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 15 ÉVE BUDAPEST VONZÁSKÖRZETÉBEN, 
HAT TELEPHELYEN

FAIPARI EXTRA AJÁNLAT
 Fót – Pilisvörösvár – Szada – Érd – Budakeszi – Vecsés

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

Építkezik?  Felújít?  Tervez?
„Fűtésrendszer felülvizsgáló, korszerűsítő"

Működő rendszerek megtekinthetők a bemutatóteremben!

címmel a

Bővebb információ:

az épületgépész szakmának.

2010. október 15-től

www.timarvasker.hu

300 órás OKJ-s képzést indít

Fenti akció 2010. szeptember 30-ig, utána csak a raktárkészlet erejéig érvényes!
Használt gép beszámítás esetén két számjegyű kedvezményt 

adunk a fenti árakból is!
Használja ki a lehetőséget,ilyen beszerzési lehetőség az idén már biztos nem lesz!

További részletekről érdeklődjön szaküzleteinkben!

3620 Felsőmaró 860 W, 8 mm befogás, lökethossz: 
0-35 mm, fordulatszám: 29.000/p. 
44.900.- Ft helyett Bruttó akciós ár: 37.900.-Ft

LS1018L Faipari gérvágógép 1.430W, Max. átvágás: 
(90foknál) 91x305 mm, 260 mm tárcsa 
145.900.-Ft helyett Bruttó akciós ár: 129.900.-Ft

5704R Körfűrészgép 1.200W Max. átvágás: 66 mm, 
Tárcsaátmérő: 190mm, Súly 4,9kg 
45.900.-Ft helyett Bruttó akciós ár:  39.900.-Ft

KP0800 Gyalu 620W, fordulatszám: 
17.000/p.,82mm gyalulási
szélesség,falcgyaluzás is! 50.900.-Ft helyett 
Bruttó akciós ár: 43.900.-Ft

4329 Szúrófűrész 450 W, vágáskapacitás: 
65mm, extra erős alumínium talp, előtolás és 

fordulatszám állítás 23.599.-Ft helyett 
Bruttó akciós ár: 19.900.-Ft

JR3050T Orrfűrész 1.010W, lökethossz: 28 mm, 
löketszám: 0-2.800/p.,súly 3,3 kg 
54.799.-Ft helyett Bruttó akciós ár: 49.900.-Ft
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a 2010. október 3-ai önkormányzati vá-
lasztásokkal kapcsolatosan az alábbiakra 
szeretném felhívni figyelmüket.
 
a választási eljárásra vonatkozó hatályos jog-
szabályok értelmében az alkotmányban biz-
tosított választójogával kizárólag az a sze-
mély élhet a 2010. évi október 3. napjára ki-
tűzött helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek, valamint a települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők választásán, aki-
nek legalább egy fényképes személyi okmá-
nya és a lakcímkártyája érvényes, azon a név-
jegyzékkel egyező adatok szerepelnek. ezért 
kérem Önöket, hogy szíveskedjenek az okmá-

nyainak érvényességét ellenőrizni, illetve azo-
kat a szavazás alkalmával magukkal vinni.

Felhívom továbbá az önkormányzati ható-
sági határozattal átházszámozásra került ut-
cák lakosainak figyelmét, hogy a határozat-
nak megfelelően készítessék el az új lakcím-
kártyájukat, mert annak hiányában nem tud-
nak élni választójogukkal.
 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Dunakeszi, 2010. szeptember 13.

Dr. Illés Melinda
Helyi Választási iroda vezető

Mint az közismert, 
a 2010. október 
3-i önkormány-
zati választáson 

induló pártoknak, jelölő szer-
vezeteknek, polgármester- és 
képviselő-jelölteknek szeptem-
ber 3-ig állt módjukban leadni 
a választáson való indulásra 
feljogosító ajánlószelvényeket 
a Helyi Választási Bizottságok-
nak. A korábbi választásoktól 
eltérően az idei kampány idő-
szaka lerövidült, kevesebb idő 
állt a jelölő szervezetek, a pol-
gármester- és a képviselő-jelöl-
tek számára, hogy összegyűjt-
sék az ajánlószelvényeket. A 
Választási Törvény értelmé-
ben egy Dunakeszi nagyságú 
településen a polgármester-je-
löltek számára 623, az egyé-
ni választókerületekben indu-
ló képviselő-jelöltek számára 
ez a mennyiség jóval kevesebb, 
nekik mindössze - a körzetben 
élő választópolgárok számától 
függően - 30-35 db ajánló szel-
vényt kellett összegyűjteniük.

Dr. Borszéki Péter, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy 
három polgármester-jelöltnek 
sikerült összegyűjtenie az in-

Ötven képviselő-jelölt indul a tíz egyéni mandátum elnyeréséért

Három polgármester-jelölt 
közül választhatunk

Négy párt tudott kompenzációs listát állítani

duláshoz szükséges ajánlószel-
vényeket.

A várost 16 éve polgármes-
terként irányító Kecskeméthy 
Géza független polgármester-
jelöltként indul a választáson, 
akinek két kihívója van. Egyi-
kük a város országgyűlési kép-
viselője, Dióssi Csaba alpolgár-
mester, aki Fidesz-KDNP tá-
mogatásával indul az október 
3-i választáson. A harmadik 
polgármester-jelöltként Póczik 

Anita önkormányzati képvise-
lő, a szocialisták városi elnöke 
méretteti meg magát az MSZP 
színeiben. 

A város 10 egyéni körzeté-
ben 50 képviselő-jelölt, köztük 
tíz független indul. A pártok és 
ajánló szervezetek közül a FI-
DESZ, az MSZP, a JOBBIK és 
az LMP tudott kompenzációs 
listát állítani. 

Az új választási törvény mó-
dosította a képviselő-testüle-
tek létszámát is. A Dunakeszi-
hez hasonló lélekszámú tele-
püléseken 10 egyéni választá-
si körzetet kellett kialakítani, 
amely a korábbi körzethatárok 
módosításával járt. A 10 egyé-
ni mandátum mellett 4 kép-
viselő a pártok kompenzációs 
listájáról kerül be a képviselő-
testületbe, melynek tagja lesz a 
városban közvetlenül megvá-
lasztott polgármester is. 

Október 3-án városunkban 

megválasztják a bolgár, a ci-
gány, az örmény és a német 
kisebbségi önkormányzato-
kat is. 

Jelöltek
bemutatkozása

a Dunakeszi polgár szer-
kesztősége a választópol-
gárok érdemi tájékoztatá-
sa érdekében a polgármes-
ter-jelöltek és a kompenzá-
ciós listát állító szervezetek 
számára – egy-egy oldal-
ban – díjmentesen biztosí-
totta a bemutatkozás lehe-
tőségét. Hasonló feltéte-
lekkel ismertethetik válasz-
tási programjukat azok a 
képviselő-jelöltek is, akik 
ilyen igényükkel megke-
resték lapunkat. 

A szerk. 

Tisztelt Választópolgárok!

Kecskeméthy Géza Dióssi Csaba Póczik Anita
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Kecskeméthy Géza pol-
gármester szerint a kép-
viselő-testületben meg-
győző többséget bizto-

sító Fidesz-KDNP-Lokálpátrióta 
támogatással komoly előrelépést 
tettek az infrastruktúra fejleszté-
se terén is: megújult és két csoport-
szobával bővült a lakótelepi Ját-
szóház Óvoda, önerőből bővítet-
ték az Eszterlánc Óvodát, felújítot-
ták a János utcai óvodát és a Piros 
Óvodát. Szintén önerőből érték el, 
hogy két új csoport kezdhette meg 
működését az 1. sz. Bölcsődében. 
Ebben az önkormányzati ciklus-
ban – ha kisebb ütemben is – foly-
tatódott az aszfaltozási program, 
újabb körforgalmú csomópontok 
épültek: a város déli végén, a 2. sz. 
főúton, és ezekben a napokban ve-
szi kezdetét az a beruházás, mely-
nek keretében kiépül a körforgal-
mi csomópont a vasúti felüljáró-
nál lévő hármas kereszteződésben. 
Elkészül a Fóti út és az M2-es au-
tóút új körforgalmú csomópont-
ja is. Szintén a közlekedés bizton-
ságát növeli a már megkezdett ke-
rékpárút kiépítése, amely összekö-
ti majd Dunakeszit Fóttal. 

– Összességében nyugodt szív-
vel állíthatom: dinamikusan fejlő-
dött Dunakeszi az elmúlt négy év-
ben, ebben nagy segítséget nyúj-
tottak a pályázati támogatások. A 
város valamennyi polgára méltán 
lehet büszke arra, hogy Dunake-
szi a fővárosi agglomeráció máso-
dik legfejlettebb térsége – foglalta 
össze Kecskeméthy Géza.

– Az elmúlt négy év nyilván jó 
alapot ad a további fejlődéshez 
is. Milyen feladatokat, tenniva-
lókat tart a legfontosabbnak a 
következő évekre? 

– Mindenki láthatja azt a fejlő-
dést, amit országosan is elismer-
tek, de nyilvánvaló, hogy sok fel-
adat van. Bízunk benne, hogy lesz 
még pályázati pénz, és számí-

tunk a lakosság közreműködésére 
is. Sürgető a csapadékvíz-elveze-
tés. Ez csak úgy valósítható meg, 
ha összedolgozunk. Köztudott, 
hogy a lakossági adókat az intéz-
ményekre és az alapszolgáltatá-
sok biztosítására fordítjuk, sőt, az 
önkormányzatnak más pénzesz-
közöket is oda kell csoportosíta-
ni. Gondoljunk csak a szakorvosi 
rendelőintézetre… Fontos a mun-
kahelyteremtés is. A meglévő ipa-
ri parknál az önkormányzatnak 
segítenie kell a vállalkozásokat a 
betelepedésben, hogy a város la-
kossága számára munkalehetősé-
get biztosítsunk. A kettes út mel-
lett, mint már többször elmond-
tuk, szintén szeretnénk kialakíta-
ni egy ipari-gazdasági területet, új 
munkahelyekkel. Úgy gondolom, 
Dunakeszin lehetne magasabban 
képzett embereknek is munkát 
biztosítani.

– A jelentős fejlődés is vált ki kri-
tikákat. Megfogalmazzák, hogy a 
város túlnőtte magát, ennek követ-
keztében kevésnek bizonyul a böl-
csődei, óvodai helyek száma. Ho-
gyan próbálta ezt az önkormányzat 
rendezni, és Önnek, mint polgár-
mester-jelöltnek, mi az elképzelése 
ezzel kapcsolatban?

– A város az elmúlt időszakban 
igen nagyot fejlődött, lélekszám 
és egyéb tekintetben is, de ez az 
egész agglomerációban probléma. 
A betelepülők általában fiatalok, 
otthonteremtési, gyermekvállalá-
si szándékkal. Joggal bízott benne 
a teljes agglomerációs térség, hogy 
az állam ezt a kérdést hajlandó ke-
zelni, és azok a települések, ame-
lyekben a gyereklétszám jelentő-
sen megnövekedett, állami támo-
gatásban részesülnek. Nagyon sok 
pályázaton vettünk részt, bár tu-
dunk dicsekedni, hiszen két óvo-
dának a felújítása, létrehozása 
megtörtént, de jóval többre szá-
mítottunk az állam részéről. Hi-
szen itt nem ötven-száz gyerekről 
van szó, hanem akár öt-hétszázról 

is. Bízom benne, hogy Fidesz-kor-
mányzat az ígéreteknek megfele-
lően segíteni fogja az önkormány-
zatot, mert ha nem, akkor igen ne-
héz helyzetbe kerülünk.

– Akkor milyen megoldások jö-
hetnek szóba? 

– Én ugyan az állami, önkor-
mányzati típusú óvodáknak va-
gyok a híve, de ha az állam nem 
biztosít támogatást, akkor magán-
vállalkozásokat fogunk bevonni. 
Igaz, ez jelentősen meg fogja ter-
helni az önkormányzat költségve-
tését. A magánóvodába jelentkező 
gyerekek és a szociálisan hátrá-
nyos helyzetben lévő szülőket ed-
dig is támogatta az önkormány-
zat. Az összeg átlagosan húszezer 
forint. Ezt a támogatást, ha eb-
ben az irányban kell továbbmen-
ni, meg kell duplázni.

– Független jelöltként indul, és 
ha nyer, pártok színeiben man-
dátumot szerzett képviselők-
kel kell együttműködnie. Van-e 
annak jelentősége, hogy valaki 
párttámogatással vagy függet-
lenként kerül a város vezetésébe, 
és egyáltalán milyen esélye van 
az együttműködésnek? 

– Akik ismernek, tudják, 1990-
1991-től benne vagyok az önkor-
mányzat vezetésében, 1994-től 
kezdődően alpolgármester, illet-
ve polgármester vagyok. Tizen-
hat év alatt nagyon különböző 
összetételű önkormányzatokkal 
dolgoztam, és minden esetben si-
került együttműködnünk. És ez 
így lesz ebben a ciklusban is, az-
zal a kiegészítéssel, hogy szeret-
ném demonstrálni: nem pártpo-
litikai szempontok alapján segí-
tem a város lakóinak életét, ma-
gának a városnak a fejlődését. A 
polgármesterség olyan intézmény, 
az én megítélésem szerint, amely-
ben nincs lényeges szerepe a po-

litikának, itt a város üzemelteté-
se, működtetése, fejlesztése azok 
a kérdések, melyekkel foglalkoz-
ni kell. Az önkormányzat munká-
ját a pártpolitika semmiképp sem 
befolyásolhatja, és az én esetem-
ben nem is fog megtörténni. Meg-
vannak azok a technikák, amik-
kel a párttorzsalkodásokat min-
dig is kezelni tudtam.

– Tizenhat évi városvezetés 
után mit tart a legfontosabb-
nak, a legnagyobb értéknek, mi 
az, amit mindenképp szeretne to-
vábbvinni, megvalósítani?

– Ezt egy olyan embernek, aki 
Dunakeszin született, Dunakeszin 
nőtt fel, nagyon nehéz meghatá-
rozni, hiszen minden egyes elem-
nek súlya van. Húsz évvel ezelőtt 
az emberek mindent megtettek 
volna azért, hogy vezetékes tele-
fonjuk legyen, ezt mi, az országban 
először, megoldottuk. Mára már 
adják vissza a vezetékes telefont. 
Utána jött az útépítés, amire ala-
pítványt hoztunk létre, most már 
foglalkozni kell a panelkorszerűsí-
téssel, a családi házak utólagos hő-
szigetelésével. De már tovább is le-
hetne lépni az új megoldás felé, a 
napkollektoros, napelemes, hőszi-
vattyús fűtési rendszerekhez. Ezek 
mind olyan kérdések, amelyekben 
az önkormányzatoknak részt kell 
venni, hiszen a polgárok támasz 
híján belekeveredhetnek nem kí-
vánatos helyzetekbe. De saját ma-
gunknak is magasra állítjuk a mér-
cét: minden olyan új törekvésnek, 
ami lakosság komfortérzetét javít-
ja, élére kell állnunk. Ezt hirdet-
tük, ezt demonstráltuk, és ezt tel-
jesítettük eddig is.

– Köszönöm az interjút!
Vetési Imre

Dinamikusan fejlődött Dunakeszi
Kecskeméthy Géza: Magunknak is magasra állítjuk a mércét

A 2006 és 2010 közötti ciklusbAn DunAkeszi közel 1,5 milliárD forint 
pályázAti támogAtást nyert, többségét uniós forrásból. Az elmúlt négy 
esztenDő legjelentősebb fejlesztése A 800 millió forintot meghAlADó 
összköltségű vízelvezető-csAtornAhálózAt kiépítésének első üteme volt. 
KecsKeméThy Géza polgármester független-jelöltként újrA ringbe 
száll A polgármesteri székért. tizenhAt évi polgármesterséggel járó nAgy 
küzDelmek és csAtákbAn szerzett tApAsztAlAtok AlApján vAlljA: „A pártok-
tól vAló függetlenség nem hátrány, hAnem előny. A város jAvárA.” 
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A FIDeSz éS A KDnP DunAKeSzI
SzervezeTe beMuTATjA 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.

szavazzon jelöltjeinkre, 
hogy tehessünk Önért 

és Dunakesziért! 

Tel.: +36-20/9417-987
e-mail: dunakeszi@fidesz.hu
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– Dióssi Csaba az önkormányzat egyik bi-
zottságának külsős tagjaként 1998-ban kap-
csolódott be a városi szintű közéleti munká-
ba. Az ezredforduló óta folyamatosan tagja 
a képviselő-testületnek, 2007 óta alpolgár-
mester. Ez a rövid áttekintés is jól mutatja, 
hogy közel egy évtizede szerepet tölt be a vá-
rost irányító testületekben. Ha visszatekint 
a múltba, ön szerint, mi az az érték, amit a 
jövő számára is meg kell őrizni? 

– Nem szívesen ragadnék ki egyetlen dol-
got sem, hiszen az elmúlt tíz évben – a gon-
dok ellenére is – igyekezett a felmerülő kér-
désekre a legjobb válaszokat megadni a vá-
ros vezetése. Nagyon sok minden jól műkö-
dött Dunakeszin, számos fejlesztést sikerült 
megvalósítani. Ezt az irányt szeretnénk 
megtartani, ám új, dinamikusabb lendület-
tel haladni. Azt azonban határozottan sze-
retném leszögezni, hogy a Fidesz önkor-
mányzati frakciója soha nem kezdeményez-
te újabb területek átminősítését, a város la-
kott területének növelését. Az utóbbi négy 
évben, amióta meghatározó politikai erővé 
váltunk a képviselő-testületben, azóta nem 
növekedett a belterületbe vont ingatlanok 
aránya. A most épülő házak a korábbi dönté-
sek alapján készülhetnek. A következő négy 
esztendőben is ezt a városfejlesztési koncep-
ciót képviseljük, melynek meghatározó ele-
mei lesznek az infrastrukturális beruházá-
sok, gyalogátkelőhelyek, parkolók, járdák és 
útépítések, valamint bölcsődei és óvodai fé-
rőhelyek bővítése. 

– Jól érzékelhető, hogy a lakosság többsé-
ge elégedett a város intézményhálózatával, 
oktatási, egészségügyi rendszerével, keres-
kedelmi ellátottságával. A legtöbb kritikát, 
és néhol indulatot a bölcsődei és óvodai fé-
rőhelyek hiánya váltja ki a szülőkből. A jö-
vőben hogyan lehet orvosolni ezt a problé-
mát? 

– Azt gondolom, hogy folytatni kell azt a 
munkát, amit idáig is végeztünk, hiszen az 
elmúlt négy évben 20 százalékkal nőtt a fé-

rőhelyek száma Dunakeszin. Megépítettük a 
Posta utcai óvodát, bővítettük a Játszóház és 
az Eszterlánc óvodát, támogattuk a magán-
óvodákba járó gyermekek szüleit. Ezt támo-
gatjuk a jövőben is. Minden erőnkkel azon 
munkálkodunk, hogy az óvodai férőhely 
igényeket ki tudjuk elégíteni. De azt se fe-
lejtsük el, hogy egy időben, nagyon sok fi-
atal házaspár költözött Dunakeszire, ami 
megmutatkozott az újszülöttek örvendete-
sen nagy számában is. Ezt a „hullámszerű-
en” érkező igényt, tőlünk gazdagabb telepü-
lések sem tudták kielégíteni. 

– Javaslom, a várospolitikáról térjünk át 
a „nagy politikára”, az október 3-i önkor-
mányzati választásokra. A közvélemény 
kutatók elemzései a legtöbb helyen a kor-
mánypárti jelöltek győzelmét prognoszti-
zálják. E szerint önnek is jó esélye van arra, 
hogy megnyerje a polgármester választást. 
Bizonyára ön is értesült róla, sokan van-
nak, akik azt a véleményt képviselik, hogy 
az országgyűlési képviselői és a polgármes-
teri feladat külön-külön is egy egész ember 
munkáját kívánja. A kettő együtt már túl 
sok. Önnek mi a véleménye erről a kérdés-
ről?

– Én inkább előnyeit látom ennek a hely-
zetnek, amit sok gyakorlati példa támaszt 
alá, ezért is vállaltam el a felkérést. Az elmúlt 
évek munkájával már bizonyítottuk, de ez-
úttal is szeretném hangsúlyozni, ha a Fidesz-
ről beszélünk, akkor egy csapatról beszé-
lünk. Egy olyan közösségről, melyben sokan 
dolgoznak azonos intenzitással az előttünk 
álló mindenkori feladatok sikeres megoldá-
sa érdekében. A csapaton, a közösségen van 
a hangsúly. És ez igaz a polgármester-jelölt 
kiválasztása és támogatása esetében is. Nos, 
ez a csapat és nagyon sok dunakeszi polgár 
tisztelt meg azzal, hogy bíztattak, támogat-
tak, hogy induljak el a polgármester válasz-
táson. Az ő bizalmuk, és az a jól körülírható 
tény, hogy az elmúlt években azok a telepü-
lések fejlődtek látványosan, ahol az ország-
gyűlési képviselő egy személyben polgár-

mester is. Ezt példázza Debrecen, Győr, Szé-
kesfehérvár, vagy korábban Pécs fejlődése. 
De említhetem Vác sikerét is. Aki jól átlát-
ja a város dolgait, felelősséget érez irántuk, 
ráadásul a parlamentben is képviselni tud-
ja azokat, az lépéselőnyt élvez. Sokkal haté-
konyabb a település működése, fejlődése. Az 
említett városok jó példája bizonyítja, hogy 
nemcsak összeegyeztethető, hanem szeren-
csésebb is, ha a két feladatot egy személy lát-
ja el. Egyetlen vezető funkció sem egyszemé-
lyes feladat. A dunakeszi Fidesz csapata ké-
szen áll a feladat sikeres megoldására. Jelölt-
jeink közül mindössze hárman nem voltak 
még önkormányzati képviselők. Van köz-
tünk, aki a rendszerváltozás óta folyama-
tosan tagja a képviselő-testületnek, de a je-
löltek többsége 2-3 cikluson keresztül dol-
gozott a választópolgárokért. Nagyon ta-
pasztalt, szakmailag felkészült, hatékony 
munkavégzésre alkalmas csapat indul az ok-
tóberi választáson. 

– Játsszunk el a gondolattal, mi lesz, ha 
megnyeri a polgármester választást, mit 
csinálna másképpen? Ön milyen vezetési 
stílust képvisel?

– A kampány ellenére is ki kell monda-
ni, hogy a jelenlegi vezetés sem volt rossz. A 
célok ugyanazok, mint korában. Ha én ka-
pok bizalmat, akkor az lesz a változás, hogy 
a polgármester úr egyszemélyes vezetési stí-
lusát felváltja a kollektív döntések korsza-
ka. Míg Kecskeméthy Géza úr szeret egye-
dül megoldani feladatokat, egyedül irányíta-
ni a várost – függetlenül attól, hogy vannak 
helyettesei – mi egészen másképpen, csapat-
munkában képzeljük ezt el, hiszen egy em-
ber nem lehet minden területen olyan jára-
tos, mint egy jól kiválasztott szakmai csa-
pat. A feladatok megosztása azt is jelenti, 
hogy hatékonyabban tudjuk irányítani a vá-
rost, ha a választóktól erre felhatalmazást 
kapunk. A változások közé sorolom a terv-
szerűséget is. Már a ciklus elején meghatá-
rozzuk azokat a fejlesztési feladatokat, me-
lyeket négy év alatt szeretnénk megvalósí-
tani. Tervszerűbben kívánjuk működtetni a 
várost, melynek fejlődését nagyban segíthe-
ti, hogy az Országgyűlés Gazdasági Bizott-
ságának tagjaként első kézből ismerhetem 
meg a kormány elképzeléseit. Köszönjük a 
lakótársaknak az eddigi támogatást, a sok 
biztatást, az ötleteket és jó tanácsokat, na-
gyon várjuk hogy megszolgálhassuk a bizal-
mat, és bizonyíthassunk. 

– Köszönöm az interjút.

Dióssi Csaba:
Új lendület kell
Az értékek megőrzése mellett frissítésre, új lenDületre vAn szük-
ség A város vezetésében, hogy A 40 ezres DunAkeszi sikeres és 
ereDményes válAszokAt ADhAsson A 21. százAD új kihívásAirA – 
állítjA Dióssi csaba Alpolgármester, A fiDesz-kDnp polgármes-
ter-jelöltje, A város országgyűlési képviselője. A fiAtAl politikus 
szerint A Debreceni, győri pélDák mellett A közeli vác sikerei is 
bizonyítják, hogy leginkább Azok A települések fejlőDtek, Ahol 
országgyűlési képviselő volt A polgármester. 
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1969. július 5-én születtem, Kunhegye-
sen. Gyermek és ifjú éveimet Szolnokon 
éltem. 

Építészmérnök férjemmel, Póczik Ró-
berttel, tizenhét évvel ezelőtt telepedtünk 
le Dunakeszin.

Négy gyermekünk van, Fruzsina, Cson-
gor, Hunor és Boglárka.

Nagycsalád a miénk, sok alkalmaz-
kodást és még több odafigyelést igényel 
mindnyájunktól. Gyermekeinket keresz-
tény szellemben igyekszünk nevelni, mert 
tudjuk, hogy ez az út járható és biztonsá-
gos. Édesanyaként legfontosabb felada-
tom, hogy gyermekeim érezzék, hogy fel-
tétel nélkül szeretem őket. Úgy éljenek, 
hogy tudjanak bocsánatot kérni, ha hibáz-
tak és megbocsátani másoknak, kik vétet-
tek ellenük. 

Nehéz helyzetben vannak a nők. Helyt 
kell, tudjanak állni otthon és munkahe-
lyükön egyaránt. Magam is érzem ennek 
súlyát és felelősségét.

Komoly problémamegoldás elé állítanak 
a dolgos hétköznapok, hogy családunk 
életét igazgassam. De szerencsémre van 
segítségem, hiszen édesanyám és férjem is 
sokat tesz azért, hogy a munkámban is ki-
teljesedhessek.   

A Szent István Egyetem Humánerőfor-
rás menedzser szakán végeztem, önkor-
mányzati és közigazgatási szakirányon 
is, kiváló eredménnyel. Másoddiplomás-
ként történelmet hallgattam a Pécsi Tudo-
mány Egyetemen. Büszke vagyok aerobik 
sportedzői végzettségemre is, mert életem 
meghatározó eleme a sport. Vallom, hogy 
általa nem csak testemet, de lelkemet, és 
szellememet is egyensúlyban tartom. Ver-
senyző típus vagyok, a jó célokért tudok 
küzdeni.

A versenyszférában dolgozom immár 
húsz éve. Pontosan ismerem, hogy a jöve-
delmemért meg kell dolgozni és csak ak-
kor van profitom, ha a teljesítményem ezt 
lehetővé teszi. 

Megválasztásom esetén a polgármeste-
ri munkámat is így kívánom végezni. Pon-
tosan, megbízhatóan és teljesítmény cent-
rikusan.

Néhány gondolat a polgármesterségről
Megtisztelő, komoly munka. Teljes em-

bert kíván.
Jelenleg egy viszonylag alacsony szinten, 

de még működő hivatal regnál. Ezen kell 
változtatni.

Ésszerű gazdálkodás bevezetése, a gaz-
dasági környezet élénkítése, adózók kö-
rének kiszélesítése, az eddigi adózási gya-
korlat felülvizsgálata szükséges.

Átgondolt, a várost valóban fejlesztő ipa-
ri és kereskedelmi beruházások ösztönzé-
se, mely nem csak adó formájában jelent-
kezik, hanem munkahelyteremtés céljából 
is, úgy hogy a természeti értékek megma-
radjanak.

Nyilvánosan és több körben egyeztetett 
a közösség érdekeit védő Település Szerke-
zeti Terv elfogadása, mely hosszú távú fej-
lődési stratégiát alapoz meg.     

Elégséges számú közszolgáltató tevé-
kenység kialakítása, az infrastruktúra 
nagyarányú fejlesztése a jövőben.

Az egészségügyi ellátás minőségi bizto-
sítása, beleértve a gyermekorvosi rende-
lést, az ügyeletet valamint a rendelők fel-
szereltségének, épületének és technikai 
színvonalának növelését. Rengeteg allergi-
ás beteg van Dunakeszin, így a tüdőgon-
dozó fejlesztése is elengedhetetlen feladat 
a jövőben. 

Óvodai- bölcsődei és iskolai férőhely 
biztosítása. Támogatottan a magánszfé-
rával közösen megoldható lenne. Alterna-
tív megoldások is vannak, melyeket skan-
dináv országokban kiválóan működtetnek 
és mi is bevezethetnénk azokat.

Dunakeszi természeti és földrajzi adott-
ságainak kihasználása alap koncepció kell, 
legyen.

A Duna part és a Katona domb rend-
be tétele mellett, még több virágos és zöld 
park, játszótér és pihenőpark kell, hogy lé-
tesüljön városunkban. A meglévőket pe-
dig gondozni, felújítani és tisztán tartani 
folyamatosan szükséges.

A kutyatartókra is gondolok, mert kul-
turált kutyafuttatókat, sétáltatókat kell ré-
szükre biztosítani. Erre is van szép szám-
mal példa más országokban.

Közbiztonság érdekében térfigyelő ka-
merák kihelyezése intézményeknél, vala-
mint közparkok és köztereknél első kör-
ben szükséges. Később ez bővíthető lenne.

A városunkban működő polgárőrség 
nagy segítség, így támogatásuk a jövőben 
is feladat marad.

A rendőrséggel ez idáig is nagyon jól 
működő volt a kapcsolat, ezt kívánnám 
folytatni.  

Helyi buszközlekedés fejlesztése, a jára-
tok sűrítése mellett a város összes csomó-
pontjánál és főbb útjain kulturált és védett 
megállóhelyeket kell létrehozni. 

A belső autós és az átmenő forgalom 
tompítására lehetőség szerint körforgal-
makat kell kialakítani. Tovább kell növel-
ni a P+R parkolókat, különösen a vasúti 
megállóhelyeknél.

A belső kerékpár úthálózat bővítése el-
engedhetetlen, de a környező települések-

kel közösen is kell összekötő utakat építe-
ni.

Akciókat szerveznék, hogy szívesen és a 
közös érdektől vezérelve kapcsolódjanak 
be városunk polgárai a járdaépítésbe.

Kultúra tekintetében Vác városa a pél-
daképem. Szeretnék „Dunakeszi vigal-
mat”, „középkori forgatagot” és több érde-
kes, színvonalas rendezvényt meghonosí-
tani, a már meglévők mellett. Dunakeszit 
idegenforgalmi célból is fejleszteni kell.

Környezetvédelem alatt a zöld környe-
zet bővítése, a zöld területek védelme, par-
kosítás és faültetés fontossága. Óvodákban 
és iskolákban a környezettudatos élet ki-
alakítása a pedagógiai program része kell, 
hogy legyen. A gyakorlatban is megtaníta-
ni a gyerekekkel, a növények és az állatok 
védelmét, a róluk való gondoskodást.

Tudatos hulladékkezelés, szelektív hul-
ladékgyűjtők számának növelése szerte a 
városban. Fokozatosan bevezetni a ház-
tartásokból történő szelektív hulladék el-
szállítást.

Dióhéjban ennyi fért bele, de természe-
tesen folytathatnám a sorokat tovább.

Kedves Dunakeszi Polgár!
Van jövőképem. Ismerem és szeretem Du-
nakeszit. A közigazgatás útvesztőjében el-
igazodom, és elegendő tapasztalatot sze-
reztem az elmúlt nyolc évben is. Hiszek a 
párbeszédben, az együttműködésben és a 
szeretetben.

Anya, feleség és nő vagyok. A skandi-
náv országok vezetőinek több mint fele nő, 
és nemzeteik példásan működnek. Mer-
jen bízni bennem és én tenni fogok azért, 
hogy Dunakeszi családbarát otthonunk-
ká váljon.

Kérem, hogy tiszteljen meg bizalmával 
és támogasson szavazatával október 3-án.

Tisztelettel 
üdvözlöm!

Póczik Anita 
polgármester-jelölt 

Tisztelt Dunakeszi Polgár!
Köszönöm Önnek, hogy ajánlószelvényével lehetővé tette  

számomra, hogy megmérettethetem magam polgármester- 
jelöltként is az őszi helyhatósági választásokon.
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politiKa

 

1. választókörzet 
Pásztor Krisztina 
30 éves, könyvtáros-
informatikus. A Révdűlőt 
igazán kulturált, szép 
pihenő és lakóhellyé 
szeretném varázsolni. 

6. választókörzet 
Somogyi Zoltán Péter 
pénzügyi tanulmányaimat 
az Óbudai Egyetemen 
folytatom, Dunakeszi 
ifjúságának jövőjéért 
dolgozom.  

2. választókörzet 
Lukácsi Bálint 
27 éves környezetmérnök 
hallgató vagyok, az LMP helyi 
koordinátora és városi 
listavezetője. Aktív civil múltam 
és kitartó munkám által, 
tavasszal a párt országgyűlési 

képviselőjelöltjeként, értem el kimagasló 
eredményt . 

7. választókörzet 
Oláh Noémi 
24 éves végzett szociológus, 
politikatudomány 
mesterszakos hallgató 
vagyok az ELTE-n. 
Tanulmányaim révén rálátok 
a város társadalmi 
problémáira és megoldásokat kínálok 
azokra. 

3. választókörzet 
Ifjabb Zupán Péter 
24 éves közgazdász. Aktuárius 
elemzőként dolgozom egy 
nemzetközi humán tanácsadó 
vállaltnál. Kilencedik éve aktív 
szaxofonosa, valamint 
negyedik éve gazdasági 

vezetője vagyok a Dunakeszi 
Fúvószenekarnak. 

8. választókörzet  
Radnóti Henrik 
www.radnotihenrik.blog.hu 
34 éves, abszolutóriummal 
végzett közgazdász vagyok, 
Alagligeti lakos, az Alag 
lakóparkért egyesület 
(www.alaglakoperkert.hu) és 
az LMP közös jelöltje  

4. választókörzet 
Nádaskuti Gábor 
38 éves 3 gyerekes 
családapaként, lakótelepi 
lakosként, tisztában vagyok 
vele, hogy végre, igazi 
képviselőre lenne szüksége 
a város ezen részének. Ha 

Ön is így gondolja, szavazzon rám! 

9. választókörzet: 
Falus Péter 
fejlesztőmérnökként, saját 
cégemet irányítom, belülről 
látom a vállalkozások 
helyzetét. Tapasztalataimra 
alapozva, a dunakeszi 
vállalatok egy stabilabb, 
biztosabb működési közegbe kerülhetnének. 

5. választókörzet 
Deák-Bárdos Tamás 
Történész-, politológus 
hallgató az ELTE-n. Fiatal 
korom ellenére úgy érzem, 
világnézeti tudásommal és 
tenniakarásommal 
meghazudtolhatatlan 

tisztasággal képviselném az Önök érdekeit. 

10. választókörzet 
Ritschl Józsefné 
Nyugdíjas vegyész, 
környezetvédő. Szeretném 
korosztályom segítségével 
megmutatni a fiataloknak, hogy 
vannak még igazi értékek és 
valódi összefogás Dunakeszin!  

Választási programunkat megtalálhatja a 
www.lmpdk.blog.hu weboldalon.  

Október 3-án szavazzon az átgondolt, valódi 
programra! Szavazzon jelöltjeinkre! 
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Kötödésem a körzethez
Dunakeszi nekem először az alagi-
majort jelentette, hiszen 1962-ben, 
kölyökként ide költöztünk. aztán 
később, ifjú házasként, már Duna-
keszi-alsó volt az otthonunk, ahol 
hat évig éltünk. akkor még nem 
gondoltam, hogy később, alag tör-
ténelmi magját képező, és egyben 
a legpatinásabb részén fogok majd 
nap, mint nap dolgozni, élni.

igaz, előtte húsz évet a humán 
sport szolgálatában töltöttem, de 
már ezen idő alatt gyökeret eresz-
tettem a mai munkahelyemen, hi-
szen nagyon sok időt töltöttem a ló-
verseny telepen.

sportbeli kollégáimmal értettük 
és átéreztük az élsportolók áldo-
zatvállalását, küzdelmét, ami segí-
tett minket abban, hogy a céljaik el-
éréséért a szó legnemesebb értel-
mében megtanuljunk, szolgálni.

amikor jó másfél évtizede a lóver-
senysport lett a kenyéradóm, telje-
sen természetes volt, hogy ezt a fel-
adatot is a korábbi elvek alapján 
végezzem. 

1998-tól 2002-ig, majd az el-
múlt egy évben, ugyanígy szolgá-
latnak tekintettem a képviselői mun-
kámat is.

mivel életem jelentős részét ezen 
a területen töltöttem el, természetes, 
hogy ezért a területért szeretnék to-
vábbra is dolgozni, amihez ezúton 
is kérem az itt élők szavazatát.

Képviselőségről
ezt a körzetet egyik oldalon a vá-
ros második legforgalmasabb útja, 
a Fóti út határolja, a másik határát 
a Verseny és a pálya utak adják, 
amelyek versenyben vannak a ne-
gyedik, de talán a harmadik legfor-
galmasabb út címéért. ezek a ter-
hei. az ellenkező oldali határai, a 
belső városrészek által minden bi-
zonnyal irigyelt zöld területek, me-
lyek nem csak határai, de szerve-
sen kapcsolódó részei is. ezek ad-
ják az igazi értékét ennek a körzet-
nek, ezért szeretünk itt élni, ezért 
tekintem nagyon fontos feladatom-
nak e területek védelmét.

a körzet lakóival beszélgetve a ki-

sebb nagyobb 
örömök mellett 
sorolni lehetne 
azokat a gon-
dokat, melyek 
mindenképpen 
meg oldást kí-
vánnak. ezek részint a városrészt, 
körzetet érintő gondok, de jelentős 
részük az egész településre vonat-
koztatható problémák. 

mindenki számára legfontosabb 
a saját családjának biztonsága, jó 
közérzete, otthonának a komfortos-
sága. ezt követik a szűkebb lakó-
környezetünket érintő gondok-örö-
mök, mert ezek még mindig szoro-
san érintenek minket, és közvetlenül 
befolyásolják életünket. majd csak 
ezután tekintünk az egész telepü-
lést érintő dolgok felé.  

természetes, hogy a képviselői 
munkámat is e sorrend és értékrend 
szerint fogom végezni és majd így 
érhetem el, hogy a választási kör-
zetben, mindenki jól érezze magát.

a megoldandó gondok felsorolá-
sa helyett, én inkább arról beszé-
lek, hogy mit lehet tenni ezek sike-
res megoldása érdekében.

először is az összefogás erejét 
említem, azzal minden területen, 
mindig sikert lehet elérni.

másik erő a képviselői informá-
ció, amit én folyamatosan megosz-
tok Önökkel, hogy időben tudjanak 
dönteni a konkrét ügy támogatásá-
ról, esetleges elutasításáról. 

aztán mindenképp szükséges az 
a bizalom, amivel Önök nem csak 
képviselőséghez juttatnak, hanem 
azt követően is folyamatosan kere-
sik, igénylik segítségemet, hogy a 
várossal kapcsolatos közös ügye-
ink a saját elvárásaink szerint ala-
kuljanak.

Végezetül e helyen is kérem, 
hogy szavazataikkal segítsenek az 
új, 14 tagú testületbe, hogy mint sa-
ját akarattal és gondolatokkal fel-
vértezett független képviselő képvi-
selhessem Önöket. 

tisztelettel:
Bus AntAl

tel: +36-30-668 99 03
független jelölt

Hircz tamás, 51 éves vagyok. a Jate 
bölcsésztudományi karán újságíró, és 
pr szakon diplomáztam. egy piacve-
zető cégnél 7 éve pr vezető vagyok. 
21 éve családos, 18 éves lányom és 
14 éves fiam van. az Önök bizalmá-
ból 8 éve önkormányzati képviselő-
ként tevékenykedem. 

mindig egyértelmű volt számomra, 
hogy a munkámmal tudom magam el-
fogadtatni, amit az elmúlt 8 évben bi-
zonyítottam.

***
Hircz tamás a 6. számú körzet füg-
getlen önkormányzati képviselő-jelölt-
je valóban független a napi esetleges 
politikai küzdelmek mai visszásága-
itól. immár nyolc éve rendületlenül 
végzi Dunakeszi választókörzetében 
sajátos munkáját, ami valójában pá-
ratlan és leginkább az állampolgári 
öntudat és önzetlenség svájci példá-
jának magyar változata lehetne.

mindezt hitelesíti, hogy a hazánk-
ban beszűkült és csak a rövid távú ér-
dekeknek megfelelő politikától füg-
getlenül, képviselő esküjéhez ragasz-
kodva, megbízatásához híven pár-
tatlanul, lelkiismeretesen jár el, és 
minden igyekezetével Dunakeszi ja-
vát szolgálja.

erről bárki meggyőződhet, ha Hircz 
tamás saját költségén és havonta a 
választókörzet minden egyes polgá-
rához eljutatott, és legújabban az 
egészségügyi vetülettel is bővített, 
részletes beszámolókkal, intézkedési 
helyi térképekkel ellátott beszámoló-
it tekintjük, függetlenül a politikai csa-
tározásoktól.

megkérdezvén több helyi ismerőst 
valamennyien elismeréssel nyilatkoz-
tak munkásságáról, és szinte termé-
szetesnek vették Hircz tamás önkor-
mányzati képviselőnek az új ciklus-
ra való megválasztását. Jómagam is 
egyértelműnek tartom Hircz tamás je-
lölését a 6-os számú körzetben, mert 
nélküle kikopna Dunakeszi közéleté-
ből az európai magasrendű, önzet-
lenül kiváló közéleti munkálkodás kö-
vetendő példája. bízván az igaz ma-
gyar jövőben a szép és ősi magyar 
mondással elköszönve: adja isten, 
hogy így legyen!

Prof. Dr. KinDler József

Dunakeszi díszpolgára

***
Prof. Dr. Kindler József Duna-
keszi díszpolgára
a budapesti Közgazdaságtudományi 
egyetem egyetemi tanára, a közgaz-
daságtudomány akadémiai doktora.

számtalan publikáció és könyv fű-
ződik nevéhez. 

a professzor úrról 2009-ben megje-
lent könyv címe: „az iskolateremtő Dr. 
Kindler József”.

„Jó, hogy tisztelgő emlékezéseket 
ő maga fogja keretbe: egy életraj-
zi beszélgetés és egy egyetemi kor-
dokumentum nagyon is világossá te-
szi a külsős olvasók számára, kit kö-
szönt ez a kötet”, írja a könyv beveze-
tőjének előszavában sólyom lászló a 
magyar Köztársaság exelnöke.

Bus AntAl független képviselő-jelölt
A 7-es számú körzet és a képviselőség

Tisztelt választópolgárok!
Köszönöm az elmúlt két ciklusban nyújtott segít-
ségüket, valamint az ajánlócédulák gyűjtése so-
rán tapasztalt támogatásukat. Célom, hogy a 
városrész fejlődése érdekében közösen végzett 
munkát a következő négy esztendőben is foly-
tathassam.
Képviselőként a körzetben egy óvoda létesíté-
séért, játszóterek kialakításáért, az utak további 
aszfaltozásáért, az iskola utcai társasházak fű-

tésének korszerűsítéséért kívánok dolgozni a következő  években. eh-
hez kérem az Önök bizalmát és támogatását!

Köszönöm! 

Molnárné zólyoMi JuliAnnA

független képviselő-jelölt

AJÁNLÓLEVÉL
HIrCz TAMáS  

a 6-os számú körzet független 
önkormányzati képviselő-jelöltje

több mint öt évtizede élek Dunakeszin. Felsőfokú 
szakképesítéssel rendelkezem. 
Nyolc éve vagyok képviselő. ezen időszak alatt vég-
zett fontosabb munkáim:
• 2009-ben a tiszteletdíjamból finanszírozva újítot-
tuk fel a János utcai óvodát
• Közreműködésemmel valósult meg a Könyves Kál-
mán utca aszfaltozása
• Jókai utca gázbekötések utáni aszfaltozása,

• Gyártelepi társasházak felújítása
• Csapadékvíz-elvezetési beruházással kapcsolatos feladatok
• Jézus Szíve templom környékének rendbetétele

amennyiben október 3-án ismételten felhatalmazást kapok Önöktől, hogy a kör-
zetünket képviseljem, a következő feladatok megoldását tekintem
mindenek előtt feladatomnak:

• Dunakeszi legrégebbi iskolájának, a Szent István Általános Iskola felújítása 
• Petőfi és Kiss utcák szilárd útburkolattal való ellátása
• A körzetünkben található játszóterek, parkok karbantartása
• Városrészek rehabilitációs programjának beindítása
• A Bárdos Lajos Általános Iskola korszerűsítése
• A lakók véleményét kikérve az utcák ésszerű forgalmi rendjének kialakítása

a város irányítása nem politikai kérdés, hanem elsősorban gazdasági és szak-
mai feladat.

Kérem Önöket, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy folytathassam azt a munkát, 
amit 2006 óta elkötelezettséggel és őszinte lelkesedéssel végzek.

stehliK ferenc

független képviselő-jelölt

stehlik Ferenc
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Seltenreich józsef vagyok, a 4- es 
számú körzetben az Önök képviselő-
jelöltje! remélem a bemutatkozásom 
már eljutott mindenkihez, szórólapon 
vagy a Városi televízióban, vagy sze-
mélyes találkozásunkkor!

szeretném megköszönni azt a bizal-
mat és támogatást, amelyet az aján-
lószelvények gyűjtésekor tapasztal-
tam magam és segítőim is! Közel 400 
ajánlást kaptam, ez igen megtisztelő. 
Köszönöm szépen minden támoga-
tóm ajánlását és bízom benne, hogy 
azok bizalmát is elnyerem, akik még 
nem döntötték el kire adják voksukat!

már közel húsz esztendeje képvise-
lem a lakótelepiek érdekeit, s ebben 
az újjá szervezett körzetben, mely a 
3-as és 4-es körzetek összevonásával 
alakult ki. elmondhatom mindkettő-
ben megtiszteltek már a bizalmukkal, 
s így ismerem a problémákat, gondo-
kat, melyek az itt élőket foglalkoztat-
ják. 1980-ban költöztünk a Garas ut-
cába, a szemem előtt alakult át ez a 
terület, egy poros, szeles beton és ho-
moktengerből, egy zöld fás, ligetes 
önálló városrésszé. amik abban az 
időben gondok voltak, ma már jobbá-
ra megoldódtak, de sajnos, ami akkor 
nem volt probléma, ma már azzá vált! 
lásd: fűtésdíjak, parkolás, óvodai fé-
rőhelyek.

Köszönöm szépen ellenfeleimnek, 
jelölttársaimnak, hogy a televíziós 

vita műsor-
ban is elismer-
ték, sőt volt, 
aki hangsúlyozta is, hogy a legna-
gyobb fejlődés a 2000-2002-es idő-
szakban történt a lakótelepen. büsz-
ke vagyok rá, hogy az én képviselői 
időszakom alatt történt mindez. par-
kosítás, játszótérépítés, óvoda-böl-
csőde felújítás, járdák javítása, sport-
pályaépítés!

szeretném, ha a jövőben még in-
kább közösséggé kovácsolódna ez 
a része is a városunknak, mert ez 
nagy lehetőségeket rejt mind a fej-
lesztés, mind a közérzet javítása terü-
letén! ahogyan már tíz éve a Városi 
Gyermeknapon, melyet a kezdetektől 
én szervezek, jó látni a családokat, 
gyermekeket, időseket együtt játsza-
ni, szórakozni, kikapcsolódni. szeret-
nék egy hasonló színvonalas rendez-
vényt a lakótelepen is szervezni, ha-
gyománnyá tenni, ebben a szép zöld 
parkosított környezetben.

Ha megtisztelnek bizalmukkal, ígé-
rem a következő négy évben is a 
2000-2002-es évekhez hasonló figye-
lem vetül majd erre a városrészre!

Kérem, támogassák megválasztáso-
mat, és közös céljaink megvalósulását 
szavazatukkal is! 

seltenreich József, 
Fidesz-KDNp képviselő-jelöltje

a közterületeink parkosítását össze szeretnénk kötni a Dunakeszi-
re érkezett újszülöttek köszöntésével. minden Dunakeszire születő 
gyermek családja egy facsemetét kap ajándékba, melyet az arra 

kijelölt parkokban, az úgynevezett angyalkertekben 
ültetünk el és reményeink szerint az önkormányzat 

és a család együtt gondozza majd.

erDész zoltán

DunAKeszi fiDesz 
csoPort elnöKe

eGy aLaGi aLaGéRT 
DR. Kiss RóbeRT, a 10.vk., alag 

független képviselőjelöltje
 
Tisztelt Alagi választó!
 
Családom egyik ágról hatgenerációs alag-Dunakeszi 
lakos, másik ágról idetelepült. itt jártam - a 2-es, ma szé-
chenyi - iskolába, és ma is itt élek a 10. vk. és alag köz-

pontjában, a nagyszüleim tisza utcai házában. Gyakran találkozom a környé-
ken élő emberekkel, így sokszor és sokan keresnek meg - nem ismerve eddigi 
képviselőiket - gondjaikkal problémáikkal, melyekben igyekeztem segítséget, 
tájékoztatást adni. Jó lokálpatriótaként úgy érzem kötelességem a szűkeb-
ben vett szülőföldem érdekeit képviselni, ezért vállaltam, hogy a 10. számú, 
alagi választókerületben indulok független képviselő-jelöltként.
Főbb céljaim, hogy
 alag őrizze meg kertvárosias jellegét 
 az itt élő emberek véleménye nélkül ne lehessen dönteni sorsunkról!
 létrehozzuk az alagiak Városi egyesületét  (alagiak@gmail.com)
 jöjjön létre az alagi részönkormányzat  
 legyen alagi városrész-központ
 az intézmények kerüljenek az emberekhez közelebb (okmányiroda kihelye-
zett része, orvosi rendelők, gyógyszertár, kulturális, közösségi helyek, parkok, 
játszóterek) 
 növekedjen a bölcsődei, óvodai, iskolai kapacitás az igénybevevők köze-
lében,
 fontos a  földutak  aszfaltozása, és körforgalom kialakítása a Kossuth és tol-
di utcák kereszteződésében 
 induljanak új autóbuszjáratok  a  szilágyi utcától a Fóti úton keresztül az m2-
n  budapestre, illetve a vasútállomáshoz, ezen kívül szükséges a többi helyi já-
rat sűrítése, racionalizálása.
 
azért fogok dolgozni, hogy alag egy élhető, szerethető, a mindennapi igények 
kielégítését segítő városrész legyen! lakói büszkén vallják, hogy alagiak! 
 
Ha egyetért velem, kérem, jöjjön el október 3-án, és a 10. vk-ben, alagon sza-
vazzon elképzeléseimre!

X  Dr. Kiss róbert független jelölt
Hajrá Dunakeszi! Hajrá Alag!

először is engedjék meg, hogy megköszönjem 
mindazok segítségét, akik ajánlószelvényük-
kel támogatták jelöltségemet. Külön köszönetet 
szeretnék mondani azoknak, akikkel személye-
sen is tudtam beszélni a települést érintő problé-
mákról és a városunkban rejlő lehetőségekről, a 
jövőnkről. mivel a körzet mind a háromezer vá-
lasztópolgárával nem lehet személyes beszél-
getést folytatni, szükségének éreztem, hogy a 
várost érintő fontosabb gondolataimat, céljai-

mat a helyi lapban is közzétegyem:
Élhető város: az elmúlt nyolc évben 8000 fővel nőtt a város lakossá-
ga, amely így túlzsúfolttá vált. lakóparkok helyett közösségi tereket a 
városba! 
Közbiztonság: sajnos a körzet majd minden utcáját érintették a betö-
rések. Célom körzetet érintő állandó járőrszolgálat kialakítása a pol-
gárőrséggel.
Utcáink: morálisan elfogadhatatlan, hogy a városban legyenek olyan 
utcák, amelynek lakói bár befizették a hozzájárulást, az utca mégsem 
lett szilárd burkolatú. Célom a barázda, a mihály, a tátra utca, a Kos-
suth köz, valamint a Klapka utca hiányzó részének mielőbbi leaszfalto-
zása.
Alag program: Kiemelt célom az alagi tréningtelep és lóversenypálya 
megőrzése. a történelmileg értékes alagi épületek, és a régi temető ke-
rüljön helyi védettség alá!
Tömegközlekedés: szükséges a helyi buszközlekedés javítása, a jára-
tok illeszkedjenek jobban a lakossági igényekhez.

Kérem, október 3-án támogassanak szavazatukkal!

csoMA AttilA 
az Ön önkormányzati képviselőjelöltje

6. sz. választókerület

 Újra Fidesz!

TISZTELT DUNAKESZI-ALAGI POLGÁROK!

Tisztelt 
Választópolgárok!

Kedves Lakótelepiek!

erDéSz zolTán
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1961-ben Budapesten születtem. Azóta 
Dunakeszin ugyanabban a házban élek, így 
idősek és fiatalok egyaránt jó ismerőseim. A 
Szent Mihály Egyházközség életében aktívan 
részt veszek. 24 éve vagyok házas, két egye-
temista lányunk van. Magam is jól ismerem 
a gyermekeket nevelő, iskoláztató családok-
ra, a fiatal házasokra és a kisnyugdíjasokra 
nehezedő problémákat.

Gépészmérnök, műszaki tanár és közbe-
szerzési szakértői végzettségem van. 2001 szeptembere óta a MVM Zrt. 
vezető beszerzési főmunkatársa voltam. Jelenleg az MVM csoport újon-
nan épült, több mint 900 fős irodaházának üzemeltetésére létrehozott 
gazdasági társaságnál az üzemeltetés vezetésével bíztak meg. Több év-
tizedes szakmai tapasztalattal rendelkezem, amelyet az önkormányzati 
működés műszaki, településüzemeltetési, oktatási, gazdálkodási terüle-
tein szeretnék hasznosítani.

A 3. számú választókerület egyrészt a „falu”nagy részén, másrészt 
Gyártelepen helyezkedik el. Fontos, hogy mindkét településrész történel-
mének és hagyományainak megfelelő rangra emelkedhessen.
A következő feladatok megvalósítását szeretném elősegíteni:

 Dózsa György tér dísztérré alakítása, városközponti funkció erősítése•	
 Szent István Általános Iskola és Bárdos Lajos Általános Iskola felújí-•	
tása
 közterületek rendezése (járdaépítés, hiányzó utak építése, pihenőpar-•	
kok kialakítása)
a Bajnok Géza téri játszótér fejlesztése•	
a Lányi Ferenc parkban zárt játszótér •	
a gyártelepi házak további felújítása•	
a sétányokon zajló járműforgalom csökkentése•	

 lakossággal való személyes kapcsolattar-•	
tás, tehetséggondozás, hagyományőrzés

Szabó József
Fidesz-KDNP képviselő-jelöltje

Szabó józsef

A fiDesz-kDnp 
támogatásával 
indulva, két cik-
lust hátam mö-
gött tudva, még 
mindig úgy gon-
dolom, hogy tud-
nék tenni lakótár-
saimért. köszö-
nöm azoknak, akiknek fontos volt a 
munkám, és azzal bíztatnak, hogy rá-
fordított energiámnak, türelmemnek, 
mindig meglett az eredménye.

Dolgozni fogok azért, hogy az itt la-
kók ezen a területen is, amivel most bő-
vült körzetem munkámmal hasonlóan 
elégedettek legyenek. 

kérem, támogassanak abban, hogy 
mottómat -  george eliot - a gyakor-
latban is megvalósíthassam!

"minek élünk, hA nem Azért, 
hogy egymás számárA 

könnyebbé tegyük 
Az életet.”

FODOR 
SÁNDORNÉ

MARIKA

EGYÜTT, EGYMÁSÉRT, A KERTVÁ-
ROSÉRT, A 7. SZ. VÁLASZTÓ- 

KERÜLET  JELÖLTJÉVEL!

KáRPáTi zoLTán mÉrleGe

A Szent István parkot körbefogja a Ba-
rátság út. A patkószerűen kanyargó 
utat a helyi képviselő, Kárpáti Zoltán 
lobbizásának köszönhetően, néhány 

hete már egy 2,5 méter széles, több mint 100 mé-
ter hosszú viacolor járda köti össze. 

– Régi kérése volt az itt lakóknak, hogy ren-
deződjön az átjárás. Igaz, volt itt egy kavicsos, 
sóderos átjáró, de pont azoknak, akiknek fontos 
lett volna, nem volt megfelelő, nem lehetett a ba-
bakocsit tolni, az időseknek kibicsaklott a lába. 
Kellett egy szilárd burkolatú átjáró, ez benne volt 
a programomban is – mondja Kárpáti Zoltán.

A képviselő négy évvel ezelőtt megfogalma-
zott programja nagyrészt megvalósul. Ennek 
fontos része a Szent István park rehabilitáció-
ja is. 

– Ez egy hatvanmilliós beruházás volt annak 
idején, de egy park élete folyamatos gondozást 
igényel, vannak fák, amelyek elszáradnak, pó-
tolni kell, ezt ebben a négy évben folyamatosan 
meg tudtuk tenni, az itt lakókkal összefogva. Il-
letve a képviselő-testület támogatásával mindig 
tudtunk pénzt fordítani facsemeték vásárlására. 
Több mint harminc fát ültettünk el  – tájékoztat 
Kárpáti Zoltán. – A lakossági igény volt a játszó-
terekkel kapcsolatban, a kézilabda-pályák rend-
betételével, hogy a gyerekeknek sportolási lehe-
tősége legyen, és sikerült mindent úgy rendbe 
hoznunk, hogy újra lehet használni a két labda-
rúgó pályát is.

Összességében közel száz parkolót is kiala-
kítottak a körzetben, az utóbbi két évben több 
mint ötvenet.

– Minden évben tudtunk új parkolókat építe-
ni a park keleti, északi oldalán – folytatja a kép-
viselő. – Nagyon fontos, hogy úgy valósult meg, 
hogy a zöldterületek nem csökkentek. Gyephé-
zagos, téglás megoldással enyhítettünk a parko-
lási gondokon. Ehhez kapcsolódik a Barátság út 
42–40., 38–36., az úgynevezett cserepes házak 
mögötti, a dunai oldalon lévő zöldterület kérdé-
se. Már az előző ciklusban is fölmerült a beépí-
tés. Én négy évvel ezelőtt leírtam, a Fidesz nem 
fogja támogatni, hogy ingatlanokat építsenek rá. 
Ezt tudtuk tartani, és jelölő szervezetemmel, a 
Fidesz-szel a jövőben sem adjuk a szavazatunkat 
annak a zöldterületnek az átminősítéséhez. 

V. I.
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beruházásnak köszönhetően a gyár-
telepi máV lakótelepi lakások pincéi, 
a vasúti aluljáró, és a környező utcák 
„megmenekülnek” az utóbbi évek-

ben szinte rendszeressé váló hatalmas esőzése-
ket kísérő beázásoktól. a közműfejlesztés ered-
ményeként a Duna-parti liget utca és város ke-
leti területén lévő toldi utca közötti szakaszon 
az önkormányzatnak sikerült megoldania a csa-
padékvíz elvezetését – mondta az ünnepélyes 
avatón Kecskeméthy Géza. a polgármester el-
ismeréssel nyilatkozott a kivitelezési munkálato-
kat végző penta Kft. teljesítményéről, amely sike-
resen oldotta meg az előre nem látható és ter-

vezhető akadályokat is. példaként említette a 
folyamatosan feltörő talajvíz eltávolítását, az át-
lagosnál jóval mélyebb, néhol 6-7 méter mély 
munkaárok kiépítését. a kivitelezés során voltak 
kritikus pillanatok is, de a szakemberek mindig 
sikerrel oldották meg az előre nem látott műsza-
ki problémát – értékelte a kivitelezésben közre-
működők teljesítményét Kecskeméthy Géza pol-
gármester, aki köszönetet mondott a beruházás 
eredményes megvalósításáért. 

Nagy Gábor, a penta Kft. ügyvezető igazgató-
ja megköszönte a beruházás területén élők türel-
mét, akik elviselték a munkálatokkal járó kellemet-
lenségeket, melyek feloldásában segítségükre volt 

a körzet képviselője, Stehlik Ferenc. a közreműkö-
dő szakemberek és a polgármesteri hivatal együtt-
működő munkatársainak méltatása után a beruhá-
zásról szólva kiemelte: – a csatorna teljes hossza 
2820 méter, melynek legnagyobb átmérője a li-
get utcánál eléri az 1,6 métert. Közel ezer méte-
ren víztelenítették a munkaárkot, melyből 600 
ezer m3 csapadékot szivattyúztak ki. a csatorna 
legmélyebb pontja közel 7 méter volt. 

Nagy Gábor szerint az előre nem várt mű-
szaki problémák megoldásának többlet költsé-
ge miatt a 700 millió forintos beruházás értéke a 
plusz ráfordításokkal eléri 900 millió forintot is. 

Vetési iMre

Az Európai Unió és a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 

700 milliós beruházás 
Dunakeszin

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházásAként elkészült 
és már át is ADták A közel 3 KiLoméTeR hosszÚ csa-
PaDéKVíz FőGyűjTó-háLózaToT. A tolDi utcA és liget 
utcA között kiépült közműhálózAt megvAlósításárA A 
város mintegy 700 millió forint visszA nem térítenDő 
támogAtást nyert Az európAi uniótól és A regionális 
fejlesztési AlAptól. Az önkormányzAt 10 százAlék ön-
résszel járult A beruházáshoz, melynek kivitelezési mun-
kálAtAit A göDi telephelyű pentA kft. végezte. 

A

ióssi Csaba alpolgármester –, aki a vá-
rosi kerékpárút-hálózat építésének legis-
mertebb támogatója – a város fejlődé-
se, a Dunakeszin élők életminőségének 

javítása szempontjából jelentősnek nevezte a közel 
145 millió forintos beruházást.  a politikus meggyő-
ződéssel vallja, hogy egy igényes európai kisváros-
hoz hozzátartozik a kerékpárút-hálózat is. a beruhá-
zásnak köszönhetően nagyságrendekkel jobb lesz 
a kerékpárosok biztonsága, akik eddig a rendkívül 
balesetveszélyes, napi 8700 gépjárművet átengedő 
Fóti úton voltak kénytelenek közlekedni. 

a környezeti viszonyokhoz igazodva bizonyos sza-
kaszokon elválasztva halad egymás mellett a gyalog- 
és kerékpárút, de lesz, ahol együtt épül ki az útháló-
zat – jelentette be az alpolgármester. a nyomvonal ki-
alakítása miatt 79 darab kisebb és 28 elöregedett fák 
vágnak ki, melyek pótlására 235 újat ültetnek.   

Dióssi Csaba úgy fogalmazott, hogy a projekt 
megvalósításával a 21. század emberének igényét 
szeretnék kielégíteni, meghonosítva a környezetba-
rát közlekedési formát. a Fóti úti kerékpárút novem-
beri átadása után jövő tavasszal a Fő út melletti és 
a liget utcai nyomvonal kiépítésével folytatódik a ke-
rékpárút-hálózat építése. a beruházás következő fá-
zisában a város valamennyi intézményét összekap-
csolják a kerékpáros úttal. 

a kivitelezési munkát elnyerő penta Kft. műszaki 
igazgatója, Darvas Károly arról tájékoztatta a Du-
nakeszi polgár városi magazint, hogy a vállalkozási 
szerződésben vállalt november 5-e előtt átadják a be-
ruházást. a kivitelezés során az új árkot, csapadékvíz-

elvezetőt is megépítik, zöld növényzetet és 508 cser-
jét ültetnek a 2,5 km hosszú kerékpárút mellett. 

a polgármesteri hivatalban megtudtuk, hogy a la-
kosság a beruházással kapcsolatos észrevételeit – 
a gyors és a hatékony reagálás érdekében - szabó 
tünde projektmenedzsernek jelezheti a 06/27/542-
800 (160 mellék) telefonszámon vagy a szabot@
dunakeszi.hu e-mailen.

V. i.

épül a városi kerékpárút-hálózat 
kelet-nyugati tengelye

szeptember első nApjA-
ibAn megkezDőDött A 
fóti úttAl párhuzAmo-
sAn „futó” 2,5 kilométer 
hosszú KeRéKPáRÚT 
éPíTése. A vAsúti felül-
járó és Az m2-es mellett 
épülő tesco áruház 
közötti szAkAszt össze-
kötő 145 millió forintos 
beruházáshoz Az ön-
kormányzAt 40 millió 
forint önrésszel járul 
hozzá. A 2,6 méter széles 
kerékpárutAt november 
első nApjAibAn vehetik 
birtokbA A kerékpáro-
sok. A fóti úti szAkAsz 
átADásávAl A városi ke-
rékpárút-hálózAt teljes 
hosszA eléri 6400 métert. 

Nagyobbrészt pályázati forrásból készül a Fóti úti beruházás

D
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A dunakeszi üzemet 
másfél éve irányító 
első számú vezető sze-
rint a pénzügyi és gaz-

dasági válság jelentősen beszűkí-
tette a cég lehetőségeit. A negatív 
gazdasági trend rákényszerítette 
őket is, hogy tovább racionalizál-
ják az üzem tevékenységét. Meg-
rendelés állományuk érzékelhe-
tően csökkent, ami kihatással 
volt a foglalkoztatottak létszám-
ára is, akik közül sokaknak kí-
nálták fel a korkedvezményes 
nyugdíjba vonulás lehetőségét.  

Az idei esztendő elején komoly 
gondjaik mutatkoztak a hullám-
szerűen érkező, vagy elmaradó 
megrendelések miatt. A dolgo-
zók létszámát nem akarták to-
vább csökkenteni, ezért áttértek 
a négy napos munkahétre. 

Schwartzné Lovász Beáta ügy-
vezető igazgató szerint az üzem 
jóval kiegyensúlyozottabb telje-
sítményt tudna felmutatni, ha a 
munkájának 90-95 százalékát ki-
tevő külföldi megrendelés állo-
mány mellett – a másik tulajdo-
nostól - a MÁV-tól is jelentősebb 
megbízatást kapnának.  

– Ha csak a külföldi munká-
ink felét megközelítenék a Ma-
gyar Államvasutak rendelései, 
már akkor sokkal jobb helyzet-
ben lennénk. A Bombardier jó-
voltából két éve gyártunk szek-
rényvázat a svájci vasútnak. A 
közelmúltban elkezdtük a nor-
vég vasúti kocsik felújítását, de 
vannak megrendeléseink Brüsz-
szelből villamos alvázgyártásá-
ra, és Ausztriából emeletes ko-
csik alvázgyártására is – számolt 
be a cég munkáiról Schwartzné 
Lovász Beáta.   

A Dunakeszin dolgozó kivá-
ló szakemberek megállják he-
lyüket a világ nagy cégeivel ví-
vott versenyben – mondta büsz-
kén az igazgató asszony, aki ve-
zető munkatársaival karöltve 
azon munkálkodik, hogy a jö-

vőben a MÁV-ot újra a megha-
tározó megrendelőik között tart-
hassák számon. – Első lépésként 
örömmel fogadnánk, ha a MÁV 
a korábban elnyert 10+50 darab 
IC3 kocsi fennmaradó 50 darab-
ját is felújíttatná cégünknél. A 
30 éve gyártott kocsik felújítá-
sának terveit és technológiáját is 
a mi szakembereink dolgozták 
ki – hallhattuk.  A Bombardier 
MÁV Kft.-nek minden adottsá-
ga megvan ahhoz, hogy kielé-
gítse a MÁV  igényeit. – Nálunk 
rendelkezésre állnak a legkorsze-
rűbb technológiák. A magyar ál-
lamnak nem kell áldoznia arra, 
hogy további belső fejlesztések-
re költsön, felépítsen vagy átala-

kítson egy üzemet, hogy a vasút 
megrendeléseit ki tudja szolgál-
ni. A beruházásra, a fejlesztésre 
szánt pénzt – a vasúttársaság éle-
tében meghatározó – egyéb célok 
megvalósítására lehetne fordí-
tani, mivel Dunakeszin minden 

együtt van. Erre garancia dolgo-
zóink európai színvonalú mun-
kakultúrája, az üzem műszaki 
színvonala – érvelt az 560 mun-
kavállaló nevében Schwartzné 
Lovász Beáta.   

Reményét fejezte ki, hogy a 
formálódó új közlekedési straté-
gia, a MÁV irányítását augusz-
tus elején átvevő elnök-vezér-
igazgató szakmai koncepciója – 
a korábbinál jóval több együtt-
működési lehetőséget kínál majd 
a dunakeszi cég számára is. Du-
nakeszi nem csak javítani, felújí-
tani tud, hanem képes vadona-
túj, a MÁV igényeinek megfele-
lő kocsikat is tervezni, gyártani, 
amennyiben hosszútávú együtt-

működés jön létre a két társaság 
között.

Ezt támogatja Dióssi Csaba, 
Dunakeszi alpolgármestere, a 
város kormánypárti országgyű-
lési képviselője is, aki a legutób-
bi gyárlátogatása után felkereste 
a MÁV új elnök-vezérigazgatóját 
is. Dióssi Csaba rendkívül fon-
tosnak tartja, hogy az 560 család 
megélhetését biztosító – a város 
egyik legjelentősebb adófizető - 
vállalat tevékenysége az elmúlt 
évekhez hasonlóan eredményes 
legyen a jövőben is. Természe-
tesnek tartja, hogy közreműkö-
désével elősegítse a MÁV meg-
rendelés állományának növelé-
sét, amely akár 300 új munka-
hely létrehozását is biztosíthatja. 
A város országgyűlési képvise-
lője nagyon konstruktívnak ne-
vezte Szarvas Ferenccel, a MÁV 
elnök-vezérigazgatójával folyta-
tott megbeszélését, aki elfogadva 
Dióssi Csaba meghívását, szep-
tember 29-én Dunakeszire láto-
gat.

Schwartzné Lovász Beáta ügy-
vezető igazgató asszony öröm-
mel fogadta, hogy a MÁV új el-
nök-vezérigazgatója Dióssi Csa-
ba invitálására Dunakeszire 
látogat. – A képviselő úrral meg-
választása óta rendkívül tartal-
mas együttműködést alakítot-
tunk ki, aki felkarolta, és érzé-
kelhetően szívügyének tekinti a 
nagy múltú üzemünk támoga-
tását. Bízunk benne, hogy Szar-
vas Ferenc úr látogatása hozzájá-
rul a Bombardier magyarorszá-
gi gazdasági szerepvállalásának 
erősítéséhez – mondta az igazga-
tó asszony.  

Vetési Imre

Képviselői közbenjárással

Cél a hazai megrendelések
nÖVeLése

hAzánk európA hírű vAsúti személykocsi gyártó- és jAvító üzeme 1926 ótA műköDik DunAkeszin, 
Amely fénykorábAn több ezer embernek ADott munkát. Az ezreDforDuló éveiben privAtizált cég 
többségi tulAjDonosA A világ egyik legjelentősebb multinAcionális vállAlAtA, A bombArDier 
trAnsportAtion. A korábbi tulAjDonos, A mAgyAr állAmvAsutAk 25 százAlék tulAjDonrészt meg-
tArtott mAgánAk, A munkAvállAlók tíz százAlékot birtokolnAk A cégben. Az európAi színvonAlú 
teljesítménnyel büszkélkeDő üzemet sem kímélte A gAzDAsági válság, melynek hAtásAként nApjA-
inkrA 560 főre csökkent A Dolgozók létszámA – tájékoztAtott schwaRTzné LoVász beáTa. 
Az ügyvezető igAzgAtó szerint nem kis fejtörést okoz számukrA, hogy munkájuknAk Alig 5–10 
százAlékát teszik ki A máv megrenDelései, miközben 90-95 százAlékát A fejlett nyugAt-európAi 
országokbAn nyerik el kiélezett versenyben.

Dióssi Csaba meghívására Dunakeszire látogat Szarvas Ferenc, 
a MÁV új elnök-vezérigazgatója
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Dunakeszi legzsúfoltabb közlekedési 
csomópontjának átépítését hosszú évek 
óta szorgalmazta az önkormányzat. A 
körforgalmi csomópont építésére két 

éve elnyert pályázati forrást – a gazdasági válság 
nehézsé gei miatt – visszavonta az állam. Ha jóval 
később is, de az autósok nagy örömére szeptember-
ben elkezdődött a körforgalmi csomópont építése 
a vasúti felüljárónál. A beruházás döntő hányadát 
az állam finanszírozza ezért az előkészítő munka 
érdemi szakaszába nem vonták be a várost. 

Ezt a tényt Dióssi Csaba alpolgármester, a vá-
ros országgyűlési képviselője is megerősítette, aki 
elmondta, hogy az építkezés idején bevezetésre 
kerülő forgalomtechnikai megoldásokról csak az 
engedélyezési tervből értesültek a közeli időszak-
ban. – Amikor értesültünk az elképzelésekről, 

azonnal kezdeményeztem a szakmai konzultáció 
összehívását. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt., a kivitelező cég és a rendőrség képviselő-
ivel folytatott egyeztetésen az önkormányzat ne-
vében azt kértük, hogy az eredeti tervtől eltérő-
en ne a lámpával vezérelt félpályás forgalomtech-
nikai megoldást alkalmazzák, hanem biztosítsák 
a kétsávos közlekedést. A közlekedők kényelme 
érdekében azt javasoltuk – amit a konzultáció 
résztvevői is támogattak –, hogy amikor lezárják 
a Fóti utat és a Verseny utcát, akkor a Kossuth La-
jos utca felé biztosítsák a kétirányú forgalmi rend 
fenntartását – ismertette az önkormányzat elvá-
rásait Dióssi Csaba. 

Az alpolgármester tájékoztatása szerint ezt a 
forgalomtechnikai megoldást az teszi lehetővé, 
hogy a Kossuth utca elején – az élelmiszer üzlet-

tel szemben – a jelenleg meglévő két forgalmi sá-
vot elválasztó járdaszigetet elbontják. – Ennek 
köszönhetően az építkezés idején a vasúti felüljá-
ró és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon to-
vábbra is két sávban lehet közlekedni. Ez az épít-
kezés kétharmadát érinti – hangsúlyozta a meg-
oldás fontosságát. – Bízom benne, hogy javasla-
tunkat elfogadja a Magyar Közút is, és támogatja 
azt az elképzelésünket is, mellyel a Fóti út és a 
Verseny utca lezárása idején életbe lépő forgal-
mi nehézségeket szeretnénk enyhíteni – mondta 
Dióssi Csaba alpolgármester, aki az önkormány-
zat nevében a lakosság türelmét kérte az építke-
zés idejére, melynek befejezése után már novem-
ber közepétől a jelenlegi négyszeresére nő a cso-
mópont áteresztő képessége.

V. I.

Négyszeresére nő a csomópont áteresztő képessége 

VárospolitiKa

A nemzeti infrAstruktúrA fejlesztő zrt. beruházásábAn megkezDőDött A körforgAlmi csomó-
pont építése A vAsúti felüljárónál. a VáRos LeGFoRGaLmasabb KeReszTezőDésén a FóTi ÚT, 
a KossuTh Lajos uTca és a VeRseny uTca GéPjáRmű FoRGaLma haLaD áT. Az állAmi beru-
házásbAn megvAlósuló fejlesztéshez A város közel 40 millió forint pályázAti önrésszel járul 
hozzá. A kivitelezésre kiírt pályázAtot A colAs út zrt. nyerte el. Az önkormányzAt A közlekeDőket 
érintő kellemetlenségek enyhítése érDekében forgAlomtechnikAi változtAtásokAt jAvAsolt A 
beruházónAk és A kivitelezőnek. 

Állami beruházásban épül a körforgalmi csomópont 

unakeszi a fővárosi agglomeráció egyik 
legdinamikusabban fejlődő települése, 
ahol napjainkban már közel negyven ez-
ren élnek. a város fejlett infrastrukturá-

lis, kereskedelmi ellátottsága, a fő közlekedési utak, 
az m0-ás körgyűrű és a megyeri híd közelsége je-
lentős vonzóerő volt az új otthont kereső – főleg – 
fiatal családok számára az elmúlt években. Jelentő-
sen megnőtt az új lakóparkok száma ahová többsé-
gében fiatalok költöztek. – a korábbi képviselő-tes-
tület támogatta a fejlesztéseket, az új beruházásokat, 
melyek révén sokan Dunakeszin találtak új otthonra. 
a „hullámszerűen” jelentkező igényekkel nem tudott 
teljes mértekben lépést tartani a város bölcsődei és 
óvodai intézményrendszere – mondta a megnyitó ün-
nepségen Kecskeméthy Géza. a polgármester beszélt 
arról az erőfeszítésről, melynek köszönhetően jelen-
tősen enyhültek a bölcsődei és óvodai férőhely gon-
dok. – az önkormányzati férőhelyek növelése mellett 
a képviselő-testület támogatja a magánóvodák létre-

jötték, és azokat a szociálisan rászoruló szülőket, akik 
csak itt tudják elhelyezni gyermeküket. a városi óvo-
dák bővítése, átalakítása mellett szeptember már ez 
a második magánóvoda, amelyik megnyílt – mondta 
Kecskeméthy Géza. 

a város polgármestere beszámolt arról is, hogy 
Dunakeszin ebben évben 750 gyermek születése vár-
ható. – ez az örömteli tény arra kötelez bennünket, 
hogy az óvodai férőhelyek biztosítása mellett már 
most felkészüljünk az iskolai igények kielégítésre – je-
lezte a megoldandó feladatot.

Czehné Károly Márta, a tündérkert Óvoda vezető-
je ünnepi megnyitójában elmondta, hogy kis létszámú 
csoportokban – a játékra helyezve a fő hangsúlyt – 
készítik fel a gyermekeket az iskolakezdésre. egyéni 
fejlesztés, személyre szabott foglalkozások, heti két-
szeri testnevelési óra, alvás előtti hangterápia szere-
pel a magánóvoda szolgáltatásai között. az óvoda-
vezetőjétől megtudhattuk azt is, hogy a rendkívül szép 
környezetben, minden igényt kielégítő intézményben 

az általános iskola 1–4. osztályos tanulói számára – 
az óvodásoktól jól elkülönítetten - délutáni napközis 
rendszerben korrepetálást szerveznek, biztosítják a 
tanulók felkészülését.

Lőrincz András, a polgármesteri hivatal osztályve-
zetője a legnagyobb elismeréssel szólt a tündérkert 
Óvoda szakmai programjáról, a magán intézmény ní-
vós kialakításáról és környezetéről. 

Vetési iMre

A DunA közelségében lévő hársfA utcábAn 
40 férőhelyes mAgánóvoDát AvAtott fel 
kecskeméthy gézA polgármester. A kétszer 20 
fős csoporttAl műköDő, igényesen kivitelezett 
óvoDA tulAjDonosA, sassy sziLVia elmonD-
tA, hogy szAkképzett óvónők foglAlkoznAk 
A gyermekekkel.  A tünDérkert óvoDA Délutáni 
nApközis renDszerben vállAljA Az áltAlános 
iskolások korrepetálását is.

iDén 750 GyeRmeK szüLeTése VáRhaTó a VáRosban

D

40 férőhelyes 
magánóvodát avattak
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KÖzÉlet

Beszámolójában kiemelte, hogy az idei 
évben eddig kétezer óra társadalmi 
munkát végeztek, kezdve az év ele-
ji bálok, valamint az év során lezaj-

lott különböző városi rendezvények biztosítá-
sával. Főképp nyugdíjas kollégáikkal folyama-

tos nappali járőrszolgálatot végeznek, figyelve 
a közlekedési szabályok betartását, de a bűn-
megelőzésben is hatékonyan közreműködnek. 
Az utcákat járva figyelik idegen személyek, is-
meretlen gépjárművek mozgását, s ha indokolt, 
azonnal jelzik észrevételeiket a rendőrségnek.

Mivel a rendezvény tanévkezdés előtt volt, 
így megemlítette, hogy jelentős erővel készül-
nek az iskolakezdésre, a tanintézmények köze-
lében lévő zebráknál ügyelnek az iskolába in-
duló diákok forgalmas úton történő biztonsá-
gos áthaladására. A bűnmegelőzést továbbra 
is kiemelt feladatként kezelik, annál is inkább, 
mert ismereteik szerint elszaporodtak a nap-
pali, besurranásos bűncselekmények.

A beszámolót követően került sor az elis-
merések átadására. Városunk polgármestere, 
Kecskeméthy Géza általa adományozott Dísz-
oklevelet nyújtott át Mészárosné Makovinyi 
Márta rendőr őrnagy asszonynak és Lovas 

László rendőr törzszászlósnak. A Pest megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője által adomá-
nyozott Díszoklevelet Dióssi Csaba alpolgár-
mester, országgyűlési képviselő adta át Pelikán 
József és Vér Imre nyugalmazott honvéd alez-
redes polgárőröknek. Végezetül Kovács László 
rendőr alezredes, városi rendőrkapitány adott 
át Díszoklevelet Falcsik Miklós és Jurtin Dénes 
polgárőröknek. 

Katona M. István
A szerző felvételei         

számvetésre, előretekintésre, elismerések átADásárA és kötetlen 
bAráti beszélgetésre gyűltek össze városunk polgárőrei Augusz-
tus 28-án A városi renDőrkApitányság uDvArán. A helyszín nem 
véletlen, hiszen, miként LenGyeL PéTeR, A városi polgárőrség 
elnöke hAngsúlyoztA, tevékenységük természetes szövetségese 
A renDőrség, A renDfenntArtásbAn, A bűnmegelőzésben s nem 
utolsósorbAn A közlekeDésrenDészetben, Ahol számos AlkAlom-
mAl együtt olDják meg Az Aktuális felADAtokAt.

A megnyitón Cservenák Helga rend-
őr százados, a Pest Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság vezetője azt is 
elmondta, hogy a gyermekek a leg-

kiszolgáltatottabbak mind a közúti közlekedés-
ben, mind a biztonságukat veszélyeztető egyéb 
tényezők miatt. Hozzátette ehhez Kovács Lász-
ló rendőr alezredes, városi rendőrkapitány, hogy 
főleg iskolakezdéskor fordítanak fokozott fi-
gyelmet polgárőr társaikkal együtt az iskolába 
igyekvő diákok úttesten való balesetmentes át-
kelésére, s a tanév során is figyelnek arra, hogy a 
tanintézmények körül rend és biztonság legyen.

S hogy mit jelentett a rendezvény jelmonda-
ta, mely így szólt: „Ne az ördögöt, lábnyomot 
fess!”? Az is hamar kiderült. Ugyanis Kovács 
alezredes kezdeményezésére, a városban első-
ként, közösen harmadik-negyedikes tanulók-
kal, az iskola melletti járdára gyerek- és fel-
nőtt méretű, feltűnő színű lábnyomokat festet-
tek, hogy ezzel is felhívják a szülők figyelmét 

arra, hogy gyalogos közlekedés közben a kicsik 
a járda belső felén s ne az úttest közelében ha-
ladjanak. 

A szépen felújított udvaron pezsgett az 
élet. Akadálypályán kerékpárral próbálgatták 
ügyességüket vállalkozó szellemű, vidám han-
gulatú kisebbek-nagyobbak. Egy korábbi, va-
lóságos balesetből megmaradt összetört bicik-
livel imitált baleset helyszínlelését Polgár Zsolt 
rendőr főhadnagy összekötötte közlekedé-
si szabálymagyarázattal. Az elsősegélynyújtás 
és az újraélesztés módszerét a városi Vöröske-

reszt szervezet munkatársai, Molnár Sándorné 
helyi vezető és Molnár Henrietta szociális 
munkás mutatták be. A felsősök közlekedési 
ismereteiket tesztlap kitöltésével is próbára te-
hették, ebben Reichert Diána rendőr hadnagy 
volt a segítségükre. Az iskola Piros épületének 
színháztermében Taksás Gábor igazgatóhe-
lyettes Kamasz klubjának tagjai kábítószeres, 
utcai rablás és iskolán belüli erőszak témában 
játszottak el jeleneteket, s ezt követően a látot-
takat a diák-közönség tagjaival megvitatták. A 
tanár úr egyébiránt elkötelezett híve, hogy a 
tanulók körében tudatosítsák a közlekedésbiz-
tonsági ismereteket. 

A rendőrnap – melynek látványos záróak-
kordja az ORFK Oktatási Igazgatóságról érke-
zett kutyás rendőrök emlékezetes bemutató-
ja volt – nagy sikerrel zárult. „Szenzációs na-
punk volt”, így értékelte a rendezvényt a vá-
rosi rendőrkapitány. „Az éves osztályfőnöki 
program fontos kiindulópontja volt ez a nap”, 
mondta Tóthné Czimmermann Judit igazga-
tónő. Cservenák Helga rendőr százados pedig 
azt hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha kezdemé-
nyezésükre a megyében elsőként ebben az is-
kolában megrendezett programhoz más isko-
lák és az illetékes rendőrkapitányságok is ked-
vet kapnának és ezáltal is az eddigieknél haté-
konyabb lenne a tanintézményekben a bűn- és 
baleset megelőzéssel való foglalkozás. 

Katona M. István
A szerző felvételei   

Rendhagyó rendőrnap
renDhAgyó renDőrnAp volt szeptember 9-én A széchenyi istván 
áltAlános iskolábAn A pest megyei renDőr-főkApitányság kez-
Deményezésére. A városi renDőrkApitánysággAl közösen meg-
tArtott, renDkívül sikeres esemény céljA a heLyes KÖzLeKeDés-
Re neVeLés és a bűnmeGeLőzés volt. 

Polgárőrök találkozója

Kerékpáros akadálypálya, baleseti helyszínelés, kutyás bemutató



HelytÖrtÉNeti mozaiK

Neves alagi polgárok
Alag centenárium  XXI.

Az elmúlt két lapszámban Alag 
híres-neves zsokéiról emlékez-
tünk meg. A községnek azon-
ban nemcsak a lósportban vol-

tak hírességei, hanem a civil életben is. Je-
len cikkünkben közülük villantunk fel 
néhány olyan személyiséget, akik a saját 
területünkön maradandót alkottak.

Ezen személyek közé tartozott id. Örmé-
nyi István. Örményi a felvidéki Jecenyén 
született, iskoláit Besztercebányán végez-
te. 1902-ben lépett a Magyar Lovar Egy-
let szolgálatába Alagon. Részt vett az első 
világháborúban, majd 1921-től 1930-ig 
Alag község képviselője lett közgyámként. 
1940-től törvénybíróként szolgálta lakó-
helyét. Igazi jogtudós volt, hivatali ide-
je alatt például Rend és sajtótörvény meg-
alkotása címen előterjesztést nyújtott be a 
kormányzónak. Az Alagi Római Katolikus 
Egyházközség Tanácsának pénztárosaként 
komoly szerepe volt a Szent Imre templom 
építésében is, valamint egy ideig irányítója 
volt a MÁV Főműhely keretén belül 1941-
ben megindult tanoncképzésnek is. Sírja a 
régi alagi temetőben található.

Az egyházi élet másik aktív személyi-
sége volt az evangélikus vallású Issekutz 
Gyuláné. 1932 novemberé-
ben az ő vezetésével alakult 
meg az Evangélikus Nőegylet, 
amely fontos közösségi ténye-
ző volt a 30–40-es években. 
Teadélutánokat, kirándulá-
sokat, műsoros és táncesteket 
szerveztek, összefogva ezzel a 
község evangélikus híveit. Ké-
sőbb a Nőegylet a templomépí-
tésből is kivette a részét: gyűj-
téseket, jótékonysági bálokat 
szerveztek a munkálatok költ-
ségeinek fedezésére. Az elnök 
asszony maga is nagyban hoz-
zájárult az építkezéshez, mi-
vel összeköttetései révén ő sze-
rezte a Magyar Lovar Egylettől 
a templom telkét, majd később 
az oltárt is ő vette meg. Issekutz 
Gyuláné 1979-ben hunyt el.

A két világháború közötti Alagon a 
sportélet is virágzott. Ennek a pezsgő élet-
nek talán a legmeghatározóbb alakja Sza-
káll Ferenc volt. Szakáll 1903-ban született 
Kassán. A trianoni határmódosítás elől a 
család az anyaországba menekült, 1920-
ban kerültek Dunakeszire. Fiatal korában 
versenyszerűen sportolt, az Alagi Sport 
Egyesületnek 1933-ig igazolt labdarúgó-
ja volt. Tehetségének köszönhetően a Kö-
zép-magyarországi Labdarúgó Szövetség 
(KÖLSZ) tízszeres válogatott játékosa lett, 
és három vármegye legjobb jobbszélsőjé-
nek választották. 1933-ban térdsérülése 
miatt abbahagyta a labdarúgást. Ebben az 
évben nősült, ettől kezdve Alagon élt, majd 

1934-től az Alagi Sport Club (ASC) minde-
nese lett. 1947-ben a KÖLSZ alelnökének és 
a fegyelmi bizottság elnökének választot-
ták. Az ő érdeme, hogy a há-
ború után a földosztó bizott-
ság a jelenlegi Kinizsi pálya 
területét a rajta lévő épülettel 
az ASC javára telekkönyvez-
te. Szakáll Ferenc közbenjá-
rására a Dobó laktanya, több 
millió forint értékű társa-
dalmi munkában földmun-
kával és füvesítéssel a terü-
letet sportolás céljára alkal-
massá tette. Szakáll Ferenc 
1951-ben a Kinizsi néven 
összeolvadt alagi és duna-
keszi sportegyesületek elnö-
ke lett, László öccsével meg-
szervezte utánpótlásként az 
úttörő serdülőcsapatot. Éle-
te során dolgozott a Honvédelmi Minisz-
tériumban és a Földművelésügyi Minisz-
tériumban is, ahonnan osztályvezetőként 
vonult nyugdíjba. Szakáll Ferenc 1992-ben 
hunyt el, a város tisztelete jeléül utcát ne-
vezett el róla.

Alag községnek volt 
egy másik sportegyéni-
sége is, aki nem helyi, 
hanem inkább nemzet-
közi színtereken ara-
tott sikereket. Ő volt 
Gelle Sándor kajakozó, 
akit eddig a község első 
olimpikonjának isme-
rünk. Gelle 1914. feb-
ruár 19-én született Új-
pesten, gyermekéve-
it Angyalföldön töltöt-
te. Itt ismerkedett meg 
13 éves korában ismer-
kedett meg a kajak-ke-
nuzással. A Népszige-
ten egy kiselejtezett 
vagonban volt a spor-
tolni vágyó tanoncok 

főhadiszállása, ahol ve-
zetőjük, Osváth György segítségével épí-
tették meg első hajóikat, a „nudlikat”. 
Gelle tagja lett annak az öttagú csapatnak, 
amely a sportág magyar történetében elő-
ször jutott ki olimpiára, jelesül az 1936-os 
berlinire. Helyezést ugyan nem értek el, de 
az ott szerzett tapasztalatok arra ösztönöz-
ték Gellét, hogy a kor színvonalához mért 
erősebb edzéseket vezesse be Magyaror-
szágon is. Ekkor már alagi lakos volt, és 
haláláig az is maradt.

Versenyzői pályafutása végeztével Gelle 
Sándor 1941-ben megalakította a BSZKRT 
kajakszakosztályát, tanítványai sorra nyer-
ték a magyar bajnokságokat. Munkájának 
elismerését jelzi, hogy a magyar edzők kö-
zül ő kapott először külföldi ajánlatot: 

1949-ben Moszkvában teremtette meg a 
világhíressé vált szovjet kajak-kenu sport 
alapjait. Visszatérése után három évig az 

Előrében dolgozott, majd 
1953-tól az Újpesti Dózsá-
ban edzősködött, és a vá-
logatott keret edzője lett. 
Edzőként nevéhez fűző-
dik a magyar kajak-kenu 
válogatott első nagy sike-
re, a 1954-es maconi vb, 
ahonnan hat aranyérem-
mel tértek haza. Mun-
kájáért 1955. január 22-
én megkapta a Sportér-
demérem ezüst fokozatát. 
1958-tól 1962-ig a MOB 
tagja volt. 1960-ban mint 
vezetőedző részt vett a ró-
mai olimpián, ahol ver-
senyzői 1 arany-, 3 ezüst- 

és 2 bronzérmet szereztek. 1961-ben ki-
emelkedő munkásságáért mesteredzői cí-
met kapott. Két évvel később megromlott 
egészségi állapota miatt visszavonult a vá-
logatott edzői teendőitől, azonban ezután 
is fontos szerepet játszott viszont az után-
pótlás-nevelésben, és tagja volt a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség elnökségének is. 
Gelle Sándor 1970. május 1-én hunyt el.

Az alagi elemi népiskola is több olyan ta-
nítót adott a községnek, akiket generációk 
tiszteltek és szerettek. Ezek egyike volt a 
pozsonyi születésű Strib Jolán is, aki miu-
tán családja 1920-ban kényszerből elhagy-
ta a Felvidéket 1924-ben Alagra költözött. 
Ezután Ranolder tanítóképzőjébe került, 
ahol 1929-ben kitűnő eredménnyel vég-
zett. Még ebben az évben az Alagon mű-
ködő községi iskolába pályázott, ahol elő-
ször helyettesítő tanárként alkalmazták, 
majd véglegesítették. Nagyon szeretett ta-
nítani, a gyerekek és szüleik is kedvelték. 
Strib Jolán tanítói munkája mellett a tele-
pülés közösségének is tevékeny tagja volt: 
aktívan részt vett a Szent Imre templom 
építését támogató jótékonysági rendezvé-
nyek megszervezésében, valamint 1935-
ben ő készítette pergamenre a templom dí-
szes alapítólevelét, és az 1941-ben megala-
kult a Szív Gárda vezetését is magára vál-
lalta. A II. világháború végén sok kollégája 
elmenekült, így Strib Jolánra maradt az is-
kola minden gondja, amit megbízott igaz-
gatóként lelkiismeretesen megoldott. A 
harcok elmúltával komoly szerepe volt ab-
ban, hogy már 1945. január 7-én beindult 
a tanítás. 1947-ig látta el az igazgatói tisz-
tet, 1948-ban nyugdíjazását kérte. Tanít-
ványai ezután is évtizedekig látogatták, le-
veleztek vele. Strib Jolán 1992-ben hunyt el 
Dunakeszin.

Csoma Attila
helytörténész
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Szakáll Ferenc

Az Örményi sír a régi alagi 

temetőben
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A szülői ház – mely egyre bő-
vült, formálódott a minden-
kori igényekhez igazodva – azt 
az örökséget is jelenti a jegyző 

asszonynak, hogy életútja szülővárosához 
kötődjön, érte éljen s dolgozzon.   

    – A nyolc osztály elvégzése után, 1979-
től az újpesti Könyves Kálmán Gimnázi-
umban tanultam tovább s nagyon hamar 
elhatároztam, hogy jogász szeretnék lenni 
– idézte fel beszélgetésünk során a kezde-
teket. – Az egyetemi felvételin fél ponttal 
lemaradtam, így munka után kellett néz-
ni. Az akkori Tanácsházán gyakornokot 
kerestek azzal a kitétellel, hogy egy év le-
teltével továbbtanulási lehetőség nyílik az 
Államigazgatási Főiskolán. 

A gyakornoki időt kitevő egy esztendő 
alatt végigjárt valamennyi osztályt, meg-
szerette a hivatali munkát, és amikor fel-
vették a főiskolára, számára egyértelmű 
volt, hogy a diploma megszerzése után 
ide jön vissza dolgozni.  

– Az első beosztásom ügyfélszolgála-
ti előadó volt. Nyolc hónappal később 
testületi előadó majd főelőadó let-
tem, és a rend-
szerváltás után 
is még egy ideig 
ebben a munka-
körben dolgoztam. 
Majd az akkori pol-
gármester, dr. Örményi 
László kinevezett az ügyfélszol-
gálati iroda vezetőjévé. Innen in-
dultam a ranglétrán felfelé. Főleg 
hatósági ügyeket intéztem, előbb, 
mint a lakosságszolgálati osztály, 
majd a megalakuló okmányiroda 
vezetőjeként. 

A nagy fordulat akkor történt, 
amikor 2001-ben dr. Dóczi István 
jegyző megkereste, hogy vállalja 
el az aljegyzői feladatot, mert ő ezt 
javasolná a testületnek. Sajnos, az 
élet úgy hozta, hogy mire október-
ben erre a posztra került, a jegyző 
nagy beteg lett, és kisebb-nagyobb 
megszakításokkal egyedül végezte 
ezt a felelősségteljes munkát a jegy-
ző elhunytáig. Így amikor 2004-

ben megkapta a jegyzői kinevezést, mun-
kaköre minden részletével tisztában volt.

– Igazából én a hatósági munkát szeret-
tem, mert így közvetlen kapcsolatban áll-
hattam az emberekkel, akik ügyes-bajos 
dolgaikkal hozzánk fordulnak. Jegyzőként 
viszont a testületi előterjesztések előkészí-
tésével kell többet foglakoznom. Ez persze 
nagy felelősség, mert a magyar jogrend-
szer a jegyzőre telepíti az összes hatáskört, 
mindenért felelős, legyen az akár műszaki, 
pénzügyi, vagy szociális témakör, tévedni 
nem lehet. Ezért is mondják gyakorta, hogy 
a jegyző a törvényesség őre. Azt is feltétele-
zik, hogy naprakészen tudjuk a jogszabá-
lyokat, de természetesen ez nem lehetséges, 
mert az összes hatályos jogszabály el se férne 
az irodámban. Éppen ezért rengeteget kell 
utána olvasni, s ezért nem is szeretem, ha a 

testületi ülésen, napirendhez nem tar-
tozó ügyekben hirtelen megszólíta-

nak, mert addig nem szívesen nyi-
latkozok, amíg nem ismerem a fel-
vetett téma jogi hátterét. Ráadásul 

az is előfordulhat, hogy vala-
miről határozott véleményt 
alkotok és másnap a Ma-
gyar Közlönyből kiderül, 
hogy egy homlokegyenest 
ellenkező tartalmú jog-
szabály lépett életbe.

A munkatársaival 
igyekszik jó kapcsola-

tot tartani. Nem szereti azt, 
hogy beüljön az íróasztala 
mögé, és ott töltse az egész 
napot. Ha felhívják, mert 

valakivel nem tudnak zöld-
ágra vergődni egy ügyben, 
megy és segít.          

– Azt azért el kell monda-
nom, hogy a jegyzői feladat 
nem mindig szimpatikus az 
embereknek. Mert amikor 
kötelezik valamire, adófize-
tésre, szabálysértésre birtok-
védelmi ügyekben, ott sze-
repel az aláírásom, aminek 
nem mindig hálásak. A kép-
viselők sem túlzottan örül-
nek annak, amikor azt kell 

mondanom, hogy szép az ötlet, amit felve-
tettek, de egy adott jogszabály nem ad le-
hetőséget a megvalósításra. 

– Ebben a tudatban kell dolgozni és élni. 
Én hivatásnak tekintem a munkámat, 18 
éves korom óta az önkormányzat az első és 
egyetlen munkahelyem. Ráadásul, mint ős 
Dunakeszis, pontosan tudom, hogy mik a 
város problémái. Soroljam? Alagon folya-
matosan mondják, hogy lemaradtak a fej-
lesztésben, nincs posta, nincs bank, kevés az 
óvodai férőhely. A jegyzőnek soha nem sza-
bad előtérbe helyeznie magát, de azért né-
hány ötletemet felkarolt a polgármester úr 
és a képviselő testület, például a karácsonyi 
díszkivilágítást, a részbeni parkosítást. Eh-
hez persze sok pénz is kell, de én úgy érzem, 
hogy valamit hozzájárultam ahhoz, hogy a 
régi szürke város elkezdett némi színt, életet 
kapni. Szívügyemnek tekintem, hogy akik 
itt laknak, ne csak aludni járjanak haza, ha-
nem magukénak érezzék Dunakeszit. És 
egyre nagyobb számban alakulhatnának 
olyan önszerveződő közösségek, amelyek 
egyre élhetőbbé, szerethetőbbé tennék a te-
lepülést. Ne várjanak a polgárok mindent az 
önkormányzattól, amit maguk is megtehet-
nek. Például télen a házuk előtt söpörjék el a 
havat, nyáron díszítsék a portájuk előtti út-
szakaszt virágokkal. A városnak abból kell 
gazdálkodni, amennyi pénze van. Komoly 
rezsiket kell kifizetni, s meg lehet nézni, mi 
marad fejlesztésre. Sokan mondják, hogy le-
het pályázni. Rengeteget nyújtottunk be az 
elmúlt években, de sajnos, nagyon kevés-
szer nyertünk. Olyan is volt, hogy elnyert 
pályázatot, például a tanuszodáét, forrás-
hiány miatt nem fizették ki. És azt is mon-
dom, hogy nem elég felépíteni valamit, azt 
fenn is kell tartani. Ez is pénzbe kerül. A pá-
lyázat sem csodaszer.

A jegyző asszony hivatalból és magán-
emberként egyaránt szinte mindent tud 
szülővárosáról. A Városi Tanács időszaká-
ban és a Polgármesteri Hivatalban végzett 
kiemelkedő munkája elismeréseként jog-
gal vehette át állami ünnepünk, augusztus 
20-a alkalmából a Dunakeszi Város Köz-
szolgálatáért Díjat.

Katona M. István
Fotó: KesziPress

generációk soránAk élete, emlékei rAkóDtAk le AbbAn A több mint száz éves háznAk Az AlApjA-
ibAn, Amelyben jelenleg DR. iLLés meLinDa, városunk jegyzője él éDesApjávAl és 25 esztenDős 
közgAzDász-szAkDiplomAtA leányávAl. már Az ükszülei is itt lAktAk, innen járt A buDAi nAgy 
AntAl utcAi óvoDábA, még Az Apácákhoz Az éDesApjA, Aztán ő, mAjD A leányA ugyAncsAk itt cse-
pereDett. Az egykori 1. számú, mA szent istván áltAlános iskolábAn is egymást követték Az iDők 
folyAmán, s Amit még fontosnAk tArtott megemlíteni, hogy leányánAk és neki ugyAnAz A peDA-
gógus, huDrA AnDrás volt Az osztályfőnöke.

A szülői ház öröksége
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Később elvégezte az akkoriban 
Czine Mihály által igazgatott Ma-
gyar Művelődési Intézet színját-
szórendezői tanfolyamát, majd a 

Zsámbéki Tanítóképző Főiskola hallgatója lett 
népművelés-testnevelés szakon. Ekkor már 
tudatosan készült későbbi életpályájára. A fő-
iskolai évek alatt megszerezte még a honisme-
retei szakkörvezetői képesítést és diplomadol-
gozatát akkori lakóhelye, Abony nagyközség 
színjátszása és helytörténete témában írta.

Sorkatonai szolgálatának letöltése után 
megnősült, s mivel felesége dunakeszi szüle-
tésű, ide költöztek. Először a Sweet Pointban 
gyártott cukorkát, majd a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskolában dolgozott napközis 
nevelőtanárként. Azután, egy sikeres pályá-
zat révén, 1990-ben elnyerte Zsámbok község 
művelődési házának vezetését. 

Nyolc évig dolgozott az intézményben, im-
már választott hivatásában, s amikor tudo-
mást szerzett róla, hogy a József Attila Mű-
velődési Központ igazgatói állására pályáza-
tot írtak ki, elegendő elszánást és szakmai ta-

pasztalatot érzett ahhoz, hogy jelentkezzen. 
Négy pályázó közül ő nyert s immár tizenkét 
esztendeje vezeti a Vasutasok Országos Köz-
művelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE) 
intézményének munkáját. 

Az eltelt időszak alatt munkatársaival kö-
zösen alakították a művelődési központ ar-
culatát, amely ma már meghatározó tényező 
a város kulturális életében. A hagyományok 
megtartása mellett számos, a mai kor igénye-
ihez igazodó programkínálat jellemzi a házat. 
A klasszikus működés ma már nem jellemző 
az intézményre, kialakult a részben piaci ala-
pú, versenyképes tevékenység. Arra töreked-
nek, hogy az állami támogatás és a szakkö-
ri bevételek úgy egyenlítsék ki egymást, hogy 
eközben megmaradjon a biztonságos műkö-
dés. 

Az önkormányzattal harmonikus, jó a kap-
csolata, nem csupán, mint képviselő, hanem 
mint intézményvezető is. Bár a VOKE-től ka-
pott évi húsz milliós állami támogatás mel-
lett a városi öt-hat milliós hozzájárulás nem 
áll arányban azzal az igénnyel, hogy a ma már 

negyvenezer fős település kulturális szolgálta-
tását magas szinten teremtsék meg. De ettől az 
igazgató nincs elkeseredve, mert sikeres pályá-
zataival s egyéb bevételeivel biztosítják a folya-
matos, színvonalas működést. 

Lokálpatriótaként sikerült megvalósítani a 
városi művész közösségek rendszeres bemu-
tatkozását mind a képzőművészetben, mind 
az előadó művészetben. S megvetették az 
alapját a jövő egyik nagy kihívásának, a fel-
nőttképzésnek is.

Az egyesület tizenöt tagszervezetének egyi-
ke a művelődési központ, s érdekeit is képvise-
li a VOKE választmányi tagjaként. Vezetősé-
gi tagja és alapítója a Pest Megyei Népművelők 
Egyesületének, melynek szeptember 28-i ün-
nepi közgyűlésén veheti át a szakmában eltöl-
tött húsz év után a jubileumi gyűrűt. S a közel-
múltban az a megtiszteltetés érte, hogy a vas-
utas kultúráért végzett kiemelkedő munká-
ja elismeréseként megkapta az egyesület által 
adományozott Vasutas Kultúráért Díjat.

Katona M. István
Fotó: a szerző felvétele

Két évtizede 
a Kultúráért

húsz éve Dolgozik A művelőDés, A kultúrA szolgálAtábAn PaLásTi béLa, A voke józsef AttilA 
művelőDési központ igAzgAtójA. A kultúrA szeretetének gyökerei AzonbAn messzebbre nyúlnAk, 
egészen szolnoki középiskolás éveihez, Amikor tAgjA lett AnnAk A színészstúDiónAk, melynek 
tAnárAi között volt montágh imre, A beszéDkultúrA mestere, Döle zsolt mozgástAnár és Duló 
győző DrAmAturg. stúDiószínház néven előADásokAt is tArtottAk, számárA A legemlékezetesebb, 
Amikor A város örkény istván művelőDési központjA AvAtásán Az egyperces novellákból össze-
állított műsorbAn szerepelt.

Tisztelt Olvasó!
1986 körül 10-12 sportos, különböző be-

állítottságú, érdeklődésű fiatalember össze-
fogott, és egy laza szerkezetű csapatban kö-
zös célért együtt kezdett el munkálkodni. 
Ez a cél nem volt más, mint kezdeményezni 
és aktív, kétkezi munkával szebbé tenni vá-
rosunkat. Kezdtük a Kinizsi pálya füvesíté-
sével, majd a régi temetőt tisztítottuk ki, az 
Árpád-kori templomrom környékét hoztuk 
rendbe, segítettük a Nyári Szabadegyetem 
megrendezését, emlékműveket állítottunk 
vértanú püspökeinknek, játszótereket hoz-

tunk rendbe és még sorolhatnánk. 
Aztán eljött az 1998-as év, amikor elő-

ször indultunk az önkormányzati válasz-
tásokon és azóta 12 éven át folyamatosan 
képviseltük választópolgáraink érdekeit a 
Képviselő-testületben. 

Ahogy az idő haladt, sajnos belesodród-
tunk az egyre sűrűbb, sokszor már partta-
lan vitákba, melyek nem szolgálták eredeti 
célunkat és jószolgálati tevékenységünket, 
melyre szerveződtünk. Ez az érzület arra 
a döntésre vezette szervezetünket, hogy 
ősztől nem kívánunk részt venni a helyi 
választásokon.

Meggyőződésünk, ez hozzá segít ahhoz, 
hogy a jövőben ismét pártatlan, civil szer-
vezetként tehessünk városunkért, ahogy 
1986-ban kezdtük.

Régi vágyunk, hogy tegyük rendbe a hét 
forrás környékét, sokunk legszebb gyer-
mekkori emlékeinek helyszínét, mely így 
újra üde színfoltja lesz pihenő parkként 
minden generáció számára. 

Ehhez és hasonló jó célok megvalósításá-
hoz várunk mindenkit, aki tenni szeretne – 
akár kétkezi munkával – VÁROSUNKÉRT.

Dunakeszi Lokálpatrióta Kör
civil szervezet

A Lokálpatrióta Kör elköszön  
a képviselő-testületi munkától



Dunakeszi  Polgár22

römmel tájékoztatom Dunakeszi vá-
ros polgárait, hogy az árpád-emlék-
mű építése a szent imre téren az elő-
re eltervezett ütemben halad:

a tér közepén található kandelláber és a víz-1. 
akna kiváltása után közösségi összefogással 
elvégeztük a talapzat építéséhez szükséges 
földmunkát. 
a szabadi Gábor által ingyenesen, művészi 2. 
pontossággal kettévágott szegélyköveket  Kiss 
istván rakta le szintén díjmentesen (a szegély-
kövek túri antal úr ajándéka). 
a talapzat szakszerű bevasalását szabó János-3. 
nak köszönhetjük. a szükséges 72 szál 6 méte-
res betonvasat Kocsa andrástól kaptuk.
a szép idő beálltával végre a betonozási mun-4. 
kálatokat is elvégeztük. burzuk János kőműves-
mester a következőket véste be a még friss be-
tonba: „2010. iX. 13. 15 lelkes magyar em-
ber munkája" Nevüket örökítsük meg a Duna-
keszi polgár városi magazinban is: bartinai 
péter, bliha tibor, berkes tibor, burzuk Já-
nos, Dankó béla, Cseh sándor, Juhász lász-
ló, majoros antal, szombat istván, oláh sán-
dor, molnár pál, skripeczky ákos, skripeczky 
istván, skripeczky zsolt, telekes György. réti 
Józsefné, tisza utcai lakos minden alkalom-
mal friss szendviccsel vendégelte meg dolgo-

zó barátainkat. a szükséges mennyiségű ce-
mentet és sódert a Közüzemi Kft, bauer már-
ton és bús antal önkormányzati képviselő urak 
biztosították.
a kivitelezési munkálatok minden fázisában 5. 
Gaál andrás és rátki zoltán mérnök urak szak-
mai tanácsait követtük. 
a hónap közepén megkezdtük az emlékmű 6. 
pajzs részének kialakítását is. bakos Gyula 
mérnök úr segítségével a tér szintezése is meg-
történt. a szükséges mennyiségű kövek többsé-
gét (200 db-ot) a Neuto Kft. ügyvezető igazga-
tójától Neuhauser Károlytól kaptuk. Nagyvo-
nalú és önzetlen támogatását ezúton is köszön-
jük. s köszönet illeti a város műszaki osztály 
dolgozóit is (manhalder ágnes, Csernák mari-
ann, ignácz György, Wels tamás).
magyar János 100 ezer forint felajánlásá-7. 
ból vásároltuk meg a kőtömböket. a szállítást 
Dióssi Csaba alpolgármester úrnak, ifj. szojka 
miklós és Keller rudolf uraknak köszönhetjük.
Összefoglalva, a támogatóink által eddig befi-8. 
zetett 2.065.000 forintból mindössze 65 ezer 
forintot fizettünk ki a verőcei kőfaragó mester-
nek, Héjnap miklósnak, speciális szerszámok 
vásárlására.
s végezetül soroljuk fel újabb támogatóinkat is, 9. 
akik anyagilag, vagy munkájukkal járultak hoz-

zá az árpád-emlékmű mielőbbi megvalósításá-
hoz: budai tímea, Ceglédi József, Csia György, 
Csiba miklós, Dér Győző, Göndör szilárd, Gyu-
ris tamás, Harcsa árpád, Jámbor János, Kuti Fe-
renc, Nagy Károlyné, Nagy tamás, takács ist-
ván, Varga pál, Varjas János, Wittmann endre, 
Wittmann lászló.

sKriPeczKy istVán szerVező

+36-30/3614-515

Összefoglalás az árpád-
emlékmű megvalóstására

ö

KÖzÉlet

dén nyáron nagy veszte-
ség érte iskolánk tantestü-
letét. Életének 96. eszten-

dejében elvesztettünk kollégán-
kat, Pajor János bácsit, aki a ne-
velésbe vetett hitével, tanári és 
emberi tartásával, a nehéz sorsú 
gyermekek felkarolásával örök 
példát állított kollégái és tanítvá-
nyai számára. Közösségszervező 
tevékenységével nemcsak taná-

ri működése során, hanem nyugállományba vonulása 
után is pótolhatatlan munkát végzett a dunakeszi pol-
gárok érdekében.

legutóbb májusban üdvözölhettük iskolánkban, ahol 
a pályatárs pandur József születésének 100. évfordu-
lója előtt tisztelegtünk. mindannyian, akik ismertük és 
szerettük őt, titkon azt reméltük, hogy négy év múlva 
neki személyesen adhatjuk át a jeles évforduló kapcsán 
a virágokat. sajnos nem így történt. a sors megmásítha-
tatlan akaratába beletörődve, 2010. augusztus 19-én 
vettünk végső búcsút tőle.

János bácsi 1914. október 17-én született Csallóköz-
ben, Nagymagyaron.  Édesapját nem ismerhette, mert 
a tűzoltóparancsnok a fiú születése előtt életét vesztet-
te. Nehéz körülmények között éltek özvegy édesany-
jával és négy testvérével. a jól tanuló legkisebb csak 
a testvérek segítségével tudta tanulmányait befejezni a 
pozsonyi tanítóképzőben.

első munkahelye a párkányhoz közeli muzslán volt, 
itt ismerkedett meg feleségével, erzsikével, itt született 
meg piroska leányuk. aktívan részt vett a helyi közös-
ség életében, énekkart szervezett, népszínműveket ta-
nított be, kántori munkát végzett. muzsláról vonult be 
katonának. a ii. világháborúban megjárta az orosz 
frontot, de a háború viharaiban is emberséges tudott 
maradni. leszerelése után őt is utolérte a szlovákiai ma-
gyar tanítók sorsa, elvesztette állását.

1947-ben a család áttelepült magyarországra. a He-

ves megyei Füzesabonyban találtak otthonra, itt folytat-
ták tanítói munkájukat. János bácsi ezekben az évek-
ben főiskolai diplomát szerzett magyar, történelem és 
ének szakon.

1957-ben apósa betegsége miatt a család Dunake-
szire költözött, és a város legrégibb iskolájában, a mai 
szent istván általános iskolában helyezkedtek el fele-
ségével együtt. itt tanított nyugdíjazásáig. meghatá-
rozó egyénisége volt az iskolának, mint osztályfőnök, 
úttörővezető és az esti tagozat szervezője. saját küz-
delmes gyermekkora miatt szívügye volt a tehetséges, 
de nehéz sorsú diákok támogatása, akik részére nyug-
díjba vonulása után, 1998-ban létrehozta a Gajdár-
pajor alapítványt, mely az alapítás óta öt nehéz körül-
mények között élő, tehetséges, szorgalmas tanulónak 
nyújtott rendszeres anyagi támogatást a középiskolás 
tanévek alatt.

a városi könyvtár és az önkormányzat támogatásá-
val létrehozta, és évekig vezette a Nyugdíjas pedagó-
gus Klubot, melynek keretében sok remek programot és 
kirándulást szerveztek.

mindhárom munkahelyén elismerték lelkes, odaadó 
munkáját, tanítványai szerették, tisztelték. 90. szüle-
tésnapja alkalmából az önkormányzat és a szent ist-
ván általános iskola egy felejthetetlen ünnepséget ren-
dezett, ahol a köszöntő szép szavak és virágok mellé 
a Dunakeszi Városért kitüntetés arany fokozatát kap-
ta meg.

rendíthetetlen istenhite erőt adott számára betegsé-
ge alatt, átsegítette élete legnehezebb időszakán, mi-
kor hatvan boldogságban együtt töltött év után elvesz-
tette szeretett feleségét. soha nem hagyta el magát, pe-
dig az utolsó években látása erősen megromlott, mégis 
rendszeres sétákat tett lakóhelye közelében, ahol örült 
a találkozásoknak régi tanítványaival, ismerőseivel.

Életének utolsó napjait tiszta szívvel és tudattal élte 
meg. 2010. augusztus 6-án elbúcsúzott tőlünk örökre.

Volt tanítványai, iskolájának tanárai, diákjai és mind-
azok, akik ismerték szeretettel őrzik emlékét.

TáJékozTATó
2010. október 2-án (szombaton) 16 órai 
kezdettel a Széchenyi István általános 
Iskola színháztermében rövid kulturá-
lis programmal és előadással (árpád 
nagyfejedelem szerepe a Honfoglalás-
ban és a pozsonyi csatában) egybekö-
tött bográcsgulyás-partit szervezünk. 
A belépő 1.500 forint. A bevételt teljes 
egészében az árpád-emlékmű díszkivi-
lágítására fordítjuk. rendezvényünk si-
keres és zökkenőmentes lebonyolítása 
érdekében részvételi szándékát kérjük 
feltétlenül jelezze vissza. A szervezők: 
Antal Attila, Csoma  Attila, Skripeczky 
István (30/3614-515), dr. Thoma Csaba

a dunakeszi szent mihály egyház-
község örömmel tudatja Dunake-
szi lakosságával, hogy az a sok 

éves gyűjtőmunka és rendkívüli erőfeszí-
tés, amelyet a szent mihály-templom új 
orgonájának létrehozására szánt, isten 
segítségével eredményre vezetett. egy-
házközségünk gyűjtéseiből, vállalkozók 
és magánszemélyek adományaiból, Du-
nakeszi Város Önkormányzatának és a 
szent mihály alapítvány támogatásával 
50 millió Ft értékben, a Dunakeszi orgo-
naépítő Üzem kivitelezésében elkészült 
az új orgona. az új hangszer felszentelé-
sére és bemutatására október 3-án a 10 
óra 30 perckor kezdődő szentmise kere-
tében kerül sor. az orgona felszentelését 
Beer Mikós váci megyéspüspök végzi, a 
mise végén félórás koncertet ad baróti 
istván, az új orgona tervezője, az eszter-
gomi Főszékesegyház orgonaművésze 
és karnagya, a liszt Ferenc zeneművé-
szeti egyetem egyházzenei tanszakának 
tanára. minden érdeklődőt és adomá-
nyozót sok szeretettel várunk templo-
mi orgonánk bemutatására. abban bí-
zunk, hogy az elkövetkező években az 
új hangszer a liturgikus feladatain túl az 
orgonazenét kedvelők számára is nagy-
szerű zenei élmények eszközévé lesz.

Valamennyi adományozónak és segí-
tőnknek ezúton is köszönjük a támoga-
tást, várunk minden érdeklődőt az ünne-
pi szentmisére, kérjük, osztozzanak örö-
münkben.

Az orgonAéPítés szerVezői

K Ö z L e m é n ybúcsú PajoR jános bácsitól
a szent istván általános iskola volt tanárától
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„Szállj 
velem, hisz 
nem repültél 
senkivel…”

Vécsei Mihály már öt éve repül, 
szinte minden fűszálat ismer a 
dunakeszi repülőtéren. Mint el-
árulta, akárhányszor emelke-

dik a magasba, mindig fantasztikus élmény-
nyel lesz gazdagabb. Most ezzel az érzéssel 
szeretet volna egy kis örömet szerezni annak 
a 90 borsodi kisgyermeknek, akiknek min-
dennapjait megkeserítették az országot súj-
tó természeti csapások.

„Ők valamennyien az árvíz és a jégverés ál-
dozatai, akiknek az élete gyökeresen megvál-
tozott a hatalmas esőzések miatt. Úgy vélem, 
egyszerűen muszáj biztosítanunk nekik leg-

alább egy napot, amikor megfeledkezhetnek 
gondjaikról, és erre az időre újra csak gyerme-
kekként örülhetnek” – fogalmazott Vécsei.

A korábbi sportriporternek azonnal eszé-
be jutott, hogy ezek a gyermekek vélhetően 
még sosem ültek repülőn, így számukra akár 
egy életre szóló élményt is jelenthet, ha fel-
szállhatnak a levegőbe. Elgondolását tett kö-
vette, felkereste Dunakeszi polgármesterét, 
aki azonnal partner lett a jótékonysági akci-
óban. Sőt, számos cég – például a Total adta 
az üzemanyagot, a Hungexpo a hangosítást 

–, illetve ismert személyiség is csatlakozott 
az akcióhoz, és az ő segítségükkel kialakul-
hatott egy valóban életre szóló élményt biz-
tosító programsorozat.

„Pénteken 90 kis borsodi gyerek érkezett a 
városba busszal, akiket egy AN2-es, 12 sze-
mélyes gép elvitt egy sétarepülésre Dunake-
szi felett. Utána egy bohóc adott műsort szá-
mukra, akivel lufit is fújhattak a gyerekek, 
végezetül a polgármester úr által bogrács-
ban főzött gulyással olthatták éhségüket. 
Valamennyien kaptak egy kis Malév repü-
lőt, és délután elvitték őket az Állatkertbe” – 
számolt be programról a főszervező.

Kecskeméthy Géza természetesnek tart-
ja, hogy segítő kezet nyújtott egy ilyen jóté-

kony kezdeményezéshez, hisz vélhetően ma-
radandó élménnyel gazdagodtak a gyerme-
kek. Ráadásul a rendezvény egy fillér költ-
séggel sem járt a város számára.

„A város repülőtere messze a legjobb az or-
szágban a kisrepülők tekintetében, és őszin-
tén remélem, hogy Dunakeszi lakói is átgon-

dolják a reptérrel szembeni ellenállásukat. A 
zajhatás korábban valóban idegesítő lehetett, 
ma már viszont olyan a gépeink 95 százaléka, 
amely messze az előírt zajhatás alatt repül” – 
mondta el lapunknak Kecskeméthy Géza.

A település első embere szerint egyre több 
embert érdekel a repülés, és talán egyszer 
lesz arra lehetősége, hogy feltámassza azt a 
tábort, amit még gyermekkorában szervez-
tek ide a reptérre.

„Ha létre jön a tábor, a résztvevő fiatalok 
megismerhetik a repülők működését, magát 
a repülés érzését, és ittlétük alatt értelmes 
programokon vehetnek majd részt” – árul-
ta el nagy álmát a polgármester.

Ám addig is legalább 90 gyermek egy nap-
ra megfeledkezhetett a való világról…

B. Molnár
Fotó: Katona M. István

A sok természeti csApást követően 
KecsKeméThy Géza, DunAkeszi 
polgármestere, és Az egykori sportri-
porter, vécsei mihály egy kis mosolyt 
szeretetett volnA csAlni legAlább egy 
nAprA számos borsoDi gyermek Ar-
cárA. A DunA menti település repterén 
fAntAsztikus kAlAnDok várják A kis 
árvízkárosultAkAt, melyeknek csúcs-
pontjA A város feletti repülés lesz.
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árvízkárosult gyermekeket látott 
vendégül Dunakeszi polgármestere
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Dánia a skandináv országok egyike 
és egyben Európa legrégibb mo-
narchiája, ahol 1972 óta Őfelsé-
ge II. Margit királynő uralkodik.  

A vikingek kora óta a Dán Királyság már 
többször bizonyította létjogosultságát. Az 
ország kereskedelmi hagyományai hosszú 
időre nyúlnak vissza, a dán kereskedők az 
egész térség kereskedelmét irányították már 
jóval a Hanza Szövetség 14. század közepén 
történt megalakítása előtt. Mióta Svédor-
szág és Finnország 1995-ben, illetve Észtor-
szág, Lettország, Litvánia és Lengyelország 
2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, 
Dánia összekötő szerepe a kontinentális Eu-
rópa, Közép-, és Kelet–Európa és a skandi-
náv államok között megerősödött. Az ország 
központi földrajzi elhelyezkedése a potenci-
ális befektetőknek is egyre nagyobb vonz-
erőt jelent.

 
neMzeTKÖzI éS euróPAI  

unIóS KAPCSolAToK
A jelentősebb politikai pártok többsége 

támogatja Dánia Uniós tagságát. A lakos-
ság számottevő része azonban szkeptikus 
az Unió más országaival való további integ-
rációt illetően. Dánia külpolitikájában éve-
ken keresztül prioritást élvezett a kelet-eu-
rópai államok csatlakoztatása az Európai 
Unióhoz. Ezért is volt nagy eredménye a dán 
EU elnökségnek az, hogy - történelmi lépés-
ként - 2002 decemberében sikeresen lezárta 
a csatlakozási tárgyalásokat a 10 tagjelölt or-

DánIA
A SzIGeTeK orSzáGA

A minDig jókeDvűnek tűnő DániA skAnDináviA legDélebbi 
részén, egy nAgy félszigeten (jyllAnD), két nAgyobb (sjAllAnD 
és flyn) és több kisebb szigeten terül el. bármerre is járunk, 
legfeljebb egy órárA vAgyunk A tengertől. a nyuGoDT, 
GazDaG Dán ViDéKeT elsősorbAn A gyerekkel utAzók, A 
biciklizni vágyók, A nyugAlmAt keresők részesítik előnyben. 

baRanGoLó ‒ utazás az eu taGállamoKbaN

A korábbi alsóház, 
a Folketing

Őfelsége, II. Margit
királynő

Koppenhága szülötte: 
Hans Christian Andersen
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szággal, és így 2004-ben üdvözölhette az új 
tagokat az Európai Unióban. 

láTnIvAlóK
Koppenhága Dánia fővárosa. A nagyvá-

rosias, mégis emberi léptékű Koppenhágá-
ban mindenki megtalálja a számítását: pezs-
gő kulturális élete, bájos utcái, divatos szó-
rakozóhelyei, kiváló éttermei révén ma már 
a nyugat-európaiak egyik kedvenc hétvégi 
célállomása lett. Több különböző felmérés 
is a legmagasabb életminőséget kínáló váro-
sok közé sorolta, a Monocle nemzetközi élet-
stílus magazin szerint pedig a világ legélhe-
tőbb városa. A várost a világ egyik leginkább 
„kerékpárosbarát” városaként ismerik. Ösz-
szesen 350 km kerékpárút és 40 km zöld ke-
rékpárút (jellemzően parkokban, vízparton 
vezetett rekreációs célú gyalog- és kerékpár-
út) áll a közlekedők rendelkezésére. Az inf-
rastruktúrába és a kultúrába való nagysza-
bású befektetéseknek, valamint dán építé-
szek, formatervezők és mesterszakácsok egy 
új, sikeres generációjának köszönhető, hogy 
nemzetközi jelentőségű központtá fejlődött. 
A város főbb nevezetességei: Amalienborg 
palota, amely a dán királyi család téli re-
zidenciája. Christiania: egy részleges ön-
kormányzattal bíró városrész, fiatalok által 
kedvelt hippinegyed. Christiansborg palo-
ta: a dán parlamentnek is helyet adó épület 
főként a királyi fogadószobákról nevezetes. 
A kis hableány: az Andersen meséje által ih-
letett szobor a koppenhágai kikötőben a vá-
ros egyik szimbóluma. Koppenhágai Opera-
ház: a világ egyik legmodernebb operaháza, 
mely magánadományból épült. Rosenborg 
kastély: egy apró kastély 
Koppenhága közepén, egy-
kori királyi rezidencia, itt 
őrzik a koronaékszereket.  
Strøget: Koppenhága sé-
táló- és bevásárlóutcája, a 
maga nemében a leghosz-
szabb a világon. Tivoli: régi 
és közkedvelt vidámpark.

Århus Jylland kulturális központja, pezs-
gő hangulatú egyetemi város. Egyik leg-
népszerűbb látványossága az Óváros (Den 
Gamle By). Ez a kisvárost mintázó skan-
zen 75 – az ország különböző részéből szár-
mazó – házból áll, melyet itt építettek újjá. 
 Ribe a 9. században alapított város, amely 
Skandinávia legősibb települése. A város ka-
tedrálisa (Ribe Domkirke) uralja a látóhatárt, 
emlékeztetőül a város dicső múltjára. A város 
egy monumentális Vikingmúzeummal (Ribes 
Vikinger) is büszkélkedhet, ami a vikingek és 
a középkor történelmének állít emléket. 

Mons Klint látványos fehér mészkősziklái 
128 méterrel magasodnak a tengerszint fölé, 
ezzel Dánia legfelkavaróbb látványát nyújt-
va. 5000 évvel ezelőtt keletkeztek, amikor a 
leülepedett mészkőrétegek kiemelkedtek az 
óceán alól. 

Az Egeskov-kastély várárkaival és felvo-
nóhídjával igazi reneszánsz drágakő. A kis 
Egeskov-tó (jelentése: tölgyerdő) közepén 
épült 1554-ben. A kastélyt övező 15 hektáros 
parkban évszázados fagyalbokrokat, szaba-
don sétáló pávákat, télikertet és gondosan 
nyírt angol kerteket találni. A labirintusok 
szerelmesei a háromméteres bambuszcser-
jék mögött megbúvó kétszáz éves útvesztőt 
is körbejárhatják. 

Dán TárSADAloM éS KulTúrA
 Dánia jóléti állam, egyike azon európai 

országoknak, ahol az egészségügyre és az 
oktatásra a legtöbbet költenek. A dán társa-
dalombiztosítás, amelyre a közpénzek 24%-
át fordítják, elismerten az egyik leghatéko-
nyabban működő ilyen rendszer a világon. A 
többi élvonalbeli országhoz viszonyítva itt a 
legkisebbek a társadalmi rétegek közötti élet-
színvonalbeli különbségek. A korrupció pe-
dig közel egy ismeretlen jelenség. Dánia régi 
hagyományokat ápol a zene és a színházmű-
vészet területén. A koppenhágai alapítású, 
nemzetközi elismertségnek örvendő Királyi 
Színház részeként 2005-ben megnyílt Ope-
raház és a 2009-ban nyitott új színház egy-
aránt a modern építészet remekművei. Az 
ország számos nyári zenei fesztivállal csalo-
gatja egyebek mellett a rock, folk és jazz zene 
iránt érdeklődőket. Talán a leghíresebb ezek 
sorában a Roskilde Fesztivál, amely évi kö-
zel 70,000 látogatójával egyike Észak-Euró-
pa legnagyobb rockfesztiváljainak. 

GASzTronóMIA
A dán konyha ízletes, bőséges és változa-

tos. A dánok egyik kedvenc eledele, nassol-
nivalója a smorrebrod (vajas kenyér), melyet 
sokféleképpen készítenek. Reggelire általá-
ban kávét, teát, zsömlét, sajtot, tojást vagy 
müzlit fogyasztanak. A dán ételek fő alap-
anyaga a hal, a különböző húsok és a burgo-
nya. Hagyományos ételeik a flaskesteg, ami 
a ropogósra sült bõrös malac, a gravad laks, 
ami füstölt vagy sózott lazac kapros pácban 
és édesmustárból készült szósszal, és a hvid 
labskovs, ami kockára vágott marhahúsból 
készült pörkölt, fűszeres krumplival. 

Dánokra a modern életszemlélet jellemző, 
vagyis nem ragaszkodnak mereven s régi szo-
kásokhoz és hagyományokhoz. Meghittség, 
nyugalom és a külvilág problémáinak kizá-
rása jelenti számukra az igazi nyugalmat. Ott 
járva mi is részesei lehetünk ennek a nyuga-
lomnak,  hazahozhatunk be-
lőle egy kis szeletet, ahogy ezt 
tesszük Dániával is.

Vetési Zsófia

A dán életstílus szerves része a kerékpározás

A Kis hableány: az Andersen
meséje által ihletett szobor 
a koppenhágai kikötőben

barangolo.eu@gmail.com
www.eubarangolo.blogspot.com

A 128 m magas Mons Klint  
fehérlő mészkősziklái

A 2005-ben épült koppenhágai Operaház
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utitipp

A bevezetőből talán 
sejteni lehet, hogy 
unatkozásra ak-
kor sem jutott vol-

na idő, ha netán-tán az időjá-
rás nem részesített volna ke-
gyeiben minket, de hála isten-
nek erről szó sem volt, sikerült 
kifognunk a nyár legkelleme-
sebb időszakát. 25-30 fok nap-
közben, 15-20- éjjel, a tenger 
pedig a Balatonunk hőfokát is 
megszégyenítve, elérte a 28-30 
fokos hőmérsékletet, sőt, kint 
tartózkodásunk második felé-
től, a tenger felöl megérkezett 
a nyaralók által már oly régen 
várt, felüdülést hozó, hűsítő 
szél is. 

De visszatérve utunk elejé-
re, el kell mondanom, hogy a 
különösebb nehézségek nélkül 
összeverbuvált 40 utas – köz-
tük néhány idősebb hölgy és 
2 kisgyermek - kiválóan visel-
te a pihenőkkel együtt kb. 20-
22 órán keresztül tartó utazást. 
Igaz, ehhez kellett egy kényel-
mes, üzembiztos busz, na meg 

két, eleve bizalmat keltő, nyu-
godt, tapasztalt profi sofőr is, 
akik közül az egyik tősgyöke-
res bolgár, és csukott szemmel 
is biztonsággal megtette volna 
az oda-vissza utat.

Augusztus 20-án délután ér-
keztünk meg Ravdába. Hár-
man személyautóval jöttek, és 
a helyszínen csatlakoztak hoz-

zánk. A csoport négy, egymás-
hoz közel eső épületben lett el-
szállásolva. Miután minden-
ki kényelmesen elhelyezke-
dett ideiglenes otthonában, 
kezdődhetett a nyaralás! Az 
első délután a faluval ismer-
kedtünk, majd végigjártuk a 
strandokat, hogy másnaptól 
ki-ki az ízlésének és lábizma-
inak legmegfelelőbb fürdőhe-
lyet választhassa ki magának. 
Ettől kezdődően – miután a 
dunakesziek a tolmács-idegen-
vezetővel csak elvétve találkoz-
tak -, csoportunk minden tag-
ja önállósulásra kényszerült, és 

utólagos megítélésem szerint – 
mivel az öt nap során nem ve-
szett el senki – helyismeretből 
és tájékozódásból ötösre vizs-
gázott /talán még bolgárul is 
sokan megtanultak/. 

Reggelente a 43 ember együtt 
reggelizett, egy hangulatos, 
fürdőmedencével és nappa-
li bárral ellátott közeli motel-

ben. A visszajelzések alapján, 
kivétel nélkül mindenki meg 
volt elégedve szálláshelye mi-
nőségével, úgyszintén a ”bő-
ségesnek” meghirdetett regge-
lik változatosságával és meny-
nyiségével. 

A felhőtlen égboltot és jó-
kedvünket kissé beárnyékol-
ta az első hajnalon történt kel-
lemetlen esemény: egy, a szék-
helyét egyetlen éjszakára ép-
pen Ravdába áthelyező, csak 
készpénz eltulajdonítására 
specializálódott profi tolvaj-
banda, a hajnal leple alatt meg-
szabadította négy útitársunkat 

az összes papírpénzétől. Hála a 
DBKÖ előrelátásának és a cso-
port tagjai által tanúsított (vá-
rosunk lakóiban még élő) szo-
lidaritásnak, a következő nap-
tól kezdve már nem volt egyet-
len szomorú tagja sem, az 
amúgy végig vidám kis csapa-
tunknak.

Jómagam, eleget téve a Du-
nakeszi és Ravda között, ta-
valy ősszel városunkban aláírt 
kulturális- sport- és turisztikai 
együttműködési megállapo-
dásból fakadó kötelezettsége-
imnek, felkerestem a polgár-
mesteri hivatalt, tárgyaltam 
Ravda polgármesterével, vá-
rosunk nevében megajándé-
koztam a hivatal dolgozóit, és 
a szállóhelyeinket intéző sze-
mélyeket, egyben meghívtam 
a polgármestert és a Ravdai Ál-
talános Iskola labdarugó válo-
gatottját Dunakeszire, a Rad-
nóti Miklós Gimnáziumban, 
2010. október 08-án megren-
dezésre kerülő ifjúsági labda-
rugó tornára.

Sajnos, nagyon gyorsan tel-
tek a napok. Menet közben 
mindenki megtalálta a maga 
kis fürdőző helyét. Az időseb-
bek a szálláshelyhez legköze-
lebb eső strandra jártak, Vol-
tak, akik a sziklás öblök vala-
melyikét szemelték ki maguk-
nak, míg mások a legtávolabbi 
déli partszakaszt választották. 
Egy fiatal pár pedig minden 
nap a 9 km hosszú Napos part-
ra buszozott, és ott élvezte a 

A DunAkeszi bolgár kisebbségi önkormányzAt, A 2008-As sikeres sveti vlAsi 10 nApos kiránDulás 
után, 2010. Augusztus végére is szervezett egy 8 nApos Autóbuszos tengerpArti „kiruccAnást”, 
ezúttAl RaVDába, DunAkeszi bolgár pArtnertelepülésére, mely üDülőfAlu néhány kilométerre tA-
lálhAtó nesebArtól, Attól Az óDon trák, görög és bizánci műemlékekben gAzDAg, több ezeréves 
félszigettől, mely büszkén vAllhAtjA mAgát A világörökség részének. 

Ismét fürödtünk a Fekete tengerben

Nyugtával
dicsérd
a Napot!

(avagy napnyugtával dicsérd a tengert!)
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fürdést a Fekete tenger bárso-
nyos vizében. 

23-án este a ravdai polgár-
mesteri hivatal lépcsőin a bu-
dapesti Vadvirágok blues 
együttes szórakoztatott min-
ket és az összesereglett nyara-
lókat. Egy kisebb csoport el-
ment Burgaszba, a megye-
székhelyre, egy nagyáruházba 
ajándékokat vásárolni, szeren-
csésen kifogva a 70%-os vég-
kiárusítást, az utolsó estén-
ket pedig csoportosan a Na-
pos parton töltöttük, ahol mi, 
az idősebb generáció képvise-
lői távolról, egy kis irigységgel 
szemléltük a tengerparti éjsza-
kai életet, a sok szép, önfeled-
ten szórakozó fiatalt, magunk-
ban felidézve saját kamaszko-
runk legszebb nyarait. 

A helyi tömegközlekedést 
igénybe véve, kemény 1 Bol-
gár Lévás buszjegy fejében /kb. 
0.45 EUR cent/ sokan egyéni-

leg vagy kisebb csoportokban 
többször is átmentek megnéz-
ni, a Ravdától négy és fél km-
re lévő, látványával mindenkit 
lenyűgöző Nesebart. Voltak, 
akik kishajóra szálltak, és kör-
behajózták a félszigetet. 

Az utolsó napokra a na-
gyobb hullámok is megérkez-
tek, és morajlásukból tisztán 
kihallatszott a „dovizsdane” /
viszontlátásra/ búcsúszó.

Augusztus 25-én délután 
5-kor buszra szálltunk, és el-
indultunk Ravdából - haza-
felé. Másnap, 26-án délben a 
Radnóti Miklós Gimnázium 
előtt buszunk megállt, és csu-
pa egészséges, vidám, napbar-
nított arcú ember szállt le róla, 
akiknek a Dunakeszi Bolgár 
Kisebbségi Önkormányzatba 
vetett hitét, bizalmát és vállal-
kozó kedvét ezúton szeretném 
megköszönni. Ekkor könnyeb-
bültem meg, és nyugtával di-
csértem a napot.

Remélem, hogy az utazók 
közül senki sem csalódott Bul-
gáriában, a Fekete tengerben, 
a bolgár emberekben, és most, 
hogy a dunakesziek saját bőrü-
kön tapasztalták meg a Fekete 
tenger gyengéd, delejes simo-
gatását, nyugodt szívvel fog-
ják ajánlani nyaralásra - roko-
naiknak és ismerőseiknek – az 
olcsó, szép és tiszta bolgár ten-
gerpartot.  

Kirov Gábor a DBKÖ elnöke

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

•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmeny-
nyezetek építése, stb.  T.:+36-30-3864-456

•  Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, 
sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 
06-27/337-353

•  Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást. Tel.: +36-70-505-1177

•  Dunakeszi (Gyártelep) Kiserdő utca végén lévő garázssoron 18 m2-es garázs eladó. 
Irányár: 850.000 Ft. Tel.: +36-70-574-5530

•  Eladó Dunakeszin, a Malomárok dűlőben, "Epresben", külterületi, 1200 nm-es telek. Érdek-
lődni a +36-30-214-8368-as telefonszámon lehet.

•  Eladó Dunakeszi alagi kertvárosi területén, a víztorony közelében 35 nm-es - szoba, konyha, 
fürdőszoba, gázfűtéses – összkomfortos lakás, melyben kandalló is van. Részben bútoro-
zott. Ára: 6,5 millió Ft. Tel.: +36-20-321-5752, +36-20-968-3216

Apróhirdetések

www.duna- 
kanyarregio.hu

klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, 
a Dunakanyar legolva-

sottabb lapjában!
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Amikor szombat reggel az abla-
kon álmosan kitekintett e so-
rok írója, bizony megállapít-
hatta, az immár órák óta zuho-

gó eső vélhetően jó darabig nem fog eláll-
ni. Szánakozva gondolt azokra, akik időt 
és energiát nem sajnálva megszervezték a 
száz esztendős Alag tiszteletére a pikniket, 
ahol minden érdeklődő kedvére szórakoz-
hat, pihenhet akár késő estig.

Ám valaki odafenn igencsak kedvelhe-
ti az alagiakat, mert mire a messze földön 
híres lovasközpont területén az utolsó áru-
sok is kipakolták portékáikat, mire a főző-
verseny résztvevői már javában alágyúj-
tottak a bográcsaiknak, egyszerre csak ki-
sütött a nap. A jó idő egycsapásra meg-
változtatta a piknik addigi képét: tele lett 
boldog, szórakozni, ünnepelni vágyó em-
berrel a tréningközpont.

Amíg a gyermekek készültek a kora dél-
utáni bemutatóikra, addig a szülők, nagy-
szülők sétáltak, beszélgettek, és az időseb-
bek felidéztek néhány történetet ifjabb ko-
rukból. Mindeközben a lágy szellő vitte az 
emberek felé a készülő marhapörkölt, az 
iparos káposzta vagy éppen a flekken íny-
csiklandozó illatát. Dunakeszi polgármes-
tere jóérzéssel tekintett körbe az egyre bő-
vülő sokaságon.

„Ez a rendezvény kiválóan illik a száz-
éves Alag programsorozatunkba. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy az itt élő emberek 
képet kapjanak a település történetéről, a 
korábbi korok itt lakó embereinek életé-
ről” – jelentette ki Kecskeméthy Géza, aki 
azt is nagyon fontosnak tartotta mindig is, 
hogy az elmúlt évtized betelepülői is le-
gyenek tisztában azzal, hova költöztek, is-
merjék meg új otthonuk történelmét. Hi-

szen a sikeres jövő titka, hogy az emberek 
mindig építenek a régi dolgokra. 

A város első embere mosolyogva mesél-
te az őt körülvevő piknikezőknek, hogy 
bármennyire furcsa is ma ilyet hallani, de 
Dunakeszi régen paraszti település volt – 
az itteniek paradicsomtermesztéssel ke-
resték meg a betevőt –, míg Alag úri rész-
nek számított, hisz a lovazás az urak szó-
rakozása volt.

„Az alapítók álma valóra vált, hisz az 
alagi lovastelep azóta is működik, ráadá-
sul nevét az egész ország ismeri” – folytat-
ta gondolatait Kecskeméthy Géza immár e 
sorok lejegyzőjének. – „Ez a mai rendez-
vény a helyi intézményekre alapult, az is-
kolák és óvodák különböző korosztályai-

ra. Megközelítőleg száz ember vett részt a 
szervezésben, akiket a zeneiskola igazga-
tója, dr. Ruszinkóné Czermann Cecília és 
a könyvtárunk vezetője, Csonka Mária fo-
gott össze és irányított.”

A beszélgetés egészen prózai okok miatt 
megszakadt, hisz a polgármesternek kö-
telezettségei is voltak a szórakozáson kí-
vül: zsűritagként döntenie kellett, vajon 
melyik étel viszi el a képzeletbeli pálmát a 
főzőversenyben. Az egyre terjengő illatok 
beszippantását követően egyre többen iri-
gyelték a zsűrit, hogy valamennyi finom-
ságból legalább egy fél tányérral megehet. 
Szegény újságíró csak két csapathoz és egy 
asztalhoz jutott el, ám elárulhatjuk, mara-

dandó élményt nyújtott a számára mind a 
marhapörkölt vörös borral nyakon öntve, 
mind pedig a gombás-májas ragu a jól át-
sütött flekkennel kisérve. Többen sajnál-
koztunk, hogy az iparos káposztából csak 
az illat jutott, és ennek akkor lett igazán 
hír értéke, amikor a Dunakeszi Fúvós-
zenekari Egyesület igencsak színvonalas 
műsorát követően a zsűri kihirdette a fő-
zőverseny végeredményét.

„Higgye el nekem mindenki, egy főzőver-
senyen nem a győzelem, hanem a készétel a 
fontos” – kezdte az értékelést Kaszás Géza, 
a rendezvény sztárvendége, aki lapunknak 
később elárulta: elrontani egyik ételt sem le-
het, legfeljebb más lesz belőle, mint amit a 
szakács eredetileg eltervezett. Kecskeméthy 
Géza is örömét lelte a krumpli levestől a má-
jas raguig tartó ételkavalkádban, és a Bus 
Antal telepvezetővel kiegészült zsűri végül 
az iparos káposztát találta a legjobbnak, me-
lyet – nem fogják kitalálni, hát persze, hogy 
a helyi Ipartestület tagjai készítettek.

A telt gyomor és a gyönyörű idő méltó 
hátteret adott arra, hogy Dunakeszi vala-
mennyi iskolája és óvodája bemutathassa 
tudását. Icipici tornászlányok, lelkes pom-
pon lányok, igazi férfias táncot bemutató 
kislegények, gyönyörű hangú fiatalok vál-
tották egymást a színpadon. A dagadó keb-
lű szülők mellett a közönség valamennyi 
tagja lelkesen tapsával köszönte meg a kul-
turális élvezeteket, majd a kis szereplőkkel 
karöltve együtt nézték meg Zozo bohóc és 
Holcz Gábor bűvész produkcióját.

Estére aztán a „táncoló fekete lakkcipők” 
is előkerültek, és Koós Réka, majd a Robby 
Band zenéjére még sötétedés után is ropták 
az egyre nagyobb számú piknikezők.

E sorok írójában mindössze egy hiány-
érzet maradt, mire hazaért. Ha abból az 
iparos káposztából ehetett volna…

- molnár -  

az alagiak igazi piknikkel köszöntötték a százéves településüket

A jövő titka: építeni kell a régi dolgokra
A százéves AlAg tiszteletére renDezett progrAmsorozAt ré-
szeként került sor szeptember 18-án A település messze fölDön 
híres lovAs tréningközpontjábAn Az aLaGi PiKniKRe. nohA 
igencsAk borúsnAk tűnt A szombAt reggel, Az égiek végül meg-
könyörültek Az ünneplőkön, és mire A vásározók kipAkolták 
A portékájukAt, még A nAp is előbújt. volt itt minDen, Ami egy 
igAzi piknikhez kell: főzőverseny, színvonAlAs műsorok, zene 
és tánc nApestig.

aKtuális
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Újra bebizonyosodott, 
hogy az égiek kedve-
lik Dunakeszi váro-
sát és lakóit. Az alagi 

pikniket követő nap ismét eső-
zésekkel indult, ám amikor a 
Casalgrande térről elindult a ha-
gyományőrző felvonulás, azon-
nal abbamaradt az égi áldás, és a 
rendezvény végéig nem is zavar-
ta meg az ünneplőket. Akik ki-
látogattak a Duna partjára, azok 
szinte azonnal egy barbár tábor-
ban találták magukat, kicsivel ar-
rébb ókorban használatos fegyve-
reket csodálhattak – a bátrabbak 
ki is próbálhatták, találkozhat-
tak római katonákkal és gladiáto-
rokkal, és válogathattak a kézmű-
vesek portékái között a kirakodó 
vásáron.

Haladva a folyó mentén, a 
Gyermeküdülő területén ókori 
játszótér, vagy, ahogy akkor hív-
ták, játszoda várta a gyerekeket 
és szüleiket, nagyszüleiket. Per-
sze volt lehetőség arra, hogy a 
kézügyességüket tegyék próbára, 
jósoltassanak maguknak, vagy 
részt vehessenek a Baba-mama 
klub foglalkozásain.

A város alpolgármestere, a te-
lepülés országgyűlési képvise-
lője, Dióssi Csaba köszöntötte a 
szépszámú megjelenteket. A Fi-
desz polgármester-jelöltje sze-
rint azért van szükség az ilyen 
rendezvényekre, hogy azok, akik 
itt élnek, azok is megismerhessék 
saját városuk történetét.

„A történelem mindig is ha-
tással van a jelenre, sőt, a jövő-
re is, így nagyon fontos, hogy a 
Dunakeszin élők is ismerjék a ko-

rábbi korok itt lakó őseinek min-
dennapjait, életét. Főleg azért, 
mert ebben a városban többen 
vannak az úgynevezett beköltö-
zők, mint az őslakók. Az utób-
bi években egy modernkori nép-
vándorlásnak vagyunk a tanúi, 
hisz a fővárosból megközelítőleg 
15 ezren költöztek ki Dunakeszi-
re. Ez az ókorban komoly néptö-
megnek számított volna” – fo-
galmazott Dióssi Csaba, aki úgy 
véli, éppen ezért lényeges, hogy a 
betelepülők is magukénak érez-
zék Dunakeszit, ismerjék an-
nak régi életét. – „Éppen az ilyen 
rendezvények segítenek a minél 
jobb megismerésben, ráadásul a 
városlakók is összeismerkedhet-
nek, miközben részt vesznek a 
különböző programokon.”

Nem véletlen, hogy a város ve-
zetői mindig is nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy fenntartják 
és ápolják a helyi hagyományo-
kat. Ebben óriási segítséget kap-
nak a település helytörténészeitől 
– Szakállné Lujzi néni és Csoma 
Attila ezért dolgozik nap, mint 
nap –, valamint a város peda-
gógusaitól, akik nemcsak ezen a 
vasárnapon szerveztek már hely-
történeti vetélkedőt. Szintén ha-
sonló célzattal adták ki tavaly azt 
a naptárat, ami a város építészeti 
örökségét örökítette meg.

Ifjú modellek fantasztikus kel-
ta korabeli divatbemutatóval lep-
ték meg a jelenlévőket, míg „véres 
gladiátorharc” borzolta az idege-
ket. Sőt, ha már egy helyen meg-
jelentek a rómaiak és a barbárok, 
hát rögtönzött csatát is vívtak a 
közönség nagy örömére.

A nemrég alakult Dunakeszi 
Kerékpáros Sportegyesület sát-
ránál találkozhattunk egy Mad-
ridban élő német fiatalember-
rel, aki szinte kerékpárján él, és 
idén több mint 17 ezer kilomé-
tert tekert már Európa-szerte. 
Csodagépe mellett fedezhették 
fel a kíváncsiskodók a világ leg-
furcsább robogóját. Minden volt 
rajta, amit csak rá lehetett sze-
relni: kényelmes szék ülés he-
lyett, mini-hifi hangfalakkal, 
csomagtartó kosárral. Gazdá-
ját ugyan Forintos Gergelyként 
anyakönyvezték, ám mindenki 
úgy ismeri Dunakeszin, hogy ő 
„a Babettás”.

„Mivel sárkányrepülés a min-
denem, másfél évvel ezelőtt vet-
tem a robogót, hogy ne kerékpá-
ron kelljen kivinnem a reptérre a 
benzint. Ettől kezdve raktam rá 
ezt-azt, ma már nem is számo-
lom, mennyi extra van rajta” – 
mutatta be a csodarobogót büsz-

ke gazdája.
Bevallja, nem a magamutoga-

tás a célja, hanem az, hogy mo-
solyt csaljon néhány pillanatra 
az emberek arcára. Számára ez a 
Babetta jelenti a közlekedési esz-
közt, és hiszik vagy sem, de ezzel 
a járgánnyal már eljutott a Bala-
tontól a Tisza tóig, persze nem 
egyhuzamban.

„A nyáron két liter benzin-
ből leértem a Tisza tóhoz, és a 
160 kilométert körülbelül nyolc 
óra alatt tettem meg. Úgy vélem, 
Debrecenig simán el tudnék jut-
ni Babettám székében” – tudtuk 
meg Gergelytől, aki eddig 13 ezer 
kilométert tett bele 1981-es cso-
dajárgányába.

Az igazán kellemes és ritmu-
sos kelta és ír zenére zárult a ren-
dezvény.

Tán még a kis Babetta is össze-
ütötte visszapillantóit…

- molnár -

Újra csatáztak a rómaiak 
 és a barbárok a duna partján

Az ilyen rendezvények a legalkalmasabbak arra, 
hogy összeismertesse a város lakóit

aKtuális

egy nAprA visszAforgAtták Az iDő kerekét DunAkeszin. A DunA pArtját ismét ellepték A rómAi és 
A bArbár hArcosok, A keltA szépségek legszebb ruháikbAn, A legvADAbb glADiátorok, vAlAmint A 
mAi kor egészséges életmóDért küzDő legjobb „kAtonái”. A város ókori nApjAi szeptember 19-én 
Az aLaG száz éVes RenDezVénysoRozaT egyik állomásA volt.
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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...
Egyéb SZOlgálTATáSAINK:

Alakformálás: Algotherm, LPG és Kavitációs ultrahang

Világújdonság!!!

Kollagén
fényterápiás 
szolárium!

ORVOSI AKUPUNKTÚRA 
DUNAKESZIN - AHOl TAlálKOZIK 

A NyUgAT éS A KElET TUDOMáNyA
A Hagyományos Kínai 
Orvoslás tudománya 
igen későn jutott el a 
nyugati világba. A több 
ezer évre visszatekintő 
kínai orvoslás 1971-ig 
nem tudott tért hódíta-
ni a mindössze néhány 
száz éve létező nyuga-
ti orvoslás mellett. Az 

igazi áttörést egy véletlen egybeesésnek köszönhetjük. Egy ame-
rikai újságíró James Reston 1971-ben elkísérte az akkori amerikai 
elnököt Richard Nixont Kínába.

A kint tartózkodásuk alatt Restont vakbél gyulladással azonnal  
megműtötték és a műtéti érzéstelenítést, majd a további kezelése-
ket akupunktúrával végezték. Az akupunktúrás kezelések előnyei 
és hatékonysága meggyőzték az újságírót és hazatérve cikket írt a 
New York Times-ban az általa újra felfedezett tudományról. Az 
Amerikai Egyesült Államokból így került Európába és most már 
Dunakeszin is elérhető az orvosi akupunktúra.

A hagyományos orvoslás a betegségeket kezeli (kémiai) gyógy-
szerek segítségével, ahol egy betegséghez gyógyszereket rendel-
nek, míg a Hagyományos Kínai Orvoslás az egész embert keze-
li az egyén sajátságos egyénre szabott energetikai potenciáljának 
befolyásolásával, a szúrási pontok anatómiai helyének és az egyes 
akupunktúrás pontok lehetséges hatásának pontos ismeretével. 
Orvosi akupunktúra, ahol találkozik a két szemlélet és egyesül 
egy cél érdekében, hogy a betegség gyökere is felszínre kerüljön és 
a gyógyulás teljes legyen.

Fontosabb alkalmazási területek:
 Gyermekgyógyászat  Fájdalom kezelése a traumatológiában az 
ortopédiában és sportorvoslásban  Izom, szalagok és inak keze-
lése (zúzódás, húzódás,rándulás, szakadás vagy csonttörések után, 
túlerőltetés) teniszkönyök, befagyott váll, térd, boka, csípőízüle-
ti problémák, porcsérülések  Gerincoszlop betegségei (lumbágó, 
nyaki és háti gerinc problémák, ischias, ideg kompressziók)  Ér-
betegségek  Homlok és orrüreggyulladás  Allergiás náthák, orr-
folyás, influenza-megfázás  Asztma és légcsőgyulladás  Orrvér-
zés  Nyálfolyás  Fülzúgás  Arcbénulás  Kellemetlen szájszag  
Fogínyvérzés és gyulladás  Mandulagyulladás  Szem betegségek 
 Bőrbetegségek  Nőgyógyászati kórképek, szülészeti problémák  
Húgyúti betegségek  Lelki zavarok, stressz oldás, depresszió keze-
lése, hiperaktivitás gyógyszermentesen  Étvágycsökkentés  Füg-
gőségek kezelése, dohányzás leszoktatás  Immunrendszer erősítés 
 Pajzsmirigy betegségek  Parkinson betegség

Várom szeretettel:
dr. Sívó Erzsébet  

akupunktúrás és Homeopátiás szakorvos

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!

Az ultrahang elektroporáció és egy aktív gél segítségé-
vel formázza testet. Jelentősen centimétereket karcsú-
sodik.
KAVITáCIóS jelenség: célja, hogy biztonságosan 
hassunk a zsírszövetre, hogy elpusztítsuk a zsírsejte-
ket, így felszabadítva az elraktározódott zsírt.

Cellu M6 keymodule: 2 exkluzív techno-
lógia kombinációja. A legújabb LPG sejtsti-
muláló technológiát kínálja arcra és testre. 
Több, mint 20 felhasználóbarát programot 
kínál a legigényesebb vendégeink részére.
Testmodul:  "ROLL".  A Roll kezelőfejekben 
két, függetlenül motorizált görgő van.

SKINlIgHT A gyémánt ereje és a fény tisztasága. Új világszintű multi-
funkciós készülék különböző kozmetikai problémák kezeléséhez, mint laza 
bőr, ráncok, pigmentációs problémák és dehidratáltság .

SORISA a legújabb generációs testkezelő rendszer

szalonunkba fodrászt keresünk!
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Környezetvédelemmel  
a pénztárcáJa védelméért!
ne dObJa el Kimerült alKáli elemét
HasználJOn incOmp alKáli elem

regeneráló KészüléKet!

Érdeklődjön az IncomP 
SzaküzletÉBen!

  

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.

a Kreatív mozi műhely Kft. magyar és külföldi 
tv, -játékfilmek, reklámok, kiállítások, fotózások 
be rendezésével foglalkozik. a képi látványt 

produ kálja. Közel 30 éve kezdtem a filmszakmában 
dolgozni, még a maFilm berkein belül, majd a 
rendszerváltás után céget alapítottam. egyre csak 
halmozódtak az elkészült „mozik” megmaradt 
kellékei, bútorai, textilei. ezek most egy bp. soroksári 
úti, illetve egy zuglói raktárban vannak összezsúfolva. 
adódott tavaly egy lehetőség, miszerint vissza nem 
térítendő állami támogatásra lehet pályázni a pro 
régio Kft.-nél. Így elindult Dunakeszin, székesdűlő 
hrsz. 7312 alatt egy 2500 m2-es raktárépületnek 
az építése, amely egyben új munkahelyeket is 
teremt majd. a magyar állam által nyújtott segítség 
nélkül nem tudtam volna elkezdeni az építkezést. 
Kölcsönökkel és a 72.178.722 Ft-tal vágtam bele a 
könnyűszerkezetes csarnok építésébe. a csarnok áll, 
a tető,- és oldalablakok bent vannak, ajtók, motoros-
ajtók működnek, riasztórendszer be szerelve, aljzat, 
öko-, fűtés-hűtésrendszer alapjai készen vannak, 
villanyszerelési munkák most indulnak, környezet 

földmunkái folyamatban, a térrendezés, kertrendezés 
szintén. a csapatom (15 fő jelenleg) és jómagam is 
már nagyon várjuk az új „otthonba” költözést.

Kreatív Mozi Műhely Kft.
2120 Dunakeszi, Kertész utca 21.

Menyhárt ágnes ügyv. ig. 
Tel.: +36-20-9-293-288

közép-magyarországi operatív program  
telephely fejlesztés
kivitelezés ideje: 2009.08.03. – 2011.06.15.

kedvezményezett: kreatív mozi műhely kft.
kivitelező: Aja kft., pallércsarnok kft.
telefon: 06-1-251-8280   
Adószám: 13556989-2-42
e-mail: info@pallercsarnok.hu
tervező: barada bt., rada istván
közreműködő szervezet: pro régió kft.

Az európai unió és a magyar állam által nyújtott 
támogatás összege 72.178.722 Ft.

TELEPHELY FEJLESZTÉS A MAGYAR ÁLLAM SEGÍTSÉGÉVEL



DR. némeTh GáboR ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 DunAkeszi, bAjcsy-zsilinszky u.1.)

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

OlVAsói KérDés:
Másfél éve dolgozom a 
munkahelyemen tar-

goncásként egy logisztikai köz-
pontban. A munkaköri leírás-
ban targoncás van, de nekem 
kell írnom és kezelnem a szám-
lákat, nyilvántartani a raktár-
készletet, és ha ez még nem len-
ne elég, a raktárt, sőt a mellék-
helyiségeket is velem takarít-
tatják. Emiatt napi 20 órákat 
dolgozom, nettó 110 ezer forin-
tért, ráadásul a főnököm min-
den beosztottjával nyomdafes-
téket nem tűrő hangon beszél. 
Mindezt nő létemre! A mun-
kaszerződésemben heti 40 óra 
szerepel, és már nem is érdekel-
ne a munkaidő, csak számolják 
el a túlóráimat. De a jelenléti 
ívre csak napi 8 órát írhatok.
Több kollégám is bíztatott, hogy 
jelentsem fel a munkáltatót, de 
amíg nincs kilátásban másik 
állást, nem merem. A kollégá-
im azt mondják, tanúskodnak 

mellettem, ha kell. Ön szerint 
mit tegyek?

Az Ön helyzete valóban tart-
hatatlan, és félek tőle, hogy ez, 
vagy az ehhez hasonló helyzet 
nem egyedi. 

A túlóra rendkívüli mun-
kavégzésnek minősül. Rend-
kívüli munkavégzést a mun-
káltató csak különösen indo-
kolt esetben rendelhet el, és ha 
ez a munkavállaló kifejezetten 
kéri, ennek írásban is meg kell 
történnie. A törvény még ki-
tér arra is, hogy a rendkívü-
li munkavégzés a munkáltató 
egészségét, testi épségét nem 
veszélyeztetheti, családi és 
egyéb körülményeire arányta-
lan terhet nem jelenthet. Nyil-
vánvalóan a hónapok (vagy ta-
lán évek) óta tartó napi 20 óra 
munka nem kedvez a munka-
vállaló egészségének, és csalá-
di körülményeinek.

Ezen kívül a túlóra mértéke 
maximum évi 200 óra lehet.

A rendes, rendkívüli mun-
kavégzést, valamint a pihenő-
időt a munkáltatónak napra-
készen kell nyilvántartania, 
fel kell tüntetni a nyilvántar-
tásban (jelenléti ív) a rendes 
és rendkívüli munka kezdő és 
befejező időpontját a valóság-
nak megfelelően.

Ezen kívül a munkaszerző-
désben és a munkaköri leírás-
ban foglaltaktól érvényesen el-
térni nem lehet. Tehát ha tar-
goncás, a túlóra ideje alatt is 
csak ezt a tevékenységet végez-
heti.

Ez már minimum négy 
olyan jogszabályhely, melyet 
az Ön munkáltatója megsze-
gett, az emberi és morális ol-
daláról már nem is beszélve az 
eljárásának.

Keresetet indíthat az illeté-
kes a Pest Megyei Munkaügyi 
Bíróságon, de Önnek kell bizo-
nyítania, hogy valóban meg-
történtek a törvényszegések. 

A munkáltató a saját igazát a 
jelenléti ívvel fogja igazolni, 
amin csak a napi 8 óra szere-
pel. A nyilatkozatokkal és a ta-
núvallomásokkal biztosra kell 
menni, mert ha a kollégái még-
sem igazolják az Ön szavait, 
nem lesz az Ön kezében sem-
mi. És tudjuk, hogy más érde-
kében nem biztos, hogy bárki 
a munkáltatója ellen fog for-
dulni.

Azt javaslom, forduljon az 
Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőség-
hez.  Itt tanácsot adnak Ön-
nek, és a munkáltatót is ellen-
őrzés alá veszik, adott esetben 
büntetést rónak ki rá.

A cím: OMMF Közép-Ma-
gyarországi Munkaügyi Fel-
ügyelősége. 1088 Budapest, 
Szentkirályi u. 8. , vagy: www.
ommf.hu

Folytatjuk...

GazDasáG

ikeres és eredményes ultra-
hangos szűrővizsgálat szín-
helye volt szeptember 15-én 
a VoKe József attila műve-

lődési Központ. a vizsgálaton a Nyugdí-
jas Kiránduló Klub mintegy negyven tagja 
vett részt s mindenki nagy megelégedés-
sel távozott. a kezdeményezésről meg-
tudtuk, hogy Dióssi Csaba alpolgármes-
ter, országgyűlési képviselő vetette fel az 
ötletet Dávid Gábornak – aki a Hepinet 
4D ultrahang elnevezésű vállalkozás tu-
lajdonosa s rendelkezik a megfelelő esz-
közzel –, hogy segítsen az egy napos in-
gyenes szűrővizsgálat megvalósításában. 

elmondta még az alpolgármester, hogy 
jó kapcsolatban van a nyugdíjas klubbal, 
időről időre találkozik a vezetőséggel, 
hogy az általuk összegyűjtött, a város éle-
tét érintő problémákról beszélgessenek s 
a felmerülő gondok megoldásában segít-
séget nyújtson. 

Dávid Gábortól megtudtuk, hogy szíve-
sen vállalkozott erre az akcióra, voltak is-
meretei a klubról s örömmel segített ab-
ban, hogy a nyugdíjasok egészségfelmé-
rése eredményes legyen. elmondta még, 
hogy több géppel rendelkezik már a négy 
éve feleségével közösen működtetett vál-
lalkozása, tevékenységükkel bizonyítani 

szeretnék, hogy jó gépekkel, jó szakem-
berekkel a teljes körű ultrahangos vizs-
gálatokat az állami egészségügyben ta-
pasztalhatónál jobban, korszerűbben és 
gyorsabban is el lehet végezni. 

KAtonA M. istVán

A szerző felVétele   

ulTrAHAnGoS 
SzűrővIzSGálAT

A voKe-bAn
s

32 Dunakeszi  Polgár



33Dunakeszi  Polgár

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

– Röviden válaszolva: igen. Bővebben 
pedig mindenkinek azt tudom javasol-
ni: feltétlen! Természetesen megfelelő fel-
tételek mellett.  A magas vérnyomás egy 
bizonyos koron túl kísérő jelensége a túl-
súlynak, az elhízásnak és a mozgássze-
gény életmódnak.  Van, aki arra hivatko-
zik, hogy amennyiben intenzívebb moz-
gásba kezd, szaporább lesz a szívverése és 
romlik a közérzete is egyúttal. Tény, hogy 
a hirtelen kezdett intenzív sportolás szá-
mos kockázatot rejt magában, ám a rend-
szeres séta, esetleg a kerékpározás, szinte 
semmilyen előzetes befektetést, vagy na-
gyobb előkészületet nem igényel. Szám-
talan küzdősport- és jógaklub, alak- és 
testformáló szalon hívja az érdeklődőket 
az egészség megőrzése jegyében. Nyilván 
ezek elkezdése előtt érdemes szakember 
tanácsát kikérni.  Sokan baráti körükben 
alakítanak klubokat, csoportokat, egyesü-
leteket azért, hogy kívül-belül fittek legye-
nek. Amennyiben szabadidős sportolá-
sunk szervezetté válik, nem lehet hátrány, 
ha a kondicionálásban értő ember, például 
tréner is segít, irányít bennünket. 

– Milyen előnyei lehetnek egy ilyenfajta 
közös programnak?

– Maga a rendszeres – heti 2-4 alkalom-
mal elvégzett – mozgás már magában több 
kockázati tényező hatását is képes egy idő 
után kisebbíteni. A pulzus szám csökken-
tésével, a vérnyomás egyenletesebbé téte-
lével, állóképességünk, erőnlétünk, telje-
sítményünk javításával a vérzsír, vércu-
kor, koleszterinszintünket is csökkentjük. 
Azonban a szaporodó közösségek a fizikai 
fittség mellett jó hatással vannak lelki ál-
lapotunkra is. Egy másfél órás – úgyneve-

zett power walking (talán a gyors séta le-
het a magyar megfelelője) – alatt a tagok 
menetütemük és erőnlétük szerint válto-
gatják párjaikat. A közös testedzés alatt 
mód van az alapos beszélgetésekre, ami 
erősíti a közösségi összetartozás érzését is. 
Ennél a fajta sétánál nagyon fontos, hogy 

mindenki a saját erőnléte és fizikai állapo-
ta szerint teljesítsen, hasznosak a szívfrek-
vencia számoló órák, eszközök, amelyek 
segítségével a séta intenzitása a szükséges 
mértékben befolyásolható. 

- Egy ilyen „erőltetett  menet” a túl-
súlyos emberek számára nem jelent ve-
szélyt? 

– Amennyiben a lábuk bírja a súlyt, 

nem. Találkoztam olyan 40 év körüli be-
teggel is, aki jóval 100 kiló fölött döntött 
úgy, hogy a fogyásnak nem a csodapirulás, 
hanem a mozgásos módját választja. Gya-
loglás közben hamar elfáradt, nem bír-
ta a nagy igénybevételt. A szívfrekvencia 
alapján meghatározott intenzitású séták-
kal (hetente 3 alkalommal 1-1 órát gyalo-
golt, tréneri felügyelettel) két hónap múlva 
több, mint tíz kilóval nyomott kevesebbet. 
Igaz, ehhez némileg át kellett alakítani az 
étrendjét is: naponta ötször, viszonylag ke-
veset evett. A mozgás folytatásával a továb-
biakban szintén folytatódott a súlycsökke-
nés, bár már szerényebb mértékben. 

- reális cél lehet tehát bárki számára 
akár egy futóversenyen elindulás is?

Barátaink két hónapja úgy döntöttek, 
elindulnak szeptemberi budapesti XV. Éj-
szakai Futáson. A rajtnál majd ötezren to-
longtak és amikor áthaladtak a célon, már 
a 3. percet mutatta az óra. Ők, tucatnyi-
an előtte 2-3 alkalommal sétálták körbe 
a Margit szigetet hetente, ami az indulás-
tól a visszaérkezésig több, mint 7 kilomé-
ter volt.  Felkészültek a 6.5 km teljesítésé-
re. Közöttük volt olyan, aki évek óta alig 
mozgott és nem nagyon hitt abban, hogy 
képes lesz végigmenni a kijelölt útvonalon. 
Valamennyien teljesítették a távot 1 órán 
(60 percen) belül. A célban kapott ásvány-
víz és csoki volt a jutalom, valamint az így 
elégetett sok-sok kalória mellett a seregnyi 
boldogsághormon az agyban…

rVosi roVat

őSzI SIeTéSeK, Kívül-belül FITTen

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. 

megérkezett az ősz. A szüret mellett igazi nagyüzem van a futóversenyek terén is: éjszakai és női futás, hegyimaraton és csa-
ládi kocogás csalogatják a mozogni vágyókat. merjen-e vállalkozni ezekre az, akinek kisebb-nagyobb keringési problémája, 
túlsúlya van - kérdeztük a Dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. metz edit angiológus, belgyó-
gyász, kardiológus szakorvost.



megnyitottunk!

nyitva:
H–P: 10h–18h,  Szo: 9h–12h

Tel.: +36-20/464-8305
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kellékei
18

2120 Dunakeszi, Iskola utcai Üzletsor

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

Támogatott OKJ-s képzések 
Budapest, Vác, Gödöllő
   kéz-, lábápoló, 

műkörömépítő
  fodrász
  kozmetikus 
  masszőr

+36-70/533-6379
www.fodraszoktatas.hu
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Még az eső sem tudta el-
tántorítani azt a több 
mint négyszáz gyer-

meket és felnőttet, akik a meg-
hirdetett lecsófőző versenyre és 
az azt kísérő egész napos prog-
ramsorozatra érkeztek a város 
legnagyobb múltú iskolájába.

Az intézmény jelmondatá-
ban is szereplő hagyományőr-
zés szándékával életre hívott ren-
dezvényen a szervezők által ösz-
szeállított változatos programok 
miatt  mindenki megtalálhatta a 
számára legérdekesebb elfoglalt-
ságot: volt csuhévirág-, termény-
kép- és filc-paradicsom készítés, 
krumplinyomdázás, arcfestés, ál-
latsimogatás, lovaskocsizás, film-
vetítés, Capoeira-bemuta tó és 
ugrálóvár. A játékos kedvűek be-
kapcsolódhattak családi sport- és 
váltóversenyekbe, az egészséges 
táplálkozás hívei pedig megkós-
tolhatták a frissen passzírozott 
paradicsom zamatos levét. Nagy 
sikert arattak a fesztivál kultu-
rális programja keretében fellé-
pő együttesek és hagyomány-
őrző csoportok, így a DRUMS 
Ütőegyüttes, az Amawas ecua-
dori zenekar, az iskolai pom-pon 
csoport, illetve a pedagógusok és 
a szülők tánckara.

A rendezvény fő attrakcióját 
jelentő lecsófőző versenyen ki-
lenc lelkes csapat vett részt, akik 
szabadtűzön, bográcsban készí-

tették el finomabbnál finomabb 
lecsókölteményeiket. A három-
tagú zsűri (Szakáll Lászlóné, 
Tóth Ferencné, Száraz György) 
hosszas mérlegelés után hoz-
ta meg döntését, melynek értel-
mében az I. Dunakeszi Lecsó-
fesztivál győztese a „Pancser 
Team” nevű csapat lett (tagjai: 
Kalbauer József, Badruddinné 
Dr. Termann Katalin, Termann 
Józsefné, Badruddin Panna). Má-
sodik helyezést értek el a „Mes-
ter Lecsósok” (tagjai: Szabó La-
jos, Szabóné Tresánszki Edit, 
Neubrandt Péter, Neubrandt 
Tünde), harmadik helyen pedig 
a „Lecsó Macsók” nevű csapat 
végzett (tagjai: Panák Ferenc, 
Szoták Péter, Fódi Ákos, Farkas 
Csaba). A győztesek okleveleit és 
a serlegeket a rendezvény fővéd-
nöke, Dióssi Csaba országgyűlé-
si képviselő adta át.

A résztvevők és a meghívott 
vendégek visszajelzései alapján a 
rendezvény egyértelműen sike-
resnek bizonyult, ezért a Szent 
István Általános Iskolában min-
den év szeptemberében szeret-
nék megrendezni a város kultu-
rális és gasztronómiai életét gaz-
dagító Lecsófesztivált.

leCSóFeSzTIvál 
a Szent István 

általános Iskolában
igAzi, hAmisítAtlAn 
fesztiválhAngulAt 
urAlkoDott 2010. 
szeptember 11-én A 
szent istván áltA-
lános iskolábAn. 
nem csoDA, hiszen 
Az iskolA tAntestü-
lete és szülői kö-
zössége A hAgyo-
mányos csAláDi 
nAp keretében ezen 

A nApon renDezte meg DunaKeszi eLső Le-
csóFeszTiVáLjáT.
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a gyógytorna a mozgás-
szervi problémákon (tra-
umatológiai, ortopédiai, re-
umatológiai kórképek) kívül 
neurológiai (stroke utáni re-

habilitáció, parkinson syndroma, sclerosis 
multiplex), kardiológiai (infarktus utáni, 
műtét utáni rehabilitáció, vénás rendszer be-
tegségei) betegségek terápiájának is 
része.

Miért hasznos a gyógytorna? a 
gyógytornász feladata mindig a normál mű-
ködési funkciók mielőbbi visszaállítása és a 
fájdalom megszüntetése, ezáltal az életmi-
nőség javítása. a gyógyítás mellett cél a be-
tegségek kialakulásának megelőzése.

Kiknek ajánljuk? a gyógytorna egy-
aránt hatékony gyermekek, felnőttek illet-
ve az idősebb korosztály képviselői eseté-
ben is. 

Mikor javasolt? mozgásszervi be-
tegségek esetén műtétre való felkészülés-
ben és műtét utáni rehabilitációban is sze-
repe van a gyógytornásznak. egyes prob-
lémáknál sikeres terápiával a műtét elkerül-
hető! a gyógytorna több fontos módszerre 

alapul, melyek közül a gerincferdülés 
kezelésére alkalmazott leghatéko-
nyabb terápia, a Schroth módszer. 
a legelterjedtebb gerinckezelési eljárás 
a McKenzie módszer, mellyel leg-
gyakrabban a porckorong betegsé-
geit, illetve a karba, lábba sugárzó 
fájdalmat, zsibbadást kezeljük.

Első alkalommal vizsgálat történik, mely-
nek során gyógytornászunk meghatározza 
a fájdalom feltételezhető okát. A vizsgálat 
eredménye alapján, az Ön időbeosztásá-
hoz igazodva kialakítjuk a kezelési progra-
mot. Szükség esetén az Ön kezelőorvosával 
konzultálva építjük fel a terápiát.

Mit kell tudnia a gyógytornáról? 
Kiválóan felszerelt kezelőnkben egyszemé-
lyes foglalkozások keretében zajlanak a ta-
lálkozások, s Ön fokozatosan elsajátítja a 
megfelelő mozgássorozatokat, melyeket ott-
hon is gyakorolhat.

szakemberünk a kezelések befejezését 
követően is figyelemmel kíséri az Ön álla-
potát, igény szerint rendszeres konzultáci-
ókkal segíti Önt. 

A gyermekeknél igen gyakori ge-

rincferdülés szűrésében és a már 
kialakuló gerincferdülés kezelésé-
ben szakorvosi hátteret biztosít-
va, komplex terápiás ellátást vég-
zünk!
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 professzionális gyógytorna!

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: Mi a két leggyakrabban alkal-
mazott gyógytorna módszer?

J únius végén három napot pe-
dáloztak a Velencei-tó körül, 
illetve a Velencei hegységben. 

A legemlékezetesebb programpont 
a Pákozdi Katonai Emlékpark 
meglátogatása volt. Itt szinte perc-
ről percre nyomon követhették az 
1848. szeptember 29-i pákozdi csa-
ta történetét s az elmúlt másfél szá-
zad katonaéletének mindennap-
jaival is megismerkedhettek. Fel-
próbálhatták a mai katonaruhát, 
megtapasztalták, milyen nehéz a 
golyóálló mellény és a felnőtteket 
is megszégyenítő ügyességgel „ve-
zethették a harci repülőgépet” a 
szimulátorban.

Júliusban a hévizi vízi para-
dicsomban töltöttek pár napot, 
majd a Balcsi-Pancsi program ke-
retében a tóparti nyaralás öröme-
it élvezhették, közte vidám hajó-
kirándulással, vitorlázással. Az 

iskolából idén elballagott s nyolc 
évig közösen „barangoló” diá-
kokkal és családjaikkal a szlové-
niai Moravske Toplic vízi birodal-

mában töltöttek négy napot. Majd 
augusztus első felében négy napos 
kerékpártúra következett, felfe-
dezve a Balaton déli partjának és 

Keszthely környékének természe-
ti szépségeit. 

Mindezeken túl hat alkalommal 
szerveztek egynapos kerékpárutat 
a Dunakanyar egy-egy pontjára. 
S újdonságként három estén in-
dultak el a vállalkozó kedvű brin-
gásokkal a fővárosba, megismer-
kedni Budapest késő esti életével, 
megcsodálni a kivilágított idegen-
forgalmi nevezetességeket.

Megtudtuk még, hogy a fiúk 
közül a legtöbbet, 583 kilomé-
tert Vasanits László 5.a osztályos 
tanúló kerékpározott. Nem sok-
kal maradt el mögötte Reinhardt 
Zsolt 5.a osztályos 520 kilomé-
terrel és Albrecht Róbert 477 ki-
lométerrel. A leányok „csúcstar-
tója” Remák Lizett, ugyancsak 5.a 
osztályos tanuló volt 318 kilomé-
terrel. Rajtuk kívül még 26 tanuló 
bringázott több-kevesebb távolsá-
got. A túrák közben arra is nagy 
figyelmet fordítottak, hogy to-
vább gazdagítsák közlekedésbiz-
tonsági ismereteiket is.

Katona M. István
Fotó: Taksás Gábor

 archívuma  

„BaraNgoló” KróNiKa
A kerékpáré volt A főszerep iDén nyáron A széchenyi istván áltAlános 
iskolA bArAngoló klubjA vAkációs progrAmjAinAk, tuDtuk meg 
TaKsás GáboR klubvezetőtől, Aki feleségével, tAksásné szAbó évA tA-
nárnővel együtt szervezi A klubéletet. A progrAmok során összesen 91 
résztvevővel, mintegy kétezer kilométert utAztAk, ebből 693 kilométert 
kerékpáron tettek meg.

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

TerMéKeInK: 
• Dohányáru • Pékáru 

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

aKció!

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

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

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

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

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

Csoportos és személyi edzés
Testépítés, alakformálás
Küzdősport edzés (K-1)

Heavy-bag – zsákos,  
aerobik jellegű edzések

Csóré Balázs
okleveles testépítő  
és fitnesz edző.

Tel.: +36-30-512-3884
Web.:  
http://trainhard.mlap.hu

E-mail:  
pasom@freemail.hu

Helyszínek:
Dunakeszi, Budapest, Mogyoród.

Személyi edzéS!!!
a Hagymási testvérek anita 
és réka 2001-ben kezdték 
el a kajakozást, mindketten 
a dunakeszi radnóti miklós 
Gimnázium tanulói. az ifjú-
sági síkvízi világbajnoksá-
gon a 18 éves Hagymási 
anita, a magyar csapat leg-
eredményesebb versenyző-
jeként három aranyéremmel 
zárta a moszkvai ifjúsági eu-
rópa bajnokságot. 

moszkvában anita há-
rom számban indult és 
nem adta alább három 
aranyéremnél. az első 
napon K2 500 méte-
ren párjával Farkasdi 
ramónával elsőnek ér-
tek át a célon.  ezt kö-
vette anita K1 200 mé-
teren, majd a záróna-
pon K2 1000 méteren 
is megszerezte az euró-
pa bajnoki címet. test-

vére a 17 éves réka a K2 
200 méteren ezüstérmes lett 
Georgopouló alexandrá-
val.  anita ezzel, a szép si-
kerrel zárta ifjúsági korsza-
kát, húgának még ebben az 
évben lesz az európa olim-
piai reménységek versenye 
és jövőre a litvániai ifjúsá-
gi Világbajnokság vár rá. 
további sok sikert kívánunk 
mindkettőjüknek!

solyMosi lászló

Kajak
Hagymási Anita és réka
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idén a veterán atlétikai európa baj-
nokságot Nyíregyházán rendez-
ték, melyen Dunakesziről Bialné 
Cserei Erika, Kuncz Erzsébet, Rácz 
Réka Sági József és Winkler And-
rás vett részt. Női versenyzők kö-
zül, a 31 éves Rácz Réka, a Duna-
keszi Vasutas atlétája szerepelt a 
legjobban. 
- Úgy emlékszem ez a 17. at-
létikai éved? Milyen sikereket 
mondhatsz magadénak?
- igen 1993-ban kezdetem a Vas-
utasban atletizálni, azóta is hűsé-
gesen itt edzem és versenyzem 
maracskó pál edző vezetésével. 
az eddig eredményeim közül ki-
emelkedik, 1996-ban hétpróbá-
ban a utánpótlás magyar bajnok-
ságon 3. lettem.  a fedett pályás 
magyar bajnokságon 2003-ban 
hármasugrásban, bronzérme let-
tem. 2001-ben a felnőtt magyar 
bajnokságon a távolugró csapa-
tunk aranyérmes lett. egyik legna-
gyobb öröm, mely személyes jelle-
gű volt, hogy 2005. március 23-
án megszületett ákos fiúnk.
- Nyíregyháza aranyos város 
lett számodra?
- igen. Nyíregyházán életem első 
veterán európa bajnokságán in-
dultam a 30-35 évesek között. 
Heti négy edzéssel készültem a 

versenyre. ezt a kategóriát első al-
kalommal rendezték meg, én tá-
volugrásban indultam és sikerült 
elhódítanom ebben a számban az 
első helyezést. Nagy erőt adott, 
hogy ott volt a családom, nagyon 
sokan szurkoltak.
- Terveid?
- a fedett pályás- és szabadtéri 
magyar bajnokságra készülök, ha 
a sérüléseim nem akadályoznak 
meg ebben. legnagyobb tervünk 
persze az lenne, hogy szeretnénk 
ákosnak kistestvért.
- Felsoroltakhoz nagyon sok si-
kert kívánunk!

KéP és szöVeg: 
solyMosi lászló

Rácz RéKa aranyérmes  
a veterán eb-n

   

Eladó Fóton 720 m2-es telken, 
2 éve felújított 85 m2-es , 2 + 1 
félszobás családi ház. 
Két-három  generációnak is 
alkalmas, mert a telken található 
2 db 25 m2-es külön 
bejáratú garzonlakás. 
A nagy ház 2 éve lett felújítva: új 
szigetelés, új külső színezés. 
A tetőn a csempe újra lett rakva.

Dunakeszi kiemelten frekven-
tált és keresett családi házas 
övezetében 
559 m2 telken épült 153 m2  
3+3 szobás családi ház ELADÓ.
A családi házat 2006-ban 
bővítették, felújították, új tetőt 
kapott.  A ház fűtése gáz-cirkó, 
az ingatlan széles aszfaltozott 
úton közelíthető meg csendes 
jó hangulatú környezett, vonat, 
busz, 5 perc, iskola óvoda 
5 perc.

Dunakeszin 300 nöl telken 
kellemes kertvárosi részen 
szép házak között eladó  
2 szobás, jó állapotú, rendben 
tartott családi ház.
A ház drayvitolva, udvaron 
medence +14 m2-es garázs.
Közelben iskola, óvoda, 
bevásárlási lehetőség,  
tömegközlekedés.

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 középső 
részén, csendes utcában, 
a Dunai oldalon 336 m2-es 
összközműves 
telken 100 m2 lakóterű, 1+3 
félszobás, duplakomfortos, 
tetőteres családi ház.

Eladó Dunakeszi központi 
részén, 2 lakásos családi ház 
egyik fele.
Az ingatlan 80 m2-es , 3 
szoba + nappalis. 323 m2-es 
telekrész tartozik hozzá.
Az ingatlan teljeskörűen fel 
van újítva, 10 cm-es drayvit 
szigetelés, új nyílászárók, új 
közművek, új burkolatok.
Melléképület: 14 m2;  
pince 4 m2.

Irányár: 28 M Ft
T.: +36-70-361-2104  

Irányár: 34 M Ft
T.: +36-30-9929-060

Irányár: 25 M Ft
T.: +36-70-633-7458

Irányár: 24,2 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: 24,8 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



39Dunakeszi  Polgár

Kézilabda
Dunakeszi Vasutas férfi kézilab-
da csapata Nb ii Nyugati cso-
portjában szerepel, idegenben 
vereséggel kezdett:
solymár – DVse  31-28 (martisz 
5, Csuka 5, Kalmár 5, lengyel 
4, Juhász 3,  iváncsik 2, Farkas 
2,  szőcs 1, Járdi 1). az ifi csa-
pat 39-27 kapott ki (legjobb gól-
lövőjük Volentics 10).
Dunakeszi Kinizsi női csapata a 
pest megyei i. osztályban az első 
fordulóban győzelemmel rajtolt:
Dunakeszi K – Jászárokszállás 
44-18 ( Földesi 14, orszáczky 
11, Horváth 6, Kocsis 4, sziliczi 
4, , temleitner 3, Deézsi 2)

labdarúgás
Nb iii mátra csoportjában sze-
repel a Dunakeszi Vasutas:
salgótarján-DVse   2-1 (lőrincz)
DVse- Felsőtárnok 3-2 (Dizma-
tsek, Csitári, lőrincz) az első őszi 
győzelmük.
Heves – DVse 5-1 (Kákonyi)
monor-DVse 1-2 (lőrincz, 
Dizma tsek)
Dunakeszi Kinizsi első csapata 
pest megye i/b bajnokságában:
isaszeg-Dunakeszi K  1-3 (tardy 
zs 3)
Dunakeszi K.-pilisszentiván 1-2 
(Kulcsár)

budakalász-Dunakeszi K 3-3 
(sütő 2, Veres G)
Dunakeszi K-Kisnémedi 0-2 – a 
vendégcsapat listavezető és ve-
retlen.
Kinizsi második csapata pest me-
gye iii. osztályban játszik:
Dunakeszi K – pilisszentkereszt 
0-1
Csobánka-Dunakeszi K  2-4 
(porubszki 3, Jávor)
Dunakeszi K – tinnye 2-3 
(zajacz, szabó G 11-ből) 

Sakk
pest megye i/a sakkcsapatbaj-
nokság megkezdődött:
alagi DsK- páty 4-1 (győz: 
Üveges  Viktor, Dióssi Csaba,  
bernáth péter, bozsik péter)
a Vi. stugel József emlékverse-
nyen:
Felnőttek: 1. béki andrás
ifjúsági: 1. petró tamás, 2. Üve-
ges Viktor, 3. Naán Gábor (fo-
tón)
támogatok: Valvona utazási iro-
da 06- 27 – 543855  Dunakeszi 
tábor út 4/F, Nagy János Gaz-
dabolt Hunyadi út, műszaki Kis-
áruház – Dunakeszi temető üz-
letsor.

KéP, szöVeg:  
solyMosi

SPorTereDMényeK
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EZER ARCÁT ISMERJÜK.. .
LASSAN MEGÚJUL A 

KEDVÜNKÉRT,
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22 499 Ft-tól!
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Rév Festék
KisáRuház

Nem érdemes új típusú zománcfestékekkel próbálkozni, ha van olyan, 
amelyikről biztosan tudjuk, hogy kiváló minőség.

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

‒ Trinát magasfényű fehér 1l: 1590 Ft
‒ Trinát magasfényű fehér 5l: 7190 Ft (1438 Ft/l)

Az őszi nyílászáró felújításhoz válassza a Trilak festékgyár 
TRiNáT zománcfestékeit, most veRheTeTleN áRoN!

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

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


