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figyelem! felhívás! Tisztelt Fogyasztóink!
Az utóbbi időben Gödöllő, Nagymaros, Vác városokból, több fogyasztó is megkereste Társaságunk Környezet-és 
vízminőség védelmi osztályát azzal a kérdéssel, hogy a VÍZMŰ valóban megy-e hozzá vízmintázni és vízvizsgálatot végezni, 
mert őt telefonon felhívták és közölték vele, hogy a telefonáló által adott időpontban vízvizsgálatot végeznek nála.

Jelezzük, hogy Társaságunk NEM végez ilyen tevékenységet.

Abban az estben, ha a tisztelt fogyasztó ezt előzetesen megrendeli tőlünk, akkor
időpont egyeztetést követően, munkatársaink felkeresik a megrendelőt, és fényképes igazolványuk 

felmutatásával igazolják magukat, továbbá DMRV Zrt. emblémával ellátott gépkocsival érkeznek  
a helyszínre.

Mivel az elmúlt napokban feltűnően megnövekedett az ilyen jellegű bejelentések száma, az alábbiakra hívjuk fel 

figyelmüket: Hogyan védekezzünk a csalók ellen?

Mielőtt idegent beengedünk lakásunkba, kertünkbe, érdemes a következőket végiggondolni, ellenőrizni.

Tudunk-e az érkezéséről?1.  A szolgáltató cégek (víz-gáz, elektromos, stb) szakemberei főleg akkor jönnek, 
ha mi hívjuk őket, vagy ha értesítést küldenek az érkezésükről.
Van-e nála igazolvány?2.  Ne higgyünk feltétlenül az egyenruhának látszó öltözetnek, kérjünk igazolványt, 
ellenőrizzük azt.
Fontos!3.  A szolgáltatók szakemberei NEM KÉRNEK PÉNZT a munkájukért!

Éljünk az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzunk önmagunkra és értékeinkre.
Szükség esetén hívjuk ki a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es számon.

Köszönjük, hogy elolvasta figyelemfelhívásunkat. Látogasson el honlapunkra: 
www.dmrvzrt.hu

DMRV Zrt.

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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Nem lehet a magyar 
szív számára bol-
dogabb, szabadabb, 
fennköltebb érzés 

annál, minthogy méltóképpen 
ünnepli meg Szent István kirá-
lyunk államalapításának évfor-
dulóját – kezdte ünnepi köszön-
tőjét a Himnusz közös éneklé-
se után Dallos Gyula. Dunake-
szi díszpolgára augusztus 20-át 
a magyar történelem legjelen-
tősebb időpontjának nevezte, 
melynek rangját emeli, hogy e 
napon ünnepeljük az élet jel-
képévé vált új kenyér születé-
sét is. 

Felidézte Szent István király 
történelmi tettét, aki olyan ke-
resztény államot alapított, me-
lyet nem tudtak más népek ma-
gukba olvasztani, s mai is itt 
van a Kárpátok ölelésében! – 
Több mint 1100 esztendőt még 
a nagy népcsoportok is csak 
ritkán éltek meg egy hazában – 
folytatta a szónok, aki ezt a ma-
gyarság büszkén vállalható ér-
demének tartja. – Ezen a földön 
kezdődött a múltunk, itt éljük 
meg jelenünket, és csakis itt 
van a jövőnk! – mondta. 

A vívódó, szilaj érzelmektől 
túlfűtött őseink számára meg-
szilárdította az új hazát a szent 
életű, ám az erőszaktól sem 
visszariadó, erőskezű reálpo-
litikus, Szent István, aki beil-
lesztette Magyarországot a ke-
resztény Európába. – Karddal 
és imával egyaránt küzdött az 
új hitért, az új hazáért! – em-
lékeztette az ünneplő hallgató-
ságot.

 Magyarnak lenni sohasem 
volt könnyű! – folytatta. - Hazá-
ul olyan földet kaptunk örökül, 
melyen minden hadiút keresz-
tül vezet, olyan földet, amely 
Európa keleti kapuja, olyan föl-
det, amely éppen ezért nehezen 
védhető! Mi ezt a földet bástyá-
vá tettük! – tisztelgett a magyar 

szabadságért, a megszálló - tö-
rök, labanc, orosz - csapatok el-
len évszázadokon át küzdő hő-
seink emléke előtt. Megemlé-
kezett a csodálatra méltó had-
vezéreinkről, politikusainkról, 
Zrínyiekről, Hunyadiakról, 
Rákócziakról, a 48-as szabad-
ságharc hős tábornokairól, a 
Márciusi ifjak forradalmi len-

dületéről, Széchenyiekről, Kos-
suth Lajosról, ki egy egész or-
szágot tudott hadra fogni, Wes-
selényiről, Batthyányról, az első 
miniszterelnökünkről. Több 
mint egy évszázad történel-
mi távlatából hajtott fejet Deák 
Ferencék békét teremtő böl-
csessége előtt. Nekik nem üz-
let volt a reform, hanem anyagi 
áldozat, erkölcsi feladat, és el-
kötelezettség! – utalt a mai kor 
visszásságaira. 

1956 októbere a huszadik 
század magyar történelmének 
legigazabb, legtisztább, áldott 
napjai voltak, melyet évtizede-
kig csak ellenforradalomként 
szabadott említeni, és kötele-
ző volt elítélni – idézte a közel-
múltat Dallos Gyula.  

Államalapító Szent IStván a hit és az Államforma megújítÁsÁ-
val megteremtette fönnmaradÁsunk feltételeit. orszÁg-szervező 
munkÁjÁval hazÁnkat beillesztette a keresztény európai nemzetek 
közösségébe - többek között erre emlékeztek dunakeszi polgÁrai a 
Casalgrande téren rendezett szent istvÁn napi ünnepségen.

szENt istváN iNtElmEi ma is ÉrvÉNyEsEK

DAlloS GyulA:
MAGyArnAK lennI HIt

A városi Szent István 
napi ünnepségen na-
gyon sok polgár em-
lékezett államalapító 
királyunkra, az új 
kenyér születésére. 
Az ünnep alkalmából 
Kocsis Istvánné  
szociális gondozó és  
Dr. Illés Melinda 
jegyző vehetett át 
városi kitüntetést

Kecskeméthy Géza polgármester és 
Dióssi Csaba alpolgármester



Dunakeszi  Polgár 5

Nagyboldogasszony napja, augusztus 
15. Mária mennybevételének az ün-
nepe. Ez az egyház legnagyobb Má-
ria-ünnepe. Már Szent István király 

korában is megülték – igaz, akkor még nem volt 
ilyen magas rangja az ünnepnek –, hisz közis-
mert, hogy e napon ajánlotta a szent király or-
szágát és koronáját a Szent Szűznek. Ezért nevez-
zük Máriát Magyarország égi pártfogójának, va-
gyis Patrona Hungariae-nak.

„Nagyboldogasszony egyházi főünnepnek szá-
mít, csakúgy, mint az összes vasárnap. Ez az ün-
nep nem magyar vonatkozású, hanem az egye-
temes egyház főünnepe” – ismertette Szabó Jó
zsef László, a Dunakeszin található Szent Imre 
Templom plébánosa.

A Máriához fűződő kultusz már a VI. század-
tól ismert, az akkori írások úgy emlékeznek a 
Boldogságos Szűzről, mint aki nem meghalt az 
esemény biológiai és filozófiai értelmében, ha-
nem átszenderült az öröklétbe.

„Földi léte befejeztének pillanatában nem a 
romlást okozó halál a sorsa, hanem felöltötte a 
mennyei testet, az angyalok elragadták őt a lét-
teljességbe. Az esemény pontos történését nem 
örökíti meg a szentírás. Azonban az ősegyház 
koráig nyúlik vissza az a hagyomány, amely azt 
vallja, hogy Mária földi élete befejeztével azon-
nal osztozott Fia dicsőségében” – foglalta össze 
az ünnep teológiai tartalmát Szabó atya.

Mint a plébánostól azt is megtudtuk, nem te-
kinthető véletlennek, hogy XII. Piusz pápa 1950-
ben, a gyarapodó Mária-jelenések évszázadában 
hirdette ki Mária mennybevételének dogmá-
ját, és vezette be a világegyházba ezt a Bol-
dogságos Szűzzel kapcsolatos főünnepet.

„Ő az emberiség édesanyja, és ebben a 
rohanó, értékeit és lényeglátását feladó 
világban a szélsőséges emancipációk 
idején Mária ad ideált a nők számá-
ra” – fogalmazta meg Szabó József 
László.

A világ számos keresztény országá-
ban különböző népszokások alakul-
tak ki Nagyboldogasszony Napjának 
megünneplésére. Van olyan hely, ahol az 
ünnep előestéjén – vigíliáján - az embe-
rek virrasztással várják a hajnalt, és így 
imádkoztak: „Nyújts kezet Mária / nyiss 
kaput angyal, / hogy mehessünk a kerek 
ég alatt, / lobogó csillag felett az örök élet-
re!” Máshol virágokat, gyógyfüveket volt 

szokás szentelni, miket az épülő házak alapjába, 
ifjú párok ágyába, a csecsemők bölcsőjébe, majd 
a haldoklók párnájára tettek azért, hogy őket 
Mária, „halottaknak megszabadítója, szomorú-
ak megvigasztalója, gondban lévők jó tanácsadó-
ja, magyaroknak megoltalmazója” sose hagyja el. 
„Mi ünnepi misével emlékeztünk meg a Boldog-
ságos Szűzről, akárcsak Szent Istvánról, állam-
alapító királyunkról. Nagyon sok templom van 
hazánkban az ő nevükre szentelve, így azokon a 
helyeken búcsúkkal, körmenetekkel ünnepelnek 
a hívők” – tudtuk meg Szabó atyától.

Szent István földi maradványait – fia, Imréjé-
vel és Gellért csanádi püspökével együtt – még 
1083. augusztus 20-án emelte oltárra VII. Ger-
gely pápa engedélyével I. László, és ezzel szent-
té avatták első keresztény uralkodónkat. Ez-
zel ő lett hazánk első szentje. Noha elsősorban 
a magyaroknál ünnep Szent István napja, azért 
nem csak mi tiszteljük államalapító uralkodón-
kat. Koronázása millenniumán a 2000. évben 
Bartholomeosz konstantinápolyi ortodox pátri-
árka is szentté nyilvánította. A nagy egyházsza-
kadás – szkizma (1054) óta ő az első, akit mind a 
katolikus, mind az ortodox hívők szentként tisz-
telnek.

„Még korábban, Buda 1686-os visszafoglalását 
követően, boldog XI. Ince pápa a törökök felett 
aratott diadal után, a magyarok iránti tiszteletét 
kifejezésre juttatva, az egész katolikus egyházba 
bevezette Szent István király ünnepét” – mondta 
el az egyház tanítását a plébános.

Szabó atya szerint királyunk ünnepének is 
van aktuális üzenete, miszerint ha valaki 
megpróbálja Krisztust kiiktatni az életünk-
ből, az magyarellenessé válik.

Érdekesség, hogy amíg Nagy bol dog-
asszony ünnepére nem akart soha semmi 
más ráépülni, addig Szent István napjá-
ra az Új kenyér illetve az Alkotmány-
ünnepét is ráhúzták már. Az egyház az 
előbbit befogadta, hisz, ahogy azt Sza-
bó József László elárulta, a dunakeszi 
Szent Imre Templomban is szenteltek 
kenyeret. Mégpedig az új kenyér meg-
áldása történt. Dunakeszin hagyomány, 
hogy Szent István napján a legidősebb 
pék kenyeret adományoz a városnak. Ezt 
a templomban megáldják, majd átadják 
a polgármesternek, mintegy kérve őt, 
hogy jól gondoskodjon a városról.

- molnár -

Az adott kor számára mindig van aktuális üzenete 
Nagyboldogasszony és Szent István napjának

Ünnepi misékkel emlékeztek 
Máriára és államalapítónkra

augusztusban minden magyar keresztény ember megemlékezik szűz 
mÁriÁra, illetve Államalapító kirÁlyunkra, Szent IStvánra. mindkét 
napot – augusztus 15. és 20. – az egyhÁzi főünnepek között tartjÁk 
szÁmon, ezért ünnepi mise volt a dunakeszi szent imre templomban is a 
mennybe felvett boldogasszony és első szent kirÁlyunk tiszteletére.

Városunk díszpolgára hőse-
ink, mártírjaink tiszteletére, a 
haza, az 1100 éves nemzeti ösz-
szetartozás szimbólumainak 
méltóságteljes viselésére szólí-
tott fel. „Szent István intelmei 
szerint magyarnak lenni erköl-
csi fogalom. Senkit nem tesz 
igazi magyarrá az, hogy ma-
gyarul beszél. Senkit nem tesz 
igazi magyarrá még az sem, 
hogy a vére magyar, sőt még 
az sem, ha annak vallja magát. 
Magyarnak lenni hit!” 

Olyan hazában szeretnénk 
élni – jelentette ki - ahol a Szó-
zat és a Himnusz nem csak egy 
sikeres irodalmi és zenei mű 
csupán. Ahol nem lehet gya-
lázni legszentebb nemzeti jel-
képeinket, mint pl. a Szent Ko-
ronát, a Szent Jobbot. Olyan ha-
zában: ahol békesség van, ahol 
nem próbálják meg átszínezni 
az igazságot, s van következmé-
nye a tetteknek. Olyan hazában, 
ahol a bűnt nem keverik ösz-
sze az erénnyel, a tettest az áldo-
zattal, az önként vállalt kötődést 
a kényszerrel, az áldemokráci-
át a valódi szabadsággal. Olyan 
hazában, ahol a magyar nyelv 
szépségét, a tiszta, szép beszédet 
nem önti el a médiumokból ára-
dó trágárság, silányság.  

Dallos Gyula ünnepi beszé-
dét így zárta: „Kívánom szép 
magyar hazámnak, és honfi-
társaimnak, hogy végre olya-
nok lehessünk, mint ahogy 
egyik Szent Istvánról szóló leg-
szebb egyházi énekünkben kér-
jük: TISZTÁK, HŐSÖK, SZEN-
TEK, azaz a tudás, az igaz sza-
badság és demokrácia népe!”

Az ünnep alkalmával Kecske
méthy Géza polgármester és 
Dióssi Csaba alpolgármester, 
Dunakeszi országgyűlési kép-
viselője Dunakeszi Város Ön-
kormányzata Képviselő-testü-
lete nevében Kocsis Istvánné 
szociális gondozónak több év-
tizedes kimagasló szakmai 
munkája elismeréseként "Du-
nakeszi Város Egészségügyéért 
Dr. Bayer Emil" díjat, Dr. Illés 
Melinda jegyzőnek, a "Dunake-
szi Város Közszolgálatáért" dí-
jat adta át a Városi Tanács idő-
szakában és a Polgármesteri 
Hivatalban végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként.

A városi megemlékezés be-
fejezéseként az ünneplő duna-
kesziek közösen énekelték el a 
Szózatot. 

Vetési Imre

üNNEP
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A jobboldal közös polgármester-jelölt 
állítását szorgalmazza a Jobbik

A Jobbik országos elnöksége által kidolgozott jelöltállítási rend-
szerben valamennyi, a dunakeszi Jobbik által javasolt képvise-
lő-jelölt megállta a helyét a meghallgatásokon és személyük el-
fogadásra került. Ígéretünkhöz híven mind a tíz egyéni válasz-
tókerületben indít jelöltet a Jobbik – tájékoztatta szerkesztősé-
günket, Varga Zoltán Péter, a Jobbik dunakeszi szervezetének 
elnöke, Pest megyei alelnök.

– Célunk, hogy a szavazók bizalmából a lehető legnagyobb arányban 
szerepeljünk a képviselő-testületben, meghatározva ez által Dunakeszi fej-
lődését az elkövetkező években. Jelöltjeinket a társadalom valamennyi ré-
tegéből válogattuk össze, ahogy a Jobbik tagjai is nagyon különbözőek – 
az egyetlen biztosan közös dolog bennünk, hogy mindannyian szeretjük a 
hazánkat, városunkat és dolgozni szeretnék magyarország és Dunakeszi 
érdekében. Ehhez kérjük Dunakeszi város lakóinak támogatását – olvas-
ható a fiatal politikus közleményében. 

a Jobbik városi szervezete a jobboldal egységének megteremtése, 
jobboldali polgármester győzelmének elősegítése érdekében nem állít 
polgármester-jelöltet. Ezen cél megvalósítása érdekében – mint közle-
ményükben írják: „Felszólítjuk a magukat nemzetinek valló szervezete-
ket és pártokat, ezek közül is elsősorban a nemzeti együttműködést hir-
dető Fideszt, hogy keressünk közösen egy olyan alkalmas, köztisztelet-
ben álló dunakeszi polgárt, aki főállásban, teljes emberként tudná ellátni 
Dunakeszi város polgármesteri tisztét, és aki mellé a teljes nemzeti oldal 
- beleértve a Jobbikot is – nyugodt szívvel sorakozhat fel a közös győze-
lem érdekében.”

az EgyÉNi KÉPvisElő-JElÖltEK listáJa:
1. sz. választókerület: Varga Zoltán Péter 25 éves, egyetemi hallga-
tó. 2. sz. vk.: Varga István András 23 éves, egyetemi hallgató. 3. sz. 
vk.: Szentesi József 45 éves, vagyonőr. 4. sz. vk.: nyíri Márton 30 
éves, tanár. 5. sz. vk.: Grafjódi lászló 59 éves, gépész- és gazdasági 
mérnök. 6. sz. vk.: Szász Béla 23 éves, főiskolai hallgató. 7. sz. vk.: Dr. 
Dénes lászló 72 éves, orvos. 8. sz. vk.: Fekete Imre 22 éves, faipari 
technikus. 9. sz. vk.: Dellei Dóra 29 éves, repülőjegy-értékesítő. 10. sz. 
vk.: Szombat István 59 éves, nyugállományú honvédtiszt.

légedetten je-
lenthetem, hogy 
polgármester- 

és önkormányzati képvi-
selő-jelöltjeink élvezik a 
választók bizalmát, akik 
elegendő ajánlószelvényt 
adtak át részünkre, me-

lyek biztosítják indulásunkat az önkormány-
zati választáson – tájékoztatott Póczik ani-
ta, az mszP Dunakeszi városi szervezeté-
nek polgármester-jelöltje. 

a városi képviselő-testületben nyolc éve 
politizáló képviselő asszony szerint hiteles, 
munkájukban bizonyított, a közösségért tenni 
akaró jelöltekkel vág neki az önkormányzati 
választásnak a szocialista párt. – Nyolc éves 
képviselői munkámat az együttműködés jel-
lemezte – hallhattuk Póczik anita önértéke-
lését, aki azt sem hallgatta el, hogy az igaz-

ságtalanságok ellen mindig felemelte a sza-
vát. – Hiszem, hogy kellő alázattal, tisztes-
séggel és szorgalommal városunk fejlődését 
segíthetem – idézi a honlapjukon is olvasha-
tó polgármester-jelölti hitvallását. Egyik leg-
fontosabb „üzenete”: – Fontosnak tartom, 
hogy minden polgártársunk érezze, hogy a 
hivatal van ő érte, nem pedig fordítva. való-
di párbeszédet szeretnénk, ahol a kérdések 
választ kapnak, a kérések meghallgattatnak. 
az mszP csapata elkötelezett a problémák 
őszinte feltárása és megoldása iránt – érin-
tette programjuk egy szeletét.

Póczik anita polgármester-jelöltként is 
fontosnak tartja, hogy a nők több szerepet 
vállaljanak a közösség ügyeinek intézésé-
ben. – Nemcsak az országos, de a helyi 
politikában is kívánatos lenne a nők aktív 
jelenléte, akik adottságaik és felkészültsé-
gük révén jótékonyan hathatnának a politi-

kai kultúrára. újszerű megközelítést, új gon-
dolkodást és színfoltot jelenthetnek a helyi 
közéletben. Képviselő-jelöltjeink között öt 
fiatal édesanya van, akik önkormányzati 
képviselőként is bizonyítani szeretnék, hogy 
Dunakeszin óriási igény van a Családbarát 
politika elterjedésére – jelentette ki Póczik 
anita, aki javasolja az olvasóknak, hogy lá-
togassanak el a www.poczikanita.eu 
honlapjukra, ahol többet is megtudhatnak.

a szocialisták jelöltjei: az 1. választóke-
rületben Ábri Ferenc, 2. sz. vk. Márkusné 
Kecsmár Ágnes, 3. sz. vk.  Rózner György, 
4. sz. vk. Póczik Anita (polgármester-
jelölt is), 5. sz. vk. Bilinszky Ferenc, 6. sz. 
vk. Bilinszky Ádám, 7. sz. vk. Feketéné 
Dr. Miczki Melinda, 8. sz. vk. Puskás Ist-
ván, 9. sz. vk. Csupics Nikolett, 10. sz. 
vk. Szabóné Katona Eszter.

A Szerk.

A város regnáló polgármestere nyilat-
kozatában megerősítette, hogy függet-
len polgármester-jelöltként méretteti 
meg magát az október 3-i választáson. 
Mint mondta, bízik abban, hogy Duna-
keszi polgárai – a néhol jelentkező gon-
dok ellenére is – értékelik azt a munkát, 
melyet városvezetőként végzett értük, 
az ő bizalmukból.

– immár 28 éve szolgálom Dunakeszit. az utóbbi 16 évben 
polgármesterként járultam hozzá a település fejlődéséhez, me-
lyet közös összefogással sikerült az agglomeráció második leg-
fejlettebb, legvonzóbb városává formálni. tevékenységem so-
rán – a lakossággal együttműködve, együtt gondolkodva - min-
dig arra koncentráltam, hogy döntéseimmel a Dunakeszin élők 
nagytöbbségének érdekeit szolgáljam. számomra mindenekfe-
lett áll a szakmai felkészültség, igényesség, az önkormányza-
ti struktúra elmélyült ismerete, amely elengedhetetlen egy 40 
ezer fős város „kormányzásához” – hangsúlyozta Kecskeméthy 
géza polgármester, aki köszönetét fejezte azoknak, akik mun-
kájában támogatták. – az egész embert kívánó polgármeste-
ri feladataim ellátásához sok kiváló szakemberben, a város fej-
lődését segítő polgárban, közösségben találtam segítő támo-
gatóra az elmúlt időszakban. vezetőként szerzett tapasztalata-
im azt bizonyítják, hogy Dunakeszi életét, a város eredményes 
működtetését – különösen a pártcsatározásokkal terhelt eszten-
dőkben – csak a jelentős önkormányzati ismeretekkel, elmé-
lyült szakmai tudással és gyakorlattal rendelkező független pol-
gármester tudja a leghatékonyabban irányítani – fogalmazott 
Kecskeméthy géza polgármester, aki az október 3-i választá-
son független polgármester-jelöltként indul. 

– Bízom benne, hogy a város polgárai – akik tárgyilago-
san értékelik Dunakeszi fejlődését, kereskedelmi, infrastruktu-
rális ellátottságát, az intézmény-hálózat bővítése érdekében 
tett intézkedéseket – elégedettek 16 éves polgármesteri mun-
kámmal, és továbbra is megtisztelnek bizalmukkal – mondta 
Kecskeméthy géza polgármester.

Kecskeméthy Géza polgármester
függetlenként indul

az mszp öt nőt indít a választáson, mert komolyan gondolja a családok támogatását

Póczik anita polgármester-jelölt:  
Családbarát dunakeszit szeretnénk

e

tisztelt Olvasók! a Dunakeszi Polgár augusztusi lapszámában azon 
pártok polgármester- és képviselő-jelöltjeinek bemutatkozását közöljük, 
akik eljuttatták választási anyagukat szerkesztőségünkbe. szeptemberi ki-
adásunkban természetesen közéleti hírként azon pártok, civil közösségek 
jelöltjeinek bemutatkozását is megjelentetjük, akik augusztusi számunkban 
ezt még nem igényelték. (A szerk.) 
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PolitiKa

Mint ismeretes, korábban a 
helyi csoport jelöltje Erdész 
Zoltán volt, aki azonban be-
jelentette, hogy kormányza-

ti feladatokkal kapcsolatos munkára kér-
ték fel, így a polgármesteri jelöléstől visz-
szalép, és csak önkormányzati képviselői 
jelölést tud elvállalni.

Dióssi Csaba 41 éves üzemmérnök-köz-
gazdász, nős, 4 gyermek édesapja. Koráb-
ban a verseny szférában töltött be vezető 
beosztást, 2007 óta Dunakeszi Város al-
polgármestere.

Szintén döntés született a Fidesz Duna-
keszi Szervezetének egyéni képviselő-je-
löltjeiről:

1. sz. választókerület Vincze Géza 54 

éves, műszaki tanár, 4 éve képviselő a Rév 
dűlőben. 2. sz. választókerület Kárpá
ti Zoltán 53 éves, középiskolai tanár, a he-
lyi gimnázium igazgató-helyettese, 16 éve 
képviselő a lakótelepen. 3. sz. választóke-
rület Szabó József 49 éves, gépészmérnök, 
műszaki tanár, születésétől a körzet lakó-
ja. 4. sz. választókerület Seltenreich Jó
zsef  43 éves, sportmenedzser, intézmény-
vezető, 20 éve képviselő a lakótelepen. 5. 
sz. választókerület Botka Gábor 28 éves, 
szociálpedagógus, a helyi Vöröskereszt-
nél dolgozik. 6. sz. választókerület Csoma 
Attila 33 éves, történész, újságíró, a helyi 
könyvtár igazgató-helyettese, születésé-
től a körzet lakója. 7. sz. választókerület 
Fodor Sándorné 62 éves, nyugdíjas tech-

nikus, 8 éve képviselő Dunakeszi alsón. 
8. sz. választókerület Thoma Csaba 41 
éves, közgazdász, három gyermek édesap-
ja. 9. sz. választókerület Bocsák Istvánné 
67 éves, nyugdíjas közép- és főiskolai ta-
nár, 4 éve a Tóváros képviselője. 10. sz. vá-
lasztókerület Erdész Zoltán 39 éves, mér-
nök-közgazdász, 12 éve Dunakeszi alpol-
gármestere

A kitöltött ajánlószelvényért keressük 
Önt. Ha nem találnánk, kérjük aug. 23-
tól szept. 3-ig juttassa el irodánkba (lakó-
telepi posta mellett, munkanapokon 15-
19, hétvégén 9-12 óráig) vagy telefonáljon 
és felkeressük (+36-20/9417-987). E-mail: 
dunakeszi@fidesz.hu

Dióssi Csaba a Fidesz-KDNP 
polgármester-jelöltje

DIóSSI CSaba orszÁggyűlési képviselő, a vÁros alpolgÁrmestere lesz a fidesz 
polgÁrmester-jelöltje az október 3-i önkormÁnyzati vÁlasztÁsokon. a helyi 
Csoport egyhangú döntésében megjelent az a tapasztalat, hogy a legsikere-
sebb, leghatékonyabban fejlődő vÁrosokat parlamenti képviselő vezeti. 

Tisztelt Hölgyem /Uram!
Dunakeszi Város Képviselő-testülete gyermekjátszóteret 
kíván létesíteni az Alagliget lakóparkban. A játszótér he-
lyének kijelölése érdekében szükségesnek tartja az érintett 
közösség előzetes véleményének kikérését. A Képviselő-
testület a temető tartalékterületének egy részét (lásd. tér-
képvázlat) javasolja játszótér építésére. Kérem, hogy vé-
leménye kinyilvánítása érdekében 2010. augusztus 29-én 
(vasárnap) 8.00 – 14.00 óra között fáradjon el az ORFK Ki-
képzési Igazgatóság (Repülőtéri út) szavazásra kijelölt épü-
letébe, ahol személyi igazolványával és lakcímkártyájával 
igazolhatja véleménynyilvánítási jogosultságát, majd ezek 
után véleményét titkosan adhatja le.

Segítő együttműködését előre is köszönöm! 

 Kecskeméthy Géza Dióssi Csaba dr. Illés Melinda 
 polgármester alpolgármester jegyző

az önkormányzat játszóteret épít az alagliget lakóparkban

Ideiglenes játszótér 
tervezett helyszíne 

az Alagliget Lakóparkban

– A beruházó eredeti koncepciója az 
volt, hogy a kertes társasházak többségé-
hez önálló kis játszóteret helyeznek el. Az 
élet azonban bebizonyította, hogy ezek a 
„családi” játszóterek nem tudják betölteni 
funkciójukat – tárta fel az előzményeket 
Dióssi Csaba. – A szülőkben igen hamar 
megfogalmazódott az igény egy olyan kö-
zösségi térre, melyen a gyerekek játszhat-
nak, ők pedig kellemes környezetben tölt-
hetik szabadidejüket. Ezzel az igénnyel az 
önkormányzat korábban is azonosult, hi-
szen már 2009 tavaszán elkészítette a ját-
szótér tervét. Tavaly ősszel a Gérecz Atti
la és a Repülőtéri út közelségében elkez-
dődött a tereprendezés, ám hamar ki-
derült, hogy a lakók közül sokan nem 
tartják megfelelőnek az általunk kiválasz-
tott helyszínt. Az egymásnak feszülő véle-
mények sokaságát érzékelve a polgármes-
ter úr leállíttatta a munkálatokat. 

Az alpolgármester elmondta, a lehetsé-
ges helyszínről az elmúlt időszakban sok-
szor egyeztettek a lakók képviselőivel, de 
továbbra sem közeledtek az álláspontok.

– A lehetőségek között szerepelt a 
szomszédos kutyakiképző területének 

egy része, melyet támogatott a helyi veze-
tő is, ám az országos központ a mai na-
pig nem adott érdemi választ megkeresé-
sünkre. Ezzel együtt sem vetettük el ezt 
a lehetőséget, de a központi válaszra to-
vább már nem várhatunk… Ezért a má-
sik lehetséges helyszínként a város tulaj-
donában lévő – a temető majdani bőví-
tésére fenntartott – tartalék terület java-
soljuk. A város nem akar a két alternatíva 
közül a lakók feje fölött dönteni. A hely-
zet demokratikus megoldása érdekében a 
Fidesz alagligeti képviselő-jelöltjével, Dr. 
Thoma Csabával azt javasoltuk, hogy a 
lakók helyi vélemény-nyilvánítással dönt-
sék el a játszótér helyét. Bízunk benne, 
hogy az augusztus 29-i voksolás eredmé-
nyének tükrében mielőbb megépíthet-
jük a játszóteret, melynek eszközei már 
a város tulajdonában vannak. A többség 
mondja ki a végső szót – mondta Dióssi 
Csaba, aki reméli, a lakók élnek demokra-
tikus vélemény-nyilvánítási jogukkal.

A hivatalos eredményt lapzártánk 
után hozzák nyilvánosságra. 

(Vetési)

Dunakeszi egyik legújabb városnegyedében, az Alagliget lakóparkban nagyon 
sok kisgyermekes család él. A lakókörnyezet szépítése, a járdák építése mellett 
a városi önkormányzat már hosszabb ideje szeretne egy játszóteret is építeni, 
ám a helyszínről eddig nem tudtak megállapodni egymás között a gyermekes 
szülők. A városházán nem akarnak az ott élők nélkül dönteni. A játszótér hely-
színének meghatározása érdekében véleményt nyilvánító szavazásra kérte az 
alagligetieket az önkormányzat – tájékoztatott Dióssi Csaba alpolgármester. 

A helyszínről a lakók döntenek
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KÖzÉlEt

A város országgyűlési képviselő-
jétől a héten megtudtuk, hogy 
a Fótot Dunakeszivel össze-
kapcsoló kerékpárút építésé-

re benyújtott sikeres pályázat mellett a 2. 
számú főút mentén épülő kerékpárút kivi-
telezésére is jelentős pályázati támogatást 
nyert a város.  

– Örömmel jelenthetem, hogy a Dunake-
szi déli peremétől – az egykori JET benzin-
kúttól – a Duna-partig vezető kerékpárút 
építésére benyújtott pályázatunkat is ered-
ményesnek minősítették – mondta Dióssi 
Csaba. – Ennek köszönhetően a JET – ma 
már a Lukoil – kúttól a Béke útig a főút 
mindkét oldalán kerékpársáv épül. A Béke 
úttól a három tízemeletes előtti szakaszon 

külön kerékpárút készül a Liget utca főúti 
becsatlakozásáig. Ettől a ponttól kezdődően 
a Liget utca déli oldalán halad tovább a ke-
rékpárút a Duna irányába. A harmadik ke-
reszt utcától – ahonnan már kisebb a gép-
jármű forgalom – kerékpársávként csatla-
kozik be a Duna-parti szakaszba. A beru-
házás terveink szerint 2011 tavaszán, kora 
nyarán valósul meg.  Reményeink szerint 
ez a két beruházás nemcsak újabb lendüle-
tet ad a város szabadidősportjának, de jelen-
tősen növelheti a kerékpáros turizmust is – 
bizakodik Dióssi Csaba alpolgármester, aki 
azonban tényszerűen hozzáteszi, hogy az 
igazi fellendülést az hozhatja meg, ha az álta-
luk évek óta szorgalmazott szakasz a Lukoil 
kút és Újpest között is megépülhet. – Duna-

keszi már azt is vállalta, hogy a majdani ke-
rékpárútra is elkészíttette a terveket, amely 
a 2. számú főút dunai oldalán köti majd ösz-
sze a két várost. Az igazság az, hogy a ház-
gyárral szemközti magánterület tulajdono-
sai nem tudnak megegyezni az osztatlan tu-
lajdonrész arányában, s emiatt pereskednek 
egymással. Amíg nincs megállapodás, amíg 
nem rendeződtek a tulajdonviszonyok, ad-
dig ezen a kritikus szakaszon nem tudjuk a 
kerékpárút nyomvonalát kisajátítani. Min-
den erőnkkel azon leszünk, hogy elősegít-
sük a probléma megoldását, mert csak így 
válhat teljessé a fővárostól Szobig vezető 
Dunakanyar kerékpárút hálózat – mondta 
Dióssi Csaba alpolgármester.

Vetési Imre

lakossági tájékoztató
házi víztisztító berendezéseket kínáló ügynökök megtévesztő módszereire

Fogyasztóink részéről az utóbbi időben több bejelentés érkezett az 
úgynevezett házi víztisztító berendezéseket forgalmazó cégek ügy-
nökeinek tevékenységéről - nyilatkozta lapunknak Gombás Ernő, a 
DMRV Zrt. osztályvezetője.

Az ügynökök általában az alábbiakban leírt bemutatót végzik:

Vízmintát vesznek a hálózati (általunk szolgáltatott) vízből.•	

A vízbe egy készüléket (elektródákat) helyeznek, rákapcsolják •	
az áramot, gusztustalan, sötét színű üledék keletkezik.  
A művelet az elektrolízis, melynek során nem a vízben 
eredetileg is benne lévő oldott anyagok válnak látha-
tóvá, hanem a vaselektróda oldódódásakor keletkező 
vas-hidroxid, ami barnás-fekete üledéket képez.

Ezt a kísérletet esetleg különböző minőségű ásványvizeken is •	
elvégzik, hasonló eredménnyel.

Ezt követően a hálózati vizet átengedik víztisztító berendezé-•	
sükön, majd a „tisztított” vízre is rákapcsolják az elektródá-
kat, és nem keletkezik sötét üledék. A „tisztítás” ugyanis első-
sorban a vízben oldott sók eltávolítására irányul, a só-mentes 
víz nem vezeti jól az elektromos áramot, így az elektrolízis 
során nem oldódik be semmi a vízbe.

Közlik a potenciális vásárlóval, hogy eddig ilyen szennyezett •	
vizeket fogyasztott, az ő berendezésükről elfolyó víz viszont 
szemmel láthatóan tiszta.

Javasolják a készülék megvásárlását.•	

Az ehhez hasonló bemutató az emberek félrevezetésére irányul. Egyik 
kedves fogyasztónk eltette a bemutató során kezelt és kezeletlen vize-
ket is, melyeket akkreditált laboratóriummal megvizsgáltattunk. Bebi-

zonyosodott, hogy a „tisztított” víz csaknem só-mentes, mint a desztil-
lált víz, és az elszíneződést okozó anyagot valóban az elektrolízis során 
juttatták be megtévesztés céljából a csapvízbe. 
   
Az ivóvíz az egyik legjobban ellenőrzött élelmi anyag, folyamatos vizs-
gálatát jogszabályok írják elő, és hatóságok ellenőrzik. 
Tájékoztatjuk kedves fogyasztóinkat, hogy az ivóvíz minőségi követel-
ményeiről  és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.)  Kormány-
rendelet, valamint a 98/83/EK irányelv előírásai szerint a házi víztisz-
títókról elfolyó „tisztított víz” sokszor nem is ivóvíz minőségű, mint 
ahogy nem iható, sőt káros a desztillált víz is. Az emberi szervezetnek 
ugyanis szüksége van a vízben oldott sókra, nem véletlen, hogy a ko-
molyabb víztisztító berendezéseknél a szűrési, tisztítási folyamatokat 
egy visszasózási művelet is követi. 

A természetes sók fontos alkotóelemei az ivóvíznek, eltá vo lí-
tásuk a működési területünkön szolgáltatott víznél szükségte-
len.

Bízzanak az általunk szolgáltatott, a hatósági elvárásoknak és 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő, jó minőségű csapvízben, 
fogyasszák egészséggel! Vizünk folyamatosan, akkreditált labo-
ratóriumok és az ÁNTSZ által ellenőrzött 
minőségű, az egészségre nem káros. 

Legyenek óvatosak a sokszor megtévesztő esz-
közöket is alkalmazó, csak a berendezések el-
adásában érdekelt ügynökökkel! 
Kérjük, továbbra is jelezzék felénk, ha hasonló 
eseteket tapasztalnak! 

DMRV Zrt.

a fóti útit néhány hét múlva, a duna-partit kora nyáron már használhatják a kerékpárosok 

A város két területén épül kerékpárút
napokon belül megkezdődik a fóti úti kerékpÁrút építése. a beruhÁzÁs 
anyagi forrÁsÁt biztosító pÁlyÁzaton sikeresen szerepelt dunakeszi, mely-
nek eredményeként a vasúti felüljÁrótól egészen a köztemetőig kiépül a 
kerékpÁrút – nyilatkozta lapunknak júliusban DIóSSI CSaba alpolgÁr-
mester, aki a minap egy mÁsik kerékpÁrút építéséről is beszÁmolt.
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NÉvJEgy

„Ha nagyapámék most látnák  
a pékséget, sírnának örömükben”

Már a legifjabb családtag, a 6 éves roland is gyúrja a tésztát

Amikor 1934-35 fordulóján a pes-
ti Glaser Pékség előmunkása, 
Wiedermann János megvette Du-
nakeszi Fő utcájának utolsó tel-

két, még maga sem gondolta volna, hogy mi-
lyen jót tesz a városka lakóival. „Nagyapám 
már akkor a pékszakma elismert tagja volt, és 
amikor nyélbe ütötte a teleküzletet, a család-
ból mindenki tudta, pékség épül rá. 1936-tól 
kezdve sütött itt kenyeret és kü-
lönféle péksüteményeket, és a 
munkája, szakértelme elisme-
réseként hamar beindult a for-
galma” – avatott be a családi 
vállalkozás első szakaszának 
titkaiba ifjabb Wiedermann 
Imre, aki 1944-ben a pékség-
hez épített házban született, 
és azóta is itt él szeretteivel.

Az új pékség hamar népszerű lett, 
híre messze túllépte Dunakeszi határait. 
Lovaskocsival szállították a kenyeret a távo-
labbi területekre, ugyanakkor a kis kialakí-
tott üzletben szinte egymásnak adták a ki-
lincset a friss kenyérre vágyók. „A régi pék-
ségek közül már csak mi üzemelünk, sőt a 
dédapám által épített helyiségben sütjük 
ma is a kenyeret, csak a gépeket cseréltük 
ki azóta modernebbekre” – vette át a szót 
Wiedermann László, aki édesapjával most – 
ahogy ők nevezik – „műkedvelő pékekként” 
folytatják a családi örökséget. – „Igaz, fele-
ségem, Rozália igazi pék a szakmáját tekint-
ve, így az igazság szerint most az ő kezében 
van a stafétabot.”

Ám sok víz lefolyt a Dunán addig, amíg a 
család idáig eljutott. A II. világháború után 
újult erővel folytatta munkáját Wiedermann 
János és fia, idősebb Wiedermann Imre. Noha 
nem szoktak vele dicsekedni, de ekkoriban 
a mai Nobel-díjas írónk, Kertész Imre is itt 
dolgozott segédként. Mindenük volt a pék-
ség, életük értelmét látták a kenyerüket egy-
re jobban kedvelő dunakesziek ellátásában. 

Ám 1950-ben véget ért az álom, ál-
lamosították a hí-
res Wiedermann 
Pékséget, és az 
akkori rendszer 
urai nagy kegye-
sen megengedték 
az apának és fiá-
nak, hogy a tőlük 
elvett munkahelyen 
segédmunkásként 
dolgozzanak.

„Egy darabig 
mind ketten meg-
próbálták, ám végül 

egyiküknek sem ment. Édesapám ugyan ki-
tartott, ám amikor 1965-ben a kemence le-
égése miatt bezárták a pékséget, kénytelen 
volt máshol elhelyezkedni. Ám végig bízott 
abban, egyszer még visszatérhet, és újra saját 
kenyereit sütheti” – folytatta a család törté-
netét ifjabb Wiedermann Imre.

Aztán rámosolygott a szerencse a család-
ra, és 1972-ben engedélyt kaptak a pékség 
újjáépítésére, és maszek alapon történő mű-
ködtetésére.

„Elképzelhetik, milyen ünnep volt az az 
1973-as Húsvét a két Imre számára, amikor 
a felújított pékségben apa és fia együtt sütöt-
te meg az első kenyeret” – mesélte László.

És ettől kezdve egészen idősebb Wieder-
mann Imre nyugdíjba meneteléig Dunake-
szi nagy örömére a pékség ontotta magá-
ból a friss kenyeret és a péksüteményeket. 
– „Nagyapám töpörtős pogácsája messze 
földön híres volt, sosem felejtem el az ízét. 
Kolbászzsír és az itthon darált töpörtyű adta 
a különleges ízét. Máig sokan kérik tőlem, 
adjam meg nekik a receptjét. A kenyerét pe-

dig ki is állították a Mezőgazdasági Múze-
umban.”

Azonban a pékmester nyugdíjba ment, és a 
család úgy döntött – ifjabb Wiedermann Imre 
és fia László más szakmát tanult -, nem zárja 
be a pékséget, hanem kiadja bérbe. 2008-ban 
vette vissza a család az üzletet, és néhány hó-
napos zárva tartás alatt felújította, majd ismét 
Wiedermann Pékség néven megnyitotta.

„Minden árunk más és más tésztából ké-
szül, de csak saját magunk árusítjuk a ter-
mékeinket. Mindig ügyelünk arra, hogy a 
polcokon legyen áru még este is, éppen ezért 
két műszakban dolgozunk az alkalmazotta-
inkkal” – árulta el Wiedermann László.

Nagyon úgy tűnik, hogy a családi hagyo-
mány folytatódik majd, hisz László gyerme-
kei már most is imádnak a pékségben tevé-
kenykedni.

„Lányom, a 16 éves Alexandra segít a bolt-
ban az eladásnál, míg a 6 éves Roland már 
most szívesen gyúrja a tésztát. Remélem, 
velük folytatódik a családi hagyomány. Ha 
most látná a pékséget dédapám és nagy-
apám, biztosan sírnának örömükben” – je-
lentette ki László.

- molnár - 

az új kenyér illata szinte bearanyozza az emberek hangulatÁt 
augusztus 20-Án. ilyenkor a régi hagyomÁnyoknak megfelelő-
en a pékek mÁr hajnalban megsütik az ünnepi asztalra szÁnt ke-
nyeret, majd szépen felöltözve a CsalÁd tagjainak jelenlété ben 
szegik meg szent istvÁnunk tiszteletére. dunakeszi történetében 
mÁr régóta az egyik leghíresebb emlékezetesség 
a WIeDerMann PékSég.



– Több éves szakmai kapcso-
lattartás előzte meg a mostani 
kiutazást – kezdte az élmény-
beszámolót dr. Ruszinkóné 
Czermann Cecília, a művészeti 
iskola igazgatója. – A Pekingi 
Kodály Szövetség alelnökével, 
Zhang Gouzhival, aki szak-
mai munkája révén rendsze-
resen tartózkodik hazánkban, 
számos alkalommal beszél-
tünk már arról, hogy rendkí-
vül hasznos lenne hazájában a 
zenetanárokkal megismertetni 
a zene- és énektanulás alapját 
képező szolfézsoktatást.  Eh-
hez az elképzeléshez nagy len-
dületet adott, hogy augusztus-
ban Pekingben került meg-
rendezésre a 29. Nemzetkö-
zi Tudományos Zeneoktatási 
Konferencia (ISME), amely-
re a külföldi résztvevőkön kí-
vül Kína minden tartományá-
ból érkeztek zenetanárok, a ze-
neoktatással foglalkozó szak-
emberek. A Pekingi Kodály 
Szövetség delegálta csopor-
tunkat a konferenciára, így le-
hetőség nyílt arra, hogy kínai 
szakemberek széles köre meg-
ismerkedhessen a magyar ze-
neoktatási módszerrel. Ennek 
nyomán került sor idén a szö-
vetség szervezésében augusz-
tus 2-14. között a kint tartóz-
kodásra.

A szakmai delegáció tagjai 
voltak az igazgatónő mellett 
Szkubán Judit és Márkus Erzsé
bet szolfézstanárok valamint 
tizenegy zeneiskolai növen-
dék, valamennyien tizenegy 
évesek a két tanárnő csoport-
jából. Velük utazott még vá-
rosunk képviseletében Lőrincz 
András, a Polgármesteri Hiva-
tal osztályvezetője.

– Bár az előzetes tervekben 
az szerepelt, hogy a konferen-
cián osztályteremben tartjuk a 
bemutató órát, de akkora volt 
az érdeklődés a kínai zeneta-
nárok részéről, hogy egy nagy 
előadóteremben, mintegy há-
romszáz fős szakmai közön-
ség előtt kellett reprezentál-
nunk a módszert.  Elképzel-
hető, hogy mindannyian nem 
kis izgalommal készültünk az 
5-én sorra kerülő eseményre. 
Bemutatkozásunkat a pekingi 
magyar nagykövetség kultúr-
attaséja, Nagy Gábor vezette 
be, majd az angol nyelvű szak-
mai bevezetőmben bemutat-
tam a csoportot, elmondtam 

hogyan épül föl az óra, mi az 
egyes feladatoknak a jelentősé-
ge, a gyakorlatok hogyan fej-
lesztik a gyerekek zenei írás-
olvasás készségét, amely a Ko-
dály – módszer alapja. Ezt kö-
vette Szkubán Judit vezetésével 
a nálunk megszokott, negy-
venöt perces szolfézsóra. A ta-
nárnő harminc éve dolgozik 
iskolánkban, ez idő alatt kivá-
ló eredményeket ért el növen-

dékeivel, s nem utolsó sorban 
a Kodály növendéknél, Kokas 
Kláránál tanultakat is beépí-
ti óráiba. 

– Néma csöndben figyelte a 
közönség a bemutatót, s ahogy 
befejeződött, kör bevettek min-
ket s mindent azonnal tudni 
akartak. Kiderült, hogy nem 

ismerik szolmizációs kézjele-
ket, a relatív szolmizációt, a 
hangképzés és ritmizálás álta-
lunk bemutatott módszerében 
is járatlanok. Az iskolai okta-
tásban nem a nálunk megszo-
kott ötvonalas rendszert hasz-
nálják, hanem a hangokat szá-
mokkal jelölik. Természetesen, 
ilyen rövid idő alatt lehetetlen-
ség az ismereteket átadni, az 
azonban nyilvánvalóvá vált, 

hogy egy hosszú folyamat első 
lépését tettük meg, s ezt majd 
további konzultációk, szakmai 
tanulmányutak sora kell, hogy 
kövesse. A Kodály Szövetség 
már említett, s egész utunk so-
rán velünk lévő alelnöke s egy 
ugyancsak velünk lévő profesz-
szorasszony is megerősítette, 
hogy további szakmai kapcso-
lattartásra még jó ideig szük-
ség van.

– Másnap a Tiltott Város 
egyik, Ifjúsági Palota elneve-
zésű épületében találkoztunk 
három pekingi felnőtt illetve 
gyermek kórussal. Ezen a talál-
kozón jelen volt Fazekas Gyu
la, hazánk pekingi nagyköve-
te is. Az énekkarok rövid mű-
sort adtak, nagyon szépen éne-
keltek, ám azt a vendéglátók 
önkritikusan elmondták, hogy 
ez a színvonalas kórusének-
lés sajnos még nem általános 
Kínában, az énektanulás még 
gyerekcipőben jár. S miként a 
kultúra, tudomány és technika 
területén, úgy a művészetokta-
tásban is rendkívül intenzíven 
igyekeznek megismerni a vi-
lágban másutt már jól működő 
módszereket. Itt került sor az 
első együttműködési megál-
lapodás aláírására két pekingi 
iskolával. Ez afféle keret meg-
állapodás volt arról, hogy a to-
vábbiakban majd a tapaszta-

Szolfézsóra  Pekingben
az a nagy megtiszteltetés érte a farkas ferenC 
művészeti iskolÁt, hogy a tanÁraiból és diÁk-
jaiból alakult szakmai delegÁCió kína hÁrom 
nagyvÁrosÁban nyilvÁnos szolfézs óra ke-
retében mutathatta be a nÁlunk honos, Ám 
kínÁban igazÁból ismeretlen, a kODály–MóD-
Szeren alapuló ének- és zenetanulÁst megala-
pozó metódust. 

Pekingben, a konferencia épületének bejáratánál

Kína Konferencia plakát

Kultúra

Dunakeszi  Polgár10
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latcserékkel, tanulmányutak-
kal kapcsolatos konkrét lépé-
sekre is sor kerül. 

A gyerekeket egy meglepe-
tés várta. A szervezők jóvol-
tából a nap hátralévő részét 
másnap délutánig mindegyi-
kük egy-egy családnál tölthet-
te. Volt némi aggodalom ré-
szükről, hogy miképp értik 
meg egymást vendéglátóikkal, 
ám másnap kora délután élmé-
nyek és ajándékok sokaságával 
tértek vissza. S még aznap re-
pülőre szálltak, mert a követ-
kező uticél Belső-Mongóliá-
ban Hu He Hao Te város volt. 
Itt egy Kulturális Centrumban 
szervezték meg a bemutatót, 
százötven tanár jelenlétében. 

A szolfézs mellett Márkus Er
zsébet hangképzésből tartott 
„foglalkozást” s az óra végén 
hasonlóan intenzív volt az ér-
deklődésük a módszer iránt, 
mint Pekingben. Megmutat-
tak nekünk egy iskolát is, s ott 
mi csodálkoztunk el a rendkí-
vül magas színvonalú ellátott-
ságon. Nagyszerűen felszerelt 
kabinettermeket láthattunk 
korszerű számítógépekkel s 
a tanítást segítő egyéb eszkö-
zökkel. A gyerekek egy cso-
portja rövid műsort adott, a 
jellegzetes kínai táncproduk-
cióval és hangszeres zenével. 
Egy hagyományos húros hang-
szer megszólaltatása mellett a 
fuvola és zongorajátékukon ér-

ződött, mennyire szükség van 
jól felkészített tanárokra.

– Megállapodás aláírásá-
ra itt is sor került, miként uta-
zásuk harmadik állomásán, 
Henan tartomány főváros-
ában, Zhengzhouban is. Itt ke-
rült sor egy öt csillagos szál-
loda konferenciatermében a 
harmadik bemutató foglalko-
zásra, melyről TV felvétel is 
készült. Ezt követően a ven-
déglátók adtak számunkra ze-
nés, táncos énekes műsort, s a 
program végén a kínai és ma-
gyar gyerekek közös éneklésé-
re is sor került.

A kinttartózkodás utolsó két 
napja pekingi városnézéssel és 
kirándulással telt el, a fő látni-

való természetesen most is a 
Nagy fal volt. 

Nagy megtiszteltetés, nem 
kevésbé nagy kihívás is volt a 
művészeti iskola pedagógu-
sainak, növendékeinek, nem-
különben városunknak is ez 
a szakmai bemutató. A föld-
résznyi országban majdan el-
terjedő zeneoktatási módszer 
„magvait” ültették el s a felfo-
kozott érdeklődésből kiderült, 
lelkes követőkből nincs hiány. 
Az érdem egyértelműen a mű-
vészeti iskoláé, amelyben már 
eddig is magas színvonalú kép-
zés folyt, s bízunk ennek za-
vartalan folytatásában.

Katona M. István
Kép: Ruszinkóné Czermann 

Cecília archívuma

A szolfézsóra 
növendékei

Bán Tamás
Begidsán Boglárka

Cserpán Virág
Hart Melinda
Herczeg Máté
Jámbor Máté

Kovács Csenge
Molnár Balázs

Padruddin Panna
Prencsovszky Zsombor

Schiffer Barnabás

A konferencián a Pekingi Kodály Szövetség 
alelnöke köszönti Nagy Gábor kultúrattasét

A bemutató óra Szkubán Judit tanárnővel 
és a gyerekekkel

Megállapodás aláírása Pekingben, a Tiltott Város 
egyik palotájában egy iskolaigazgatóval

A magyar gyerekek a kínai vendéglátó családok gyerekeivel

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett kollégánk  

PAJOR JÁNOS
nyugalmazott magyar-történelem-ének szakos tanár,

a Dunakeszi Városért díj kitüntetettje,
életének 96. évében, 

2010. augusztus 6-án elhunyt.
Feledhetetlen emlékét örökre megőrizzük!

a Szent IStván általánoS ISkola tanteStülete

Testvér, csak lábujjhegyen jer velem,
csak nagyon halkan, nagyon csendesen.
Amerre járunk, ne rezzenjen egy kis levél se meg,
ma lelkem olyan, mint a tó:
legkisebb rezzenéstől megremeg.
Gyere a templomunkba:
a bükkerdő ma vár, a Csend harmóniája
ott megint a lelkünkbe talál.
Gyere velem...
csak szótlanul, csak csendesen,
csak csendesen...

Wass Albert
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A három önkormányzati óvo-
dában szeptembertől 1227, az 
alapítványi óvodában 160, a 
magánóvodában 30-32 gyer-

mek kezdi el a nevelési évet. Az iskolákban 
több mint 3000 tanuló van, ebből 2440 az 
általános iskolás korosztály, a többi közép-
iskolás. 

– Annak ellenére, hogy az elmúlt évek-
ben az önkormányzat mindent megtett e 
gondok enyhítésére, az utóbbi időszakban 
az ugrásszerűen megnőtt lakosságszám 
magával hozta az óvodai férőhelyek iránti 
többlet igényt. Még mindig nagy probléma 
a férőhely kapacitás, annak ellenére, hogy 
2007-ben átadtunk egy három csoportos 
óvodát a Posta utcában, tavaly ősszel pe-
dig egy EU-s pályázat eredményeként a 
Játszóház óvoda plusz két csoportját. Au-
gusztus végén nyitottuk meg az Eszterlánc 
óvodának a Budai Nagy Antal utcai köz-
pontja melletti épületben ugyancsak két 
csoportot. Mégis még mindig igen sok 
gyereket kellett elutasítani – tudtuk meg 
Lőrincz Andrástól. 

Az osztályvezető elmondta, a felvételi 
elbírálásoknál elsősorban azon családok 
kisgyerekeit helyezik el, ahol mindkét szü-
lő dolgozik. Emellett az egyedülálló szülők 
gyermekei is elsőbbséget élveznek, és köte-
lező felvenni a halmozottan hátrányos, va-

lamint az ötödik életévüket betöltő, tan-
köteles gyerekeket. 

– Az iskolákban jelenleg nincsenek ilyen 
jellegű gondjaink. Ugyanakkor a Széche-
nyi és a Fazekas iskolákban, amelyek legkö-
zelebb vannak a lakóparkokhoz, már nem 
tudtunk minden, körzetileg illetékes gyere-
ket felvenni, nekik távolabbi iskolát kellett 
felajánlani – ismerte el a szakember.

Az önkormányzatnak természetesen 
vannak elképzelései, hogy milyen továb-
bi lépéseket tegyen a gondok enyhítésére: 
mintegy 40 millió forintot hagyott jóvá a 
testület arra, hogy a megyétől visszaka-
pott szakmunkásképző intézet kollégiu-
mának első két szintjét rendbe hozzák. Ide 
telepítik át a Bárdos iskola alsó tagozatos 
osztályait, s egy épületrészt magánóvodai 
célra adnának át. Emellett a napokban ke-
rül engedélyezésre két, egy-egy csoportos 
magánóvoda is.

– Tudjuk, hogy nem ez a megoldás, hi-
szen ez a szülők részére komoly anyagi 
megterhelést jelent, de van olyan koncep-
ciója az önkormányzatnak, hogy milyen 
módon próbálja a rászoruló szülőket segí-
teni, akár anyagilag is. Ám ez még későbbi 
testületi döntéseken múlik – jelentette ki 
Lőrincz András.

Az egyéb fejlesztések, anyagi befekteté-
sek mellett – a katolikus egyház által létesí-

tendő óvoda építésének segítése, a taninté-
zetek 50 millió forintos fejlesztése (többek 
között ablakcserék, mosdók és öltözők fel-
újítása, az Eszterlánc és a János utcai óvoda 
felújítása) –, a Szent István Iskola tervei épí-
tési engedélyeztetés szintjén vannak. 

– Úgy gondolom, hogy a város vezetése 
és az önkormányzati testület mindent el-
követ annak érdekében, hogy a most in-
duló tanévben is nyugodt körülmények le-
gyenek. A szakember-ellátottság száz szá-
zalékos, az önkormányzati támogatáson 
felül a tárgyi feltételek biztosításához nagy 
aktivitást mutatnak az intézmények pá-
lyázatok írásával, alapítványok létrehozá-
sával. Remélhetőleg az önkormányzat az 
olyan jellegű feladatait tovább viszi a jö-
vőben is, mint a gimnázium, pedagógus 
szakszolgálat működtetése. S abban is bí-
zunk, hogy továbbra is eredményesen mű-
ködik majd a művészeti iskola, ahol je-
lenleg is több mint ötszáz gyermek tanul 
valamilyen művészeti ágban – közölte az 
osztályvezető, aki hozzátette, mindent 
megtesznek azért, hogy az egyre nehezedő 
gazdasági körülmények közepette az okta-
tás színvonala ne csökkenjen, s ha az anya-
giak megengedik, a további fejlesztéseket 
is eszközöljenek. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Az új tanév küszöbén
azok a CsalÁdok, ahol iskolÁskorú gyermek van, mÁr lÁzasan 
készülődnek a tanévkezdéshez, ugyanis szeptember 1-jén reg-
gel nyolC órakor vÁrosunk valamennyi iskolÁjÁban ünnepé-
lyes évnyitóval kezdetét veszi a 2010-2011-es tanév.  
lőrInCz anDráS, a polgÁrmesteri hivatal intézményirÁnyítÁsi 
és vagyongazdÁlkodÁsi osztÁlyÁnak vezetője lapunknak  
elmondta, a vÁros vezetése a nehézségek ellenére mindent 
megtesz azért, hogy az oktatÁs színvonala ne Csökkenjen. 

oKtatás

Csoda Fenyves Családi 
Napközi és Gyermekfelügyelet

20 hetes kortól iskoláig, egész napra  
vagy délelőtti foglalkozásra várja  

a gyermekeket, akár alkalmanként is.
Családias környezet, kis létszámú foglalkozá-

sok szakképzett pedagógussal.

+36-30/45-22-136
www.csodafenyves.hu

Kiemelt célunk:  Az egészséges életmód kialakítása
SOK  MOZGÁSSAL úszás, korcsolya, lovakkal való ismerkedés, lovag-
lás, zenés torna, néptánc, lábtorna

heLyeS tÁpLÁLKOZÁSSAL egészséges, bio ételekkel, sok zöld-
séggel, gyümölccsel

hiMALÁjAi SóSZObÁvAL, SóhOMOKOZóvAL
az allergia és az asztma megelőzésére és gyógyítására

tel.: +36-70/517-5110 • Web: www.csigabigagod.hu
Várjuk szeretettel gyermekét biztonságos, szeretetteljes, családias légkörben!

Szeretettel várjuk a kicsiket 2010 őszén induló Alapítványi  
Óvodánkba! Óvodai programunk mellett rengeteg fakultatív  
programmal várjuk a 3-6 éves korú gyerekek jelentkezését.
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PolitiKa

A DunAKeSZI FIDeSZ 
SZerVeZet BeMutAttA JelöltJeIt
Polgármester jelöltünk:
Dióssi Csaba 41 éves, nős, 4 gyermek édesap-
ja. üzemmérnök-közgazdász. 13 évig egy helyi vi-
lágítástechnikai cég egyik vezetőjeként dolgozott. 
2000 óta önkormányzati képviselő, 2007-től Du-
nakeszi város alpolgármestere. a 2010. évi or-
szággyűlési választásokon egyéni képviselői man-
dátumot szerzett a Dunakeszi központú választóke-
rületben. számtalan fejlesztés, beruházás kötődik nevéhez. sok duna-
keszi polgár megtisztelő felkérésére vállalta a polgármester-jelöltséget, 
mert a tapasztalat szerint, azok a leghatékonyabban fejlődő városok, 
ahol az országgyűlési képviselő egyben polgármester is.

5. sz. választókerület
Botka Gábor 28 éves, szociálpedagógus. a Fi-
desz ifjúsági szervezetének helyi vezetője, megyei 
alelnöke. a helyi vöröskeresztnél dolgozik, így kö-
zelről ismeri, az emberek mindennapi gondjait, 
problémáit. munkásságát jelentősen meghatároz-
za mások segítése és a közösség építése.

4. sz. választókerület
Seltenreich József  43 éves, nős, egy gyermek 
édesapja, hamarosan születik második gyermekük. 
több generációs dunakeszi lakos. sportmenedzser, 
25 éve közalkalmazottként dolgozik városunkban, 
mind pedagógiai, mind intézményvezetői munkája 
ideköti.  a rendszerváltás óta képviseli a lakótele-
piek érdekeit az önkormányzat döntéshozatalában. 
ismeri, érti és átérzi az ott élők problémáit.

3. sz. választókerület
Szabó József  49 éves, 24 éve nős, két felnőtt 
gyermek édesapja. gépészmérnök, műszaki tanár, 
születésétől a körzet lakója, ugyanabban a ház-
ban él, így idősek és fiatalok egyaránt jó ismerő-
sei. a szent mihály Egyházközség életében aktí-
van részt vesz. Hitvallása: a régi értékek megőrzé-
se, új értékek teremtése a kettő összhangjával.

2. sz. választókerület
Kárpáti Zoltán 53 éves, nős, 2 gyermek édes-
apja. 30 éve tanít a helyi gimnáziumban, 18 éve 
irányítja a nyolcosztályos képzést, ma a sportcsar-
nok vezetése is a feladatai közé tartozik. 16 éve 
képviselő lakóhelyén, a lakótelepen, ott élnek szü-
lei és gyermekei is. munkája legfontosabb eredmé-
nyének tartja, hogy a lakók bíznak benne, keresik 
és számítanak rá.

képviselő jelöltjeink:
1. sz. választókerület
Vincze Géza 54 éves, nős, két gyermek édesap-
ja, műszaki tanár. 1966 óta él Dunakeszin, helyben 
dolgozott a mechanikai laborban, a máv Jármű-
javító üzemében és jelenleg a városi Könyvtárban. 
Négy éve képviselő a rév-dűlőben. az elmúlt idő-
szak eredményei közül csapadékcsatorna megépí-
tésére és az útépítésekre a legbüszkébb.

10. sz. választókerület
erdész Zoltán 39 éves, nős, két gyermek édes-
apja. mérnök-közgazdász, 12 éve Dunakeszi al-
polgármestere. az egész élete Dunakesziről szól. 
itt született, ide járt óvodába, itt végezte iskoláit, itt 
alapított családot. Csatornázások, útépítések, ját-
szóterek kialakítása mellett sok egyéb fejlesztés 
kötődik hozzá. továbbra is a lakosságot képvisel-
ve szeretne városáért dolgozni.

9. sz. választókerület
Bocsák Istvánné 67 éves, férjezett, két felnőtt 
gyermeke és három unokája van. Nyugdíjas, négy 
évtizedet töltött a tanári pályán. alsó tagozattól 
a főiskoláig minden korosztályt tanított. 2003 óta 
él a tóvárosban. Négy éve a körzet képviselője, 
új játszótér, járdák és közvilágítás kiépítése kötő-
dik a nevéhez. 

8. sz. választókerület
Dr. thoma Csaba 41 éves közgazdász, nős, 
három gyermekével a körzet egyik lakóparkjában 
él. Közügyek iránt elkötelezett emberként hozzá-
járult közösségünk életének komfortosabbá téte-
léhez, legyen az játszótérépítés, forgalomszerve-
zés, vagy közbiztonsággal kapcsolatos kezdemé-
nyezés. Kiemelt célja az élhető kertváros alapfel-
tételeinek megteremtése.

7. sz. választókerület
Fodor Sándorné 62 éves, 43 éve él Dunakeszin. 
Két gyermek édesanyja, három unoka boldog 
nagymamája. Nyugdíjas, korábban középvezető-
ként dolgozott a könnyűiparban. Képviselőként a 
második ciklusban szolgálja lakóközösségét, így 
már sokan megismerhették áldozatkész, eredmé-
nyes munkáját.

6. sz. választókerület
Csoma Attila 33 éves, feleségével októberre 
várják első babájukat. történész, újságíró, a helyi 
könyvtár igazgató helyettese. születésétől a kör-
zet lakója, lokálpatriótaként helytörténeti témák-
ban rendszeresen ír országos és helyi lapokban, 
eddig három, Dunakeszi és alag történetéről szóló 
könyvet publikált. aktív közéleti szervező.
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a kitöltött ajánlószelvényért keressük Önt. 
Ha nem találnánk, kérjük 
szeptember 3-ig juttassa el irodánkba 
(lakótelepi posta mellett, munkanapokon 15-19, 
hétvégén 9-12 óráig) 
vagy telefonáljon és felkeressük 
(+36-20/9417-987).
email: dunakeszi@fidesz.hu
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Kultúra

Nem véletlen, hogy Feke Pál 
számára augusztus 20-a kü-
lönleges nap. A fiatal színész 
nevét az ország az István, a 

király musical címszerepének eljátszása 
után ismerte meg, így államalapítónk ün-
nepe azóta nem telhet el úgy, hogy Feke 
Pál ne énekelné valahol a darab legismer-
tebb szólamait. Így volt ez idén is.

„Államalapítónk ünnepén délelőtt egy 
Budapesthez közeli településen léptem fel, 
ahol természetesen István szerepéből is 
énekeltem. Este pedig Szekszárdon adtuk 
elő a musicalt tízezer néző előtt. Ez a szerep 
mindig figyelmeztet, hogy honnan jöttem, 
és merre tartok” – mesélte a fiatal színész.

Feke Pál szerint ez a darab mindig ak-
tuális lesz, hisz olyan érzelmeket feszeget, 
ami miatt immár 27 éve sikerre ítéli Szöré-

nyi Levente és Bródy János alkotását.
„Mindenkire hatást gyakorol, aki csak 

megnézi vagy meghallgatja” – állítja Ist-
ván megformálója.

Úgy érzi, a mostani darab egy keret, 
amelyben a Jézus Krisztus Szupersztárhoz 
hasonlóan úgy kezdődik, hogy fiatalok jel-
mezbe öltöznek, majd előadják a történetet.

„A jelen számára szól az az üzenet, ami-
kor a végén István kezet fog Koppánnyal. 
Jó lenne, ha a legnehezebb helyzetekben 
is meg tudnánk egymás kezét fogni” – je-
lentette ki a fiatal színész, aki bevallotta, 
olyan érzelmeket hoz fel magából a szerep 
kedvéért, hogy méltó legyen István meg-
formálására.

Egy nagy nyári premieren már túl van, 
hisz hatalmas sikerrel mutatták be Komá-
romban a Trója című alkotást, amelyben 

az agg királyt, Priamoszt alakította.
„Nagy élmény volt eljátszani az öreg 

trójai király szerepét, fantasztikus mun-
kát végzett a sminkes, ahogy belőlem 
Priamoszt varázsolt” – folytatta Feke Pál.

Pihenésre azonban most sincs ideje, 
ugyanis egyszerre két bemutatóra készül, 
ráadásul egy héten belül.

„A kecskeméti Katona József Színház-
ban a Nyomorultak című musicalre ké-
szülünk, melyben Jean Valjean szerepét 
éneklem. A premier szeptember 17-én 
lesz, ami egy héttel előzi meg a követke-
ző bemutatómat, ami a Madách Színház-
ban lesz. Már javában próbálok itt is, ahol 
a Jézus Krisztus Szupersztár örökzöldben 
Jézust alakítom” – árulta el a Dunakeszin 
élő musicalszínész.

- molnár -

„István még mindig 
hat az emberekre”

Szeptemberben egy héten belül két 
bemutatója lesz Feke Pálnak

z együttes tagjai közül ketten is 
dunakeszi kötődésűek. Egyrészt 
Frech’ Zoltán, aki helyi lakosként 
családjával városunkban él, más-
részt pedig ő és Mukli Gyula is 

a közel húsz előadást maga mögött tudó, mára 
már országosan ismertté vált oscar színtársulat 
oszlopos tagja.

a hangszeres kíséret nélkül éneklő együttes 
1995 őszén alakult. „Először csak a magunk és 
kollégáink gyönyörűségére énekelgettünk, majd 
miután láttuk, hogy amit csinálunk, másoknak is 
tetszik, kiléptünk a nagyközönség elé.” – olvas-
hatjuk internetes oldalukon.

magyar slágerek feldolgozásai mellett a 20-

as, 30-as évek amerikai zenéjével indult a fer-
geteges hangulatú dunakeszi koncert. a telthá-
zas előadás egyébként két részből állt, melynek 

szünetében az együttes tagjai elmondták, hogy 
igen sűrű az augusztusi programjuk; a dunake-
szi előadást követően augusztus 20-án zánkán, 
21-én lébényen lépnek fel, 25-én pedig sze-
gedre kaptak meghívást. 

„sok meghívást kapunk fesztiválokra és már 
több televíziós produkcióban is szerepeltünk.” 
– nyilatkozták az együttes tagjai, akiknek zenei 
életében jelentős mérföldkő volt, amikor 2001-
ben az év énekegyüttese kategóriában elnyer-
ték az emerton-díjat.

a Four Fathers tagjai kedvességükkel, közvet-
lenségükkel, valamint nagyszerű előadásukkal a 
közönség fiatalabb és idősebb tagjait egyaránt 
elkápráztatták.

a koncertet követően lehetőség nyílt közös 
fényképek készítésére, amelyet az este hátralé-
vő részében kötetlen beszélgetés követett és per-
sze emellett természetesen a továbbra is a fel-
hőtlen szórakozásé volt a főszerep.

Szöveg: Legindi TímeA

FoTó: SzeiberT gerdA

Four Fathers koncert
nagysikerű konCertet adott augusztus 19-én a rév büfé pano-
rÁmateraszÁn magyarorszÁg egyik legnépszerűbb Capella 
énekegyüttese, a FOur FatherS.

a

nem sokat pihent a nyÁron Feke Pál, hisz a forró hónapok 
többnyire munkÁval teltek a fiatal musiCal színész szÁmÁ-
ra. augusztus 20-Án két helyszínen is fellépett az IStván 
a kIrály örökzöld dallamaival, és azt vallja, ez a szerep, 
amiben megismerte a nevét az orszÁg, mindig figyelmezteti 
arra, honnan jött és hova tart.
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aKtuális

A programsorozat három nagyon 
jól elkülöníthető egységre oszt-
ható. Az első blokkba a Kultu-
rális Örökség Napok program-

jai tartoznak. A nagyszabású alagi cente-
náriumi rendezvénysorozat szervezői kö-
zött a könyvtár is aktívan részt vesz. A 
felhőtlen, kötetlen szórakozást ígérő prog-
ramnak az Alagi Tréningközpont ad majd 
otthont szeptember 18-án. A nap sztár-
vendége Kaszás Géza lesz. 

A városi szervezés másik programja 
szeptember 19-én vasárnap a rév kikötő-
nél a késő római kori kikötőerődhöz kap-
csolódóan folytatódik, ahol játékos vetél-
kedők, kirakodóvásár és számtalan más 
érdekesség várja az odalátogatókat. (A két 
nap részletes programjait külön közöljük. 
A szerk.)  

A könyvtár a városi rendezvényen való 
megjelenése mellett természetesen őszi 
hagyományos programjaival is készül. En-
nek keretében októberben várható egy he-
lyi irodalmárokat bemutató felolvasó est 
mellett egy Népmese nap névre keresz-
telt esemény is folyamatos mesefelolvasás-
sal. „A sűrű őszi menetrendből kiemelke-
dő rendezvényeink a Dunakeszi Művésze-

ti Napok keretében megrendezésre kerülő 
programok” – mondta Csonka Mária be-
szélgetésünk során. Az előbb említett két 
program mellett Előtér-kiállítás és Irodal-
mi szalon szerepel a novemberi tervek kö-
zött, melyet az év zárásaként decemberben 
a Sellei Zoltán Városi Versmondó Verseny 
követ majd.

A könyvtárral kapcsolatos események 
közül kiemelkedően fontos és az elkövet-
kezendő egy évben rendkívüli meghatá-
rozó jelleggel bír a közelmúltban elnyert 
Európai Uniós pályázat, mely a Társadal-
mi Megújulás Operatív Programon belül 
a könyvtári hálózat formális és informális 
képzési szerepének erősítését tűzte ki célul 
az élethosszig tartó tanulás érdekében.

A 2010-es év a családi olvasás éve, egy 
a könyvtári szakmában megvalósítandó 
olyan program, amely szoros párhuzam-
ban áll az elnyert húsz millió forintos pá-
lyázat céljaival.

Ennek keretén belül zajlik majd az Ol-
vasó Város játék szervezése is, amely az ol-
vasási és digitális kompetenciák fejleszté-
sét célozza meg. A főbb célok közé tartozik 
az adatbázisok építése mellett egy korsze-
rű honlapformátum elkészítése, az olva-

sáskultúra fejlesztése, 24 órás online szol-
gáltatások megvalósítása és a helytörténeti 
kutatások – adatbázisok honlapon történő 
publikálása, helytörténeti rendezvények 
és évfordulók – elektronikus közzététe-
le is. Ezek mellett a lakossághoz kapcso-
lódó elképzelések mellett természetesen a 
könyvtárosok képzései is kiemelt szerepet 
kap majd.

A fent említett Olvasó Város hivatalos 
megfogalmazás szerint egyébként „az ok-
tatáskultúra fejlesztésének megvalósításá-
ra kidolgozott olyan keretprogram, mely a 
könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, 
új társadalmi csoportok bevonását, vala-
mint az iskoláskorúak és a hátrányos hely-
zetűek támogatását jelenti” és szeptem-
ber vége illetve november vége között ke-
rül megrendezésre. A program elsődleges 
célja, hogy az oktatási intézményekkel, is-
kolai könyvtárakkal és a szülőkkel együtt-
működve népszerűsítse az olvasást, fej-
lessze az olvasási készséget. A program 
kiemelt célcsoportját az általános és kö-
zépiskolás korúak jelentik a szociálisan 
hátrányos helyzetű fiatalokra és az új be-
költözőkre fókuszálva. A projekt egy nyi-
tó konferenciával kezdődik ősszel, amely a 
lakosság tájékoztatását hivatott szolgálni 
és amelyre a könyvtár dolgozói szeretettel 
várnak minden érdeklődőt!

Legindi Tímea

CSOnka MárIával, a dunakeszi kölCsey ferenC vÁrosi könyv-
tÁr igazgatójÁval beszélgettem az ősztől megrendezésre kerü-
lő könyvtÁri programokról.

Ősztől egy éven át nagy sebességgel 
száguldhat a „Tudásdepó Expressz”

Könyvtári Hírek

Meghatottan köszönöm meg Önöknek, 
hogy 20 éven keresztül nekem szavaztak 
bizalmat az önkormányzati választáso-
kon.

Az Önök támogatásával lehettem két 
évtizeden át (5 ciklusban) egyéni képvi-
selőjük.

Munkámban nagy segítség volt az Önök 
szeretete. Sok ízben szép szóval, vagy ke-
ményen, határozottan védtem az Önök 
érdekeit.

Végtelenül sajnálom, hogy a Szent Ist-
ván Általános Iskola rekonstrukciója ezen 
időszakban nem történt meg. Jó hír, hogy 
az iskola terve rövid időn belül kész.

Továbbá a László köz szilárdburkolat-
tal történő ellátása is sajnos elmaradt. Az 

utca csapadékvíz szikkasztója és a tervek 
elkészültek.

Ha valamelyiküket megbántottam, ké-
rem bocsássanak meg nekem. További 
életük során jó egészséget, hosszú életet, 
sok sikert kívánok.

Köszönöm a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak segítő együttműködését.

Isten áldja Önöket.
A 3. sz. választókörzet lakóinak jó szív-

vel ajánlom Kovács László, gyermekko-
ri barátom személyét, mivel Ő tudná to-
vábbvinni azt a munkát, amit sajnos be-
fejezni nem tudtam.

Nagyra becsüléssel üdvözlöm Önöket.

Kliment Géza

tisztelt választó Polgárok! Kedves Barátaim!
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HatároN túl

E gyönyörű gondolat, az ajándé-
kozás lelket melengető csodála-
tos érzése érinti meg azokat, akik 
egyszer is felkerekednek, hogy a 

dévai Szent Ferenc Alapítvány erdélyi ott-
honaiban élő gyerekeket megajándékoz-
zanak egy kerékpárral, mesekönyvvel, téli 
ruhával, cipővel, fekvőhellyel… Böjte Csa
ba ferences testvér és segítő munkatársai 
közel 50 erdélyi bentlakásos otthonban 
immár kétezer árván maradt, szegény, 
nincstelen családból „menekült” magyar, 
román, cigány gyermeknek biztosítja az 
életet jelentő menedéket. A szeretetházá-
ban élő fiatalok otthont, ételt, biztonságot, 
a betűvetés tudományát, a családi és bará-
ti összetartozás erős kötelékét köszönhe-
tik az önzetlen támogatók sokaságának. A 
jószándékú segítők között éppúgy megta-
lálhatóak az amerikai magyar családok és 
szervezetek, hollandok, németek, dánok, 
mint az anyaország számos városában élő 
vállalkozók, kispénzű nyugdíjasok. 

Dunakeszin is élnek jó néhányan, 
akik hosszú évek óta csendben, önzetle-
nül járják Erdély évezredes útjait, hogy 
Szovátára, Tusnádfürdőre, Parajdra, a 
székelykeresztúri testvérvárosunk köze-
li Oroszhegyre vagy a Háromszéki-hava-
sok lábánál elterülő Kovásznára elvigyék 
az összegyűjtött sok-sok ajándékot. Pes
ti Tamás, Deák János, az ifjú Mitró Gábor 
és barátai legutóbbi erdélyi útjáról éppen e 
lap hasábjain adtunk hírt. A nyár eleji se-
gélyszállítmányt az a Tóth Imre fuvarozta, 
aki néhány hete újból felkerekedett, hogy a 
csobánkai otthonban és Dunakeszin ösz-
szegyűjtött ruhaneműt, evőeszközöket, 
ágyakat, a tenyérnyi szobákat díszítő gra-
fikákat, a gondtalan sportolás élményéhez 
hozzásegítő kerékpárokat elvigye a több 
száz kilométerre lévő otthonokban élő 
gyerekeknek. Az ismert dunakeszi vállal-

kozóhoz a kiváló építésszel, Rada István
nal csatlakoztunk. 

A hosszú úton mindhiába is faggattam 
Imrét az egy évtizede önzetlenül végzett 
karitatív tevékenységéről. Szerényen csak 
ennyit mondott: „Ültem a kocsiban, ami-
kor a rádióban először hallottam beszélni 
Csaba testvért. Megérintett minden szava. 
Addig soha nem jártam Erdélyben, s az ő 
hívó szavára elindultam az ismeretlenbe, 
Dévára. Ott találkoztunk először. Szemé-
lyisége, az általa felvállalt gyönyörű külde-
tés egy életre meghatározta a nehézsorsú 
gyermekek iránti elkötelezettségemet.”

S valóban, bárhova tértünk be a ra-
kománnyal teli Peugeot Boxerrel, Imrét 
mindenhol régi kedves családtagként kö-
szöntötték. Szovátán, a harmincas évi-

ben járó intézményvezető, János, büszkén 
mutatta be a kilencven gyermeknek ott-
hont adó épület mellett a fiatalok kerá-
miaműhelyét.  A nyolc-tíz, Erdély külön-
böző tájegységeiről érkezett gyerekekből 
álló családok életét, tanulását, szabadidős 
programját egy-egy bentlakásos szülő se-
gíti. Leírni nem lehet azt a boldogságát, 
amit a gyerekek csillogó tekintete sugár-
zott, amikor átvették a magyarországi tá-
mogatók ajándékait.

Tusnádfürdőn, a medvékre vadászó né-
hai Ceauşescu egykori villájának szom-
szédságában áll az a gyönyörű kastély, me-
lyet az amerikai magyarok vásároltak meg 
erdélyi szegény gyerekeknek. A szépen fel-
újított épület szűk szobácskáiban, négy-öt 
ágyon nyolcan-tízen alszanak.  – Itt, a fel-

„nem kell félnünk, ha adunk. nem kell félnünk attól, hogy sze-
retünk, hogy jók vagyunk, hogy Áldozatot hozunk egymÁsért… 
arra Születtünk, hOgy MI IS ajánDékká váljunk, ajÁndékot 
osszunk. minden, amid van, vagy a szereteted hordozója, s akkor 
szÁrnyaddÁ vÁlik, az égbe repít. vagy meddő súly, bőrönd, amit hur-
Colsz, s önzéseddel, minden lépeseddel keservessé teszed, fÁradtan 
ezért lihegsz. amit szeretetből odaajÁndékozol gyermekednek, 
tÁrsadnak, nemzetednek, az örökre a tied marad!”

Dunakesziek segítik az erdélyi szegény, család nélkül maradt gyerekeket

A szeretet szigetei
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ső galérián hatan-heten fekszenek egymás 
mellett a matracon – mutatja az alig há-
rom méter széles szobában Részeg Erika, 
a Szent László Otthon nevelőnője, aki az 
ajándékok elrendezése után végig kalau-
zolt bennünket a ragyogó tisztaságú épü-
letben. – Szegények vagyunk, de vigyá-
zunk a rendre – mondja lesütött tekintet-
tel. A nevelőnőt minden szinten ölelkez-
ve fogadták a gyerekek, akik között az egy 
évestől a tizennégy évesig minden korosz-
tály megtalálható. Az egyik szobában nagy 
volt a búcsúzkodás. Ott jártunkkor indult 
haza egy hónapos jószolgálati munkájából 
a 20 éves kaliforniai magyar egyetemista 
lány, Szabados Linda, aki ígérte, hogy egy 
év múlva visszajön. 

Kovásznán a sok-sok ajándéktárgy kö-
zül a legnagyobb sikere a négy kerékpár-
nak volt a fiatalok körében.     

Az oroszhegyi lankákon épült egyházi 
épületben működő napközi otthonban 40 
fiatal ellátásáról gondoskodik a dévai Szent 
Ferenc Alapítvány két helybéli pedagógu-
sa Mihály Tiborné és BálintPál Gáborné. 
A két nagyszerű asszony, Anna a pedagó-
gus, az ismert helytörténész férjével, Edit 
pedig kőművesmester urával és Tóth Imré
vel szövetkezve alapítványi épületben sze-
retné elhelyezni a gyerekeket. Imre már ki-
nézett egy 150 éves, ősi székely házat, mely-
nek átalakítási terveit Rada István készíti el. 
– Utunk során változatos rendeltetésű épü-
letekben elhelyezett otthonokat ismertünk 
meg. Az oroszhegyi őrzi az évszázados ha-
gyományokat. A telken két épület, a lakó-

ház és a csűr található. Igyekszünk a csűr 
által elfoglalt térbe beleálmodni az új ott-
hont, mely két 6-8 gyermekes „családnak” 
és a nevelőnek ad majd otthont. Az adottsá-
gok kihasználásával földszintes és dupla te-
tőteres épületet tudunk elhelyezni. Az épí-
tés során a hagyományokat követő anya-
gokat, szerkezeteket kívánunk használni – 
mondta Rada István építész, aki önzetlenül 
segíti szakmai tudásával a Tóth Imre jóvol-
tából épülő gyermekotthon létrejöttét. 

Tóth Imre, a munkálatokat végző kőmű-
ves mesterrel, BálintPál Gáborral és Rada 
Istvánnal a legapróbb részletekig egyeztet-
te a teendők sorát. Az építkezés során fél-
tett kincsként örökítik tovább a székely fa-
faragó mesteremberek míves, másfél év-
százados remekeit…

Az új otthonteremtők szeme előtt mind-
végig az lebeg, hogy a régi értékek megőr-
zése mellett olyan családi fészket építsenek, 
melyben igazi otthonra lelnek az erdélyi sze-
gény, család nélkül maradt gyermekek…

Miközben a férfiak a tervezés, az épít-
kezés részleteivel voltak elfoglalva, addig 
a két pedagógus hölgy a szeretetteljes ven-
déglátás mellett azon serénykedett, hogy 

az oroszhegyi napközi 
otthon tanulóit felkészít-
sék a közelgő budapesti 
útra. Az utazásnak egyet-
len igaz célja volt, hogy 
Böjte Csaba és 200 erdé-
lyi gyermek a Szent Ist-
ván bazilikában mondjon 
köszönetet a magyar Or-
szággyűlésnek, hogy oly 
sok évtized után hivatalo-
san is magyarnak vallhat-
ják magukat… 

Egész úton hazafelé, a gyönyörű erdé-
lyi tájat csodálva mindvégig arra gondol-
tam, hogy igazából mi kaptunk ajándékot 
az őszinte tekintetű gyerekektől, a Mihály 
és a Bálint-Pál családtól, a székely ember 
mindent felülmúló vendégszeretetéből, 
hazaszeretetéből… 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress, Paul Ion

1. Az egykori  Ceauşescu villa mellett található 
a tusnádfürdői gyermekotthon 2. Rada István és 
Tóth Imre betekintést nyerhetett a szovátai otthon 
kerámiaműhelyébe 3. A kaliforniai Szabados 
Linda önkéntesként egy hónapig segített a tusnád- 
 fürdői gyermekek gondozásában  4. A messze-
földön híres erdélyi kapu 5. A Ko vásznán élő 
gyermekek nagy örömmel fogadták az ajándék 
kerékpárokat 6. Konzultáció: Rada István építész, 
Mihály Tiborné, Tóth Imre és a kőművesmester 
Bálint-Pál Gábor között

1. 2. 3.

4.

5.

6.

A szovátai otthon
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römmel tudat-
juk minden ked-
ves támogatónk-
kal és az érdek-

lődőkkel, hogy az árpád-em-
lékmű július végén megkapta 
az építési engedélyt. az enge-
dély kézhezvétele után meg-
kezdődtek a tényleges munká-
latok. Első körben az emlékmű 
anyagául szolgáló kő lett ki-
választva a Naszály-hegyről. 
a mintegy 20 tonnás termés-
követ a kőbányában több da-
rabra kellett vágni, hogy szál-
lítható legyen. a kisebb dara-
bokat – ifj. Szojka Miklós jó-

voltából – már elszállították és 
azok megmunkálása megkez-
dődött. a fő kőtömb hegyről 
történő levitele azonban külön 
szervezést igényel, amely a 
tervek szerint az újság megje-
lenésének idejében már meg-
valósul a Neuto Kft. technikai 
segítségével. a megmunkálást 
verőcei kőfaragó mesterek 
végzik az emlékmű tervezőjé-
nek, skripeczky ákosnak az 
útmutatásai alapján. a kőfara-
gókkal kötött szerződésben a 
faragók vállalták, hogy két hó-
nap alatt befejezik a nagyfeje-
delem és a vezérek megfara-

gását. Közben a szent imre té-
ren is megkezdődnek az épí-
tési munkálatok.  Először a 
tereprendezést kell megejteni, 
mivel a terep egyenetlen és lej-
tős.  a tereprendezés után egy 
erős alapot kell készíteni, hi-
szen a területre sok tonna súly 
fog nehezedni. az alap kiala-
kítása után elkészül a pajzs, 
amelyen a nagyfejedelem és 
a vezérek alakjai fognak he-
lyet foglalni.

végezetül örömmel tudat-
juk, hogy az elmúlt híradás 
óta az alábbi támogatók áll-
tak az árpád-emlékmű ügye 

mellé anyagilag vagy munka-
felajánlással:

aBF Bowdentechnika, Bőgér 
Húsbolt, Eudoxia 20 alapít-
vány, gyuris tamás, Kósa 
lászló, Kovács Pékség, medi-
terrán stúdió Kft, Neutó Kft., 
száraz györgy (újabb felaján-
lás), ifj. szojka miklós (újabb 
felajánlás), zöldkapus Kft., 
zsezsi Húsbolt, termidor Kft. 

CSomA ATTiLA
Szervező

KöZADAKoZáS  
AZ árPáD-eMléKMű JAVárA

ö

KÖzÉlEt

Szeptember 18-án 10-22 óráig
alagi Piknik 
az alagi tréningközpont Kúriaépület park-
jában
alag községgé válásának 100. évfordulója 
alkalmából szervezett rendezvény
sztárvendégünk Kaszás géza színművész

10 órakor már nyitnak a kirakodók, kéz-
művesek kínálják portékáikat. Póni simoga-
tás, pónilovaglás mellett a gyermekek kéz-
műves foglalkozásokon vehetnek részt. 
Családi vetélkedős programok. 
Drukkolhatnak a főzőverseny résztvevőinek. 
legyenek részesei az Emlékeim alagról 
helytörténeti beszélgetésnek. 
moderátor: Csoma attila helytörténész.
Ebédidő alatt elfogyaszthatják az otthonról 
hozott elemózsiát, vagy megkóstolhatják a 
főzőversenyen főtt ételeket.
a színpadon többek között a szivárvány 
színház előadását az állatok nyelvén tudó 
juhász címmel, száraz györgy helytörté-
nész és Babják annamária színművésznő 
irodalmi kalandozások a hajdani alagon 
című műsorát, és a Fúvószenekari Egyesület 
előadását hallgathatják, nézhetik meg.

14-22 óráig folyamatos programok a 
színpadon, elsőként a helyi amatőr csopor-
tok bemutatója
szórakoztató műsorok

Koós réka énekesnő koncertje
utcabál és tűzzsonglőrök

az Ön családját is várjuk a piknikre! Hoz-
zanak plédet, egy kis elemózsiát és sok-sok 
jókedvet!

Szeptember 19-én 9-20 óráig
Dunakeszi Ókori Napok
a Duna parton, a rév-kikötőnél
Délelőtt
Hagyományőrző felvonulás a Casalgrande 
térről. agora megnyitása – Helyszín: Duna 
sor 24–32. között    
Kézműves foglalkozások kicsiknek és na-
gyoknak
Ókori divatbemutató
tÖrtÉNElmi JátÉKoK 
légiós próbák, Kelta kalandtúra
BőrÖNDszÍNHáz
(Játszósátor bölcsiseknek, ovisoknak)
Délután:
uray györgy színház bemutató a Duna 
parton 
tücsök Bábszínház bemutató a Kikötőerőd-
ben
Ókori dráma bemutató a gyermeküdülőben
Hagyományőrző csoportok bemutatói:
Familia gladiatoria – gladiátorok élete és 
harcai
Brigetio legio – késő római légiós bemutató
szarvas – törzs – kelta harci bemutató

Élő CsataJElENEt – római barbár össze-
csapás
Csapatversenyek eredmény hirdetése
Este Koncert és táncház és
táNCszÍNHáz a múzEumBaN

Szeptember 19-én  
14.00 – 18.00 óráig
városNÉző tÖrtÉNElmi BaraNgo-
lás
Külön buszjárattal! gyülekezés a voláN 
buszmegállókban a magyarság sportpá-
lyától, szakáll lászlóné vezetésével

Szeptember 18-án és 19-én meg-
tekinthető állandó programok tárlatveze-
téssel: 10.00 - 18.00  Késő római Kikötő-
erőd kiállítás megtekintése  
Helyszín: Dunakeszi, Duna sor 28. 
10.00 - 18.00  révész istván Helytörténeti 
gyűjtemény megtekintése
Helyszín: Dunakeszi, Fő út 110.

a voKE József attila művelődési Központ 
folyamatos nyitva tartással szeptember 18-
án 8.00 órától szeptember 19-én 22.00 
óráig /szombat éjszaka is/ számos prog-
rammal várja látogatóit.           
Helyszín: Dunakeszi, állomás sétány 17.

Programjainkra szeretettel  
várunk mindenkit!

Felhőtlen szórakozást ígérő családi 
hétvége kihagyhatatlan programokkal!

kulturális Örökség napok Dunakeszin
Szeptember 18-19-én



HElytÖrtÉNEti mozaiK

Zsokécsillagok az alagi gyepen (2.)
Alag centenárium  XX.

Folytatjuk a sorát azon híres zso-
kék bemutatásának, akik az 
alagi gyepen lettek európai hírű 
lovasok. Most azon középgene-

ráció kerül tárgyalásra, amelynek tagjai 
1910 és 1914 között látták meg a napvi-
lágot, így a legrégebbi alagi időket már 
nem ismerhették, de pályafutásuk java 
része még a második világháborút meg-
előző időszakra tehető.

A jelentősebb zsokék közül a sorban el-
sőként említendő Fodor Rezső, aki 1910-
ben született Budapesten. Szülei szabó-
inasnak adták, de szerencsére mestere 14 
évesen a lósporthoz irányította. Pályafu-
tását Zangen Károlynál kezdte, ahol lo-
vászfiúként is versenyt tudott nyerni. 
Tehetségére a szakma felfigyelt és Hitch 
Róbert idomárhoz került Alagra zsokéje-
löltnek, Sajó nyergében nyerte meg első 
hivatalos versenyét. Az első évben hat 
és a következő esztendőben is hat futa-
mot nyert, köztük a Tátrai Handicapet. 
Ezután 1930-ban gróf Esterházy Miklós
hoz kérte magát Karlsbadba, ahol két 
évet működött, itt lett sampion és 1932-
ben zsoké. A gróftól Prágába szerződött 
a nagyhírű Plehac trénerhez, majd en-
nek az istállónak a feloszlása után vissza-
tért Alagra a Jeszenszky-is-
tállóba. 1943-ban bevonult 
katonának, a háborúban 
fogságba esett, ahonnan 
1948-ban tért haza. Kitű-
nő időbeosztású lovas, a 
versenyeken nagy takti-
kus volt, aki pályafutá-
sával emelte az alagi ló-
sport fényét. Fodor Rezső 
1992-ben hunyt el.

Kiváló lovas volt az 
1913-ben született Csap
lár Lajos is. Ő 1925-től 
Horthy Jenő alagi istál-
lójában lett lovászfiú, 
majd 1933-tól ugyanott 
zsoké, élete első versenyét a kormányzó 
Magdolna nevű lovával nyerte. Össze-
sen több mint 130 futamon lett első, köz-
tük klasszikus versenyek egész soroza-
tán. Nagyon megszerette Alagot, amely-
hez pályafutása kötődött, többek között 
az Alagi Céllövő Egyesületnek is tagja 
volt. Csaplár Lajos munkásságával a he-
lyi lósport hagyományait erősítette, a ki-
váló zsoké 1983-ban hunyt el.

Az 1914-es esztendő nagyon jelen-
tős évszám Alag történetében, ebben 
az évben négy híres zsoké is született. 
Az egyik közülük Keszthelyi István, aki 

1926-ban került Alagra Pejacsevich Al
bert mellé tanulóként lovásznak. 1929-
ben Káposztásmegyeren lovagolta éle-
te első versenyét, ahol harmadik lett. 
1930 és 1938 között kisebb-nagyobb fu-
tamokon indult, majd 1938-ban arat-
ta első komolyabb sikere-
it, többek között megnyer-
te a Káposztásmegyeri díjat 
és a Bérczi Károly emlékver-
senyt is. Ezután felfelé ívelt 
pályafutása, 1939-ben Buda-
pesti díjat, 1941-ben Széche-
nyi István emlékversenyt, 
1942-ben pedig Magyar 
Derbyt nyert Botonddal. Ké-
sőbb még három alkalommal 
nyerte meg a Derbyt: 1947-
ben, 1952-ben és 1957-ben. 

A háború után az új ala-
pokra fektetett lósport szol-
gálatában Röjtökmuzsajon ő 
találta meg a később világhí-
rű Imi ló anyját. Később Imi-
vel 1956-ban Prágában Kelet-
európai Kupát nyert. 1963-ban 49 éves 
korában a Budapesti díj elnyerésével fe-
jezte be zsoképályafutását, amelynek so-
rán 5000 versenyen indult és közel 500 

alkalommal győzött.
1964-től az alagi tele-

pen dolgozott idomár-
ként, ahol szintén jelen-
tős sikereket ért el. Mus-
kátli nevű lova 1968-ban 
Magyar Kanca-díjat nyert, 
Seebirk pedig ugyanabban 
az évben elhódította a ma-
gyar és az osztrák derbyt 
is. Két sampionzsoké is 
kikerült a kezei közül: 
Szentgyörgyi István 1967-
ben, Breska József pedig 
1969-ben lett a legjobb lo-
vas. Keszthelyi István 1994-
ben hunyt el Dunakeszin.
Szinten 1914-es születésű 

volt Balogh János is. A félárva fiú már ti-
zenévesen Alagra került és családjának 
eltartója lett: több istállónál elutasítot-
ták, míg végül Mravik Pál szerződtet-
te. Még két éve sem volt Alagon, amikor 
sorra nyerte a versenyeket, így már tanu-
lóévei alatt Pest és Freydenau közönsé-
gének kedvence lett. Miután zsokéként a 
Lesvári-ménes szerződtette, piros-fekete 
dresszükben nagy versenyek egész sorát 
nyerte itthon és külföldön. A két világ-
háború közötti időszak hármaskorona-
nyerő lovának, Try Well-nek is ő volt a 

zsokéja. 1940-től a Lesvári-ménes ido-
márja. Pályafutása a második világhábo-
rú után is folytatódott, az 1960-as évek 
elején Bécsbe ment, ahol sikeres tréner-
ként dolgozott. Balogh János 2000-ben 
hunyt el Bécsben, de hamvait a dunake-

szi temetőben helyezték 
örök nyugalomra.

Szintén az első világ-
háború kitörésének évé-
ben született Klimscha 
Albert, aki ráadásul a 
községben látta meg 
a napvilágot. Iskolá-
it Budapesten végez-
te, majd 1925-ben a 
Pejacsevich-istállónál 
lett lovász. 1926 óta lo-
vagolt versenyszerűen, 
első versenyét 1928-
ban nyerte gróf Sigray 
Antal Zsófi nevű lo-
vával. Több mint 120 
versenyen diadalmas-

kodott, köztük szá-
mos klasszikuson. Pejacsevich mellett 
lovagolt Szigeti Nándornál és más istál-
lóknál is. A második világháború után 
Nyugatra távozott, ahol folytatta ered-
ményes zsokékarrierjét. Legnagyobb 
sikereit 1955-ben és 1959-ben arat-
ta, amikor Lustige, majd Uomo nyergé-
ben Német Derbyt nyert. Érdekesség, 
hogy Uomonak a szintén alagi születésű 
gróf Pejacsevich János volt az idomára. 
Klimscha pályafutása végén már maga is 
trénerkedett, nem is sikertelenül: 1963-
ban Fanfár nevű lova megnyerte a Né-
met Derbyt. Klimscha Albert halálának 
pontos dátumát nem ismerjük.

Az ausztriai Hornban, de szintén 
1914-ben született Teltschik Henrik. Mű-
ködését 1928-ban Sitzenbergben, báró 
Springer istállójában kezdte meg Her
bert Willy tréner mellett, később Alagra 
került és Horthy Jenő versenyistállójá-
hoz szerződött. 1931-ben második lett 
a sampionátusban 37 győzelemmel. 
1933 óta volt zsoké, majd egy évvel ké-
sőbb Issekutz őrnagyhoz került. Számos 
sikert ért el, többek között megnyerte 
Bécsben a rangos Esterházy Miklós em-
lékversenyt is; legnagyobb győzelme-
it a kormányzó Kurkud Khán nevű lo-
vával aratta. Teltschik Henrik a harmin-
cas évek alagi lósportjának egyik jelen-
tős alakja volt, háza a ma is a Károlyi 
utcában áll.

Csoma Attila
helytörténész
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Balogh János 1932-ben a Szent István díjon

Fodor Rezső
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EgÉszsÉg–ÉlEtmÓD

Nyitva tartásunk: H-P.: 10-18 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...
A masszázs testre, lélekre gyakorolt 
gyógyhatását már az ókori kultúrák-
ban is ismerték. 
A masszázs élénkíti a vér-, és nyirok-
keringést, az anyagcserét, fokozza a sejtregenerációt, csökkenti 
a fájdalmat, és felerősíti a szervezet öngyógyító folyamatait mi-
közben lassul a légzés és megnyugszik a lélek.
Ha gyógyulásra, egy kis kikapcsolódásra vagy felfrissülésre vá-
gyik, szeretettel várom egy masszázsra.

Kőrösi Krisztina,  
gyógymasszőr

Egyéb szolgálTaTásaINK:
széPség: kozmetika, műköröm, manikűr, kézápolás

Lézer: szőrtelenítés, esztétikai kezelések, 
Alakformálás: Algotherm,

LPG és Kavitációs ultrahang

Világújdonság!!!

Kollagén
fényterápiás 
szolárium!

gyógyító érintés

szálankénti szempilla hosszabbítás
A szépségipar forradalmi technológiájának köszönhetően ma már le-
hetséges, szempilláink tartósan hosszabbnak és sűrűbbnek hassanak. A 
szálankénti szempilla hosszabbítással teljesen természetes hatású, ké-
nyelmes viseletet biztosító, személyre szabott szettek készülhetnek. 
A szálankénti műszempilla lehetővé teszi a mindennapi viseletet, hiszen 
vízálló és tartós. Bárkinek jól áll, legyen az illető fiatal vagy idős, szőke 
vagy barna hajú, rendelkezzék bármilyen szemformával. Az ilyen mű-
szempillák viselete mellett járhatunk uszodába, sminkelhetjük magun-
kat, bátran zuhanyozhatunk, vagy ápolhatjuk a szemkörnyékünket.

az eljárás
Körülbelül másfél óra alatt elkészíttethetjük műszempilláinkat. A keze-
lés teljesen fájdalommentes.  A felragasztást csak tanfolyamot végzett 
szakember tudja megfelelő precizitással és hozzáértéssel végezni, hiszen 
az ő munkája igen aprólékos és nagy odafigyelést igényel. 
A természetes szempillákhoz szálanként kerül rögzítésre a szintetikus 
anyagból készült műszempilla, melynek vastagságát és hosszát egyénen-
ként választja ki a szakember. A felragasztott szálak mennyisége alapvető-
en függ a saját szempillánk sűrűségétől. Egy szetthez legalább szemenként 
60-80 szál szempilla szükséges. Az applikáció során használt anyagok 
nem érintkeznek a bőrrel, így az allergia lehetősége szinte kizárt. 

Meddig tart egy szálankénti szempilla szett?
Szempilláink nem örökéletűek. Egy-egy pilla meghatározott ideig van a 
szemhéjunkon, majd ez idő leteltével kihullik onnan és helyette új szál 
nő. Amikor kihullik a saját pillánk, természetesen eltávozik vele együtt 
a felragasztott szál is. A körülbelül 3 hetente ajánlott töltések során koz-
metikusunk visszapótolja a kihullott szálak helyett az újakat, hogy újra 
tökéletes és sűrű szempillánk legyen. Természetesen a töltés jóval ke-
vesebb időt vesz igénybe, mint az első alkalom, hiszen pusztán néhány 
szálról beszélünk.

Vágyott már arra, hogy még hangsúlyosabb legyen a tekin-
tete, még csábítóbb a pillantása? Akár már ébredéskor is?

Tekintetünk szavak nélkül is beszél, kapcsolatot teremt, gondola-
tokat és érzéseket közvetít. Szemünkkel tudunk nevetni, sírni de 
még csábítani is. Ezért helyezzük a sminkelés során is elsősorban a 
szemünkre a hangsúlyt. Szeretnénk minden pillanatban ápoltak és 
szépek lenni, de a rohanó hétköznapokban van, hogy csak néhány 
percünk marad egy egyszerű smink feldobására. Az elbűvölő tekin-
tet azonban már nem csak a különleges alkalmak kiváltsága.

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

KöNyVElő IroDa:  pályázatírás, gazdasági  
mutatók elemzése, könyvelés, cégalapítás.

Egészség: Keresse: Dr. al-badani Mohamed  
kardiológus-szakorvosunkat 

Kardiológia (szívultrahang, EKG, terheléses EKG). 
HoMEoPáTIa szaKrENDElés 

INDUlT MINDEN HéTFőN és szErDáN 
Dr. Horváth gabriella belgyógyász-szakorvos homeopata 

 segítségével. www.homeokeszi.hu
TErMészETgyógyászaT (NELSON biorezonancia), 

thermográfia, IBR biorezonanciás állapotfelmérés és terápiás  
kezelés, allergia szűrés, Colon hidroterápia, méregtelenítés  

és táplálkozási tanácsadás, fogyasztás, fülakupunktura,  
többféle masszázs (ízületi és izomfájdalmak megelőzése  

és kezelése), relaxáció, frissítés és kényeztetés.

VárjUK VENDégEINKET!
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kineziológiai kezelést 
más néven stressz-ol-
dásnak nevezzük, mely-
nek célja a szervezet ön-

gyógyító mechanizmusainak beindítása. 
a módszer a múltbeli és jelenbeli traumák 
okozta stresszt oldja, speciális korrekciók 
segítségével. a kezelés során izomteszte-
léssel dolgozunk, mellyel minden informá-
ciót elő tudunk hívni a fizikai testből, ami-
re szükségünk van ahhoz, hogy semlegesít-
sünk különböző stressz-hatásokat. 

a kineziológus segíthet különböző fizi-
kai betegségek, és lelki eredetű problémák 
gyógyításában, mint például: - allergia,- 
tanulási nehézségek,- alvásproblémák,- 
szenvedélybetegségek,- függőségek,- fó-
biák,- rögeszmék,- depresszió,- pszicho-
szomatikus betegségek,- mindennapi 
stressz stb.

Ma már a nyugati orvoslásban 
is egyre elterjedtebb az a nézet, 
mely szerint betegségeink jelen-
tős része pszichoszomatikus ere-

detű. Egyre többen vallják, hogy a nyu-
gati medicina tüneti kezelése sok esetben 
nem tárja fel az egyes betegségek valódi 
- sokszor lelki - okait. 

Hallhatunk arról is, hogy a szer-
vezet komoly öngyógyító képes-
ségekkel rendelkezik. a különböző 
traumák azonban, melyek életünk során 
érnek bennünket, nyomot hagynak a szer-
vezetben. Ezek a lenyomatok blokkolhat-
ják az öngyógyító mechanizmus beindu-
lását, a gyógyulást. 

A kineziológia a blokkok oldá-
sával hozzásegíthet a teljes tes-
ti-lelki-szellemi harmónia megte-
remtéséhez. a test harmonikus műkö-
dése pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból 
az élet különböző területein, hogy öröm-
mel és stressz-mentesen éljünk, legyen szó 
munkáról, párkapcsolatról, gyermekneve-
lésről, vagy életünk bármely területéről.

A kineziológia segítségével rö-
vid idő alatt jelentős javulást ér-

hetünk el a legtöbb probléma ese-
tén, hiszen a kezelés általában 
azonnal érzékelhető közérzetja-
vulást eredményez.

Bővebb információk: 
test és lélek egészségközpont
Dunakeszi, Barátság út 17. II/14.
telefon: 06-30 / 33 44 100. 
web: www.testeslelek.com

a

eGéSZSéGeSen  élnI
Dunakeszin is elérhető a kineziológia

JátéK
Nyerjen Ön is egy BEmEr kezelésre szóló 

utalványt és kényeztesse, táplálja testét-lelkét  
a jótékony csodával! Ehhez nem kell mást ten-
nie, csak egy kérdésre válaszolnia és válaszát 

elküldeni a szerkesztőségünkbe!
 

Cím: Dunakeszi Polgár szerkesztősége,  
2600 vác, Köztársaság út 5.

Kérdés: Hol vehető igénybe Dunakeszin 
kineziológiai kezelés?

Tisztelt Olvasóink!
lapunk szerkesztősége elhatározta, 
hogy olvasóink munkaviszonnyal kap-
csolatos problémáinak megoldására 
szakértő támogatást kíván nyújtani je-
len rovat soraiban. Ennek érdekében az 
olvasói igények szerint dr. németh 
gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász 
válaszolja meg, meghatározott tematika 
alapján a tisztelt olvasóink leveleit.

OlVAsói kérdés:
A munkahelyemen egé
szen addig nem volt sem
mi baj, amíg nem kezd

tem el emlegetni, hogy egy ekko
ra cégnél miért nincs szakszer
vezet.  Ezek után a főnökeim ott 
keserítették meg az életemet ahol 
csak tudták, a múlt hónapban 
pedig felmondtak rendes felmon
dással. Nem tartom igazságos
nak, mert tudom, hogy minden 
emiatt történt, de végül is jogsze
rűen mondtak fel, mindent kifi
zettek, ami a rendes felmondás
nál jár, a felmondási indokban 
átszervezés áll, de szerintem ez 
nem történt meg. 

A Munka Törvénykönyve sze-
rint a munkáltató köteles meg-
indokolni a felmondást, az in-
doklásnak meg kell felelnie a va-
lóságnak és okszerűnek kell len-
nie. A felmondás indoka csak a 
munkavállaló képességeivel, a 
munkaviszonnyal kapcsolatos 

magatartásával, illetve a mun-
káltató működésével összefüg-
gő ok lehet. Pl. ha az átszerve-
zés következtében az Ön mun-
kaköre megmarad, csak egy új 
szervezeti egységhez kerül a ha-
tékonyság érdekében, ez az in-
doklás megfelel a valóságnak, 
de nem okszerű. Az átszerve-
zés nem egyszerű eset, mert a 
munkaügyi jogvita keretein kí-
vül esik, hisz a Munkaügyi Bí-
róságnak nem feladata, hogy ki-
vizsgálja, szükség volt-e a cégnél 
átszervezésre. Ha mégis bírósági 
eljárásra kerül sor, a munkálta-
tónak kell bizonyítania, hogy a 
felmondási ok  helytálló.

Meg lehet viszont állapítani 
a felmondás jogellenességét, ha 
a munkáltató a felmondás jogát 
nem rendeltetésszerűen gyako-
rolta. Ilyen eset lehet, ha a fel-
mondás a munkavállaló jogos 
érdekének csorbítására, érdek-
érvényesítésének korlátozásá-

ra, zaklatására, véleménynyil-
vánításának elfojtására irányult, 
vagy erre vezetett. 

Ezek álltak fenn az Ön elmon-
dása alapján, de ha munkahe-
lyén valóban átszervezés tör-
tént, amely az Ön munkakörét 

is érintette, nincs értelme a fel-
mondást megtámadni. 

dr. Németh Gábor
ügyvéd

Folytatjuk...

Jóbarátunk az amerikai
TV fotel !

Hátradönthető, hintáztatható, 
extra kényelmes. Benne 
elhelyezkedve mintha 

megszűnne a gravitáció, az 
érzés körülölel.

www.jobaratokfotel.hu
Bemutatóterem: 

Budapest, VII. ker. Rózsa u. 38/b
Nyitva: K – P: 14 – 18, Szo: 10 - 14

Dr. néMeth gábOr ügyvéd,  
munkaügyi szakjogász rovata  

(2120 dunakeszi, bajCsy-zsilinszky u.1.)

KÖzÉrDEK
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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. szeptember 21-én indulnak.
Amennyiben szeptember 3-ig beiratkozik, 

5000,- Ft kedvezményt kap!

FMK: 13-0071-04

Úgy érzi, nem halad?

Neményi András
(angolul, németül, oroszul, olaszul és franciául beszél,
a RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója)
További tippeket is talál a honlapon: 
www.nyelvmesternyelviskola.hu
Kérdése van? Tegye fel a blogon! www.nyelvmester.hu

Sokszor csak nem érezzük, hogy haladunk. De 
van olyan is, hogy tényleg nem jutunk előrébb. 
Honnan lehet tudni, melyik állítás igaz ránk? 

Múltkor egy kedves olvasóm azt kérdezte, hogy mit tanácsolok, mert 
ő már egy éve tanul heti egy órában, de nem mer elmenni vizsgázni. 
Őszintén válaszoltam neki, hogy heti 1x1 órában azért nem halad,  
mert nem lehet. Még a szinten tartáshoz is legalább heti 1x3 óra 
szükséges. Neki akkor sincs rá több ideje, volt a válasz.

Számoljunk egy kicsit: heti egy óra öt éven át, az ugyanannyi idő és 
pénzbefektetés, mint heti öt óra egy év alatt. Akkor legyen heti két 
alkalom, és alkalmanként két óra. Ez így csak heti négy óra, de egy 
év alatt sokkal többet ér vele, mint öt év alatt a heti egy órával, pedig 
ha összeszámoljuk, utóbbi esetben 20 százalékkal több időt fordít 
tanulásra. Az eredménye mégis lényegesen kevesebb.

Ez az összefüggés, ha nem szimpatikus, akkor is igaz.

Hiába magyarázza meg, hogy nincs rá több ideje. Ez pénzkidobás és 
időpocsékolás. Pár év után elmegy a kedve a nyelvtanulástól, a heti 
egy óra tanulásnak kb. ez az eredménye. 

Példa a negyvenes korosztály orosztudása. Az alacsony óraszám 
mellett lehetetlen volt megtanulni oroszul. Még azoknak sem sikerült, 
akik akartak. Heti 2 vagy 3 órában csak szinten tartás lehetséges, 
emiatt nyolc év tanulás után kb. ugyanott tartottunk, ahol már egy 
év után. Igaz?

KÁrpÁTi ZoLTÁn
Ötvenhárom éves vagyok, két felnőtt 
gyermek édesapja, az Önök bizalmából 
16 éve önkormányzati képviselő. 

Közel 30 éve tanítok a helyi gimnázi-
umban, 18 éve irányítom a nyolcosztá-
lyos gimnáziumi képzést, jelenleg a Vá-
rosi Sportcsarnok vezetése is a feladata-
im közé tartozik. Feleségem 23 éve pe-

dagógusa Dunakeszi jó hírű lakótelepi általános iskolájának.
Eddigi képviselői munkám három fő területe volt:
 A Művelődési és Közoktatási Bizottság vezetése, 
 A testvérvárosi kapcsolatok koordinálása,
  A jelenlegi 2. számú választókörzet nagy része képviseleté-

nek ellátása.
Képviselői munkám fontos eredményének tartom a Szent Ist-
ván park létrejöttét és fejlesztését. Büszke vagyok arra, hogy él-
vezem a körzet lakóinak bizalmát, ismernek és keresnek javas-
lataikkal, kéréseikkel.

Több éves tapasztalatom szerint a körzete lakói között élő, a 
településen dolgozó képviselők hatékonyan tudják képviselni 
a helyi érdekeket. A választók bármikor találkozhatnak velük, a 
felmerülő gondokat maguk is tapasztalják, így megoldásuk ér-
dekében azonnali és hathatós lépéseket tudnak tenni.

Én ebben a városban nőttem föl, itt élnek szüleim, gyerme-
keim, ide köt a munkám, több mint 20 éve lakótelepi polgár va-
gyok. 

Ha az Önök bizalmából és az Önök támogatásá-
val ismét képviselő lehetek, úgy gondolom, hogy 
a jövőben is hatékonyan tudnám képviselni az 
Önök érdekeit!
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– Több mint két éve hozta létre az EReink 
Védelmében (ÉRV) programot a Magyar 
Hypertonia Társaság az EGIS Gyógyszer-
gyár Nyrt. támogatásával, amely a Szív- és 
Érrendszeri Nemzeti Program része. A prog-
ram a tünetmentes perifériás érbetegek fel-
derítését és a körükben tapasztalható ki-
emelkedően magas szív- és érrendszeri ha-
lálozási arány csökkentését tűzte célul maga 
elé. Annak érdekében, hogy a Magyarorszá-
gon élő érszűkületes betegek száma, aránya, 
és valódi egészségi állapota megállapítha-
tó vagy mérhető legyen, létrehozták az ÉRV 
Regiszter programot, amelyhez a Magyar 
Angiológiai és Érsebészeti Társaság is csat-
lakozott. 

A programba bekerülő érintettek tájékoz-
tató csomagot kapnak a perifériás érbeteg-
ségről, ami nem csak a betegséghez kapcsoló-
dó információkat tartalmazza, hanem a koc-
kázati tényezők csökkentéséhez hozzájáruló 
recepteket és tornagyakorlatokat összefogla-
ló tájékoztató anyagokat is. Az ÉRV Regisz-
ter programhoz immár közel 200 ellátóhely 
csatlakozott és több mint 30.000 bevont be-
teg adatait követik és értékelik.

A diagnózis alapja az ún. „boka/kar index 
mérés”, ami egy egyszerű, fájdalommentes, 
beavatkozással nem járó műszeres vizsgálat. 
Ennek során vérnyomásmérő és ultrahangos 
Doppler- mérőfej (ezen keresztül hallható a 
vér lüktetése, ami pontosabb mérést tesz le-
hetővé) segítségével megmérik a vérnyomást 
mindkét felkaron, valamint lábakon a boka 
magasságában. E kapott értékeket eloszt-
ják egymással (boka/kar) és ez adja az index 
pontos értékét. Amennyiben az alsó végta-
gon mért vérnyomás alacsonyabb, az érszű-
kület diagnosztizálható. 

A közelmúltban zárult, figyelemfelhívás 
céljából rendezett szakmai versengés a pe-
rifériás érbetegség, azaz az érszűkület minél 

szélesebb körű kiszűrését, a boka/kar index 
mérés fontosságának hangsúlyozását szol-
gálta. Az értékelés mellőzött minden felesle-
ges sallangot:

az ÉRV Regiszter rendszerhez csatla-
kozott ellátóhelyeken  a megadott 3 hóna-
pos időszakban (április 15-július 15.) minél 
több boka/kar index mérést kellett elvégez-
ni, majd a rögzített adatlapokat beküldeni a 
szervezőknek. 

– Mit kell tudnia a laikusnak a periféri-
ás érbetegségről? kiket érint ez?  Mi ennek 
a betegségcsoportnak az igazi veszélye? Mit 
tehetünk ellene?

– A perifériás érbetegség, közismert nevén 
az érszűkület, az általános érelmeszesedés 
egyik megjelenési formája. E betegségben 
az erek beszűkülése leginkább az alsó vég-
tag verőereiben lép fel. Felismerését nehezíti, 
hogy sokáig tünetmentes maradhat. A rom-
ló alsóvégtagi keringés leggyakoribb, már 
érezhető tünete a járáskor a vádliban vagy a 
combban fellépő görcs, fáradtság- vagy ne-
hézségérzet, fájdalom, ami pihenéskor rö-
vid idő alatt megszűnik. Ilyenkor azonban 
az erek károsodása már szinte biztosan meg-
indult. Magyarországon az érszűkület mint-
egy 400 ezer embert érint. Fokozottan veszé-
lyeztetettek, akik dohányoznak, magas a ko-
leszterinszintjük, cukor- vagy magasvérnyo-
más-betegségben szenvednek, illetve, mint a 
legtöbb szív- és érrendszeri betegségnél, itt 
is nagyobb a baj kialakulásának esélye, ha a 
családban gyakran fordul elő érbetegség. A 
megelőzés a legjobb terápia, a rendszeres és 
az egyén terhelhetőségének megfelelően ki-
választott mozgás komoly védelmet jelent-

het. A különböző intenzitású séták, kocogá-
sok, futások gyakorlatilag nem igényelnek 
mást, mint elszántságot és akaraterőt lusta-
ságunk leküzdéséhez. 

Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a legna-
gyobb veszély e téren is a fiataloknál tapasz-
talható: az egészségtelen táplálkozás, a moz-
gás hiánya vagy nem megfelelő volta, az infor-
mációk és a környezeti hatások nagymértékű 
áradata, a megfelelési kényszer, a versenyhely-
zet, amelyek állandó stresszállapotot okoz-
nak, mind-mind hozzájárulnak a hypertonia 
vagy egyéb cardiovascularis betegség, illetve 
kockázat kialakulásához. Az ismert magyar-
országi statisztikák szerint a 14–18 év közöt-
ti fiatalok több mint 10%-a elhízott és emel-
kedett a vérnyomása, az egyetemisták között 
végzett felmérés pedig közel 60%-os pozitív 
cardiovascularis családi anamnézist és 40%-
ban már meglévő magas vérnyomást igazolt. 

Ennek fényében is vizsgálva a perifériás ér-
betegséget, elmondható, hogy az több szem-
pontból is veszélyes. Túl azon, hogy a láb ke-
ringésének romlása akadályozhatja min-
dennapi tevékenységünket, késői felismeré-
se akár a végtag amputációjához is vezethet. 
Mindazonáltal az igazi veszélyt az jelenti, 
hogy a normál, tünetmentes társaikhoz ha-
sonlítva, az érszűkületes betegeknek kétszer 
nagyobb az esélye a szívinfarktus vagy szél-
ütés bekövetkezésére, felismerés és kezelés 
nélkül a betegek közel egyharmada 5 éven 
belül meghal. A most zárult versennyel ismét 
felhívták a figyelmet arra is, hogy az érszű-
kület – a perifériás érbetegség – már tünet-
mentes állapotban is felismerhető egy egy-
szerű és fájdalommentes vizsgálattal! 

rvosi rovat

érv az egéSzSégért 

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. 

mindig öröm, ha barátaink sikeréről kapunk hírt. az elmúlt héten tudatták: a magyar hypertonia társaság és a magyar angio lógiai 
és érsebészeti társaság által szervezett érv regiszter szakmai verseny egyik győztese Dr. Metz edit  főorvos lett. a győztesek a 
dicsőségen túl egy értékes, és a mindennapi használatban is hasznos új orvosi műszerrel - egy  legmodernebb ultrahangos doppler-
mérőfejjel -, ami speciális kialakításánál fogva különösen alkalmas boka/kar index mérésre - is gazdagabb lett. mire szolgál ez a mű-
szer és mit kellett tenni elnyeréséért – kérdeztem a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját.

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

Nedelka József 1941-ben született 
Nagyecseden, hét gyermekes pa-
raszti családban. 1957-ben, 16 éve-

sen került Alagra tanulónak a Lósport Vál-
lalathoz. Itt Misefa László lett a mentora, 
aki beilleszkedését, taníttatását pártfogol-
ta. A munka mellett Tatabányán tanult lóte-
nyésztési és mezőgazdasági szakmunkás-
nak. 1961-ben nősült, felesége Pradán Irén, 
akitől két gyermeke született. Nedelka ek-
kor már segédhajtóként rendszeres sze-
replője volt az ügetőversenyeknek, majd 
a kellő számú győzelem megszerzése után 
hivatásos hajtóvá vált. Trénere Papp Berta-
lan volt. Sportpályafutása során több szép 
győzelmet aratott, köztük a Léva hendikep 
(1960), Galyatető hendikep (1964), Savaria 
hendikep (1965), Várad hendikep (1973).

A hajtás mellett mindvégig megmaradt 
eredeti szakmája mellett és a tréningtele-
pen dolgozott. A versenyzéssel 1977-ben 
hagyott fel, nyugdíjba 2001-ben vonult. 
Azután is aktív életet élt, természetkedve-
lőként rendszeres látogatója volt a helyi ki-
ránduló klub programjainak, ahol sok ba-
rátot szerzett. Hatvankilenc éves korában, 
július 11-én érte a halál. Hamvait augusz-
tus 2-án, római katolikus szertartás sze-
rint helyezték örök nyugalomra a városi te-
metőben családja, valamint számos barát-
ja és tisztelője körében.

A család ezúton fejezi ki köszönetét 
minden jelenlévőnek.

Csoma attila

Nedelka József (1941-2009) emlékére
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A főváros, Prága, a világ legszebb 
metropoliszai közé tartozik, 
az ezeréves város felejthetet-
len hangulatával. Nevezik az 

Arany városnak, a városok anyjának, de 
hívják száztornyú Prágának is. A mai Prá-
ga területén már a kőkor idejéből találtak 
emberi letelepedésre utaló leleteket, et-
től fogva folyamatosan lakják is ezt a te-
rületet. A védelem alá tartozó terület há-
rom városrészt foglal magába az Óvárost 
(Staré Mĕsto), a Kisoldalt (Malá Strana) és 
az Újvárost (Nové Mĕsto). Az UNESCO 
az egyedülálló ember alkotta építészeti 
emlékei, hatalmas kulturális jelentősége, 
és az emberi történelem bizonyos korsza-
kát meghatározó fontossága miatt Prága 
történelmi városközpontját 1992-ben vet-
te fel a Világörökségek listájára. A Károly-
híd Európa egyik legrégibb hídja. A Mold-
va fölött átívelő híd Prága egyik szimbó-
luma. A mészkőből épült híd 516 méter 
hosszú és majdnem 10 méter széles. Két 
végét gótikus tornyok zárják le; a híd kö-
zepét a XVII. század óta aranyozott fake-
reszt ékesíti. A hídon 30 szobor látható. A 
világ egyetlen más hídján sem állítottak fel 
ilyen sok szobrot. Legtöbbje barokk stílu-
sú, és 1700 körül, egyenként helyezték itt el 
őket. A sétálóhídon gyakran tartanak ren-

keressük fel és ismerjük meg CsehorszÁgot, azt az orszÁgot, ahol fiatal és idős egyarÁnt meg-
talÁlja a magÁnak való élményt, az orszÁgot, amelyet mintha a gyermekes CsalÁdok nyaralÁ-
sÁra, romantikus élményekre, vagy üzleti tÁrgyalÁsokra teremtettek volna. jÖjjÖn el Ön IS a 
híreS zeneSzerzők bIrODalMába éS alkOSSa Meg Saját élMényeInek SzIMFónIáját!

CSeHorSZáG
AZ élMényeK SZIMFónIáJA

barangOló ‒ utazás az Eu tagállamoKBaN

A prágai Károly-híd Európa egyik legrégibb hídja

Prága ‒ Óváros

Az U Fleku söröző egész évben
várja vendégeit
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dezvényeket; ez a prágai szabadtéri kultu-
rális élet egyik központja, ahol szinte min-
dig találhatunk vásárokat, kiállításokat.

Ám nem csak a fővárosban találunk 
számtalan múzeumot, galériát és műemlé-
ket, hanem Csehország többi régiójában is.

Csehország térképét szó szerint bebo-
rítják a történelmi városok, várak és kas-
télyok, templomok és kolostorok. A nem 
mindennapi kulturális örökség része a 12 
UNESCO-helyszín – a világon sehol más-
hol nincsenek ilyen közel egymáshoz.

Elragadó szépségű a cseh természet is, 
amely sokszínűségével ideális helyszín a 
kerékpáros vagy vízparti aktív nyaralás-
hoz. Szinte kínálkozik a látogatók figyel-
mébe a több mint 70 golfpálya, a téli üdü-
lést kedvelőket pedig több tucat síközpont 
várja. 

A VIláGHÍrű FürDőVároS
Világhíres a több évszázados hagyomá-
nyú cseh fürdőkultúra is. Itt a kellemes 
környezetben nem csak gyógyulni, ha-
nem kikapcsolódni is lehet. Ha úgy érez-
zük, hogy pihenésre, regenerálódásra van 
szükségünk, ha fittek szeretnénk lenni, és 
érezni akarjuk, hogy valaki szó szerint ké-
nyeztet minket, egy percig se habozzunk 
és látogassunk el a cseh gyógyfürdők va-
lamelyikébe! Az országban található 
több mint harminc gyógyfürdő, a gazdag 
gyógyforrás- és gyógyiszap lelőhelyek iga-
zi fürdőnagyhatalommá teszik. Karlovy 
Vary az ország legnagyobb gyógyfürdőhe-
lye. Évente 70 országból 85.000 vendég és 
2 millió átutazó keresi fel. 13 nagyobb és 
300 kisebb gyógyvíz-forrása van. A 73 °C-
os glaubersós hőforrások adják a közismert 
karlsbadi sót. Több mint 60 ásványi forrás-
sal rendelkezik, ebből tizenkettőt használ-
nak gyógyító célokra. Itt gyártják a híres 
cseh likőrt, a Becherovkát. Az elkészítésé-
hez szükséges gyógynövénykeverék pon-
tos receptje szigorúan őrzött titok, ame-

lyet az italt előállító gyárban is mindösz-
sze ketten ismernek. A recept alapján a 21 
gyógynövényből összeállított keverékeket 
zsákokba rakva egy héten keresztül áztat-
ják alkoholban, majd az így elkészült kivo-
natot tölgyfahordókba öntik, ahol vízzel, 
borpárlattal, cukorral és egyéb adalékok-
kal együtt 2-3 hónapig érlelik. A fürdővá-
ros büszkélkedhet a legidősebb filmfesz-
tivállal a világon: a Karlovy Vary-i Nem-
zetközi Filmfesztivállal. Közép-Európa 
egyetlen ’A’ kategóriás nemzetközi film-
fesztiválja az utóbbi években világszerte 
ismertségre tett szert és Európa egyik leg-
jelentősebb filmfesztiváljává vált, melyet 
általában minden év júniusában tartják.

AZ orSZáG IPArA
A cseh ipar kibontakozása az 1800-as évek 
második felében indult meg a szénbányá-
szathoz kapcsolódó ne-
hézipar révén. A cseh 
iparnak tradíciói van-
nak. A gépgyártás és a 
vegyipar a legjelentő-
sebb, de kialakult né-
hány sajátos, világszín-
vonalú cseh iparág is. 
Ilyen például a kerámia- 
és porcelánipar Karlovy 
Varyban, az üveggyár-
tás Jablonecben, a gra-
fitfeldolgozás és ce-
ruzagyártás Ceske 

Budejovicében, és a sörfőzés Prágában, 
Plzenben és Ceske Budejovicében. Jelen-
tőségüket és hosszú távon való megma-
radásukat az adja, hogy speciális termé-
ket gyártanak a helyben meglévő speciális 
alapanyagból (kaolin, kvarchomok, komló) 
magas színvonalon. Az ország autógyártása 
az 1990-es évek közepén vált újra húzóága-
zattá, amikor a német Volkswagen cég ré-
szesedést szerzett a Škoda gyárban.

ÍZeK KAVAlKáDJA
Kényelem, nyugalom, jó ételek és italok 
– csehországi kirándulásaink alkalmával 
mindenből bőven részesülhetünk. A cseh 
kulináris szokásokra az a jellemző, hogy 
viszonylag kevés, ám kitűnő alapanyago-
kat használnak fel. Húsok közül a sertés-
hús az első. A halételek jobbára a piszt-
rángra és a pontyra korlátozódnak. Tipi-
kus cseh étel a knédli sült hússal és párolt 
savanyúkáposztával – valamint az elma-
radhatatlan sörrel. 

Ami a bor Magyarországnak, az a sör 
Csehországnak: az egy főre eső évi sörfo-
gyasztás eléri a 157 litert. Az U Kalicha sö-
röző: Ki ne ismerné Jaroslav Hasek Švejk 
a derék katona című regényét – tán még 
az is, aki nem járatos a cseh irodalomban. 
Leginkább annak szerzője látogatta a he-
lyet, mely közel van az I. P. Pavlova met-
ró megállóhoz. Esténként minden ven-
dég szívesen látott – főleg, ha vacsorázik 
is. Egy másik híres söröző – mint például 
az U Fleku – saját főzésű, édeskés, 13 fokos 
barna söreit csak ezen a patinás helyen le-
het megkóstolni.

A cseh városok kulturális karaktere, 
a cseh vidék mindig is látogatásra inspi-
rálták a világ népeit. A Cseh Köztársa-
ság természeti és kulturális értékei alap-
ján túlzás nélkül a nagyha-
talmak közé sorolható. Láto-
gassa meg Ön is! 

Vetési Zsófia

barangolo.eu@gmail.com 

Közép-Európa egyetlen 'A' kategóriás 
nemzetközi filmfesztiválja

Karlovy Vary madártávlatból

Évente több 
ezer túrista 

keresi fel a város 
gyógyfürdőit
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Kultúra

A kiállítást – Palásti 
Béla köszöntője után - 
Kecskeméthy Géza Du-
nakeszi város polgár-

mestere nyitotta meg. A jelen tár-
lat – mondta köszöntő beszédé-
ben Kecskeméthy Géza – mintegy 
előkészíti az államalapítás ünne-
pének hangulatát, részben azzal 
a szépséggel, amit a műveken ke-
resztül láttat, részben pedig azzal 
a közösségteremtő erővel, melyet 
a kultúra jelent. Dér Győző fafara-
góművész nagy Magyarországot 
mintázó faragása, mely érdekes 
mód a mögötte lévő falra került – 
mondta a polgármester úr - jelké-
pezi azt a hazaszeretetet, és a ben-
ne rejlő összetartó erőt, mely a je-
len tárlatnak is alaphangulatát 
adja. A mai felgyorsult, értékvesz-
tett világban az embernek külö-

nösen fontos „a szellemi táplá-
lék” – hangsúlyozta Kecskeméthy 
Géza – az az érték, melyet képvi-
selnek az itt látható alkotások is. 
A kiállítás – mint mondta – külön 
örömmel tölti el azért is, mert bi-
zonyítja, hogy vannak emberek, 
akik erre az értékteremtésre tet-
ték föl az életüket. Néhányan az 
alkotók közül hivatásos művé-
szek, akik művészi tevékenység-
gel keresik kenyerüket, míg má-
sok szabadidejüket áldozzák arra, 
hogy formába öntsék gondolatai-
kat és érzéseiket, s műveikkel más 
emberek gyönyörködtetését, és er-
kölcsi épülését szolgálják. A tárlat 
kiforrta magát a 13 év alatt, túl 
van a kezdeti bizonytalanságo-
kon. A hagyományos dunakeszi 
tárlat sorsát, és vele együtt termé-
szetesen az itt kiállító alkotók mű-
vészi fejlődését is – hangsúlyoz-
ta a polgármester úr – igyekezett 

kezdetektől figyelemmel kísérni. 
Örömmel tapasztalta a művészek 
fejlődését, s hogy évről-évre mind 
magasabbra tették a mércét. 

Kecskeméthy Géza polgármester 
ünnepi beszéde zárásaként minden 
művésznek további fejlődést, va-
lamint töretlen alkotóerőt kívánt. 
Őt követően, Palásti Béla igazga-
tó az esemény tiszteletére minden 
kiállító művésznek a tárlat emblé-
májával díszített tokaji bort aján-
dékozott, míg Kecskeméthy Gézá-
nak a bor mellé egy névre szóló fa-
kanalat, melyet a népi kultúrában 
menyegzőkor ajándékoztak az ifjú 
párnak, így kívánva nekik bőséget 
és gazdagságot. Palásti Béla után 
Kocsis Piroska – mint mondta, a la-
kosság nevében – néhány szóban 
méltatta a kiállítást, majd egy-egy 
szál virággal köszönetét fejezte ki 
a polgármester úrnak és a művelő-
dési központ igazgatójának, a tár-
lat megrendezéséért, és a Dunake-
szi művészek támogatásáért.  

Az ünnepi beszédek után a zene 
vette át a főszerepet, Godán Sán
dor vibraphon-művész, és az őt 
kísérő SZIRT Lightclassik Együt-
tes csodálatos összeállításának 
köszönhetően. 

A kiállítási anyagot stilisztikai 
és tematikai sokszínűség jellemzi. 
A művek sorában a fafaragások-
tól és tájfotóktól kezdve a figurá-
lis és nonfiguratív festményekig, 

grafikákig, selyemképekig és 
karikatúrákig számos munka sze-
repel, melyek nem csupán műfa-
jukban, de hangvételükben is igen 
eltérő arculatot mutatnak. A fala-
kon – láthatóan – jól megférnek 
egymás mellett a legkülönbözőbb 
hangulatok, a magasztos és tragi-
kus hangszíneken át a filozofiku-
sig és a könnyed, humoros hang-

vételig. A sokszólamúság ellené-
re azonban a kiállítás egy csoport 
koherenciáját mutatja, melyben 
az egyes alkotások fölerősítik egy-
más hatását, netán párbeszédbe 
elegyednek a mellettük állóval. 

A tárlat szeptember 20-ig te-
kinthető meg.

Maczkay Zsaklin
Fotó: KesziPress

Képzőművészeti kiállítással kezdődtek a szent istván napi programok

A Dunakeszi Képzőművészek 13. nyári tárlata 
a VoKe József Attila Művelődési Központban

a szent istvÁn napi programok előestéjén nyílt meg a dunake-
szi képzőművészek hagyomÁnyos nyÁri tÁrlata a voke józsef 
attila művelődési központban. a 13. alkalommal megrendezett, 
nagyszabÁsú tÁrlat, mely immÁr a vÁros kulturÁlis életének 
meghatÁrozó színfoltja, a helyi alkotóművészek egyik legfon-
tosabb seregszemléje. az eltelt évek sorÁn a tÁrlat beívódott a 
köztudatba, a dunakeszi művésztÁrsadalom pedig mÁr-mÁr ha-
zajÁróként érkezik e hÁz falai közé – mondta köszöntőjében 
PaláStI béla a művelődési központ igazgatója. a művelődési 
központ berkein belül 57 dunakeszi és dunakeszihez kötődő 
képzőművész alkot, akikből a jelen kiÁllítÁson 34 művész – ösz-
szesen 100 alkotÁssal szerepel.  

Kecskeméthy Géza polgármester 
gratulált a kiállító művészeknek

Palásti Béla, a VOKE JAMK igazgató-
ja nyitotta meg a tárlatot

A lakosság nevében Kocsis Piroska 
mondott köszönetet a polgármester-
nek és a VOKE JAMK igazgatójának 
a kiállításért
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aKtuális

tudatosabb és komfortosabb 
televíziózás az iPtv-vel

A tudatos televíziózás néhány évvel ez-
előtt annyit jelentett, hogy válogatunk a 
műsorok között, és csak akkor kapcsoljuk 
be a készüléket, ha valami érdekes műsort 
nézünk meg. Ma már ez is sokkal többet je-
lent mint akár 4-5 éve. Az IPTV techno-
lógia, így az Invitel IPTV-je az InviTV is, 
számos olyan funkcióval bír, amelyek át-
alakíthatják a televíziózási szokásokat. És 
ez nemcsak a digitális kép és hangminő-
ség kapcsán fontos, hanem például azért 
is, mert soha nem késhetünk le egy műsort 
vagy nem kell a napi időbeosztást a kezdé-
si időpontokhoz igazítani. A digitális adást, 
egy időben több csatornát, akár időzítve is 
felvehetjük. A felvett filmet, vagy műsort 
bármikor, megszakításokkal is megnézhet-
jük, illetve a reklámokat át is „tekerhetjük”, 
így akár 20-30 perccel is kevesebb idő alatt 
nézhetünk meg egy filmet.

A hazánkban kizárólag az Invitel IPTV-
jén, az InviTV-n elérhető „tegnap TV”-je 
funkcióval sok csatornán visszanézhetőek 
a korábbi műsorok, így nem kell hazasietni 
akkor sem, ha elfelejtettük beállítani a fel-
vételt, de mindenképpen meg akarunk néz-
ni valamit. Egyszerűen kikeressük a mű-
sorújságból és számos adó műsorát meg-
nézhetjük akár 72 órára visszamenőleg is. 

Sokszor hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni róla, de a „gyerekzár funkció” is a 
tudatosabb televíziózásról szól. Bizonyos 
adókat és a korhatáros filmeket le lehet til-
tatni és csak az általunk adott kóddal lehet 
megnézni a műsort.

Az IPTV online videotékaként is műkö-
dik. Csak kiválasztjuk az online kínálat-
ból a filmet és indulhat is a mozi. A köl-
csönzés díját, pedig a hónap végén a szám-
lával együtt fizetjük meg.

Az IPTV technológia nagyon gyorsan 
fejlődik és akár már a közeljövőben lehető-
séget adhat arra, hogy például a Forma1-es 

közvetítést egy adott versenyző autóján el-
helyezett kamerán nézze végig, a felhasz-
náló, és mindezt saját maga állíthassa be 
az IPTV-jén a fotelben ülve.

az iPtv a jövő útja
Az IPTV (internet protocol television) 

leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az adás az 
internetes technológiát használva, MPEG4 
tömörítésben jut el az előfizetőkhöz, de a 
klasszikus értelemben vett „internethez” 
semmilyen köze nincs. Az InviTV a tele-
fonkábelen át érkezik a lakásokba és egy 
beltéri egység (set top box) alakítja át a je-
let TV képernyőre. Ez a technológia alkal-
mas a digitális televíziózás minden előnyé-
nek kihasználására, de jóval több funkci-
óval is rendelkezik és rendelkezhet majd, 
mint a kábelen fogható digitális adások. 

A nemzetközi trendek azt mutatják, hogy 
az IPTV lesz a „jövő televíziója”, mert in-
teraktív kommunikációra is alkalmas és a 
technológia gyorsan és könnyen fejleszthető, 
jelenleg is ez fejlődik a leggyorsabban. Euró-
pában Franciaország áll az élen, ott rendel-
keznek a legtöbben IPTV előfizetéssel.

Az IPTV egyetlen korlátja a jó minősé-
gű kábelhálózat, hogy kellő sávszélesség 
álljon rendelkezésre az adásjel továbbítás-
ra. Az Invitel éppen ezért jelentős fejlesz-
téseket tervez a közeljövőben, hogy tovább 
javítson hálózatában az InviTV elérhető-
ségén. A vállalat az InviTV szolgáltatást 
csak saját szolgáltatási területén nyújtja, 
többek között a budapesti agglomeráció-
ban, illetve Szeged, Békéscsaba, Veszprém, 
Ajka, Pápa, Salgótarján, Cegléd régióiban. 
(bővebben erről: www.invitel.hu)

Keveset tudunk és sok a tévhit
Noha 2012-től az ország lakosságának 

túlnyomó része csak digitálisan tévézhet, 
a kutatások azt mutatják, hogy az embe-
rek nem ismerik túlságosan a digitális te-
levíziózást vagy annak előnyeit. A ma-
gyar háztartások 79%-a (GFK Omnibus, 
2009) hallott már a digitális televíziózás-
ról, de annak előnyeivel és részleteivel ke-
vesen vannak tisztában. A digitális előfi-
zetés kapcsán a legfőbb aggály elsősorban 
az ár, a megkérdezettek 32%-a gondolta 
úgy, hogy a szolgáltatás „bizonyosan na-
gyon drága”, de 17% említette azt is hogy 
bizonyára „túl bonyolult” a kezelés. (Ma-
gyar Infokommunikációs Jelentés, 2009. 
BellResearch) Pedig a szolgáltatás álta-
lában nem drágább, mint egy „normál” 
kábeles előfizetés. A kezelés pedig nem 
komplikált, bárki megértheti akár a be-
mutató filmről, akár a termékleírásban, de 
az interneten is utána nézhet.

most érdemes kipróbálni
Aki kedvet kapott, egy limitált szériás 

akció keretein belül, most igazán kedve-
ző áron próbálhatja ki az IPTV előnyeit. 
A számos kényelmi funkciót tartalmazó 
InviTV szolgáltatásunkat ugyanis az első 
500 új előfizetőnk szeptember 1. és 30. kö-
zött rendkívül kedvezményes áron vehe-
ti igénybe. Ebben az időszakban lehetővé 
tesszük, hogy új, vagy meglévő lakossági 
Invitel hang, ADSL, hang + ADSL szolgál-
tatással rendelkező előfizetőink az 1 éves 
hűségidő végéig mindössze bruttó 1490 fo-
rintos havidíjért (a vevőegység bérleti díja 
további bruttó 990 Ft / hó) kipróbálhassák 
a 29 csatornás Alap TV csomagot és ott-
honukban élvezzék az interaktív televízi-
ózás élményét.

Tov á bbi részletekről érdeklődjön Tele-
pontjainkban, vagy tájékozódjon a  
www.invitel.hu oldalon.

nézzünk tévét tudatosabban, 

SeGÍt AZ IPtV
az elemző Cégek adatai azt mutatjÁk, hogy mi magyarok túl sokat  
tévézünk, Átlagosan 4 és fél órÁt naponta. mindez a mozgÁs, a CsalÁd,  
a barÁtok, végső soron az egészség rovÁsÁra is mehet. azonban  
a digitÁlis adÁs, az IPtv teChnOlógIa segíthet vÁltoztatni, hogy tudato-
sabban, sajÁt időbeosztÁsunk szerint nézhessünk tv-t. példÁul felvegyünk, 
Áttekerjünk, visszanézzünk műsorokat és kevesebb időt töltsünk  
a képernyő előtt. az invitel úgy lÁtja, a szolgÁltatóknak is van felelősségük  
abban, hogy felhívjÁk a figyelmet a tudatosabb televíziózÁsra, az iptv előnyeire.
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Eladó Dunakeszi-alsón 919 m2-es 
szép parkosított telken, 98 m2-es 
2 + 2 félszobás családi ház.
Konyha-étkező gyönyörű nagy 
konyhabútorral. Nappali + 3 kü-
lönálló 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.

Most akciós áron Őrbottyánban 
2+1 szobás családi ház!
Őrbottyán központhoz közeli 
csendes helyén 1200 m2-es 
telken épült dryvit szigetelt 
80 m2-es, 2+ 1 félszobás családi 
ház eladó! A ház betonfödémes, 
a tetőtér kialakítható, beépíthe-
tő. A tetőszerkezet és a cserép-
burkolat kiváló állapotban van. 
A lakótér alatt kb. 40 nm-es 
betonozott pince található, 
amelynek lebetonozott aljzata 
van. A telken bővizű kút 
található.

Dunakeszin Lakóparkban 
680 m2-es szép parkosított 
telken eladó 130 m2-es egy-
szintes mediterrán stílusú, 
igényes családi ház.
3 szoba + nappalis, 2 
fürdőszoba, 2 WC, konyha - 
szép beépített konyhabútor 
gépekkel együtt.  
Szép nagy terasz.

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.

Eladó Göd-Nevelekben 783 
m2-es telken lévő 50 m2-es, 
másfél szobás családi ház.
A szobák parkettásak (17,2 és 
6,6 m2), a többi helyiség járóla-
pos. A konyhából kijuthatunk a 
15 m2-es fedett teraszra.
A ház a jelenlegi állapotában 
is használható, de egy kis 
átalakítással és felújítással 
kényelmesebbé tehető.
A házhoz tartozik egy 25 m2-es 
garázs és egy 6 m2-es pince.

Dunakeszin eladó 74 m2-es 
egyszintes teljesen felújított 
amerikai konyhás nappalis +  
2 szobás ikerház fél,  
383 m2-es telekrésszel.
Új műanyag nyílászárók, tető, 
szigetelés, szúnyoghálós 
redőny, konyhabútor.
Gk.beálló, 15 m2-es terasz.

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

Irányár: 17,9 M Ft
T.: +36-30-9929-060

Irányár: 13 M Ft
T.: +36-70-633-7458

Irányár: 56 M Ft
T.: +36-70-361-2105

Középső lakások: 25,8 M Ft
Szélső lakás: 28,5 M Ft

T.: +36-70-361-2101

Irányár: 22,5 M Ft
T.: +36-70-361-2107

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

Ugye csodálatos lenne, hogy míg Ön dolgozik vagy heti 3–4 napos 
elfoglaltsága van, a kicsi egy helyen megkapná, amire egy mai 

gyereknek szüksége lehet?
Te l efo n:  +36-30/325-4061

A gyermek egész életét az első 3 év minősége határozza meg!

SieSSeN, méG vaN helyüNk!
Jelentkezés augusztus 30-ig.

Életkor: 1–4 év, max. 6 fő.

az ÖN GyeRmekéT várjuk 
búcsúzó picinyeink helyére!

✺ Ének hangszeres ✺ Idegennyelvi foglalkozás  
✺ Mozgásfejlesztés, torna ✺ Közösségbe való beilleszkedés  

✺ Esetleges viselkedési problémák kezelése

megbízható referenciák!

 

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

terMéKeInK: 
• Dohányáru • Pékáru 

• Ital termék • Felvágott stb...
ünnepnapokon is nyitva tartunk!
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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

Ugrálóvár
KÖLCSÖNZÉS gyermekek részére

kültérre, beltérre,
kertbe, lakásba

Önéletrajzát várjuk: sandor.nagy@franchise.axa.hu, tel.: (36) 20 366 2552

támogatott OKJ-s képzések 
Budapest, Vác, gödöllő
   kéz-, lábápoló, 

műkörömépítő
  fodrász
  kozmetikus 
  masszőr

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

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

•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipsz-
karton 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, csiszo-
lást, lakkozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177

•  Dunakeszi (Gyártelep) Kiserdő utcai garázssoron 18 m2-es garázs 
eladó. Irányár: 950.000 Ft. Tel.: +36-70-574-5530

apróhirdetések

Folyamatosan bővülő webshoppal várjuk vásárlóinkat!

•  Pénzintézet Dunakanyar igazgatósága pénzügyi tanácsadókat és csoportvezetőket keres. Követelmény: Minimum 
érettségi, diploma előny. Felhasználói szintű számítógép ismeret, kreatív, önálló munkavégzés, tanulási készség. 
Amit kínálunk: Garantált jövedelem, magasszintű szakmai képzés, ügyfélkör. Telefon: +36-70-384-73-84

•  Pomázi sörözőbe fiatal agilis pultoslányt keresünk. (feltétel szakmai gyakorlat, illetve bizonyítvány). Fényképes 
szakmai önéletrajz szükséges. Tel.: +36-70-333-8536

MUNKAVÁLLALÁSRA 
is alkalmas 

OKLEVELET adó 
(3 nyelvű) 

MasszŐr-
taNfOlYaM

indul Dunakeszin  
szeptember 16-án, Budapesten 

szeptember 18-án. Ára: 45.000 Ft 
(részletfizetési lehetőség) 

Érdeklődni: 
+36-30/30-21-487

(Nyilv.szám:14-0032-06)
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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

További részletek és előnyök: 
AXA Ügyfélcentrum 2120 Dunakeszi, Fő út 89., Tel.: 06 (27) 543 410

„A  zetésemet forintban kapom.
A boltban forinttal  zetek.

A lakáshitelemet is inkább 
forintban venném fel, 

ha lenne egy jó ajánlat.”

Az AXA-nál van.

HAZAI 
jelzálog alapú lakáshitel

Az éves kamat az első évben: 

fix 8,00%
THM: 8,80% - lakáshitelre, augusztus 13-i, 12 hónapos BUBOR-ral számít-
va, hármas ügyfélminősítés esetén. A feltüntetett THM meghatározása az 
aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt 
és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, a mutató értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát.

reFleXOlógIa tanfolyam 
indul Dunakeszin 

Schirilla györgy vezetésével. 
időpont:  2010. szeptember 
18., 19., 25., 26. Összesen 
két hétvégén. a résztvevők teljes 
körű elméleti és gyakorlati okta-
tásban  részesülnek. a sikeresen 
vizsgázók oklevelet kapnak és 
munkát vállalhatnak. Bővebb felvi-
lágosítás, aburdán gyuláné (ma-

rika). telefonszám: 06-30-254-6580. a reflexológia egyszerű 
és hatékony módszer.  legyen önmaga és mások gyógyítója. 
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15 éve BUDaPeST vONZÁSkÖRZeTéBeN, 
haT TelePhelyeN

 Fót – Pilisvörösvár – Szada – Érd – Budakeszi – Vecsés

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

www.timarvasker.hu
Áraink az ÁFa-t tartalmazzák, a készlet erejéig érvényesek! 

Tárcsaátmérő: 125 mm
Névleges teljesítményfelvétel: 580 W
Max. leadott teljesítmény: 630 W
Üresjárati fordulatszám: 10.000/min
Tengelyméret: M14x2
Teljes hossz: 254 mm
Gép tömege: 1,4 kg

Csiszolótárcsa átmérő: 230 mm
Névleges teljesítményfelvétel: 1.9000 W
Üresjárati fordulatszám: 6.600/min
Csiszoló tengelymenet: M14
Gép tömege: 4,3 kg

Tárcsaátmérő: 115 mm
Névleges teljesítményfelvétel: 580 W
Max. leadott teljesítmény: 630 W
Üresjárati fordulatszám: 11.000/min
Tengelyméret: M14x2
Teljes hossz: 254 mm
Gép tömege: 1,4 kg

Teljesítményfelvétel:    840 W 650 W
Üresjárati fodulatszám: 11.000/p
Tengelyméret: M14x2
Súly: 1,6 kg

hiTaChi G13SS Sarokcsiszoló
akciós áron most csak: 11.900,- Ft

hiTaChi G23SS Sarokcsiszoló
akciós áron most csak: 24.990,- Ft

hiTaChi G12SS Sarokcsiszoló
akciós áron most csak: 9.990,- Ft

makiTa meU037 2 db gép/készlet
akciós áron most csak: 33.900,- Ft

Páncélozott tekercsek
3 helyzetben rögzíthető oldalfogantyú

Porvédett biztonsági kapcsoló

magas fúrássebessség, 
hosszú élettartam
Új forgásirányváltó rendszer nincs,
teljesítménycsökkenés a visszafelé 
forgásnál

9557NH sarokköszörű +
hP1620 ütvefúrógép

  

MSZ EN ISO 9001:2001 Nyilv. szám: 503/0771 
MŰszaKI 

VIzsgázTaTás 
HElybEN 

(gázüzemű is)
ÚjDoNság!!! 

MoTorKEréKPár 
VIzsgázTaTás!
KaraMbolos 

aUTóK jaVíTása 
(kárfelvételi 
ügyintézése)

ErEDETIség VIzsgálaT (teherautó és traktor is)

MINDEN TíPUsÚ aUTó szaKszErŰ jaVíTása

Dunakeszi, szt. István u. 16. Tel.: 06-27-341-296 
Fax: 06-27-546-675

web: tabanszerviz.hu    E-mail: taban@vnet.hu

Minden, ami autóval kapcsolatos

Tabán auTószerviz
autómentés 0-24-ig  Telefon: +36-20-9257-377, 

+36-30-9342-076
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 7-16-ig, szombaton 8-12-ig

Tabán vil-mark 
auTójavíTó kfT.

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

Ledvilágítás technika



Rév Festék
KisáRuház

Augusztusi ár-bumm a Rév Festék Kisáruházban!
TiszTasági fesTéshez válassza a klasszikusT! 
Diszperzit fal- és menyezetfesték 14 l 2550 Ft (182 ft/l)

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

Fresco kiváló minőségű beltéri mészfesték
14 l csak 2590 Ft (185 ft/l)

Hőszigeteléshez kérje egyedi ajánlatunkat a piacvezető
Trilak Festékgyár kiemelkedő minőségű Thermotek rendszerére.

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!


