kézilabda Akadémia az NBI-es 
csapatának gyúrója vehette át!

Keszi Viktória – Nagyon meglepett, hogy megkaptam ezt a kiemelkedő kitüntetést, tudniillik az 
edzőm (Lakatos István) lépett kapcsolatba a polgármesteri hivatallal, és ajánlott engem- a 
tudtom nélkül. Még néhány nappal a díjátadás előtt is titok volt előttem az egész, így az értesítő 
levél teljes meglepetésként ért, melynek tartalmát először szinte fel sem fogtam. Borzasztóan 
örülök és hálás vagyok, hogy ilyen hatalmas elismerést kaptam. Véleményem szerint az utóbbi 
három világbajnokságon való sikeres részvételem miatt tartottak érdemesnek a díjra. 
Kétségkívül ezek a legjobban csengő eredmények (junior 1., női 3., majd 2. hely), de számomra 
nem értékesebbek az itthon hosszú évek alatt elért számos országos versenyeredménynél sem. 
Ezek legalább akkora (ha nem nagyobb) kihívást jelentettek számomra, ugyanis kijelenthetem: 
Magyarországon vannak a legjobb íjászok, s így a legerősebb ellenfelek. Őszintén remélem, 
most, akik hallottak vagy olvastak erről a kitüntetésemről - mely méltán elismerés a 
hagyományos íjászat számára is-, felfigyelnek erre az egyedi sportra, és talán kipróbálják 
magukat benne. Fontos hangsúlyozni, hogy számomra és a legtöbb íjász számára ez a sport 
mellett valódi hagyományőrzés, és minden vessző kilövésével őseink előtt tisztelgünk. 
Természetesen minden elismerésnek örülök, de valójában nem ezek motiválnak, hanem eme 
csodálatos „szerelem”, az íjászat iránti elhivatottság. Bár még fiatal vagyok, már a fél életemet 
végigkísérte ez a sport, és nem szándékozom abbahagyni mindaddig, amíg lehetőségeim 
engedik, hogy folytassam. Zavarba ejtő, egyben büszkeséggel duzzasztó volt olyan nagy nevek 
mellett ülni, velük koccintani és gratulációikat fogadni. Meglepett, hogy ilyen népszerű 
sportágak mellett a hagyományos íjászat képviselőjeként én is helyet kaptam ebben a 
négyesben, ugyanis a tradicionális íjászként sokszor még íjász berkekben is mellőzöttséget 
érzünk és nem sok lehetőség van ennek a szakágnak a népszerűsítésére. Emiatt is jelent igazán 
sokat ez a díj.

Bába Mihály – Büszke vagyok erre a díjra, mely számomra igazi megtiszteltetés, hiszen attól a 
várostól kaptam, melyet nagyon szeretek! A munkám által rengeteg országban, gyönyörű 
helyeken jártam, számos világeseményen vettem részt, de az otthonom, ahová mindig jó 
visszaérkezni, ez a füstös város. Én itt vagyok itthon, sehol máshol. Itt ismerek minden fát, itt 
élnek a barátaim, itt ismertem meg kitűnő sportolóinkat, minden ideköt. Nekem Dunaújváros a 
világ közepe! Lehet ezt lokálpatriotizmusnak hívni, melyet büszkén vállalok. Ha hívtak, én 
mentem, legyen szó labdarúgásról, jégkorongról, kézilabdáról. Mindenkit kedvelek, és úgy 
érzem, engem is viszontszeretnek. Mindig egy cél vezérelt, mégpedig az, hogy Dunaújváros 
sportja a legmagasabb szinten szerepeljen. Ez az elismerés azoknak is szól, akik a háttérben 
dolgoznak. Sokan vannak olyanok, akiket a közvélemény nem is ismer, de nélkülük az 
egyesületek nem működhetnének sikeresen. Két évvel ezelőtt azt hittem, hogy mindennek 
vége. Most azonban megint boldog vagyok, hiszen ismét felszálló ágban van a kézilabda. 

Gratulálunk!
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Vass András – Nagy boldogság, hogy megkaptam ezt az elismerést. Volt egy rövid időszak, 
amikor a kenuzást abbahagytam, de az igazság az, hogy hiányzott, így újra csatasorba álltam. 
Gubik András edző volt segítségemre az újrakezdésben. Nem készültem tudatosan a 
világbajnokságra, így számomra nagy siker volt, hogy bekerültem a VB-n induló négyesbe. A 15 
hónapos komoly felkészülés végén megjött a siker. A szakemberek számára meglepést okozva a 
világbajnokságon a 3. helyen értünk célba. Fantasztikus érzés volt a dobogón állni! Remélem, 
hogy a jövőben is együtt tud maradni ez a négyes, akikkel együtt készülve jöhetnek a további 
sikerek. Fő célom, hogy kijussak a Rióban megrendezésre kerülő Olimpiára. 

Liszi Ferenc – Nagyon boldog vagyok, hogy rám is gondoltak a díjátadók! Elsősorban azonban a 
köszönet családomnak jár, akik a hosszú évtizedek alatt mindig mellettem álltak. Amikor 
megkaptam azt a kitűntetést, végig gondoltam, hogy hogyan is indult városunkban a 
pályafutásom. Életem nagy részét szeretett sportágamban töltöttem el, hiszen amikor 1964-
ben a városba kerültem, az óta a röplabdázás tölti ki az életemet játékosként, majd a felnőtt, és 
később az utánpótlás csapatok edzőjeként. Volt időszak, és ez nem volt túl jó, amikor a 
felnőttekkel ingáztunk az első-, és a másodosztály között. Ezután dolgoztam Szolnokon és 
Székesfehérváron is, ahonnan új tapasztalatokkal felvértezve tértem haza. Ezt követően lettem 
a junior csapat edzője három évig, majd kerültem a Hild iskolához. Életem legszebb szakasza 
kezdődött el ekkor. Kolics Gábor igazgató úr támogatásával sikerült megalapozni azt a sport 
tevékenységet, amely számtalan sikert hozott az iskolának és Dunaújvárosnak is. Számtalan 
diákolimpián vettünk részt, ahonnan 26 aranyéremmel tértünk haza. Ez számomra is óriási 
tény, hiszen még egy ilyen edzőt nem ismerek Magyarországon, aki ennyiszer nyert volna. Ebben 
a munkámban folyamatos támogatást kaptam a Dunaferr SE edzőitől, Kelemen Istvántól és 
Tomanóczy Tibortól. Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen fiúkat nevelhettem! Azt azonban el kell 
mondanom, hogy a mostani fiatalokkal nehezebb a munka, mint az előző korosztállyal volt. A 
tiszteletet azonban megkapom, melyet nagyon köszönök nekik. 
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A lányok, akik elsárkányosodtak…

Világbajnokok, de sokan vannak közülük ma- kozott. S a víz, és a hajók szeretete beléjük 
gyar bajnokok, arany vagy ezüstérmesek. ivódott. S mivel a hasonló a hasonlókat vonz-
Dunaújvárosiak, illetve nyáron Rácalmásra za, előbb egymásnak szóltak, majd jöttek a 
járnak ki edzeni, de ez már egy másik történet. kollégák, barátok, barátnők, férjek, gyerekek, 
A legtöbbjük itt lakik, s igazi acélsárkányok… ismerősök, meg ismeretlenek is, akik csak úgy 
Az előbbi eredmények azért is különlegesek, érezték, hogy egy jó hangulatú csapathoz sze-
mert a lányok, akikkel a szenvedélyükről be- retnének tartozni.
szélgetünk, egy ideje elhagyták már a bakfis – De hogy miért a sárkányhajó? - faggatom 
kort, vannak közöttük olyanok is, akik már Editet.
nyugdíjasok, s mégis nem mindennapi sport- – Semmihez sem hasonlítható hangulata van, 
eredményeket mondhatnak magukénak. a dobszó, a fegyelem, az akaraterő, ahogy sok 
Ülünk az étteremben, beszélgetünk. Pró- ember egy ütemre húzza a lapátot.  S nincs 
bálom megérteni, miért vállalják, hogy heten- annál nagyobb élmény, mint amikor a célban 
te akár 3-4-szer is megfeszítetten eddzenek, egyszerre örülünk a győzelemnek. Húsz ember 
hogy áldozatokat hozzanak?  Hogy mit kapnak közös munkájának az eredménye juttat ben-
ezért cserébe a sárkányhajózástól? Mi az, nünket a dobogóra. 
amitől ők a Dragon Steel SE tagjai akarnak 
lenni és maradni…
Tóth Edit a „szóvivőjük”, bár ő azt mondja, 
hogy nem ő az edző, hanem csak amolyan 
helyi végrehajtója a szegedi szakembernek. 
De mégis érezni, hogy az ő lendülete nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy az 56 tagot számláló 
egyesület létezzen, fejlődjön, sikereket érjen 
el.
A történet szövevényes, mint minden olyan 
történet, amelyekben nők vannak, így a rész-
letek boncolgatását ugorjuk is át. Először 2007-ben ültek sárkányhajóba Duna-
Az mindenképpen lényeges momentum, hogy földváron. Ahogy kipróbálták, bele is sze-
a csapat jelentős része már a sárkányhajózás rettek, s nem volt kérdéses, hogy Dunaúj-
előtt is kötődött a vízisportokhoz. Nagyon so- városban is ezt szeretnék csinálni. Jót tett a 
kan közülük korábban versenyszerűen kaja- szakosztály szervezésének a Parázs-varázson
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történő verseny, majd - ahogy szokott lenni - a Csak kapkodom a fejem, hogy hány kate-
népszerűség, a szakosztálybővülés együtt jár góriában, mennyi eredményt értek el.  Sike-
azzal is, hogy különböző csoportoknak más- resek a fiatalok, a fiúk, a vegyes csapatok. De 
más elképzeléseik lesznek. Az acélsárkányok persze a grand senior női (50+) kategória vi-
úgy döntöttek, hogy ők komolyan, ered- lágbajnoki aranyérmére a legbüszkébbek.  
ménycentrikusan képzelik el a sportággal a Hihetetlen hangulata volt annak, ahogy 29 
foglalkozást. ország 3000 versenyzője mérte össze tudását 
– Ez persze nem jelenti azt, hogy csak „profik” a vízisportok fellegvárában, Szegeden.  
vannak közöttünk, - ellenkezik Edit. Bárkit, Saját pénzükből készülnek, utaznak és ver-
aki kedvet érez a sporthoz, mindenféle előkép- senyeznek, minden költségüket maguk fize-
zettség nélkül szívesen látunk. Mi elfogadjuk, tik. A versenyeken szolgáltatják a hajókat, de 
toleráljuk és segítjük egymást, talán ez a most egy versenyhajóra gyűjtenek, mely új 
legfontosabb, ami hozzásegít bennünket ah- állapotban 2 millió forintba kerülne, hogy a 
hoz, hogy egyre többen tartoznak a tagjaink 20 személyes, szabályoknak megfelelő saját 
közé. Viszonylag hamar bele lehet jönni, hajójuk legyen, s ebben is tudjanak felké-
hiszen a sárkányhajó evezési technikája vi- szülni az idei versenyekre.  Sok sikert nekik 
szonylag könnyen és gyorsan elsajátítható. hozzá!
Edit szakértőként dolgozik az ISD Dunaferr 
Technológiafejlesztési Főosztályán, Andi ve-
zető programos az ISD Dunaferr Lemezalakító 
műnél. Mindketten párjukat és gyerekeiket is 
megfertőzték már a sárkányhajózás szere-
tetével. Éva és Gyöngyi tavaly ment nyugdíjba, 
mindaz, amit a sárkányhajózás ad nekik kö-
zösség, teljesítmény, fittség, sikerélmény, 
amikor egy-egy jó edzés után felfrissülve, a 
gőzt levezetve jókedvűen folytathatják a min-
dennapokat.

Mire figyeljünk a hitelek felvételekor?

Dr. Unger Zsolt, ügyvéd arra hívja fel a figyelmet, hogy már a szerződés 
aláírása előtt olvassuk el még az apró betűs részt is. Nagyon sokan örülve a 
hitelnek, korábban elmulasztották ezt.  Így a legtöbben nem is sejtik, hogyha 
nem fizetnek, akkor az aláírt és érvényes szerződésük szerint le is mondanak 
tulajdon jogukról. Azaz, ha azt a levelet kapják, hogy nem fizetés miatt mondja 
fel a bank a szerződést, akkor már viszik is az például a lakást vagy a házat. 
Még akkor is, ha nem is lakoltatnak ki bennünket azonnal.  Érdemes 
megelőzni ezt a helyzetet, javasolja. Tehát nem szabad nem tudomást venni a 
pénzintézet felszólításairól, el kell kezdeni kommunikálni, egyezkedni, 
ellenvetéssel élni, s kihasználni a jog összes lehetőségét, hogy elkerüljük a 

szerződés felmondásával azt a helyzetet, amikor már nagyon nehéz menteni, ami menthető. 
– Egy biztos, a bank is a pénzéhez akar jutni, nem a lakáshoz, és nem az autóhoz. Ezért érdemes 
folyamatosan tárgyalni velük, el kell kezdenünk már az első felszólítást követően a jogi levelezést.  Időt 
kell nyernünk, mindenképpen  hangsúlyozza. -  Cél az, hogy a szerződést minél tovább érvényben tartsuk, 
ennek megvannak a szükséges módjai és módszerei.  Van, hogy a tételes elszámolást kell kérni, van, hogy 
a költségeket lehet vitatni. Ahány pénzintézet annyi szerződés, ahány adós, annyi élethelyzet. Nem lehet 
általánosítani. De egy biztos, ha nem veszünk tudomást a bajról, attól még az nem oldódik meg. Lépni kell 
mindenképpen.
Ha segítségre, tanácsra van, szüksége forduljon a www.infodunaujvaros.hu honlap szakértői rovatában dr. 
Unger Zsolthoz. 
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Forintok és milliók a CT-ért

De miért is ilyen fontos a Szent Pantaleon Kórház számára az új CT? – erről faggattuk dr. 
Mészáros Lajos főigazgatót:
A jelenlegi CT készülék 2002 óta, tehát 12 éve üzemel, idén ősszel ki kell vonni a forgalomból. 
Ezen idő alatt műszakilag elavult, és időközben a technológiai fejlődött, sokkal korszerűbbek 
már az új típusok. Azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy a CT ma már alapvizsgálatnak számít a 
sürgősségi és a tervezett ellátásoknál egyaránt nélkülözhetetlen. Enélkül nem működhetne a 
Sürgősségi osztály, nem lehetne diagnosztizálni korrekten többek között az akut hasi-, mellkasi- 
és koponya sérüléseket sem, de  a stroke ellátása sem lenne elvégezhető. Egy ilyen készülékkel 
a teljes ellátási terület, mintegy 140 000 lakos számára végezünk  szolgáltatást. A vizsgálati 
szám évrőlévre nő.
– Egy új CT mennyibe kerül?
A beszerezni kívánt kategóriájú készülék ára típustól és tudástól függően100-120 000 millió 
forint.  A kórház ennek az árát persze önmaga nem tudja kitermelni,s jelenleg olyan pályázat 
nincs, amiből ez őszig megvalósulhatna. Így marad a „részletre vásárlás”, az úgynevezett  
halasztott fizetési konstrukció.  Ahhoz, hogy kezelhető nagyságú  legyen a törlesztő részlet, jó 
lenne, ha a bekerülési költség 30%-át, azaz 30 millió forintot ki tudnánk fizetni, a többit már ki 
gazdálkodnánk a működési költségekből.
– Most hogy áll az adománygyűjtés?
A jótékonysági bálon 1 millió forint gyűlt össze, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség a 
polgármester úr kiegészítésével 1 millió forintot gyűjtött össze. Magánszemélyektől eddig 750 
ezer forint felajánlás érkezett. A Hőszertrade Kft. 2 milliót utalt az alapítvány számlájára.  Ez 
ugyan összességében még messze van a kitűzött céltól, így megkerestük az ellátási terület 
önkormányzatait, nagyobb vállalatait, hogy támogassák CT-beszerzésünket. A környékbeli 
önkormányzatoktól lakosságarányos, fejenként 100 Ft-os támogatást remélünk, ez 
összességében 6 millió forintot jelentene a vásárlásnál. Már több önkormányzattól pozitív 
visszajelzés érkezett Baracs 350.000, Besnyő 50.000, Dunaújváros 4.782.400, Előszállás 
250.000, Szalkszentmárton 289.400 és Rácalmás 1.000.000 forintot ajánlott fel, Apostag 
10.000 és Beloiannisz 30.000 forintot utalt át számlánkra. Remélem, hogy városunk nagyobb 
cégei is átérzik a beszerzés fontosságát. Cégek, magánszemélyek, akik hozzájárultak nevük 
közléséhez: ÉPDUFERR Zrt.  100 000 Ft; Gasztro-Life Kft Campus Étterem 100 000 Ft; Dr. 
Dorkota Lajos 250 000 Ft.
Gyűjtésünket segítik, támogatják dr. Dorkota Lajos az Energiahivatal elnöke, dr. Galambos 
Dénes Fejér-megyei kormánymegbízott és Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere is. 
Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy az Emberek 
Egészségéért Alapítványon keresztül SZJA 1%-ának (Adószám: 18483950-1-07) 
felajánlásával is tudnak segíteni, ide várjuk az egyéni hozzájárulásokat is (Az alapítvány 
számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank 10400463-00008563-00000002). Minden 
zárójelentésünkhöz mellékelünk, és minden ellátási területünkön működő önkormányzathoz, 
háziorvoshoz és gyógyszertárhoz eljuttatunk az alapítványunkra szóló befizetési csekket, és 
bármely csekély összegű adományt is szívesen fogadunk. Tavasszal tudunk pályázni egy 
adományvonalra, ha sikerül, akkor a telefonhívásokkal 500- 500 Ft-ot lehet majd az 
alapítványunkhoz eljuttatni.  Bízom abban, hogy ez az összefogás hasonlóképpen folytatódik, 
és ősszel már átadhatjuk a gyógyításnak a városi összefogással megvásárolt CT-t.

Kórház
Szent PantaleonSzent Pantaleon

Az utóbbi hónapok egyik vissza-visszatérő kórházi híre, hogyan gyűlnek az 
új CT-ért az adományok.
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Aki nem rendel az utcán

A szakma a családban marad…

Apáról fiúra száll, tartja a mondás, igazolásul annak, hogy a szülők foglalkozása nagyon sokaknál 
meghatározza a gyerek pályaválasztását is. Nem csak a fiúknál igaz ez, hanem a lányoknál is.
Nem volt ez másképp dr. Kemény Ildikónál sem.  Szó szerint beleszületett az orvosi hivatásba: 
Édesanyja dr. Palaczk Ilona belgyógyász, háziorvos, édesapja dr. Kemény János gyermek-
gyógyász, háziorvos.

– Kisgyermek koromban gyakran kísértem el egyrészt könnyebb és egyszerűbb is családon 
édesapámat újszülött látogatásra. Nagyon tet- belül konzultálni, másrészt mert rengeteg ta-
szett, ahogy a kisbabákkal foglalkozott, ahogy az pasztalatuk van, és remek orvosok.
anyukáknak tanácsot adott. Elhatároztam, hogy – Akkor vannak hátrányok is?
én is gyerekorvos leszek.  Hogy mennyire meg- – Orvos szülők gyerekeként sokat voltam test-
határozóak voltak számomra ezek az élmények véreimmel együtt vigyázó nénikkel, amíg ők 
azt igazolja az is, hogy észreveszem magamon, gyógyítottak. És bár kevesebb időt tudtak velünk 
sokszor ugyanúgy beszélek vagy hasonló ta- tölteni a munkájuk miatt, de amikor együtt vol-
nácsokat adok, mint édesapám. tunk, az nagyon intenzív, és élményekkel dús 
– Aztán inkább felnőtt háziorvos lett… volt. Így nekem nagyon teljes és nagyon boldog 

gyermekkorom volt, amiért rettentően hálás 
vagyok nekik. Ahogy szülőként sem voltak hagyo-
mányos szülők, nagyszülőként sem veszik ki 
másképp a részüket az unokákkal való idő-
töltésből. Három gyermekem van, imádják mind-
egyiket, de keveset tudtak, tudnak vigyázni 
rájuk, hiszen édesanyám aktívan dolgozik, édes-
apám ugyan már nyugdíjba vonult, de azóta 
talán, ha lehet,  még elfoglaltabb, mint előtte 
volt.
– Egy orvos családban könnyebben adnak gyógy-
szert a gyerekeknek, ha betegek?
– Nálunk ez ellenkezőleg működik. Egyrészt 
azért, mert nagyon sok tünet mögött lelki okokat 
keresünk, másrészt azért, mert több esetben az 
alternatív megoldásokat tartjuk jobbnak, egész-
ségesebbnek. Ennek ellenére, ha tényleg indo-
koltnak véljük, gyógyszert is használunk.
– Mi az, amit másképp csinál, mint a szülei?
– Nem szeretek az utcán, étteremben, bankban 
stb. rendelni. Úgy nőttem fel, hogy amikor édes-
apámmal sétáltunk, s megállították, szakmai 
tanácsot kértek tőle, ott helyben elkezdett 
„rendelni”. Ez nagyon zavart, hogy amikor azt a 
kis időt végre együtt tölthettük volna, másokkal 
foglalkozott. Így én, amikor hasonló helyzetbe 

– Van előnye is, ha az ember orvos családba kerülök, udvariasan, de határozottan megmon-
születik. Amikor végeztem az egyetemmel, dom a betegeimnek, hogy most a családommal a 
édesanyám segített az indulásnál azzal, hogy szabadidőmet töltöm, és nagyon szívesen 
átadta a praxisa egy részét, s a rendeléshez is rendelkezésre állok a rendelési időben. Igyek-
biztosítottak helyet nekem. Az indulásom így szem a munkámat a családtól szétválasztani, 
mindenképpen egyszerűbb volt. Szakmailag is amennyire persze lehet.
nagyon jó, hogy támaszkodhatom a tudásukra, 
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Kátyúkérdés
Az útburkolat folytonossági hiányára  ez hengerelik.  Hogy a kátyútlanítás területén is 
valójában a kátyú  akkor figyelünk fel, ha bele- vannak újdonságok, az teljesen nyilvánvaló. 
megyünk, akkor viszont nagyon. A bosszú- Most az Alsó-Dunaparton az „infra- paplanos” 
ságok mellett rendkívül balesetveszélyesek is, módszerrel foltozzák az aszfaltot.
így eltűntetésük már-már közügy. Nem  Eszerint egy infravörös aszfaltmelegítővel (ez 
véletlenül kezeli kiemelt feladatként a város olyan, mint egy paplan) először olvadásig 
közútjainak folyamatos karbantartását a DVG felhevítik a hibás felületet, majd új aszfalt 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. hozzáadásával hozzáadásával kerül kijaví-

tásra. Nem kell kivágni, felbontani a gödör 
szélét, nincs törmelék, nem kell elszállítani a 
hulladékot. Gyakorlatilag nem csupán az az 
előnye, hogy télen is lehet vele javítani, ha-
nem az is, hogy nagyon gyorsan lehet dol-
gozni, így forgalmas helyeken felbecsülhe-
tetlen jelentőségű.
A város útburkolatainak javítása tervszerűen 
történik, jelenleg két útvonal-terv szerint 
dolgoznak a DVG szakemberei.  Az infrások a 
Duna-partot követően a Dózsa György útra 
vonulnak fel. Természetesen hagyományos 

Nagy Zsolt vállalkozási, műszaki és ingat- technológiával is dolgoznak, nagyobb úthi-
lankezelő ágazat vezető hangsúlyozza, hogy bákat célszerűbb ezzel a kivágásos, kibon-
gyakorlatilag az idén már januártól folya- tásos technológiával kijavítani. Jelenleg 100-
matosan dolgoznak a kátyúk befoltozásán. 130 kátyút vettek „nyilvántartásba” a DVG 
Azért is különleges ez, hiszen az aszfalt- szakemberei, a város útfelügyelője, de vá-
keverők csak néhány hete kezdtek el dolgozni, roslakók is jelentik az úthibákat. A javítást a 
így nem hagyományos technológiával látták el város megrendelése alapján végzi el a DVG 
eddig a feladatukat: ZRT.  
– Nem szerettük volna megvárni, hogy a Nagy Zsolt úgy látja, hogy március közepéig 
felfagyások miatti kátyúk nagyobb gondot kijavítják az eddig megrendelt úthibákat, ha 
okozzanak, így az úgynevezett bagellás tech- az időjárás is engedi, hogy ilyen ütemben 
nológiával már januárban neki álltunk a folytathassák a munkát. Azonban a befol-
munkáknak. Ráadásul ez végleges megoldás. tozásuk után is marad útjavítási teendő. A 
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy beren- kereszteződésekben az aszfalt-felgyűrő-
dezés segítségével a feltört aszfaltot helyben déseket kellene megszüntetni. Erre dolgozzák 
felmelegítik bitumennel együtt, s ezt öntik ki a legjobb, leghatékonyabb, legolcsóbb 
vissza az útfelületekre, majd az felületbe megoldást.

Az alábbi olvasóink kaptak meghívást egy kávéra a felújított Művész presszóba: Simon József, 
Dolmány Vivien, Kellerné Sajti Anita, Makrai Csilla, Bartos Csilla, Zloch Erzsi, Bartos Dóri, 
Kóbor Etelka, Orosz Kinga, Nagy Péter, Vasalicz Gyöngyi, Horváth Mónika, Schmidt Józsefné, 
Hódos Gabriella, Terekiné Rendes Éva. A nyertesek a kávé-kupont a Tourinform Irodában 
vehetik át.
Belépőjegyet nyert ifj. Bogó Gábor diszkójába Zachariás Andrea, Horavecz Brigitta, Hruby 
Tamás (a nyerteseket Bogó Gábor Jr. értesíti.)

Nyertesek – Nyertesek –  Nyertesek –  Nyertesek –  Nyertesek  
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A Római városrész  szociális célú  városre- óvodás és iskolás tartózkodik. A nehéz sorsú 
habilitációja projekt  keretében több közös- gyermekekkel való foglakozás nagy pszichés 
ségteremtő és közösségfejlesztő program indul.  igénybevételt jelent a pedagógusoknak. A szülők 
Ezek között segítő és tanácsadó programokat is mellett a Római városrészben dolgozó pedagógusok 
szervez a  Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület  is lehetőséget kapnak pszichológus segítségével 
„Alternatív és gyermekjóléti szociális ellátások arra, hogy szakmai tudásukat, nevelési módsze-
kialakítása”  című KDOP-3.1.1/D2/SOFT-9 jelű reiket bővítsék. 

Fiataloknak…pályázata alapján. Március és április hónapban az 
15-18 év közötti fiataloknak is szerveznek egyéni alábbi programokra lehet jelentkezni a 30-42-74-
tanácsadást. A fiatalok mindennapjai sokszor 576-as telefonszámon. 

Szülőknek… telnek feszültségben. A kamaszkori krízis 
Gyakorló szülőket vár  március 13. 27. és április 3. kialakulásához hozzájárul a bizonytalan élettér a 
10. 18 órakor a Rudas Középiskolába a Szülők családon belül és az iskolában egyaránt. Ezeken a 
iskolája.  Mészárosné Libor Ágnes pszichológus „magán beszélgetéseken” megoldást találhatnak a 
vezeti a beszélgetéseket és csoportfoglalkozásokat, felmerülő párkapcsolati gondjaikra is. A beszél-
ahová bármilyen korú gyermeket nevelő szülőket getésekre hetente kétszer van lehetőség, összesen 
várnak, s a foglalkozásokon lehetőséget kapnak 16 alkalommal.
arra, hogy nevelési problémáikra, gondjaikra  
szakember segítségével találjanak megoldást.
Pedagógusoknak…
A Gyermekjóléti Szolgálat adatai alapján a városrész 
intézményeibe nagyon sok hátrányos helyzetű 

Szülőknek és kamaszoknak
is segítenek

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A magyar nagycirkuszba akciósan!

Jegyek elővételben a Dunaferr
Ifjúsági Szakszervezetnél  vásárolhatók.

Érd: 0630 8693439

Hihetetlen szenzációval érkezik a
Magyar Klasszikus Nagycirkusz.

Fergeteges  egyedülálló produkciójukkal
kápráztatják el a közönséget .

2014.04.09-től 04.13-ig
a szokott helyen, a  Cirkusztéren.

Már most vehetnek jegyet a Dunakuponnal
akciósan 1500 Ft helyett 800 forintért 
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Inkubátorért is báloztak
Először ítélte oda ágazatonként az Év vállalkozása díjat a

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. 

– Régi restanciánkat tudtuk most bepótolni, vendéglátásban jeleskedik, hanem a szépség-
hiszen évek óta tervezzük, hogy a tagozatok a iparban is, egyedülálló aromaterápiás koz-

metikai szolgáltatással. Horváth Attila a díj átvé-legjobb eredményt felmutató vállalkozásaiknak 
Králik Gyula telekor kiemelte: ezt a szakmai szempontból elismerést adjanak - hangsúlyozta  

elnök. – A díjazottak érdemei magukért be- kiemelkedő elismerést a cég szakmailag és 
szélnek. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy emberileg is kiváló csapata nélkül nem lehetett 
ilyen sikeres vállalkozók dolgoznak, élnek Duna- volna elérni, így a legmagasabb köszönet illeti 
újvárosban. kollégáit!

Az Ipari Tagozatban a Hankook Tire Magyar-
ország Kft. lett az év vállalkozása, az elismerést 
Králik Gyula elnök és Vass Zoltán tagozati elnök 
adta át Lee Sang Il ügyvezető igazgatónak. A 
Hankook Tire a világ egyik legdinamikusabban 
fejlődő gumiabroncsgyártója. Jelenleg több mint 
2600 alkalmazottal dolgoznak, és évente 12 
milliónál is több abroncsot gyártanak. Jelenleg is 
folyik a 313 millió eurós harmadik ütem, így a 
Hankook magyarországi beruházásainak 
összértéke 880 millió eurót fog kitenni, ami 
pedig 950 új munkahelyet jelent majd. A 
harmadik ütem befejezését követően 17 millió 
abroncsot gyártanak majd.

A Kézműves Tagozattól Szabados Károly kés-
készítő mester kapta az elismerést. A díjazott a 
90-es évek óta főállásban készít Puli márkájú 
késeket, amelyek Európa szerte elismertek, s 
minden vadász nagy álma, hogy egy ilyen 
korlátozott darabszámú, nemzetközileg is 
elismert remekhez hozzájusson. 1992-ben 
elnyerte a Népi Iparművész címet, több 
nemzetközi kiállításon és vásáron vett részt 
minden évben, mint kiállító.
A Kereskedelmi Tagozatban a Campus Éttermet 
is üzemeltető Gastro-Life Kft. lett díjazott. A 
Gasztro-Life Kft. 2008-ban alakult. Akkor hat A báli tombola bevételéből 190 ezer forintot 
fővel. Ma, a tanulókkal együtt 44-en dolgoznak a adományoztak a Szent Pantaleon Kórház gye-
Campus étteremben, két büfében és egy kis- rekosztálya számára, amelyet egy új inkubátor 
vendéglőben. De a Gasztro-Life Kft. nemcsak a vásárlásra szeretnének fordítani.

A vállalkozásoknak már 2012 eleje óta kötelező regisztrálni magukat a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamaráknál, valamint évente kamarai hozzájárulási díjat fizetni, melynek 
esedékessége idén is március 31-e. A kötelező regisztráció célja, hogy általa olyan kamarai 
nyilvántartás jöhessen létre, amely a kamara szándékai szerint javítja az üzleti forgalom 
biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud 
szolgálni. A regisztrációját követően a vállalkozás a regisztráló kamaránál térítésmentesen vehet 
igénybe tanácsadást pénzügyi, hitelhez jutási kérdésekben. Segítenek az üzleti partner-
keresésben, és tájékoztatást kaphat az aktuális pályázati lehetőségekről. 

Mire jó a kamarai hozzájárulás?
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A Legvidámabb Barakk öröksége

Egy képet szorított magához. A képről a férje az engedélyt. Akkortól lett a hamburgeresből 
mosolygott ránk. Bizakodóan, tele hittel, azzal a kocsma vagy pub. Akárhogy is számoljuk, ez az 
csibészes mosollyal, amely mindvégig az övé üzlet 1984 óta egy kézben van. 
volt… – Idézőjelben - teszi hozzá, kissé szorosabban 
A gyerekek a pub teraszán a meghívottaknak magához ölelve a képet.  2011. április 26-án 
hamburgert sütnek, bent a törzsvendégek nosz- elvesztettük a Lacit.  Megpróbáljuk az emlékét 
talgiáznak, s megjelennek köszönteni alkalmi úgyis megőrizni, hogy megünnepeljük annak az 
vendégként a régi barátok. Hozzá. Hozzájuk. évfordulóját, ami számára nagyon fontos volt, s 

egyúttal ezzel a rendezvénnyel meg is köszönjük 
a vendégeinknek, hogy kitartanak mellettünk.
A Legvidámabb Barakk névről beszélgetünk. 
Annak idején, amikor Tábori Csaba feldobta ezt a 
nevet, férjét nem kellett nagyon noszogatni, 
győzködni, egy pillanat alatt ráállt az őrült 
ötletre.  Ez még jóval a rendszerváltás előtt volt, s 
kész csoda, hogy a tanácsnál sikerült elfo-
gadtatni ezt a nevet. Tóth László pedig még akkor 
is büszke volt az ő Legvidámabb Barakkjára, 
amikor már alpolgármesterként dolgozott. A de-

Tóth Lászlóné, Éva a Legvidámabb Barakk tulaj- korációt a vendégek ajándékozták neki: zászlók, 
donosa ünnepet tartott. 30 éve működik az a képek, jelvények, szobrok őrzik a rendszerváltás 

előtti múltunkat. Éva büszkén említi meg, hogy vállalkozás, amelyet a férje álmodott meg ma-
2002-ben Orbán Viktor is felkereste a Legvi-guknak. Amelyhez annyi emlék, vágy és 
dámabb Barakkot.elképzelés fűződik. Ami közös életük tárgyiasult 
Nagyon tetszett a miniszterelnök úrnak ez a hely, lenyomata.  Most már ez lesz a harmadik tavasz, 
amelyhez hasonló „dekorációjú” már csak né-hogy magára maradt a három gyerekkel.  Itt 
hány van hazánkban. Nem csak a díszítése, maradtak számtalan befejezetlen tervvel, és 
hanem a hangulata is különleges volt.  Nagyon ezzel a pubbal az új Vasmű úton. A Legvidámabb 
sokakat a férjem személyisége vonzott ide, Barakk ezért nem csak egy vállalkozás, ami a 
hiszen itt mindig lehetőség volt egy jó be-család megélhetését jelenti, hanem örökség is a 
szélgetésre, egy kis vidámságra. Ezt mi nem szó legteljesebb, legigazabb értelmében. 
tudjuk pótolni, de annak örülök, hogy a családias Régi albumokat lapozgatunk a kezdetekről. 
légkör megmaradt. Itt nem csak kikapcsolódni, 1983 nyara volt, amikor a férje eldöntötte, hogy 
beszélgetni, kicsit lazítani lehet, hanem oda is maszek hamburgeres lesz. 1984. február 14-én 
figyelünk egymásra. Ez a mi örökségünk.nyitotta meg az üzletet, ahol hamburgert, hot 

dogot, sőt még sült kolbászt és hurkát is árultak.  
Ám hamar bebizonyosodott, hogy korai volt az 
ötlet, mert akkor még a dunaújvárosiak nem 
akartak az „utcán enni”. Így alig-alig hozott a 
hamburgeres büfé valamit. Akkor javult a hely-
zet, amikor fagylalttal bővült a kínálat. Nevetve 
meséli, hogy a legnagyobb szenzáció a hupikék-
törpike fagylalt volt, ami egy véletlenből 
született. Belefolyt a kék ételfesték a vanília 
fagylaltba. Gondolták, ha már így történt, legyen 
a fantázianeve hupikéktörpikék. Imádták a gye-
rekek a kék színű fagylaltot, így „licensszé” lett a 
véletlen.
1990 márciusában kapták meg a szeszmérésre 
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LED-es izzók nagy választékban
különböző foglalat típusokkal,

hideg- és meleg fénnyel!

A nagy tabu — Halál és gyász a családban
Sajnos életünk során mindannyiunknak szembe kell néznünk azzal a ténnyel és mérhetetlen 
fájdalommal, amit egy szeretettünk elvesztése okoz. Ilyenkor sokféle, ellentmondásos érzést 
tapasztalhatunk magunkon és családtagjainkon, pánikot, bénultságot, szorongást, dühöt, esetleg 
bűntudatot. Közben érzelmileg teljesen ki is merülünk, lelassulunk, még bizonyos esetekben 
depressziós tüneteket is megélünk. Ahogy ezeket mind átéljük, a gyász folyamata lezajlik és az idő 
múlásával ezek az intenzív, erős érzelmek elhalványulnak, enyhülnek. De sok ember számára a bánat 
nem csökken, a fájdalom még évek múltával sem szűnik meg, képtelenek tovább lépni az életben - 
valahol elakad a gyász folyamata. A hit és a pszichológus segítségével azonban ők is át tudnak lendülni 
azokon a nehézségeken, amik megakadályozzák a veszteség feletti fájdalom enyhülését.
Véleményem szerint nem szabad a halált tabuként kezelni a családon belül, ki kell beszélni magunkból, 
mert megakad a gyász folyamata és ez különböző kezdetben pszichés, később szervi betegségekben 
jelentkezhet.
Általában súlyos veszteségre, a szeretett személy halálára azonnali reakció a sokk. Sokkos állapotban az 
ember nem érez semmit, még sírni is képtelen. Ezzel párhuzamosan megjelenik a tagadás fázisa, amikor 
nem tudja elfogadni a valóságot, a szeretett személy halálát.  Néha, a folyamat részeként a harag, a düh 
is megjelenik, ami irányulhat önmaga felé, a világ, az orvosok, vagy az elhunyt személy felé is. Ezzel 
együtt a lelkiismeret furdalás is megjelenik. Mindez teljesen normális része a gyászfolyamatnak! Ezután 
következik a depresszív fázis, olyan tünetekkel, mint motivációvesztés, visszahúzódás a világtól, változás 
az étvágyban, testi fájdalmak, alvászavarok. Fájdalmas hónapok után kezdi az ember elfogadni a 
megváltoztathatatlant, ezzel együtt elkezd alkalmazkodni az új élethelyzethez. Természetesen sok 
minden megzavarhatja, megváltoztathatja vagy meghosszabbíthatja időben ezt a folyamatot. 
Ennek a folyamatnak a legnehezebb része az elengedés. Elengedni a szeretetünket, hogy Ő is és mi is 
békében folytathassuk életünket tovább. Az első és legfontosabb segítség a család minden ember 
számára, de ha ez nem sikerül, akkor ma már ne féljünk segítséget kérni az erre szakosodott 
pszichológusoktól, gyászterapeutáktól.
                                                                                                                       Sz.P.K.
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Március az MMK-ban

Lakásdíszítő foglalkozások felnőtteknek
minden szerdán 16-19 óráig

Bódy Gábor Ifjúsági Filmklub:
4. 17 óra – Szenvedélyek viharában
Rendezte: Edward Zwick
11. 17 óra – Az utolsó szamuráj
Rendezte: Edward Zwick
18. 17 óra – Memphis Belle
Rendezte: Michael Caton-Jones
25. 17 óra – PI élete
Rendezte: Ang Lee
A belépés ingyenes!
Helyszín: Földszinti Színházterem
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Március 10. 18 óra ,
Paletta Kulturális Szabadegyetem és a
Tudástár előadássorozatának következő témája:
Biorezonancia a gyógyászatban
Előadó: Dr. Kemény János gyermekorvos
Helyszín: III. emelet 310-es terem
A belépés ingyenes!
Március 14-15-16-án 
Az MMK Király Sakk klub
Országos Sakkbajnoksága
Március 15-én 
Talpra Mah Jong!
Az MMK Mah Jong klubjának
Országos Bajnoksága
Helyszín: aula
Március 20. 16 óra
Felelj ha tudssz!!
Vetélkedő kisiskolásoknak I. forduló
Helyszín: III. emelet 310-es terem 
Március 21. 16-17 óráig
Csupa csoda Klub 
Interaktív foglalkozások kicsiknek és nagyoknak
Helyszín: színházterem
Míves Emberek Vására: 
(minden hónap harmadik szombatján) 9-18 óráig
Helyszín: aula
Március 28. 19 óra:
MMK Open Mike Club 
Hay Joe Acoustic Forum ()
Helyszín: Földszinti Színházterem
Március 31. 17 óra
Írisz Versszínpad verses teadélutánja
Fellépnek: Bardocz Éva, Kollárné Jánoki Anna,
Barna József, Ifj. Pálfalvi János
A belépés ingyenes!
Helyszín: Földszinti Színházterem
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Tavaszi Bartók Bérlet 2.   B2   Tavaszi Kodály Bérlet 2.   K2   Tavaszi Petőf Bérlet 2.   P2    Ifjúsági zenei bérlet 2.   IZ2     Családi Előadás   CS

Színházterem          Stúdióterem           Aula            Táncszínház, próbaterem           

 március 7. P MAGYAR TÁNCOK 
Tánckoncert két felvonásban

0019

9. V MÁJUS!
Szép Ernő a Május és az Igazgató úr! című egyfelvonásosok

0019

10. H MAGYAR TÁNCOK 
Tánckoncert két felvonásban

0019 B2

11. K MAGYAR TÁNCOK 
Tánckoncert két felvonásban

0019 K2

12. SZe MAGYAR TÁNCOK 
Tánckoncert két felvonásban

0019 P2

13. CS VENDÉGSÉGBEN
 VENDÉG: Tóth KrisztinaSzerkeszti a pedagógus

0018

16. V BARTÓK ORFEUM
Zenés kávéházi este 

0019

17. H VERSLÁBAK
Táncköltemény magyar költők műveire

0014
0018

19. SZe

VERSLÁBAK
Táncköltemény magyar költők műveire

1000

A PADLÁS
Félig mese-félig musical

1400

20. CS MAGYAR TÁNCOK 
Tánckoncert két felvonásban

1900

21. P MÁJUS!
Szép Ernő a Május és az Igazgató úr! című egyfelvonásosok

1400

1900

22. SZo BARTÓK ORFEUM
Zenés kávéházi este 

1700

24. H „TOP 10 ZENEKARI MUVEK”
A Filharmónia Magyarország Kft szervezésében

1100

1400

IIZ

3

25. K BÖLLÉRBALETT
Bödőcs Tibor Stand up estje 

1900

26. SZe MÁJUS!
Szép Ernő a Május és az Igazgató úr! című egyfelvonásosok

1400

1800

27. CS TIPEGO-TOPOGÓ
Babaszínház

009
1030

28. P A PADLÁS
félig mese-félig musical

1900

29.
SZEGÉNY DÁNIEL!

SZo
Bűnügyi komédia két részben 

1900

„KELL EGY HELY…”
Családi nyílt nap

1100-től

1500-ig
CS

31. H BARTÓK ORFEUM
Zenés kávéházi este 

1900

19, 26. SZe FIT’N’FOLK 1700

P

cs
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című egyfelvonásosok életképek két részben
14 éves kortól / 135 perc egy szünettel

Brahms - Magyar Táncok és Ravel - Bolero. A zeneművészet két nagyszerű alkotása. Világszerte ismert, 
népszerű művek. Ám míg a Bolero-t sokan feldolgozták már táncban, a Magyar Táncokról még nem készült 
jelentős koreográfia. Most egy estén bemutatásra kerül mindkét darab - ami összeköti őket: a zene és a tánc 
újszerű találkozása…

Táncolják a Bartók Táncszínház táncművészei:
Eller Gusztáv, Hahn Jusztina, Hernicz Albert, Jaklics Liliána, Jászka Erika,
Kárpát Attila, Kovács Dénes, Papp Éva, Széchenyi Krisztián, Takács Judit 

Koreográfus-rendező: VÁRI BERTALAN

7-én 19 óra

Díszlettervező: Varga Járó Ilona
Jelmeztervező: Kiss Julcsi
A rendező munkatársai:

Siegrist Cecília, Dubai Péter
Rendező: SZIKSZAI RÉMUSZ IGAZGATÓ ÚR! – Szereplők:

Igazgató: Király Attila
Ida kisasszony: Lapis Erika
Irodafőnök: Gasparik Gábor
Titkárnő: Polgár Lilla

MÁJUS – Szereplők:
A gyufaáruló fiú: Dubai Péter
A cipősubickoló: Gasparik Gábor
A luftballonos: Polgár Lilla
A rikkancs: Gasparik Gábor
A virágárus asszony: Polgár Lilla
A csibész: Gasparik Gábor
A rendőr: Király Attila
Egy fiú: Csadi Zoltán
Egy lány: Tőkés Nikoletta
Egy férfi: Tóth József (Jászai-díjas)

A két világháború között játszódó drámák társa-
dalmi háttere szinte előképe a mai magyar társa-
dalmi problémáknak. A megélhetési nehézségek, a 
fiatalok párkapcsolati problémái, az anyagi és a 
nemi kiszolgáltatottság korunk mindennapjaihoz is 
hozzátartozik. Szép Ernő mély megértéssel, lírával, 
fanyar humorral kezeli hőseinek sorsát; kérdéseket 
tesz fel egy jobb élet reményében. 

Előadások
Március 9. 19 óra
Március 21. 14 és 19 óra
Március 26. 14 és 18 óra

Szép Ernő Május és az Igazgató úr!

Szép Ernő örökösének az engedélyét a Hofra Kft. közvetítette.  www.hofra.hu



Az urna előkerülése Formája és központi helye az ókori görögök 
Tavaly bemutattam már egy urnát, amely a omphaloszához, a Föld köldökéhez, közép-
2004-es kisapostagi ásatásomon került elő. pontjához teszi hasonlóvá. A Föld középpontja 
Most egy másik, nem kevésbé izgalmas tár- pedig különösen alkalmas hely az istenekkel, 
sáról lesz szó, amelyet ugyancsak ebben a túlvilági lényekkel való kapcsolatteremtésre.
nagyrévi-vatyai kultúrás temetőben találtunk.  A díszítés párhuzama
A 100. sír is hamvasztásos temetkezés volt, Hasonló ábrázolást a közeli Dunaújvárosból 
körülbelül Kr. e. 2000-ben került a földbe. Az ismerünk, még az urna alakja is hasonló. Egy 
emberi maradványok közé kis bögrét tettek. Az korábbi elképzelés szerint olyan épületről 
összeroskadt edénydarabok közül csak az urna lenne szó, amelyikből alsó test és fej nélküli, 
füle hiányzott. Az urna száját lezáró tál tel- stilizált emberalakok nyúlnak ki. Ez az elkép-
jesen sértetlen volt, az urnadarabok pedig szo- zelés most már valószínűleg helyesbíthető. A 
rosan feküdtek egymáson, tehát a sírt sem em- kisapostagi figura megfogalmazása ugyan 
ber, sem állat nem bolygatta meg. Vagyis a kicsit más, mint a 2 illetve 3 pár végtaggal 
fülnek már a sírbatételkor hiányoznia kellett. rendelkező dunaújvárosi alakoké, de félre-
Olyan urnával lehet dolgunk, amelyet ere- ismerhetetlenül ugyanazt a szarvas, kettő 
detileg nem a temetkezés számára készí- illetve három pár végtaggal rendelkező mito-
tettek, hanem valamilyen más célra hasz- lógiai lényt ábrázolják.
náltak. A használat során megsérült edényből A rajzoknak egyelőre nincsen más, egyértelmű 
másodlagosan lett temetkezési kellék. párja, ezért lehetséges, hogy olyan lényről van 
Bár a régészek szeretik a kerek számokat azok- szó, amelyiket csak a mai Dunaújváros szű-
nak a síroknak kiosztani, amelyekben vala- kebb környezetében tiszteltek, féltek.
milyen jó lelet kerül elő, ez esetben a véletlen 
alakította a számozást. Csak a felszedés során 
vettük észre, hogy az urna oldalát különleges, 
bekarcolt díszítés borítja. És mivel a legjobb 
leletet Bóna professzor szerint sohasem a 
régész találja, talán érthető az örömöm, hogy 
ezt a 4000 éve senki által nem látott rajzot 
először én vettem észre.
A központi figura
Az edény hasán agyagléc fut körbe, amely  a 
füllel ellentétes oldalon  háromszög alakban 
kidudorodik. A főjelenetet is itt, a füllel 
szemben találjuk: a dudor fölé alakot kar-
coltak be, melynek két lába a háromszög két 
oldalán éri a lécdíszt. Testét négy négyszög 
alkotja, további végtagjai a test két oldalából 
indulnak ki: két „karjára” három, másik két A cikk bővebb, több képpel illusztrált válto-
„karjára” két ujjat karcoltak. A legfelső négy- zata a
szög lehet a lény feje: ennek két sarkánál V http://dunaujvaros.tmmi.hu/2014.-februar-
alakban megtörő szarvakat látunk. egy-masik-bronzkori-urna-kisapostagrol 
Talán az alak jelentőségére utal a két lába oldalon olvasható.
közötti dudor, amelyre mintha ráguggolna. 

INTERCISA MÚZEUM

Kisapostagi urna

Keszi Tamás
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Ákos és Viktor lett a hónap diákja

Cserna Gábor méltatta a többi jelöltet is, így az Arany János iskolából Kovács Máté kumite 
Európa bajnokot, a Dózsa György Általános Iskola Bali Bettinát, aki a tanulásban és a 
művészetekben is kiemelkedő eredményeket ért el. A Dózsa iskola Szilágyi tagiskolából Ancsa 
Robertet, aki az informatika versenyen első lett, és jól kosárlabdázik is. A Bánki Középiskolából 
Gurisatti Lilla és Horváth Máté Sebestyén jó tanulók- jó sportolók méltóak az elismerésre, 
valamint a Bánki Középiskolából Veres-Kovács Petra, aki a 2013-as Fehérvár Hangja verseny 
győztese lett. A Széchenyi Gimnáziumból Az Újvárosi Kanászok népdal-éneklő csoport, többi 
között kétszeres Arany Páva díjjal rendelkeznek. A Lorántffy Szakközépiskolából Pálfi Lilla és 
Schnee Dóri a „Nagy utazás” divatillusztráció és ruhatervezés pályázaton értek el első és 
harmadik helyezést, és nem utolsó sorban a Hild Futsal csapatát. Hogy mennyire nem csupán 
papíron léteznek a teljesítmények, igazolja az, hogy az ünnepség végén az Újvárosi Kanászok 
dalra fakadtak mindenki nagy örömére. 

Ákos óvodás korától sakkozik. Naponta 2-3 órát tölt a sporttal. Szenvedélye a családra is 
ráragadt, édesapja ugyan nem sakkozik, de szívesen menedzseli a sportágat, s persze fiát is. 
 Viktorról azt mondják a tanárai, hogy született őstehetsége van a természettudományokhoz, 
mindent megnyert, ahol elindul. Nem szeret veszteni, nem szeret, ha legyőzik, s ezért mindenre 
képes.
Az oktatási intézmények jelölték azokat a diákokat, akiket az elismerésre méltónak tartanak, 
majd a www.infodunaujvaros.hu honlapon lehetett rájuk szavazni, így a városlakók szavazata 
alapján alakult ki a sorrend, amely ezúttal holtversenyt eredményezett, hiszen olyan csekély 
szavazatkülönbség alakult ki a két legtöbb szavazatot kapott diák között.  Így Cserna Gábor, 
polgármester a hónap diákja címet Kratzmajer Ákosnak, a Petőfi iskola 4.a osztályos 
tanulójának és Boros Viktornak a Rudas 11. évfolyamos informatika szakos tanulójának adta át. 
Így a hónap iskolája címet a Petőfi iskola és a Rudas Középiskola nyerte el.
Kratzmajer Ákos 4. a osztályos tanuló, aki amellett, hogy kitűnő tanuló, a sakk sportban is 
rendre szép eredményeket ér el, és egyre rangosabb versenyeken arat győzelmeket.
Legutóbb hétvégén a diákolimpiát nyerte meg.
Boros Viktor a természettudományokkal már általános iskolában is szívesen foglalkozott, ami a 
szakközépiskolában kiemelkedő helyet foglal el már nála. Számtalan versenyen indult az elmúlt 
időszakban eredményesen. Így többi között az Irinyi János Országos Kémia verseny országos 
döntőjében ért el sikereket, és a Mikola Sándor Tehetségkutató Fizika versenymegyei első 
helyezettje. A diákok és az iskolák a Zeusz és Sport és a DLSZ ajándékait vehették át.
Nagyon nagy küzdelmet folytattak a városlakók szavazataiért a legjobbak, de ugyancsak 
elismerésre méltóak voltak a többi versenytársaik is.  Cserna Gábor, polgármester hangsúlyozta, 
hogy nem összemérhetők a különböző teljesítmények, s mindegyik jelölt diák kimagasló 
eredményeket mondhatnak magukénak. 
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Vasvári Pál Általános Iskola
Endrész Klaudia (atléta) a Vasvári Pál Általános Iskola tanulója az idei 
évben is kiemelkedő sport teljesítményeket ért el. Klaudia 5 évvel 
ezelőtt kezdett ismerkedni a sportok királynőjével, az atlétikával. 
Most 6. osztályos tanulónk kétszeres korosztályos válogatott atléta, 
távolugró. Az idei tanévben (szeptember hónapban) Varsóban 
megrendezett válogatott viadalon első helyezést ért el távolugrásban. 
December hónapban vehette át a megyei Jó tanuló jó sportolói díjat. 
Február 8-9-én Budapesten a Syma Csarnokban megrendezésre 
került Országos Fedett pályás Atlétikai versenyen távolugrásban 
elnyerte a bajnoki címet egyéni csúccsal 523 cm-rel, ezen kívül 60 m-
en is helytállt, bronzérmet sikerült szereznie.

Arany János Általános Iskola
Éliás Melinda, az Arany János Általános Iskola emelt szintű angol 
tagozatának 3. osztályos tanulója. Első helyezést ért el a városi és 
városkörnyéki helyesírási versenyen. Kiváló teljesítményéhez 
gratulálunk! Melinda csendes, halk szavú kislány, aki matematikából 
is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Társai nagyon szeretik, a 
néptánccsoport és a kosárlabdacsapat aktív tagja.

Dózsa György Általános Iskola
Az Adonyban hagyományosan megrendezésre kerülő 
„Szent István és öröksége” tankerületi történelmi 
vetélkedőn Rajcsányi Máté és Kállai Soma 5. d osztályos 
tanulóink 1. helyezést értek el. A fiúk nagy érdeklődést 
mutatnak a történelem tantárgy iránt, de széles körű 
ismeretekkel rendelkeznek az élet egyéb területéről is. 
Sokat járnak kirándulni, ahova előre megtervezik 
programjaikat, így az órákon tanultakat lelkesen egészítik 
ki saját élményeikkel.
Gratulálunk a fiúknak és büszkék vagyunk rájuk!

A Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagiskolája
Horváth Nikoletta 8. osztályos tanulónk. Nagyon sokoldalú. Tanulmányi 
eredménye jó, sok tantárgy iránt érdeklődik. Különösen a biológia érdekli, ezt a 
tudását kamatoztatta is, mivel csapatával 1. helyezést értek el az „Egészséges 
életmód” versenyen. Emellett állatimádata rendkívüli. Niki igazi erőssége a 
művészet. Több rajzpályázaton díjazott lett. Énektehetsége számos versenyen 
elismerést nyert. Népdalénekléssel a helyi gimnázium „A magyar kultúra 
napja” alkalmából rendezett vetélkedőn arany minősítést kapott. 
Székesfehérvárról is elismerő oklevéllel tért haza. Sportban és táncban is motivált. A Hild iskola 
lány futball-bajnokságon csapatával II. helyezést ért el. Imád táncolni, számtalan alkalommal 
különböző csoportoknak tanít be saját koreográfiával táncokat, amelyekben ő is szívesen részt 
vett. Gratulálunk, Niki, nagyon büszkék vagyunk rád!

Ki legyen a hónap diákja márciusban?
Az alábbiakban azoknak a diákokat és az eredményeit mutatjuk be, amely által mindegyik 
méltó lenne a hónap diákja címre. A döntés ettől kezdve azonban csak Önök kezében van!  
Február 8. és február 20. között szavazhatnak kedvenceikre a www.infodunaujvaros.hu 
versenyrovatában.
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Petőfi Sándor Általános Iskola
Dobos Áron a Petőfi iskola hetedikes diákja. Évek óta kitűnő tanuló, tavaly 
év végén nevelőtestületi dicséretben részesült, az idei félévkor 5,00 volt 
az átlaga. Áron kiemelkedő tanulmányi munkája mellett kiváló sportoló 
is. Az MTK Budapest III. korcsoportos igazolt labdarúgója. 
Nevelőegyesülete a Dunaújvárosi Városi Sportiskola csapata volt. A DVSI 
színeiben a kiemelt serdülő bajnokságban 2. lett csapatával, azóta pedig 
az MTK együttesével csak első és második helyezéseket értek el. Tavaly az 
U-13 Nyugat I. osztályát megnyerték, jelenleg a keleti csoportban a 
második helyen állnak. Áron az iskola után nap, mint nap felutazik 
Budapestre, hogy részt vehessen a délutáni edzéseken, hétvégén pedig 
mérkőzéseken szerepel. Gyakran a kocsiban tanulja meg, írja meg a 
leckéit, beleértve a szorgalmi feladatokat is, hogy ne rontson az átlagán. 

Gárdonyi Géza Általános Iskola
„Mert a zene derűt ad és elragad  magával…”. Kodály Zoltán gondolatát láttuk megelevenedni 
tanulóink arcán ebben a tanévben, amikor a városunkban megrendezésre kerülő népdaléneklési 
versenyeken szerepeltünk. Mindig örömmel és vidáman jöttek, ha gyakorolni kellett, 
kényszernek nyoma sem volt. Tetszettek nekik a dalok, élvezték az éneklést. A Fejér Megyei 
Népdaléneklési Versenyen szép eredménnyel végezett az Írisz népdaléneklő csoportunk és a 
Huszár Liliána  Kis Alex énekkettősünk is, akik továbbjutottak a rácalmási területi döntőbe. A 
Széchenyi István Gimnáziumban tartott a Magyar Kultúra Napjához kötődően meghirdetett 
népdaléneklési seregszemlén csoportunkat és énekkettősünket is kiemelt arany minősítéssel 
ismerték el.

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Turcsán Fruzsina rendkívül sokoldalú egyéniség. Aktívan kiveszi a részét mind 
az osztály, mind az iskolai életből. Az osztály programjainak lebonyolításában 
oroszlánrészt vállal. Az iskolai stúdió munkáját segíti. Rendszeresen vesz részt 
fizika és kémia versenyeken, junior mérnök, előadásokat tart. Kiválóan 
zongorázik, amit az iskolai programok keretében bemutat (pl. kiállítás 
megnyitók, gála). Heti rendszerességgel szervezi az iskola diákkórusát.

A RÖDICS munkáját is segíti, önkéntes munkát rendszeresen vállal. Középfokú angol 
nyelvvizsgával rendelkezik, most a felsőfokúra készül. Kiváló szervező munkájával óriási 
segítséget nyújt mind diáktársai, mind tanárai számára.

Szűkre szabott szabadidejében aktívan részt vesz az iskolai rendezvényeken, megmé-
rettetéseken. Rendkívül udvarias, szolgálatkész kamasz, aki a társai körében is népszerű.
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A Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola története régre nyúlik vissza. 1961/62-ben a 
Vasvári, a Szórád, a Ságvári és a Móricz iskolák tagozataként működő osztályokból létrejött egy önálló 
intézmény, a Dolgozók Általános Iskolája, 1962/63-ban pedig a Dolgozók Gimnáziuma és 
Közgazdasági Technikuma. Ezeket az intézményeket egyesítette 1964. szeptember 1-jétől a 
Dolgozók Általános és Középiskolája.
1967-től már közgazdasági kiegészítő, építőipai, ruhaipari, textilipari, kereskedelmi osztályaink is 
indultak, 1974-től a szakmunkások szakközépiskolája három évfolyamos, 1994-től pedig intenzív 
két évfolyamos osztályai is működni kezdtek. Közben volt három olyan év, amikor a gépészeti képzés 
is hozzánk tartozott. Intézményünk 1977-ben vette fel a Földes Ferenc nevet, majd sok év múltán, 
1990-ben önálló épülethez jutott. A rendszerváltást követően, 1994-ben Dunaújváros Közgyűlése 
iskolánk nevét  kérésünkre Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakközépiskolára változtatta. 
A fokozódó elhelyezkedési és finanszírozási nehézségek arra kényszerítettek bennünket, hogy további 
képzési lehetőségek után kutassunk. Ezért indítottunk iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat 
(mérlegképes könyvelői, informatikai, nyelvi stb.), melyek egyrészt biztosítják az ott tanítók állandó 
továbbképzését, másrészt így önálló bevételeinkkel hozzájárulunk körülményeink javításához. A 
Dunaferr Sportegyesület kezdeményezésére 1997-ben beindult a nappali tagozatú gimnáziumi 
képzés sportolók számára.
2008-tól tánctagozattal bővítettük a képzési palettánkat, majd elindítottuk a szakképzéseinket is 
vendéglátóipari szakokon.

Az iskolában hatodik éve működik tánctagozat, 
ahol középfokú táncművészeti képzésben 
részesülnek a felvételt nyert tanulók.
A város és környéke, sőt Adony, Bölcske, Érd, 
Szabadszállás és Százhalombatta általános 
iskoláiból is érkeznek többnyire alapfokú 
képzettséggel rendelkező, táncot szerető és 
tanulni vágyó fiatalok.
A Táncművészeti Tagozat elsődlegesen nem 
hivatásos táncosokat képez, hanem az iskola 
keretén belül rendszeres és magas szintű (de 
nem egyirányú!) testképzést biztosít. Az 
órarendbe illesztett tantárgyak között szerepel 
klasszikus balett, jazz és modern tánctechnika, 
improvizáció és kompozíciós ismeretek, utcai és 
színpadi táncok.

A táncpedagógus szemével

A tánctagozatosok eredményes munkáját igazolják a városi és vidéki rendezvényeken való rendszeres 
fellépések, a megyei és városi versenyeken elért dobogós helyezések és arany minősítések, illetve a 
sikeres felvételik a Magyar Táncművészeti Főiskolára.
Bálint Judit táncpedagógus

Bemutatkozik a
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A legfőbb szempont az iskola választáskor az volt, hogy olyan suliban tudjam 
folytatni tanulmányaimat, ahol nem kell lemondanom a fociról. Édesapám 
egyik barátjának a fia ugyanezen okból jött Dunaújvárosba tanulni, ő keltette 
fel érdeklődésemet a várossal és a város adta lehetőségekkel kapcsolatban.
Ez az iskola nagy figyelmet fordít a diákok sportéletére és maximálisan 
támogatja őket, azaz minket, hogy minél jobb sportolóvá és sikeres, nagy jövő 
előtt álló emberekké válhassunk. Nehéz volt kiszakadni a család oltalmazó 
gondoskodása alól, de ahhoz, hogy elérjem az álmaim, áldozatot is kell hozni. 
A szerető és támogató szülői háttér és a nevelőtanárok segítőkészsége és 
támogatása is segített abban, hogy eljussak idáig. Köszönöm Nekik.
Sinkó Dorián (G12.S)

Rosti  a sportiskola

Hamar eltelt az a 4 év, amit az iskolában 
töltöttem. Nagyon sokat köszönhetek annak a 
három tanárnak, akik táncot tanítottak nekünk. 
Szarka Éva, Bálint Judit, és Tóth Boglárka. Életre 
szóló barátságok köttettek ez idő alatt. Nagyon 
sokat tanultam emberileg és szakmailag is tőlük. 
Sok olyan emléket szereztem, amit soha nem 
felejtek el. Köszönöm nekik mindezt!
Kuhár Alexandra

Szakmai és pedagógiai profizmus

5 éves korom óta táncolok. Az általános iskola 
után nagyon örültem, hogy viszonylag közel 
találtam egy olyan középiskolát, ahol táncot 
oktatnak. Hatalmas lehetőséget kaptam arra, 
hogy fejleszthessem magam és olyan 
táncstílusokkal is megismerkedhessek, ame-
lyekkel addig nem foglalkoztam. A tanul-
mányaimat a Táncművészeti Főiskolán foly-
tatom, amihez nagy segítséget kaptam a rostis 
tanároktól.
Wenczl Flóra

Egy tánckarrier alapjai

Első osztályos voltam, amikor megismerkedtem 
a tánc világával, ami végigkísérte az általános 
iskolás éveim, és ez befolyásolta a választásomat 
is tizennégy éves koromban, így döntöttem a 
Rosti Pál Gimnázium mellett, itt folytattam 
tovább a tánctanulást. 
A Rosti Pál Gimnáziumban eltöltött éveim során 
nagyon sokat fejlődtem, és ezt főként az iskola 
magas fokú képzésének és színvonalának 
köszönhetem, amely hozzásegített ahhoz, hogy 
most a Magyar Táncművészeti Főiskolán 
tanulhatok!
Iljev Andrea

A tánc szeretete
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2 éve kerültem iskolaválasztás elé. Több iskola nyílt napján is részt vettem, és 
mivel aktív sportoló vagyok, fontosnak tartottam, hogy olyan iskolát válasszak, 
amelyik a sportot támogatja. A dunaújvárosi Rosti Pál Gimnáziumra esett a 
választásom. Nagyon szimpatikus volt számomra az, hogy az aktív sportolókat 
támogatják, rugalmasan kezelik a mérkőzéseken, edzőtáborokon való 
részvételt. A sors úgy hozta, hogy az idei tanévtől átigazoltam a Dunaújvárosi 
Főiskola Vízilabda Egyesülethez. Úgy érzem, hogy mindkét esetben jól 
döntöttem, mert olyan helyeken tanulhatok, ahol jól érzem magam és 
szellemileg és fizikailag is fejlődhetek. Szeretném ebben a városban folytatni 
tanulmányaimat, hogy szakmát kapjak a kezembe.
Czindrich Vivien (G10. S)

Rosti, ahol a vízilabdások is otthonra találnak

Mivel gyerekkorom óta foglalkoztam a kézilabdával, ezért az 
iskolaválasztásnál döntően befolyásolt, hogy olyan helyen tanulhassak 
tovább, ahol ezt a sportágat magas szinten űzhetem. Dunaújvárosban a 
kézilabda nagy múltra tekint vissza, és a Rosti Pál Gimnázium speciálisan az 
ország minden részéről ideáramló sportolók képzésére szakosodott. 
Ez megmutatkozik az órarendkészítésnél, ahol figyelembe veszik az edzéseink 
időpontjait, a hosszabb hiányzások utáni türelmi időnél, hogy legyen 
lehetőségünk bepótolni a lemaradásunkat, és a tanáraink türelmes, megértő, 
segítő hozzáállásán is. Ennek köszönhetően három évig játszhattam a Kohász 
MB1-es csapatában ideális körülmények között. Úgy érzem, remek döntést 
hoztam akkor, amikor a Rostit választottam.
Buda Szandra (G12. S)

Egy kézilabdás szemével

Azért választottam ezt az iskolát, mert a sport fontos szerepet tölt be az 
életemben. Már négyéves korom óta versenyszerűen sportolok. Nyolcéves 
koromig búvárúszásban jeleskedtem, majd jégkorongra váltottam. Jelenleg tíz 
éve jégkorongozom kisebb-nagyobb sikerekkel. Néhányszor sikerült 
bekerülnöm a korosztályos válogatott keretbe is. 2013-ban lehetőségem volt 
pályára lépni a Dunaújváros felnőtt csapatával Csíkszeredában és Brassóban.
Ezekhez az eredményekhez nagyban hozzájárult iskolám, a Rosti Pál 
Gimnázium is, hiszen megértően, rugalmasan állnak hozzá a sportolók 
edzések, versenyek, edzőtáborok miatti hiányzásaihoz, és sokat segítenek a 
lemaradások bepótolásában is.
Kéri Erik (G10. S)

Rostis a jégen

A Rosti Gimnáziumba kerülésem után kezdtem küzdősporttal foglalkozni, 
2010 óta vagyok karatéka a dunaföldvári Jinsei dojonál. Nagyon sokat 
köszönhetek az iskolának és tanárainak, hiszem, hogy a győzelmeim, dobogós 
helyezéseim részben nekik is köszönhetők. Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert az iskolámtól és az egyesületemtől is rengeteg szeretetet, 
támogatást kaptam, amit ezúton is szeretnék megköszönni nekik.
Pereligin Szergej

Egy vérbeli karatés
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Már kiskorom óta az volt az elképzelésem, hogy 
kisgyermeknevelői pályára szeretnék lépni. 
Érettségi után a számba vett lehetőségek közül a 
Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző 
Iskolát találtam a legmegfelelőbbnek a szakma 
elvégzéséhez. Nagyon szimpatikus volt, hogy az 
elméleti oktatást nemcsak pedagógusok, hanem 
a szakma kiválóságai is tartották. Fontos 
szempont volt nekem, hogy a gyakorlatot 
bölcsődékben, kisgyermekek között kaphattuk 
meg. A gyakorlatom során sok tapasztalatot 
szereztem. Nagy segítségemre voltak az ott 
dolgozó kisgyermeknevelők és a tereptanárom is, 
aki nagy gondossággal készített fel a sikeres 
vizsgáimra. Szeptemberben sikerült elhelyez-
kednem a Napraforgó Bölcsődében, ahol kis-
gyermeknevelőként dolgozom.
Kovács Adrienn

A beteljesült álom

Május  az az időszak, amikor a körülötted élők csak az érettségiről beszélnek, 
illetve amikor itt az ideje bizonyítani elsősorban magadnak, és persze azért a 
szülőknek is. 
Így volt ez velem is a tavalyi évben, a sok izgalom közepette nem is nagyon 
gondolkodtam el azon, hogy vajon hol folytathatom tovább a tanulmányaimat. 
A sikeres érettségi után már volt időm ezen gondolkodni. Mindenképp egy 
OKJ-s képzésre szerettem volna jelentkezni, hogy azután nagyobb belelátással 
tanuljam azt, ami igazán érdekel. Nagyon érdekelt az újságírás és a 
kisgyermekgondozás is. 
Végül az utóbbi mellett döntöttem, ami a Rosti Pál Gimnáziumban is indult. A 
második évtől járhatunk bölcsődében gyakorlatra, ami nagyon megtetszett, 

Választás előtt

emellett tapasztalatszerzésként is remek. Tanulunk gyermeki jogokról, pszichológiáról, elsőse-
gélynyújtásról, tanulunk emellett nyelvet is. Az új osztályomról csak jót tudok mondani. Mivel azonos 
az érdeklődési körünk, hamar összebarátkoztunk egymással. 
Ha te is épp választás előtt állsz, és nem tudod, hogy merre indulj tovább, de szeretsz a gyerekekkel 
foglalkozni, akkor mindenképp jelentkezz erre a szakra az iskolánkba.
A választás rajtad áll! 
Libis Vivien (1/13 Gy)

A Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskolával a pályaválasztási 
kiállításon találkoztam először. A nyílt nap nagyon meggyőző és kreatív volt, 
egyből tudtam, hogy ez a nekem való hely. Az évnyitón nagy szeretettel 
fogadtak minket, 9. osztályosokat, és örömmel látták viszont a régebbi 
diákokat is.
Nagyon szívesen járok ebbe az iskolába, mert igazán barátságos a légkör és 
otthonos a hangulat. Ebben az intézményben tényleg minden a diákokról szól, 
tanáraink mindenkiből próbálják a maximális képességeket előhozni. 
A gólyaavatón rengeteg vicces és vidám feladat volt. Emellett nagyon jó 
programokat is szerveznek nekünk, mint például a biciklitúra.
Láng Barbara (V9.A)

Jó szakmát jó helyen tanulni
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A csapategység a siker egyik kulcsa. 

A DPASE remek közösséget alkot!

A téli felkészülés alatt labdarúgóink számára az időjárás kedvező volt a munkához, mely jól 
sikerült, így minden eltervezett feladatot sikerült elvégezni. Több előkészületi mérkőzést is 
játszott a Dobos csapat magasabb osztályban játszó együttesekkel, melyeket úgy kötöttek le, 
hogy azok a célokat maximálisan szolgálják. Ezeken több olyan taktikai elemet is 
gyakorolhattak, ami a jövőre nézve fontos számukra. A téli szünet arra is adott lehetőséget, hogy 
új játékosok igazolásával erősítsen a csapat.  Az érkezőket nem csak játéktudás alapján, hanem 
az szerint is választották, hogy az a csapategység számára is megfelelő legyen. Így nem volt 
nehéz a négy érkező játékos részére sem a beilleszkedés. Urbin Péterrel megerősítették a center 
posztot, míg Papp Mátét visszarendelte a Videoton, az ő helyére Petneházi Márk érkezett, aki 
rutinjával, tapasztaltságával áll a csapat rendelkezésére.  A legfontosabb feladat most az, hogy 
a Dunaújváros megfeleljen az MLSZ kiírásának, vagyis annak, hogy kik lesznek azok a fiatalok, 
akik a kezdőcsapatban szerepelnek majd. Ezt talán a Székesfehérvárról érkezett középpályás, 
Sárközi Norbert oldhatja meg, de itt van Jakab, Sóron és Tóth is, akikre szintén lehet számítani. 
Azt azonban, hogy közülük ki lesz ott kezdőben, az a teljesítményüktől és attól függ majd, hogy 
melyikük tud tartósan jó formát mutatni az edzéseken és a mérkőzéseken. A csapat alapvető 
célkitűzése nem változott, ami hosszútávon a biztos NBII-ben maradást jelenti. Ha a tabellára 
nézünk, akkor már kimondható, hogy ezt teljesítették, de továbbra is úgy állnak a feladataik elé, 
hogy mindig győztesen hagyják el a pályát. A DPASE remek közösséget alkot, a játékosok jól 
tudják, hogy milyen célokért kell megküzdeniük, és ezek eléréséért mindent el is követnek.

Csehi Tamás: - Szeretném, ha a csapatunkkal be tudnánk bizonyítani, hogy amit elterveztünk, 
azt végre is tudjuk hajtani.  Ez pedig most már egyértelműen az első osztályba kerülés 
kiharcolása. Folyamatosan kell fejlődnünk, de biztos, hogy várhatók kisebb hullámvölgyek. 
Elszántan, nyugodtan, fegyelmezetten kell játszanunk.  

Urbin Péter: - Nagyon örülök, hogy hamar befogadtak a fiúk. Nagyon jó a társaság, ez az egyik 
legfontosabb erényünk. Csatár vagyok, így mindnet meg fogok tenni azért, hogy minél többször 
bevegyem az ellenfelek kapuját. Állandósítani kell a jó formánkat ahhoz, hogy minden 
mérkőzést követően győztesként hagyjuk el a pályát. 

Böőr Zoltán, a DPASE csapatkapitánya: - Az új 
csapattársak hamar beilleszkedtek kö-
zösségünkbe, mely a tavaszi szezonban is 
bizonyítani akarja, hogy ott a helye az első 
osztályban. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, 
nem lesz elég, ha valaki csak egy meccsen 
nyújtja a maximumot, hiszen arra, mint 
szurkolóink támogatására, az egész sze-
zonban szükségünk lesz! 

Petneházi Márk: - Nagyon szeretném, ha a Dunaújváros PASE labdarúgójaként lehetnék első 
osztályú játékos! Ezért mindent meg fogok tenni! Remélem, hogy hétről hétre egyre több 
szurkoló jön ki a stadionba, akik buzdításukkal segítenek nekünk. 
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Büszke vagyok a lányokra!

edzés munka ugyanúgy zajlik, mint a 
férfiaknál, hiszen ugyanazt kell, hogy megta-
nulják. Éppen ezért 13 éves korig együtt is 
játszanak. Ezt követően történik a szétválás. 
Öröm számomra, hogy a lányok rendszeresen 
jelen vannak az edzéseken, melyeken 
nagyszerű munkát végeznek. 
– Kiknek tart most edzéseket?
– Hozzám a felnőttek tartoznak, de foglal-
kozom még az U15-ösök egyik csoportjával is. 
Vannak azonban változások a csapat életében, 
melyeket az NBI-ben való indulás követel meg 
tőlünk. Az előírások szerint kell, hogy ren-

– A női foci a szívem csücske, hiszen amikor delkezzünk lány U15-ös csapattal, valamint a 
1998-ban elkezdtük ezt a munkát az Bozsik Programban játszó 7-9-11-es kor-
egyesületnél, azonnal bejelentkeztek a lányok osztállyal is. Ez most számunkra a kiemelten 
is, hogy ők is szeretnének csapatot csinálni. fontos feladat, ezt kell megszerveznünk. 
Természetesen igent mondtunk, így kezdődött Várjuk tehát azoknak a lányoknak a je-
el a közös munka. Szerencsére! Ezt azért lentkezését egyesületünkbe, akik szeretik a 
mondhatom, mert soha sem csalódtam ben- labdarúgást, és szeretnének egy jól működő 
nük, rengeteg örömöt okoznak nekünk! Jó egyesület tagjai lenni. Ezt a feladatot nyárra 
velük dolgozni, de az igazsághoz hozzá tar- kell megoldanunk. Ha valaki kedvet érez a 
tozik, hogy sokszor ez nehezebb, mint a sport iránt, jöjjön, nézze meg a most működő 
fiúkkal. Teljes mértékben meg vagyok elé- csapatok edzéseit, akik példaképek lehetnek 
gedve a csapatainkkal. Igaz, hogy még nem számukra. Büszke vagyok arra, hogy van 
érték el azt a szintet, amit szeretnénk. Ehhez köztünk olyan lány, aki több mint tíz éve 
az is hozzátartozik, hogy az elmúlt két évben egyesületünk tagja, de van olyan, aki 7-8 éve 
nagy átalakuláson ment át az egyesület. Volt van köztünk. A vízválasztó nálunk is a 18-19-
egy generációváltás, nagyon sok fiatal került éves kor, amikor a továbbtanulás, a munka, 
az U15-ös csapatból a felnőttbe. Most álltunk vagy a családalapítás miatt mennek el a 
úgy össze, hogy meghatározóak tudunk lenni a csapattól.
bajnokságban. 
– Mi az alapvető különbség a női és a fiú foci 
között?
– A fájdalomküszöbben nincs, hiszen a rúgás, 
a sérülés mindenkinek fájdalmas. Az akarat, a 
kitartás sem különbözik, de a lányok néha 
azért hisztisek egy kicsit. A játékuk azonban 
sokkal szebb, mint a fiúké! Nem annyira 
durva, nem annyira erőszakos, bár a mai női 
labdarúgásban azért felfedezhető az erőszak 
is. A különböző taktikai és technikai 
feladatokat könnyen megtanulják, elsajá-
títják, és a játék közben alkalmazzák is. Az 

Az utóbbi években egyre népszerűbb városunkban a női labdarúgás, mely a Dunaújváros 
PASE égisze alatt több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Vígh György elnök úr, aki 
egyben a női csapatok edzői feladatát is ellátja, büszke az eddigi játékosaira.
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  1. – 15:00 A Biblia a magyar képzőművészetben: Munkácsy Mihály: Ecce homo (Reisinger János)

                     József Attila Könyvtár

  3. – 17:00 – Bibliai Szabadegyetem: Énekek éneke (dr. Ősz-Farkas Ernő) – József Attila Könyvtár

  4. – 17:00 – Bódy G. Filmklub: Szenvedélyek viharában – MMK színházterem

  5. – 16:00-19:00 – Lakásdíszítő foglakozás felnőttek – MMK 105-ös terem

  7. – 19:00 – MAGYAR TÁNCOK – Bartók KMH -Színházterem

  7. – 17.00 – Páhi Péter képzőművész „Betevő” c. kiállítása – Intercisa Múzeum, II. emelet-nagyterem

  8. – 16:30 – Cimbora Klub – József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtár

  9. – 19:00 – Szép Ernő: Május – Bartók KMH -stúdióterem

10. – 17:00 – Bibliai Szabadegyetem: Jeremiás próféta könyve, Jeremiás siralmai (dr. Tokics Imre)

                     József Attila Könyvtár

10.  – 18:00 – Palette K. Szabadegyetem és a Tudástár közös előadássorozata:

                     Dr. Kemény János előadása a Biorezonencia a gyógyításban címmel – MMK 310-es terem

11. – 17:00 – Bódy G. Filmklub: Az utolsó szamuráj – MMK színházterem

12. – 16:00-19:00 – Lakásdíszítő foglakozás felnőttek – MMK 105-ös terem

14-15-16-án – 9:00-18:00 – Király Sakk Klub Országos sakkbajnoksága – MMK

15. – 9:00-18:00 – Talpra Mah Jong - az MMK Mah Jong klubjának Országos Bajnoksága – MMK

17. – 17:00 – Bibliai Szabaegyetem: Ezékiel prófét könyve (Simon Zsolt) – József Attila Könyvtár

18. – 17:00 – Bódy G. Filmklub: Memphis Belle – MMK színházterem

19. – 16:00-19:00 – Lakásdíszítő foglakozás felnőttek – MMK 105-ös terem

20. – 16:00 – „Felej ha zudsz!” – MMK 310-es terem

21. – 16:00 – Csupacsoda Klub – MMK színházterem

21. – 17.00 – „Egy féltve őrzött magángyűjtemény” c. kiállítás – Intercisa Múzeum, I. emelet-kisterem

22. – 9:00-18:00 – Mives Emberek Vására – MMK aula

25. – 17:00 – Bódy G. Filmklub: PI élete – MMK színházterem

28. – 18:00 – Vizsolyi Lívia fagottművész koncertje – Dunaújvárosi Sándor Frigyes AMI

28. – 19:00 – Hay Joe Acoustic Forum - Open Mike Club – MMK színházterem

31. – 17:00 – Írisz Versszínpad Verses teadélutánja – MMK színházterem

– 

Márciusi programok
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Labdarúgás:
  8. 16:00 Zalaegerszeg, NBII. ZTE - DPASE 
15. 15:00 Dunaújváros, NBII. DPASE - Cegléd
22. 16:00 Sopron, NBII. Sopron- DPASE 
29. 16:00 Dunaújváros, NBII. DPASE - Balmazújváros

Jégkorong:
  2. 18:00 Brassó, Mol Liga rájátszás 3. mérkőzés Brassó - Dab. Docler 
  3. 18:00 Brassó, Mol Liga rájátszás 4. mérkőzés Brassó - Dab. Docler (ha kell) 
  6. 18:00 Dunaújváros, Mol Liga rájátszás 5. mérkőzés Dab. Docler - Brassó (ha kell) 
  9. 18:00 Mol Liga döntő 1. mérkőzés?
10. 18:00 Mol Liga döntő 2. mérkőzés?
13. 18:00 Mol Liga döntő 3. mérkőzés?
14. 18:00 Mol Liga döntő 4. mérkőzés?
17. 18:00 Mol Liga döntő 5. mérkőzés?
20. 18:00 Mol Liga döntő 6. mérkőzés?
23. 18:00 Mol Liga döntő 7. mérkőzés?

Futsal:
  3. 19:45 Dunaújváros Sportcsarnok DF Green Pet FC - Újpest

Kézilabda:
  8. 18:00 Érd, Női NBI. Érd- DKKA

A Dunaújvárosi Városi Sportiskola eseményei:
  1. szombat, Budapest – Fiú röplabda Országos Gyermek Bajnokság, Középdöntő II. forduló

Kézilabda:
  1. 9:00 Tata, Eötvös József Gimnázium, Lány kézilabda Országos Gyermek Bajnokság U-12-es
              korosztály 
  2. 9:00 Dunaújvárosi Sportcsarnok, Erima Fiú kézilabda Országos Gyermek Bajnokság U-14-es
              korosztály 

Röplabda
  1. 17:00 (amennyiben szükséges) Dunaújvárosi Sportcsarnok, röplabda negyed döntő 5.
                mérkőzés Dunaferr SE -  Kazincbarcika
  1. Budapest, Fiú röplabda Országos Gyermek Bajnokság középdöntő 2. forduló 

Vízilabda
  1. 10:00 Széchy Tamás Sportuszoda, König György Gyermek 2002 Bajnokság, 
                Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület - Honvéd
  1. 11:00  Női Országos Bajnokság, Fabó Éva Sportuszoda, Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda
                 Egyesület - Angyalföld
  2. 10:30  Leány Ifjúsági Országos Bajnokság, Fabó Éva Sportuszoda, Dunaújvárosi Főiskola
                 Vízilabda Egyesület - BVSC-Póló-Zugló
  2. 12:00  Leány Serdülő Országos Bajnokság, Fabó Éva Sportuszoda, Dunaújvárosi Főiskola
                 Vízilabda Egyesület - BVSC-Póló-Zugló
  5. Női Országos Bajnokság, Eger, Eger - Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület 
  8. Női Országos Bajnokság, Fabó Éva Sportuszoda, Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület -
      Szentes

Sport ajánló



Folyamatosan bővülő, rendkívüli akciók a www.dunakupon.hu oldalon!
Regisztráljon! Éljen a lehetőségekkel!

Figyelem! Az akciót kizárólag a www.dunakupon.hu
webáruházban lehet igényelni a készlet erejéig!

32

D
u
n
a
ku

p
o
n

Szépülj a Mannival, olcsóbban!

A kezelés 3200 Ft helyett 2200 Ft

Eddz a Campus Klubban
most nagyon kedvező áron!

Fittnesterem korlátlan használata
+12 alkalom edzőkkel

5800 helyett Dunakuponnal
most 3400 Ft-ért

Egész napos felnőtt jegy  970 Ft, helyett
csak  forintért.

 
500

A gyógyvíz mozgásszervi, reumás, nőgyógyászati
megbetegedésekre éa stresszoldásra kiválóan alkalmas.
TB-alapon 5 féle gyógyszolgáltatás is igénybe vehető.

Dunaföldvár fürdő

Álló és fekvő csokicsöves gépek

1340 Ft helyett
kuponnal 800 Ft

Nyitva hétfőtől vasárnapig: 9-20 óráig

15 perc szolárium ajándék olajjal

Felelõs szerkesztõ: Cserna Gábor
Kiadja: Infokert Media Kft.
2453 Rácalmás, Szigetfõ u. 53.
Felelõs kiadó: Fekete Györgyi

Szerkesztõk: Friedrichné Pethõ Ilona,
Kovács Bettina, Deutsch Bea, Prosek Zoltán,
Szárszó Lajos, Molnár Emese  
Telefon: 06 30 9929 400
E-mail: info@infodunaujvaros.hu
Nyomás: Text Nyomdaipari Kft.
ONLINE-partnerünk: www.infodunaujvaros.hu

Impresszum — Info Dunaújváros
programok, kultúra, sport, szabadidõ

 
1500 Ft-ért vásárolhatsz, de csak 800 Ft-ot kell

a Dunakuponnak fizetni.

Csibész Csibefaloda
(Interspar)

 akciós
ételutalvány

Nyitva tartás: H-Szo :10-21 -ig V:10-18-ig 
Házhoz szállítás :70/433-47-47

2200 helyett 1000  Ft

 

Zsuzsi Körömkuckóban
géllakkozás 

Cím .Római krt. 9/b fsz. 2.
 Tel :20/233-5572 előre bejelentkezés

műköröm, pedikűr, géllakk

 Hinta-játék-móka-
pihenés-fejlesztés  

Csepphinta 
13.200 helyett 9.200 Ft-ért

Még a hiperaktív gyerekeket is
megnyugtatja.

www.csepphinta.hu  most dunakuponnal
két darab vásárolható AKCIÓSAN
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Dózsa Mozicentrum műsora
Nagyterem
Műkincsvadászok 03.01-én 11:00, 15:00, 03.02-án 12:00 és 16:00, 03.03-án, 03.04-én,
                           03.05-én 18:00
Pompeji  03.01-én  13:00, 17:00  03.02-án 14:00 és 18:00, 03.03-án 03.04-én,
              03.05-én 16:00
Non-Stop 03.01-én 19:00 03.02-én, 03.03-án , 03.04-én, 03.05-én 20:00
LEGO kaland -  matiné  03-02-án, 03.09-én 10:00
300 - A Birodalom hajnala 03.06-án 16:00 és 20:00, 03.07-én 19:00, 03.08-án 13:00,
15:00 és 20:00, 03.09-én 14:00, 16:00 és 18:00, 03.10-én 15:00, 03.11-én,
03.12-én 16:00 és 18:00
Vámpírakadémia 03.06-án 18:00, 03.07-én és 08-án 17:00, 03.09-én 20:00,
                          03.10-én 21:00, 03.11-én és 12-én 20:00

Kamara 
Bűbáj és kéjelgés  03-01-től 03.05-ig  19:00
A Föld után - Apokalipszis 03.06-án, 03.07-én, 08-án, 09-én 19:00, 03.10-én 15:00,
03.11-én, 12-én 19:00

Hétköznapi felzárkóztatás
A Hétköznapi Hősök Ifjúsági Egyesület 16 éve iskolásokat, ahol az elmélet mellett a már har-
működteti ifjúsági klubját Dunaújvárosban, madik ikszet taposó egyesületi tagok gyakorlati 
2005 óta már egyesületi formában, 2006-tól ismereteiket is átadják.
pedig egy harcművészeti edzőtermet is fenntart A programok természetesen ingyenesek, hiszen a 
(Heroes Gym), amelyet már bemutattunk egy KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0003 számú, „A 
korábbi számunkban. Az egyesület részt vesz a Római városrész szociális célú város-
Római városrész szociális város-rehabi- rehabilitációja” című projekt keretében való-
litációjában Hétköznapi felzárkóztatás című sulnak meg az Új Széchényi Terv támogatásával. 
projektjével úgy, hogy három területen szervez A foglalkozások helyszíne a Rudas Közgazdasági 
programokat. A programok célcsoportja a Római Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium lesz. 
városrészben élő vagy tanuló fiatalok. Jelentkezni és információt kérni a hhie@hhie.hu 
Elsőként Bukásmegelőzés címen április-május címen lehet Gajzágó Gergőnél.
hónapban, a záróvizsgákhoz igazodva tartanak Tehát bukásra állók, stresszelők, dolgozni 
korrepetálást kiscsoportos formában mate- akarók: hajrá!
matika, fizika és angol nyelv tantárgyakból 
középiskolásoknak. Emellett kommunikációt 
javító, valamint stressz oldó szituációs játékokat 
szervez az egyesület 15 héten keresztül az 
érdeklődő fiataloknak. Harmadikként pedig a 
munkaerőpiacra készítik fel a végzős közép-

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A további hetekben még az alábbi filmek vetítését tervezik:
Mr. Peabody és Sherman kalandjai –  3 nap a halálig A bevataott Need for Speed
Couch Surf – A Grand Budapest Hotel – Noé – Működik a kémia – Ló az erkélyen
Részletes program a www.infodunaujvaros.hu honlapon is olvasható!

–  – 

Galéria Jazz Klub
JUNKIES  koncert  03-01-jén  21:00
BIN-JIP koncert: 03.07-én 21:00
PÉTERFY BORI & LOVE BAND koncert: 03.08-ám 22:00
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  1. – 20.00- Reggelig Munkácsy . 3/a Munkácsy Gyógyszertár 25/412-800

  2. – 19.00- Reggelig – Táncsics M. u. 6/b. – Zöldkereszt Gyógyszertár – 25/413-803

  3. – 20.00- Reggelig – Váci M. u. 8. – Római Patika – 25/423-669

  4. – 20.00- Reggelig – Szórád M. u. 6/a. – Piaci Gyógyszertár – 25/504-160

  5. – 20.00- Reggelig – Vasmű út 33/a. – Vasmű Úti Őspatika – 25/410-100

  6. – 20.00- Reggelig – Tesco Aranyvölgyi u. 6. – Aranyvölgyi Gyógyszertár – 25/500-520

  7. – 20.00- Reggelig – Interspar Béke Körút 1. – Béke Gyógyszertár – 25/500-012

  8. – 20.00- Reggelig – Vasmű út 10. – Szent Pantaleon Gyógyszertár – 25/550-373

  9. – 19.00- Reggelig – Dózsa Gy. u. 2/a. – Kígyó Gyógyszertár – 25/412-650

10. – 20.00- Reggelig – Korányi S. u. 1. – Patika Libra – 25/400-387

11. – 20.00- Reggelig – Munkácsy u. 3/a. – Munkácsy Gyógyszertár – 25/412-800

12. – 20.00- Reggelig – Táncsics M. u. 6/b. – Zöldkereszt Gyógyszertár – 25/413-803

13. – 20.00- Reggelig – Váci M. u. 8. – Római Patika – 25/423-669

14. – 20.00- Reggelig – Szórád M. u. 6/a. – Piaci Gyógyszertár – 25/504-160

15. – 20.00- Reggelig – Vasmű út 33/a. – Vasmű Úti Őspatika – 25/410-100

16. – 19.00- Reggelig – Tesco Aranyvölgyi u. 6. – Aranyvölgyi Gyógyszertár – 25/500-520

17. – 20.00- Reggelig – Interspar Béke körút 1. – Béke Gyógyszertár – 25/500-012

18. – 20.00- Reggelig – Vasmű út 10. – Szent Pantaleon Gyógyszertár – 25/550-373

19. – 20.00- Reggelig – Dózsa Gy. u. 2/a. – Kígyó Gyógyszertár – 25/412-650

20. – 20.00- Reggelig – Korányi S. u. 1. – Patika Libra – 25/400-387

21. – 20.00- Reggelig – Munkácsy u. 3/a. – Munkácsy Gyógyszertár – 25/412-800

22. – 20.00- Reggelig – Táncsics M. u. 6/b. – Zöldkereszt Gyógyszertár – 25/413-803

23. – 19.00- Reggelig – Váci M. u. 8. – Római Patika – 25/423-669

24. – 20.00- Reggelig – Szórád M. u. 6/a. – Piaci Gyógyszertár – 25/504-160

25. – 20.00- Reggelig – Vasmű út 33/a. – Vasmű Úti Őspatika – 25/410-100

26. – 20.00- Reggelig – Tesco Aranyvölgyi u. 6. – Aranyvölgyi Gyógyszertár – 25/500-520

27. – 20.00- Reggelig – Interspar Béke körút 1. – Béke Gyógyszertár – 25/500-012

28. – 20.00- Reggelig – Vasmű út 10. – Szent Pantaleon Gyógyszertár – 25/550-373

29. – 20.00- Reggelig – Dózsa Gy. u. 2/a. – Kígyó Gyógyszertár – 25/412-650

30. – 19.00- Reggelig – Korányi S. u. 1. – Patika Libra – 25/400-387

31. – 20.00- Reggelig – Munkácsy u. 3/a. – Munkácsy Gyógyszertár – 25/412-800

Ápr. 1. – 20.00- Reggelig – Táncsics M. u. 6/b. – Zöldkereszt Gyógyszertár – 25/413-803

– u . –  – 

Gyógyszertári ügyeletek márciusban

Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a hely-
színen megjelölt időpontokban.
A fogtechnikai ügyelet ünnepnapon 
egész nap és hétvégeken péntek 12 
órától hétfőn 8 óráig a Dunaújváros, 
Rákóczi u. 24/a címen és a 285-660 
telefonszámon érhető el.

Fogorvosi ügyeletek februárban
  1. – szombat Vasmű út 10. 25/ 550-417
  2. – vasárnap – Petőfi u. 1. – 25/ 286-116
  8. – szombat – Vasmű út 10. – 25/550-417
  9. – vasárnap – Október 23. tér 2. fsz. 1. – 25/ 401-474
15. – ünnep – Petőfi u. 1. – 25/ 286-116
16. – vasárnap – Vasmű út 10. – 25/ 550-417
22. – szombat – Vasmű út 10. – 25/550-416
23. – vasárnap – Balogh Á. u. 6. fsz. 3. – 25/743-753
29. – szombat – Vasmű út 10. – 25/ 550-418
30. – vasárnap – Vasmű út 10. – 25/550-554

–  – 
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A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Uniós forrásból új modulokkal bővült az integrált
könyvtári rendszer a Dunaújvárosi Főiskolán

A Dunaújvárosi Főiskola 20.998.328 Ft-ot nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-
3.2.4.A-11/1) „Tudásdepó  Expressz”  A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében elnevezésű pályázaton, amelynek 
megvalósítására 2012. szeptember 1-je és 2014. február 28-a között kerül sor.

A Dunaújvárosi Főiskola könyvtárában használt e-Corvina integrált könyvtári rendszer - ezáltal is segítve az 
ismeretek gyors és biztonságos áramlását - újabb modulokkal bővült. Az e-Corvina Informatikai Szolgáltató 
Kft. 12.195.810Ft.-ért vállalta a könyvtár dokumentum- és tartalomszolgáltatási rendszerének 
fejlesztését. 
A Tudástár modul a főiskolai szakdolgozatok, TDK munkák, elektronikus tananyagok, publikációk tárolását 
és szolgáltatását teszi lehetővé, a digitalizált tartalmak, dokumentumok egységes arculattal, közös 
felületen válnak elérhetővé, visszakereshetővé. A Tudásportál távolról 24 órán keresztül igénybe vehető 
könyvtári szolgáltatásokat: beiratkozást, kölcsönzésre kikérést, előjegyzést, hosszabbítást, digitális vagy 
papíralapú másolatkérést, kártyás fizetést tesz majd lehetővé. A Tartalomszolgáltató modul DRM digitális 
jogvédelmi rendszerrel védett módon teszi lehetővé a Tudástár tartalmának és a könyvállomány 
meghatározott részének szolgáltatását. Olvasóink részére továbbá újdonság lehet a mobil eszközökkel 
elérhető dokumentumszolgáltatás is.
Magyarországon a lakosság cca. 33%-a küzd szövegértelmezési gondokkal, a P.I.S.A. (Programme for 
International Student Assessment) vizsgálatai kimutatták, hogy már a középiskolásaink szövegértési 
képességei sem jók, ezért is fontos, hogy a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiummal együttműködve szövegértés-fejlesztő foglalkozások zajlanak a könyvtárban, ahol a 
középiskolások könyvtárhasználati ismeretekkel gazdagodhatnak, fejleszthetik tanulási, olvasási, digitális 
készségeiket. A foglalkozások megtartására a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumból Dávid Ágnes és Oroszné Somogyi Erika tanárnők, valamint a Dunaújvárosi Főiskola és 
Információs Központ részéről Takácsné Czékli Mária könyvtáros vállalkoztak. A programban nyolcfős 
csoportokban tizenöt és tizennyolc év közötti középiskolás fiatalok vesznek részt. A foglalkozásokat 2012 
októbere és 2014 szeptembere között tartják meg.
2013. október 9-én 16 órától a projekt keretében Tájékoztató nap került megrendezésre. A Tájékoztató 
napon a tehetségfejlesztésről és az internetes kommunikáció sajátosságairól hangzottak el előadások. 
Nyerkiné Alabert Zsuzsanna, a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanára, a 
Tehetségsegítő Hálózat munkatársa „Mindenki tehetséges valamiben?", valamint Csordás Hédi Virág, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Szociológia és 
Kommunikáció Tanszék Vizuális kommunikáció szakos MA hallgatója - „A szerkeszthető világháló" címmel 
tartott előadást. A rendezvényen középiskolások, főiskolások és városiak is szép számmal jelentek meg. 

A pályázatról részletesebben itt tájékozódhatnak: http://konyvtar.duf.hu/index.php?p=palyzatok
Kapcsolat:
Név: Dr. Szabó Csilla Marianna
Cím: Dunaújvárosi Főiskola 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1./A
Telefon: 25/551-266
Email: szabocs@mail.duf.hu

Dunaújvárosi Főiskola
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1./a
www.duf.hu
www.ujszecheniyterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638



Lapunk legközelebbi száma: 2014. április 5-én jelenik meg.

Az alábbi helyszíneken, ha siet, hozzájuthat:

Autóbusz-pályaudvar, Bartók Színház, Béke tér, Campus étterem, Dózsa Gy. u.,  
Dunaferr Igazgatósági Büfé és Hengermű Vegyesbolt, Csemege Pont, DVCSH, Fészek Tanétterem, 
Főiskola, Ibolya virágbolt, Interspar Sági cipő, Iparkamara, Irodaház, Lipóti Pékség, Kórház- Fehér SZTK, 
középiskolák, MMK-könyvtár, Mozi+Galériakávézó, Önkormányzat, Pentele Kisáruház, Rendőrség,
Széchenyi pékség (Dózsa Gy, út), Tesco Gyógyszertár, Tesco-üzletsor fehérneműbolt, Tourinform, Uszoda

Forster húsboltok,

Szilviát és Zsanettet változtatjuk át

Zsanett azt írta: Úgy gondolom ,hogy rám férne egy igazi 
átalakulás, hiszen már két gyermekem van. Mióta a 
kisebbik lányom megszületett, alig van időm magamra a 
kicsi és a munka mellet. Nem igazán érzem jól magam a 
bőrömben. Szeretnék  egy új külsőt, ami feldobja egy kicsit 
a hangulatomat és meglephetem vele a férjemet . 

Szilvia azt írta magáról: Mióta kislányom megszületett nem 
nagyon van lehetőségem magammal foglalkozni. Nagyon 
szeretnék egy új frizurát, szeretném megtanulni milyen 
smink áll jól nekem és hogyan tudom elkészíteni.

Az eredményeket a jövő havi számunkban mutatjuk meg.


