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visszautasítja a Dunakeszi Civil Kontroll 
vádaskodásait." (Írásunk a 8-9. oldalon)



15 ÉVE BUDAPEST VONZÁSKÖRZETÉBEN, 
HAT TELEPHELYEN”

SPECIÁLIS ÉS EGYEDI AJÁNLATOK A TÍMÁR KFT SZAKKERESKEDÉSEIBEN:

 Fót – Pilisvörösvár – Szada – Érd – Budakeszi – Vecsés

ElérhEtőségünk:  

További Házi-Vásár ajánlatokkal (30-50% kedvezmények bizonyos gépekre) keresse fel szaküzleteinket.
A  fenti AjánlAtok  csAk és kizárólAg A készletek erejéig érvényesek!

  Használja ki a soha vissza nem térő lehetőséget, és vásároljon ipari gépeket szaküzleteinkben, 
Használt gép beszámítási akciónkat folytatjuk,10% kedvezmény minden leadott, akár  

üzemképtelen gép után a kiskereskedelmi árainkból!

MAKITA HR3200C Fúrókalapács 850W/5,5 Joule ütőenergia 154.500.-Ft Bruttó 
+ Ajándék a készlet erejéig: 6824 Csavarbehajtógép 570 W -25.900.-Ft Értékben
+ Ajándék a készlet erejéig: BO4556K Rezgőcsiszológép -18.900.-Ft Értékben
 A Fúrókalapács ára az ajándékokat levonva 109.700.-Ft  
  (Megtakarítás: 44.800.-Ft)

„Professzionális csavarbehajtógép, most a belépő kategóriás gép árszintjén”
MAKITA 6317 DWDESP Akkus fúró-csavarbehajtógép 12,0 V/2,6 Ah Ni-Mh 2 db Akkuval
+ Ajándék karóra, thermosz,sapka      64.350.-Ft Helyett       42.900.-Ft Bruttó
 
„Ipari sarokcsiszoló gombokért”
MAKITA 9565 HZ 1.100 W-os 125 mm tárcsaátmérőjű, nagy teljesítményű ipari sarokcsiszológép
SJS-Kuplung, hosszított robusztus, de keskeny hajtóműházzal 38.900.-Ft helyett 26.999.-Ft Bruttó

tímár  VaskErEskEdElmi  kft.  fót, galamb József u. 1. ipari Park (volt barackos területe) tel.: 27/359-902

Építkezik?  Felújít?  Tervez?
„Megújuló energiák alkalmazása az épületgépészetben"

Működő rendszerek megtekinthetők a bemutatóteremben!

címmel a

ELŐADÁST szervez

Előadóink bemutatják a napkollektoros, hőszivattyús 
és pellet fűtésű rendszerek alkalmazását.

Ritkán tárgyalt kérdések a tervezéstől a kivitelezésig.

minden hónap 
utolsó péntekén szakmai nap, 

szombaton közönségnap.
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Az egész napos jó hangulat már 
kora délelőtt érződött a vidám 
dunakesziek körében. Minden 
az örömteli kikapcsolódásról, a 

hétköznapi gondok „száműzéséről”, a csalá-
di együttlét jelentőségéről szólt. A színpadon 
egymást váltották a fellépő amatőr és pro-
fi művészek produkciói, a közönség együtt 
táncolt, énekelt a népszerű énekesekkel. A 
majálisozókat magával ragadta Szabrina, a 
Sugarloaf, Keresztes Ildikó és a többi fellépő 
művész szórakoztató produkciója…

A piknik hangulat betöltötte a sportte-
lepet, a felnőttek a sátrak előtt tereferél-
tek, a fiatalok megszállták a körhintát és 
a játékok sokaságát… Az egymás mellett 
sorakozó sátrakban sok-sok vendég meg-
fordult. A Vöröskereszt asztalánál példá-
ul vérnyomást mértek az aktivisták, a má-
sik standnál színházjegyet vásárolhattak 
az érdeklődők, de ezúttal sem hiányoztak 
vásározó árusok...

A korábbi hagyományokhoz híven idén 
ízletes pörkölttel és sörrel kedveskedett 
vendégeinek az MSZP városi szervezete. A 
hatalmas üstben gőzölgő ínycsiklandozó 
finomság Póczik Anita és Ábri Ferenc sza-
kácstudományát dicsérte. A politikamen-
tes majálison felért egy politikai üzenettel, 
hogy a párt történelmi mértékű válasz-

tási veresége ellenére a dunakeszi szocia-
listák nem sütik le tekintetüket, vállalják 
baloldaliságukat. – A baloldaliak erős em-
berek. Május 1-je üzenete, hogy nem ad-
juk fel, mert hiteles baloldalra szükség van 
– hangoztatta Póczik Anita, városi elnök. 
– Az újjáépítés érdekében megkerülhetet-
len a választási vereség és az odavezető út 
elemzése. Az önkritika mellett könyörtele-
nül meg kell tenni azokat a nélkülözhetet-
len lépéseket, amelyek elősegítik az alulról 
építkező, hiteles baloldali párt újjáépítését. 
Örülnék, ha Magyarországon megszűnne 
a megosztottság, közeledne egymáshoz a 

bal- és a jobb oldal. Együtt ünnepelnénk 
és dolgoznánk hazánk fejlődéséért. 

Póczik Anita természetesnek tartotta, 
hogy a kétharmados Fidesz győzelem után 
a majális területét elárasztották a sárga lég-
gömbök. – De mi is itt vagyunk – mond-
ja büszkén. – Szeretem városunkban, hogy 
a magyar nemzet kiemelkedő ünnepeiről, 
történelmi eseményeiről mindig közösen 
emlékezik meg a bal- és a jobb oldal. Azt 
gondolom, hogy majálisozni is lehet kö-
zösen. Jó példa erre a mai nap. Remélem, 
hogy a gyermeknapon is együtt köszönt-
hetjük fiainkat, lányainkat – mondta az 
MSZP városi elnöke.    

A Városi Önkormányzat és a képviselő-
testület Fidesz frakciójának sátra előtt tö-
mött sorokban álltak a jó hangulatú em-
berek, akiket frissen csapolt sörrel ven-
dégeltek meg a város vezetői. Az „alkal-
mi csaposok” között ott volt Kecskeméthy 
Géza polgármester, Dióssi Csaba alpolgár-
mester, a város új országgyűlési képviselő-
je, Erdész Zoltán alpolgármester, a Fidesz 
városi elnöke, Seltenreich József frakcióve-
zető és még jó néhány ismert fideszes po-
litikus. 

A győztes párt politikusai és a majáliso-
zók remek hangulatban értékelték a Fidesz 
elsöprő választási győzelmét. 

– E helyről is köszönöm támogatóink bi-
zalmát – kezdte nyilatkozatát Dióssi Csa-
ba. – A sok-sok sárga lufival a gyerekeknek 
szeretnénk kedveskedni, és kifejezésre jut-
tatni, hogy sokan vagyunk és elszántak a 
megígért változtatások végrehajtásához. Az 
egyik legfontosabb feladat, hogy visszaad-
juk a munka becsületét – emelte ki Dióssi 
Csaba, aki pártjával együtt eltökélt abban, 
hogy nyolc év után az ügyeskedők helyet 

Több évTizedes szép hagyomány szerinT idén is a dunakeszi 
vasuTas se pályáján rendezTék meg a városi majálisT.  az ön-
kormányzaT vendégekénT kiláTogaTó Több ezer fős ünneplő 
közönségeT elsőkénT KecsKeméthy Géza polgármesTer  
köszönTöTTe, aki szerinT napjainkra családi ünneppé szelídülT 
május elseje, amely azonban Továbbra is megőrizTe évszádos  
TörTénelmi hagyományáT és érTékéT, a munkások, az alkoTó  
emberek ünnepéT. a polgármesTer kedves szavakkal köszönTöT-
Te az édesanyákaT is az anyák napja alkalmából.

KÖZÉlEt

Ezrek majálisoztak



KÖZÉlEt

Dióssi CsABA átVEttE 
MEGBízólEVElét

Dr. Borszéki Péter, a Dunakeszi 
központú választókerület Vá-
lasztási Bizottságának elnöke is-

mertette a jogerőre emelkedett választá-
si eredményt. Tájékoztatta az ünneplő-
ket, hogy az április 11-i választáson közel 
68 százalékos volt a választási részvétel. 
Az első forduló érvényes, és eredményes 
volt, melyet Dióssi Csaba, a Fidesz-KDNP 
jelöltje jelentős fölénnyel, 50,34 százalé-
kos eredménnyel nyert meg. A Válasz-
tási Bizottság elnöke kérte a választóke-
rület új országgyűlési képviselőjét, hogy 
ne éljen vissza a választóktól kapott fölé-
nyes támogatással, és a térség valameny-
nyi polgárát képviselje a Parlamentben. 
A Választási Bizottság elnöke azt kíván-
ta Dióssi Csabának, hogy az országgyű-
lésben a lehető legjobb eredményt érje el 
a Dunakeszin és a választókerületben élő 
polgárok javára.

Dr. Borszéki Péter gratulált Dióssi Csa-
bának, akinek a hallgatóság vastapsa kö-
zepette adta át a Megbízólevelet. 

Dióssi Csaba országgyűlési képviselő 
köszönetet mondott mindazoknak, akik a 
kampány során munkájukkal támogatták 
a közös siker elérését. Utalva a Választási 
Bizottság elnökének kérésére kijelentette, 
hogy távol áll tőle a fölényeskedés. – Erre 
nincs is mód, mert azt látjuk, hogy renge-
teg munka vár ránk. A mandátum lehető-
ség az előttünk álló feladatok sikeres meg-
oldására – hangsúlyozta Dióssi Csaba. Az 
országgyűlési képviselő a város koráb-
bi pályázataira utalva kiemelte: többször 
nyert a város, de leginkább az elutasítás-
ban volt része. – Amit megnyertük – saj-
nos többségében – ahhoz pedig nem biz-
tosította a forrást a kormány – húzta alá. 
Dióssi Csaba reményét fejezte ki, hogy az 
új időszakban nagyobb siker övezi majd 
Dunakeszi és térségének pályázatait, és je-
lentősen sikerül csökkenteni az állami, az 
önkormányzati bürokráciát a májusban 
induló kormányzati ciklusban. 

Befejezésül arról szólt, hogy érzékelik 
az Orbán-kormány iránti óriási várako-
zást, melynek igyekeznek legjobb tudá-
sukkal megfelelni az országgyűlésben. 
Parlamenti munkája során személy sze-
rint ő is arra koncentrál, hogy négy év 
múlva nyugodt lelkiismerettel, emelt fő-
vel vállalhassa a számvetést. 

Kecskeméthy Géza polgármester gratu-
lált a város új országgyűlési képviselőjé-
nek, aki alpolgármesterként jelentős ön-
kormányzati ismeretet és gyakorlatot szer-
zett ahhoz, hogy az országgyűlésben ér-
demi munkát tudjon kifejteni. A város 
polgármestere keserű tapasztalatok alap-
ján szorgalmazta az állami bürokrácia le-
építését, a pályázati forrásból megvalósu-
ló beruházások szakszerű előkészítését, a 
főhatóságok munkájának racionalizálá-
sát. Felkérte Dióssi Csabát, hogy határo-
zott és céltudatos munkával képviselje a 
helyi önkormányzatok, a térségben élő la-
kosság érdekeit az országgyűlésben. Biza-
kodva szólt arról, hogy az új kormány tá-
mogatásával remélhetőleg sikerül felújíta-
ni a 100 éves Szent István Általános Iskolát 
és a városi uszoda építésére elnyert pályá-
zati pénzt Dióssi Csaba közreműködésével 
végre megkapja Dunakeszi, amire régóta 
várnak a lakók, akik nevében is sok sikert 
kívánt az új országgyűlési képviselőnek. 

V. I.

Dióssi csaba dunakeszi alpolgármesTere kedves ünnepség ke-
reTében veTTe áT országgyűlési képviselői megbízó leveléT, amely 
azT TanúsíTja, hogy a 2010. április 11-i országgyűlési képviselő 
válaszTáson elnyerTe pesT megye 3. számú válaszTókerüleTének 
egyéni mandáTumáT. a város házasságköTő Termében május 10-
én rendezeTT ünnepségen elsőkénT Dr. illés melinDa, a helyi 
válaszTási iroda vezeTője köszönTöTTe a vendégekeT, közTük a 
városi önkormányzaT képviselő-TesTüleTének megjelenT TagjaiT.

azok boldogulhassanak, akik akarnak 
dolgozni. - Mi ezt komolyan gondoljuk, 
a munka ünnepének erről kell szólnia. 
Dunakeszin nagyon komoly hagyomá-
nya van az értékteremtő munkának. Ki-
váló példa erre az 1920-as évek derekán 
megnyílt vagongyár, ahol napjainkban is 
képesek új vasúti személykocsik gyártá-
sára. Büszke vagyok rá, hogy ez a nagy 
múltú üzem Dunakeszin működik, eme-
li a város rangját, az itt élő emberek so-
kaságának ad munkát – fejezte ki örömét 
Dióssi Csaba.

– Kilencven óta minden majálison itt 
vagyok, melyről jól érzékelhető, hogy 
ma már nem a rendszerváltás előtti 
nyakkendős ünnep. Közösségi majálissá 
vált – mondta Kecskeméthy Géza. – Új-
donságként az önkormányzat egy pohár 

sörrel, a Fidesz frakció pedig léggömb-
bel kedveskedik a vendégeknek. Az em-
berek ezt szép gesztusnak tekintik, mint 
ahogy azt is, hogy az MSZP bográcsban 
főzött pörkölttel látta vendégül a majáli-
sozókat. Jó itt lenni, nagyon jó a hangu-
lat – hallhattuk a polgármestertől. 

S a jó hangulat késő estig kitartott, 
amely talán sokak számára ad erőt a so-
ron következő hétköznapi kihívások si-
keres megoldásához is…  

Vetési Imre

Dunakeszi  Polgár 5
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Alag legfényesebb  
négy évtizede

KÖZÉlEt

a legnagyobb magyar, gróf széchenyi 
isTván 1827-ben hívTa éleTre a magyar 

lovaregyleTeT, amely 1889-ben megvásá-
rolTa alag-puszTáT, ahol néhány év alaTT 

európai hírű TréningTelepeT és verseny-
pályáT épíTeTT ki. alag rövid idő alaTT a 

magyar lóversenyzés fellegvárává válT. 
a legkiválóbb angol és magyar idomá-

rok, zsokéT, isTállóTulajdonosok, a 
Társadalmi éleT jeles személyiségei, a 

művészvilág nagyjai, az 1910-ben önálló 
községgé váló Település legfényesebb 

lapjaiT írTák munkájukkal, TeheTségükkel, 
sikereikkel. gróf széchenyi isTván elképze-
léséT gróf baTThyány elemér -, az első fele-
lős magyar miniszTerelnök, baTThyány la-
jos fia - soha nem lankadó buzgalommal 

valósíToTTa meg. olyan magasra épíTeTTe 
fel a „versenyügyeT”, hogy a magyar leTT 

álTala az angol uTán a világ első  
TelivérTenyészTője.

Centenáriumi ünnepség sorozat

Alag ragyogása, sike-
rei, fejlődése a helyi 
közösségben mind 
elszántabbá tet-

te az önállósulás gondolatát, 
amely 1910. február 18-án tel-
jesült, amikor Dunakeszi köz-
ség közgyűlése engedélyezte 
Alag kiválását. „A végső szót 

május 18-án mondta ki a 
belügyminisztérium. Ek-
kor került sor az új község 
nevének megállapítására. 
A hosszú különválási pro-
cedúrában talán ez a nap te-
kinthető Alag község szüle-
tésnapjának” – olvasható a 
centenáriumi ünnepség tisz-
teletére rendhagyó számmal 
megjelenő Dunakeszi Helytör-
téneti Szemle írásában. 

 A jeles évforduló előtt Du-
nakeszi Város Önkormányza-
ta nagyszabású ünnepségso-
rozattal tiszteleg. A centená-
rium alkalmából május 14-én 
emléktáblát avatott Alag egy-
kori községháza – ma Széche-
nyi István Általános Iskola Pi-
ros épülete – falán. A patinás 
oktatási intézmény igazgató-
ja, Tóthné Czimmermann Judit 

ünnepi köszöntőjében a kora-
beli Alag értékeit méltatva ki-
emelte, hogy a lósportról hí-
res településnek önálló iskolá-
ja volt. A klasszikus stílusban 
épült, visszafogottan díszí-
tett, napjainkban is régi fényé-
ben tündöklő községháza épü-
lete a szellemi, kulturális élet 
központja volt. „Iskola, temp-
lom, községháza a művelődés, 
a kultúra központjaként állt, s 
áll ma is itt a száz évvel ezelőtt 
megálmodott - a községházá-
tól hat irányba csillagformá-
ban nyíló – utcák által határolt 
szögletén, és hirdeti Németh 
László szavaival élve – hogy 

„nincs az életben nagyobb fe-
lelősség és nagyobb megtisz-
teltetés, mint hogy felnevel-
jük a következő nemzedéket.” 
– tolmácsolta az író örökér-
vényű gondolatát az igazgató 
asszony. 

Az ünnepi köszöntő után 
Szűcs János, Alag egykori fő-
jegyzője, Hajnal Jenő unokája 
Ady Endre: Üzenet egykori is-
kolámba című versét szavalta 
el. A megrázó erejű verset köve-
tően az önkormányzat nevében 
Kecskeméthy Géza polgármes-
ter és Erdész Zoltán alpolgár-
mester avatta fel azt az emlék-
táblát, melyen az utókor tiszte-
leg, hogy az épület 1912-1950 
között Alag községháza volt. 

A centenáriumi ünnepség so-
rozat nyitó rendezvénye a tör-
ténelmi épület aulájában foly-
tatódott, ahol Bocsák István 
Károlyné önkormányzati kép-Tóthné Czimmermann Judit
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viselő, a művelődési és közok-
tatási bizottság tagja nyitotta 
meg Alag történetéből című ki-
állítást. A pedagógus képviselő 
tanári elmélyültséggel és felké-
szültséggel mutatta be és mél-
tatta, a két neves helytörténész, 
Szakáll Lászlóné és Csoma At-
tila dicséretes szakmai igényes-
séggel szerkesztett és összeál-
lított tárlatát. A képviselő asz-
szony rendkívül színes és élve-
zetes „tárlatvezetése” közben a 
nagyszámú ünneplőközönség 
képzeletében újra „életre kel-
tek” Alag kiválóságai, a köl-
tők, tollforgatók által „megéne-
kelt” korabeli csodálatos világ. 
A kiállítás megsárgult fotói, a 
ma nemzedéke számára oly sok 
érdekességet és értéket közve-
títő leírások segítségével nyer-
hettünk betekintést egy külön-
leges világba. Abba a varázsla-
tos miliőbe, melyet Kovácsné 
Dobai Márta és Gulyás Péter, 
a Telekeszi Tv szerkesztőinek 
filmje jóvoltából élvezhettünk. 
Olvasmányainkból és a leírá-
sokból ismert világhírű lovak 
és zsokék, legendás derby fu-
tamok  látványos versenyei pe-
regtek le előttünk a korabeli 

filmkockákról. A vastapssal fo-
gadott film alkotói – Imre Ist-
ván színművész hangjával – re-
mekül ötvözték a múltbéli és a 

huszadik századi Alag feleme-
lő életét, melyre büszkén tekint 
vissza az utókor.

Az iskola dísztermében tar-
tott ünnepi képviselő-testüle-
ti ülésen Kecskeméthy Géza 
polgármester mondott beszé-
det, aki Alag önállóvá válásá-
nak kezdetétől napjainkig raj-
zolta fel a település nagy ívű 
fejlődését. Megemlékezett a 

korabeli emberek szorgalmá-
ról, tehetségéről, akik a „Pest 
megyei Szahara” néven em-
legetett Alagon – az angliai 
Newmarket mintájára –  fel-
építették Európa egyik legne-
vesebb tréningtelepét. Vízve-
zeték hálózatot, iskolát, temp-
lomot építettek, olyat alkot-
tak, amely az utókor számára 
is példaértékű és követendő. 
Alag 1910-től 1950-ig – ami-
kor ismét egyesült Dunakeszi-
vel – élte legfényesebb évtize-
deit. A lósport jelentős gyara-
podást hozott Alag életében. 
Nagyszerű szakemberek, olyan 
kiválóságok – idomárok, zso-

kék – mint Reeves, Hitch, Ball, 
Huxtable és Hesp tették híres-
sé. Versenynapokon mindig 
óriási élet és telt ház volt a szál-
lodában, a Pavilonban – idézte 
Alag fénykorát Kecskeméthy 
Géza, aki beszédében szólt a 
mai Alag fejlődéséről, az ön-
kormányzat segítségével meg-
valósuló bölcsődei, óvodai fé-
rőhelyek bővítéséről, a Széche-

nyi iskola felújításáról is. 
A polgármester beszéde vé-

gén reményét fejezte ki, hogy 
a korabeli alagi polgárok lokál-
patriotizmusa követőkre talál 
napjaink civil közösségeiben 
is, melyek munkájukkal ön-
zetlenül segítik lakókörnyeze-
tük szépítését, fejlődését. 

Az ünnepség az Uray 
György Színház művészeinek 
nagysikerű műsorával ért vé-
get, akik Krúdy Gyula, Heltai 
Jenő, Kellér Andor, Őszi Kor-
nél írásain, sziporkázó versein 
keresztül elevenítették fel Alag 
varázslatos világát. A szerve-
zők és a közreműködők igé-

nyességét dicsérő ünnepi mű-
sort a Himnusz és a Szózat fog-
lalta keretbe.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

(A Dunakeszi Polgár nyomdá-
ba kerülése előtti órákban kez-
dődött ünnepség sorozat esemé-
nyeiről bővebben júniusi lapszá-
munkban tudósítunk. A szerk.)

Kecskeméthy Géza polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester

A kép előterében Szakáll Lászlóné és Csoma Attila

Bocsák István Károlyné

Az Uray György Színház művészei

Lőrincz Róbert, Csonka Mária, Lőrincz András
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fentebb, szó szerint idézett állásfoglalást 
valamennyi jelenlévő képviselő megsza-
vazta Bus Antal kivételével. A közelmúlt-

ban időközi választáson egyéni képviselői man-
dátumot nyert független képviselő polgári foglal-
kozása szerint a Nemzeti lóverseny Kft. alagi tré-
ningtelepének vezetője.  

A nagy vihart kavart civil demonstráció után mi-
ért tartózkodott a képviselő-testület által kiadott 
állásfoglalás szavazásakor? – kérdeztük Bus An-
taltól. 

– Örülök a szerkesztői megkeresésnek, bár 
megjegyzem, hogy nem magyarázkodni akarok. 
Nincs is rá okom, hiszen alapjában véve egyet-
értek a demonstrálók célkitűzéseivel. A módszer-

rel nem értettem, s nem is értek egyet. A szerve-
zőket korábban is igyekeztem erről meggyőzni, a 
demonstráció napján is ezt tettem. Hiábavaló volt. 
A képviselő-testületi ülésen történt incidensen én 
is meglepődtem, nem számítottam rá. Az más kér-
dés, és máig érthetetlen számomra, hogy a civilek-
kel érkező két díszpolgár miért változtatta meg vé-
leményét, miért hagyta el a tanácstermet. 

A szavazáson én azért tartózkodtam, mert úgy 
gondoltam, hogy a célok jogosak, a módszerrel 
nem értek egyet, mint mondtam. Ezt kívántam kife-
jezni döntésemmel. úgy gondolom, hogy nagyon 
súlyos taktikai hibát követtek el – és ezt elmond-
tam a szervezőknek is –, amikor ezt módszert vá-
lasztották. 

Viták kereszttüzében a formálódó   településszerkezeti terv
Az önkormányzat visszautasítja a civilek vádaskodásait

iltakozó demonstrációt szervezett a 
városháza előtti dísztérre a Dunakeszi 
Civil Kontroll nevű társaság. Sarkadi 

Márton, az április végi akció szónoka szerint 
korábban hiába hallatták hangjukat, mert azt 
nem vette figyelembe a képviselő-testület, amely 
a demonstrációval egy időben éppen arról ta-
nácskozik, hogyan módosítsa a város település-
szerkezeti tervét. A két tucat érdeklődő előtt el-
mondott beszédében sarkadi márton kijelentet-
te, hogy a módosítási javaslatok között nagyon 
sok elem szerepel, amelyek véleményünk sze-
rint egyáltalán nem hasznosak a város számá-
ra. utalt rá, hogy tavaly májusban a képviselők 
kijelentették, hogy „eszük ágában sincs megva-
lósítani ezeket a javaslatokat.” Emlékeztette a 
hallgatóságot, hogy a képviselők közül többen 
ki is nyilvánították, nem értenek egyet a termé-
szetvédelmi terület felszámolásával, a zöldterü-
letek beépítésével. „A téli pálya olyan értéket je-
lent a város számára, amelynek a felszámolásá-
hoz soha nem járulnak hozzá.” – idézte a város-
atyák korábbi kijelentését. 

majd csalódásának adott hangot, hogy a ko-
rábbi nyilatkozatok ellenére a KAsiB mérnöki 
iroda által, a közelmúltban elkészített anyag pl. 
a településszerkezet tervben a ma még mező-
gazdasági területként jelölt téli pályát a különle-
ges övezetbe javasolja besorolni. 

„A mezőgazdasági terület hasznosítására meg-
lehetősen szigorú szabályok vonatkoznak. A kü-
lönbség a kettő között nagyon jelentős, ugyanis a 
különleges övezetben nagyon sok olyan funkciót 
lehet telepíteni, amit egy mezőgazdasági terüle-
ten nem. Véleményünk szerint ez a döntő különb-
ség.” – jelentette ki Sarkadi Márton, aki szerint 
így a törvény betartása mellett lehetőség nyílik az 
57 hektáros téli pályán szabadtéri „disneyland” 
vagy ügetőpálya építésére, melyekhez viszony-
lag kevés épület tartozik. 

A Dunakeszi Civil Kontroll szónoka szerint a 
KAsiB iroda által készített tervben a város 90 

hektáros repülőtérének 9 hektárján helyezhet-
nek el épületet, amely ellen tiltakoznak. felemel-
te hangját a nagyarányú lakópark építések el-
len, melyekkel – véleménye szerint – nem tartott 
lépést Dunakeszi intézményhálózatának fejlő-
dése. szorgalmazta a tőzegláp védelmét, a la-
kosság érdemi tájékoztatását, mivel a helyi nyil-
vánosságot nem tartja kielégítőnek. „Azt mond-
hatnánk, hogy van a városnak egy saját újság-

ja, ezt az újságot az önkormányzat fizeti, és ez 
minden háztartásba eljut. Nem tudom, Önöknek 
mi a véleményük, hogy ez az újság megfelelő 
és kiegyensúlyozott tájékoztatást nyújt-e. A vá-
rosi tv-ről ugyanezt mondhatjuk el.” – jelentette 
ki sarkadi márton.

A tiltakozó demonstráció másik szónoka, Ki-
rály Péter bejelentette, hogy a Dunakeszi Civil 
Kontroll 9 civil szervezetből jött létre. 

sarkadi márton és néhány társa bevonult a 

képviselő-testület ülésére, ahol a településszer-
kezeti terv előkészítéséről beszélő polgármes-
ter szavait, a képviselők munkáját bekiabálás-
sal zavarta meg. A példanélküli „közjáték” köz-
ben elhagyta az üléstermet a demonstrálókkal 
együtt érkező két díszpolgár, Wittner Mária 
országgyűlési képviselő és Dr. Kindler József. 
sarkadi márton megnyilvánulását elítélte felszó-
lalásában Erdész Zoltán alpolgármester és Ko-

vács lászló önkormányzati képviselő, akik sze-
rint a zavarkeltés helyet a valós tényekről, a terv-
ben szereplő konkrétumokról kellene beszélni. 
Kovács László, a településszerkezeti terv részle-
teinek ismertetése közben tételesen cáfolta a de-
monstráló civilek állításait. 

Dunakeszi jó hírének védelmében, a lakosság 
hiteles és tényszerű tájékoztatása érdekében a 
képviselő-testület egy fő tartózkodása mellett ál-
lásfoglalást fogadott el, melyet külön közlünk. 

Kontrollt követelt a Dunakeszi Civil Kontroll

Egyedül Bus Antal tartózkodott

T

a

Sarkadi Márton ismerteti a civilek álláspontját



– A délutáni demonstrációról nekem délben szólt 
Sarkadi Márton, hogy menjek el. ugyanekkor kérte fel 
Wittner Máriát is. fogalmunk sem volt, hogy valójában 
mi a helyzet. A szabadtéri demonstráció után bemen-
tünk a testület ülésére, ahol lehetetlen, vállalhatatlan szi-
tuáció alakult ki. Ezért mentünk el Wittner máriával. 

– Sokan kíváncsiak, hogy mit mondott önök-
nek Dióssi Csaba.

– Dióssi Csaba elmondta, hogy mi a helyzet, mi az 
önkormányzat álláspontja, amiről én nem tudok nyilat-
kozni. De azt tudom, hogy azaz élénk támadás, amit 
sarkadi márton intézett a testület felé, az nem nekem 
való. De Wittner máriának sem, ezért mentünk el. 
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repülőtér marad, az úgyneve-
zett téli pályát pedig szeren-
csés lenne, ha visszavásárol-

ná az új kormányzat, hogy újra az Alagi 
tréningpályához tartozzon – nyilatkozta 
lapunknak Kecskeméthy Géza. A város 
polgármestere szerint érthetetlen egyes 
szerveződések tiltakozása: ebben az ön-
kormányzati ciklusban soha senki nem 
akart semmiféle kaszinót építeni sem a 
téli pálya területen, sem másutt. sőt épp 
ellenkezőleg, hiszen az önkormányza-
tot mintegy 4 évvel ezelőtt Veres jános 
pénzügyminiszter úr adminisztrációja 
megkereste, hogy akarunk-e kaszinót. 
mi akkor egyértelműen, és röviden meg-
fogalmaztuk, hogy a város semmilyen te-
rületén nem kívánunk kaszinó létesítést 
engedélyezni, és ezzel ez a kérdés le is zárult Dunakeszin.

A képviselő-testület egy tartózkodás mellett elfogadott egy nyilatkoza-
tot, melynek megszületéséről így nyilatkozott lapunknak a polgármester: 
azért döntöttünk az elfogadása mellett, mert a város polgárai számára 
mindenféleképpen egyértelműsíteni akartuk: semmi olyat nem akarunk, 
amelyekkel a városháza előtt demonstrálók vagy éppen az ülésteremben 
rendbontást okozva bekiabáló úr bennünket vádol. 

Egy fél évvel ezelőtt a fidesz már 
kiadott egy nagyon konkrét állásfog-
lalást, amiben leszögeztük azt, hogy 
ebben a ciklusban mi nem kívánunk 
további lakóterület fejlesztést, amíg 
meghatározók leszünk a város életé-
nek alakításában, és amíg Dunake-
szi érdeke máshogy nem kívánja, mi 
ehhez tartjuk magunkat – kapcsoló-
dik be a beszélgetésbe a város új or-
szággyűlési képviselője, Dióssi Csa-
ba alpolgármester. A téli pályáról 
szólva hozzáteszi: éppen a fidesz 
frakció volt az, amelyik a polgármes-
ter úrral együtt 2005-ben tüntetéssel 
is tiltakozott az ellen, hogy az állam 
eladja a területet. Ezért is hallottuk 
teljes megdöbbenéssel a demonstrá-
lók vádjait. le kell szögeznem, hogy 

nekünk egyetlen tervünk van: az hogy a későbbiekben is a lósport ügyét 
szolgálja. 

Kecskeméthy Géza a helyzet abszurditását érzékeltetve rámutat arra, 
hogy az állam 15 évre adta az önkormányzatnak a repülőteret úgy, hogy 
kötelező megtartani a repülés funkcióját, majd 15 év után lehet gondolkod-
ni rajta, hogy esetlegesen mi legyen más azon a területen. tehát az önkor-
mányzat a repülésfunkció megtartása mellett foglal állást. A külső téli pályá-
nál pedig az a határozott álláspont alakult ki, hogy mivel az állam adta el 
ezt a területet, a civilek forduljanak az államhoz, és követeljék vissza az ál-
lamtól a lósport lovaglásra alkalmas területét. Vásárolja vissza az állam, és 
akkor megszűnnek azok a gondok, melyek aggasztják a demonstrálókat. 
Egyébként pedig – teszi hozzá a polgármester nem éppen indulattól mente-
sen – kimondottan botrányos, amikor megfogalmazzák különböző fórumo-
kon, hogy az önkormányzatnak törvénysértő döntései voltak. törvénysértő 
döntései ebben a kérdésben az önkormányzatnak nem lehetnek, mert annyi 
felügyeleti szervünk van, hogy ezek azonnal megszüntetnék az ez irányú ha-
tározatokat vagy rendeleteket.

senki nem akar kaszinót
vagy vásárvárost

a
d unakeszi Város Önkor-

mányzatának Képvise-
lő-testületét mélysége-

sen felháborítja, hogy egyes sze-
mélyek az utóbbi időben minden 
alkalmat és lehetőséget megra-
gadnak a város fejlődéséről szóló 
testületi döntések valótlan, hamis 
színben történő beállítására.

Nem engedhetjük és nem is en-
gedjük, hogy egyesek Dunakeszi 
hírnevét felelőtlen, az embereket 
félrevezető magatartásukkal be-
szennyezzék. A magát Dunakeszi 
Civil Kontrollnak nevező, bírósá-
gon bejegyzéssel nem rendelkező 
szerveződés a mai demonstráció-
jára hazug, valótlan, minden ala-
pot nélkülöző szórólapokon hívta 
fel a város polgárainak figyelmét.

Ezért fontosnak tartjuk leszö-
gezni az alábbiakat:

A mai képviselő-testületi előter-
jesztés nem a településszerkezeti 
terv módosításának elfogadásá-
ról szól, hanem pont arról, hogy 
milyen tartalommal kezdődjenek 
meg a szakhatósági és civil szer-
vezetekkel az egyeztetések. 

A településszerkezeti terv nem 
keletkeztet építési jogokat és az in-
gatlantulajdonosokra nem ró köte-
lezettségeket. Éppen ezért annak 
megváltoztatása kártérítési igényt 
sem von maga után. 

A lovas pálya és a repülőtér át-
minősítése azért szükséges, mert a 
jelenlegi zöldterületi besorolás hi-

bás. Zöldterületek ugyanis közte-
rületek lehetnek, márpedig ezek 
nem azok. A beépítésre nem szánt 
különleges területek közt meg van-
nak említve a nagykiterjedésű spor-
tolási célú területek, például lovas 
pálya. Az ott elhelyezhető építmé-
nyeket egy 1997-es kormányren-
delet egyértelműen meghatároz-
za. A telek beépíthetőségét pedig 
nem a településszerkezeti terv ha-
tározza meg, hanem a Helyi Építé-
si szabályzat. 

A településszerkezeti terv igen-
is figyelembe veszi, hogy a lovas 
pálya és a repülőtér területe a 
Nemzeti Ökológiai Hálózat része, 
ez az anyagból több helyen is ki-
derül. továbbá az államigazgatá-
si eljárás keretében többek között 
az illetékes Nemzeti park igaz-
gatóság és a Környezetvédelmi 
szakhatóság is véleményezni fog-
ja a tervezetet. 

fenti tények és a magát civil 
szerveződésnek nevező szerve-
ződés valótlan állításai miatt fel-
szólítjuk a város polgármesterét, 
hogy városunk jó hírnevének meg-
őrzése érdekében az ügyben ha-
ladéktalanul tegye meg a szüksé-
ges jogi lépéseket. 

Dunakeszi, 2010. április 29. 

Dunakeszi Város  
Önkormányzatának 

képViselő-testülete 

állásfoglalás

Dr. Kindler József: 
Vállalhatatlan volt a szituáció

az Összeállítást írta és szerkesztette: Vetési imre

Kecskeméthy Géza polgármester

Dióssi Csaba alpolgármester

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Mi Kesziek Civil Egyesület 
véleményét anyagtorlódás miatt júniusi számunkban közöljük.



irtelen jött hatalmas felhőszaka-
dás és jégeső zúdult május 6-án 
kora délután Dunakeszi alagi 

részére. percek alatt óriási mennyiségű 
víz zúdult le és rövid ideig intenzív, borsó 
nagyságú jégeső is hullott. Az utcákat el-
borította a víz, a pincék sok helyütt beáz-
tak. Egy helyen egy családi házas építke-
zésről sietett a markológép segíteni a ko-
csibejárók előtti alkalmi gátépítésben. 

sajnos, van olyan utca, a Blaha lujza 
utca, amelyben rendszeresen – mintegy három évtizede – gondot okoz a háztulaj-

donosoknak az elégtelen vízelvezetés mi-
att a hasonló nagy esők nyomán felgyűlő 
nagy mennyiségű víz. - még ígéret sincs 
a megnyugtató megoldásra – mondta az 
egyik dühös ingatlantulajdonos.

A gyártelepi vasúti aluljárót ezúttal is 
elárasztotta a víz, melynek következté-
ben órákon át csak lépésben lehetett köz-
lekedni a városban. Víz állta az autósok 
útját, elzárva egymástól a két városrészt. 
ismét „bedugult” Dunakeszi. mindenki a 
Bajcsy-Zsilinszky úti vasúti felüljárón ke-

resztül akarta megközelíteni úti célját. Az 
Alag felé tartó kocsisor már a 2. számú fő-
úton is csak araszolva haladt. A közleke-
dési káoszt a helyi rendőrkapitányság jár-
őrei igyekeztek enyhíteni, akik a Bajcsy-
Zsilinszky út és a szent istván út kereszte-
ződésében irányították a forgalmat…

Alig telt el egy hét, s újabb felhőszaka-
dás volt Dunakeszin, ismét elárasztotta a 
víz a gyártelepi aluljárót...

k.m.i. - a szerk.

Felhőszakadás és jégeső Dunakeszin
h

f

KÖZÉlEt

őként a fiatalabb há-
zaspárok, közülük 
számosan kisgyer-

mekeikkel gyülekeztek áp rilis 
24-én reggel az Alaglakópark 
melletti repülőtéri út meghatá-
rozott helyén, hogy aktív részt-
vevői legyenek az Alag lakó-
parkért Egyesület által meghir-
detett hulladékgyűjtési akció-
nak. Az időjárás is kedvezően 
alakult, s ez jó hangulatot te-
remtett a lelkes aktivisták köré-
ben.

– A múlt év júniusi megala-
kulásunk óta törekszünk min-
den tőlünk telhetőt megtenni 
az élhető lakóparkért – mond-
ta kérdésünkre Kenyeres Csil-

la, az egyesület elnöke. – 
tudva azt, hogy a Dunakeszi 
Köz üzemi Komplex Kft. mun-
katársai nem tudnak mindig, 
mindenhol ott lenni, ahol sze-
metelnek, ezért nemrégiben 
határoztuk el, hogy meghirdet-
jük a hulladékgyűjtési akciót. 
szórólapokat készítettünk, me-
lyeket segítőink minden csa-
ládhoz eljuttattak. A Közüzemi 
Kft. jelentős mennyiségű mű-
anyag zsákot és kesztyűt biz-
tosított számunkra, s a megtelt 
zsákok elszállításáról is gon-
doskodtak. így nekünk nem 
maradt más, csak a lelkes ten-
ni akarás.

És ebben nem volt hiány. Az 

elnök reményeit bőven meg-
haladta a jelentkezők szá-
ma. már az első félórában 
legalább ötvenen vették át a 
zsákokat, kesztyűket s a térké-
pet, melyen bejelölték azokat 
a pontokat, ahová a tele zsá-
kokat le lehet tenni, majd rövid 
jókedvű terefere után útnak in-
dultak a szélrózsa minden irá-
nyába. sokan telefonon jelez-
ték, hogy később csatlakoz-
nak a többiekhez. Hulladék-
ban sajnos nem volt hiány, 
elsősorban a lakóparkot öve-
ző út mentén, de teltek a zsá-
kok a házak közti utcákban is. 

– úgy gondolom, ez az ak-
ció többet jelent, mint egy ta-
karítással eltöltött délelőtt – 
vélekedett Kenyeres Csilla. – 

A legtöbb lakótársunk nap-
közben dolgozik, hétvégén 
odahaza pihennek, nemigen 
jut idejük megismerni szűkebb 
környezetüket. most talán erre 
is mód nyílik, emellett egymás-
sal is összeismerkedhetnek, s 
reményeink szerint kialakulhat 
egy felelősen gondolkodó la-
kóközösség. Egyébiránt azt 
tervezzük, hogy ősszel megis-
mételjük majd az akciót.

még annyit tegyünk hoz-
zá az elismerésre méltó akció-
hoz, hogy – talán nem véletle-
nül – egybeesett a föld napja 
sok helyütt zajló rendezvényei-
vel. úgy véljük, így is lehet tenni 
környezetünk szépségéért.

katona m. istVán
a szerző felVétele 

A tisztább lakóparkért

fotó: szathmáry Dóra
fotó: k.m.i.
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A kivitelező megvizsgálta az épü-
letek statikai állapotát, a beru-
házás nem jelent veszélyt a há-
zakra. Az 1,4 méter átmérőjű 

csatornát a 2. számú főút alatt a legkorsze-
rűbb technológia felhasználásával vezeti 
át a dunai oldalról a Penta Kft. A hosszas 
beszélgetés végén láthatóan nyugodtabban 
köszönt el az ingatlantulajdonos… 

– A nénihez hasonlóan a gyártelepiek 
többsége igencsak megijedt, amikor hírét 
vették a beruházásnak. Nagyon tartottak 
a munkálatokkal járó kellemetlenségek-
től – mondja Stehlik Ferenc. A tősgyöke-
res gyártelepi lakosnak, a MÁV lakótelep 
önkormányzati képviselőjének ezekben a 
hetekben láthatóan nincs könnyű dolga, 
hiszen az egykoron építészeti ékszerdo-
bozként ismert kolónia keskeny utcát fel-
szelték a munkagépek, javában tart a víz-
vezeték hálózat cseréje. 

– Érthető az emberek aggódása, hiszen a 
MÁV kolónia házai 80 éve épültek – foly-
tatja, miközben az Iskola sétány felé indu-
lunk. – A pincék fehér téglából vannak, a 
vasutas lakótelep sétányain a régmúltban 
gyalog közlekedtek az emberek, nem pe-
dig autóval, mint napjainkban. A keskeny 
utak alatt húzódó több évtizedes csator-
nát felváltja 1,4 méter átmérőjű új vezeték. 
Mindenki attól tartott, hogy az utak fel-
bontása, a több méter széles és mély árok 
kiásása károsan hat az épületek statikai ál-
lapotára. Így nem csoda, hogy várakozás-
sal teli kettősség van az emberekben. Be-
látják, hogy nagy szükség van a korsze-
rű vezetékre, hiszen éppen ők szenvedték 
el a város magasabb pontjairól lezúduló, 
a gyártelepi vasúti aluljárót és a pincéi-
ket elárasztó víz következményeit. Ugyan-

akkor azt is tudják, hogy uniós támoga-
tás nélkül a város nem tudná megoldani 
a régi, eltérő keresztmetszetű, sok gondot 
okozó vezeték cseréjét. 

Stehlik Ferenc hosszasan sorolja a pél-
dákat, amikor a hatalmas esőzések idején 
nemcsak az aluljárót lepte el a víz, ami a 
Béke úti lefolyószemekből is szökőkútsze-
rűen ömlött, de elárasztotta az Állomás és 
az Iskola sétányt és a pincéket is.   

Érzékeltem lakótársaim félelmét, ezért a 
kivitelezéssel kapcsolatos koordinációs ülé-
sen javasoltam, hogy a várost átszelő, a Tó-
várostól a Liget utcáig kanyargó vezetéket 
ne a tervezett nyomvonalon építsék, ám 
amikor megismertem az okát, az itt élőkkel 
együtt én is beláttam, hogy ez a város érde-
ke. Sokan felismertük, hogy a helyi közös-
ség és Dunakeszi érdeke azonos,  hiszen az 
Unió a pályázati támogatást a régi vezeték 
kiváltására adja. Nagyon szigorúak a pályá-
zati előírások és az elszámolások. Ha az ön-
kormányzat nem a régi vezeték nyomvona-
lán vinné keresztül a vezetéket, akkor visz-
sza kellene fizetni a támogatást. Mi pedig 
ezt nem akarjuk, nekünk az az érdekünk, 
hogy lakókörnyezetünk problémája meg-
oldódjon, a város fejlődjön – hangsúlyozta 
az ésszerű kompromisszumok jelentőségét 
Stehlik Ferenc, aki rögtön hozzátette, hogy 
azt csak rengeteg munkával lehet elérni. 

Gyártelep önkormányzati képviselője 
beszámolt arról is, hogy az ingatlanok ál-
lapotának megóvása érdekében biztosíté-
kot kért az önkormányzattól. – Kértem, 
hogy pontosítsák a tengerszint magasságát, 
vizsgálják meg a fehér téglából épült pincék 
szilárdságát, melyet a kivitelező Penta Kft. 
el is vállalt. Örömmel mondhatom, hogy 
cég vezetőivel és munkatársaival rendkívül 

korrekt az együttműködésünk. Naprakész, 
pontos információt kapok tőlük a lakos-
ság tájékoztatása érdekében. Nagyon sokat, 
néha órákon át beszélgettünk. Egyeztettük 
a forgalomtechnikai kérdéseket, kijelöltök, 
hogy hol közlekedhetnek az autók, meg-
szerveztük az ideiglenes átjárás feltételeit, a 
garázsok megközelíthetőségét – ismerteti a 
megoldott feladatokat.

Stehlik Ferenc szerint küzdelmes, nehéz 
napokat élnek át, de tudják, hogy ésszerű 
kompromisszumok nélkül nincs fejlődés. 
– Fáradtságos, nehéz feladat, de jó szívvel 
végzem, mert a helyi és a város nagy kö-
zösségét szolgálom. Bízom benne, hogy jú-
lius 30-án, amikorra elkészül a beruházás, 
mindenki elégedett lesz, mert megszűnnek 
a hosszú évek óta ismétlődő beázások, a vá-
rost megbénító forgalmi akadályok az alul-
járóban. S még a parkjaink is megújulnak a 
Penta Kft.-nek köszönhetően. Remélem az 
idős hölgy is belátja, aggodalma alaptalan 
volt – mondja reménnyel a tekintetében. 

Vetési Imre

(A beruházás időszerűségét legutóbb, a má-
jus 13-án lezúdult hatalmas esőzés is alátá-
masztotta, amikor ismét vízzel telt aluljá-
róból kellett kimenteni egy autót.)

Kompromisszumok
nélkül nincs fejlődés

- képviselő úr, mi lesz velünk, ha összedől az 
épüleT, hová menjek? nyolcmillióérT veTTem a 
lakásomaT. idős vagyok, mihez kezdjek? – sze-
gezi a kérdésT stehliK FerencneK egy idős 
hölgy az állomás séTány és a kandó kálmán 
séTány sarkán. az aggódó asszonynak a kör-
zeT önkormányzaTi képviselője apró részleTes-
séggel magyarázza, hogy a házak, a lakások 
állapoTában semmilyen károsodásT nem okoz 
a csaTornázás. 
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– Volt a bizottság látoga-
tásának valamilyen különle-
ges oka? – kérdeztük először a 
képviselőt.

A bizottság rendszeresen 
meglátogatja Pest megye kör-
nyezetvédelemmel, vagy köz-
lekedéssel kapcsolatos fontos 
helyszíneit. Dunakeszin most 
a hulladéklerakó, a szennyvíz-
tisztító és a hírekben gyakran 
szereplő, Auchan mögötti láp-
terület megtekintését tartotta 
időszerűnek és fontosnak.

- Milyen tájékoztatást ka-
pott a bizottság a hulladékle-
rakóval kapcsolatban?

– A hulladéklerakóról az 
FKF képviselői elmondták, 
hogy a környezethatósági en-
gedély 2011 áprilisában lejár, 
de ők szeretnék ezt meghosz-
szabbíttatni egészen 2013 elejé-
ig. Azt követően bezárják ezt a 
lerakót, aminek egyébként már 
a közelmúltban elkezdődött az 
ideiglenes befedése. Ez a mun-
ka  2018-ra fejeződik be, mert 
időt kell hagyni az ideiglenes 
és a végleges lefedés között. A 
hulladéklerakót 2048-ig fogják 
utógondozni és őrizni.

– Van elképzelése, koncepci-
ója a háztartási hulladék to-
vábbi elhelyezésére, kezelésére?

- Én mindenféleképpen a la-
kástól történő szelektív hul-
ladékgyűjtést szorgalmazom 
Dunakeszin is. Ez európai ten-
dencia, erre kell áttérni, és mint 
az FKF képviselői elmondták, a 
fővárosban is erre törekszenek. 
Ma már Magyarországon 17 
féle szelektív hulladékot gyűj-
tenek, de nálunk első lépcsőben 
el lehetne különíteni, mond-
juk a papírt, a műanyagflakont, 
az üveget, a fémdobozt, illet-
ve szorgalmazni kellene a szer-
ves hulladékok komposztálását, 
és hulladékudvarok kialakítá-
sát is. Szerintem – ha értelmét 
látnák – a dunakesziek szívesen 
gyűjtenék szelektíven az ottho-
nukban keletkezett hulladékot.

– A szennyvíztelepen nyil-
ván a bővítési munkákról ér-
deklődött a bizottság…

– Ott a tájékoztatóban el-
hangzott, hogy a DMRV a tér-
ségi szennyvíztisztító kapacitá-
sát a jelenlegi 7000 köbméter/
napról 12 000 köbméter/napra 
bővíti. Ez egy 1,1 milliárd körü-
li beruházás, amelyből az álla-
mi támogatás kb. 650 millió fo-
rint, a többit pedig a DMRV sa-
ját maga biztosítja. Nagyon kor-
szerű technikát és technológiát 
építenek be, melynek köszönhe-

tően nagy tisztaságú víz fog ki-
kerülni a telepről. Az átadás ha-
tárideje december 31-e, de a pró-
baüzem szeptemberben meg-
kezdődhet. Tehát, szeptember 
végétől már megszűnhet a bűz-
hatás.

– A hírekben korábban so-
kat szereplő, Auchan mögöt-
ti lápterületről kik tájékoztat-
ták a látogatókat?

– Az egyik ismert környe-
zetvédő, Sarkadi Márton és 
az ELTE biológusa, Kliska 
György adtak tájékoztatást. El-
mondták, hogy egy legalább 
kétezer éves lápról van szó, és 
azért vannak problémák, fél-
reértések, mert egyes részein 
a lápréteg vastagsága különbö-
ző, és kisebb benyúló félszige-
tek, szigetek is változatossá te-
szik a területet. Tisztáztuk azt 
is, hogy a láp önálló vízforrás-
sal rendelkezik. A láp valósá-
gos meglétét senki nem von-
ta kétségbe, és mint ilyen a ter-
mészetvédelmi törvény alap-
ján ex lege védett területnek 
minősül. Egyébként egy öko-
lógiai folyosó része, amely-
hez hozzátartozik még a lóver-
senypálya, a repülőtér, illetve 
a fóti rész, a mogyoródi patak 
melletti területek.

– Tudomásom szerint a bi-
zottsági ülés az Alagi Lovar-
dában fejeződött be…

- A bizottság tagjai meglepve 
fedezték fel ezt az egyedi épí-
tészeti és természeti értékek-
ben gazdag területet, amelyet 
szerintük is - még a vissza nem 
fordítható állagromlás előtt – 
minél gyorsabban megfelelő 
állapotba kell hozni.

– A bizottság kielégítőnek 
tartotta a tájékoztatókat?

– Igen, és azt gondolom, 
hogy most már sokkal tisztáb-
ban látunk, ezért én javasol-
ni fogom, hogy kérjük meg a 
dunakesziek, illetve az önkor-
mányzat számára is ezeket a 
tájékoztatásokat.

(Vetési)

Pest megyei 
képviselők 
látogatása 
Dunakeszin

A HullADÉKlErAKóról, A sZENNyVíZtisZtítóról És A VÉDEtt 
lápról tájÉKoZóDott A sZAKBiZottsáG

láTogaTásT TeTTek dunakeszin a pesT 
megyei közgyűlés környezeTvédelmi és 
közlekedési bizoTTságának Tagjai, há-
rom kiemelT helyszínről informálód-
va. a szakmai grémium láTogaTásáról 
Dr. Kiss róbert, a bizoTTság Tagja, 
dunakeszi önkormányzaTi képviselő 
TájékozTaTTa lapunkaT.
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unakeszin a tavalyi évi pénzmaradvány felosztásáról 
is döntöttek a képviselők, amikor elfogadták a város 
2009. évi költségvetéséről szóló zárszámadást. így az 

idei évben folytatódhatnak az útépítési munkák, megkezdődhet 
a lakótelepi parkolók felújítása, a városháza előtti tér kövezésé-
nek és egy piac kialakításának munkái, lehetőség lesz új játszó-
terek építésére, p+r parkolók kialakítására és bővítésére, az in-
tézmények felújítására.

Dióssi Csaba alpolgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a 
közelmúltban megújult a Könyves Kálmán utca igencsak kátyús bur-
kolata, s a közel 35 millió forintos költség felét sikerült pályázati for-
rásból finanszírozni. május elejére öt utca, nevezetesen a Kiss jó-
zsef, Csillag, Eötvös, Erkel és szent György utcák aszfaltozása tör-
tént meg, s zajlott le sikeresen a műszaki átadása. Ennek költsége 
meghaladta a 128 millió forintot, melynek egyharmadát állja a vá-
ros, a fennmaradó részt pedig uniós támogatásból finanszírozzák.

mint megtudtuk, az idei évben 40 millió forintot költ a város a 
még hiányzó aszfaltburkolatok megépítésére. Dunakeszin évekkel 
ezelőtt az utaknak több mint 80 százaléka már szilárd burkolattal 
lett ellátva, azonban mint az alpolgármester elmondta: a város ve-
zetése kiemelt feladatának tartja, hogy a jelenleg még aszfalt nél-
küli utak is minél hamarabb szilárd burkolatot kaphassanak.

a. l.

Újra épülnek utak a városban
d

KÖZÉlEt

közútkezelő és csatorna társaság szakemberei a 
helyi önkormányzattal együttműködve kezdték el 
a helyreállítási munkálatokat, melyek előrelátha-

tólag június 5-ig tartanak.  
A meghibásodott csatorna és az út helyreállítási munká-

latai miatt a csomóponton és környékén 2010. május 12-
től az alábbi forgalmi rend került bevezetésre: a Bajcsy-
Zs. út – szent istván út csomópont részlegesen lezárásra 
került, a forgalom váltott irányban, jelzőlámpás irányítás-
sal történik az okmányiroda előtti sávban. A szent istván 
utca - a csomópont és a táncsics utca közötti szakaszon - 
lezárásra került, illetve a Bajcsy-Zs. út Dózsa György tér – 
csomópont közötti szakasza zsákutcaként került lezárásra. 
A forgalom terelő utakon bonyolódik. Az autóbuszok is te-
relő útvonalon közlekednek. A munkálatok befejezésének 
időpontja előreláthatólag 2010. június 5. – tájékoztatta 
szerkesztőségünket ignácz György, a Dunakeszi polgár-
mesteri Hivatal vezető főtanácsosa. 

a szerk.

Csőtörés és forgalomterelés 
Dunakeszi belvárosában

dunakeszi belvárosában, az egyik legforgalmasabb közlekedési csomóponTban elTörT a nagy áT-
mérőjű szennyvízcsaTorna a bajcsy-zsilinszKy út és a szent istván út kereszTeződésénél. a 
Több méTer mély és hosszú üregeT a szakemberek azonnal elzárTák a forgalom elől. minT a helyszí-
nen megTudTuk a 60 cm áTmérő csaTorna kéT – egymáshoz közeli – szakaszon hibásodoTT meg.

Ignácz György vezető főtanácsos Dióssi Csaba alpolgármestert 
tájékoztatja a beruházásról

a

Kecskeméthy Géza polgármester és Dr. Illés Melinda jegyző 
azonnal a helyszínre sietett

Pest megyei 
képviselők 
látogatása 
Dunakeszin
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KÖZÉlEt

Ez a nap, április 30-a most is fel-
emelő esemény volt a Radnó-
ti Miklós Gimnáziumban. Hat-
vanhat végzős diák indult el, 

hogy a ballagási dalokat énekelve, kezüket 
egymás vállára téve, osztályfőnökeik ve-
zetésével végigjárják a diákéveik emléke-
inek sokaságát őrző tantermeket, folyosó-
kat, s az út végén, megkondítva a millenni-
umi harangot, még egy utolsó sorakozóra 
összeálljanak. Az üvegtetőről rájuk sütött 
a nap, arcukon zavart mosoly, szemben ve-
lük az őket ünneplő vendégsereg. 

Bevonult az iskolazászló, elhangzott a 
Himnusz, majd következett az ünnepi be-
széd. „Ma itt minden az elválásról és a jö-
vőnek való nekifeszülésről szól, arról, hogy 
másképpen lesz holnap, ma valami örökre 
megváltozik”, mondta bevezetőjében Var-
ga Tibor igazgató. Köszönetet mondott a 
szülőknek azért a bizalomért, amellyel le-
hetővé tették, hogy az elmúlt években a 
pedagógusok társaik lehettek gyermekeik 
nevelésében. 

A ballagó diákokat emlékeztette az egy-
kori, közel öt évvel ezelőtti iskolakezdés-
re, amikor most is érvényes, útravalónak 
szánt gondolatát osztotta meg velük: „Ha 
utat keresel a jövőben, fontos tudnod, hol 
tartasz, és mivé szeretnél lenni…Út csak 
egy van, bármennyire is tévelygő és zeg-
zugos, csak a tied és most már megváltoz-
tathatatlan.”

A továbbiakban tanár kollégáihoz intéz-
te szavait: „Hivatásunk legszebb pillanata-
it éljük ezekben a percekben, hisz tudjuk, 
hogy az itt felsorakozott tanítványainkkal 
célba értünk. Közös erőfeszítésünk és kö-
zös munkánk eredménye itt van bennük. 

A tudományok ellesett törvényei szellemü-
ket, míg közösségi kapcsolataik és a kultú-
ra kincsei lelküket gazdagítják.” Köszöne-
tet mondott a 12.b. osztály főnökének, Áb-
rahám Hedvig tanárnőnek, s a 12.d. osz-
tály főnökeinek, Fekete Anett és Szűcsné 
Stadler Lilla tanárnőknek kiváló munká-
jukért, melynek eredményeként az osz-
tályok az idei tanév végén 4,46-os, illet-
ve 4,62-es tanulmányi eredményt értek 
el, s tanulók nagy számban jeles vagy ki-
tűnő eredménnyel abszolválták az egyes 
tanéveket, emellett jeleskedtek sportban, 
kulturális tevékenységben egyaránt. Vé-
gül idézte Széchenyi István gondolatát: 
„Az ember csak annyit ér, amennyi hasz-

not hajt embertársainak, hazájának s ez ál-
tal az emberiségnek.”

A ballagó évfolyam nevében Vasicza Re-
beka búcsúzott, majd a 12. évfolyam kép-
viseletében Leszkovszki Zsófia verssel kö-
szönt el. Az ünnepélyes zászlóátadás majd 
szalagkötés után Varga Tibor és Nyíri Ist-
ván igazgató-helyettes jutalomkönyveket 
adott át.

A dunakeszi német kisebbségi önkor-
mányzat egy éve alapított diák Lenau dí-
ját Kollár Albin nyugalmazott iskolaigaz-
gató adta át Sík Laurának. A hagyomá-
nyos Rotary-díj első fokozatát ez alka-
lommal Párzsi Helén, második fokozatát 
Bélteky Alma Ria vehette át Giczi Imrétől, 
a Rotary-klub elnökétől. A tanári kar ál-
tal odaítélt Radnóti díjat idén Párzsi Helén 
és Körösi Márton, a pedagógus díjat Koz-
ma Éva tanárnő, míg a munkatársak díját 
Felbert Jenőné kapta meg. Igazgatói külön-
díjban részesült Bigda Tamás, végül nyug-
díjba vonulása alkalmából Kakusik Lász-
lót köszöntötte az igazgató. 

A Szózat hangjaival ért véget a ballagás. 
Ide illenek még Herakleitosz gondolatai, 
melyeket Varga Tibor idézett beszédében: 
„Minden nap megszűnik valami,/Amiért 
az ember szomorkodik,/De mindig születik 
valami új,/Amiért érdemes élni.”

Ám az alma matertől való végső búcsú 
előtt még egy nagy próbatétel állt előttük. 
Május 3-án elkezdődtek az érettségi vizsgák.

Katona M. István
A szerző felvételei

Ballagás 2010

„Amiért érdemes élni”
virágok sokasága, szülők, 
TesTvérek, rokonok, baráTok 
s a diákok, mind ünneplőbe 
ölTözve lélekben is. balla-
gás, az évenTe visszaTérő s 
az emlékekbe ivódó esemény, 
a felnőTTkor küszöbének 
szimbolikus áTlépése. búcsú és 
előreTekinTés, felkészülés a 
hosszú, egy éleTeT áTívelő, be-
láThaTaTlan messzeségű úTra. 
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Városunk gimnáziumában, a Rad-
nóti Miklós Gimnáziumban idén 
66 végzős, és 45 alsóbb osztályos 

diákra vár a végső kihívás. Az eddig meg-
írt vizsgákról és a továbbtanulási tervekről 
beszélgettem néhány végzős diákkal. 

Leichtner Eszter (13. d.) eddig a magyar 
írásbelijét tartja 
a legsikeresebb-
nek. Kosztolá-
nyi Dezső „A kis 
mécs” című ver-
sét hasonlította 
össze Karinthy 
Frigyes „A kis 
edény” című pa-
ródiájával. „Ra-
gyogó feladat, de 
az esztétikum-
ban rejlő humor 
nem középszin-
tű érzékenységet kíván, hanem olyan ösz-
szetett gondolkodásmódot, ami nem jellem-
ző egy 18 éves középszinten érettségizőre” – 
mondta el az iskola egyik magyar tanárnő-
je, Berkesné Tamás Rita. Kiemelte azonban, 
hogy a feladat nehézsége ellenére van, aki 
ügyesen megoldotta azt. Eszter egyébként 
nagyon tudatos a továbbtanulást illetően: 
lakberendezőnek készül. 

Bársony Patrícia (13. d.) két éve a gim-
názium diákja. Elmondta, hogy az érett-
ségi nem volt olyan nehéz, csak talán egy 
kicsit többet kellett volna készülnie rá. A 
matematika feladatoktól tartott a legjob-
ban, de úgy érzi, egész jól teljesített. „A 
történelemre tanultam talán a legtöbbet” – 
vallja be. A legfontosabb számára az, hogy 
a biológia emelt szintű érettségije jól sike-
rüljön, mivel orvosnak készül. Az egye-
temre való bejutáshoz jövőre leteszi majd 
a szükséges kémia érettségit is.

Egészen más irányba készül továbbta-
nulni Medgyes Ákos Ádám (13. d.). A 
Műszaki Egyetemre készül mechatronika 
szakra. A matematika érettségije jól sike-
rült, habár véleménye szerint „elég egyol-
dalú volt a feladatsor, minden feladatban 
volt valószínűség számítás”. Informatiká-
ból már előrehozott, 87 % -os emelt szintű 
érettségit tett októberben, és két középfo-
kú nyelvvizsgája is van, így nagy az esélye 
arra, hogy sikeres felvételt nyerjen. Egyéb-
ként informatikából már OKTV-n kétszer 
is országos döntős volt. Eredményei eléré-
sében sokat segí-
tett neki a gim-
náziumi 0. év, 
amikor nyelvből 
15, informatiká-
ból pedig heti 4 
órája volt. 

Az ötosztá-
lyos képzés 0. 
éve egyébként 
az évfolyam 
egész teljesítmé-
nyét pozitívan 
befolyásolta: a 
két osztályban (66 fő) összesen 60 nyelv-
vizsgát szereztek a diákok (ebből 8 felső-
fokú). A nyelvvizsgák sikeres letétele mi-
att szorult kissé háttérbe az emelt szintű 
érettségi (összesen csak 25 vizsgát tesznek 
emelt szinten), mivel a nyelvvizsga mellé 
már csak egy emelt szintű érettségit érde-
mes letenni a pluszpontok számítási rend-
szere miatt. 

KiCsönGEttEK 
– érEttséGi
A rADnótiBAn
május első heTében megkezdődTek az 
éreTTségi vizsgák. héTfőn magyar, ked-
den maTemaTika, szerdán TörTénelem, 
csüTörTökön angol, pénTeken a némeT 
írásbelikre kerülT sor, közép- és emelT 
szinTen. mosTanTól Több ezer családTag, 
Tanárok, baráTok és diákTársak szorí-
Tanak a Több minT 139 ezer éreTTségiző 
diákérT egészen június 25-éig. 

KÖZÉlEt

A másik végzős osztály tanulója, Göndics 
Petra (13. b.) is megerősítette, hogy a nyelvi 
képzés igen sike-
res: „az angol kö-
zépszintű előreho-
zott érettségit már 
letettem, 90%-os 
lett. Egyébként az 
osztályból már na-
gyon sokan tet-
tek korábban nyel-
vi érettségit, így 
erre már nem kel-
lett most készül-
ni.” A történelem és a magyar eddig jól sike-
rült Petrának, és mivel az ELTE andragógia 
szakára jelentkezett, ide a magyar mellett a 
történelem vagy az angol számít a felvételi-
nél. „A történelemre a már kidolgozott szó-
beli tételek átnézésével jól fel lehetett készül-
ni.” – mondta el. A matematika érettségivel 
viszont már nehezebben boldogult. „A má-
sodik része nagyon nehéz volt, mert nagyon 
összetettek voltak a feladatok. Egyébként az 
osztályból a középszinten matekot tanuló hu-
mán beállítottságúaknak is hasonló a véle-
ménye.” 

„Az iskola a Pest megyei rangsorban a 3 
– 4. legerősebb gimnázium” – mondta el la-
punknak Nyíri István, az intézmény igazga-
tóhelyettese. „Azt gondolom, hogy a mi di-
ákjainknak képességeik miatt a középszintű 
érettségi nem jelent komolyabb megterhelést, 
az írásbeli tételek korrektek voltak. Az emelt 
szint azonban már egy nagyobb kihívás.” 

A tavalyi érettségi statisztika tükré-
ben idén is jó eredményekre számíthat-
nak a végzősök. 2009–ben a diákok 89%-
át felvették valamelyik felsőoktatási intéz-
ménybe (a többséget államilag finanszí-
rozott képzésbe). Azonban míg a pontos 
százalékokra fény derül, illetve megálla-
pítják a felsőoktatási intézmények a pont-
határokat, még hátra van néhány írásbeli 
vizsga és a szóbeli vizsgák is. Ezekhez to-
vábbi eredményes vizsgázást és sikeres fel-
vételt kívánunk minden érettségiző rad-
nótis diáknak. 

Aradi Rebeka
(egy radnótis „öregdiák ”)
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A szervezők alapvető szándéka volt, 
hogy a döntésbe bevonják a lakos-
ságot, akiknek az emlékmű készül. 
Ennek érdekében március 27-én egy 

teadélutánt szerveztünk a Széchenyi István Ál-
talános Iskolában, ahol bemutattuk a pályáza-
tokat. Az érdeklődők a helyszínen leadhatták 
szavazataikat a nekik szimpatikus alkotásra. A 
helyszínen a legtöbb szavazatot a Vérszerződés 
a pajzson jeligével induló pályázat kapta, szo-
rosan utána a második helyen a Gyopár jeligé-
vel nevező munka végzett, míg harmadik he-
lyen a Kaftán nevű futott be. 

A közönségszavazás azon ban még nem 
döntött a végeredményről, mivel a szervezők 
szándéka szerint egy szakmai zsűri is elbí-
rálta az alkotásokat. A szakmai zsűribe sike-
rült megnyernünk Melocco Miklós Kossuth-
díjas szobrászművészt, napjaink egyik leg-
nevesebb hazai szobrászát, Szörényi Levente 
Kossuth-díjas előadóművészt, Árpád-kuta-
tót, valamint Ferencz István építészt, egyete-
mi tanárt. A szakmai zsűri tagjai külön-kü-
lön, egymástól függetlenül tekintették meg a 
modelleket a hozzájuk csatolt tervdokumen-
tációkkal együtt, így egymás véleményét nem 
ismerték. Először Szörényi Levente nézte á az 
anyagokat. Ő a Vérszerződés a pajzson jel-
igéjű pályázatot sorolta első helyre, második 
helyre pedig a Gyopár-t tette és további helye-
zéseket nem javasolt. Ezután Melocco Miklós 
mondott véleményt, aki szintén a Vérszerző-
dés a pajzson elnevezésű pályamunkát tartot-
ta a legjobbnak, második helyre megosztva az 
Empíria és a Szirianus jeligéjű pályázatokat 
sorolta. Végül Ferencz István ismertette ál-
láspontját, ő a Kaftán jeligével befutott pályá-
zatot tartotta a legjobbnak, a második hely-
re pedig a Vérszerződés a pajzson jeligével 
szereplőt sorolta. A szakmai zsűri összesített 

rangsora így a következő lett: 1. Vérszerződés 
a pajzson, 2. Kaftán, 3. Empíria, Szirianus, 
Gyopár. A szakmai zsűri értékeléséről video-
felvétel készült, annak lényegi elemeit a helyi 
kábeltelevízió vállalta levetíteni.

Miután a szakmai zsűri befejezte munká-
ját a szervezőbizottság is szavazott a pályáza-
tokról. Döntését az esztétikai érvek mellett az 
anyagi megvalósíthatóság is befolyásolta, en-
nek ellenére véleménye nem tért el lényegi-
leg a közönségszavazásról és a szakmai zsű-
ri véleményétől. A hat tagú szervezőbizottság 
végül a Vérszerződés a pajzson nevezetű pá-
lyázatot sorolta az első helyre, a másodikra a 
Gyopár-t, míg harmadik helyre holtverseny-
ben a Szirianus és a Kaftán jeligéjű pályáza-
tokat javasolta.

Ezzel lezárult a három körös értékelési sza-
kasz. A végeredmény kialakításánál (az egyes 
zsűriknél elért helyezések 3, 2, és 1 pontot ér-
tek, majd ezek összesítésre kerültek) mind 
a három zsűri véleménye egyforma súllyal 
esett a latba. Így a pályázatok közül első he-
lyen a Vérszerződés a pajzson, másodikon a 
Gyopár, míg harmadikon a Kaftán jeligével 
benyújtott végzett. 

A végeredmény megállapítása után sor ke-
rült a jeligék feloldását tartalmazó borítékok 
bontására, így kiderült, hogy a Vérszerző-
dés a pajzson c. pályamunka Skripeczky Ákos, 
a Gyopár Demeter István és Koltai László, a 
Kaftán pedig Kalmár Katalin munkája. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésre április 28-án 
került sor az Eudoxia20 Alapítvány könyvtá-
rában. Az eredmény – az erkölcsi elismeré-
sen túl – azt jelenti, hogy a szervezőbizottság 
a győztes pályázóval kezdi meg a tárgyaláso-
kat az emlékmű megvalósítására.

A gyűjtést az emlékműre tovább folytat-
juk, és június 19-én egy jótékony célú kultu-
rális estet szervezünk, amelynek bevétele az 
emlékmű pénzalapját fogja gyarapítani. A to-
vábbiakban, július 22-25-ig pedig egy kárpát-
aljai körutazást szervezünk, amelynek bevé-
tele szintén az emlékmű javára fog fordítód-

ni. (Cser Lajos vállalkozó két buszt bocsátott 
ingyenesen a rendelkezésünkre, Skripeczky 
István szervezőtársunk a szervezést és az ide-
genvezetést, a kárpátaljai vendéglátóink pe-
dig a szállást és az ellátást ajánlották fel díj-
mentesen.) A kárpátaljai körutazásról érdek-
lődni, és az utazásra jelentkezi a +36-30/361-
45-15-ös telefonszámon lehet Skripeczky 
Istvánnál.

Végezetül örömmel tudatjuk, hogy az el-
múlt híradás óta az alábbi támogatók álltak 
az Árpád-emlékmű ügye mellé:

Brajerné Könczöl Éva, Bliháné Pásztor Juli-
anna, Buzás István, dr. Fenyő Ferencné, Gerőcs 
Károlyné, Kocsa Andrásné, Kosik János, Szilvási 
Istvánné, Schwanner Márton, Vincze Katalin, 
Wittner Mária (újabb befizetés).

Csoma Attila, szervező

KözADAKozás 
Az árpáD-EMléKMű JAVárA

fonTos ponTjához érkezeTT az árpáD-emléKmű megvalósíTásának folyamaTa, ugyanis április 
végén lezárulT az emlékmű Tervezésére és kiviTelezésére kiírT pályázaTok érTékelése. minT isme-
reTes, a dunakeszi civilek baráTi köre és az eudoxia20 alapíTvány álTal Tavaly decemberben kiírT 
pályázaTra haT pályamunka érkezeTT be. a pályamunkák ezuTán három szűrőn, három zsűrin 
menTek kereszTül, így alakulT ki a végeredmény.

meghívó
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre és az 

Eudoxia20 Alapítvány szeretettel meg-
hívja Önt és kedves családját, egy az

Árpád-emlékmű javára rendezett jóté-
konysági kulturális estre.

Időpont: 2010. június 19. 18 óra
(szombat)

Helyszín: VOKE József Attila Művelődé-
si Központ (Állomás sétány 17.)

Fellépő művészek:

mUzsiKás eGyÜttes
PETRÁS MÁRIA, népdalénekes
DÖBRENTEI KORNÉL, író, költő
FERENCZ ÉVA, énekművésznő

Belépési díj: 1500 forint, amely teljes 
egészében az emlékműre fordítódik

Az estről felvilágosítás kérhető  
Antal Attilánál a +36-30/391-74-96-os 

telefonszámon.

KÖZÉlEt
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Alag község lakossága a harmin-
cas évek elejére már meghalad-
ta a 3000 főt. Lakossága vallá-
si tekintetben színesebb volt, 

mint Dunakeszié, de a többségi vallás itt 
is a római katolikus volt, amely a lakosság 
majd négyötödét tette ki. Emellett még 
két vallás volt képviseltetve jelentősebb 
mértékben, az evangélikus és a reformá-
tus. Az evangélikus vallású lakosság nagy 
részét döntően az angol származású tré-
ner- és zsokédinasztiák adták, akik az 
anglikán vallásról térték át az ahhoz közel 
álló evangélikusra. A reformátusok dön-
tő része az Alföldről érkezett lovaregyleti 
munkások közül került ki. 

A többségi katolikusok a lovaregyleti 
kápolnában gyakorolták vallásukat és 
a Dunakeszi Szent Mihály plébániá-
hoz tartoztak. A kápolna már kicsi-
nyek bizonyult a húszas évek végére több 
mint 2000 lelket számláló gyülekezet-
nek, de sok segítséget nem lehetett vár-
ni a Szent Mihály plébániáról, amely ha-
sonló problémákkal küzdött. A helyzet-
ben változás akkor következett be, ami-
kor 1928. december 18-án a váci püspök 
egy új, fiatal papot 
küldött Alagra a 
lovaregylet kápol-
nába, aki magára 
vállalta a templom-
építés nehéz terhét. 
A fiatal papot Csík 
Józsefnek hívták, 
aki felmérve a helyi 
viszonyokat és meg-
ismerve a gyüleke-
zete kívánságát már 
egy évvel Alagra ér-
kezése után, 1929. 
december 17-én le-
velet írt a váci püspöknek, arra kérve őt, 
hogy támogassa az önálló egyházközség 
megalapítását, valamint templom és plé-
bánia építését. A püspök támogató levele 
hamar megérkezett, így már 1930. május 
13-án megalakulhatott a templomépítő 
bizottság és megkezdődhetett az adomá-
nyok gyűjtése is. Alag tekintélyes polgá-
rai rögtön csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez, így többek között Gutai János, 
Hitch György, Kleiszner Rezső, Pretzner 
Imre, Petanovics József, Szigeti Nándor 
és maga a plébános, Csík József is.

Az adományoknak köszönhetően egy 
évvel később, 1931. május 5-én megvásá-
rolhatták a templom építéséhez szüksé-
ges telket. Ez évben döntöttek a felépíten-
dő templom nevéről is, ami Szent Imre 
lett, köszönhetően a szent éppen akkor 
ünnepelt jubileumi évének. A gyűjtés to-

vább folytatódott, és a község az Egy-
ház és a hívek adományainak köszönhe-
tően 1935. szeptember 1-jén dr. Fábián 
Gáspár műépítész tervei szerint megin-
dulhatott az építkezés. A tervező neoro-
mán külsőt és ókeresztény bazilika bel-
sőt álmodott meg művének, a kivitelezé-
si munkálatokat Kapuvári Gusztáv épí-
tészmérnök végezte. A templom 37 és fél 
méter hosszú, 11,40 méter széles lett, bel-
ső magassága 8 méter, az építéshez szük-
séges terméskövet Üröm községből szál-
lították. A templom nagy értéke a torony 
fedéséhez használt világhírű mázas cse-
rép a pécsi Zsolnay-gyár munkája. Az 
eukarisztikus kongresszus évében, 1938. 
május 22-én szentelték fel a három ha-
rangot és ugyanezen év december 19-én 
megtarthatták az első szentmisét. 

Lényegében ezzel a külső munkálatok 
lezárultak, de a templom nem volt még 
teljesen készen. A templomnak nem volt 
orgonája, kész mennyezete és plébániá-
ja, de a megyéspüspök még a felszentelés 
előtt engedélyt adott a használatra. A bel-
ső munkálatok tehát tovább folytak, 1940. 
december 15-én szentelték fel és adták át 

a templom 18 regisz-
teres és 3 manuálos 
orgonáját, közben, 
Leszkovszky György 
irányításával a faka-
zettás mennyezet épí-
tése is folyamatosan 
zajlott. Közben a há-
ború súlyos károkat 
okozott az épület-
ben, a mennyezetet 
csak 1951-ben tud-
ták befejezni. 1947-
ben Günther And-

rás, helybéli asztalos-
mester elkészítette a sekrestye bútorza-
tát, majd 1952-ben felszentelték a kararai 
márvánnyal burkolt oltárt és az ugyaneb-
ben az évben elkészült a szószék is.

Az evangélikus gyülekezet megközelí-
tőleg 400 főt tett ki a községben. A gyü-
lekezet 1921-ben kimondta, hogy a du-
nakeszi hívekkel együtt szórványgyü-
lekezetből fiókegyházzá alakulnak, és 
presbitériumot választanak. Fiókegy-
házként előbb a rákospalotai, majd az új-
pesti anyagyülekezethez tartoztak. Is-
tentiszteleteiket az alagi elemi népisko-
lában tartották, de ezek rendszertelenek 
voltak. A helyzetben akkor állt be javu-
lás, amikor 1932-től egy újpesti lelkész, 
Mezei József jelent meg Alagon. Mezei 
összefogta a gyülekezetet, amely még ab-
ban az évben nőegyletet alakított, majd 
később egy kórust is. A helyi evangéli-

kusság harmincas évek derekára erősö-
dött meg annyira, hogy templomot épít-
sen magának. Az építkezéshez szükséges 
pénz nagy részét Bohunka Lajos, duna-
keszi főjegyzője, a gyülekezet másodfel-
ügyelője adta, aki a Dunakeszi szélén két 
hold földet vásárolt, majd azt kiparcel-
lázva eladta, és a befolyt pénz a templom-
építésre ajánlotta fel. Jelentős adomány 
volt az is, hogy a lovaregylet jelképes bér-

leti díjért bocsátotta a gyülekezet 

rendelkezésére a Verseny utca és a Fóti 
út találkozásánál fekvő telkét, amelyen 
később a templomot felépítették. A püs-
pökség is támogatta az építkezést, a gyü-
lekezet pedig jótékonysági rendezvénye-
ket szervezett és téglajegyeket árult. A 
templom eredeti terveit Lehoczky Gyula 
építész készítette, aki egy román stílusú 
épületet tervezett, az elképzelés azonban 
nem nyerte el a presbitérium tetszését. A 
terveket Szabó János újpesti építőmes-
ter átdolgozta és több dolog meghagyása 
mellett (oldaltorony, három boltíves be-
járat) neogótikus stílusú templomot épí-
tett. Az első kapavágásra egy szabad téri 
mise keretében 1938. augusztus 28-án 
került sor, a templomot majdnem ponto-
san egy évvel később, 1939. szeptember 
10-én szentelték fel.

A mintegy másfélszáz lelket számláló 
alagi reformátusság a dunakeszi hívekkel 
alkotott egy közösséget, amely 1921-től 
egyházközségi rangra emelkedett. Első 
lelkészüket Kirner A. Bertalant 1921. no-
vember 20-án iktatták be hivatalába. Az 
istentiszteleteket kezdetben az alagi köz-
ségháza tanácstermében tartották, de 
hamar felvetették egy saját templom épí-
tésének gondolatát is. Találtak egy ingat-
lant a Huba utcában (Szalay-ház), ame-
lyet imaházzá alakítottak át. Az átala-
kítás során még egy kis harangtornyot 
is kapott az épület. A tulajdonképpe-
ni templom csak jóval később, 1957-ben 
épült fel ugyanazon a helyen.

Csoma Attila
helytörténész
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HElytÖrtÉNEti moZAiK

Felekezetek a két világháború közötti Alagon
Alag centenárium  XVII. 

A református imaház 1941-ben

Az épülő Szent Imre Templom
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EGÉsZsÉG–ÉlEtmóD

Nyitva tartásunk: H-P.: 08-20 óráig
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31. Telefon: 06 27 347 721

E-mail: nazarmed@gmail.com
www.nazarmed.hu

Mindannyian vágyunk rá...
  A megtartható kincs a fiatalság öröme

Klinikánk az egészségről...
Az Algonative család újdonsá-
ga a 30 napos intenzív bőrtáp-
láló kúra, mely hatásosan lép fel 
a bőröregedés okozta ráncoso-
dás két típusa ellen (sejtörege-
dés, folyamatos izommunka mi-
att keletkezett mimikai ráncok). 
A napi ápolás kis ampullákba he-
lyezett szérummal történik, me-
lyet közvetlenül a ráncolra helyezünk fel. Emellett természete-
sen ajánlott a többi ránctalanító termék használata is. A termék 
paraben és fenoxietanol mentes.

Algotherm arcápolás érettebb bőrre
Ismerje meg  Algothermet, a francia tengeri kozmetikumokat 
gyártó  termékcsaládot, amely kiegészítőivel és minden bőr-
típusra alkalmazható termékeivel várja,hogy felkeltse még 
több kozmetikus figyelmét!

Az Algotherm fő erénye, hogy rendkívül értékes alapanyagok-
kal dolgozik, amelyekhez a tenger adja az inspirációt. A pro-
fesszionális és lakossági kozmetikai termékek főbb hatóanya-
gai a tengervíz, az algák (pl: kék algák, vörös algák, zöld algák) 
és egyéb tengeri összetevők.

Most ismerje meg közelebbről az Algotherm egyik termék-
családját, melynek neve Algonative és 
mottója az Anti-Aging Ápolás. Alap-
tétele az a fiatalító bőrápolás, mely 
nemcsak feszesítő tulajdonságú, de 
harcol a kötőszövet elöregedése el-
len. Az Algonative család célcsoport-
ja a 35-40 éves kor feletti hölgyek, de 
mindazoknak  ajánljuk, akik már fel-
fedezték magukon az öregedés első 
jeleit, mint például a mimikai ráncokat. Az Algonative termé-
kei a következők:

• Smoothing Eye and Lip Contour Serum (szem és ajak 
szérum)
Ez a szérum simít, hidratál és védi a bőrt. A benne levő 
árnika kivonat a sötét karikákat és a duzzatságot enyhíti.
• Tensing Radiance Serum (bőrszínélénkítő, feszesítő szé-
rum)
Egyetlen lépésben teszi a bőrt feszesebbé, simábbá és lágyab-
bá. A fakó bőr élettelibb lesz!
• Photo Corrective Wrinkle Cream (nappali ránctalanító 
krém)
Energetizáló hatású,vitatitást növelő krém, amely láthatóan 
csökkenti a ráncokat és a kisebb vonalakat,valamint harc-
ba száll az oxidatív stresszel, a dehidratációval és a bőr meg-
ereszkedésével.
• Firming Comfort Cream (éjszakai feszesítő krém)
Tartalmas és selymes lágy, C- és E-provitaminban gazdag 
krém, amely újra működésbe hozza és védi a bőr fiatalságá-
ért felelős folyamatokat, így biztosítja a feszességet és rugal-
masságot!
• Stimulating Tensing Mask (feszességet fokozó arcpakolás)
A bőre rugalmas és bársonyos lesz, sima, puha és életteli fe-
lületet kölcsönöz.

EGyéB SzoLGÁLTATÁSAiNK:

SzéPSéG: kozmetika, műköröm, manikűr, kézápolás
Lézer: szőrtelenítés, esztétikai kezelések, 

Alakformálás: Algotherm

Világújdonság!!!

WELLNESS:  infraszauna, svéd frissítő és relaxációs 
masszázs, gyógymasszázs.

KöNyVELő iRoDA:  pályázatírás, gazdasági  
mutatók elemzése, könyvelés, cégalapítás.

EGéSzSéG: kardiológia (szívultrahang, EKG, terheléses 
EKG). Természetgyógyászat (NELSON biorezonancia), 

thermográfia, IBR biorezonanciás állapotfelmérés és terápi-
ás kezelés, allergia szűrés, Colon hidroterápia, méregtelení-
tés és táplálkozási tanácsadás, fogyasztás, fülakupunktura, 

többféle masszázs (ízületi és izomfájdalmak megelőzése  
és kezelése), relaxáció, frissítés és kényeztetés.

Homeopátia szakrendelés
indult, minden hétfőn és szerdán 

várjuk vendégeinket!!!

Kollagén
fényterápiás 
szolárium!
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Dr. németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 dunakeszi, bajcsy-zsilinszky u.1.)

GAZDAsáG

Tisztelt Olvasóink!
lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakér-
tő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében az olvasói igények szerint dr. németh Gábor 
ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott tematika alapján a tisztelt olvasóink leveleit.

DunaCredit
HiTELiRoDA

Közvetítési szolgáltatásaink:
− lakossági és vállalkozói hitelek
− ingatlanlízing
− életjáradék
− lakás-előtakarékossági szerződések

HíVjoN MoST!
Tel.: +36-70/423-2298, 06-27/769-185

KERESSE iRoDÁNKAT!
Cím: Dunakeszi, Garas u. 18.

www.dunacredit.eu

OLVAsóI kérdés:
Szülés előtt állok, pár hónap 
múlva megszületik a kisfiam. 
Úgy halottam, hogy  2010-től  

jelentős változások történnek a GYES, 
TGYÁS, GYED, rendszerében. Meny-
nyiben érinti ez a munkaviszonyomat, 
mennyiben érintheti a személyemet?
2010. május 1-jétől valóban több jog-
szabály megváltozik, mely az anyaság-
hoz kapcsolódó pénzügyi ellátásokat  
szabályozza. Félre kell tenni a koráb-
bi automatizmusokat és minden eset-
ben érdeklődni kell az illetékes társa-
dalombiztosítási szerveknél. Röviden 
összefoglalva a 2010.  április 30-a után 
született gyermekek után a gyermek-
gondozási segély (GYES) a gyermek 2. 
életévének betöltéséig jár majd, az ed-
digi három év helyett. 

Az ikergyermekek esetében, illet-
ve a tartósan beteg, súlyosan fogyaté-
kos gyermekekre vonatkozó szabályok 
már kevesbé változnak, az előbbiek ese-
tében a tankötelessé válás évének végé-
ig, legkésőbb a gyermek 10. életévének 
betöltéséig kaphatja a szülő a GYES-t, 
utóbbiak esetében pedig a gyermek 10. 
életévének betöltéséig.

A kisgyermekes anyák visszatéré-
se véleményem szerint a munka vilá-
gába ezzel felgyorsul, ugyan az édes-
anyák visszatérését támogatni kell, de 
a GYES lerövidítése inkább kényszerí-
tő, mintsem ösztönző intézkedés. Le-
hetetlen helyzetbe hozza az anyákat, 
hiszen nincsen elegendő munkahely, 
sem pedig bölcsődei férőhely, nincs 
nyugdíjas nagymama, és a magyar 
gazdasági helyzet figyelembevételével 
tulajdonképpen nincs is mindig hova 
visszamenni dolgozni, nincs hol elhe-
lyezni a gyerekeket napközben. 

A terhességi-gyermekágyi segély-
re (TGYÁS) való jogosultsághoz a szü-
lést megelőző két éven belül legalább 
365 nap biztosítási idő szükséges, és a 
közép- vagy felsőfokú intézményben, 
nappali tagozaton folytatott tanulmá-
nyok idejéből csak 180 nap számítható 
be a biztosítási időbe.

 Változatlan a TGYÁS szabályaiban, 
hogy a biztosítási időnek nem kell fo-
lyamatosnak lennie, és bele kell szá-
mítani, ha a biztosítás megszűnését 
követően táppénzen, baleseti táppén-
zen, TGYÁS-on vagy GYED-en volt a 
szülő, ha közép- vagy felsőfokú intéz-

ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

A térség legjobb feltételeivel dolgozó 
ZÁLOGFIÓK  DUNAKESZI, Fő út 122.

 szám alatt várja régi és új ügyfeleit.

Nyitva: H-P:  8.00 – 16.00

• 300 Ft/g árral megemeltük  
a ZÁLOGHITEL összegét, 70 ezer Ft feletti 
hitelnél ARANY MEDÁLT kap ajándékba!
 • Használt és új ékszerek szinte fél áron, 

4700-5700 Ft/g,  
melyhez a díszcsomagolás ingyenes.

 • TÖRZSÜGYFÉL kártyájával azonnali  
kedvezményhez jut.

ExTRa akciók!

Telefon: 06-27/633-963 
Mobil: +36-30/714-0977

DUNAKESZI, Fő út 122.

ményben, nappali tagozaton több mint 
egy évig tanult, vagy ha rehabilitációs 
járadékot kapott. 

Változnak a gyermekgondozási díj-
ra (GYED) vonatkozó szabályok is: az 
erre való jogosultsághoz a szülést meg-
előző két éven belül legalább 365 nap 
biztosítási idő lesz szükséges (eddig 
180 nap volt), melybe nem számít bele a 
biztosítás megszűnését követő TGYÁS, 
és a közép- vagy felsőfokú intézmény-
ben, nappali tagozaton folytatott ta-
nulmányok idejéből csak 180 nap szá-
mítható be a biztosítási időbe.

A biztosítási időnek nem kell folya-
matosnak lennie, és bele kell számíta-
ni, ha a GYED-et igénylő szülő (akár 
örökbefogadó szülő, vagy gyám) a biz-
tosítás megszűnését követően táppén-
zen vagy baleseti táppénzen volt, ha 
közép- vagy felsőfokú intézményben, 
nappali tagozaton több mint egy évig 
tanult, illetve ha rehabilitációs járadé-
kot kapott. Egyéb változások az ápri-
lis 30-a után született gyermekekre vo-
natkozólag, hogy a GYED első napja a 
TGYÁS lejártát követő első nap. Idő-
tartama pedig meg fog egyezni a szü-
lést megelőző 2 évben biztosításban 
töltött napok számával, de legfeljebb a 
gyermek 2. életévének betöltéséig jár. 

Testvér születésekor, ha még GYED-
en van a szülő vagy 2 éven belül volt 
GYED-en, akkor az újabb GYED idő-
tartama nem lehet kevesebb a koráb-

ban GYED időtartamánál, de nem 
hosszabbodik meg a TGYÁS, GYED, 
GYES időtartamával.

 OLVAsóI kérdés:
Hogyan dolgozhatom a GYES 
megtartása mellett, egyálta-
lán dolgozhatok GYES alatt?

A GYES-t igénybe vevő szülő a gyer-
mek 1 éves koráig egyáltalán nem foly-
tathat keresőtevékenységet, a gyermek 
egyéves kora után viszont szabadon 
munkát vállalhat. Ezzel összefüggés-
ben a gyermeket időkorlátozás nélkül el 
lehet helyezni napközbeni ellátást biz-
tosító intézményben. A GYES-t igény-
be vevő nagyszülő a gyermek három 
éves koráig egyáltalán nem dolgozhat, 
azt követően pedig napi négy órában, 
vagy - ha a munkavégzés otthonában 
történik - teljes munkaidőben.

Ez az ellátás az igény benyújtásának 
időpontjától jár. Visszamenőleg legfel-
jebb két hónapra lehet megállapítani. 
Ha a szülő nem jogosult egyáltalán biz-
tosítás alapú ellátásra, azaz TGYÁS-ra, 
GYED-re, akkor a GYES már a gyer-
mek születésétől igényelhető. Ha jo-
gosult TGYÁS-ra és GYED-re, akkor 
azok lejártától kell a GYES-t igényelni, 
de a kérelmet célszerű már a GYED le-
járta előtt egy-két hónappal beadni. 

Folytatjuk...

•  Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható!   
T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070

• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2. Házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771
•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és  

álmennyezetek építése, stb.  T.:+36-30-3864-456
•  Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, 

termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 06-27/337-353
•  Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást.  

Tel.: +36-70/505-1177
•  Cronos társkereső: sikeres, komoly, megbízható. Dunakeszi-Vác. Tel.: +36-20/566-5047  

www.vac.ctk.hu
•  Vigyázunk 0-14 éves korú gyermekére, leinformálható, szakképzett babysitter és pótnagyi 

szolgálatunk várja hívását. Tel.: +36-20/566-5047 www.gyermekoldal.hu
•  Eladó: villanysütős gáztűzhely 30 ezer Ft. Tel.: 06-27/332-859, +36-70/574-5530
•  Barkácsolók figyelem! Eladó 3 tárcsás, háromfázisú motorral szalagfűrészgép. Ár: 20 ezer Ft.
 Tel.: 06-27/332-859, +36-70/574-5530

Apróhirdetések
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NÉVjEGy

– Ha valaki, hát a Művész Úr 
igazi őslakosnak számít már a 
környéken. Hány településen élt 
itt, mióta főiskolás korában el-
hagyta a fővárost?

– Valóban főiskolás voltam még, 
amikor felépítettem az első háza-
mat a gödi Duna partszakaszon. 
Medencém a folyóra nézett, sosem 
éreztem magam annyira jól, mint 
akkor. Következett az átriumos 
házam Dunakeszin. Sajnos azt el-
adtam családi nyomásra, de szin-
te azonnal belekezdtem a követke-
ző otthonom felépítésébe. Mostani 
otthonomat, ami egy jurtára emlé-
keztet, szintén Gödön van, magam 
terveztem és vezényeltem le az épí-
tését. Hiszem, hogy ez az utolsó.

– építészi vénával is rendelke-
zik?

– Igen, ugyanis annak idején a 
színészet mellett talán építész let-
tem volna legszívesebben. Noha 
maradt a színészi szakma, azért az 
építészi hormonjaim is a felszínre 
törtek. Mindig is csak az általam 
tervezett házakban érzem jól ma-
gam.

– két lánya is itt él Önnel?
– Mindkettő Gödön lakik. A na-

gyobb, Tekla itt vett házat magá-
nak, és sokat vagyunk együtt, míg 
a „kicsi”, Regina velem lakik.

– Nincs túl messze a duna?
– Hát, igen, valóban a folyó sze-

relmese vagyok, de hamar ott va-
gyok, ha nyugalomra, vagy éppen 
valami izgalomra vágyom. Motor-
csónakom itt van a garázsban, fris-
sen vizsgáztatva, öt perc alatt vízen 
vagyok vele, aztán jöhet a szágul-
dás. Még mindig az én motorosom 
az egyik legerősebb, ha van közön-
ség a parton, még mindig szívesen 
mutatok kunsztokat. Egyébként a 
legtöbbször a kislányom vezeti.

– Gondolom a vízisí már csak 
az emlékeiben él…

– Miért gondolja?! A lányom húz 
a folyón.

– Nem véletlen, hogy Ön ját-
szotta a dunai hajós címszerepét.

– Sosem felejtem el a forgatást, 
akkor is magammal vittem a mo-
torcsónakomat. Oda volt kötve a 
munka alatt a hajó mellé, ám ami-
kor szünetet kaptunk, azonnal 
szaladtunk, vittem a többieket egy 
gyors hajókázásra.

– Abban biztos vagyok, hogy az 
egészséges életmód nem ismeret-
len fogalom a házában.

– Mindig úszással kezdem a na-
pot, majd megetetem az állatokat. 
Balu, a kutyám fantasztikus ház-
őrző, és mint fajtiszta véreb, a va-
dászatok alkalmával már több va-
dat talált meg. Pedig még csak két-
éves. Aztán ott vannak a halaim. A 
legnagyobbak, melyek megvannak 
nyolc kilósak is, olyanok, mint az 
igazi értelmiségi: inkább a mély-
ben hallgatnak, mint hogy előbúj-
va mutogassák magukat a vendé-
geimnek. Pedig sokszor kijönnek 
a haverok, olyankor főzök nekik, 
és képesek vagyunk hajnali kettőig 
vérre menő pingpong csatákat vív-
ni. Pihenésképpen pedig nézzük 
valamelyik sportcsatornát.

– Ha már a vadászat szóba ke-
rült. Várta már a vadászati tila-

lom végét?
– Persze, alig vártam már, hogy 

május elsejétől ismét elmehessek 
Baluval az erdőbe. Sosem felejtem 
el, még a Duna partján laktunk, 
amikor kijött hozzám egy társaság, 
ám nem volt otthon elég hús. No-
sza, csónakba szálltunk, és lőttünk 
pár vadkacsát. Egy azonban biztos: 
én egyedül szeretek vadászni, ami-
kor csak én vagyok és a vad.

– Legendás lovas. Megvannak 
még a lovai?

– Sosem adnám fel a lótartást, 
ám mostanában már elsősorban 
a gyermekeim miatt tartom őket. 
Nem itt tartom őket a háznál, ha-
nem a Szálender lovas tanyán. Per-
sze amikor csak időm engedi, kilo-
vagolok velük én is. A Tenkes ka-
pitánya produkcióban még mindig 
magam esem le a lóról, amikor le-
lőnek.

– El is hiszem, hisz aki Önre 
néz, az látja, kicsattan az erőtől 
és az egészségtől. Nyilván a lelki 
béke is hozzájárul mindehhez…

– Imádom az életet, legyen az 
bármi, sosem tagadtam meg ma-
gamtól, ha úgy éreztem, jó nekem. 
Imádok jókat enni, sosem féltem 
attól, hogy valaha elhíznék. Min-

dig, minden helyzetben önmagam 
voltam és vagyok, rendben van a 
lelkem és a szívem. Vallom, rövid 
az élet, ki kell minden jót használ-
ni. Egy dolog van, ami nagyon fáj 
nekem: azt érzem, a magyar a ma-
gyart utálja a legjobban a világon. 
Őszintén remélem, ez egyszer más-
ként lesz. Csak hát én most élek…

- molnár -

Koncz Gábor második szülőföldjének érzi a főváros és a Vác közti területet

noha akár élheTné a nyugdíjasok nyugodT éleTéT, ám 
akkor nem ő lenne. még mindig fiaTalos, nem hagyja 
el magáT, azT vallja, Túl rövid az éleT, ki kell minden jóT 
használni. Koncz Gábor sosem TagadoTT meg magá-
Tól semmiT, ha úgy érezTe, az jó neki. második szülő 
földjének TarTja a főváros és vác közöTT lévő TerüleTeT, 
és elárulTa, ő már nem megy innen sehova.

„Mindig úszással kezdem a napot”

Elismerései
1964 - filmkritikusok díja 
1968 - jászai mari-díj 
1968 - szoT-díj 
1971 - szoT-díj 
1981 - a filmszemle díja 
1981 - az új-delhi fesztivál leg-
jobb férfi alakítása 
1982 - érdemes művész 
1994 - mszosz-díj 
1997 - kossuth-díj 
2005 - csillagok fala 
2006 - radnóti-díj 
2007 - a magyar köztársasági 
érdemrend középkeresztje (pol-
gári tagozat) – több mint négy 
évtizedes, nagy népszerűségnek 
örvendő, sokoldalú művészi 
munkássága elismeréseként 
2009 - örökös tagság, halhatat-
lanok Társulata

Életpálya
Koncz Gábor (mezőkeresztes, 
1938. július 8. – ) magyar szí-
nész, színházi rendező. 1959 és 
1963 között végezte el a színház- 
és filmművészeti főiskolát. két 
évig vidéki színházakban játszott, 
ám filmszerepeinek köszönhetően 
az egész ország megismerhette. 
előnyös fizikai adottságokkal 
rendelkező, határozott, közvet-
len személyiség, színpadi és 
filmszerepeiben azonban hitele-
sen formált meg egyéniségétől 
távolabb eső figurákat is. gödön 
él. kedvenc sportjai a vízisí és a 
lovaglás, szabad idejében fes-
tegetni is szokott. két lánya van: 
Tekla – nemzetközi vízisíbíró és 
egy kereskedelmi kft. ügyvezető 
igazgatója -, és regina, aki mo-
dell. 2007-ben kaszkadőr nélkül 
címmel jelentette meg önéletrajzi 
könyvét.
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KultúrA

MESEBOLT
Gyermekruha bolt

Márkás (Next, Gap, M&S, Early Days, George) 
használtruhák egyenesen Angliából

Scamp bodyk
ÚJ sapkák, harisnyák, zoknik

Akciós ruhák
Dunakeszin, a Toldi lakóparkban,

közvetlenül a Spar és az épülő óvoda  
mögötti zsákutcában. 

Szent László utca 3. 
Nyitvatartás: H-P: 9-16-ig, Szo: 9-12-ig

Tel.: +36-20-235-7289 

Némiképp rendhagyó módon kez-
dődött el április 22-én az Irodal-
mi Szalon a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtárban. A meghívott vendég 

ezúttal Szabó T. Anna költő, műfordító volt, a 
korábbi íróvendég, Dragomán György felesége. 
Ám a meghirdetett kezdési időpontban csupán 
Tarján Tamás irodalomtörténész, a szalon há-
zigazdája köszöntötte a jelen lévőket. A ven-
dég ugyanis még úton volt gépkocsival, egye-
nesen Svédországból, de már Pesten járt, mi-
vel az izlandi vulkánkitörés miatt nem indult 
el a repülőgépe Stockholmból, ahol egy műfor-
dító rendezvény meghívottja volt. Ám a házi-
gazda nem jött zavarba, rövid bevezető után 
felolvasta a költő egy legismertebb és legkitű-
nőbb, a hasonnevű kötetben megjelent A fény 
című versét. Megtudtuk, hogy az alkotó Ko-
lozsváron született, családjával 1987-ben tele-

pült át Magyarországra. Publikálni egyetemi 
évei alatt kezdett s első kötete 1995-ben jelent 
meg, melyet azóta négy másik követett. Leg-
utóbb látott napvilágot a Tóth Krisztinával és 
Varró Dániellel közösen írt gyermekvers-kö-
tete, a Kerge ABC. Jelenleg Shakespeare szo-
nettjeinek új fordításán dolgozik. Költői vilá-
ga sokrétű, mély gondolatisággal, ám közért-
hető megfogalmazásban vall önmagáról s a vi-

lágról.
Fél óra elteltével a költő megérkezett s et-

től kezdve több mint egy órás, rendkívül tar-
talmas beszélgetés során ismerhettük meg al-
kotói módszerét, világlátását. Ezt követően a 
közönség számos tagja kért tőle dedikációt és 
még sokáig tartott a kötetlen beszélgetés.

Mi viszont ezúttal Tarján Tamást kérdez-
tük, aki már több mint másfél évtizede veze-
ti könyvtárunkban ezt a rangos rendezvényt. 
Huszonhét kötetet publikált eddig, munkássá-
gát számos díjjal, köztük József Attila-díjjal is-
merték el s a múlt évben megkapta a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

– Miért fontosak ön számára a könyvtár-
ban rendezett Irodalmi szalonok?

– Nagyon megszerettem Dunakeszit, ennek 
különböző szellemi és életvezetési okai van-
nak. Öcsémen, iskolatársaimon keresztül az 
alagi lovakhoz éppen úgy közöm van, mint az 
új lakótelepeken élő emberekhez. De különö-
sen fontos számomra, hogy immár tizenhat-
tizenhét évvel ezelőtt tulajdonképpen a sem-
miből érkezett Csonka Mária igazgatónő hívá-
sa, hogy alapítsuk meg a szalont. Akkor még 
nem sejtettük, hogy ilyen hosszú, rangos alko-
tók bemutatásával gazdag sorozattá válik. Rá-
adásul számos vendéggel nekem is meghatá-
rozó érzelmi-szellemi kapcsolatom van. Nem 
titok, eddigi életemben legalább nyolcszáz 
hasonló rendezvényt vezettem, de nekem a du-
nakeszi szalon az etalon, amihez mérem a dol-
gokat. Ha felkérést kapok valahonnan, elsőre 
úgy képzelem el a helyet, mint a könyvtárnak 
ez a kis zsákocskája, ahol a hátam mögött a vá-
ros, szemben velem a rengeteg könyv és a min-
dig aktív hallgatóság, akik közül sokakat már 
régóta ismerek.

A továbbiakban a szépirodalom napjaink-
ban betöltött szerepéről beszélgettünk s ez-
zel kapcsolatban kifejtette Tarján Tamás, hogy 
az olvasáskultúra gazdagításában, a könyv-
tár népszerűsítésében alapvetően fontos szere-
pet tölthet be az irodalmi szalon. A kulturált-
ságot részben a kultúrától, művészetektől lehet  

kapni, de aki a természettudományokban jár-
tas, az is gazdag, tartalmas életet él. A kultúrált 
emberré válásban fontos szerepe van az iskolai 
oktatásnak. Városunk öt iskolájában és gimná-
ziumában rengeteg gyermek, fiatal tanul. A kö-
zelgő pedagógus nap alkalmából is adott volt a 
kérdés, hogy milyen szerepe lehet a jövő gene-
ráció nevelésében a pedagógusoknak?

– Harminchét éve tanítok, mint egyetemi 
tanár, de oktattam gimnáziumi katedrán is – 
mondta Tarján Tamás. – Az a nézetem, hogy 
a tanárnak eredendően az emberi mintát és az 
igényességnek a gyakorlatát kell megvalósíta-
ni. A tanár hozza ki magából az osztályai előtt 
azt a tudást, ami az ő képességeinek, ismerete-
inek a maximuma, hozza ki a diákjaiból min-
taadó személyiségként azt a lehető legtöbbet, 
amit csak lehet, de hagyjon bennük serkentést, 
hogy minél többet kell tudni. A tanár szerin-
tem döntően emberi minta, a világ dolgaihoz 
és ezen belül a stúdiumokhoz, diszciplinákhoz, 
művészeti ágakhoz, könyvekhez, művészetek-
hez való viszonyulásnak a mintaembere, aki a 
tanítványok legfogékonyabb korszakában ren-
geteg dolgot dönthet el.

Katona M. István
A szerző felvételei 

Az Irodalmi szalon az etalon
tAlálKoZás tArJán tAMássAl

A Duna Alarm Kft. felvételt hirdet 

üzletkötő munkakör
betöltésére.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Elszántság, nyitottság, jó kommunikáció. 

Amit KínálunK: 
Teljesítmény arányos bérezés, szakmai képzés, 

kiszámítható jövőkép

Munkavégzés helye: 
Fót-Dunakeszi-Göd-Veresegyház 

Önéletrajzát kérjük a következő címre továbbítsa: 
info@dunaalarm.hu

Duna Alarm Logo   /2006 Október 6./ 
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Ha lehetőségünk 
nyílik adott alka-
lommal egy ko-
molyabb egészség-

felmérésen megjelenni, ahol 
kiderülhetnek szervezetünk 
egyes apróbb elváltozásai, ami-
ket könnyedén orvosolni lehet. 
Vagy éppen, jobb esetben az 
derül ki számunkra, hogy még 
egészségesek vagyunk. 

Nincs arról hitelt érdem-
lő információ, hogy a köze-
lebbi vagy távolabbi múlt-
ban végeztek volna városunk-
ban nagyobb arányú egész-
ségfelmérést. Ezt ismerte fel 
a Dunakeszi Szakorvosi Ren-
delőintézetben működő fog-
lalkozás egészségügyi rende-
lés szakorvosa, dr. Fehér Ka-
talin és asszisztense, Zeibel 
Lászlóné s kezdeményezték, 
hogy lehetőséget teremtsenek a 
Polgármesteri Hivatal s a hoz-
zá tartozó szervezetek dolgo-
zóinak felmérő vizsgálatokon 
való részvételére. A doktornő-
től megtudtuk, hogy miután a 
rendeletek nem teszik lehető-
vé, hogy az üzemorvosi rende-

lőben különböző szakvizsgála-
tokat az OEP terhére lehessen 
elvégezni, úgy szervezték az 
egészségfelmérést, hogy ingye-
nes legyen. A felmérést végző 
egészségügyi dolgozók szabad 
idejükben, ellenszolgáltatás 
nélkül, saját költségükből biz-
tosították a vizsgálatok ingye-
nességét.

Előzetes felmérést végeztek, 
hogy hány érdeklődőre szá-
míthatnak. Közel 1200 önkor-
mányzati dolgozóból mindösz-
sze huszonnégy jelentkezőt re-
gisztráltak, s mivel a rendelőin-
tézetben nem tudták megoldani 
a vizsgálatokat, nagy örömükre 
a Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár igazgatója, Csonka Mária a 
szerdai szünnapra felajánlotta 
az intézmény helyiségeit.

Március végére hirdették 
meg az eseményt. Nem ke-
vés munkával kitelepítették a 
szükséges műszereket, egyéb 
eszközöket. Egy gyógyszerész 
cég biztosította a vizsgálatok-
hoz szükséges tesztcsíkokat, 
beszereztek olyan mérőeszkö-
zöket, például egy vércukor 

mérőt, ami nem a hivatal költ-
ségét terhelte. Kiegészítéskép-
pen dr. Varga Katalin szem-
orvos szemvizsgálatot végzett, 
és a látás- szemfenék- és szem-
nyomás mérést követően a 
helyszínen igény szerint szem-
üvegkeret választására is lehe-
tőség nyílt. Dr. Imre Zsuzsan-
na főorvosnő reumatológiai 
tanácsokkal szolgált. A szűrő-
vizsgálatok kiegészültek az al-
ternatív gyógyászat képvise-
lőinek jelenlétével. És példá-
ul egy dunakeszi városi és egy 
gödi pékség, valamint egy du-
nakeszi élelmiszer kiskeres-
kedés harapnivalókat, reform 
péksüteményeket, almát bizto-
sítottak a várakozóknak.

Fehér doktornő a teljesség 
igénye nélkül sorolta, hogy a 
nap folyamán a vérvizsgálat ke-
retében vércukormérésre, test-
arány mérésre, ezen belül test-
tömeg index meghatározás-
ra, vérnyomásmérésre, étkezé-
si és életmód tanácsadásra is 
sor került. A vizsgálati eredmé-
nyeket személyre szólóan érté-
kelte a doktornő és javaslatot 

tett esetleges további vizsgála-
tokon való megjelenésre, illet-
ve életmódtanácsokat adott. 
Nos, a nap folyamán több mint 
százötvenen voltak kíváncsi-
ak egészségük állapotára, s bár 
ez a dolgozóknak mindösz-
sze 10 %-át jelentette, ezt jelen-
tős sikerként könyvelték el. Fe-
hér doktornő elismeréssel szólt 
asszisztense munkájáról, aki az 
előkészítést, szervezést, szpon-
zorok megnyerését és a lebo-
nyolítás megszervezését egye-
dül végezte. Köszönet illeti a 
könyvtár vezetését és dolgozó-
it, hogy helyet biztosítottak. Ta-
lálkozott a doktornő és az igaz-
gatónő véleménye abban, hogy 
a szűrővizsgálatot a későbbi-
ekben meg kellene ismételni, 
melyhez a könyvtár szívesen 
biztosít ismét helyszínt. Ehhez 
a szándékhoz csatlakozhatunk 
azzal, hogy megismételjük: a 
legfontosabb az egészséges élet, 
ami munkában, közéletben és a 
magánszférában egyaránt alap-
pillére életünk minőségének.

Katona M. István
A szerző felvétele  

Fő az egészség!
éleTminőségünk – akár elfogadjuk, akár nem – legfonTosabb eleme, alapveTő épíTőköve Tulaj-
don egészségünk. mindaddig, míg be nem köveTkezik egy komolyabb beTegség, TermészeTesnek 
vesszük, hogy mindennapjainkaT fiTTen, jó közérzeTTel TölTjük munkában, magánéleTben 
egyaránT. pedig leheT, hogy szervezeTünk már TiTkol valamiT, amiből idővel komolyabb baj leheT. 
s ez a TiTok idejekorán TudTunkra adódhaT, ha…

EGÉsZsÉG

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Dunakeszin lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a 

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

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

információ: áNtsZ Közép-magyarországi regionális intézete, tel.: 06-1/465-3823

a lehetőséG aDott! éljeneK vele!

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
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– Amikor eldöntöttük, hogy belevágunk a 
magánrendelésbe, arra gondoltunk, hogy a 
megelőzésben, az egészségtudatos életmód 
terjesztésében tudunk majd jelentős sike-
reket elérni. Hamar kiderült, hogy ez va-
lamikor sokára teljesülhet csupán: a hoz-
zánk fordulók nagy többségének valóban 
komoly oka van a szakorvosi vizitre. Né-
hány példát mondanék erre. A mellka-
si panaszokkal jelentkezők mintegy 
10 %-át küldtük szívkatérezésre, a 
koszorúerek állapotának fel-
mérésére. Közülük 3 eset-
ben szívműtétre került 
sor, amikor a beszűkült 
koszorúeret a lábszárból ki-
vett vénákkal kellett áthidalni. Ugyan-
akkor az esetek nagyobb részében a szű-
kült koszorúér tágítását már a szívkatéte-
rezés közben el lehetett végezni. 

Háziorvos kollégák által észlelt szívzö-
rej miatt javasolt kardiológiai vizsgálatok 
alkalmával két alkalommal kezdeményez-
tem szívbillentyű beültetést az elégtelenül 
működő billentyű helyére. Egy fiatalem-
bernél azonban nem kellett még a billen-
tyűt beültetni, esetében idejében sikerült 
beavatkozni és a tág billentyű szűkítésé-
vel (úgynevezett plasztikázással) lehetett a 
billentyűt megőrizni. 

Nem ritkák azok a betegek sem, akik 
szédüléses panaszaik miatt keresnek fel. 
Közülük két esetben szívritmus szabályo-
zót kellett beültetni. Ezek a példák azt iga-
zolják, hogy az időben észlelt eltérések, pa-
naszok esélyt adhatnak a gyógyulásra. 

– Utalt a megelőzés fontosságára. For-
dulnak Önhöz olyan páciensek is, akik 
egészségesek? 

– Pontosítsunk: akik egészségesnek vall-
ják magukat. Két példát említenék erre. Be-
jelentkezett egy olyan testfelépítésű fiatal-
ember általános kivizsgálásra, akihez ha-
sonlókat a magazinok modelljei között 
találhatunk.  A vonzó felsőtest sajnos a túl-
zásba vitt edzések eredménye volt, amelyek 

során kifejlesztett izomkötegek elnyom-

ták a vállból 
a két karra ve-

zető ütőeret. Ha 
nem sikerült volna időben felfedezni az el-
változást, annak rövidesen beláthatatlan 
következményei lettek volna. Az edzésterv 
módosításával fokozatosan sikerült stabili-
zálni az állapotát.   Ugyancsak aktív sporto-
ló az a fiatalember, akinek a szívultrahang 
vizsgálatával sikerült tisztázni:nem az in-
tenzívebb edzés, hanem újkeletű szívizom 
gyulladás miatt csökkent a teljesítőképes-
sége, vált egyre fáradékonyabbá. Megfelelő 

terápiával kezelve ma újra sportol, igaz, ki-
csit jobban figyel magára. 

– Melyik korosztályra jellemzőbb az 
egészségtudatosabb életmódra törekvés?

– Örömmel mondom, szinte mindegyik-
re! Az idősebb emberek már jobban tudják 
becsülni az időt, nagyobb értéke van szá-
mukra a hátralévő éveknek. Ők mindig is 
könnyebben szánták rá magukat az orvo-
si vizsgálatokra. Persze, azért itt is vannak 
kivételek… Az utóbbi időben viszont egyre 
több fiatal – és ami öröm: párok! – jelent-
keznek be kardiológiai állapotfelmérésre. 
Ma már az új betegek 10-15%-a valame-

lyik hozzátartozója ajánlására jön hoz-
zánk azért, hogy tisztában legyenek 
szívük állapotával, rizikótényezőik-
kel és azok csökkentésének lehető-

ségeivel. Az lenne azonban az igazán 
megnyugtató, ha nem kellene választás 

elé állítani a beteget: vagy életmódot – s 
gyakran foglalkozást, munkahelyet – vál-
toztat, vagy négyzetesen csökkennek élet-
kilátásai. Sajnos ez a leginkább a fiatalokra 
és a középkorúakra nagyon jellemző. An-
nak örülnék, ha mára már  nem lenne igaz 
a mondás: fiatalon minden erőnkkel, akár 
az egészségünk rovására is azon vagyunk, 
hogy pénzt keressünk. Életünk delén túl 
pedig minden pénzt megadnánk az egész-
ségünk maradékáért. A változtatás lehető-
sége itt van valamennyiünknél. Mi ehhez 
minden segítséget megadunk a hozzánk 
fordulóknak.

rVosi roVAteGészséGmérleG – 
a kardiológiai magánrendelőből nézve

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon találhatóak meg. Fő-
orvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatok-
ra bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a Szakrendelő ii. emelet 225-ben lévő ma-
gánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pe-
dig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  Gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszá-
mon  lehetséges a bejelentkezés. 

Dr. metz edit kardiológus főorvosnő öt éve él dunakeszin. nevével a két évvel ezelőtti majálisról készített tudósításban ta-
lálkozhattak először olvasóink. magánrendelésének híre, rangja van a város határain túl is, kerepestől kosdig, rétságtól bu-
dapestig. a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját arra kértük, ossza meg velünk az elmúlt két évben 
szerzett, a város lakóit érintő legfontosabb tapasztalatait.

Szivárvány Trade 2005 Kft.

Függönybolt Dunakeszin

Felmérés – varrás – felszerelés

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

Igény szerint lakberendezési szaktanácsadás. 
Egyedi bútorok tervezése, gyártása!

Szt. István út 30., a Keczán Bútorházban
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13-ig · Telefon: +36-30-539-4191
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Belgium, hivatalos nevén a Belga Királyság egy etnika-
ilag és nyelvileg megosztott nyugat-európai ország, az 
EU alapító tagja, fővárosa Brüsszel, amely egyben az 
uniós intézmények egyik székhelye. Jelenlegi uralko-

dója II. Albert. Az országban két nagy nyelvi-kulturális közös-
ség, a francia és a flamand él, illetve az ország keleti részén talál-
ható német kisebbség.

Földrajzilag Flandria a legnagyobb régió Belgiumban, itt élnek 
a holland nyelvvel rokon, flamandot beszélő népcsoport, a fla-
mandok. Itt él Belgium lakosságának 55%-a, míg a délen talál-
ható Vallónia régióban a franciával rokon vallon népcsoport la-
kik, az ország lakosságának 31%-a. A hivatalosan is kétnyelvű 
és régiós státuszt élvező Brüsszelben a belga lakosság kb. 10%-a 
él, illetve jelentős számú diplomata és egyéb külföldi állampol-
gár, akik az Európai Unió és a NATO különféle szervezeteinél 
dolgoznak. A német nyelvű kisebbség Vallónia keleti részén, az 
első világháború után Belgiumhoz csatolt területeken él. Az or-
szág nyelvi-kulturális diverzitásának, illetve a flamand és a val-
lon népcsoport közötti konfliktusok eredménye a mára kiala-

kult szövetségi állam, amelyben az egyes kulturális csoportok és 
a régiók jelentős önállóságot és jogosultságot élveznek.

tÖrtÉNElmi HáttÉr
Belgium neve az ókorban itt megtelepült törzs, a Belgae nevéből 
származik. A Kr. e. 1. században a rómaiak meghódították a te-

BArANGoló

Belgium – 

belGiUm soKszínű és minDen ember számára nyitott orszáG: az ideláTogaTók egy iga-
zán színes kavalkáddal Találkoznak mind a kulTúra, mind a művészeTek, vagy akár a gaszTronó-
mia TekinTeTében. a belgákra jellemző nyiToTT szellemiség a kulTurális sokszínűségben és a ven-
dégszereTeTükben is fellelheTő. nem véleTlen, hogy belgium a csokoládé, a sör, a művészeTek és a 
poliTika hazája. érdemes ideláTogaTni, merT minden TekinTeTben megTaláljuk azT, amiérT jöTTünk.

több, mint az Európai
Unió fellegvára

Európai Parlament, Brüsszel

Brugges-i piactér



rületet, ahol Gallia Belgica néven alapítottak pro-
vinciát. A római birodalom bukása után a terület 
a frankok befolyása alá került, előbb a Frank Biro-
dalom része volt, majd kb. a 11. század közepére 
önálló feudális államok alakultak ki. Németalföld, 
amely történelmileg magában foglalta a mai Bel-
gium, Hollandia területét és Franciaország észa-
ki részét. 

A terület politikai egysége csak a 15. században a burgundi 
grófok alatt született meg és egészen a 16. század végéig egységes 
kormányzás alatt állt. Ekkor az északi, túlnyomórészt protestáns 
tartományok fellázadtak a spanyol király elnyomása ellen. A déli 
tartományokat 1794-ben a francia köztársaság hadserege foglal-
ta el, majd Napóleon bukása után az Egyesült Holland Királyság 
része lett. Belgium csak 1830-ban az augusztusi forradalom után 
nyerte el függetlenségét. Az újonnan létrejött ország semlegessé-
ge ellenére az első és a második világháborúban is német táma-
dás áldozata lett, ezért 1945. után alapító tagja lett a NATO-nak 
és később az Európai Unió elődszervezeteinek is. 

Kulturális ÉlEt
Belgium kulturális élete, az ország nyelvi felosztásának megfe-

lelően, két külön területre, a flamand és a vallon közösségek kul-
turális életére bontható fel. Bár lényegében a vallon és a flamand 
kultúra nagyon hasonló, de a meglévő és várhatóan fokozódó 
különbségek miatt nem lehet egységes belga kultúráról, belga 
társadalmi életről, belga médiáról vagy akár pártrendszerről be-
szélni. Még a Belga Katolikus Egyház is, amely egyike a meg-
maradt közös nemzeti intézményeknek, a nyelvi megosztásnak 
megfelelően módosította az egyházmegyék határait. A mai poli-
tikai és kulturális megosztottság ellenére Belgium, illetve koráb-
ban Németalföld jelentős kulturális centrum volt, amely a kö-
zépkor és az újkor során jelentős befolyást gyakorolt az európai 
művészet és kultúra fejlődésére. 

November 15-én ünnepli Belgium a Király Napját (eredetileg 
a Dinasztia Napja). Első alkalommal 1866-ban került sor erre a 
megemlékezésre, amelyet az első belga uralkodó emlékére, Szt. 
Leopold napjára szerveztek. A jelenlegi uralkodó, Albert király, 
hagyományosan nem vesz részt az ünnepi misén és a nap so-
rán szervezett megemlékezéseken, a királyi palota előtt elhala-
dó katonai díszmeneten, illetve a szövetségi parlamentben szer-
vezett ünnepi ülésen. A nap a közalkalmazottaknak munkaszü-
neti nap.

BElGium
látNiVAlói

Általában, ha az em-
berek az országról 
hallanak, akkor csak 
Brüsszel és az Unió jut 
eszükbe először, pe-
dig Belgium ennél töb-
bet tud nyújtani min-
denki számára. Brüsz-
szel, Liége, Flandria és 
világhírű kikötőváros 

Antwerpen – csak egy rövid felsorolás a sokszínű országból. 
Ha Belgium igazi arcát akarjuk megnézni, akkor kihagyhatat-

lan a megannyi piactér, a dús legelők, a téglás tornyok, a gyárak, 
a gótikus templomok, a gabonamalmok, Charleroi szénvidéke, 
Rubens festményei, a gyémántcsiszoló negyed a világhírű kikö-
tővárosban – egy kevéske szelet az országból. Kitérőt tehet az 
utazó Gent-be és Brugges-ba, a két fennmaradt középkori keres-
kedelmi városba, ahol szebbnél szebb gótikus építésű vörös tég-
lával kirakott templomokkal, csatornahálózatokkal, gabonamé-
rőkkel, vámházakkal találkozhatunk. Nyugat-Flandria legszebb 
középkori városa Brugge. Az egész város egy nagy múzeum szá-
mos látnivalóval. A közelében olyan meghatározó városok talál-
hatók, mint Damme és Oostende. 

A tengerparti kisvárosok közül az északi-partszakon helyez-
kedik el De Haan, az elegáns fürdőhely, valamint a legnépsze-
rűbb üdülőhelyek: Blankenberge és Zeebrugge. Kelet-Fland-
ria Belgium északkeleti része. Az itt található Antwerpen di-
namikus városát egyszerre jellemzi a világi és kopott, a törté-
nelmi és flancos megjelenés. Látnivalói a Városháza, az Onze 
Lieve Vrouekerk-székesegyház, a Borremói Szent Károly-temp-
lom, a Szent Pál-templom, a Szent Jakab templom, a Rubens-
ház. Antwerpentől 17 kilométerre található a kedves, nyugodt 
és provinciális kis város Lier, illetve Brüsszel és Antwerpen kö-

Rubens-ház

Antwerpen

De Haan-i hangulat

Európai Parlament ülésterme



zött félúton a történelmileg gazdag 
város Mechelen. Érdemes ellátogat-
ni Leuven, Meerdaalwoud, Diest, 
Scherpenheuvelt és Hasselt városokba 
is. A Hainaut és Brabant-Wallon tar-
tományai, illetve az Ardennek vidéke 
is rengeteg látnivalót tartogat.

A sokszínű főváros, Brüsszel ma-
napság hangulatos, hagyományőrző 
város, középkori kerületekkel, ugyan-
akkor pezsgő élettel. Jellegzetes főte-
re a Place du Grand Sablon. Neveze-
tes temploma, mely idősebb Pieter Bruegel emlékhelye az 1134-
ben épült Église de la Chapelle. Gyönyörű gótikus temploma 
az Église Notre-Dame du Sablon. A Place du Petit csodaszép 
parkja mellett található a 15. században épített Egmont palo-
ta. Itt áll Európa legnagyobb palotája (Igazságügyi), ami a 19. 
században épült mintegy két hektár alapterületen. Számos ér-
tékes múzeuma van, többek között a Musée de la Dynastie, a 
Királyi Szépművészeti Múzeum, a Musée Charlier, a Filmmű-
vészeti Múzeum. A belvárosban járva rengeteg lenyűgöző épü-
let látható, mint a Városháza, a Király Háza, a Céh-székhá-
zak, a Csokoládémúzeum, a Csipkemúzeum. A város jelképei 
a Manneken Pis, a pisilő fiúcska és húga Jeanneka Pis. Neveze-
tes templomai a Szent-Miklós templom, a Szent Katalin-temp-
lom és Keresztelő Szent János-templom. Az EU-Negyedben áll 
az Európai Közösség székháza és az Európa Parlament.

A BElGA KoNyHA
A belga konyha alapvetően hasonlít a franciára. Minden bel-

giumi régiónak megvan a különlegessége, de alapvetően mégis 
egységes a konyhájuk. Az ételek alapját a húsok, a tenger gyü-
mölcsei és a zöldségek adják. Receptjeik gyakori eleme a vaj, 
a tejszín, a sör és a bor. Például leveseikbe gyakran tesznek 
bort ízesítésként, a rántott húsok bundájához pedig sört.  Egy-

részt érvényesül a vallon franci-
ás ízvilág és a flamand hagyomá-
nyok is, de minden európai nem-
zet konyhája fellelhető. Édességek 
közül a csokoládék, a praliné a leg-
ismertebb belga termék a világon. 
A belga sörök is igen népszerűek, 
több mint 300 féle létezik (például 
barna sörök vagy ízesített gyümöl-
csös -meggyes, málnás- sörök). A 
belgák a sajtgyártásban is előke-
lő helyen szerepelnek a világ sajt-

gyártói között. Hatalmas piacokon 
és végtelen számú standokon árul-
ják a házi készítésű sajtokat .

Akár az aktív pihenést részesít-
jük előnyben, akár a kulturális lát-
nivalókat szeretnénk felkeresni, 
Belgium minden utazást kedvelő 
számára felejthetetlen élményt fog 
nyújtani!

Vetési Zsófia

Észrevételét, véleményét a barangolo.eu@gmail.com 
címre várom.

nemzeti mottó: Eendracht maakt macht (flamand) és l’union fait la 
force (francia) = (Egységben az erő)
Főváros: Brüsszel
államforma: alkotmányos monarchia 
Király: ii. Albert belga király
Miniszterelnök: yves leterme 
Hivatalos nyelv: holland (flamand),francia (vallon), német (regionális)
Független: 1830. október 4. Hollandiától 
Csatlakozás az EU-hoz: 1957. március 25. (alapító)
terület: Összes 30 528 km²
népesség: évi becslés 10 419 000
népsűrűség: 340 fő/km²
pénznem: Euró (Eur) 
nemzetközi gépkocsijel: B
Hívószám: +32 

Praliné-patika
Sajtkülönlegességek

Ízelítő a gazdag sörkínálatból

Elmaradhatatlan
utitárs: a kerékpár

Manneken 
Pis
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társAsáGi ÉlEt

Gyakran felmerül bennem, hogy a 
születésnapokon valójában nem is 
magát az ünnepeltet kellene köszön-

teni, hanem az édesanyákat. Ők ugyanis 
azok, akik egész életüket adják azért, hogy 
mi születésnapot ünnepelhessünk.

Az anyák születésünk pillanatától, vagy 
talán már a fogantatástól kezdve elkötele-
zik magukat mellettünk, és amint megszü-
letünk, már fogják a kezünket, és nem en-
gedik el sosem. Ott vannak mellettünk, ha 
öröm, bánat, siker, kudarc ér bennünket. 

Az első éveinktől kezdve ők mutatják 
számunkra a példát, hogy mi a helyes és mi 
nem, ők tanítanak meg mindenre, amelyek 
által értékes emberré válunk majd. Egyre 
inkább rádöbbenek, hogy mennyire nagy 
százalékban befolyásolják egy ember sze-
mélyiségét, jellemét azok a körülmények, 
melyekbe beleszületett, amelyek között 
felnőtt. Ezek ösztönösen rögzülnek és to-
vább élnek bennünk. Akarjuk, vagy sem, 
minden gyermekkori élmény, em-
lék szervesen beépül felnőtt önma-
gunkba, ezeket az élményeket pe-
dig nagyrészt az édesanyáknak 
köszönhetjük.

Az a kapcsolat, mely anya és 
gyermek közt köttetett, megmá-

síthatatlan. Az érzés, amit az édesanyám 
iránt táplálok, szavakkal kifejezhetetlen. 
Az ő nyomába nem érhet senki. Olyan rej-
tett megérzései vannak, melyeket az a kü-
lönleges összefonódás szül, ami köztünk 
van, s amely által örökre el vagyunk köte-
lezve egymás mellett. Ha nincs velem, va-
lójában akkor is mindig itt van szorosan 
mellettem, hiszen bennem él, én egy kicsit 
ő vagyok.

Minden napot anyák napjának keresz-
telnék a naptárban, percenként köszönte-
ném, áldanám őt, mert minden, amit el-
értem, és megvalósítottam, az ő érdeme is. 
Az ő önzetlen szeretetének köszönhetem, 
hogy boldog életet élhetek.

Az én szavaim helyett sokkal szebben 
beszélnek a versbe öntött szavak, így sze-
retném nagyapám versével köszönteni az 
édesanyákat:

Szilfai József

Emlékül édesanyámnak…
Anyám, te ki átvirrasztottál értem
annyi hideg éjszakát, 
s örültél az első szónak, mely
elhagyta fiad ajakát.
Neked köszönök most 
mindent, amit tettél egykor értem.
Köszönöm neked, hogy magyar vagyok;
s köszönöm az időt, mit idáig éltem.

Mesélő szíved arany fonállal
szőtte be álmodó lelkemet, 
tudom, hogy most mindenkinél
a leghűbben szeret:
- Anyám, a dalt, mire tanítottál
a vén diófa alatt, tudod már?
Ugye tudod már, hogy 
örökre szívemben maradt?

Ha visznek a vágyak, s ringat
ezerszínű álom, a te neved én a legszebb
dolgaimba zárom.

S köszönöm még százszor neked
a hitet, s minden gyönyörűséget.
Áldjon meg az ég lépten-nyomon,

csak áldjon meg téged!
- Szilfai Alida - 

ANyáK NApi KÖsZÖNtő

Olyan vetélkedőket állítottak össze a 
főszervezők, amelyek fizikai és szel-
lemi erőpróbát jelentettek a diákok 
számára. „Annak idején, még 1990-

ben Harangozó Katalin tanárnő alakította ki az 
iskolanapoknak a mai formáját.” – mondta Kár-
páti Zoltánné igazgatónő beszélgetésünk során.

A játékos csapatversenyek és egyéni megmé-
rettetések célja a gyerekek ösztönzése a Kőrösi 
Csoma Sándor által kiállt fizikai és szellemi 
erőpróbákra. Ennek jegyében zajlottak a ren-
dezvények idén is. A szellemi próbákat komp-
lex tantárgyi feladatokkal fűszerezve az isko-
la keretein belül állították össze a főszervezők 
– Benkovics Zita könyvtáros és Szilveszterné 
Gerencsér Éva tanítónő –, a sportvetélkedők 
azonban már 5-6 éve külső helyszíneken ke-
rülnek megrendezésre. Az igazgatónő elmond-
ta, hogy véleménye szerint hatalmas közösség-
kovácsoló ereje van egy-egy ilyen napnak, a ta-
gozati kirándulások mindig nagyon jók kö-
zösségfejlesztés céljából is, kialakul a gyerekek 
összetartozás-tudata és a közös emlékek szinte 
kézzel foghatóak az ilyen napokat követően az 
iskolában. A Pilisben töltött nap során a rossz 

időjárás ellenére is rendkívül jól érezték magu-
kat a diákok.

Kellemes színfoltja a rendezvénysorozatnak 
minden évben a nyitó- és záró mozzanata is, 
amely során az osztályok egy-egy tanulója saját 

közösségének zászlójával egy rövid bemutatót 
tart. A megnyitó ünnepségen és a Kőrösi gálán 
fellépő zászlós-diákok felkészítője és a műsor 
betanítója Nagyné Szöllősi Márta tanárnő volt.

A gálaműsor első részében az iskolai művé-
szeti csoportok fellépése mellett az évközi ver-
senyek – például Pacsirta énekverseny – leg-

jobb helyezettjei is helyet kaptak. Ezt követő-
en kerültek kihirdetésre az egyéni valamint az 
osztályversenyek győztesei, amely során a leg-
jobban teljesítő három osztályt jutalmaztak, il-
letve 10-10 alsós és felsős tanuló kapott értékes 
könyvjutalmat és oklevelet. A győztes osztá-
lyok – a 4.a és a 8.b – pedig egy jutalomnapban 
részesülnek, amely során osztálykirándulást 
szervezhetnek. A gála főszervezője Bartók Ibo-
lya és Simonné Sándor Erzsébet voltak.

A programok során a pedagógusok célja a ki-
tartásra, sokoldalúságra való nevelés mellett az 
volt, hogy az iskolában tanuló gyerekek figyel-
mét ráirányítsák az intézmény névadójára és a 
csapatversenyek által arra, hogy milyen fontos 
a közösség hozzáállása a jó eredmények elérésé-
ben. Fontos szempont az önállóságra nevelés is, 
amelynek céljából egy Kőrösi-falat emeltek a be-
járatnál. Ennek az információbázisnak a segítsé-
gével tájékozódhattak a tanulók az előzetes fel-
adatokról, iskolai pályázati információkról, itt 
voltak kifüggesztve a felkészülést segítő anyagok 
mellett a két napos program időbeosztása is.

Legindi Tímea
Képek: Németh Gábor

Kőrösi napok
az idei Kőrösi napoK isméT sok gyereknek 
okozTak örömeT. az 1990-Től minden évben 
megemlékeznek kőrösi csoma sándor szü-
leTéséről és haláláról. az iskola névadója 
előTT idén is számos programmal TiszTeleg-
Tek a diákok, Tanárok.
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tANfolyAm

"Le akarom tenni a nyelvvizsgát, 
mit tegyek?"— kérdezik gyakran tanítványaink. 

"
Sürgős, kell a felvételihez".

Nos, ahhoz hogy letegye a nyelvvizsgát, először is meg kell tanulnia angolul, az már fél siker, de önmagában 
nem elég. Fontos, hogy tisztában legyen a vizsga követelményeivel, különben könnyen érheti meglepetés.

Ha a tanfolyam elvégzése után 
a vizsgája elsőre nem sikerül, 

akkor a második vizsga díját mi fizetjük.

TELC- államilag elismert nyelvvizsga   
Rian 4 you – minősített és ajánlott nyelviskola

DunakEszi, Verseny u. 8. 
Tel: 06-27/343-801

nyelvvizsga garanciával!

A tanfolyamok 2010. június 17-én indulnak.
Amennyiben még májusban beiratkozik, 

5000,- Ft kedvezményt kap!

FMK: 13-0071-04

1. Gyakorolja be a feladatokat. Főleg azokat, amelyek nem mennek, akkor kevésbé fog izgulni. Csökkentse a stresszt! 
Ne úgy készüljön, hogy majd csak lesz valami. Tegyen először egy próbavizsgát, csak ezután jelentkezzen éles vizsgára.
 
2. Ismerje a különböző témaköröket, amelyekről írnia, beszélnie kell. Nem azért van egy évben nyolc vizsgaidőpont, 
hogy mindegyikre elmenjen! Drága megoldás, ha felkészületlenül jelentkezik a vizsgára, és abban bízik, hogy előbb 
vagy utóbb sikerül. Biztos, hogy érdemes jelentkezni egy hónappal később egy újabb vizsgára? Már évek óta tanul,  
szánjon rá még 2-3 hónapot.
 
3.  Kipihenten menjen vizsgázni. A vizsga előtti napon már ne tanuljon. Egy nap nem számít! Sokkal fontosabb,  
hogy kialudja magát.
 
További tippeket  talál a blogon: www.nyelvmester.hu

1. Legyen tisztában a vizsgafeladatok típusaival.
2. Tudja, milyen témakörök ismeretét várják el Öntől.
3. A vizsga előtti napon már ne tanuljon.

Neményi András
(angolul, németül, oroszul, olaszul és franciául beszél,
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagja,
a RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója)
www.nyelvmesternyelviskola.hu
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A Dunakeszi Bolgár Kisebbségi Ön-
kormányzat, az első, 2008-as sikeres 
út után, a dunakeszi lakosok számá-
ra, közkívánatra másodszor is tenger-
parti kirándulást szervez Bulgáriába, 
partner-településünkre, Ravdába.
A két évvel ezelőttihez képest ez az 
út, időben egy kicsit rövidebb, kultu-
rális programokban szegényebb, kom-
fortfokozatában egy árnyalatnyival 
alacsonyabb lesz, de árban rendkívül 
méltányos. Az idei, nyárvégére terve-
zett közös nyaralásunkat nevezhetjük 
akár – egy vidám, önfeledt augusztus-
végi fekete-tengeri fürdőzésnek is!    

A kirándulás időtartama: utazással 
együtt: 8 nap.
Ravdában eltöltött idő: 7 nap, 6 éj-
szaka.
Indulás: 2010. augusztus 19. (csü-
törtök) esti órákban.
Érkezés: 2010. augusztus 26. (csü-
törtök) esti órákban. 
Elhelyezés: 2 és 3 ágyas szobák-
ban, 2 egymás mellett lévő magán-
panziónak kialakított házban, kényel-
mes sétával 10 percre a település 
központi strandjától.
Étkezés: Reggelente közös kiadós 
reggeli, a szálláshelyek közvetlen kö-
zelében 
Utazás: egy 37+2 fős kényelmes, 
kiváló állapotú autóbusszal vagy egy 
49+2 személyt szállító, hasonló jár-
művel, melyeknek vezetői, akárcsak 
én, beszélnek bolgárul, és minden-
ben segítségére lesznek az utazókö-
zönségnek. 
Programok: az időjárás függvényében 
valamelyik nap városnézés, bevásár-
lás Burgaszban, a megyeszékhelyen. 
A maradék napokon fürdés vagy ép-
pen szabadon választott időtöltés.
Számtalan kulturális és egyéb prog-
ramajánlatok közül választhat min-
denki, érdeklődése és pénztárcája 
függvényében.

Fürdési lehetőségek: Ravda 2 
strandján vagy  
természetes öblei valamelyikében. 
A Napos part, Ravdától kb. 10 km-re 
lévő déli csücskénél. Nessebár vagy 
Pomorie városok strandjain.

A rövid távolságok miatt könnyen és 
olcsón el lehet jutni Nesse bárba, 
Pomorieba, a Napospartra, és akár 
a két évvel ezelőtti szálláshelyünkre, 
Sveti Vlasba is, melynek déli határá-
nál egy új, modern és óriási termálvi-
zes élményfürdő épült. Az Aquapark 
és Ravda között is jár az élményfürdő 
ingyenes mikrobusza.
Az utazás, evés-ivás Bulgáriában 
viszonylag olcsó, a napközbeni étke-
zést mindenki a saját szája íze sze-
rint oldja meg.

A kirándulás költségei:
A befizetéseket két részre bontottuk: 

a) a buszköltség, mely megtelt bu-
szok esetén, előre láthatóan oda-vis-
sza személyenként 23.000,- Ft lesz, 
mely összeget a jelentkezőknek elő-
re, forintban kell befizetniük.
Ez az összeg magába foglalja az oda-
vissza utat, a burgaszi kirándulást, és 
egy esti napos parti látogatást, hogy 
mi is elvegyülhessünk a szórakozó 
tömegben, valamint a sofőrök napidí-
ját, a busz biztosítását, a határátlé-
pésekkel és az utazással járó egyéb 
költségeket. 
b) 6 éjszaka szállásdíját + 5 reggelit, 
ami fejenként, a klíma berendezéssel 
felszerelt épületben összesen 70 EUR, 
a másik épületben, ahol nincs klíma, 

ott 64 EUR. A 10 éven aluli gyerme-
keknél a szállásköltség 4 EUR/fő/
éjszaka. Az EUR legkedvezőbb árfolya-
mon való beszerzését, mindenki saját 
maga intézze. A szállásköltség felét a 
jelentkezéssel egy időben, foglaló gya-
nánt kérjük befizetni.
Az utazásbiztosítást egyénenként 
kell megkötni. Érdemes kiváltani az 
ingyenes EU biztosítási zöldkártyát 
is, amely megkímél bennünket az 
esetleges bulgáriai orvosi vagy egyéb 
költségek készpénzben való kifizeté-
sének kényszerétől.

A végleges, fejenkénti utazási 
költséget, a utazásra jelentkezők 
létszámának a pontos ismeretében 
tudjuk megmondani. Túljelentkezés 
esetén a jelentkezés és a befizetés 
sorrendjében állapítjuk meg az uta-
sok listáját. 

Lehetőség van egyéni úton is el-
jutni Ravdába. Az esetlegesen repülő-
géppel utazókat, egy csekély transz-
ferdíj ellenében eljuttatják a vendég-
látók burgaszi reptérről Ravdába és 
vissza.  A hat napot velünk vagy a 
közelünkben tölthetik, a mieinkhez 
hasonló feltételek mellett.

A Dunakeszi Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat, anyagi lehetőségeihez 
képest szerény mértékben támogatja 
a kirándulást, ami a buszköltségek-
hez való hozzájárulásban és a sofő-

rök szállás- és reggeli költségének a 
vállalásában nyilvánul meg. 
Jelentkezési határidő: A „Dunakeszi 
Polgár” májusi számának megjelené-
sétől számított 15 nap vagy 2010. 
június elseje. 
Kevés létszámú jelentkező esetén 
fenntartjuk magunknak a jogot, 
hogy a kirándulást lemondjuk. Aki a 
2008-as kirándulásunkon részt vett, 
nagyjából tudja előre, hogy mi vár rá, 
aki pedig most először látogat el Bul-
gáriába, reményeink szerint örökre 
szívébe zárja az országot, megisme-
ri annak szépségét, a Fekete-tenger 
tenger bársonyos, nyárvégi ölelését, 
és a ravdai emberek őszinte vendég-
szeretetét.
 

Szeretettel várunk Mindenkit!

Az érdeklődőket és a jelentkezőket, 
telefonon történő egyeztetés után, 
személyesen várom a DBKÖ irodájá-
ban: (2120 Dunakeszi, Szent István 
u. 48. – volt Földhivatal épülete), 
ahol minden kérdésre részletesen, 
legjobb tudásom szerint válaszolok, 
és minden rendelkezésemre álló in-
formációt megadok a bolgár tenger-
partot megismerni szándékozóknak.

Kirov Gábor –- DBKÖ

fElHíVás

Nyaraljunk együtt a bolgár tengerparton!

Ravdai strand

A Komitiv-ház, a csoport egy 
részének szálláshelye

Keleti és nyugati 
típusú  
masszázsfajták
(test, talp, 
fogyasztó, thai, 
indiai olajos)

MASSZoRKÉPZÉS
indul uniós bizonyítvánnyal április 

végén Dunakeszin és Vácott

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

Érdeklődni:
+36-20-9762-111

Részletfizetés!

megnyitottunk!

nyitva:
H–P: 10h–18h,  Szo: 9h–12h

Tel.: +36-20/464-8305

erotika
bolt

szerelmi
élet

kellékei
18

2120 Dunakeszi, Iskola utcai Üzletsor

Támogatott 
OKJ-s  

képzések
   kéz-, lábápoló, 

műkörömépítő
  fodrász
  kozmetikus 
  masszőr

+36-70/533-6379
www.fodraszoktatas.hu

Okleveles babysitter 
tanfolyam Vácon május 

21-én és június 25-én 
munkalehetőséggel. 
t.: +36-20-566-5047

www.gyermekoldal.hu

Aktuális és korábbi lapszá-
mainkat megtekintheti a 
www.dunakanyarregio.hu 

online hírportálon.
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Kirov Gábor, a Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke köszöntőjében elmondta, 
hogy nagy tisztelője a körünkben lévő írónak, 
és régi vágya, hogy meghívja Dunakeszire. A 

Szentpéteri Eszter kérdéseire adott válaszok, és 
az író könyveiből felolvasott részletek segítsé-
gével megismerkedhettünk egy már Magyaror-
szágon született, de lélekben bolgár ember éle-
tével. Doncsev Toso az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Karán szerzett diplomát 1967-ben. Könyv-
táros, kulturális szervezőtől az államtitkári 
posztig több közéleti funkciót töltött be, számos 
kitüntetés tulajdonosa. Életében fontos szerepet 
tölt be a hagyományok ápolása, a család össze-
kötő szerepe. Könyveiben az elődök történetei, 
meséi, az emlékek, a ragaszkodás a régi tárgyak-
hoz, a nagyszülők padlásán található, kincsnek 
számító apróságok adják a vezérfonalat. Írásai 
az örök témáról szólnak, a szerelemről és az el-
múlásról, az igazi emberi tartásról. A legismer-
tebb műve az Ica néném elátkozott boldogsá-
ga családi ihletésű témát dolgoz fel a 20-as, 30-
as, 40-es évek időszakából. „Minden családban 

van egy megszívlelendő sorsú személy, minden-
hol akad egy Ica néni: csak meg kell őt keresni.” 
A kötet érdekessége, hogy összeköti a múltat a 
jelennel, hiszen egy CD is tarozik hozzá, melyen 
fia Doncsev András zongorázik, és menye, a va-
rázslatos hangú Gergely Éva énekel a könyvben 
bemutatott kornak megfelelő slágereket. Az est 
folyamán nyilvánvalóvá vált részünkre, hogy a 
család az író életének legfontosabb része, és a 
mai nyugdíjas éveinek legszebb pillanatai, ami-
kor két unokájával töltheti az időt. Természete-
sen jut idő legújabb könyvének megírására is, 
amit nagy érdeklődéssel várunk, és az irodal-
mi est közönségével együtt mondhatom, hogy 
öröm volt megismerkedni a kedves és mosoly-
gós bolgár-magyar emberrel. Könyvei a Kölcsey 
Ferenc Városi könyvtárból kikölcsönözhetők.

Csonka Mária

Új iDőK BolgárAi
Irodalmi est a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban

a dunakeszi bolgár kisebbségi önkormányzaT minden évben igazi kulTurális csemegével örven-
dezTeTi meg a helyi bolgár közösségeT, és a város lakosságáT. április végén irodalmi esTre invi-
TálTák az érdeklődőkeT a városi könyvTárba. Doncsev toso író, közéleTi személyiség volT
a vendég, akiT szentpéteri eszter színművésznő muTaToTT be a közönségnek.

tavalyi makrancos höl-
gyet és a két évvel ezelőt-
ti West side story-t köve-

tően a farkas ferenc művészeti is-
kola főnix színjátszó csoportja 
április közepén mutatta be újabb 
nagysikerű előadását a VoKE jó-
zsef Attila művelődési Házban 
Woodstock címmel – a Képzelt ri-
port egy amerikai popfesztiválról 
című musical nyomán. A zenés da-
rab egyébként egyben a művészi 
iskola növendékeinek vizsgaelő-
adása is volt, amelyet a három elő-
adás folyamán hozzávetőleg hét-
százan láttak.

A társulat tavaly vette fel nevét, 
azonban már évek óta Dunakeszi 
művészeti életének szerves részét 
képezi, az idei március 15-i városi 
ünnepségen szintén felléptek.

Hoványné Martikán Erika, a da-
rab rendezője elmondta, hogy ta-
nítványaival több éve dolgoznak 
együtt, sőt vannak olyan tagjai is 
a csoportnak, akik kilenc évvel ez-

előtt még a Bárdos lajos általános 
iskola színjátszó körében kezdték 
pályafutásukat.

A lelkes csapat az idei előadás-
ra már az ősz folyamán megkezd-
te próbáit, amelyek a premier kö-
zeledtével egyre sűrűsödtek. min-
denképpen fontosnak tartom meg-
említeni, hogy milyen nagyszerű 
teljesítmény ez, hiszen amellett 
hogy iskolába jártak – többen kö-
zülük idén érettségiznek – renge-
teg egyéb elfoglaltságuk van. Ze-
nés darabról lévén szó az olvasó-
próbák, szöveg- és jelenetpróbák 
mellett, énekes valamint táncos fog-
lalkozásokon is részt vettek a sze-
replők. A darab zenei részét Már-
kus Erzsébet, a koreográfiát pedig 
Poller Bence tanította be a társulat 
tagjainak. „Nagy örömömre szol-
gál, hogy milyen nagyszerű csapa-
tot alkottunk így hárman, a rende-
zés során tökéletes volt közöttünk 
az összhang.” – mondta Hoványné 
Erika, amikor a csapatmunkáról 

kérdeztem.
Az előadás egyébként a 

Woodstocki fesztiválról szólt, té-
májának középpontjában olyan 
kérdés állt, amely tudat alatt min-
den embert foglalkoztat, vagyis az, 
hogy „Vajon miért ilyen az élet?” 
A feltett kérdésre a válasz rendkí-
vül bonyolult, de a főnix kör mégis 
megpróbált magyarázatot adni rá. 
A két felvonásos előadás végére 
bemutatták, hogy szerintük hogyan 
érdemes élni.

lehetetlen visszaadni szavakban 
azt az élményt, amit a nézőtéren 
átéltek az érdeklődők. Voltak ezen 
az estén a színpadon hippik, vidám 
dalok, szomorú jelenetek, koncert-
hangulat, romantika és humor, fé-
lelem és tapsvihar…egyszerűen 
minden. Külső szemlélőként is lát-
szik az a hatalmas szeretet, a ba-

ráti szálak és az óriási csapatmun-
ka, amely összetartja a társulatot, 
és amely az előadás mögött áll, a 
színpadon is megnyilvánul.

A rendező nagy-nagy szeretet-
tel mondta tanítványairól. „úgy ér-
zem, hogy nagyon szerencsés pe-
dagógus vagyok, hiszen olyan kü-
lönleges gyerekek járnak a színját-
szó csoportba, akik elkötelezettek 
a színjátszásért. ilyen kis csoport 
nem adatik meg mindenkinek, kü-
lönleges lelkülettel kapcsolódunk 
össze. Büszke vagyok a tanítvá-
nyaimra, akik az együtt töltött évek 
alatt kivételes tehetségükkel és a 
színjátszás iránti elkötelezettségük-
kel példaértékű módon képviselték 
legfőbb hitvallásunkat, miszerint a 
színház segíti szebbé és jobbá ten-
ni az emberek életét.”

legindi tímea

„És mi arra születtünk, hogy a föld sebeit begyógyítsuk,
életünkön át, életünkön át,
Arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg ne álljunk,
induljunk tovább, induljunk tovább.
Arra születtünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk,
boldogok legyünk, boldogok legyünk,
Arra születtünk, hogy mégse dobjuk el hitünket,
hogyha szenvedünk, hogyha szenvedünk.”

a

Dunakeszi  Polgár30
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műVÉsZEt

Évek óta megrendezik a Farkas Fe-
renc Művészeti Iskolában a nyílt 
napokat, melyeken a tanszak-
ok növendékei a város különbö-

ző tanintézményeiben nyilvános tanórák 
keretében mutatják be a választott művé-
szeti ágban felkészültségüket, tehetségü-
ket. Idén május 6-7-én volt lehetősége szü-
lőknek, hozzátartozóknak megtekinteni 
e foglalkozásokat. Emellett most először, 
május 8-án Családi napot is rendeztek az 
iskola épületében, ennek keretében tánc-
házat, kiállítást, kézműves foglalkozást, 

körjátékokat, musical táncbemutatót, me-
seelőadást kínáltak az érdeklődő gyerme-
keknek, felnőtteknek. 

A programok között szerepelt egy új-
donság, egy zenés mesejáték Mesél a zon-
gora mottóval. Papp Lajos zeneszerző 
komponált kis zongoradarabokat Az égig 
érő fa című népmeséhez. A mese drama-
tizált változatát adták elő nagy sikerrel dr. 

Domoszlai Erzsébet zongoratanárnő ren-
dezésében a növendékei. 

A premier korábban, április 30-án volt, 
e napon délelőtt óvodásoknak, délután is-
kolásoknak és szülőknek játszották el a da-
rabot, melyet május 7-én a Telekeszi mun-
katársai videóra is rögzítettek s egy későb-
bi időpontban műsorra is tűzik.

– A mesejáték ötlete azon alapult, hogy 
zongorista növendékeim nagyfokú krea-
tivitással vannak megáldva – mondta kér-
désünkre a tanárnő. – A művészeti iskolá-
ban működik drámatagozat, ők rendre be-
mutatkoznak előadásaikkal. Én most pró-
bálkoztam először azzal, hogy dramatizált 
mesejátékot mutassunk be zenével párosít-
va. Ezzel még jobban kifejezhetik hangula-
taikat, gondolataikat a gyerekek, és a szín-
játszásban kinyílnak az érzelmeik, erősödik 
az egymásra figyelés készsége. A mese szép 
és érdekes, a zongoradarabok nem könnyű-
ek, de a több mint egy hónapon át, heten-
te egy-két alkalommal tartott, jó hangulatú 
próbák és külön zongoragyakorlások során 
összeállt az előadás. Sajnos, néhány nappal 
a premier előtt a királykisasszonyt alakító 
Desjardins Lola jobb karján törést szenve-
dett, így az ő zongoradarabját Ungár Cecília 
tanulta be rövid idő alatt. De velük együtt a 
többi szereplő, Ambrus Nóra, Bárdos Csen-
ge, Kocsis Veronika, Markovics Dániel, Me-
zei Virág, Nemeskéri Péter, Szíj Gellért, Vígh 
Blanka, Vígh Csaba és Zrufkó Annamária 
is mindent megtett a siker érdekében. A 
szülők, hozzátartozók is nagyon sokat segí-
tettek a kellékek, jelmezek biztosításával, a 
sikerben nekik is részük van. 

Még azt is megtudtuk a tanárnőtől, hogy 
újabb előadás tervén gondolkodik, ami-
ben várhatóan más hangszerek, sőt, éne-
kes produkciók is helyet kapnak.

A sikerre mi sem jellemzőbb, mint az, 
hogy mindhárom előadáson megtelt a 
művészeti iskola szűkös előadóterme, so-
kan be sem fértek. Mint ahogy teltházas 
volt a családi napon a drámatagozat me-
sejátéka és a programot méltóképpen lezá-
ró Mester és tanítványa című tanár-diák 
koncert is. A mindig visszatérő nézőszám 
és helyhiány problémával kapcsolatban je-
gyezte meg dr. Ruszinkóné Czermann Ce-
cília igazgatónő, hogy régóta elkészült 
már a 250 fős befogadóképességű, a tető-
térben kialakítható koncertterem terve, 
de ezidáig pénz hiányában ez nem való-
sulhatott meg. Remélik, hogy előbb-utóbb 
jut erre a fontos fejlesztésre is költségveté-
si forrás.

k.m.i.
a szerző felVételei

mesélt 
a zongora
családi nap 
a művészeTi iskolában

aKció!

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

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

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

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

- szőnyegtisztítás    1090 Ft/m2-től  - gyapjútakaró tisztítás   1500 Ft/db-tól
- függönytisztítás      860 Ft/kg-tól  - ing mosva, vasalva      460 Ft/db
- nadrág, szoknya tisztítás     890 Ft/db - kabát tisztítás    1430 Ft/db-tól
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KÖZÉlEt

2010. április 16-án 59 éves 
korában váratlanul elhunyt 
G. szűcs lászló.

1996-tól  dolgozott a Du-
nakeszi járműjavító marke-
ting és Kereskedelmi osztá-
lyán.  

2000-ben autóbaleset 
éri, melynek következtében 
2001-től rokkantnyugdíjas. 
A vasutat és újságírói hivatá-
sát megszállottan szerető és 
alázattal szolgáló G. szűcs 
lászló ennek ellenére meg-
bízás alapján tovább dolgo-
zott a nagy múltú járműjavító 
Üzem és Dunakeszi érdeké-
ben. Közlekedési szakújság-
íróként hiteles és szakszerű 
írásaival és fotóival az alko-
tó, a dolgozó ember küzdel-
meinek és sikereinek bemuta-
tásán keresztül a helyi és or-
szágos lapokban, szakfolyó-
iratokban népszerűsítette a 
dunakeszi üzem jó hírét. 

pályafutása, szíve mindig 
is a vasúthoz kötötte, bár az 
utóbbi időben elsősorban a 
magyar országgyűlés par-
lamenti szakértőjeként dolgo-
zott. munkája elismeréseként, 
nemzeti ünnepünkön, 2010. 
március 15-én, miniszteri ki-
tüntetésben részesült. 

sokoldalúságát és nyitott-
ságát dicséri, hogy pártoló-
ja volt a tállyai művésztelep-
nek, fotó és képzőművészeti 
kiállításokat szervezett, több 
ízben a józsef Attila művelő-
dési Központban is.

Nagyon szerette Dunake-
szit, a Dunakeszi járműjaví-
tót, és a vasutat. példaérté-
kű munkakapcsolatot ápolt 
kollégáival, az élet vihara-
iban is megőrizte emberi 
méltóságát, írásainak stílus-
jegyei magában hordozták 
az őszinte ember tisztaságát 
és precizitását…

sajnos többet már nem 
halljuk tőle azt a monda-
tot, amit oly sokszor, a baju-
sza alatt mosolyogva emle-
getett: „Nyugalom. Amit én 
megígérek, az meg van ígér-
ve...”

Három gyermeke, és na-
gyon sok barátja fájó szívvel 
búcsúzik G. szűcs lászlótól, 
aki oly korán itt hagyta őket.

Kedves laci! Nyugodj bé-
kességben, csendben, mi 
soha nem felejtünk el…

BarátaiD, kollégáiD, 
pályatársaiD  

G. Szűcs László emlékére

Homeokeszi
Homeopátiás rendelő

dr. Horváth gabriella
Tel.: +36-30/245-91-99

www.homeokeszi.hu

2120 Dunakeszi, Fő út 31.
nazar Med Prevenciós

Egészségközpont

✽ Allergia
✽ Fejfájás, szorongás

✽ Bőrtünetek, ízületi fájdalmak
✽ Légúti, emésztőrendszeri panaszok
✽ Húgyúti, nőgyógyászati problémák

✽ Gyermekkori betegségek
✽ Terhesség, klimax

✽ Szénanátha

nyitva: 0–24 óráig
Dunakeszi, 
Fő út 121.

tErMéKEinK: 
• Dohányáru • Pékáru 

• Ital termék • Felvágott stb...
Ünnepnapokon is nyitva tartunk!
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Nyílt lEVÉl

A választások első fordulójának éjszakáján, a bukott MSZP mi-
niszterelnök-jelöltje, Mesterházy Attila a Jobbikkal kapcso-
latban olyan kijelentésekre ragadtatta magát, melynek követ-

kezménye az lett, hogy a Jobbik feljelentést tett ellene rágalmazás és 
becsületsértés miatt. Az alábbiakban idézünk Szabó Gábor pártigaz-
gató ezzel kapcsolatos közleményéből: 

„...a Jobbik nem fasiszta párt, hanem egy Magyarországon törvé-
nyesen bejegyzett és működő, jelentős társadalmi támogatottsággal 
rendelkező erő, amely a parlamentáris demokrácia keretei között fej-
ti ki tevékenységét. 

A Jobbik tagjai, szimpatizánsai, vezetése soha nem szolgáltak 
egyetlen szélsőséges politikai diktatúrát sem, szimbólumaik között 
nem szerepeltettek önkényuralmi jelképeket, és soha nem töreked-
tek a hatalom – akár erőszakos eszközökkel történő – kizárólagos 
birtoklására.” 

A Dunakeszi Polgár legutóbbi számát olvasva szomorúan tapasz-
taltuk, hogy egyes polgártársainkat sikerrel vezette meg a balliberális 
média, így sajnálatos módon, a Jobbik dunakeszi kampányzáró ren-
dezvényével kapcsolatban egy olvasó Mesterházy Attiláéhoz hasonló 
rágalmakkal illette mozgalmunkat, megkérdőjelezve demokratikus 
elkötelezettségünket, lefasisztázva nemcsak a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom tagságát, hanem közvetve szimpatizánsainkat és 855.436 
választónkat, honfitársainkat, akikért kiállni erkölcsi kötelességünk! 

Emellett az indulatain uralkodni nem tudó olvasó igaztalan felté-
telezésekkel keverte gyanúba Varga Tibort, a Radnóti Miklós Gim-
názium igazgatóját. A dunakeszi Jobbik vezetősége kötelességének 
tartja, hogy kiálljon Varga Tibor mellett is, akit e közlemény alá-
írói (hármunk közül ketten úgy is, mint egykori diákjai, harmadi-

kunk pedig jelenlegi, a város több iskolájában dolgozó tanárkollégá-
ja), tisztességes, becsületes embernek, kiváló pedagógusnak, példa-
mutató dunakeszi polgárnak tartunk. Varga Tibor intézményveze-
tői minőségében vett részt rendezvényünkön, mint ahogy a legtöbb 
Gimnáziumban tartott rendezvényen is részt vesz. (Ezt korábban a 
Gimnázium tanulójaként, és a későbbiekben is rendszeresen tapasz-
taltuk.) Igazgató úr pártszimpátiájáról, egyetértéséről soha nem biz-
tosított bennünket, pusztán garantálta a választási törvényben meg-
határozott jogainkat, mely szerint egyenlő feltételekkel kell helyisé-
get biztosítani a jelölő szervezetek számára. 

A szóban forgó rendezvény terembérleti szerződését és számláját ter-
mészetesen mi is be tudjuk mutatni bármely illetékes hatóság részére. 

Országgyűlési képviselőjelöltünk több kampányrendezvényen el-
mondta: a fasisztázáshoz már annyira hozzászoktunk, hogy az utcán 
már meg sem fordulunk erre a szóra. Mindazonáltal érdekes ellentét-
ben állt, hogy a velünk szemben magát „egy demokrataként” megne-
vező levélíró annyira demokrata, hogy az országban élő, szavazásra 
jogosult állampolgárok „csupán” közel egytizedének, 855 ezer főnél 
is több szavazónknak, a választások során is kifejezett véleményét 
kívánja ilyen kicsinyes módszerekkel, mint amilyen a terembérlet 
megtagadása lenne, elhallgattatni. 

A további igaztalan vádaskodások, rágalmazások elkerülése végett 
a Jobbik dunakeszi szervezete jogi lépéseket fontolgat. 

Varga Zoltán Péter, 
a Jobbik dunakeszi szervezetének elnöke, Pest megyei alelnök 

Nyíri Márton, a Jobbik dunakeszi szervezetének alelnöke, 
Varga István András, a Jobbik dunakeszi szervezetének alelnöke

Reakció a Dunakeszi Polgárban 
megjelent nyílt levélre

A minap örömtől remegő hangú hölgy 
telefonált, aki köszönetet szeretet vol-
na mondani egy – számára ismeretlen 
– hölgynek, aki április 8-án a délutáni 
órákban az utcán tétován egyedül áll-
dogáló 3 és féléves kisfiát beültette az 
autójába, és bevitte a rendőrségre. 

– A sokkoló történet ott kezdődött, 
hogy ikerházunk felsőszintjéről kisfiam 
lekéredzkedett az alattunk lakó édes-
apámékhoz. Én eközben a rendkívül 
nyűgös kistesót igyekeztem megnyug-
tatni, elaltatni. mint utólag kiderült kisfi-
am nem tudott bemenni a nagyszülők-
höz, hiába kopogtatott, nem nyitottak 
ajtót. Az ikerház másik tulajdonosával 
közös a kapu kijáratunk, akinél munká-
sok dolgoztak. Napközben többször 
is visszazártam a kaput, és kértem a 
szomszédot, hogy ő is hagyja így, hi-
szen otthon van. Ha végeztek a mun-
kások, akkor kiengedi őket. A kapu 
– mint később kiderült – mégis nyit-
va maradt. Kisfiam a nagyszülőkhöz 
nem tudott bemenni, majd átmászott 
az ikerház telkét elválasztó 120 cm-
es kerítésen, és mivel a külső kapu nyit-
va volt, már kint is volt az utcán. senki 
nem állta az útját… senkinek nem kí-
vánom azt az érzést, azt a sokkhatást, 
amit átéltem, amikor szembesültem az-
zal a ténnyel, hogy az elveszett kisfia-
mat a rendőrség hozza haza...  

szerencsére vannak még nagysze-
rű, jó szándékú emberek – mondja 
perceknek tűnő szünet után hálával a 
hangjában. – mint később a rendőrök-
től megtudtam, egy édesanya –aki a 
hasonló korú gyermekével arra autó-
zott – meglátta a veszélyes úttest szé-

lén, a pékség előtt egyedül álldogá-
ló kisfiamat, akit felvett a gépkocsiba. 
Az ismeretlen kismama a két gyerekkel 
beült a közeli fagyizóba, és csak utá-
na adta át kisfiamat a rendőrségnek. 
mindeközben én erről semmit nem 
tudtam, már éppen elaludt a kisebbik 
gyermekem, amikor a rendőrök meg-
jelentek ádámmal. Amikor elmond-
ták, hogy mi történt, sokkos állapotba 
kerültem. Hirtelen nem gondoltam rá, 
hogy elkérjem a hölgy adatait, és arra 
sem, hogy vajon hogyan találtak meg 
bennünket. Valószínűleg ádám mond-
hatta meg a címünket, akinek koráb-
ban tanítottam, hogy hol lakik. 

Később a közeli cukrászdában az 
egyik ismerős cukrász hölgy mesél-
te nekem – felismerte ádámot – hogy 
egy állapotos kismama vitte be őt a na-
gyobb gyerekével. A fagyizóból men-
tek át a rendőrségre. s azt is elmesél-
te, amit a kismama mondott, hogy a kö-
zeli pékség előtt, az úttest széléről vet-
te fel. ő volt az egyetlen, aki megállt és 
betette a kocsijába! Ezek után kerültem 
ismét olyan idegállapotba, hogy napo-
kig nem voltam önmagam. 

ismeretlenül is szeretnék köszöne-
tet mondani annak az áldott állapot-
ban lévő hölgynek, aki sajátjaként vi-
gyázott a kisfiamra és gondoskodott 
arról, hogy haza kerüljön a gyermek. 
Köszönöm a rendőröknek is, hogy ha-
zahozták ádámot – mondta elcsukló 
hangon a boldog édesanya, aki kéri 
az ismeretlen hölgyet, hogy az újság 
szerkesztőségébe juttassa el elérhe-
tőségét, hogy személyesen is megkö-
szönhesse jótettét. 

Köszönet az ismeretlen segítőnek! Gyermeknapi  Mini Mulatság
Dunakeszi- alsón

a Baba-Mama Klub
szervezésében

Szeretettel várunk mindenkit 
2010. május 29-én, szombaton 9. 00–12. 00 óra között 

a játszótér környékén!

ProgrAmok:
✺ Bababörze:  9. 00–12. 00

Kismamák jelentkezését várjuk, akik szeretnék eladni gyermekeik már 
kinőtt, jó állapotú ruháit, illetve játékait és különböző baba - felszere-
lési holmikat. Helyfoglalás május 21-ig 1.000,- Ft /m2 áron, mely-
nek bevételéből a hamarosan megnyíló védőnői szoba felszerelését, 
valamint gyermeknapi rendezvényünket támogatjuk. Helyet foglal-
ni telefonon Szabolcs Csillánál a +36-30/636-4699 számon, illet-
ve e-mailben a szekeszi@freemail.hu címen lehet, de mivel a helyek 
száma korlátozott, a jelentkezés sorrendjében foglaljuk le a helyeket.

✺ Aszfaltrajz:  9. 00–10.30
✺ mesekuckó: 9. 30–11.30

✺ Arcfestés: 10.00–11.00 (korlátozott a létszám)
✺ kézműves foglalkozás: 10. 00–11. 30

✺ gyurmarci: (marcipán figurák készítése) 10. 00–11. 00
✺ mondókázás, körjátékok: 10 30–11. 00

✺ Játékos vetélkedők: 11. 15–11. 45

A programok lebonyolításához várjuk a lelkes, ügyes kezű 
anyukák jelentkezését, illetve minden újabb ötletet, felajánlást 

a fenti elérhetőségeken! Gyertek el minél többen!
(Eső esetén a program sajnos elmarad!)
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KÖZÉlEt

Dunakeszi egyre népszerűbb 
lakóhely az emberek szá-
mára, hisz a nem is olyan 
régen még nagyközséggént 

számon tartott település mára a fő-
városból kiköltözők egyik célpontjá-
vá vált. A kertekben ilyenkor már zöl-
dell a fű, és sok család valamilyen ál-
latot is tart.

„Manapság már leginkább házi-
kedvencnek veszik meg, fogadják örök-
be a kutyákat, macskákat vagy egyéb 
divatállatokat az emberek. Ez nem baj, 
de azt mindenki fontolja meg, mielőtt 
egy helyes kis négylábút visz az ottho-
nába, hogy komolyan gondolja-e, hogy 
akár hosszú éveken át képes lesz-e gon-
dozni, etetni a gyorsan családtaggá 
váló kedvenceket” – mondta dr. Ker-
tész Péter állatorvos.

Első lépésként a kiszemelt állat meg-
vásárlása előtt lehetőség szerint érdek-
lődjünk a szülők egészségi állapotáról, 
ha tehetjük nézzük is meg őket. Ami-
kor kiválasztjuk és megvesszük a ku-
tyát vagy macskát, mindig kössünk 
adás-vételi szerződést, hogy az eset-
leg később felmerülő problémák mi-
att tudjunk kihez fordulni. Azt nem árt 
tudni, hogy aki menhelyről vesz örök-
be állatot, azt biztosan ivartalanítva 
kapja meg, vagy szerződésben kötele-
zik erre hisz ez ma már előírás.

„Ha tenyésztőtől, vagy menhelyről 
visszük haza új kedvencünket, az első 
mindig az legyen, hogy egy állatorvo-
si kontrollra elvisszük. Persze nem árt, 
ha már a vásárláskor átnézzük az állat 
papírjait, mert ha például egy kisku-

tyának, amelyik már megkapta az első 
oltásokat, nincs számozott oltási köny-
ve, netán nincs bechippelve, akkor él-
hetünk a gyanúperrel, hogy nem az a 
kutya, aminek mondják” – vette át a 
szót dr. Szlamka Péter állatorvos, aki 
hozzátette: „Ma már a tulajdonosvál-
táskor kötelező a chip.”

Mint kiderült, éppen most van az 
aktuális oltások ideje. A két szakember 
egybehangzóan kijelentette, az alapol-
tási sorrendet mindenképpen be kell 
tartani. A kiskutyáknál az oltási sor vé-
gén négyhónapos korban kell beadatni 
az első, veszettségelleni oltást, amit fél-
év múlva meg kell ismételni, majd attól 
kezdve évente kell újra orvoshoz vin-
ni a következő vakcina beadatása mi-
att. Ugyanakkor kaphatja meg a féreg-
hajtót is. „A cicáknál is nagyon fontos 
a veszettség elleni oltás, hisz a kóbor 
macskák a városi veszettség fenntar-
tói, sosem tudhatjuk, mikor kerül kap-
csolatba kedvencünk egy ilyen állattal. 
Legnagyobb a veszély az ivarzási peri-
ódusban, ekkor kóborolnak el igazán, 
ezért ajánlom a macskák ivartalanítá-
sát is” – sorolta Kertész doktor. – „Az 
állatok tavaszi vedlése az évszak elcsú-
szása miatt éppen most zajlik, éppen 
ezért ajánlott napi egyszer átkefélni 
kedvencünket, ezzel is elősegítve, hogy 
mihamarabb megszabaduljon a felesle-
ges szőrcsomóktól.”

Nagyon fontosnak tartják az orvo-
sok, hogy megfelelően tápláljuk állata-
inkat. „Ne etessük folyamatosan, azaz 
ne legyen a tálján állandóan étel, csak 
friss ivóvíz, csak és kizárólag a megszo-
kott étkezés időben kapjon kész, teljes 
értékű tápot kutyánk vagy macskánk. 
Ha netán maradékkal is kiegészítjük a 
táplálékát, akkor azt ne moslékszerűen 
összeöntve adjuk neki. Ha megsajnál-
juk, és a családi étkezéskor egy-egy ju-
talomfalatban részesítjük, akkor igazi 
kunyeráló válik belőle, aki nélkül nem 
múlhat el egyetlen családi étkezés sem” 
– folytatta dr. Kertész.

Nagyon fontos a szakemberek sze-
rint, hogy képesek legyünk arra, ha 
kell, elvegyük állatunk elől az ételt. 
Egyrészt ez az állat helyes rangsorát 
erősíti – azaz első a gazda –, másrészt 

sétáltatás közben így meg tudjuk aka-
dályozni, hogy az utcán talált, esetleg 
mérgezett táplálékot megegye.

Hol tartsuk az állatot? Nos, Szlamka 
doktor szerint mindenképpen biztosít-
sunk számukra egy olyan biztonságos 
helyet, ahol nyugodtan pihenhetnek. 
A kutyát tarthatjuk csak kint, ám ép-
pen a szeretet jeleként időnként – ne-
tán zord, csapadékos időben – akár be 
is engedhetjük a házba. Ezt minden-
képpen a szeretet jeleként fogja ke-
zelni. A macskáknak biztosítani kel-
lene a szabad járkálást, hisz ők kétla-
kiak. „Tudni kell róluk, hogy amíg a 
kutya szolgálja, addig a macska hasz-
nálja az embert” – árulta el a doki. Ám 
arra figyeljünk oda, hogy kizárással 
sose büntessük őket, mert akkor eset-
leg megszökhetnek a háztól. A macska 
sokkal sértődősebb, mint a kutya, de 
egyikük „haragját” se próbáljuk meg 
kedveskedéssel, jutalomfalatkákkal ki-
békíteni, mert az bizony a gazdi tekin-
télyét csorbítja. Ugyanis a behódolás 
jeleként értelmezik a „békejobbot”.

Általában ez a sértődés akkor érez-
hető a legjobban, amikor a gazdi és 
családja elutazik, és a kedvencüket 
más felügyelete mellett otthon hagy-

ják. Ilyenkor – főleg a macskák – még 
arra is képesek, hogy bosszút álljanak 
a gazdin: odapiszkítanak a lakásba, 
szétszednek egy-két párnát. Viszont 
ha magunkkal visszük őket, nem árt 
egy-két dologra odafigyelni az utazás-
kor. „Külföldi út esetén érvényes kisál-
lat-útlevelet kell kiváltani, amit bárme-
lyik állatorvosi rendelőbe megkaphat 
mindenki. Hosszabb úton álljunk meg 
többször, és vigyázzunk arra, hogy ár-
nyékos helyen utazhasson. Sose tegyük 
őket szabadon a kalaptartóra, mert egy 
hirtelen fékezés esetén komoly sérülé-
seket okozhatnak” – közölte dr. Ker-
tész Péter.

- molnár -

Ha egy kutya nincs chippel ellátva, és nincs számozott oltási 
könyve, akkor ne vegyük meg

  Az eb szolgálja, a macska 
használja az embert

„jaj, de aranyos ez a kiskuTya! Tündéri ez a kiscica! vigyük haza!” hányszor hallanak a szülők 
hasonlókaT, főleg a Tavaszi szezon végén, amikor gyermekeikkel kiállíTásokon vagy egyszerű-
en csak az uTcán Találkoznak egy nyafogó kedves kis állaTTal. ha valaki állaTTarTásra adja a 
fejéT, jól gondolja meg, vajon képes-e, akar-e Több éven kereszTül gondoskodni a lassan csa-
ládTaggá váló négylábúakon. a dunakeszin működő blöki bT rendelőjének kéT állaTorvosa, 
Dr. Kertész péter és Dr. szlamKa péter segíTségével annak járTunk uTána, milyen Teendői 
leheTnek a gazdának, ha kuTyáT vagy macskáT akar TarTani.

Hódítanak a divatállatok
ma már nem kell csodálkozni, ha 
valaki a város utcáin pórázon sé-
táltatott görénnyel vagy patkány-
nyal találkozik. egyre nagyobb di-
vattá válik ezen állatok, illetve ki-
sebb rágcsálók otthoni tartása. „a 
görény és a patkány hihetetlen in-
telligens, könnyen kedvencévé vá-
lik bárkinek. igaz, a görény önfe-
jű és makacs, keményen le kell tör-
ni, ha lázad a rend ellen” – tudtuk 
meg kertész doktortól.

arra azonban vigyázni kell, hogy 
amikor oltani visszük, figyeljünk, 
mit kap, hiszen vannak olyan oltó-
anyagok, melyek akár allergiás ro-
hamot is kiválthatnak náluk. ha va-
laki megtartotta a húsvétra kapott 
nyuszit, az mindenképpen oltassa 
be a szúnyog által terjesztett be-
tegség, a myxomatozis ellen.

Mikor forduljunk  
állatorvoshoz?

Vannak olyan jelek, ami alapján 
majdnem biztosak lehetünk abban, 
hogy kedvencünk megbetegedett. 
Nézzük, a szakemberek mikre hív-
ják fel a gondoskodó gazdik figyel-
mét. Ha bármelyiket tapasztalják a 
felsoroltakból, azonnal vigyük állat-
orvoshoz.
• nem eszik, étvágytalan
• bágyadt 
• nem szívesen mozog 
• nem játszik
• sokat iszik, és sokat vizel
• tartós hasmenés, hányás
• púposít, görnyedten jár  
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A Csodaszép névre hall-
gató szolgálati kutya 
gazdájával meglátogat-
ta egykor volt „iskolá-

ját”. Az alkalom különleges volt, 
de erről essék szó később. Előbb 
arról, hogy negyedik alkalom-
mal rendezett nyílt napot ápri-
lis 28-29-én óvodásoknak, álta-
lános és középiskolás diákoknak 

az ORFK Dunakeszin működő 
Oktatási Igazgatósága. A két nap 
alatt összesen közel nyolcszáz fia-
tal ismerkedhetett a rendőrkutyák 
különleges képességeivel, a külön-
böző bűnügyi technikai eszkö-
zökkel, rendőrségi szolgálati jár-
művekkel, védőfelszerelésekkel.

Mindkét nap találkozhattak a 

gyerekek a Dunakeszi Rendőrka-
pitányság közlekedésrendészeti 
osz tálya munkatársaival, valamint 
a bűnmegelőzési előadóval. Nagy 
érdeklődéssel próbálták ki ismere-
teiket a közlekedésbiztonsági vala-
mint a bűnmegelőzési tesztek ki-
töltésével. E témakörökben rajzo-
kat is készítettek és rögtönzött ke-
rékpárversenyre is sor került.

A program fénypontja az igazga-
tóságon kiképzés alatt álló kutyák 
izgalmas, látványos bemutatója 
volt. Láthattak a gyerekek csopor-
tos fegyelmező-, egyéni fegyelme-
ző, csoportos őrző-védő, speciá-
lis kábítószer és robbanóanyag ke-
reső, valamint speciális őrző-védő 
gyakorlatokat. Humorban sem volt 
hiány. Peti kutya egy táskából ki-
ugorva fogta el a túszejtőt, egy má-
sik kutya Bagaméri fagylaltos ko-
csijából tört ki a bevételre „igényt 
tartó” csibészre. S az is nagy si-
kert aratott, amikor egy felül nyi-
tott ketrecbe gyerekek bújtak és 
egy jól megtermett német juhász-
kutya könnyedén átugrotta a kicsi-
nyeket. Kísérő programként Kung 
fu és kommandós bemutató is izga-
lomban tartotta a közönséget.

A bemutató első napján jelen 
volt dr. Bencze József rendőr al-

tábornagy, országos rendőrfőka-
pitány. Köszöntőjében méltatta a 
61 éve működő oktatási igazgató-
ság magas színvonalú tevékenysé-
gét. A hagyományos járőrvezető, 
majd nyomkövető szaktanfolyam-
ok mellett idővel kibővült az isko-
la profilja a robbanóanyag- és ká-
bítószer-kereséssel. Az is örömte-
li, hogy felerősödött a nemzetkö-
zi érdeklődés a honi kutyavezetői 
képzés iránt. Megtudtuk, hogy je-
lenleg 652 kutya szolgál a rendőr-
ség kötelékében, ezt a számot leg-
alább száz kutyával kívánják gya-
rapítani.  

Beszéde végén elismeréseket 
adott át, többek között a Heves 
megyei rendőr-főkapitányság ál-
lományában szolgáló Sára Károly 
rendőr törzszászlósnak, akinek 
Csoda szép nevű 9 éves szolgála-
ti kutyája, egy brutális betörést 
követően az elkövetés helyszíné-
től végig vezette a nyomozókat a 
tettes lakásáig. A sértett, Maksa 
Józsefné a rendőrség segítségével 
eljött és itt köszönte meg a törzs-
zászlósnak és kutyájának a tevé-
kenységét. Bencze József az ered-
ményes elfogásért emlékplakettet 
adott át Sára Károlynak. 

Az igazgatóság megalakulása 

óta arra törekszik, hogy jó kap-
csolatot ápolhasson városunk la-
kosságával. Suszter Ferenc rendőr 
őrnagy, az igazgatóság kutyaveze-
tő kiképző osztályának vezetője 
kérdésünkre elmondta, hogy Du-
nakeszi önkormányzatával külö-
nösen jó a kapcsolatuk. Például a 
mellettük lévő lakóparknak átad-
tak egy területet játszótér kialakí-
tására. Ugyancsak jó a kapcsola-
tuk a városi rendőrkapitányság-
gal is. Szeretnék megoldani, hogy 
rendőrkutyák kerüljenek ki a köz-
területre, és megjelenésükkel erő-
sítsék Dunakeszi közbiztonságát 
azért, hogy az emberek nyugal-
mat és biztonságot tudhassanak 
magukénak. 

Katona M. István
A szerző felvételei 

A kitüntetett csodaszép
nyílt nAp Az orFK oKtAtási iGAzGAtósáGon

Kedves Gyerekek!
A PÓDIUM Társulat bemutatja

A dzsungel könyve
című gyermek előadást 

2010. május 29-én  
11:00 és 14:00 órától.
Helyszín:

Széchenyi István Általános Iskola
Piros épület színházterme

2120 Dunakeszi, Károlyi u. 23.
Jegyvásárlás:

személyesen az iskolában,
vagy +36-30/593-52-58-as telefonszámon 

előzetes egyeztetés alapján.
Bejárat a körforgalom felől!

Az egyes előadások támogatói jegy ára: 
1500.-Ft

Szeretettel meghívjuk a város la-
kosságát a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár ünnepi könyvheti prog-
ramjaira.

május 31-én hétfőn 
9 órakor az 1. sz. fiókkönyvtárban, 
10.30 órakor a központi könyvtár-
ban Nógrádi Gábor és Nógrádi 
Gergely írók várják ifjú olvasóikat.

június 1-jén kedden 
olVAsóK NApjA

Egész nap ingyenes beiratkozás, in-
gyenesen igénybe vehető szolgálta-
tások.

Kérdezz-felelek! Vetélkedős játék sok 
nyereménnyel Erkel ferenc születésé-
nek 200. és Kölcsey ferenc születé-
sének 220. évfordulója alkalmából

Együtt könnyebb- az internet, az 
elektronikus szolgáltatások megis-
merése, és használata könyvtárosok 
segítségével 

14 órától Könyvheti könyvvásár a 
líra Könyvesbolt kínálatából

16 órakor meg-
emlékezés és ko-
szorúzás Kölcsey 
ferenc szobrá-
nál.

június 3-án csütörtökön
Köszöntjük a 100 éves Alagot!

18 órakor Előtér-kiállítás
Az alagi turf élet festményeken cím-
mel
A kiállítás képeit válogatta és bemu-
tatja: száraz György

18.30-kor
Helytörténeti előadások
Csoma Attila: Alag története régi ké-
peslapokon keresztül
lőrincz róbert: Az alagi temető hí-
res halottai
száraz György: Az alagi lóverseny-
zés az irodalom tükrében
Az est végén kötetlen beszélgetés a 
könyvtár udvarában

Programjainkra szeretettel várunk 
mindenkit. Keressék könyvtáraink-
ban a Helytörténeti Szemle legújabb, 
alagi különszámát!

KÖZÉlEt

Könyvheti meghívó



36 Dunakeszi  Polgár

Jet-ski Dunakeszin
sport

– Húsz éves a Jet-ski szövetség, hogy 
kapcsolódtál be?

– Fiatal koromban motorversenyző vol-
tam – mondta Juhos úr. – A sportág irán-
ti szeretetem megmaradt és így kapcsolód-
tam be, azáltal még jobban, hogy a 23 éves 
fiam is aktív versenyző, a JB-Tech Kft. SE 
sportolója  már öt éve. 

– Mesélj a sportágról a kedves olvasók-
nak.

– A versenyek májustól október közepé-
ig tartanak, négy kategória van, Forma1 
és Forma2, álló és ülős. A versenyen egy 
futam 30 + 2 percig tart, egyszerre átlag 
20-30-an indulnak. A Világbajnokságon 
három futam összesítése adja a végered-

ményt. Rendeznek továbbá EB és VB-t. 
– Mi a különbség az F1 és F2 között?
– Az F1-nél a kétüteműnél 1300 cm3, a 

négyüteműnél 2000 cm3 a felső határ. A 
versenygépmotor alkatrészei, a test alsó 
része szabadon módosítható, nincs mini-
mális súlyhatár. A biztonsági előírások-
nak meg kell felelni, a végsebesség 160 
km is lehet. AZ F2-nél a motor henger-
űrtartalmának felső határa 1800 cm3. Ti-
los a hajótest könnyítése, motor, turbina,  
karbulátor módosítása, itt a végsebesség 
130 km lehet. 

– Büszke vagy fiadra és az eredménye-
ire?

– Igen. Az ülős kategóriában versenyez, 

a magyar bajnokságon az amatőröknél 
2003-ban, 2006-ban Noviceben, és 2009-
ban a profik között szerzett aranyérmet.  
2008-ban a belgrádi Világbajnokságon az 
ülő kategóriában világbajnok, a tavalyi is-
mét Belgrádban megrendezésre kerülő Vi-
lágbajnokságon ezüst érmet szerzett.

– Úgy tudom az idén hazánkban lesz a 
jet-ski Világbajnokság?

– Igen, augusztusban lesz Kecskeméten, 
szeretnénk, ha a sportágunk újabb világ-
bajnoki címmel gazdagodna.

Kép, szöveg: 
Solymosi László

a duna nagyszerű leheTőségeT ad a jeT-ski sporTág-
nak. mosT a Tavasz beköszönTével, a duna-parTján 
séTálva, láTni a sporTág szerelmeseiT, ahogy a vizeT 
szelik nagy sebességgel. jUhos árpáD a jeT-ski szö-
veTség Technikai vezeTőjével, oTThonában beszélge-
Tek a sporTágról.

sírkő-műkő, 
és minden, ami „kő”

Márvány, gránit, mészkő és műkő síremlékek 
készítése. Épületek teljeskörű műkövezése. 
Lépcsők, párkányok, teraszok, kerítés fedlapok, 
medenceszegély, fürdőszoba és konyhapultok, 
ablakpárkányok méret utáni készítése. 
Előregyártott kerítéspanelek, járdalapok  
és kerítésoszlopok, kerti díszek,  
grill sütők, baluszter korlátok készítése.

kő a köbön kft. Műhelycím: göd, nemeskéri u. 33.
Mobil: +36-20-9413-977, fax:06-27-331-663  

Email: lakatoskalman@freemail.hu, www.koakobonkft.hu

TALÁLJUK MEG EGYÜTT A MEGOLDÁST!
- Szabadfelhasználású jelzálog- 

hitel ingatlan fedezettel.
- Végrehajtás, magánhitel, 

felmondott hitel nem akadály!
- Lakásvásárlási  

hitelkonstrukciók!
- BAR-listásoknak is 

van lehetőség.
- Akár jövedelem igazolás  

nélkül is!!!

tel.: +36-20/613-0981
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Kedves borkedvelő, 
jövendőbeli vendégem!

GUTTMANN VILMOS termelő borkimérése Dunakeszi, Toldi u. 3. sz. 
alatt található, ahol minőségi Mátrai és Duna-melléki fehér és vörösborokat 

vásárolhat az Ön által hozott edénybe kimérve. 

Bor neve Bor ára Megjegyzés
Zala gyöngye 320.-Ft/liter illatos, lágy fehér száraz bor 
Zöld veltelini 320.-Ft/liter tüzes, gyümölcsös, testes, 
  jó savérzetü, minőségi fehér bor 
Királyleányka 320.-Ft/liter illatos, elegáns jó savérzetű, 
  minőségi száraz fehér bor 
Zweigelt 360.-Ft/liter aromás, testes sötétvörös  
  bársonyos, minőségi vörös bor  
  (Duna-melléki Váci)
Zweigelt 540.-Ft/liter telt, tűzes, selymes-bársonyos  
  sötétvörös - több versenyen  
  aranyérmes minőségi vörös bor. 
  (Mátrai-Erdőkertesi )

A borok általános jellemzője: alacsony kéntartalom.

A termelői borkimérés nyitvA tArtásA:
Hétfőtől - Péntekig 17- 20 óráig 

szombat - vasárnap : 10-14 óráig. 
 

MEGköZELíTéS:
Dunakeszi - Toldi lakópark - Spar áruház 

mögötti zöld ház.

LEGyEN A VENDéGEM!   
Bővebb információ: 

+36-30/541-5159 telefonon. 

„A Decathlon mottója: Elérhetővé tenni a 
sportolás örömét mindenki számára. Ennek 
az elvnek megfelelően szeretnénk mi is itt 
Dunakeszin a 2010-es évet felépíteni a sport-
rendezvényeink kapcsán.” – mondta Laposa 
Gergő a szinte egész napos program egyik 
főszervezője.

Ennek az elképzelésnek az első állomása 
volt az áprilisi futóverseny, amelyet a jövőben 
olyan egyéb sportrendezvények követnek 
majd, mint például a labdarúgó mini VB vagy 
az áruházban megrendezésre kerülő gyer-
meknapi programok.

A rendezvény ötletgazdája Orosz Ákos 
volt, aki oroszlánrészt vállalt a szervezésben 
is.  

A rendezők mellett sok fiatal áruházi dolgo-
zó is részt vett a szervezésben, koordinálás-
ban, a rendezvény sikeres lebonyolításában. 
Gyors és hatékony munkájukat szintén érde-
mes kiemelni, percek alatt regisztrálták azo-
kat az alsó- és felső tagozatos diákokat, vala-
mint a felnőttek korcsoportjában versenyezni 
kívánó futókat is, akik a helyszínen neveztek 
be az erőpróbára.

Az iskolák közül a Bárdos lajos általános 

iskola diákjai bizonyultak a leglelkesebbnek, 
előzetes nevezéseik alapján kilencven fővel 
jelentek meg a futóversenyen. Összesen több 
mint kétszázan álltak rajthoz a nap folyamán 
három korcsoportban, közülük mintegy öt-
venen pedig a „felnőtt kategóriában” verse-
nyeztek.

Az első tíz helyezett nyereményekkel, a töb-
bi versenyző pedig egy kis erőnléti edzés él-
ményével távozott a helyszínről a délután 
órákban.

A nap folyamán a résztvevőknek és az ér-
deklődők számára is egyaránt lehetőség 
nyílt a Decathlon áruház labdajátékainak ki-
próbálására is: turnball, back to ball, tollas, 

speedminton, labdarúgás és kosárlabda vár-
ta a sportolni vágyókat.

A gyönyörű napsütéses nap a sport je-
gyében telt el. A fiatal szervezőcsapat célja 
– hogy minél több gyereket, iskolást és szü-
lőt megmozgassanak – látványos sikerrel zá-
rult. A lakosság sportolását segítő programok-
ból „csak” egy kis ízelítőt kaptak a résztve-
vők, hiszen számtalan megvalósításra váró öt-
let van még a szervező társaság tarsolyában 
– mini labdarúgó VB, kerékpártúra, gyermek-
nap – amely mind-mind az egészséges élet-
módot szolgálja…

kép és szÖVeg:
leginDi tímea 

idén áprilisban első alkalommal kerülT megrendezésre a decaThlon családi fuTónap, melyeT igen 
nagy érdeklődés övezeTT. a helyszín – illeTve a rajT és a cél állomása – városunk egyik közponTi 
TerüleTén, vagyis a szenT isTván parkban, a lakóTelep szívében volT.

DECAtHlon – családi fuTónap
sport
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saKK
A radnóti miklós Gimnáziumban rendez-
ték meg a ii. Nógrádi Attila emlékver-
senyt. A megjelenteket solymosi lászló, a 
pest megyei sakkszövetség és Alagi DsK 
elnöke köszöntötte. A díjakat Nógrádi At-
tila édesapja és édesanyja adta át. Nóg-
rádi Attila sakk-készletét a legjobban sze-
replő alagi sakkozó, Kovács Dániel nyer-
te el. 
Eredménynek:
i-ii. kcs: 3. Kovács Dániel
iii-iV kcs.: 4. Dióssi Csaba, 5. Bernáth pé-
ter 
felnőttek:  9. Üveges Viktor, 12. Nógrá-
di józsef.

pest megye szuper bajnokságban  Duna-
keszi Kinizsi – Nagykáta 5,5 4,5
(győz: Nádasdi,  Kiss i.  döntetlen: szabó, 
molnár p, fenyvessy, Gránicz, molnár s,  
Batisz, mundi)

KézilabDa 
Dunakeszi Vasutas-magyarság  férfi kézi-
labda csapata az NB ii-ben két veresé-
get szedett össze. Az ifi csapat magára 

talált.
ftC ii – DVsE 38-26 (juhász 7, szénási 5, 
lengyel 4, Kalmár 3, Csuka 2,  iváncsik 2,  
martisz 1, farkas 1, ihász 1)
DVsE-pilisvörösvár 27-29 (Bagi 6, szénási 
6, martisz 4, Baity 4, lengyel 4, iváncsik 
1,  Kovács 1,  Kalmár 1)
XVi. ker. –DVsE 29-28 (szénási 7, Baity 
4, szőcs 4, martisz 3, iváncsik 3,  Kalmár 
3, Kovács 2, farkas 1, ihász 1) 

labDarúGás
A DVsE csapatának az NB iii-ban nem 
megy, a 13. helyen állnak. A csatárai gól-
képtelenek.
maglód-DVsE 5-0
püspökladány-DVsE 3-0
DVsE-Balassagyarmat 0-2
jászsport-DVsE  4-1 (lőrincz)
ózd-DVsE 2-3 (Kiss á 2, lőrincz) Bajnok-
ságban, ez a második tavaszi győzelem 
volt.
pest megye i/B csoportban szereplő Kini-
zsi első csapata gyűjtögeti pontjait, jelen-
leg a 6. helyen áll.
Dunakeszi K-Dunabogdány 3-1 (sütő, Kul-
csár, szabó G 11-esből)

sport ErEDMényEK perbál- Dunakeszi K 3-1 (Balai)
Dunakeszi K- pécel 2-2 (Katona, Váradi)
második csapata, a pest megye iii. osztá-
lyában szerepel.
pilisszántó-Dunakeszi K ii. 3-0
Dunakeszi K. ii – sZE-fi 4-0 (szilva 2, 
Varga 2)
Budajenő-Dunakeszi K. ii. 2-2 (tardi  p, 
Balai)
A Dunakeszi KK női kézilabda csapata, 
a pest megyei bajnokságban gyűjti pont-
jait.
Dunakeszi KK- Kiss árpád VDsE 29-28 
(Horváth 9, Kocsis 6, sziliczi 5, földesi 3, 
Kapella 2, Csombor 2, Deézsi 2)
Gyömrő – Dunakeszi KK  31-22 (Kovács 
6, Kapella 4, Csombor 4, Horváth 3, 
sziliczi 2, földesi 2, Deézsi 1)
Dunakeszi KK-Cegléd  36-27 (Blaskó 10, 
Deézsi 6, Horváth 5, Kapella 4
Dunakeszi KK- salgótarján 27-25 (sziliczi 
6, Deézsi 5, Kollarics 4,  földesi 3, Csom-
bor 3, Horváth 3, Kocsis 2, Blaskó 1,)
sülysáp-Dunakeszi KK 17-31 (Horváth 
13, földesi 6, Kapella 5, Kocsis 3, Deézsi 
3, sziliczi 1)

Dunakeszi KK- inárcs 27-22 (Kocsis 8, 
sziliczi 6, földesi 4, Kapella 3, Blaskó 2, 
Horváth 2, Deézsi 2)

(solymosi)

sport

Eladó Dunakeszi-alsón 919 m2-es 
szép parkosított telken, 98 m2-es 
2 + 2 félszobás családi ház.
Konyha-étkező gyönyörű nagy 
konyhabútorral. Nappali + 3 kül-
önálló szoba . Hatalmas fedett 
terasza van./20,28 m2/. A ház 
gépészetileg 10 éve lett felújítva 
és 4 éve belső felújítás történt. 
Garázs 2 autó részére.

Eladó Dunakeszi központi 
részén, 2 lakásos családi ház 
egyik fele. Az ingatlan teljes 
körűen fel van újítva, új 
nyílászárók, új közművek,új 
burkolatok. 80 m2-es a lakás 
323 m2-es telekrésszel.
Földszinten található: 2 szoba, 
nappali-konyha, fürdőszoba .
Tetőtérben 16 m2-es szoba van 
kialakítva. Melléképület 14 m2, 
pince 4 m2. Fedett kocsi beálló, 
saját lekerített kertrész.

Eladó Gödön rendkívül jól 
megépített új építésű 122 m2-es 
ikerház. 100 nöl telekkel.
Szuterén 45 m2, 
földszint 45 m2 + tetőtér. 
17 m2-es terasz, garázs.
Nagyon jól megközelíthető, 
jó közlekedés.

Nyugalom és harmónia, 
ez vár Önre!!! Dunakeszi 
kertvárosi részén új építésű  
3 lakásos sorházban 102 m2 
lakóterületű lakások eladók, 
4 szoba, + nappali, konyha-
étkező, 2 fürdőszoba. A 
lakásokhoz saját kertrészlet 
és  fedett gépkocsi beálló 
tartozik a bejárati rész    
viacolorral burkolva.

KIHAGYHATATLAN AKCIÓ!!!!! 
MOST AJÁNDÉK KÜLFÖLDI 
UTAZÁS AZ ELSŐ  
VÁSÁRLÓNAK!  
Eladó Nagytarcsán 1840 m2-es 
telken, ÚJ ÉPÍTÉSŰ,  
4 lakásos, 98 m2-es 1 szobás + 
2 félszobás + nappalis sorházi 
lakások, 23 m2-es garázzsal, 
légkondiciónálóval.
A lakásokhoz önálló telekrész 
tartozik.

Sződliget kiemelten kedvelt 
részén 900 m2-es telken épült 
80 m2-es 3 szobás családi ház 
eladó. Az ingatlan csendes 
aszfaltozott utcában található 
a vasút állomás 5 perc iskola 
óvoda a közelben, szépen 
gondozott parkosított udvar. A 
gépkocsi tárolására 16 m2-es 
garázs az udvaron melléképü-
letek, pince, kút. A családi 
ház fűtése gáz cirkó-kombi 
alternatív fűtésként 2 db jól 
működő cserépkályha.

Irányár: 26,8 M Ft/db
T.: +36-70-361-2104  

Irányár: 24,8 M Ft
T.: +36-70-361-2107

Irányár: 29,9 M Ft
T.: +36-70-361-2105

Irányár: 25,8-28,5 M Ft-ig
T.: +36-70-361-2101

Irányár: 23 M Ft
T.: +36-30-9929-060

Irányár: 21,9 M Ft-tól
T.: +36-70-361-2101

MEGnYiToTTuk GÖdi iRodánkaT a Pesti úton a Penny Market melletti üzletsoron!
Tel.: 06-27/332-782  E-mail: worldhouse1@invitel.hu

TELEFon: 06-27/391-398, 06-27/393-141   MoBiL: +36-20/973-2789
adás – vétel – csere – értékbecslés – ügyvédi iroda – jogi tanácsadás – földhivatali ügyintézés – hitelügyintézés

World Build 2002 Ingatlanközvetítő Kft.
2120 Dunakeszi, János utca 2.
E-mail: worldhouse@invitel.hu
Web: www.ingatlan.com/worldhouse

Nyitva tartás:
H-P: 8-18h   Szo: 9-14h

WORLD hOUSE
INGATLANIRODA
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sport

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

Ledvilágítás technika

DUNAKESZI TENISZKLUb!
Szeretettel várunk minden teniszezni vágyót teniszklubunkban, 

nemre és korra való tekintet nélkül.
A Dunakeszi Vasutas Sporttelepen található  

Teniszközpontunkban magasan képzett edzők segítségével 
ismerhetik meg ennek a csodálatos sportnak a részleteit.

Az óvodásoktól kezdve minden korosztályban oktatjuk  
a fiatalokat és felnőtteket.

A hobbi teniszezők számára hét salakos pálya  
és egy fedett csarnok bérelhető.

keressék fel honlapunkat,  
a www.dunakesziteniszklub.hu címen, ahol részletes  

információkat találhatnak egyesületünkről.
Várjuk minden teniszt és sportot szerető érdeklődő 

jelentkezését a +36-30-99-04-021  
és a +36-70-50-60-950 telefonszámokon.



Ha fontos a jó ár...Vásároljon a fóti Corában 
2010. május 11 – 2010. május 22. között 

és azonnali kedvezményt adunk!

Egy mosollyal több
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A kupon felhasználási módja:

- vágja ki, hozza magával a fóti Corába a fenti 
időszakban és fizetéskor kérjük adja át a      

pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon

használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges

5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.

2010. május 11 – 2010. május 22. között 2010. május 11 – 2010. május 22. között 2010. május 11 – 2010. május 22. között 
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