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    Augusztus 20-A A nemzet legkiemelkedőbb ünnepe. emlékezünk Az állAmAlApító szent istván királyrA, 
emlékezünk A több mint ezer esztendőt megélt országunk dicsőséges és hányAttAtásokkAl teli történel-
mére, s örvendezünk Azért, hogy, - idézve A szózAtot: „és Annyi bAlszerencse közt,/oly sok viszály után,/meg-
fogyvA  bár, de törve nem,/él nemzet e hAzán”. 

A városunk önkormányzata ál-
tal rendezett megemlékezést – 
az ünnepi szentmisét és az új 
kenyér megáldását, valamint 

az ünnepi állófogadást – a fenti gondo-
latkör hatotta át.

Nyári tárlat

De előbb essék szó a kultúráról, ezen 
belül is a képzőművészetről. Hagyomá-
nyosan, a Szent István napi programok 
részeként, augusztus 19-én nyílt meg, 
immár tizenötödik alkalommal a VOKE 
József Attila Művelődési Központban 
az intézmény munkatársai által szerve-
zett Nyári tárlat, amely egyfajta összeg-
ző reprezentánsa a Dunakeszin élő alko-
tóknak és műveiknek.

„Az eltelt tizenöt év alatt egyre nőtt a 
kiállítók száma olyannyira, hogy jelen-
leg már 39 művész több mint 90 alko-
tását láthatják”, mondta köszöntőjében 
Ceglédi Gabriella művelődésszervező, a 
tárlat koordinátora. 

Üdvözölve a megjelenteket – művé-
szeket, művészetbarátokat – megnyitó 
beszédében Bocsák István Károlyné ön-
kormányzati képviselő, családügyi ta-
nácsnok többek között ezt mondta: „A 
kiállítás azért különleges, mert szokat-
lanul sokrétű. Köszönhetően annak, 
hogy a művészek, minden eddiginél töb-
ben bocsátották közszemlére a témavi-
lágban, megformálásban egyaránt vál-
tozatos festményeiket, kisplasztikáikat, 
fafaragásaikat, karikatúráikat és fotói-
kat… Eddig soha nem látott technikákat 
is megismerhettünk, s az sem hagyható 

figyelmen kívül, hogy városunk sok ki-
váló művésszel büszkélkedhet, akik kö-
zül többen a kezdetektől résztvevői kiál-
lításainknak, és számuk évről évre gya-
rapodik.”

A továbbiakban a műalkotás születé-
séről, valamint a szemlélő befogadásáról 
fejtette ki tartalmas gondolatait, majd 
végezetül kijelentette: „Tolmácsolom vá-
rosunk háláját és köszönetét ezért a ma-
gas színvonalú, szép tárlatért, melyhez 
csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy jó 
lenne jövőre Önökkel, ugyanitt újra ta-
lálkozni”. 

A művelődési központ idén is aján-
dékkal – egy-egy palack borral – ked-
veskedett a művészeknek. A tárlaton be-
mutatták az országzászló pályázat nyer-
tes alkotásait is és a megnyitó hangu-
latát Begidzsán Péternek, a Dunakeszi 

 Államalapítónkra   emlékeztünk
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 Államalapítónkra   emlékeztünk

Fúvószenekari Egyesület tagjának trom-
bitaszólója színesítette. A kiállítás szep-
tember 16-ig munkanapokon, a Kulturá-
lis Örökség Napjai keretében szeptember 
15-16-án, hétvégén is megtekinthető. 

Új kenyér megáldása és 
ünnepi fogadás

A városi rendezvény 20-án a Duna-
keszi Gyártelepi Jézus Szíve templom-
ban kezdődött ünnepi szentmisével és az 
Új kenyér ökumenikus megáldásával. A 
szertartás kezdetén a közismert 32. zsol-
tárt énekelte el a Harmonia Sacra kórus 
Szakáll Lászlóné vezényletével, majd a 
továbbiakban is ők adták elő az ide illő 
egyházi énekeket, igen magas színvona-
lon. Szádoczky Károly kanonok plébános 
nagyívű prédikációjának központi gon-
dolataként szólt Szent István király ál-
lam- és katolikus egyházalapító művé-
ről. „Ezer esztendő bizonyítja, hogy Ist-
ván király az a bölcs ember volt, aki a 
házat, a hazát sziklára építette és ezer év 

sok-sok viszontagsága bizonyítja, hogy 
az a sok vihar, amit ez a nép évszázad-
ok alatt átélt és elszenvedett, nem dön-
tötte romba a házat, István király épít-
ményét”.

A szentmise befejezéseként a kano-
nok plébános, valamint Chikán Katalin 
evangélikus lelkész megáldotta az Új ke-
nyeret, melyet idén is a Kovács Pékség 
adományozott.  

A templom ifjúsági zenekarának műso-
rával kezdődött el a plébánia színházter-
mében az ünnepi fogadás, melyen Szabó 
József önkormányzati képviselő, egyház-
ügyi és társadalmi kapcsolatokért fele-
lős tanácsnok mondott pohárköszöntőt. 
Történelmi múltunk értékeinek vállalá-

sáról szólva kijelentette, hogy elődeink 
adták az alapot, amire jövőnket építhet-
jük. „Azért van helyünk ebben a világ-
ban, azért tudunk magyarul, anyanyel-
vünkön gondolkodni, beszélni, örömet 
és fájdalmat kifejezni, mert Szent István 
király annakidején megalkotta azokat a 
kereteket, amelyek megőrizték ezeket az 
értékeket, hogy önmagunk lehessünk, 
hogy tervezhessünk… Szentistváni hit-
tel a szívünkben s a lelkünkben mindent 
meg kell tennünk, hogy egységes, erős, 
sikeres magyar nemzetté legyünk. Nem-
zetünk nagyjainak példáját követve hi-
szem, hogy lesz elég erőnk hozzá!”

Katona M. István
A szerző felvételei 
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Az idei évben 50 millió forintot meghAlAdó mértékű felújítási munkát végzett el A város Az intézményeiben. ezek 
zöme A nyári leállási időszAkbAn készült el – tájékoztAttA lApunkAt cs. bíró AttilA. A polgármesteri hivAtAl köz-
szolgálAti osztály és gyámhivAtAlánAk vezetője. Az ilyenkor szokásos festési és kArbAntArtási munkák mellett 
kiemelte A megvAlósult nAgyobb beruházásokAt. 

A Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Isko-
la felső szintjén 2 
új tantermet alakí-

tottak ki, s a földszinti részen 
új ebédlő várja a diákokat. 
Ennek költsége meghaladta a 
15 millió forintot. A Radnó-
ti Miklós Gimnázium Sport-
csarnoka pályázati támoga-
tással 10 millió forintos be-
ruházás keretében újult meg. 
A lakótelepi bölcsődében és 
a mellette lévő Gyöngyhar-
mat Óvodában folytatódott 

a tavalyi évben megkezdett 
nyílászárócsere program, 7 
millió forint értékben.

A város pénzügyi helyze-
te nem tette lehetővé, hogy 
minden szükséges felújítási 
munkát elvégezzünk - hang-
súlyozta az osztályvezető. A 
Szent István Általános Isko-
la teljes felújítását és bővítését 
évek óta szeretné a város meg-
valósítani. Az erre vonatkozó 
tervek már elkészültek, de si-
keres pályázat nélkül, önerő-
ből ezt a város nem tudja kivi-

telezni. Remények szerint ha-
marosan lesz ilyen típusú uni-
ós pályázat.

A szeptember 3-ai tanév-
nyitón 15 új első osztályban 
kezdték meg tanulmányaikat 
a diákok. A folyamatosan nö-
vekvő gyermeklétszám miatt 
egyel több első osztályt kellett 
indítani, így a Fazekas Mihály 
Általános Iskolában 4 új első 
osztály lesz a 2012/13-as tan-
évtől. A most kezdődő új tan-
év különlegességét az is adja, 
hogy az eddig hatályos köz-
oktatási törvényt szeptember-
től fokozatosan felváltja az új 
köznevelési törvény. Szeptem-
bertől már az új jogszabály 60 
százalékát kell alkalmazniuk 
a pedagógusoknak és az intéz-
mények fenntartóinak, ami új 
feladatokat jelent. Jövő év ja-
nuárjától pedig a pedagógu-
sok felett a munkáltatói jogo-
kat és a szakmai felügyeletet 
a Kormányhivatal fogja gya-
korolni, míg az intézmények 
épületeinek tulajdoni joga és 

a hozzájuk tartozó kisegítő 
személyzet továbbra is városi 
fenntartásban marad. 

- Mindebből a szülők és a 
diákok várhatóan nem sokat 
fognak érezni – hangsúlyoz-
ta Cs. Bíró Attila, aki hozzá-
tette: reményeik szerint az új 
köznevelési törvény életbe lé-
pésével nemcsak a pedagógu-
sok, de a szülők és a diákok 
számára is egy világosabb és 
áttekinthetőbb oktatási rend-
szer fog kialakulni.

L. A.
Fotó: Katona M. István

Tanévkezdés: új törvény, több mint 
50 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁS

A Bárdos iskolában a 
tanulók vidáman vették 

birtokukba 
az újonnan elkészült 

udvari padokat 
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A legnAgyobb mAgyAr, széchenyi istván örökérvényű, A nemzet felemelkedése érdekében tett bátorító üzene-
tének - „merjünk nAgyok lenni” – hAzAfiAs szellemisége vezérelte A dunAkeszi civilek bAráti köre tAgjAit, Akik 
lAkossági összefogássAl országzászlót emelnek A gyártelepi köröndön. közel egy éves előkészítő és szervező 
tevékenységnek köszönhetően A városi önkormányzAt képviselő-testületének egyetértésével – A szAkzsűri 
jAvAslAtA AlApján - dobes sándor, tiszAfA „b” nyertes pályAműve kerül megvAlósításrA, melyet A dunAkeszin élő 
erdélyi művész díjmentesen Ajánlott fel A városnAk. 

- Felemelő érzés itt lenni, és át-
élni ezt a csodálatos pillanatot, 
amikor az országzászló alapját el-
kezdjük építeni – mondta megha-
tottan szeptember 1-jén a reggeli 
órákban Skripeczky István, a civil 
egyesület elnöke, az országzászló 
építés főszervezője. A múlt század 
húszas éveiben épített ékszerdo-
bozként sorakozó lakóházakkal, 
a település szellemi és kulturá-
lis életének fellegváraként meg-
becsült művelődési központ és az 
egykori gyártelepi miliőt megte-
remtő MÁV Járműjavító Üzem ál-
tal körbeölelt téren emelkedik ha-
marosan a magyarság és duna-
kesziek összetartozását jelképező 
országzászló. 

A hívó szóra sokan eljöttek a 
nyári meleggel beköszöntő ősz 
első napján, hogy önzetlen mun-
kájukkal segítsék az emlékmű 
alapjának kiépítését. Munkában 
edzett férfiak magabiztos és szak-
szerű mozdulatokkal helyezték 
a négy méteres mélységbe a kút-
gyűrűket, melyeket betonnal töl-
töttek ki a felszín felet futó alap-
zattal együtt. – Civil kurázsi ez 
a javából, hiszen a város anya-
gi támogatása nélkül, a lakosság 
és a vállalkozások adományaiból 
emeljük az emlékművet – mond-
ta Skripeczky István egy lelkes tá-
mogatót idézve. – Igazán szívet 
melengető látni, hogy ilyen sokan 
serénykednek itt ma. Fontos üze-
nete van annak is, hogy a képvi-
selő-testület és a polgármester úr 
minden hivatalos döntés és en-
gedély kiadásában segítségünkre 
volt. Az pedig különösen örömte-
li, hogy Dióssi Csaba polgármes-
ter úr a fizikai munkából is kive-
szi részét, mellyel sokaknak mutat 
követendő példát – hangzottak az 
elnök elismerő szavai.

Köszönettel a hangjában szólt 
műszaki vezetőjük, Gaál András 

irányító tevékenységéről, a kút-
gyűrűket felajánló és azok elhe-
lyezését munkatársaival kivitelező 
Bóka Péter vállalkozóról, Bus An-
talról, Szojka Péterről, és Homolya 
Józsefről, akik a felhasznált anya-
gokat adták, a helyszínen szorgos-
kodó két önkormányzati képvi-
selőről, Szabó Józsefről és Vincze 
Gézáról. – De hosszasan sorol-
hatnám a többiek nevét, Szombat 
Istvánét, aki kiásta a gyűrűk he-
lyét, Kuti Feriét, aki „kútásóként” 
most is a mélyben dolgozik. A leg-
nagyobb hálával tartozunk a Kö-
röndön élő művésznek, Dobes 
Sándornak, aki Széchenyi üzene-
tét megvalósítva, mert nagyot al-
kotni. 

A főszervezőtől megtudtuk, 
hogy az építési anyagokon kívül 
eddig 700 ezer forint adomány 
gyűlt össze. - Nagyon komoly tá-
mogatást kaptunk Tóth Imrétől, 
Harcsa Árpádtól és még sokan 
másoktól. Ebből a pénzből finan-
szírozzuk az emlékmű vasbeton-
szerkezetét borító műkőeleme-
ket, a rajtuk lévő nemzeti jelképe-
ink megformálását, amit 400 ezer 
forintért vállaltak el a gödi Pia-
rista Szakközépiskola művészta-
nárai és mesterei. Emellett több 

százezer forintba kerül a címer és 
a támogatók neveinek felvésése. 
Abban bízom, hogy a még hiány-
zó pénzt – többek között – a Bár-
dos iskola jótékonysági hangver-
senyének bevételével sikerül ki-
egészíteni, melyet szeptember 28-
án, délután öt órakor, a Jézus szíve 
templomban tartunk Altsach Ger-
gely tanár úr vezetésével. 

Érzékelve az összefogás nagysá-
gát és mozgósító erejét, szinte tel-
jes bizonyossággal kijelenthetem, 
hogy október végén vagy novem-
ber elején fel tudjuk avatni a vá-
ros új büszkeségét, az összetarto-
zásunkat jelképező országzászlót 
– mondta bizakodva a szép szep-
temberi reggelen Skripeczky Ist-

ván.  Az alapozó munkából kivet-
te részét Dióssi Csaba polgármes-
ter is, aki a képviselőkhöz hason-
lóan természetesnek tartja, hogy 
támogassa a civil egyesület elis-
merésre méltó kezdeményezését, 
amely már számtalan köztéri al-
kotással örvendeztette meg a vá-
rost. - Örömmel látom, hogy na-
gyon sok szorgos kezű ember se-
gíti az országzászló építését. 
Személyes jelenlétemmel és mun-
kámmal is kifejezésre kívánom 
juttatni támogatásomat – mond-
ta a polgármester. 

Dióssi Csaba bíztatónak tartja, 
hogy mind többen vannak, akik 
– noha nem Dunakeszi a szülő-
helyük - tenni szeretnének a vá-
rosért, környezetükért. – Az ön-
kormányzat ezt a pozitív együtt-
gondolkodást szeretné még tar-
talmasabbá formálni közösségi 
rendezvényeivel, programjaival, 
a lakók mindennapi életét segítő 
fejlesztéseivel. 

Az összefogás nagyon szép pél-
dája az országzászló építése is, 
melyért köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, akik munkájuk-
kal, anyagi támogatásukkal hoz-
zájárulnak a magasztos ügy meg-
valósításához. Büszkén mondhat-
juk, Dunakeszi, a Mi városunk.  

Vetési Imre

Tanévkezdés: új törvény, több mint 
50 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁS

Épül az összetartozásunkat
 szimbolizáló országzászló



Tisztelt Lakótársak!
 Sokan tapasztalhatjuk te-

rületünkön, hogy a nyári idő-
szakban a - sikeresen lebo-
nyolított közbeszerzés után - 
elindult az útépítési program.

Azt hiszem, mindannyian 
szeretnénk már sármentes 
utakon közlekedni. Sajnos ez 
az időszak néha okoz egy kis 
problémát, némi kellemetlen-
séget, de mindenkitől szeret-
nék kérni türelmet a munká-
latok befejezéséig.

Sikerült a pályázaton támo-
gatást nyernünk a Fenyves-
ben megépítendő bölcsödére, 
de szükséges a kiszolgáló uta-
kat is elkészíteni, melyet a Bi-
zottság és a Képviselő-testü-
let már korábban elfogadott - 
ez segíti az intézményeink ki-
szolgálását (óvoda, bölcsőde, 
Napsugár Idősek Otthona) 

Természetesen a közleke-
dési rend is ki lesz alakítva. A 
Fenyvesben tovább folytató-
dik a fásítás, maga az út nem 

aszfaltos, hanem viacoloros 
burkolatú lesz, ezért minden 
nagy tehergépjármű ki lesz 
tiltva.

Mindannyian a szép környe-
zet kialakítását támogatjuk.

Továbbra is kérem Kedves 
Lakótársaimat, hogy ingat-
lanaikat, környezetüket tart-
sák rendben, hisz az allergi-
ás betegek száma állandóan 
növekvő, legalább ilyen téren 
is figyeljünk egymásra és vé-
gezzük el a fontos teendőket 
ezen a területen is.

Megértésüket ezúton is kö-
szönöm. Véleményüket, ész-
revételeiket továbbra is tisz-
telettel várom.

 Elérhetőségeim: email: 
fodornemarika@citromail.hu

telefon:  06-27-346-218
mobil: 06-30-508-44-64
 Tisztelettel: 

Fodor Sándorné
                  7. számú 

választókörzet képviselője
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A Csomádi és a Liszt Ferenc 
utca szilárd burkolata elké-
szült. Boldogan vették birtok-
ba az autósok és a bicikliző, 
rollerező gyerekek. A munká-
latok azonban még nem feje-
ződtek be, az útpadka rende-
zése és a csapadékvíz elveze-
tésének megoldása még hát-
ra van. 

A Tóváros Patika átköltö-
zött a Toldi lakóparkba, a Spar 
Áruház közelébe. Toldi utca 
14. szám alatt Mirtusz Gyógy-
szertár néven nyitott meg 
augusztus elején, a telefon-
száma változatlan. A gyógy-
szertárba babakocsival és 
mozgássérült kocsival is köny-
nyedén be lehet jutni a kiala-
kított rámpán.

A Tóvárosban a bankauto-

mata változatlanul működik. 
A Kossuth utca Tóváros felőli 
oldalán megkezdődött a csa-
padékvíz elvezetés kiépítése, 
jelenleg a szikkasztó kutak 
építése folyik.

A körzetemet járva szomo-
rúan tapasztaltam, hogy a ku-
tyaürülék gyűjtőket nem ürí-
tik rendszeresen, de ez nem 
indok arra, hogy egyre több 
tartály teteje hiányzik, sőt 
a Tóvárosban az egyik gyűj-
tőnek csak a tartó része van 
meg. Meglehetősen drága 
egy ilyen gyűjtő, sajnos egy-
hamar nem tudjuk pótolni. 

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

Az ősz beköszöntével számos 
munkálatról számolhatok 
be Önöknek. Az ígéreteknek 
megfelelően aszfaltozzák a 
Prága utcát, amellyel egyide-
jűleg szikkasztót is kialakíta-
nak. Az Eötvös utcában elké-
szült a szikkasztó, a Csillag ut-
cánál pedig a három darab 
szikkasztó és esővíz elvezetők 
kiépítése van folyamatban. 

Mint ahogy már korábban 
több képviselőtársammal 

együtt jeleztük, idén elindult 
a zebraprogram. A mi körze-
tünkben a Rákóczi úton, a Fóti 
úton a Déryné és az Egressy 
utca között gyalogátkelőhely 
épül, valamint egy kerékpá-
ros átvezetéssel a Nándorfe-
hérvári – Fóti út keresztező-
désében is zebra kerül kiala-
kításra.

Az építkezések és javítási 
munkálatok alatt türelmüket 
és megértésüket kérem.

Szeptember 14-16. között 
kerül megrendezésre város-
unk legnagyobb közösségi 
eseménye a Dunakeszi Feszt. 
Kérem, jöjjenek el a Katona-
dombra és töltsünk együtt 
ezt a hétvégét, ahol számos 
program várja majd mind a fi-
atalokat, időseket és családo-
kat egyaránt!

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

újdonságok, változások 
a 9. számú választókörzetben

tisztelt választókörzeti polgárok!

körzeti képvi  selőink jelentik
Megkezdődött az útépítés
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körzeti képvi  selőink jelentik

Augusztusi munkálatok és érdeklődések
- Augusztus 1-jén elkezdte, és másnap 
be is fejezte Bóka Péter vállalkozó a 
gyártelepi aluljáró rácsos víznyelőjének 
munkálatait. A végleges helyreállítási 
munkálatok, az aszfaltozás eredménye-
ként a balesetveszély végleg megszűnt 
az aluljáróban.
  

- A körzetben több címen kért árkok 
takarítását a Közüzemi Kft. dolgozói el-
végezték. 

- A Kossuth L. u. 14. sz. előtt beszakadt 
telefonakna helyreállítása a bejelentést 
követően pár nappal később megtör-
tént.

- A Zalán u. elejétől a Klapka u.-i árok 
mentén – az árok és a sínek közötti terü-
leten –, egészen a Klapka-József-Rákóczi 
u.-i találkozásánál lévő gyalogos felüljá-
róig kért gaz levágását a MÁV elvégez-
te.

- A Földtám Kft. elkezdte az árkok me-
derlapozását az Alkotmány u. 41. és 43. 
– ezen a címen szikkasztó kutak is épül-
nek –, a Brassói u. 7. előtt, valamint a 
Dr. Kemény Ferenc és a Mátyás király 
sarkon, illetve a Királyhágó és a Rákó-
czi út találkozásánál kialakított földár-
kok munkálatait.

- A következőkben a Tátra u.-i lakókat 
tájékoztatom. Az útépítés 21-én kezdő-
dött, melynek kivitelezője a Magyar Asz-
falt. A munkálatokat az egyik alvállalko-
zó, a Molnár és Molnár Kft. végzi. E-ma-
ilben kértem az osztálytól, hogy műsza-
kilag indokolják meg, hogy miért csak 
3 méter szélességű lesz az utca, mely a 
helyszínen a munkálatok ellenőrzése-
kor derült ki. Indoklás: a tervek szerin-
ti kitűzések során a közműfeltárások-

nál jutott tudomásra, hogy az utca szin-
te teljes hosszában a D-i oldali leendő 
útszéltől 1 m szélességben húzódik egy 
betonszikkasztó „műtárgy”. Az elbontás 
irreálisan magas költség lenne, továbbá 
a környék csapadékvíz elvezetése, szik-
kasztása miatt ezt nem lehet elbontani. 
Az út a szerkezetre nem építhető rá, az 
utat az É-i irányba eltolni jobban nem le-
het a meglévő közművek miatt (szegély 
közműre nem építhető). 

Ezért volt szükség a műszaki tartalom 
megváltoztatására, az útburkolat szé-
lességének csökkentésére. A kétirányú 
forgalom biztosítása érdekében az út 
D-i oldalán 1 m szélességben bővítésre 
kerül a padka, az É-i oldalon 0,5 m lesz a 
padka. Így az 1,0 (nemesített padka) +0,2 
m(szegélykő) +3,0 m(aszfaltburkolat) 
+0,25(szegélykő) +0,5 m(nemesített 
padka) összesen az út szélessége 4,95 
m lesz. 

Tudomásuk szerint a lakók elmondá-
sa alapján ebben a kis utcában 5 ingat-
lanra járnak be gépkocsival, átmenő 
forgalomra nem lehet számítani, az út 
szélessége kiszolgálja a lakók közleke-
dési szükségleteit. A helyszínen a pol-
gármester úrral közösen egyeztetést 
folytattak a lakossággal, ahol a lakosok 
ezt tudomásul vették. 

- Hó végén folyamatban lévő problé-
mákkal kapcsolatban kértem az illeté-
kesek intézkedését. Ezek a következők: 
1. Kossuth u. rekonstrukciójának ismé-
telt kérelme. 2. A Kossuth u. 3-5-37. la-
kói számára a járdaépítés engedélyezé-
séhez szükséges újabb kérelem benyúj-
tása a Magyar Közút Zrt.-hez. 3. Szintén 
a Közút felé a már négy hónapja a Kos-

suth u. 22. előtti megsüllyedt víznyelő 
helyreállításá.t 4. Csapadékvíz elvezetés 
problémák megszüntetése a Zápolya u. 
30-32., a Hunyadi u. 59. és a Rákóczi út 
55. ingatlanok előtt. 5. A Báthory-Rákó-
czi út kereszteződésében megrepedt 
aszfalt, úthiba helyreáállítása. 6. Vandá-
lok által összetört szemetes pótlása a 

Mátyás király u. elején. 7. A Görgey u. 31. 
ingatlannal szemben lévő oszlopra lám-
patest kihelyezése. 8. újabb árkok taka-
rítása. 9. Sokadszorra, az Inviteltől kért 
telefonakna körüli munkálatok elvégzé-
se a Batthyány-Fóti út sarkon. 10. Kos-
suth u. 30. előtti sebességkorlátozó táb-
la oszlop cseréje. 11. Újabb árkok taka-
rítása. 

Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

Tisztelt Dunakeszi Polgárok!

Ismét örömteli hírrel szol-
gálhatok, a nyáron megkez-
dődött a Fazekas Mihály Álta-
lános Iskola udvarának felújí-
tása, a salakos feketeföld le 
lett cserélve, viacolor járdák 
kerültek kialakításra, továbbá 
az udvart parkosították. Na-
pokban kezdődik meg a Wass 

Albert utca szilárdburkolattal 
való ellátása. Az alacsony gép-
járműforgalmú utcán aszfalt 
helyett díszburkolatot alkal-
maznak, ezért járda nem ke-
rül kialakításra. Amennyiben 
Ön is fel kívánná, venni velem 
a kapcsolatot a választókerü-

letet érintő ügyekkel kapcso-
latban ezt megteheti az aláb-
bi elérhetőségeimen:

tel: 06703688249

e-mail: botkag@gmail.com

Ha nem biztos, hogy az álta-
lam képviselt választókörzet-
ben lakik, megtekintheti az

utcajegyzéket a honlapo-
mon: http://botkagabor.hu-n 
a választási körzet menü-
pontban.

Botka Gábor
5. számú választókörzet 

képviselője

képviselői hírek
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Tisztelt Lakótelepi Polgá-
rok! Szeretnék beszámol-
ni Önöknek a körzet fon-
tos történéseiről! Elsőként 
megköszönöm a Lakótele-
pi Piknik szervezőinek, Tol-
mácsi Jánosnak és felesé-
gének a szervező munká-
ját, mellyel ismét lehető-
séget biztosítottak sok itt 
élő számára a közösségi 
lét örömeinek megisme-
résére! Jó hangulat, jó idő, 
jó zenék és sok kellemesen 
szórakozó lakótárs, ez jelle-
mezte a már második alka-
lommal megrendezett kö-
zösségi programot. Annak 
idején, amikor először ír-
tam Önöknek az ilyen jel-
legű elképzeléseimről, nem 
is hittem volna, hogy ilyen 
gyorsan és színvonalasan 
valósul meg egy régi álom. 

Mindenki nevében köszö-
nöm, aki vágyott és vágyik 
ilyen eseményre a Lakóte-
lep Szívében!

Megérkezik az ősz, s bár 
az idő még nyárias, de a 
forgalom, különösen az ok-
tatási intézmények környé-
kén ismét fokozódik, ezért 
kérek mindenkit a nagyobb 
odafigyelésre és türelem-
re!

Zajlottak és zajlanak a 
felújítási munkálatok. Elké-
szült a Kőrösi Iskola kony-
ha és tanterem átalakítása, 
mely kulturáltabb és jobb 
körülményeket biztosít a 
jövőben az itt tanuló diá-

koknak, s az itt dolgozók-
nak is.

Szeptemberben indul a 
járda építés a Fillér utca 
egy részén. Kihelyezésre 
került a tükör a Nap utcá-
nál, mely a biztonságosabb 
közlekedést segíti.

Befejeződtek a munká-
latok a Garas és Barátság 
útja közti téren, de még sok 
feladat lesz a teljes helyre-
állítással. A Casalgrande 
tér látványtervét a követ-
kező számban már szeret-
ném megjelentetni, hogy 
lehetőségük legyen elbírál-
ni azt, s ha szükséges alakí-
tani rajta.

Kérem Önöket, hogy ész-
revételeikkel, javaslataikkal 
a jövőben is segítsék képvi-
selői munkámat! Köszönöm 
szépen az eddigi támoga-
tást, jó szándékú kritikát! 

A műszaki problémák 
bejelentésére közvetlenül 
is van lehetőség, munka-
időn kívül és hétvégén, a 
06-70-380-64-73 ügyeleti 
telefonszámon, munkaidő-
ben a Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki osztályán, az 
542-818-as számon, vagy 
a muszak@dunakeszi.hu      
e-mail címen.

Seltenreich József
4 . számú 

választókörzet 
képviselője  

A nyári allergia szezon miatt 
több helyről – elsősorban az 
Alagliget és Fenyő Lakópar-
kokból - kérték, hogy parlag-
fű irtás kapcsán tegyek in-
tézkedést. A parlagfű irtást a 
Közüzemi Kft munkatársai a 
lakosság által jelzett területe-
ken elvégezték, beleértve az 
alagligeti játszótér melletti 
állami tulajdonú erdősávot is, 
amire még a múlt havi beszá-
molómban tettem ígéretet.
Tavaly nagy sikere volt az év 
végi fásításnak. Az Alagliget 
Lakóparkból kaptam megke-
resést, hogy a Konrád Ignác 
utca végén lévő körforgalom-
ba fákat szeretnének ültet-
ni. Ebben minden segítséget 
meg fogok adni, a fák beszer-
zését ősz vége felé fogom in-
tézni.
A Repülőtéri út, Fóti út, Ha-
tár utca kereszteződésben 
épülő körforgalom kapcsán 
jó hírekkel tudok szolgálni, 
ugyanis az építkezés befeje-
ződött.

Kisebb – egy-két percet 
igénybe vevő – forgalmi tor-
lódásra  csak az aszfaltozási 
munkálatok miatt került sor. 
A Repülőtéri út a jelenlegi és 
az új buszmenetrendben is 

kiemelt szerepet játszik, mi-
vel Alagliget tömegközleke-
dési kiszolgálása innen a leg-
könnyebb. A Polgármeste-

ri Hivatal Városüzemeltetési 
Osztályától kapott informá-
cióm szerint a helyi közleke-
désben használatos buszok-
kal – az új körforgalom jár-
ható gyűrűjének megfelelő 

szélessége miatt - továbbra 
is lehetséges lesz a balra ka-
nyarodás a Repülőtéri út fe-
lől.

Az egész város lakossága 
nagy várakozással tekint az 
új helyi buszmenetrend be-
vezetésére. A Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata által „Du-
nakeszi város közigazgatási 
területén, menetrend szerin-
ti helyi autóbusz-közleke-
dés közszolgáltatási szerző-
dés keretében történő ellátá-
sa” tárgyában, korábban kiírt 
pályázat hirdetménye két or-
szágos napilapban és a Hiva-
talos Értesítőben került köz-
zétételre. A megadott ha-
táridőig, augusztus 31-ig be-
érkezett ajánlat jelenleg 
értékelés alatt áll. Szolgálta-
tási szerződés megkötésé-
re akkor kerül sor, ha az aján-
lat formai szempontból érvé-
nyes, és pénzügyi szempont-
ból is elfogadható.

Thoma Csaba
8. számú választókörzet 

képviselője

A lakótelep szíve

elkészült a fóti úti - határ utcai körforgalom

körzeti képvi  selőink jelentik
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Kérem, engedjék meg, hogy 
néhány mondatban ismertes-
sem Önökkel az elmúlt hónap 
lakóhelyünket érintő eredmé-
nyeit.
- Megkezdődött az Örvény és 
a Szák utca leaszfaltozása. 
Ezzel kapcsolatban külön kö-
szönet jár Mazin Pál és Vészi 
Géza uraknak, hogy az aszfal-
tozást végző társaság mun-
kagépeinek helyet adtak sa-
ját udvaraikban. Sajnálatos 
tény, hogy az Északi utca és a 
Szák utca kereszteződéséből 
három csapadékvíz rácsot el-
tulajdonítottak. A rácsok pót-
lása rövid időn belül megtör-
tént.
- Örömmel közlöm, hogy az 
Üdülő utca szilárd burkolattal 
nem fedett szakaszának le-
aszfaltozása ősz elején meg-
kezdődik.
- A Kiserdő utca – Nyárfa köz – 
Iskola utca területen, a fűtés-
csövek kicserélésével kapcso-
latos munkálatok szépen ha-
ladnak. A Nyárfa köz újraasz-

faltozása már megtörtént. A 
Kiserdő utcában még folynak 
a munkálatok. Itt cserélni kel-

lett egy ivóvíz nyomócsövet, 
amely megrepedt.
- Több panasz érkezett hoz-

zám az Iskola utcából, a 
szennyvízcsatornából ára-
dó elviselhetetlen bűz miatt. 
A kialakult helyzetről tájé-
koztattam az illetékeseket, a 
probléma megszüntetése vé-
gett.
- 2012. szeptember 14-16. kö-
zött a Katonadombon meg-
rendezendő második Duna-
keszi Fesztre mindenkit nagy 
szeretettel várunk.
- Tájékoztatom a tisztelt Du-
nakeszieket, hogy telefonos 
elérhetőségem megváltozott 
(06-70-337-1604).

Kérem, hogy esetleges észre-
vételeikkel, ötleteikkel a jövő-
ben is bizalommal keresni szí-
veskedjenek, mint azt eddig 
is tették 

(tel.:	 70-337-1604,	 e-mail:	
vincze.geza56@gmail.com).

Vincze Géza
1. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt dunakesziek! 
tisztelt révdűlőiek!

körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy az el-
múlt időszakban a választó-
körzetben történt esemé-
nyekről tájékoztatást adjak.

Útépítés

Korábbi híradásokban le-
írtaknak megfelelően az út-
építési program keretében 
megkezdődött a Budai Nagy 
Antal köz szilárd burkolattal 
való ellátása. Az ezzel járó 
kellemetlenségekkel kapcso-
latban előre is megértésüket 
kérem.

Folytatódnak a járdaépí-
tések is. Ezen sorok megje-
lenésével közel egy időben 
kerül sor a nyertes kivitele-
zővel a szerződés aláírására. 
Ezt követően megkezdődhet 
a Vasút utcai, Szent István ut-

cai, és a Könyves Kálmán ut-
cai járdaszakaszok építése, 
felújítása.

Lakossági bejelentések

Előző cikkemben beszá-
moltam többek között a 
Béke úti játszótér kerítésé-
nek szétveréséről. Sajnálatos 
módon szeptember első hét-
végéjén a még megmaradt 
kerítés elemeket is szétver-
ték. Elgondolkodtató, hogy 
ezek az emberek, ha egyál-
talán embereknek lehetne 
nevezni őket miért nem egy 
edzőteremben vezetik le fö-
lös energiáikat.

Az eseményt követően 
megkerestem városunk rend-
őrkapitányát. Ismételten fel-
hívtam figyelmét a helyzet 

romlására és a rendőri jelen-
lét fontosságára.

Szeptember 14-16. között 
kerül megrendezésre város-
unk legnagyobb közösségi 
eseménye a Dunakeszi Feszt. 
Kérem, jöjjenek el a Katona-
dombra és töltsünk együtt 
ezt a hétvégét!

Amennyiben személyesen 
nem tudnak felkeresni, ötle-
teiket, kérdéseiket küldjék el 
az alábbi elérhetőségemre:

E-mail: joszabo01@t-online.
hu

Levelezési cím: 2120 Duna-
keszi, Fő út 25.

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt választókörzeti polgárok!
Az önkormányzat fejleszt, vannak, akik pedig rombolnak
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2012. február 26-án levélben fordultAm dióssi csAbA polgármesterhez Az ügyben, hogy – korábbi egyeztetéseinknek megfele-
lően – gondoljuk át AnnAk lehetőségét, hogy dunAkeszi A szelektív hullAdékgyűjtés tekintetében áttérjen A lAkosságtól vAló 
közvetlen begyűjtésre A város Azon területein, Ahol ez kivitelezhető. A háztArtásoktól vAló közvetlen begyűjtés mellett mind 
környezeti- mind gAzdAsági érvek felsorAkoztAthAtóAk.

Minden dunake-
szi lakos számá-
ra nyilvánva-
ló, hogy azok az 

állapotok, melyek a szelektív 
gyűjtőszigetek környékét jel-
lemzik, nem tarthatóak fent. 
A gyűjtőkonténereket folya-
matosan kifosztják, megron-
gálják, és azzal is szembe kell 
néznünk, hogy a lakosság egy 
részének gyűjtési morálja sem 
megfelelő, de a szállítás is hagy 
kívánni valót maga után. En-
nek köszönhetőek azok a bor-
zalmas állapotok, melyekbe 
lépten-nyomon belebotlunk. 
Arról már nem is beszélve, 
hogy a szelektív gyűjtőszige-
tek körüli rendtartás kb. havi 
1 millió forintjába kerül a vá-
rosnak, és valljuk be – ennek 
nincs is nagyon látszata.

A lakosságtól való közvetlen 
begyűjtés több környező tele-
pülésen jól működik, többek 
között Mogyoródon és Gö-
dön. Arról már nem is beszél-
ve, hogy az új hulladékgaz-
dálkodási törvénytervezet – 
melyet várhatóan ez év őszén 
tárgyal az Országgyűlés -, kö-
telezővé teszi a hulladékok 
nagy hatékonyságú szelek-
tív gyűjtését, komoly bünte-
tésekkel, különadókkal fenye-
getve azokat, akik továbbra 
is kizárólag a „gödröt ásunk-
betemetjük” típusú elavult és 
környezetkárosító hulladék-
gazdálkodást folytatják.

Ugyanakkor a törvény szi-
gora mellett elmondható az 
is, hogy több településen sok-
kal gazdaságosabban műkö-
dik az ilyenfajta szelektív be-
gyűjtés, mint a hulladékszige-
tes rendszer.

A másik probléma, amivel 
fent hivatkozott levelemmel 
polgármester úrhoz fordul-
tam, a kommunális hulladék 
elhelyezésének kérdése. Egy 
fóti kiadvány is tájékoztat ar-
ról a köztudott tényről, hogy 
2013. december 31-én a Du-
nakeszi II. számú FKF lera-
kó engedélye lejár. A lerakóba 
jelenleg a Fővárosi Hulladék-
égető Mű salakját szállítják és 
ártalmatlanítják. Ezért cseré-
be Dunakeszi a Hulladékége-
tő Műbe ingyen szállíthatja 
be a városi szilárdhulladék je-
lentős részét. Levelemben fel-
hívtam a figyelmet arra, hogy 
minél hamarabb szükséges lé-
péseket tenni a városi szilárd-
hulladék további elhelyezé-
sének és ártalmatlanításának 
ügyében.

Meggyőződésem – és ebben 
csak megerősített az új hulla-
dékgazdálkodási törvényter-
vezet -, hogy Dunakeszinek, 
ennek a közel negyvenezer 
lakost számláló település-
nek abban kell gondolkodnia, 
hogy a keletkező kommunális 
hulladékból minél nagyobb 
arányban nyerjünk vissza új-
rahasznosítható anyagokat, 
méghozzá – ahol csak lehet - 
lakosságtól való közvetlen be-
gyűjtés keretében. Felvetet-
tem emellett egy szelektív-le-
válogató üzemrészleg ötletét 
is: több nagyvárosban ilyen 
létesítményben válogatják to-
vább a szelektív hulladékot, 
majd fajtánként – a válogatat-
lan ár többszöröséért – érté-
kesítik. 

Ugyanakkor szükséges a 
maradék kommunális hul-
ladék minél nagyobb arány-
ban történő előkezelésén, 

vagy akár újrahasznosításán 
is gondolkodni. Az előkeze-
lés jelentős tömeg- és térfogat-
csökkenést eredményez, mely 
a szállítási- illetve a lerakói 
költségek csökkenését von-
ja magával. Problémát ebben 
a kérdésben az jelent, hogy az 
előkezelési technikák kifor-
rottak ugyan, de igen költsé-
gesek, és csak hosszabb távon 
térülnek meg. Ennek ellenére 
mégis érdemes azon gondol-

kodni, hogy – akár több sze-
replős vállalkozásban – ér-
demes lehet ilyet létesíteni 
Dunakeszin. 

A kommunális hulladékke-
zelés másik előremutató mód-
ja az újrahasznosítás. Ezen a 
területen azonban még nagy-

részt kiforratlan technológi-
ákkal találkozunk. Ennek el-
lenére úgy vélem, luxus len-
ne megengedni magunknak, 
hogy ne fordítsunk figyelmet 
az ilyen, innovatív technológi-
ákkal dolgozó projektekre. A 
magam részéről az érdeklődés 
mindig is megvolt, és az utób-
bi időben csak erősödött ben-
nem. Ezért döntöttünk úgy 
Grafjódi László környezetvé-
delmi tanácsadóval, hogy – 
kihasználva a nyári szünetet 
– ellátogatunk Miskolcra, az 
AVE telephelyére, és megnéz-
zük Dr. Raisz Iván professzor 
kísérleti üzemét, mely kom-
munális hulladék újrahasz-
nosítását végzi. A létesítmény 
egy vegyi üzem, mely telje-
sen zárt rendszerben, kémény 
nélkül, a környezetre káros 
dioxinok megkötésével, ipa-
ri oxigén betáplálásával állít 
elő – több hasznos anyag mel-
lett – metanolt, ismertebb ne-
vén faszeszt. Az eljárás folya-
mán a beadagolt kommuná-
lis hulladék több mint 90%-
ban hasznosul. Bár az üzem 
kísérleti fázisban van, mégis 
úgy vélem, érdemes a további 
figyelemre. 

Nyíri Márton
környezetvédelmi 
tanácsnok, önkor-

mányzati képviselő

A városi hulladékgazdálkodás 
racionális átszervezése szükséges

hulladékszállítás, 
szelektív 

hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi,  
Szt. István u. 1.

KonténereS SzállítáS, 
egyéb fuvar  

(építési hulladék, építőanyag)
tel.: 06-27-341-497, 341-789  

• Fax: 06-27-341-045
e-mail:  

kozuzem@kozuzem.hu

FűtŐMű
2120 Dunakeszi, tallér u. 1.

VeVőszolgálati iroda: 
tel.: 06-27-342-253 
Fax: 06-27-390-774

24 órás műszaki ügyelet: 
tel.: 06-27-342-942

e-mail:  
termidor@termidor.hu

Környezetbarát energia 
a lakosság szolgálatában! 

Archív felvétel
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Mint elmondta, a város hő-
szolgáltatása jelenleg két 
különálló – a Tallér vala-
mint a Nyárfa utcai – ka-

zánházból történik, a Nyárfa utcai háló-
zat jelentős hőveszteséggel üzemel. 

Mivel az energiahatékonyság javítá-
sa és a környezetszennyezés csökkenté-
se nemcsak a hazai, hanem az Európai 
Unió energiapolitikai célkitűzései között 
is prioritást élvez, a Dunakeszi Közüze-
mi Kft. a hőtermelés racionalizálását, a 
két különálló távhőrendszer összeköté-
sét, és a Tallér utcai kazánházban a kazá-
nok korszerűsítését irányozta elő. Ez a cél 
egybeesik az ÚJ Széchenyi Terv egyik ki-
emelt céljával: az energiahatékonyságon 
alapuló technológiák ösztönzésével. 

A projekt keretében a Nyárfa utcai ka-
zánház megszűnik, az arra csatlakozó fo-
gyasztók ellátása a Tallér utcából törté-
nik majd a későbbiekben. Ennek érdeké-
ben kiépül egy, a két hőkörzetet összekö-

tő célvezeték. A Nyárfa utcai fogyasztók 
új primer hőközpontot kapnak, az új fo-
gyasztói hőközpontokhoz a primer háló-
zatról épül ki közvetlen kétvezetékes be-
kötés. Az új vezetékek előreszigetelt tech-
nológiával készülő, közvetlenül földbe 
fektethető vezetékek lesznek. A Tallér ut-
cában a régi kazánok helyett új, korszerű, 
magas hatásfokú kazánok kerülnek tele-
pítésre, melyek közül kettő kondenzáci-
ós üzemű lesz. 

A korszerűsítés célja a távhőszolgálta-
tást igénybe vevő felhasználók elégedett-
ségi szintjének javítása, a távhőszolgál-
tatás energia-hatékonyságának növelé-
se a felhasznált tüzelőhő és a hőveszteség 
mérséklésével – hangsúlyozta Homolya 
József. Az új primer hőközponttal ellá-
tott épületek lakóközösségei, illetve in-
tézményei is rugalmasabb szolgáltatást 
élvezhetnek, az energia megtakarítást 
célzó további felújításaik eredménye ná-
luk csapódik le. A gazdasági eredmény a 

távhőszolgáltatás hatékonyabb működé-
se, mely az alacsonyabb energiafelhasz-
nálásból adódó fűtési költségcsökkenés 
révén hosszútávon a felhasználóknál je-
lentkezik majd. 

A várhatóan szeptember végén befeje-
ződő beruházás a Környezetvédelmi és 
Energia Operatív Program (KEOP) ke-
retein belül kiírt, és elnyert pályázat se-
gítségével, az Európai Unió támogatásá-
val, a Kohéziós Alap társfinanszírozásá-
val és az Önkormányzat által biztosított 
önrésszel valósulhat meg. 

L. A.

- A nagy forróságot, kevés 
csapadékot hozó nyár ellenére 
eddig három alkalommal volt 
szúnyoggyérítés Dunakeszin 
– tájékoztatott Lévai Tímea, 
a kistérségi társulás munka-
társa. – A Dunakeszi Kistér-
ségi Társulás döntése alap-
ján az idei esztendőben négy 
alkalomra kértünk árajánla-
tot szúnyoggyérítésre. A kis-

térségi társulás települései kö-
zöl Dunakeszi, Fót és Göd ren-
delte meg az idei esztendőben 
a szúnyoggyérítést. A társu-
lás negyedik tagja, Mogyoród 
nagyközség a tavalyi évhez ha-
sonlóan idén sem kívánt részt 
venni a szúnyoggyérítésben. 
A szakértő véleménye alapján, 
Dunakeszin eddig háromszor 
– július 13-14., augusztus 1-2. 
és augusztus 17-18. – volt légi 
és földi szúnyogirtás – foly-
tatta Lévai Tímea, aki beszá-

molt arról is, hogy a negyedik 
szúnyoggyérítést még nem ja-
vasolta a szakértő. – Ha indo-
koltnak találja, akkor valószí-
nűleg a jövő héten rendeljük el 
– tette hozzá.

Mint megtudtuk a szúnyog-
gyérítés költségeire a Magyar 
Turizmus Zrt.-től 400 ezer fo-
rintot nyertek pályázaton. - 
Sajnos ez minimális hozzájá-
rulás a feladatok ellátásához, 
de ezt a támogatási összeget is 
csak utólag finanszírozza meg 
az országos intézmény. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a Dunakeszi Kistérségi Tár-
sulás saját keretéből kifizeti az 
elvégzett szúnyoggyérítés költ-
ségeit, melynek számlája alap-
ján utólag kapjuk meg az el-
nyert támogatást.

Lévai Tímea kérdésünkre el-
mondta, hogy a három tele-
pülés idei szúnyogmentesítése 
közel 6 millió forintba kerül, 

melynek költségeit teljes mér-
tékben a Dunakeszi Kistérsé-
gi Társulás fedezi. – Az előre-
látó tervezésnek, az időben el-
végzett légi és földi gyérítés-
nek köszönhetően szerencsére 
sikerült a Dunakeszin élőket 
– Göd és Fót lakosságához ha-
sonlóan - megkímélni a sok 
bosszúságot okozó szúnyo-
goktól – mondta elégedetten 
Lévai Tímea, a Dunakeszi Kis-
térségi Társulás munkatársa, 
aki nyilatkozatát azzal zárta: 
- Ha szükség lesz rá, akkor az 
idén még egyszer elrendeljük a 
szúnyoggyérítést, melyről tájé-
koztatjuk a város lakóit.

 (Vetési)

Az európAi unió támogAtásávAl Az új széchenyi terv keretén belül idén júniusbAn 
megkezdődött dunAkeszi város két kAzánházánAk, illetve távhőhálózAtánAk 
korszerűsítése. A fejlesztés csökkenti A primer energiAfelhAsználást és ter-
mészetesen A környezeti terhelés is mérséklődik. A projekt teljes beruházási 
összege: 319.860.064 forint – tájékoztAttA lApunkAt homolyA józsef, A közüzemi kft. 
ügyvezetője. 

A szúnyogokkAl vívott 
küzDelmet iDén a Dunakeszi 
kistérségi társulás nyerte 
A rendszeres szúnyog-
gyérítésnek köszönhetően 
– állApítják meg tényszerű-
en A városházán. de Az is 
tény, hogy A szárAz, hosszú 
heteken át tArtó csApA-
dékmentes időjárás sem 
kedvezett A lárváknAk, ám A 
kistérség három települése 
– dunAkeszi, fót és göd – így 
is 6 millió forintot költött 
szúnyogirtásrA.  

Korszerűsödő távhőhálózat, 
rugalmasabb szolgáltatás

Idén háromszor volt szúnyoggyérítés
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Az itt töltött idő alatt 
sokan fordultak 
hozzá bizalommal, 
különösen nagy 
örömmel látta a 

kisgyermekes családokat.
1993-98 közötti időszakban, 

Brusznyai József atyával egyetem-
ben végzett szolgálatával áldoza-
tos segítséget nyújtott a plébános 
nélkül maradt Szent Imre-temp-
lom híveinek. A 2001-ben alakult 
Servite Ökumenikus Kórus ré-
szére elsőként Kurdics József atya 
biztosított próbatermet a plébá-
nia hittan termében, hogy a kó-
rus városunk hírnevét országosan 
és külföldön is öregbíthesse. Ott-

hont adott a templomban az ad-
venti és egyéb jótékonysági kon-
certeknek együttesen segítve ez-
zel Dunakeszi kulturális életének 
felpezsdítését és karitatív munka 
előmozdítását.

Plébánosi szolgálatának ide-
je alatt új tetőt kapott a Szent Mi-
hály-templom, a külső tatarozást 
követően megtörtént a templom 
belső festése is, valamint a főoltár 
újraaranyozása. 2010-ben pedig 
új orgonát kapott a templom.

A Szent Mihály–templom épí-
tésének 250 éves évfordulója al-
kalmából az egyházközség lelkes 
tagjaival egyetemben szervezte a 
lélekemelő és eseménydús jubile-

umi évet, mely mindenki számá-
ra maradandó élményt nyújtott. 
Ekkor valósult meg a hívek példa-
nélküli összefogásával a pünkösdi 
zarándoklat is az alagi Árpád-kori 
templomromhoz, melyet Kurdics 
József plébános atya vezetett.

2008. augusztus 20-án Duna-
keszi Város Képviselő-testülete 
az egyházközség tagjaiért és a vá-
ros lakóiért végzett szolgálatáért 
„Dunakeszi Város Díszpolgára” 
kitüntetést adományozta részére.

Kurdics József atya 2012. au-
gusztus 1-jétől nyugalomba vo-
nult, azonban a várostól nem sza-
kadt el. Amikor teheti, tovább-
ra is itt szolgál.  Helyére Kozsuch 

Zsolt atya érkezett a Szent Mi-
hály-templomba, aki előtte Salgó-
tarjánban teljesített szolgálatot. A 
fiatal atyát Kurdics József ajánlá-
sával a hívek nagy szeretettel fo-
gadták. 

Munkáját elismerve és megkö-
szönve, jó pihenést és aktív nyug-
díjas éveket kívánva Dunakeszi 
Város Önkormányzata nevében 
Dióssi Csaba polgármester úr és 
Szabó József egyházügyi és társa-
dalmi kapcsolatokért felelős ta-
nácsnok köszönt el a nyugalma-
zott plébános atyától.

Sz. K.
Fotó: Hohner Miklós

A tábor résztvevői között 
sorakoztak kisiskolások 
és óvodások is, illetve a 

legfiatalabb résztvevők négy éve-
sek voltak, valamennyien hittano-
sok. Az egyhetes foglalkozás alatt 
három korosztályra bontva tölt-
hették el kellemesen szabadidejü-
ket a gyermekek a táborban, ahol 
a zökkenőmentes lebonyolításról a 
főszervezők, Kátai Erika és Torma 
Edit gondoskodtak. A lelkes szer-
vező-segítő csapat tagja volt még 

Szalai Ilona, Lovászi Lászlóné 
és Csomár Balázsné. A délutáni 
csendes pihenő során a szükséges 
berendezést a Piros Óvoda bizto-
sította díjmentesen.

Minden nap a templomban egy 
bibliai történettel indult, illetve az 
hét témája a templom volt. Sala-
mon király építkezése, a gyermek 
Sámuel és a 12 éves Jézus esete, Jé-
zus gyógyítása és János apostol 
látomásának története egyaránt 
megelevenedett a hét során.

A tízórai után kézműves fog-

lalkozás következett, minden nap 
más technikával: gyurmával, pa-
pírmaséval, ragasztással, festés-
sel dolgozták fel az igét a hittanos 
gyerekek. Az ebéd utáni sok játé-
kon kívül még arc-festés és tánc-
tanulás is volt.

„A sok-sok munka, a regge-
li ügyelet, a tálalás, mosogatás, 
ágyazás, takarítás, rendrakás 
gondos elvégzése a sok segítő szü-
lő, gyülekezeti tag, presbiter szor-
galmát és kitartását dicséri.” – 
mondta Torma Edit presbiter, az 

egyházközség jövőbeni teljes állá-
sú hitoktatója beszélgetésünk so-
rán.

Péntek délután a tábor nem ért 
véget 4 órakor a templomi áhítat-
tal, mint a többi napon, hanem a 
szülőkkel együtt jó hangulatú, tá-
bortűz melletti gitározással, ének-
kel, beszélgetéssel töltötték az es-
tét a gyerekek és a szervezők. A tá-
bort követő vasárnapi 11 órai is-
tentiszteleten a gyülekezetnek is 
beszámolt Szőke Attila Szilárd lel-
kipásztor a táborról, a gyerekek 
bemutatták az elkészült műveket, 
elénekelték a héten tanult éneke-
ket, illetve elmondták a tanult igé-
ket, majd fényképek vetítésével 
zárult a program.

A lelkipásztor beszélgetésünk 
során említést tett arról, hogy 
idén készülnek a dunakeszi re-
formátus egyházközség kilencven 
éves évfordulóra.

Legindi Tímea

kurdics józsef c. espe-
rest 50 éve szentelték 
pAppá, hivAtásánAk 
ideje AlAtt 20 évig 
teljesített szolgálA-
tot dunAkeszi szent 
mihály rómAi kAtoli-
kus plébániA plébáno-
sAként, idén júniusbAn 
„ArAnymiséjét” is itt 
celebráltA.

A dunAkeszi református hittAntábor 2012 nyArán hAtvAn 
gyerek részvételével Augusztus 13-17 között került megren-
dezésre A hubA utcA 7. szám AlAtt, A templomkertben. mAguk 
A szervezők is meglepődtek A nAgyszámú jelentkező miAtt, 
hiszen míg A tAvAlyi év során mindössze csAk 12 fő vett részt A 
hittAntáborbAn, Addig ez A létszám idénre megötszöröződött.

Nyugalomba vonult Kurdics József atya

Református hittantábor 
hatvan gyermek részvételével
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Bográcsozás, bolha-
piac, gyerekprog-
ramok, koncert. Ha 
csak ezekkel a múlt 

évben jól bevált választékkal 
fogadják a szórakozni vágyó-
kat, már ez is biztosítéka lehet 
a sikernek. A házaspár szen-
vedélyes teljesítménytúrázó, s 
új kezdeményezésként előké-
szítettek és interneten is meg-
hirdettek a piknik napjára egy 
túrát Dunakeszi körül. Tolmá-
csi János többszöri precíz te-
repfelmérése után kialakult az 
útvonal a lakótelepről törté-
nő indulással, Duna-part, Ta-
bán, Polgármesteri Hivatal, 
Lóversenypálya, Dunakeszi-
Alsó, Árpád-kori majd a siká-
torpusztai templomrom, repü-
lőtér, Szent Mihály templom, 
és végül a kiindulási helyszín. 
Ennek a 21 kilométeres táv-
nak szeptember elsején, a pik-
nik napján reggel nyolc órakor 
nyolcvanan vágtak neki (rész-
ben városi lakosok, részben 
más településekről, például 
Budapestről, Vácról, Csömör-
ről, Egerből, Kesztölcről sőt 
Lentiből érkezők). Még a túra 
közben eleredő eső sem zavar-
ta a résztvevőket. A repülőtérre 
érve a Malév Repülőklub kép-
viselői kinyitották a hangáro-
kat, közelről nézhették meg a 
„pihenő” repülőket, és csak 
az eső miatt nem kerülhetett 
sor a beígért vitorlázó repü-
lésre. A kisgyerekeseknek 9 
kilométeres távot terveztek, 
ezt negyvenöten teljesítették, 
örömükre mindenki kapott 
emléklapot és ajándékcsoma-
got a Vitamin Stationtól. De 
ennél fontosabb, hogy gaz-
dagabbak lettek egy olyan él-
ménnyel, melynek keretében 
megismerkedhettek város-
unk nevezetességeivel. (A tel-

jesítménytúrázók honlapján 
olvashatók a résztvevők elis-
merő mondatai.)

Délután két órakor elkez-
dődött a piknik. Nyitányként 
egy órás nagy sikerű koncertet 
adott a Dunakeszi Fúvószene-
kari Egyesület, őket követte az 
estig tartó zenei program ke-
retében a Yolk, majd az Oksa 
együttes, este pedig jazzmuzsi-
kával szórakoztatta a közönsé-
get az Acustic duo. Egyébiránt 
valamennyi zenész városunk-
ban, köztük néhányan a lakó-
telepen élnek.

Elkeltek a bolhapiacra kije-
lölt helyek, órákon keresztül 
árulták a gyerekek és szüleik a 
már kinőtt-megunt, de még jó 
állapotban lévő ruhákat-játé-
kokat. Öt bográcsban főtt fo-
lyamatosan a gulyás, melyhez 
a hozzávaló zöldség, burgonya 
egy vállalkozó adománya volt, 
húst az egyik szaküzletből vá-
sároltak, a Wiedermann pék-
ség pedig húsz kiló szeletelt 
kenyérrel járult hozzá az étke-
zéshez.

A már említett Vitamin 
Station 15 féle egészségügyi 
szűrést végzett. A Helen Doron 
gyerek angol nyelvoktató stú-
dió kézműves foglalkozásokat 
tartott, a Magosfa Alapítvány 
érzékszervi játékokra hívta a 

gyerekeket, ezek közül külö-
nösen sikeres volt a bekötött 
szemmel történő illatkeresés. 
A legkisebbeket „zenebölcsi” 
várta a VOKE József Attila 
Művelődési Központban tar-
tott foglalkozásairól ismert 
Melicher Cili vezetésével. A 
Tengerecki Alapítvány, mely-
nek programvezetője Tolmácsi 
Ágnes, részben a már említett 
gyermekprogramok szervezé-
sével, részben saját program-
mal tette gazdaggá a piknik kí-
nálatát. Különösen érdekes volt 
az érzéklabirintus, itt a gyere-
keknek bekötött szemmel, egy 
kötél mentén kellett kipróbálni 
a szaglást, ízlelést, tapintást.

A nap fénypontja a tombo-
la volt, melyen most is, mint 
tavaly az Aquaworld által fel-
ajánlott négy személyes családi 
belépő volt a fődíj. De különle-
ges nyeremény volt még a Ma-
lév Repülőklub által felajánlott 
városnéző vitorlázórepülés és 
egy különleges hátizsák a Ten-
gerszem túrabolttól. 

Este tíz órakor elcsönde-
sült a park. Másnap reggel már 
nyoma sem volt a pikniknek a 
réten. De maradandó élmény 
maradt mindazok emlékeze-
tében, akik vidám, szórakozta-
tó órákat töltöttek el a délelőt-
ti eső után napfényessé, derűs-
sé vált délutánon. 

S mit is mondhatott a Tol-
mácsi házaspár? Köszönet 
mindenkinek a segítségért, 
köszönet Seltenreich József 
képviselőnek, aki az összes 
szükséges hivatalos engedélyt 
beszerezte, egyébiránt is men-
tora a rendezvénynek, és ami-
ről még fontos tudni, hogy 
lesz jövőre is piknik!

Katona M. István
Fotó: Kőszegi Gábor

    tAvAsszAl egyre többen keresték meg A bArátság úti lAkótelepen élők kérdésükkel tolmácsi jánost és fele-
ségét, ágnest, hogy A múlt évben fergetegesen jól sikerült első lAkótelepi pikniknek lesz-e folytAtásA. A házAs-
pár lelki szemei előtt felvillAnt Az A nem kevés szervezőmunkA, Ami megelőzte A tAvAlyi rendezvényt, Aztán 
ArrA gondoltAk, hogy több száz itt élőnek – felnőttnek, gyermeknek egyAránt – szereztek örömet A kiváló 
progrAmokkAl és győzött Az utóbbi érzés. Aztán nekiláttAk megszervezni A bArátság útjA 35-45. és A gArAs 
utcA 2-12. előtti zöld területen A második lAkótelepi pikniket.

Nagysikerű Lakótelepi Piknik 
élménytúra, érzéklabirintus, bográcsgulyás
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Ezen gondolatok je-
gyében szerveződ-
nek 1987 óta a Keszi 
találkozók. A törté-

nelmi Magyarország egyko-
ri 42 Keszi településéből 36 
létezik ma is. E települések 
többsége képviseltette magát 
az elmúlt évtizedekben a Bu-
dakeszi székhelyű Keszi Ala-
pítvány kezdeményezésére 
létrejött és az általa koordi-
nált találkozókon. 1998-ban 
Dunakeszi volt a találkozó 
színhelye. Az esemény emlé-
két a Kegyeleti temető keleti 
oldalában ültetett turkesztá-
ni szilfasor őrzi. 

Idén, augusztus 11-én, a két-
ezer-ötszáz lakosú Tiszakeszi 
látta vendégül a testvérfal-
vak valamint a Budakeszit és 
Dunakeszit képviselők cso-
portjait. Az érkezés után a 
falu művelődési otthoná-
ban a küldöttségek bemutat-
ták településük múltját, jele-
nét, majd ezt követően a Ti-
sza partján emelt színpadon 
a helyi és vendégegyüttesek 
népdal- és néptánc bemuta-
tója zajlott. 

Ebéd előtt az érdeklődők 
komppal átkeltek a folyó túl-
só partjára, mások szeké-
ren ellátogattak a falutól né-
hány kilométerre - az egy-
kori százdi apátság helyén 

- állított kereszthez. A ven-
déglátók ebédre bográcsban 
főtt ízletes gulyást tálaltak, 
amely elfogyasztása után a 
falu nevezetességeinek meg-
tekintése volt a program. A 
településen tett hosszú séta 
során látottak - a gazdag is-
kola- és helytörténeti gyűj-
temény, a református és álla-
mi iskola külső-belső rendje 
(az épületek előtt a névadók: 
Lórántffy Zsuzsanna és Szé-
chenyi István bronzból ké-
szült mellszobrát helyezték 
el!), a templomkert, a tisz-
ta, virágos porták a helybe-
li vezetők és lakosok falujuk 

iránti odaadó gondosságáról 
győzték meg a látogatókat. 

Mindemellett a település 
valamennyi szegletében érez-
hettük helybeliek vendégsze-
retetét. A kora esti búcsú-
záskor dőlt el, hogy a követ-
kező Keszi találkozó meg-
rendezését a Nógrád megyei 
Karancskeszi vállalja. Remé-
nyeink szerint a jövőben Du-
nakeszi ilyen jellegű találko-
zón ismét megmutathatja a 
múltból ránk maradt, gond-
dal ápolt értékeit, az 1998 
utáni fejlesztések eredménye-
it, s bizonyságot adhat az itte-
niek szíves barátságáról. 

Kollár Albin

lépjünk ki önmAgunkból, tApAsztAljuk meg, mi-
ként élnek Az egykori keszi törzs szálláshelyein 
létesült fAlvAk mAi utódAi, ismerjük meg közös 
gyökereinket, keressük A névelemen túli hAsonló-
ságokAt, tAláljunk bArátokrA még oly távol eső 
helyeken is. 

Keszi települések 
találkozója • 2012

Az eddigi kirándu-
lásoktól eltérően 
ezúttal a nyári fő-
szezon idejére, au-

gusztus 10. és 19. közötti idő-
szakra terveztük utunkat a 
Fekete-tengerhez, abból a 
meggondolásból kiindulva, 
hogy ezúttal megfeleljen az 
időpont a polgármesteri hi-
vatal dolgozóinak és a helyi 
pedagógusoknak is. Külön 
öröm volt számunkra, hogy a 
32 utas közül egy fő kivételé-
vel még senki sem vett részt 
az általunk eddig szervezett 
utakon, és a társaság 90 %-a 
pedig életében először lépett 
bolgár földre. A csapat kor-
összetétele is szerencsésnek 
mondható, mivel volt köz-
tünk 8 kamasz és 11 nyugdí-
jas is. 

Számos programban bő-
velkedett a kint töltött 7 nap. 
Volt sütés-főzés a házigaz-
dánk kertjében, nyugdíjas ta-
lálkozó a ravdai „Detelina” 
Nyugdíjas Klubban, esti séta 
a Napos parton, és egy egész 
napos buszos kirándulás a 
Fekete-tenger fővárosába, 
Várnába, ahol megnéztük a 
csodálatos városközpontot, 
a Várnai csata emlékparkját, 
benne Hunyadi János tisz-
teletére létrehozott kiállító-
termet és I. Ulászló jelképes 

síremlékét.  Délután a cso-
port nagy része megtekintet-
te a híres várnai Delfinárium 
kedves delfinjeinek a produk-
cióját. 

Sokan, többször is átbu-
szoztak a Ravda közvet-
len szomszédságban találha-
tó, lenyűgözően szép, több 
ezer éves múlttal büszkélke-
dő Nesebar városába. A fenn-
maradó időben, pedig fü-
rödtünk, napoztunk, búvár-
kodtunk, élveztük a Fekete 
tenger bársonyos vizét, mak-
rancos hullámainak simoga-
tását. Sajnos gyorsan repült 
az idő, és elérkezett a vissza-
indulás napja…

Kivétel nélkül mindenki 
egészségesen, barnán, vidá-
man, és feledhetetlen élmé-
nyekkel érkezett haza. 

Kihasználom az alkalmat, 
hogy megköszönjem minden 
egyes útitársunknak a DBNÖ 
iránt tanúsított bizalmat. Re-
mélem mindenkinek – aki ed-
dig még nem ismerte – meg-
tetszett anyaországunk - Bul-
gária és partnertelepülésünk 
- Ravda, és jó hírüket viszik 
majd Dunakeszi szerte a ro-
konok, barátok, ismerősök és 
kollégák körében. 

Kirov Gábor 
a DBNÖ elnöke

A dunAkeszi bolgár nemzetiségi önkormányzAt 
immáron negyedik AlkAlommAl szervezett AnyAor-
szági tengerpArti önköltséges nyArAlást bolgár 
pArtnertelepülésünkre, rAvdábA. célunk válto-
zAtlAnul Az volt, hogy minél több dunAkeszi lAkos 
megismerje bulgáriát, A bolgár emberek párAtlAn 
vendégszeretetét.  

Hét nap 

Bulgáriában 
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A tanárnő lelkes ra-
jongója hazánknak, 
Budapestnek, a ma-
gyar kultúrának, és 

régi vágya volt, hogy mindezt 
diákjainak is megmutathas-
sa, akik még sosem jártak a vi-
lágnak ezen a táján. Az iskolá-
juk több partnerkapcsolattal 
is rendelkezik, rendszeresen 
járnak pl. Franciaországba és 
Moszkvába, és ilyen célból ke-
restek már régebb óta egy ma-
gyar iskolát is.  Így hát, ha nem 
is zökkenőmentesen, de végül 
sikerült egymásra találnunk és 
iskoláink  között partnerkap-
csolat jött létre. A programban 
mindkét iskolából 25-25 diák 

vesz részt, akik első lépésben 
ez év elejétől levelezőkapcso-
latba léptek egymással.

A rendszeres levélváltás 
mellett a német diákok most 
augusztusban látogatást tet-
tek Magyarországon, és meg-
beszéltük, hogy ennek kere-
tében egy napot közösen fo-
gunk velük eltölteni. Nagy iz-
galommal és sok előkészülettel 
vártuk a nagy napot, ami az-
tán szerencsére remekül sike-
rült. Augusztus 15-én reggel 
fél tízre érkeztek meg Duna-
keszire, ahol a mi diákjaink-
nak köszönhetően zeneszóval 
fogadtuk őket, majd egy rövid-
ke film és előadás segítségével 
bemutattuk nekik városunkat 
és iskolánkat. Ezután közösen 
elmentünk Szentendrére és 
együtt barangoltuk be a han-

gulatos utcákat. Délután négy 
óra tájban érkeztünk vissza a 
gimnáziumoz, ahol addigra a 
segítő kezeknek köszönhető-
en elkészült az utánozhatatla-
nul finom igazi „ungarisches 
Gulasch”, amivel megvendé-
geltük a társaságot. Minden 
nagyon ízlett nekik, a sok sü-
temény is, amit a magyar diá-
kok, illetve szüleik készítettek 
erre az alkalomra. Volt még 
egy kis közös éneklés, beszél-

getés, ismerkedés. Igazán jó 
hangulatban telt az egész nap.

Mindeközben abban is meg-
egyeztünk, hogy jövőre az 
elmshorniak szívesen ven-
dégül látják a magyar diáko-
kat Németországban egy hét-
re. A tervek szerint a rákövet-
kező évben ismét a német di-
ákok érkeznek majd hozzánk, 
de ekkor már a mi diákjaink, 
ill. családjaik látnák őket ven-
dégül. 

 Köszönet mindazoknak, 
akik hozzájárultak a nap sike-
réhez, külön köszönet Kovács 
László pékmester finomságai-
nak, a helyi német nemzetisé-
gi önkormányzat és az iskolai 
alapítvány támogatásának 

Bízunk benne, hogy ezzel 
iskoláink között valóban egy 
hosszabb távú kapcsolat vette 
kezdetét és a tanév végén rend-
szeresen megtartott igen sike-
res német nyelvi tábor mellett 
újabb lehetőség nyílik diákja-
ink számára, hogy gyakorolják 
a német nyelvet és világot lás-
sanak, új ismereteket, baráto-
kat és életre szóló élményeket 
szerezve…

Hudra Andrea

Az egész úgy kezdődött, hogy A dunAkeszi német kisebbségi önkormányzAt közvetítésének és köz-
reműködésének köszönhetően iskolánk, A dunAkeszi rAdnóti miklós gimnázium németes munkAkö-
zösségének vezetőjeként kAptAm egy levelet reginA sieverttől, Az elmshorni bismArckschule nevű 
gimnázium tAnárnőjétől. elmshorn észAk-németországbAn, hAmburg közelében tAlálhAtó kisváros, 
nAgyhírű gimnáziumA elmúlt 140 éves.

Elmshorni diákok Dunakeszin
Beszámoló német-magyar iskolai partnerkapcsolat kiépítéséről



VENDÉGSÉGBEN 
 dr. Halász Géza 

  karikaturistánál

– Névjegykártyáján látható a közismert 
Mona Lisa festmény, ám a hölgy nem mo-
solyog, hanem ásít. Talán unja már a hí-
ressé vált mosolya körüli vircsaftot?

– Bonyolult röviden elmondani, de a lé-
nyeg, hogy van egy sor ilyen jellegű számí-
tógépes montázsom, aminek a végső mon-
danivalója tulajdonképpen az, hogy ma-
napság a művészetet nagyon sokak szá-
mára csak a csúcsteljesítmények jelentik. 
Ugyanakkor nem vesszük észre a körülöt-
tünk lévő nagyon jó, nagyon tehetséges, 
nagyon komoly művészeti alkotásokat. Ez 
ellen a klisé „ellen” készítettem egy soro-
zatot, ami megjelent Retusált művészet-
történet címmel. 

– Ha már a gyerekkor szóba került, hol 
született, hol járt iskolába, mi szeretett 
volna lenni, mi vált valóra az elhatáro-
zásokból?

– Ősi szolnoki vagyok, a Verseghy Fe-
renc Gimnáziumba jártam. A rajzot még 
ötödikes koromban egy idős művész ta-
nárnő szerettette meg velem. Nyolcadik 
után jelentkeztem a képzőművészeti gim-
náziumba, de nem vettek fel. Aztán a gim-
názium végére már vonzott a matematika, 
így az akkori nevén Marx Károly Közgaz-
daságtudományi Egyetem hallgatója let-
tem. Az első évfolyamba jártam, s előfor-
dult, hogy előadás közben nem jegyzetel-
tem, hanem karikatúrákat rajzolgattam. A 
padtársam ezeket látva mondta, hogy pró-
bálkozzak a rajzaimmal az egyetem Köz-
gazdász című újságjában. Így is történt, s 
tulajdonképpen itt indult el a pályafutá-
som. Először vicces munkáim voltak, de 
aztán úgy alakult, hogy én inkább a dol-
gok „másik” oldalát szeretném megmutat-
ni, vagyis feltárni azt, hogy mi az, ami ne-
vetséges. A lapnál a rajz mellett szakmai 
cikkeket is írtam, később már a humor 
mellett szakmai rovatot is vezettem.

– Közgazdász végzettséggel elkötelezte 
magát a karikatúrával?

– Nem egészen. Egy évig a tévénél vol-
tam gyakornok, aztán 1972-ben visszake-
rültem az egyetemre, az Informatika Tan-
széken kezdtem tanítani. Később megala-
pítottam az egyetem Aula Könyvkiadóját. 
Tizennyolc évig dolgoztam a kiadónál, mi 
adtunk ki például az országban elsőként a 
komputeres grafikával kapcsolatos szak-
könyvet, vagy később, 1993-ban az első 
magyar multimédia CD-t. Mindeközben 
folyamatosan rajzoltam, publikáltam, a 
két dolgot külön tudtam választani.

– Akkor beszéljünk a karikaturista pá-
lyafutásáról!

– Az egyetemi lapnál kedvelték a kissé el-
vontabb rajzaimat. A vicclapok megszokott 
közönségétől eltérően ezek a „filozofikus” 
rajzok másoknak szólnak. Az általában saj-

tógrafikai műfajban nekem több a kiállítá-
som, mint a publikációm. Pályázatokra is 
rajzolok. Legkomolyabb díjamat Lisszabon 
közelében, Sintrában kaptam a World Press 
Cartoon kiállításon, melyen a világon meg-
jelenő karikatúrákból mutatnak be váloga-
tást. Itt már nyert magyar korábban, 2007-
ben jó barátom, Tettamanti Béla nyert má-
sodik díjat, két év múlva pedig én. Jelen-
leg is kapcsolatban vagyok a kollégáimmal 
a MUOSZ karikaturista szakosztályának 
elnökeként, valamint a KOKSZ (KOrtárs 
Karikatúra és SZatíra Műhely) tagjaként. 
Utóbbiban 17-en vagyunk, s időről idő-
re rendezünk közös kiállítást. Az újságíró 
szövetségen belül évente szervezünk kiállí-
tást a szakosztály tagjainak munkáiból, leg-
utóbb ezt a kiállítást Dunakeszin is láthat-
ta a közönség. 

– Látva egy-egy képét, előbb elgondol-
kodom, s aztán nevetek…

– Sokra tartom azokat is, akik rajzaik-
kal egyből nevettetnek. Én inkább komo-
lyan beszélek rajzban, de úgy, hogy közben 
csavarok egyet a „mondaton”.

Katona M. István
A szerző felvételei

dunAkeszi országos viszonylAtbAn is kiemelkedő számú AlkotóvAl, művész-
szel büszkélkedhet, Akiknek közösségépítő/városszépítő AlkotásAivAl gyAk-
rAn tAlálkozhAtunk nem csAk kiállításokon, de köztereken, intézményekben 
is. e művészek egy csoportját – szAkítvA A mAgányos Alkotó mítoszávAl – A 
dunArt képzőművészeti egyesület fogjA össze. Az egyesület tAgjávAl, dr. 
hAlász gézA kArikAturistávAl, Az egyesület Alelnökével beszélgetünk. 

18 Dunakeszi Polgár



19Dunakeszi Polgár

Káposztásmegyeren lakott egy tíz-
emeletes házban férjével, Mayer Bé-
lával Raffai Éva. Ha kinézett az ab-
lakon, mindig ezt a szép fás, lige-
tes zöld területet látta. Egyre töb-
bet gondoltak arra, hogy jó lenne 
ide költözni, egy kertes házba. Ter-
vük húsz évvel ezelőtt megvalósult, 
többszöri keresgélés után végül egy 
hirdetés nyomán vásárolták meg a 
telket, amin egy kisebb faház állt. 
Nekiláttak építkezni, előre gyártott 
elemekből elkészült az otthonuk s 
ezzel szinte párhuzamosan „ottho-
nukká” vált a település is. Könnyen 
be lehetett jutni a fővárosba, ahol 
pénzügyesként dolgozott az akko-
ri ÉPFU központjában, férje mun-
kavédelemmel foglalkozott a MÁV 
Kórházban. Ma már mindketten 
nyugdíjasok.

Előző lakóhelyén közös képvise-
lőként tevékenykedett, szívesen és 
nagy ügybuzgalommal foglalko-
zott a közösséget érintő ügyekkel. 
Hamar felvette a kapcsolatot Fodor 
Sándornéval, a körzet önkormány-
zati képviselőjével, azzal a céllal, 
hogy szívesen lenne utcabizalmi. S 
ezen túl is segítséget ajánlott bármi-
hez, amivel hozzájárulhat a telepü-
lés életének formálásához. Tette ezt 
azért is, mert mindig érdekelte, ho-
gyan alakulnak tágabb környezeté-
nek mindennapjai. Ahogy fogalma-
zott, szeretett mindig a dolgok mé-
lyére látni.

Akkoriban az utcák java része 
még földes volt, esős időszakban 
sártengerré vált minden. Sikerült 

elintéznie Kecskeméthy Gézánál, 
aki akkor még alpolgármester volt, 
hogy azt az utcát legalább, ahol la-
kik, aszfaltozzák le.  

Örömmel fogadták ezt az itt la-
kók is, akikkel jó kapcsolatba ke-
rült. Gyakran beszélgetett velük, s 
ha megoldást kívánó probléma ve-
tődött fel, továbbította a képviselő 
asszonynak. „Figyelünk egymásra, 
igyekszünk környezetünket mindig 
szebbé, csinosabbá, élhetővé tenni”, 
fogalmazott.

De még ennél is többet tesz. Ha 
szükséges, szórólapozik, választá-
sok előtt viszi a kopogtató cédulá-
kat, tagja volt a választási bizottság-
nak, legutóbb népszámlálási biz-
tosként járta a lakásokat s minden 
egyéb módon részt vesz a körzetet 
érintő munkákban. 

Minderről múlt időben beszélt, 
de csupán azért, mert felidézte, ho-
gyan vált nem csupán lakhelyévé 
Dunaeszi-Alsó. Mentalitása mit 
sem változott, a jelenben is ugyan-
így éli tevékeny mindennapjait. Ott 
jártamkor férjével együtt éppen a 
házuk előtti utcafrontot csinosí-
tották, s mint mondta, ezzel is kö-
vetendő példát igyekeznek mutatni 
azért, hogy takarosabb, színesebb 
legyen az utca képe. „Ez is hozzá-
tartozik az otthonosság érzetéhez”, 
mondta, majd szinte magának is fel-
tette a kérdést: „Lehet, hogy ez a vá-
ros szeretete?”    

Katona M. István
A szerző felvétele

tevékenyen 
a közösségért

ideköltözése után férjé-
vel együtt szinte „pillA-
nAtok AlAtt” megszeret-
te dunAkeszi-Alsót. Ám 
ennél több is történt, 
már házuk építése köz-
ben is bekApcsolódott 
a település közösségi 
életébe s tevékeny rész-
vétele A lAkóközösség 
mindennApos ügyeiben 
mindmáig folyAmAtos. 

 „Csak egy igazi piac 
hiányzik”

Több évtizedes kemény munka után a 
ma 73 éves Telekes György és felesége 
úgy döntött, feladja kelenföldi lakását, 
és kiköltöznek nyugdíjas éveikre egy 
csendes, nyugodt vidéki városba. Mi-
vel a lányuk Dunakeszin lakott, erre a 
településre esett a választásuk.

„Szerettünk Kelenföldön élni, ám 
az eleinte nyugodt, csendes városrész 
a hatalmas fejlődésnek köszönhető-
en egy nyüzsgő, zajos kerületté vált. 
Amikor 1999-ben nyugdíjasok let-
tünk a feleségemmel, már egyik gyer-
mekünk sem élt velünk, így elhatároz-
tuk, vidéken éljük le hátralévő évein-
ket. A lányunk akkor ment férjhez, és 
Dunakeszin lakott, így amikor láttuk, 
hogy itt minden adott a nyugodt élet-
hez, hát belevágtunk” – elevenítet-
te fel a költözködést eldöntő idősza-
kot Telekes György, akinek négy gyer-
meke közül egy a messzi Skandinávi-
ában él, míg a többiek Magyarország 
különböző szegleteiben.

Az idős házaspár egy pillanatra sem 
bánta meg, hogy új otthonául Duna-
keszit választotta. Ahogy mondták, az 
elmúlt 13 évben minden előnyére vál-
tozott, ugyanakkor a vidékies jellegét 
sem veszítette el a település.

„A költözésnél figyelembe vettük, 
hogy idős emberek lévén, tudunk-e 
biztonságosan közlekedni autóval, 

megfelelő-e a tömegközlekedés, illet-
ve, mivel mindketten bizonyos egész-
ségügyi problémával küzdünk, milyen 
az orvosi ellátás. Örömmel mond-
hatom, egyikben sem kellett csalód-
nunk, ugyanis az utak és az ellátás el-
sőrangú a városban, míg betegségün-
ket is sikeresen kezelik” – fogalmazott 
a 73 éves férfi.

A gyártelepi vasútállomáshoz közel 
laknak jelenleg, így ha be kell menni-
ük valamiért Budapestre, akkor min-
dig vonattal mennek. 15-20 perc alatt 
benn vannak a Nyugatiban, ráadásul 
parkolót sem kell keresniük, és ami 
ennél is fontosabb, fizetniük.

„Csak akkor jelent ez gondot, ha 
a feleségemmel színházba megyünk, 
mert akkor bizony igencsak igyekez-
nünk kell, ha el szeretnénk érni a ha-
zafelé jövő vonatot” – árulta el Tele-
pes úr, aki úgy érzi, Dunakeszi kultu-
rális élete is jó irányba indult, ám azt 
sem rejti véka alá, hogy ezen a téren 
azért van még hova erősödnie a tele-
pülésnek.

Egy dolgot azonban nagyon hiá-
nyol.

„Szükség lenne egy igazi piacra, 
ahol a legjobb minőségű árut vásárol-
hatnánk” – tette hozzá Gyuri bácsi.

- molnár -
Fotó: Katona M. István

vAn AnnAk egy bizonyos 
pikAntériájA, Amikor egy 
házAspár nyugdíjAzásu-
kAt követően úgy dönt, 
elhAgyjA Addigi lAkhely-
ét, és új otthont válAszt 
mAgánAk. telekes györgy 
és felesége egy pillAnAt-
rA sem bántA meg, hogy 
A főváros nyüzsgését 
és zAját felcserélte 
dunAkeszi nyugAlmárA, 
mindössze egyetlenegy 
dolog hiányzik nekik, de 
Az nAgyon: egy igAzi piAc, 
Ahol A lehető legjobb 
minőségű árut vehetnék 
meg, egyenesen A kister-
melőktől.
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gendur pál 84 évesen elhunyt. dunAkeszire 1930-bAn került 
A csAládjA. 1944. szeptember 1-tól budApesten báró Wesselé-
nyi miklós iskolábA irAtkozott be és ott érettségizet, mAjd 
1953-bAn elte-n műszAki tAnári diplomát szerzett. pAli bácsi 
1949. március 28-án került A járműjAvítóbA, és 1988. jAnuár 
1-én ment nyugdíjbA.  dunAkeszi ipAri tAnulóknál volt tAnár, 
tAnműhelyvezető, pályAfutásA AlAtt 5400 tAnuló került ki 
kezei Alól.

A vöröskereszt dunAkeszi városi szervezete 2012. szeptember 
22-én, szombAton városi vérAdást tArt A voke józsef AttilA 
művelődési központbAn, Ahol 10 órától 15 óráig várják A 
vérAdókAt.  A központi vérAdás mellett még öt AlkAlommAl 
AdhAtnAk vért Azok, Akik segíteni szeretnék embertársAik 
gyógyulását.

1948. október 23-án volt 
az esküvőjük feleségével, 
ennek már 64 éve. Há-

rom  fiú gyermekük született 
Pál, Jóska és Feri. A családot 
1995. június 21-én nagy tragé-
dia érte, Jóska fiúk 43 évesen 
Németországban autóbaleset-
ben meghalt. 

Dunakeszin 1949-ben ala-
pító tagja volt a Dunake-
szi Vasutas SE férfi kézilab-
da szakosztályának. Testne-
velési Főiskolán szerzett ké-
zilabda szakedzői diplomát. 
1950 közepétől NB I-es nagy-
pályás kézilabda bajnokság-
ban szerepeltek, a kispályás 
bajnokság mellett. A nagy-
pályás megszűnése után ma-
radt a kispálya. Kézilabda já-

tékos és edző volt 1952-1961 
között, majd edzőként kétszer 
vitte a férfi kézilabda csapatát 
NB I-be (1974, 1978) és 1982-
ben fejezte be a felnőtt csapat-
nál az edzői pályafutását és 
még 1988-ig az ifjúsági csapat 
irányítását vállalta el. Évtize-
deken át élt a kézilabda bűvö-
letében. 1999-ben „A Magyar 
Kézilabda Szövetség Elnök-
sége arany kézilabda jelvényt 
adományozott Gendur Pál úr-
nak, a kézilabda sport fejlesz-
tése érdekében kifejtett ered-
ményes tevékenység elisme-
réséül”. 2009-ben Dunakeszi 

Városért kitüntetésben része-
sült.Utóbbi években minden 
év őszén összejöttek a nagy 
kézilabdás társak (NB I és NB 
II –es játékosok) és gesztenye-
püré mellett elevenítették fel 
az elmúlt évtizedek nagysi-
kerű sporteseményeit. Milyen 
büszke volt, amikor Feri fia is 
a csapatban kézilabdázott, és 
a Nemzeti Bajnokságban sze-
repelt.

A 201. számú Ipari Iskolá-
ban 63 éve végzett, első osztá-
lyának osztályfőnöke volt, és 
ez év augusztusában találko-
zott volt tanulóival. 

„Szeretek Dunakeszin élni, 
itt mindig is jól éreztem ma-
gam” vallotta egy éve a Duna-
keszi Polgár városi magazin-
nak nyilatkozva.                                                                    

Család, munka és a sport 
volt az élete. Példás apa, csa-
ládszerető és hűséges társa fe-
leségének, ha tehette minden 
idejét a családdal töltötte. 

Felesége Erzsike, két fia, 
négy unokája és két déluno-
kája gyászolja. 

Temetése 2012. szeptember 
14-én, pénteken, 11 órakor 
lesz a dunakeszi temetőben.

Nyugodj békében!

Solymosi László

A nagy vérhiány miatt je-
lenleg minden véradó-
ra nagyon nagy szük-

ség van, hogy műtétek ne ma-
radjanak el – nyilatkozta szer-
kesztőségünknek Molnár 
Sándorné, a szervezet városi 
aktivistája. 

A szervezők kérik, hogy 
a véradók vigyék magukkal 
a személyi igazolványt és a 
TAJ kártyát. A központi, vá-
rosi véradás mellett Dunake-
szi több üzemében, kereske-
delmi és oktatási bázisán vár-
ják szeptemberben a véradó-
kat, akik vérükkel segíthetik 
embertársaik gyógyulását. 

Szeptember 13. Dunakeszi, 

Bombardier MÁV. Kft., József 
Attila Művelődési Központban 
10 órától 13,30 óráig

Szeptember 20. Dunakeszi, 
LightTech Kft. 12 órától 15,30 
óráig engedéllyel lehet bejön-
ni!

Szeptember 26. Dunakeszi, 
ORFK. Oktatási Központ, Du-
nakeszi Repülőtér út 1. 12 órá-
tól 15 óráig

Szeptember 28. Dunake-
szi, Auchan Áruház kertészeti 
parkolóban álló Véradóbusz-
ban 13 órától 18 óráig

Szeptember 29. Dunakeszi, 
Dechatlon Áruház előtti par-
kolóban álló Véradó Kamion-
ban 10 órától 15 óráig.

Elhunyt Gendur Pál
(1928. II. 15. Domony – 2012. IX. 3. Vác)

Adj vért és ments 
meg három életet!

Dióssi Csaba polgármester: 
Gendur Pali bácsi meghatározó 
alakja volt városunknak, mind-
végig szívén viselte az itt lakók 
életét. Kiemelkedő munkájáért 
2009-ben „Dunakeszi Váro-
sért” kitüntető címet kapott. 
Szűkebb és tágabb környeze-
téért végzett munkája, és az 
oktatás-nevelés területén 
megmutatkozó elhivatottsága 
példaértékű lehet mindannyi-
unk számára.
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Telefon: (27) 542-800/169-es mellék  
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre  
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

A Dunakeszi programiroda  
szeptemberi programajánlata

BOMBARDIER VÉRADÁS A VOKE 
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONTBAN

Időpont: 2012. szeptember 11., 
csütörtök 10:00-13:30
Helyszín: VOKE József Attila Műve-
lődési Központ, 2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.
Információ: VOKE József Attila Műve-
lődési Központ, 27/543-225

DUNAKESZI FESZT KULTURÁLIS-
ÉS SÖRFESZTIVÁL

Időpont: 2012. szeptember 14. 
16 óra
Befejezés: 2012. szeptember 16.
A tavaly első alkalommal megren-
dezett három napos fesztivál sike-
res esemény volt, mely nagy töme-
geket vonzott a katonadombi hely-
színre. Kulturális és sportesemények, 
koncertek, sztárfelllépők várták a ki-
látogató dunakeszieket. Idén se lesz 
ez másképp . A Neoton família mel-
lett az X faktor sztárjai is színpadra 
lépnek, de a helyi művészek is szóra-
koztatják majd a közönséget.
Helyszín: Dunakeszi Katonadomb
Információ: Dunakeszi Programiro-
da 27/542-815

OLVASÓ VÁROS PROGRAM

Kezdés: 2012. szeptember 15.
Befejezés: 2012. november 15.
Elkezdődik a két hónapon át (no-
vember 15-ig) tartó Olvasó Város 
program a  Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtárban. A játékban egy szép-
irodalmi mű elolvasásával lehet ne-
vezni. A programban részt vesznek  
az általános iskolák könyvtárai is.
Információ: Csonka Mária, 
csonkam@mail.dkvk.hu, 27/351-518
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár, 2120 Dunakeszi, Kossuth 
L. u. 6 és az általános iskolák könyv-
tárai.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 
A VOKE JÓZSEF ATTILA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Időpont: 2012. szeptember 16. 

Kulturális Örökség Napjai a Révész 
István Helytörténeti Gyűjtemény-
ben. A rendezvény keretében láto-
gatható lesz a Dunakeszi Művészek 
XV. Nyári Tárlata.
Információ: VOKE JAMK 27/543-225

VÁROSHÁZI ESTÉK

Időpont: 2012. szeptember 22., 
18:00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal ud-
vara, Fő út 25.
Zenés-táncos műsor a városháza ud-
varán a Farkas Ferenc Művészeti Is-
kola növendékeinek a közreműkö-
désével. Az est során fellépnek az is-
kola musical táncosai és énekesei, 
fúvósai és néptáncosai, hogy egytar-
talmas műsor keretében szórakoz-
tassák az érdeklődő közönséget   
Információ: Ruszinkóné Czermann 
Cecília , 06-27/341-896

TRADÍCIONÁLIS 
SZENT MIHÁLY NAPI BÚCSÚ

Időpont: 2012. szeptember 30.
Helyszín: Szent Mihály templom 
környéke
Egész napos búcsú a hagyományok 
jegyében, amelyen ezúttal a népi 
iparművészeti termék és a népi fog-
lalkozások képviselői kerülnek elő-
térbe. Délután színpadi műsor és 
persze egész nap hamisítatlan jó bú-
csúi hangulat. 
Információ: 
Loksa Levente: 70/466-10-18

RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY MEGNYITÓ 
ÜNNEPSÉG

Időpont: 2012. szeptember 30. 
12:00 óra
Helyszín: Szent István út, Kántorház
Idén új, tágasabb helyszínre költözik 
a Révész István Helytörténeti Gyűj-
temény. A gyűjtemény új épületé-
nek avatására a Szent Mihály búcsú 
keretében, az ünnepi nagymise után 
került sor a régi Kántorházban.

A nAgykoncertek mellett Az idei dunAkeszi feszten több 
olyAn progrAm is vAn, Amelyért nApközben is érdemes lesz 
kilátogAtni A kAtonAdombrA. Az egész hétvégén ingyenes 
gyerekjátékok, ugrálóvárAk, színpAdi műsorok és kézműves 
foglAlkoztAtók várják A gyerekeket. 

A Dunakeszi Feszt érde-
kes színfoltja a Kistér-
ségi Hétpróba, amely 
Dunakeszi és a kör-

nyező települések (Göd, Fót, Mo-
gyoród) játékos vetélkedője a fesz-
tiválon. A hétpróba első versenye 
már pénteken megkezdődik a sár-
kányhajó versennyel. A dunake-
szi csapat már hetek óta készül az 
erőpróbára ifj. Bauer Márton, ko-
rábbi kajak világbajnoki érmes ve-
zetésével. A tavalyi évben a csapat 
fölényesen megnyerte ezt a ver-
senyszámot, de az idei évben meg 
kell küzdeniük a fesztivált szpon-
zoráló Volksbank két hajóegysé-
gével is. Aki kíváncsi a futamra, 
az látogasson ki szeptember 14-én 
pénteken 16 órakor a Dunakeszi 
Révhez. A verseny befutója 17 óra 
körül lesz. Aki maga is kipróbálná 
a sárkányhajózást annak érdemes 
lesz szombat délelőtt is kilátgatnia 
a Duna-partra, mert a Liget utca 
végén lévő partszakaszon 9 és 13 
óra között bárki térítés mentesen 
kipróbálhatja ezt az új sportágat. 
Az evezéshez rövid póló és rövid-
nadrág viselete ajánlott. 

A hétpróba szombaton to-
vább folytatóik. Nyolc órakor in-
dul a főzőverseny a nyári napkö-
zis tábor területén, majd délelőtt 
még két próbában, a rodeobikán 
(9 óra) és falmászásban csap-
nak össze a csapatok a Katona-
dombon. Délben a kisszínpadon 

szkander versennyel folytatódik 
a viadal, majd 13:30-kor ugyanitt 
sörivó versenyre kerül sor. A hét-
próba délután háromkor végző-
dik a kötélhúzással. A tavalyi év-
ben a hétpróbát a Dunakeszi csa-
pat ezüstéremmel zárta, reméljük, 
idén előre tud lépni egyet a csapat. 
Mindenesetre, aki kilátogat a fesz-
tiválra, ne szalassza el a hétpróba 
versenyt, szurkoljunk együtt a vá-
rosi válogatottnak!

Szombaton 10 és 16 óra között 
tartjuk a sportválasztót, amelyen 
a helyi sportegyesületek színpa-
di sportbemutatókkal és kite-
lepített, kipróbálható sportesz-
közökkel várják a sportolni vá-
gyókat.   Ugyancsak szombaton 
a Decathlon és a Gyaloggalopp 
Sportiroda futóversenyt szervez 
a fesztiválon. A részletek keretes 
cikkünkben találhatók.

Vasárnap is érdemes már reggel 
kilátogatni a fesztiválra, mert dél-
előtt 10 órától kerül sor a BRKF 
Központi Kutyakiképzőjének és 
a Dunakeszi Készenléti Mentők 
közös bemutatójára. A látványos, 
kaszkadőr elemeket is felvonulta-
tó bemutató a gyerekek kedvence 
lehet. Érdemes tehát már az esti 
sztárfellépők előtt kilátogatni a 
helyszínre, a részletes programot 
a www.dunakeszifeszt.hu honla-
pon megtalálható.

Csoma Attila

Hétpróba, sportválasztó, futóver-
seny, rendőrségi-készenléti mentők 
bemutató a Dunakeszi Feszten

Kistérségi hétpróba
Szeptember 14. 16 óra
Sárkányhajóverseny a révnél
Szeptember 15. 8 óra
Főzőverseny a nyári napközis 
táborban
Szeptember 15. 9:00 óra
Rodeobika verseny
Szeptember 15. 10:30 óra
Falmászó verseny
Szeptember 15. 12 óra
Szkander verseny
Szeptember 15. 13:30 óra
Sörivó verseny
Szeptember 15. 15 óra

Kötélhúzó verseny
Ingyenes sárkányhajózási 
lehetőség 8-88 éves korig

szeptember 15. 9-13 óra a Liget u. 
végi Duna-szakaszon.

Decathlon-futóverseny
szeptember 15. 11:00 alsós 500 m
szeptember 15. 11:30 felsős 1000 m
szeptember 15. 12:15 felnőtt 3 km
Jelentkezés a helyszínen és az 
áruházban.
Gyaloggalopp futóverseny
szeptember 15. 13:00 felnőtt 7,5 km 
ill. 15 km
nevezési díjak (ONLINE nevezés / 
helyszíni nevezés esetén)
Futás 7,5 km: 800 / 1000 Ft.
Futás 15 km: 1200 / 1500 Ft.
http://gyaloggalopp.com/
info@gyaloggalopp.com
06-20-520-5488
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Tradicionális Búcsú Dunakeszin

A búcsú (latinul: 
indulgentia) ere-
deti neve: elen-
gedés, egy kato-
likus bűnbánati 

vallásgyakorlat, amely a bűn-
bánat szentségében már föl-
oldozást nyert bűnért járó, 
ideigtartó büntetés elengedé-
se. A katolikus tanítás szerint 
a bűnbánat, illetve a gyónás 
visszavezet a kegyelem állapo-
tába, az isteni életbe, viszont a 
bűn "nyomai", pl. a kialakult 
rossz szokások megmaradnak 
bennünk. (forrás:wikipedia)

A búcsú kapcsolódhat a 
templomok védőszentjének 
évente megtartott emlékün-
nepéhez is, így Dunakeszin a 

Szent Mihály templom által 
vált hagyománnyá ez a min-
denki számára kedves ünnep. 
Szent Mihály arkangyal egyéb-
ként a város védőszentje - a te-
lepülés címerében is megtalál-
ható a mennyei hadak vezéré-
nek alakja. 

A megszokott forgatag és vi-
dám kikapcsolódást nyújtó já-
tékok (céllövölde, körhinta…
stb.) mellett az idei búcsú új-
donsága, hogy a szervezők 
egy kis színpadot is állítanak, 
ahol késő délutánig színvona-
las műsorok váltják majd egy-
mást; így többek között lesz 
bábjáték gyerekeknek, fellép 
a Dunakeszi Fúvósegyüttes, 
valamint a Duna Gyöngye 

Néptáncegyüttes, a kora dél-
utáni órákban pedig sztárfel-
lépők színesítik majd a prog-
ramot. 

Szabó József egyházügyi ta-
nácsnok, a körzet képviselője: 
„Képviselői megbízatásomat 
követően felmerült bennem az 
a gondolat, hogy a Szent Mi-
hály-templom búcsúját – amely 
a templom és egyben városunk 
védőszentjének ünnepe - kísé-
rő kirakodó vásár átalakuljon. 
Főleg a színvonal, az „árukíná-
lat” minőségének emelését te-
kintettem célnak. Mint kide-
rült, nyitott kapukat döngetek, 
mert elképzelésem találkozott 
a városvezetés terveivel. Örö-
mömre szolgál, hogy az átala-

kulásból már idén ízelítőt kap-
hatunk.

Külön öröm számomra, 
hogy a Révész István Helytör-
téneti Gyűjtemény új épületbe, 
az ún.”kántorházba” költözhe-
tett, amely végre a „régi falu-
ban”, méltó helyen lelt otthon-
ra, amelynek átadása ugyan-
ezen a napon lesz.”
A szervezők további kézmű-

vesek, és portékások jelentke-
zését várják a 

keszibucsu@gmail.com 
címen, vagy a 

+36-70/466-10-18-as telefon-
számon. 

Szeretettel várunk mindenkit! 
Dunakeszi, a Mi városunk! 

Az elmúlt évek hAgyományAit elfeledve, új köntösbe öltözteti dunAkeszi önkormányzAtA A szeptember 30-án, vA-
sÁrnap megrendezésre kerülő szent mihály nApi búcsút. A népi hAgyománybAn ez A nAp A kisfArsAng időszAkánAk 
kezdőnApjA, A lAkodAlmAk ideje, mely egészen november 25-ig, kAtAlin-nApig tArt. Az AlkAlomból A városközpont-
bAn népi kézműves-kirAkodóvásár, portékások, vAlAmint trAdicionális konyhA és hAgyományőrző színpAdi prog-
rAmok várják mAjd Az érdeklődő kicsiket és nAgyokAt.

A fArkAs ferenc művészeti iskolA szeretettel meghív-
jA önt és kedves csAládját szeptember 22-én (szombA-
ton) 18 órárA, A polgármesteri hivAtAl belső udvArá-
bAn megrendezésre kerülő zenés-táncos előAdásárA. 
Az est folyAmán Az iskolA növendékei lépnek fel, hogy 
tAnúságot téve tehetségükről egy tArtAlmAs műsor 
keretében szórAkoztAssák A közönséget. A rendezvény 
házigAzdájA bocsák istvánné önkormányzAti képvise-
lő, csAládügyi tAnácsnok.

 Műsor:
1. Ütőegyüttes 
- Különleges csemege
Vezeti: Stefán Tivadar
Műsor: Ballada for A.C.

2. Néptánc - A magyar nép-
tánc gyöngyszemei

Művészeti vezető: 
Gyúró Tamás
Műsor: 
• Alföldi ostoros-botos
• Üveges tánc
• Csárdás fantázia

3. Vonósnégyes  - 
Népszerű klasszikus darabok

Tagok: Vasicza Rebeka, 
Leszkovszki Zsófia, Kirsch 
Klára, Nagy András

Művészeti vezető: 
Kátai Katalin
Műsor: Joplin Ragtime, 

Alberiz tango, Tango bolero

4. Musical tánc:  Montage
Művészeti vezető: 
Nagyné Szőllősi Márta

5. Szimfonikus zenekar- 
Klasszikustól a filmzenéig

Vezényel: 
Szilágyi Szabolcs Balázs
Koncertmester: 
Kátai Katalin
Műsor: Bizet: Carmen-nyi-

tány
Webber Musical egyveleg
Klaus Badelt: Karib tenger 

kalózai szvit

Városházi esték
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Nyelvvizsgát nyert a 250.000-ik 
TELC vizsgázó Dunakeszin

A  jubileum alkalmából több vizsgázó 
is nagy értékű ajándékban részesült: 
50 vizsgahelyen, így Dunakeszin is 
kisorsoltak egy-egy vizsgázót, aki a 

teljes vizsga díját visszakapta. 
Dunakeszin Judik Zsófia lett a szerencsés 

nyertes. A díjat a RIAN 4 YOU Nyelviskola 
szakmai vezetője, Földes Judit adta át. Nyerte-
sünknek szívből gratulálunk!

Ez után az örömteli hír után 
pedig nézzük meg, mi szüksé-
ges ahhoz, hogy a nyelvvizsga 
Önnek elsőre sikerüljön?

Egyszerűnek tűnhet a kérdés, hiszen csak 
meg kell tanulni angolul vagy németül. Ez 
igaz. Csakhogy a nyelvtudás önmagában még 
nem elég, annak ellenére, hogy a sikeres nyelv-
vizsga egyik elengedhetetlen feltétele. 

Szüksége lesz még:
1. a vizsgán előforduló feladattípusok isme-

retére és
2. kipihent agyra.

Ez utóbbi lehet, hogy elsőre kicsit furcsának 
tűnik, de megfigyeltem, hogy sokan szeretnek 
még a vizsga előtti utolsó éjszakán is tanul-
ni. Nagy hiba! Ha fáradtan, kialvatlanul megy 
vizsgázni, akkor kevesebbet hoz ki magából a 
vizsgán, mintha kipihenten menne oda. 

Javaslom, hogy a vizsga előtt 3-4 nappal már 

egyáltalán ne tanuljon, elő se vegye a könyveit, 
inkább pihenjen!

A sikeres vizsga másik kulcsfontosságú té-
nyezője, hogy ismerje a feladattípusokat. Min-
denképpen készüljön fel a vizsgafeladatokból, 
ne a vizsgán találkozzon velük először. Ugyan-
is hiába beszéli jól a nyelvet, sokkal nehezebb 
sikeresen vizsgázni, ha nem tudja, mi az elvá-
rás.

 
Oldjon meg a vizsga előtt néhány feladatsort, 

tegyen töredékáron próbavizsgát. Megéri.

Neményi András
(angolul, németül, oroszul, olaszul és 

franciául beszél,
a RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója)

További hasznos nyelvtanulási tip-
peket talál a honlapon: 

www.nyelvmesternyelviskola.hu 
és a blogon: www.nyelvmester.hu

izgAlmAs, ritkA jubileumi eseményhez érkeztünk: 2012. Augusztus 11-én ünnepelte kettőszázötvenezredik nyelv-
vizsgázóját A telc nyelvvizsgA rendszer mAgyArországon.

Az új bajnoki idényben – a 
versenybizottság döntése 
alapján – az NB II Nyu-

gati csoportjában játszik a Du-
nakeszi Kinizsi. A rivális csapa-
tok között találjuk a Ferencvárost, 
a szomszédvár Vác együttesét, de 
komoly ellenfél lehet az ugyan-
csak nagy terveket szövögető Fe-
hérvár is. 

A Kinizsi az új bajnokságban az 
ezüstérmes alakulatnál is erősebb 
csapattal kezdi el a pontvadásza-
tot, hiszen a nyár nem akármilyen 
munkával telt, aminek köszönhe-
tően együtt maradt a gárda. Fe-
hér Zsolt az új bajnoki idényben 
is számíthat az egykori válogatott 
kerettag kapusra, Tóth Gyulára. 
A korábbi nagypályás válogatott 
Horváth Ferenc és Lőw Zsolt után 
egy újabb klasszis, a Fradi egyko-

ri kedvence, a Barcelona B-ben is 
megfordult Vincze Ottó is a Du-
nakeszi Kinizsiben csillogtathat-
ja kivételes technikai képességét. 
Mint azt Molnár Pétertől, a szak-
osztály új igazgatótól megtudtuk 
a Kinizsihez igazolt a ferencvárosi 
Kun Gábor és a román válogatott 
Safar Tony is. 

Az elmúlt év nagyszerű sike-
re után a megszépült sportcsar-
nokban az új csoportban is re-
mek játékkal szeretnénk kiszol-
gálni hűséges szurkolótáborunkat 
– mondta a szakosztály-igazgató, 
aki szerint jót tesz a magyar futsal 
sportnak, hogy mind a két cso-
port sokat erősödött, remek csa-
patok indulnak a bajnokságban. - 
Sokkal kisebbek lesznek a csapa-
tok közti különbségek és ettől lesz 
igazán eredményesebb a sport-

ág, hisz hétről-hétre küzdelmes, 
teljes energiát követelő mérkőzé-
seket kell játszani – húzta alá a 
sportvezető.

Molnár Péter szerint a Kini-
zsi remélt sikerének egyik garan-
ciája Fehér Zsolt edző szakmai 
munkája és elhivatottsága, aki re-
mek összhangot alakított ki játé-
kosaival. Arra kérdésünkre, hogy 
az újabb klasszisok igazolásával 
az NB I-es feljutást tűzték ki cé-
lul, nagyon diplomatikus választ 
kaptunk: - Ma még korai dolog 
a feljutásról beszélni, persze ál-
modni lehet róla, de a legfonto-
sabb, lépésről lépésre teljesítsük 
rövid távú céljainkat. Örömmel 
mondhatom, hogy minden feltétel 
adott az eredményes munkához 
– mondta sokat sejtetően Molnár 
Péter szakosztály-igazgató.   

A Dunakeszi Kinizsi az első ha-
zai mérkőzését szeptember 14-én, 
20.30-kor játssza az Érdi ASC el-
len.

Vetési Imre

Politikai provokációtól tartva 
a Dunakeszi Kinizsi futsal csapa-
ta mégsem játszik szeptember 10-
én az azeri Araz Nahicseván el-
len. Eredetileg a felújított Duna-
keszi Sportcsarnok avatómeccsét 
játszotta volna a Kinizsi a héten 
Győrben UEFA Futsal Cup selejte-
zőn szereplő azeriek ellen, de Mol-
nár Péter szakosztály-igazgató azt 
mondta:  "A klub nem kíván lehe-
tőséget adni senkinek arra, hogy 
politikai provokációra használjon 
fel egy sporteseményt". 

A kinizsi futsAl csApAtA megerősödve vág neki A második nb ii-es bAjnoki évének. A tAvAly nyáron AlAkult szAkosztály számá-
rA káprázAtosAn sikerült A premier A 2011/2012-es bAjnokságbAn. fehér zsolt vezetőedző és „fiAi” briliáns játékkAl kArneváli 
hAngulAtot vArázsoltAk A hAzAi mérkőzéseken A zsúfolásig telt sportcsArnokbAn. bitA, horváth, monspArt, lőW, tóth gyulA és 
A többiek egy csApásrA megszerettették A dunAkeszi közönséggel A futsAlt. szijjártó péter csApAtkApitány és játékostársAi Az 
nb ii újoncAként mAgAbiztos játékkAl hódították el A bAjnoki ezüstérmet A keleti csoportbAn. 

Újabb klasszisokkal erősödött a Kinizsi

A nyertesnek, Judit Zsófiának (bal oldalon) 
az emléklapot Földes Judit szakmai vezető adta át
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N
apfény, forróság, kristálytisz-
ta tenger, kopár, helyenként dús 
mediterrán növényzetű hegyol-
dalak, száradó ruhákkal tarkított 
sikátoros utcák. Mindez  Szicília 

, Szardínia, megannyi hangzatos nevű kis szi-
get - Elba, Ischia, Montecristo - a Tirrén-tenge-
ren szétszórva. Róma világvárosi üzleti pezs-
gésében még megérint bennünket az antik-
vitás szelleme; a Római Birodalom, az egyko-
ri világhatalom kétezer éves töredező emlékei 
között járunk. A mai Olaszországot Milánó és 
Torino, a termékeny Pó-síkság két nagyvárosa 
érzékelteti legszemléletesebben: ipari or-
szág, amely a világ tíz legfontosabb ipari álla-
ma közé tartozik. Micsoda ellentét ehhez ké-
pest Velence, Pisa, Firenze, Siena, ahol még 
ma is a középkorban vagy a reneszánsz nagy 
korszakában érezhetjük magunkat. Olaszor-
szág már több évtizede a klasszikus turizmus 
célországa. Gazdag kultúra, változatos termé-
szeti adottságok, különböző éghajlati terüle-
tek a hegyvidéki éghajlattól egészen a majd-
nem szubtrópikus klímáig Szicíliában, vég-
telen tengerpartok és nem utolsó sorban az 
olasz konyha csalogatják ide évről évre a nya-
ralni és szórakozni vágyókat

Róma az a város, ahol mindenki megtalálhat-
ja a kedvére való látványosságot vagy elfoglalt-
ságot: számtalan műemlék, múzeum, étterem, 
bár, divatüzlet várja az idelátogatókat. 

A főváros az európai kultúra bölcsője, ahol 
egyszerre vannak jelen az ókor, a reneszánsz és 
a barokk kor építészetének és képzőművészet-
ének remekművei. Ebben a városban bárhol is 
ásnak le egy építkezés során, biztosan előkerül 
valamilyen rendkívüli műalkotás. Az olasz fő-
város egyaránt vonzza a mediterrán hangulat 
után vágyakozókat és a gasztronómiai élveze-
teket keresőket. Ráadásul a város szívében ta-

lálható a katolikus világ központja, a Vatikán.  
Lehetetlen azonban Rómát pusztán kincsei és 
látnivalói alapján jellemezni. Ami Rómát igazán 
Rómává teszi – az őrült forgalom, a bárok körü-
li esti zsongás, a jól öltözött, napbarnított arcú 
helybéliek magabiztos mosolya –, azt csak hely-
ben tapasztalhatjuk meg. Sosem késő nekiin-
dulni, hiszen tudjuk, minden út…

Látnivalók

A Tiberis folyó (Tevere) két partján elterü-
lő város mértani közepe a Piazza Venezia tér, 
amelynek déli oldalát Róma legtöbbet vitatott 
épülete, a valószínűtlenül nagy méretű Viktor 
Emánuel-emléképület (látogatható kedd–va-
sárnap: 10.00–16.00, ingyenesen) foglalja el. 

Az építmény közelében, Róma hét domb-
jának leghíresebbjén, a Capitolium dom-
bon a gazdag ókori gyűjteménnyel rendelke-
ző Capitoliumi Múzeumok (nyitva kedd–va-
sárnap: 9.00–20.00, 6,50 €) épületegyüttes-
ét és a csodaszép, reneszánsz kori Piazza del 
Campidoglio teret találjuk. Az előbbiben óko-
ri római, görög és egyiptomi szobrok és bronz-

tárgyak páratlan gyűjteményét, valamint 16–
18. századi kárpitokat és festményeket, töb-
bek közt Caravaggio- és Tiziano-képeket 
láthatunk. Az utóbbiban lenyűgöző ókori már-
ványszobrokat tekinthetünk meg.

A dombtól keletre és délre helyezkedik el 
Róma ókori köztere, a Forum Romanum (láto-
gatható mindennap 9.00 órától sötétedésig, 
Forum: ingyenes, Palatinus: 14,20 € – a jegy 
a Colosseumba is érvényes), a monumentális 
Colosseum, valamint a Palatinus domb gondo-
san feltárt ókori templomokkal, oszlopfőkkel 
és középületek maradványaival teli romkert-
je. A Piazza Veneziából északi irányba kiindu-
ló Via del Corso sugárút mentén sorakoznak 
Róma legelegánsabb üzletei. Az út a Piazza del 
Popolo térbe torkollik, amelynek szomszédsá-
gából, a Pincio-domb parkjából pazar kilátás 
nyílik a városra. Az úttól keletre eső városrész-
ben találjuk Róma két népszerű látnivalóját, a 
Trevi-kutat, valamint a megfáradt turisták ked-
venc pihenőhelyét, a Spanyol lépcsőt.  A Via 
del Corso nyugati oldalán elterülő Navona vá-
rosrész központja a hosszúkás Piazza Navona 
tér, amely impozáns épületeivel és barokk szö-

kellemes éghAjlAt, pompás 
tengerpArti strAndok és egy 
kulturÁlis emlékekkel gazDa-
gon megáldott ország, Amely 
évről évre millió turistát ejt 
rAbul - így él olAszország 
A köztudAtbAn. és vAlóbAn: 
A földközi-tengerbe mélyen be-
nyúló csizmA AlAkú félsziget 
Az észAki Alpoktól A legdélibb 
pontjáig elbűvöl természeti 
szépségeivel. 

Olaszország 
1. rész: Az örök város – Róma
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kőkútjaival ejti ámulatba az odalátogatókat. 
Környékén számtalan érdekes templom és pa-
lota látható, egyebek mellett a város legjobb 
állapotban fennmaradt római kori épülete, a 
Pantheon (látogatható hétfő–szombat: 8.30–
19.30, vasárnap: 9.00–18.00, ingyenesen). Róma 
mindennapi életéből valósághű ízelítőt legin-
kább kissé délebbre, a Campo de’ Fiori vásár-
téren kaphatunk. Északra, a Tiberis túlsó part-
ján, az Angyal híd lábánál az Angyalvár fo-
gad. Innen a Mussolini idejében épült, nagy-
szabású Via della Conciliazione sugárút vezet 
a Vatikánba (a Vatikáni Múzeum nyitva hétfő–

szombat: 9.00–18.00, 14 €), a Szent Péter-bazi-
likához. Szintén a Tiberis folyó bal partján, de 
a központtól délre terül el a Trastevere város-
rész, a római művész- és bohémvilág központ-
ja. A negyed kissé kiesik a hagyományos lát-
nivalókat kereső utazók látószögéből, noha 
számtalan hangulatos kávézóval és étterem-
mel büszkélkedhet.

 
Szállástippek

A legolcsóbb szálláshelyek a pályaudvar kö-
zelében helyezkednek el, de ezek között csak 
elvétve akad egy-egy igazán jó. Az óváros déli 
részén számos kitűnő, középkategóriás szállo-
dát találunk. A legszínvonalasabb és egyben 
legdrágább szálláslehetőségek a Spanyol lép-
cső közelében kínálkoznak. Általában elmond-
ható, hogy a szállodaárak Rómában jóval ma-
gasabbak, mint más olasz városokban. 

 Evés-ivás

A legjobb éttermeket a Campo de’ Fiori tér 
környékén, valamint a folyó nyugati partján, a 

némileg olcsóbb Trastevere városrészben ta-
láljuk. A hagyományos római étel, a rigatoni 
all’amatriciana (kolbászos és csípős paradi-
csomszószos tészta) szinte bárhol kapható. 

• Il Forno di Campo de’ Fiori pékség – Campo 
de’ Fiori 22.

A helyben sütött, városszerte ismert pizza 
bianca és pizza rossa (fehér és vörös pizza) a 
környéken dolgozó emberek kedvenc ebédje. 
Délután 14.30-kor zár, vigyázzunk, nehogy le-
késsük!

• La Grotta – Via delle Grotte 27.
A Campo de’ Fiori tértől kissé délebbre talál-

ható csendes utcácskában kiadós, hagyomá-
nyos római ételeket ehetünk.

• Margutta Vegetariano – Via Margutta 118.
A viszonylag kevés vegetáriánus étterem 

egyikét a Piazza del Popolo tér közelében ta-
láljuk. A barátságos vendéglőben egyszerű, de 
finom fogásokat kínálnak.

• Il Gelato di San Crispino – Via della 
Panetteria 42.

Egyes vélemények szerint itt kapható a világ 
legjobb fagylaltja, a ház specialitása a mézes 
San Crispino fagylalt. 

 Szórakozás 
 
A római éjszakai élet két központjának a 

Trastevere és a Campo de’ Fiori környékét tart-
ják, de egyre divatosabb a Testaccio városrész 
is, amely a belvárostól délre található. A késő 
éjszakáig nyitva tartó szórakozóhelyek többsé-
ge elegáns és drága, zenés klub pedig viszony-
lag kevés van, habár az alternatív jellegű he-
lyek száma gyarapszik. Rómában éjfél előtt 
szinte alig vannak vendégek a szórakozóhelye-
ken. Az aktuális programokról a Roma C’è kiad-

ványból, valamint a hasonló programfüzetek-
ből tájékozódhatunk.

 Vásárlás
 
Rómában még mindig több a családi vállal-

kozásban működő kis üzlet, mint az áruház-
lánc. Könyvesboltokra, delikateszüzletekre 
vagy régiségárusokra a Trastevere negyed és a 
Campo de’ Fiori tér környéki kis utcákban buk-
kanhatunk. 

Róma elsősorban jó minőségű cipőiről, tás-
káiról, kesztyűiről és az egyéb kiegészítőkről 

híres. A márkás divatüzleteket, köztük 
a Gucci-, a Bulgari- vagy az Armani-
üzleteket a Via del Corso úton és an-
nak keresztutcáin találjuk. Különö-
sen elegánsak a Spanyol lépcső köze-
lében lévő utcák, a Via Frattina, a Via 
Condotti, valamint a Via del Babuino.

A leghangulatosabb ócskapiacot 
szombaton délelőttönként tartják a 
Porta Portese kapunál, a városköz-
ponttól délnyugatra, a Tiberis túlsó 
partján. 

 
Utazási tanácsok 

 Érkezés Rómába 

• A Fiumicino repülőtér a várostól 
25 kilométerre, délnyugatra találha-
tó. A repülőtér és Róma főpályaudva-
ra között 6.30 és 23.30 óra között fél-
óránként közlekedik a Leonardo Exp-
ress járat. A menetidő 35 perc, a jegy 
11 euróba kerül. A taxiért 40 eurót kell 
fizetnünk. 

• Egyes fapados járatok a kisebb 
Ciampino repülőteret használják, 
amely a várostól 15 kilométerre, dél-
keletre fekszik. Innen a Terravision tár-

saság buszaival vagy taxival jutunk be a leg-
egyszerűbben a városba. A repülőtérről 20 per-
cenként indul busz a Ciampino vasútállomás-
ára, ahonnan minden 10 percben megy vonat 
a Roma Termini pályaudvarra. 

• A nemzetközi vonatok szintén a Termini pá-
lyaudvarra érkeznek. 

Városi közlekedés 

Rómában ugyanaz a jegy érvényes a buszok-
ra, a metróra, valamint a villamosokra. A me-
netjegy ára 1 euró, ezzel a buszokon 75 per-
cen keresztül utazhatunk, ám a villamoson 
és a metrón csak egyszeri használatra érvé-
nyes. Az egynapos jegy 4 euróba kerül. A bu-
szok megbízhatóan közlekednek, bár a vasút-
állomás és a Vatikán közötti járaton sok a zseb-
tolvaj. A metróhálózat elsősorban a külvárosok 
lakóinak közlekedési igényeit szolgálja. Az en-
gedéllyel rendelkező taxik színe mind fehér, és 
taxiórával vannak felszerelve.

Vetési Zsófia

(Folytatás a következő lapszámban.)
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NEM	csaK	a	Jó	PaP	TaNUL	HOLTIG
többen kérdezték, miért kell olyan gyakran továbbképzésekre járni az orvosoknak. A hatéves 
egyetem, több éves rezidensség nem ad elegendő tudást az orvosi munka ellátására? szükséges ez 
a sok tanulás? – kérdezem a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, dr. metz 
edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost .

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon is megtalál-
hatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizs-
gálatokra hozzá a bejelentkezés a  +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a Szakrendelő II. 
emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden 17.00-18.30-ig, pénteken 16.00-18.30-ig történnek a felnőtt 
szakvizsgálatok.  

– Ahogy a telefonunknak, 
számítógépünknek is megvan a 
maga „tervezett elavulási ideje”,  
elmondható mindez valameny-
nyi megszerzett tudásunkra. 
Nem véletlen, hogy jogszabály-
ban rögzítették többek közt az 
orvosok, pedagógusok ismeret-
frissítési kötelezettségét. Így az 
orvosoknak – szakvizsgánként – 
évi 50 kreditben határozták meg 
a továbbképzési minimumot, 
amit öt évenként összesítenek. 
Szerintem tehát a rendszeres to-
vábbképzéseken részvétel min-
denképpen szükséges és nagyon 
hasznos. 

Az új gyógyítási technikák, 
gyógyszeres kezelési lehetősé-
gek évről-évre változnak, töké-
letesednek. Egyre – másra je-
lennek meg új gyógyszerek, 
bővül a diagnosztikai tárház, 
ezzel együtt a kezelések lehető-
ségei is. 

Gyakorló orvosnak lépést kell 
tartania a fejlődéssel, külön-
ben mind a kórisme felállításá-
ban, mind pedig a kezelési lehe-

tőségekben csorbulhat a beteg 
érdeke. Az orvosi diagnoszti-
ka és kezelés az un. guideline-
kon (kezelési útmutató) alapul. 
Ennek értelmében kaphatja be-
teg ugyanazt a kezelést Magyar-
ország egész területén, illetve az 
Európai Unióban. 

- Értsem úgy, hogy a gyógyí-
tás minden ágában  külön-kü-
lön pontosan meghatározzák a 
tennivalókat?

- Igen. A kardiológiában is 
minden nagy betegségcsoport-
ban nemzetközi szaktekintélyek 
által vezetett szakértői csopor-
tok nagyon nagy beteglétszámú 
vizsgálati eredmények adatai 
alapján  alkotják meg ezeket a 
kezelési útmutatókat. 

Ezeket azonban az előbb em-
lített technikai és gyógyszer-
ipari fejlődés miatt időszako-
san módosítani, aktualizálni 
kell. Legutóbb idén augusztus 
végén, Münchenben az Euró-
pai Kardiológiai Kongresszu-
son hat kezelési útmutató ke-
rült módosításra.  Így például a 
szívelégtelenségben; infarktus-

ban; billentyű betegségekben; 
vagy bizonyos ritmuszavarban 
szenvedő betegek esetén a leg-
korszerűbb technikai és gyógy-
szeres kezelési eredmények is-
meretében tudjuk - természete-
sen egyénre szabottan – de azo-
nos elvek mentén meghatározni 
a terápiát. 

Ugyancsak született útmuta-
tó a kardiológiai megbetegedé-
sek megelőzéséhez is, aminek az 
aktualizálása igencsak idősze-
rű volt, tekintettel arra, hogy a 
szív és érrendszeri betegségek-
ben hal meg ma Magyarorszá-
gon a legtöbb ember. Ezen út-
mutatók használata mind a be-
teg, mind a kezelőorvos számá-
ra nagyobb biztonságot jelent és 
ugyanakkor szélesebb lehetősé-
geket kínál.

dunAkeszi város önkor-
mányzAtánAk támogAtá-
sávAl Augusztus 25-26-án 
került megrenDezésre Az i. 
kÁrpÁti imre asztalitenisz 
emlékverseny. A megjelent 
versenyzőket bArtinAi péter 
A kinizsi szAkosztály veze-
tője köszöntötte, mAjd özv. 
kÁrpÁti imréné ismertette 
férje AsztAlitenisz eredmé-
nyeit, ezt követően bArtinAi 
úrtól átvette Az érmet és 
A kupát. A két nApos verse-
nyen 148 versenyző indult. A 
győztesek kupát, Az 1-3 helye-
zettek érmet és oklevelet 
vehetett át kárpáti zoltán-
tól és ifj. kárpáti imrétől. 

I. kárpáti Imre emlékverseny
Győztesek:

Újonc lány: Bokros Kamilla (Dunaújváros)
Újonc fiú: Porubszki Martin (Szécsény)
Serdülő lány: Bokros Kamilla (Dunaújvá-
ros)
Serdülő fiú: Makk Benedek (BVSC)
Ifjúsági fiú: Makk Benedek (BVSC)… 3. 
Megyesfalvi Petra, Kiss Dániel (Dunake-
szi Kinizsi)
Felnőtt női: Ilosvai Brigitta (Bp.), 2. 
Megyesfalvi Petra (Dunakeszi K) 
Felnőtt nyílt: Búzás Zoltán (Váci Remény-
ség), 2. Némann Dávid (Váci Reménység)
3. ifj. Jeszenszki János (Gödi SE).

Dunakeszi Kinizsi női csapata a 2012 – 
2013 bajnoki évben az NB I/B-ben indult. 
Az első mérkőzést Vecsés ellen játszot-
ták és 4-14-re alulmaradtak (Kalácska 2, 
Megyesfalvi 2).
Dunakeszin 1970-ben szűnt meg a női 
asztalitenisz csapat - 42 év után kelt élet-
re. Sok sikert!

Kép, szöveg: solymosi lászló
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sokAn irigylik A mAdArAkAt, Amikor kifeszített szár-
nyAkkAl siklAnAk A levegőben, miközben semmi sem 
zAvArjA őket A repülésben. vAlAmi ilyesmit érezhet-
nek A vitorlázó műrepülők is, Amikor némA csendben 
siklAnAk ég és föld között. gulyás györgy sportágá-
nAk egyik legjobbjA, Aki nemrég megnyerte tizen-
egyedik mAgyAr bAjnoki címét, és most A 2013 nyArán 
rendezendő európA-bAjnokságrA készül. ugyAnis 
A korábbi világbAjnok és világrAnglistA-vezető A 
kontinensviAdAlokon eddig sosem tudott dobogórA 
állni, Amin mindenképpen változtAtni szeretne.

Amikor egy Boeing 
737-es kapitánya-
ként emelkedett a 
levegőbe, teljesen 

másként élvezte a repülést. 
Amikor a hatalmas vasma-
dárhoz képest egy törékeny 
vitorlázógéppel siklik a leve-
gőben, úgy érzi, szabad, mint 
egy madár. Ráadásul évek óta 
ő az egyik legjobb magyar vi-
torlázó műrepülő, aki nemrég 
éppen a tizenegyedik magyar 
bajnoki aranyát nyerte el.

„Az 1980-as évek második 
felétől veszek részt a külön-
féle világversenyeken, melye-
ken meglehetősen vegyes sze-

replés áll mögöttem. Amíg a 
világbajnokságokon több jó 
helyezést követően 2003-ban 
bronzérmet, 2006-ban ezüs-
töt, míg 2008-ban aranyérmet 
nyertem, és ez utóbbitól kezd-
ve 2010 közepéig az összevont 
világranglistát is vezettem. 
Ezzel szemben az Európa-baj-
nokságokon eddig egy hato-
dik hely volt a legjobb ered-
ményem, így többszörösen 
fontos számomra, hogy jövő-
re végre a kontinensviadalon 
is felállhassak a dobogóra” – 
fogalmazott Gulyás György.

Persze, amíg a sportág elit-
jét 80 százalékban európai-

ak adják, addig az Eb-n dobo-
góra állni tényleg nehezebb, 
mint egy vb-n. Igaz, ebben az 
évben esélye sem volt az utób-
bira.

„Idén Texasban rendezték 
meg a világbajnokságot, ame-
lyet anyagi okok miatt ki kel-
lett hagynunk. Természetesen 
a világháló segítségével minden 
pillanatát nyomon követtük, 
és fájt is a szívünk rendesen, 
ugyanis minden szempontból 
a valahavolt legjobb világverse-
nyén nem voltunk jelen” – árul-
ta el a vitorlázó műrepülő.

Állítja, semmihez sem ha-
sonlítható az az érzés, ami-
kor a motoros gép felvontatja, 
majd magára hagyja a nagy 
csendben, a madarak világá-
ban. Igazán akkor lehet „jót 
repülni”, ha jó, napos az idő.

„Ilyenkor akár többszáz ki-
lométert is lehet siklani, mert 
a gép a meleg levegővel emel-
kedik. Én úgy tíz évvel ezelőtt 
képes voltam Finnországban 
833 kilométer vitorlázni a le-
vegőben, ám ez az eredmény 
még a magyar rekordtól is el-
marad. Külföldön valamivel 
több, mint 1200, míg az itt-

hon valamivel 1000 kilomé-
ternél több a csúcs, utóbbit 
éppen a szintén a Dunakeszin 
található bázison repülő He-
gedűs László érte el” – ecsetel-
te Gulyás György.

A világrekord persze et-
től jóval hosszabb, ugyanis az 
Andok felett repülték a vala-
mivel több, mint 3000 kilo-
métert.

„Egy rekord akkor hitele-
síthető, ha napkeltétől nap-
nyugtáig éri el valaki. Noha 
távlati céljaim között szerepel 
a magyar csúcs megdöntése, 
most az Európa-bajnokságra 
koncentrálok. Ráadásul a re-
kordokat sosem a versenye-
ken, hanem edzéseken döntik 
meg. Van még időm eldönte-
ni, hogy melyik kategóriában 
indulok jövőre a kontinensvi-
adalon, hiszen februárig kell 
leadni a nevezést. Tény, nem 
lesz egyszerű dobogóra áll-
nom, ugyanis ma már egy re-
pülőtér kevés a rendezéshez, 
éppen ezért 2013-ban egy-
szerre lesz házigazda Lengyel-
ország és Olaszország” – ma-
gyarázta a pilóta.

- molnár -

 

Gyerekek tanításában 
jártas, nyelvvizsgáz-
tatási tapasztalattal 
rendelkező

angol nyelvtanárt 
keresünk 
4-6 órás munkavégzésre.

Jelentkezni a hancurhaz@gmail.com 
címen lehet 2012. 09.22-ig.
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- 2012-2013. évi bajnokság-
ban, Pest megyében, új felosz-
tás készült el – mondta az edző; 
a megyei első, második és har-
mad osztály. Mi a megyei má-
sodosztályban indulunk, saj-
nálom, hogy a megyei I/B meg-
szűnt, mert nagyon kulturált kis 
bajnokság volt. Felkértek min-
ket, hogy a megye egyben indul-
junk, de sajnos a körülményeink 
nem olyanok. A felkészülést jú-
lius 14-én kezdtük el, heti négy, 
illetve három edzéssel.

- Milyen változás történt még, 
a nyáron?

- A pálya állapotának javításá-
ra komoly összeget költöttek. Így 
a megyei szinten az egyik legjobb 

labdarúgópálya lett. Megújult a 
pálya talaja, a megkopott terü-
letet újra füvesítettük, legyep-
tégláztuk a kapu előterét. A csa-
pat nagyon sokat dolgozott a pá-
lya felújításában. Vasutasból Kis 
Róbert, Bagról Erdélyi János ér-
kezett hozzánk. Boldogan mon-
dom el, hogy a csapat együtt ma-
radt, senki nem távozott el, ami 
azt is jelenti, hogy a fiúk jól érzik 
itt magukat.

- Milyen céllal indultok a baj-
nokságban?

- U 6, 7. 8. 9, 10, 11, 13, 17 éves 
korosztályban indulnak a csapa-
tok. A felnőttek edzését Szabó 
Gábor edző végzi, én az ifikét, 
valamint az U 17 éveseknél segí-

tek be. Az elmúlt évek hagyomá-
nyait követve (tavaly 3., idén 2. 
helyen végeztünk a bajnokság-
ban) eredményeink arra kötelez-
nek, hogy megszerezzük az első 
helyet a bajnokság végére.

- A Vasutas csapata meg-
szűnt, ez jelentett-e valamit?

- Sajnáljuk, azokat a fiúkat, 
akik a Vasutasnál játszottak, és 
mélységesen elítéljük azokat, 
akik idáig eljutatták a nagy múl-
tú csapatot.

Imre 1970 -1979 között a Vas-
utas felnőtt csapatában védett, 
majd az NB I-es Vasashoz ke-
rült, szép éveket töltött el ott. 

Sok sikert kívánunk!
Kép, szöveg: Solymosi

véget ért A nyár, egy különös történettel. Az 1926-bAn AlAkult dunAkeszi mAgyArság (mA dvse) felnőtt 

lAbdArúgó csApAtA megszűnt és nem indult Az 2012-2013 évi nb iii-As bAjnokságbAn. így elmondhAtó A 

felnőtt lAbdArúgó csApAt „élt” 86 évet. város immár egyetlen lAbdArúgó csApAtánAk A dunAkeszi kini-

zsinek Az edzésére látogAttAm el, Ahol leboniczki imre edzővel beszélgettem.

Dunakeszi labdarúgása 2012 őszén

Egyre többen döntenek a hőszivattyús fűtés mellett

HOGYan FeLezHetJÜk MeG 
FŰTÉSI KÖLTSÉGEINKET? 

 „felejtse el A mAgAs gázszámlákAt!” – olvAshAtták lApunk egyik hirdetésében.  
A dunAkeszin élő kurucz lAjos még 2009-ben vásárolt ochsner hőszivAttyús 
rendszert, hogy többé ne érhesse meglepetés A gázszámlát rejtő boríték felnyi-
tásAkor.

Az elmúlt években 
ugrásszerűen meg-
nőtt azok száma, 
akik a környezet 

korlátlan és ingyenesen elér-
hető energiáját hőszivattyú 
segítségével hasznosítják. A 
Magyar Hőszivattyú Szövet-
ség adatai szerint évente kb. 
1000 család, intézmény, ön-
kormányzat tér át erre a mo-
dern technológiára, mellyel a 
fűtési költség akár felére csök-
kenthető, ráadásul használa-
tával hozzájárulhatunk lakó-
helyünk, környezetünk meg-
óvásához.

Kurucz Lajos is a magas 

gázszámlák miatt döntött a 
beruházás mellett: „150 m2-
es családi házam gázszámlá-
ja az állandó áremelések mi-
att jelentősen megnőtt. 2009-
ben vásároltam OCHSNER 
hőszivattyús rendszert, azóta 
felére csökkent a fűtési költsé-
gem. Ez annak is köszönhető, 
hogy hőszivattyúm kedvez-
ményes díjszabású GEO tari-
fával üzemel. Úgy számolom, 
hogy a beruházás mostanra 
meg is térült.”

A Dunakeszin működő 
Wagner Solar Hungária Kft. 
2004 óta forgalmazza az Eu-
rópában is elismert oszt-

rák OCHSNER hőszivattyús 
rendszereit. A Pest megyei ré-
gióban beüzemelt berendezé-
sek több tucat ingatlan fűté-
sének korszerűsítéséhez járul-
tak hozzá. 

„Az elmúlt évek bizonyí-
tották, hogy Dunakeszin is 
sok helybéli érzi fontosnak a 
környezettudatos megoldá-
sok alkalmazását. Úgy tűnik, 
most leginkább a gázszám-
la csökkentése érdekli az em-
bereket. Ebben az OCHSNER 
hőszivattyúi komoly segítsé-
get jelentenek.” – teszi hozzá 
Beleznai Nándor, a cég ügy-
vezetője.

A hőszivattyús rendsze-
rekről bővebb információ a 
(27) 548 440-es telefonszá-
mon kérhető, vagy szemé-

lyesen, a Wagner Solar 
Hungária Kft., 

Dunakeszi, Fóti út 92. 
szám alatti 

bemutatótermében!

www.wagnersolar.hu 

A Vasutas nem indult, a Kinizsi a megyei másodosztályban rajtolt

Sorsolás
Dunakeszi Kinizsi labdarúgó csapatá-

nak 2012. őszi hazai mérkőzéseinek idő-
pontjai:

Szombaton játsszák mérkőzéseiket, 
a felnőtt csapat előtt az ifik két órával 
előbb játszanak.

Eredmények: 
Dunakeszi K. – Pilisszántó 0-0 (ifi 0-4)
Dunakeszi K. - Piliscsaba 3-2 (Veres 2, 

Szabó).  
Ifjúsági: Dunakeszi K. – Piliscsaba 5-1 

(Kósa 3, Felek 2)
További mérkőzések: 
IX. 15.  – 16.30  
- Dunakeszi K- Szigetgyöngye
IX. 29.  – 16.00 
– Dunakeszi K- Visegrád
X. 13.   -  15.00  
- Dunakeszi K – Biatorbágy II
X. 28.   -  13.30 - Dunakeszi K – Üröm
XI. 11. -  13.30 
- Dunakeszi K – Nagykovácsi
XI. 24. -  13.00 – Dunakeszi K- 

Pilisszentiván

Veres lőtte 
a Kinizsi első 

őszi gólját
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KöltöztetéS,  
mINDeNNemű 

áruFuvarozáS, 
autóSzállítáS  

éS meNtéS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

 

FELNŐTT-, GYERMEKRUHÁZAT,  LAKÁSTEXTIL,  CIPŐ, TÁSKA , APRÓSÁGOK.

MINDEN KEDDEN  TELJES ÁRUCSERE!

Folyamatosan MINDEN FÉLÁRON!

ANGOL HASZNÁLTRUHA-ÜZLET!

Megérkezett az őszi kollekció!

NYITVA:  H: 9-15-ig, K-P.: 9-18-ig Szo: 9-12-ig

• Veszélyes fák kivágása alpin 
tech nikával, kosaras da ru val, 
elszállítással megoldható! T.: 
0627/337353, +3630463
4070 • Költöztetés a hét végén is, 
fuvarozás. Igény szerint rutinos 
rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, 
termőföld szállítás billenős gép
kocsival. Állandóan hívható: +36
306231481, 0627/337353 
• Parkettás vállal hagyományos, 
szalag, laminált padlólerakást, 
csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: 
06705051177

Apróhirdetések Konyhafelszerelés 
Műanyagáru Üzlet

KuKta,  
szifon,  
Kávéfőző  
alkatrészek  
is kaphatók.

NyItva:
Kedd-Péntek: 9-17-ig,

Szombat: 8-12-ig
Cím: Dunakeszi, (Új Piac) 

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

kézilabda

Dunakeszi kézilabda 
2012 őszén

Felnőtt férfi csapat 45 éve szere-
pel a Nemzeti Bajnokságban

Dunakeszi Kinizsinél működik 
három kézilabda csapat. Női if-
júsági, a Pest megyei bajnokság-
ban indul, férfi ifjúsági és a fér-
fi felnőtt az NB II Északi csoport-
jában. A felnőtt csapat 1967 óta 
szerepel a Nemzeti Bajnokság-
ban, ilyen eredménnyel egyetlen 
sportágunk sem dicsekedhet.

A 32 éves Mogyorósi Mihály (ké-
pünkön) immár 23 éve tagja a du-
nakeszi férfi kézilabda csapatnak 
- ő a technikai vezetője - a követ-
kezőket mondta a 2012 – 2013 évi 
bajnokság indulásáról.

- Az NB II-es csoportokat hat-
szor 12 csapatra osztották fel, mi 
az Északi csoportba kerültünk. 
Lehet, hogy visszatér a kihagyás 
után Bagi Gábor és Tanács Gábor, 
a többiek maradnak. Az ifi csapat-
ból Kovács kapus és Legindi eliga-
zolt. A csapat heti két edzést tart, 
kedden és csütörtökön 19.30-21 
óráig, az ifik háromszor edzenek, 
hétfő 18.30 -20, szerdán 17-18:30, 
csütörtökön 18-19.30 óráig, edző-
jük Povázsay György. Kitűzött cél-
juk a bentmaradás.

A hazai mérkőzéseiket a Városi 
Sportcsarnokban játsszák:

IX. 29.  18.00  
Dunakeszi K – Csömör
X. 20.  18.00  
Dunakeszi K – Salgótarján KC
XI. 3.   18.00  
Dunakeszi K – Mogyoród
XI. 17.  18.00  
Dunakeszi K – Heves
XII. 2.   17.00  
Dunakeszi K – Salgótarján Strand É          
               

 Sok sikert kívánunk!

Kép és szöveg: solymosi lászló

A XXX. londoni 
nyári olimpián 

Két dunAKeszi sportoló 
szerepelt. 

Povázsay EsztEr 
100 métErEs 

hátúszásban 37.,, 
Kiss DániEl 110 métErEs 

gátfutásban a 25. 
hElyEn végzEtt.
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aTléTika
molnár a, eszes, rády 
aranyérmes

A nyári időszakban a Vasutas at-
létái nagyszerű sikereket értek el, 
erről Maracskó Pál vezetőedző 
boldogan számolt be.

Országos Diákolimpián a VI. kor-
csoportban Molnár Attila 400 gá-
ton 52.90 idővel diákolimpiai csú-
csot futott, aranyérmes lett. A 110 
méteres gáton 2, 400 méteren 3. 
helyen végzett. Molnár Gergely 
110 méteren 3. és 200 méteren 5.  
Rádi Zoltán 110 méteres gátfutás-
ban 2, 400 méteren 3. és 400 mé-
teres gáton 4.

Szekszárdon a Felnőtt Országos 
Bajnokságon ifjúsági korú Rády 
Zoltán 400 méteres gátfutásban 
54.17 idővel 5. lett.

 Székesfehérváron, az Országos 
Serdülő Összetett Bajnokságban 
a 13 éveseknél 2. Lovistyék Bálint 
nyolc próbában. Négy próba „A” 
variációban Eszes Dániel arany-
érmes, Karskó Keve 2. helyet sze-
rezte meg. Csapatban: (Lovistyék, 
Eszes, Szenderffy Dániel, Karskó) 
második helyen végeztek és meg-
szerezték az arany jelvényes szin-
tet. 14 éves lány csapat 5., a fiúk 6. 
helyen végeztek, felkészítő edzők: 

Maracskó Pál, Orosz Ákos, Vereb 
Edina, Elek György.

Érsekújváron, az ifi válogatott-
ban szereplő Rády Zoltán kivá-
ló egyéni és egyesületi csúccsal, 
nagy főlénnyel nyerte a nemzet-
közi versenyt 400 gátfutásban, 
53.51 idővel.

Nyíregyházán ifi, junior, és U 23 
évesek Országos Bajnokságán 12 
versenyzőnk, 24 versenyszám-
ban állt rajthoz. A többnapos ver-
senyen atlétáink remek eredmé-
nyekkel, az elmúlt tíz év legered-
ményesebb bajnoki szereplését 
érte el.

Ifjúságiaknál Rády Zoltán 400 
méteren gátfutásban első (53.64), 
400 méteren második és a 110 mé-
teren gátfutásban 3. helyet hoz-
ta el. Ifi korú Szilvás Bence szoros 
versenyen lett 2. hármasugrás-
ban, azonos eredményt ért el az 
első helyezettel, de az ő második 
ugrása döntött. Junior korú Mol-
nár Attila 400 m, Molnár Gergely 
110 méteres gátfutásban harma-
dik helyen végzett. U 23 évesek-
nél Csizmadia Péter 400 m gátfu-
tásban 3., a többi versenyző is baj-
noki pontokat érő helyezéseket 
szereztek versenyszámaikban.

                                                     
(solymosi)

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika



Rév Festék KisáRuház

Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

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

KéSzítSe Fel Házát a télre!

Öltöztesse kerítését „trikolorba”, 
amelyhez a sötétbarna színt 0.75l-es méretben 
990 Ft-os áron (1320Ft/l) kínáljuk.

Az őszi hőszigetelés egyik legjobb minőségű vakolata 
a thermotek, amelynek 25 kg-os (kb. 10m2) 
kapart változatát fehér színben 6990 Ft-ért (279Ft/kg) 

vásárolhatja meg szaküzletünkben.

Igény szerinti színkeverés a város egyik legmodernebb, 
automata színező rendszerével.


