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Tíz egyéni mandátumból kilencet a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek

Dióssi Csaba a város
új polgármestere
Dunakeszin három polgármester- és ötven képviselő-jelölt közül választhattak a szavazópolgárok az október 3-i önkormányzati választáson. A kampány a korábbi választásokhoz hasonlóan ezúttal is konszolidált keretek között zajlott. A voksoláson a szavazópolgárok 36,23 %-a,
11 284 vett részt, az érvényes szavazatok száma 11 007 volt. Tíz egyéni mandátumból kilencet a
Fidesz-KDNP jelöltje nyert meg. A polgármester választáson Dióssi Csaba a térség országgyűlési képviselője kapta a legtöbb szavazatot.

A

polgármester-választást Dióssi
Csaba, a Fidesz-KDNP jelöltje, a város eddigi alpolgármestere, országgyűlési képviselője nyerte 5 882 (53,44 %) szavazattal.
Kecskeméthy Géza, a függetlenként induló eddigi polgármester 2 680 fő (24,35%)
támogatását nyerte el. A harmadik jelölt,
az MSZP színeiben induló Póczik Anita
2 445 szavazattal (22,21%) zárta a voksolást.
A tíz egyéni körzetből kilencet a FideszKDNP jelöltje, egyet pedig egy független
jelöltként induló Hírcz Tamás nyert meg.
Az 1. számú választókörzetben Vincze

Géza (FIDESZ-KDNP) 525 szavazattal (45,26%), a 2. sz. vk. Kárpáti Zoltán
Imre (FIDESZ-KDNP) 473 szavazattal
(45,97%), a 3. sz. vk. Szabó József (FIDESZKDNP) 531 szavazattal (41,52%), a 4. sz.
vk. Seltenreich József (FIDESZ-KDNP) 411
szavazattal (38,70%), az 5. sz. vk. Botka Gábor János (FIDESZ-KDNP) 606 szvazattal
(48,56%), a 6. sz. vk. Hircz Tamás Lajos
(Független) 550 szavazattal (43,07%), a 7.
sz. vk. Fodor Sándorné (FIDESZ-KDNP)
459 szavazattal (38,77%), a 8. sz. vk. Dr.
Thoma Csaba (FIDESZ-KDNP) 391 szavazattal (44,08%), a 9. sz. vk. Bocsák István Károlyné (FIDESZ-KDNP) 506 szava-

Tisztelt Dunakeszi Választópolgárok!

K

öszönjük a bizalmat! Az október 3-ai választáson Dunakeszi szavazópolgárainak többsége a változásra voksolt. S döntöttek
arról is, hogy erre a feladatra a Fidesz
jelöltjeinek szavaznak bizalmat.
Ezzel olyan lehetőséget kaptunk
Önöktől, amelyet csak felelősen, hittel és erővel lehet végbevinni.

Minden segítőnknek köszönjük a
siker érdekében végzett kitartó munkát, s köszönjük azok szavazatát, akik
lehetővé tették, hogy az önkormányzatban összefogva dolgozhassunk a
városért. Ahogyan eddig, úgy a jövőben is számítunk jobbító javaslataikra és támogatásukra. Mert a
választási siker közös sikerünk, s azért kell tennünk, hogy ez Dunakeszi sikere is legyen.
A dunakeszi Fidesz-KDNP frakció nevében barátsággal:
Dióssi Csaba
polgármester
4
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zattal (52,82%), a 10. sz. vk. Erdész Zoltán
(FIDESZ-KDNP) 517 szavazattal (49,47%)
nyerte el az egyéni mandátumot.
Kompenzációs listáról az MSZP képviseletében két fő, Póczik Anita és Ábri Ferenc, a JOBBIK színeiben Nyiri Márton, az
LMP képviseletében Lukácsi Bálint jutott
képviselői mandátumhoz. A 14 önkormányzati képviselő mellett a testület tagja Dióssi Csaba polgármester.
Az október 3-án megválasztott új képviselő-testület tagjai és a város polgármestere október 14-én ünnepélyesen tett esküt a
Városházán.
V. I.

Kedves Dunakeszi Polgárok!

E

zúton köszönöm
meg mindazoknak, akik az elmúlt 16 esztendőben támogattak polgármesteri feladataim sikeres és
eredményes ellátásában.
Külön mondok köszönetet azoknak, akik szavazataikkal is megtiszteltek a dolgos másfél évtized alatt.
Köszönöm a vállalkozásoknak, az intézményeknek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak a közösen végzett munkát, szakmai és
emberi együttműködésüket.
Gratulálok a város új polgármesterének és az önkormányzat
új vezetőinek, a képviselő-testület tagjainak a választáson elért
sikereikhez. Munkájukhoz sok sikert kívánok!
Tisztelettel:
Kecskeméthy Géza

közélet

Erdész Zoltán lett a város régi-új alpolgármestere

Ünnepélyesen megalakult
a képviselő-testület
Október 14-én tartotta ünnepélyes alakuló ülését
Dunakeszi Város október
3-án megválasztott önkormányzati képviselő-testülete.
Letette a hivatali esküt az új
polgármester, Dióssi Csaba,
az újra alpolgármesternek
választott Erdész Zoltán,
valamint az összes képviselő.
Dr. Borszéki Péter, a Helyi
Választási Bizottság elnöke
az ülés elején bejelentette, az
október 3-i választás akadálytalanul, a jogszabályoknak
megfelelően zajlott le.
Bocsák
István
Károlyné
korelnök
nyitotta
meg az
alakuló
ülést

A

törvény szellemében az alakuló
ülést – amíg a megválasztott polgármester nem tette le az esküt –
a testület korelnöke, Bocsák István Károlyné nyitotta meg, és vezette.
Dr. Borszéki Péter, a Helyi Választási Bizottság elnöke bejelentette, hogy az október 3-i települési önkormányzati, és nemzeti kisebbségi választás akadálytalanul,
a jogszabályoknak megfelelően zajlott le.
Köszönetet mondott a választópolgároknak és a helyi választási iroda munkatársainak a választás zavartalan lebonyolításáért. Az eredmények ismertetése után kedves szavakkal köszöntötte a megválasztott
képviselőket és a város új polgármesterét.
Kérte, hogy munkájukkal mindannyian a

Dióssi Csaba és
Erdész Zoltán a város
fejlődésére, a sikeres
együttműködésre
koccintott

város javát szolgálják, a lakosság megelégedésére. Ezt követően Dr. Illés Melinda
jegyzővel, a Helyi Választási Iroda vezetőjével a képviselőknek átadta megbízólevelüket. A 14 képviselő eskütétele után a város új polgármestere, Dióssi Csaba is esküt
tett. Az ünnepi aktust követően a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a
polgármester javadalmazását.
Bocsák István Károlyné gratulált Dióssi
Csaba polgármesternek, akinek átadta a
képviselő-testület ülésének vezetését.
Dióssi Csaba polgármester köszönetet
mondott a választópolgároknak, gratulált
valamennyi megválasztott képviselőnek,
akik élvezik a lakosság bizalmát. Reményét fejezte ki, hogy ebben a ciklusban a

képviselők között megvalósul az összefogás a város érdekében. Bejelentette, hogy
munkájukban nagy hangsúlyt helyeznek
az önkormányzat átlátható gazdálkodására és működésére, a tervszerű, tudatosan
kialakított fejlesztésekre.
Dióssi Csaba polgármester előterjesztése és javaslata alapján a város új képviselő-testülete főállású alpolgármesternek
Erdész Zoltánt választotta meg egyhangú
szavazással. A régi-új alpolgármester eskütétele után a városanyák és városatyák
egyhangú szavazással fogadták el Erdész
Zoltán javadalmazását.
Az ünnepi aktusok után, a függetlenként
egyedüliként mandátumot nyert Hircz Tamás mondott köszönetet választópolgárainak, akik bizalmából a harmadik önkormányzati ciklust kezdhette el a képviselőtestület tagjaként.
Dióssi Csaba – miként azt az alakuló
ülés elején – az ünnepi aktus zárásaként
valamennyi képviselő nevében ismételten
megköszönte a választók bizalmát és támogatását.
A Himnusz közös eléneklésével kezdődött ünnepélyes képviselő-testületi ülés a
Szózat eléneklésével zárult.
V. I.
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Beszélgetés Dióssi Csaba országgyűlési
képviselővel, a város új polgármesterével

Egy közös munka indul…

Dióssi Csaba országgyűlési képviselőt, a város korábbi alpolgármesterét, a Fidesz-KDNP jelöltjét nagy többséggel választotta meg Dunakeszi lakossága polgármesterének. Az új polgármester és firssen megválasztott képviselő-testület október 14-én tette le az esküt. Átlátható gazdálkodást és működést, jól tervezhető fejlődést ígér Dióssi Csaba, aki a döntések előkészítésében és
végrehajtásában számít a konstruktív ellenzék munkájára is.

– Polgármester úr! Kérem,
engedje meg, hogy beszélgetésünket egy személyes jellegű kérdéssel kezdjük. Ön már
többször – önkormányzati és
országgyűlési képviselőként,
most pedig polgármesterként
– tett esküt az utóbbi években.
Érzelmileg melyik érintette
meg leginkább?
– Azt hiszem, mindig az éppen soron lévő. Felemelő érzés
volt, amikor először lehettem a
város önkormányzati képviselője, de a maga nemében egye-

6
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dülálló dolog az Országgyűlésben esküt tenni a Magyar Köztársaság szolgálatára. Amikor
az ember önkormányzati képviselőként bekerül a testületbe, úgy érzi, hogy nagyon sokat
akar tenni a városáért, országgyűlési képviselőként az országért. Polgármesterként viszont
egyedül, és ráadásul egy olyan
helyért kell felelősséget vállalnia, ahol ő és családja is él. Felelőssége, hogy olyan legyen ez
a város, ahol a majdani polgárok is ugyanúgy szeretnek élni,

mint most mi szeretünk. Keveseknek adatik meg, hogy ehhez
ilyen bizalmat kapjanak, mint
én. Mindent el fogok követni
Dunakeszi fejlődése érdekében,
hogy még lakhatóbb, szerethetőbb város legyen. Ez fontos értelme az életemnek.
– Hogyan kíván politizálni
a biztos többséggel a háta mögött?
– Azt gondolom, hogy ilyen
mértékű bizalmat még soha
senki nem kapott ebben a városban. A választópolgárok
több mint 50 százaléka úgy
gondolta, hogy mi vezessük
ezt a várost. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik éltek alkotmányos jogukkal, és eljöttek szavazni. Külön
megköszönöm azoknak, akik
megtiszteltek a bizalmukkal,
támogatva azokat az elképzeléseket, amelyeket mi szeretnénk
megvalósítani. Természetesen
a polgármester felelőssége nagyon nagy, hiszen a munkát
végző csapatnak, a képviselőtestületnek a vezetője. 1994 óta
nem fordult elő az, hogy egyetlen csapat kapjon ilyen bizalmat, és ez kötelez minket. Nagy
lehetőség, hiszen azok a képviselők, akik rajtunk kívül még
bejutottak, szintén alkalmasak
arra, hogy velünk együtt dolgozzanak Dunakesziért. Úgyhogy most minden adott ahhoz, hogy a döntéshozói rész
rendben legyen. Az pedig, hogy
mennyit tudunk előrelépni a
következő négy évben, attól is
függ, hogy milyen korlátok között mozoghat az önkormányzat. Én abban bízom, hogy egy
kicsit könnyebb lesz a helyzetünk. Mind a működésben,

mind a gazdálkodásban, mind
fejlesztésben nagyon átlátható, nagyon rendezett formát teremtünk, és nagy súlyt szeretnék arra fektetni, hogy tervek
szerint, előre elképzelt célok
mentén haladjunk. Az ember
előre megtervezi a négy évet, és
utána végrehajtja.
– Az ellenzék, vagy pontosabban azok a képviselők, akik
nem Fidesz-KDNP színekben
jutottak be, konstruktivitást
ígértek. Ön számít a munkájukra, például a bizottságokban is?
– Igen, így van. Egyelőre a
négy éves önkormányzati működés alapjait rakjuk le. A helyzet új, hiszen eddig egy 24 fős
irányító testületre volt berendezkedve a város, most ez 15
főre csökkent. Nyilván a feladatokat ennek megfelelően
kell átszerveznünk, megosztanunk egymás között. Mi beszéltünk azokkal is, akiket más
szervezet delegált, és számítunk a munkájukra. Nemcsak
a mi általunk delegált, hanem
az ő szakértőik is részt fognak
venni a döntések előkészítésében, tehát egy közös munka indul. Számomra ez eddig is így
lett volna kívánatos, de sajnos
az országos politikában lévő feszültség, nálunk is fel-felütötte
a fejét. De azt mondom, Dunakeszi ebből a szempontból, legalábbis az elmúlt négy évben,
különb helyzetben volt, mint az
ország. Most nálunk még jobb
lesz a helyzet.
– A város polgárai elfogadták azt az érvelést, hogy akkor
döntenek jól, ha az országgyűlési képviselő lesz a város polgármestere. Hogyan tudja a

Konstruktív ellenzéki szerepre készülnek
város javát szolgálni ezzel az
előnnyel?
– Azt gondolom, hogy ezt
négy év múlva lesz célszerű
megítélni. Jó néhány olyan lehetőségen dolgozunk, amelyre egyébként esélyünk sem lenne. Példaként említhetem akár
a vasutas sportpálya ingyenes
városi tulajdonba kerülésének
lehetőségét, vagy a Bombardier
MÁV érdekében történő lobbizást. De ebbe a körbe tartozik
a kerékpárutak építése is. Más
lehetőségekkel rendelkezünk,
másról álmodhatunk itt helyben, hiszen új lehetőségek nyíltak meg ezzel a számunkra.
– Országgyűlési képviselőnek és az agglomeráció egyik
legjobban fejlődő települése
polgármesterének lenni, külön-külön is nagy felelősség.
Hogyan lehet ezt a két felelősségteljes munkát összeegyeztetni és bírni?
– Nem én leszek az első, aki
bebizonyítja, hogy ez a két feladat nemcsak összeegyeztethető, hanem kívánatos is. Egyébként a jelenlegi parlamentben
a 226 fős FIDESZ frakcióból 76
országgyűlési képviselő egyben
polgármester is. A két funkció
jól kiegészíti egymást, természetesen csak akkor, ha az ember csapatmunkában tudja a feladatot ellátni. Itt, Dunakeszin
ez adott, nagyon tapasztalt társam a vezetésben Erdész Zoltán alpolgármester úr, aki 94től képviselő. Sokakra számítok,
de közvetlen vezetőtársként ő
az első számú segítő partnerem.
Én úgy gondolom, hogy a polgármesteri hivatal is olyan emberekből áll, akik ebben a csapatmunkában ki fogják venni a
részüket. Természetesen minden egyes szakterületnek megvan a saját vezetője, saját szakértője. Nyilván nagyon fontos,
hogy egy jó vezetőgárda irányítsa a várost. Erre minden esélyünk és adottságunk megvan,
hiszen a testület tagjainak meghatározó többsége többszörösen
bizonyított képviselő, nagy tapasztalattal rendelkezik. Én érzem és tudom, hogy most minden együtt van, ahhoz hogy maradandót alkossunk. A kihívásoknak meg fogunk felelni!
– Polgármester úr! Köszönöm az interjút, jó munkát kívánok!
Vetési Imre

A JOBBIK Dunakeszi Szervezete egy listás képviselői helyet szerzett az önkormányzati választáson, melyet Nyíri Márton, a párt városi alelnöke, a Fazekas Mihály Általános Iskola tanára foglalt el. Az újdonsült képviselővel az ünnepi alakuló ülés után beszélgettünk.
– Milyen érzés képviselőként kilépni a teremből?
– Azaz igazság, hogy feladatnak tekintjük
a lakosság képviseletét. A választáson elért 12
százalékos eredmény arra jogosít fel bennünket, hogy elégedettek legyünk, hiszen megközelítettük az országgyűlési képviselő választá-

son elért teljesítményt. Igaz, hogy ez az új önkormányzati rendszerben mindössze egy mandátumot jelent a kompenzációs listán, ám mi
ezt előrelépésnek tekintjük. Először sikerült
bejutni a képviselő-testületbe. Bent vagyunk,
most már nem engedjük, hogy becsukódjon
előttünk az ajtó.
– A képviselő mandátum azt is jelentheti,
hogy a városban megerősödik a JOBBIK?
– Én bízom benne, hogy nemcsak országosan,
de Dunakeszin is megerősödik a párt. Bizonyára a Dunakeszi Polgár olvasói is figyelemmel kísérték, hogy korábban is aktívan részt vettünk a
város közéletében, közleményeket, javaslatokat
fogalmaztunk meg. Amire büszkék vagyunk –
annak ellenére – , hogy korábban nem volt képviselőnk a testületben, mégis számos javaslatunkat elfogadtak a városatyák.
– Milyen együttműködésre készülnek a többséget szerzett kormánypártokkal?
– A nemzeti és a városi érdek előmozdításában mindenképpen partnerek leszünk. Viszont
semmiben, ami ezzel ellentétes.
– Konstruktív ellenzéki szerepre készülnek?
– Abszolút konstruktív ellenzéki szerepre, és
négy évig tartó kemény munkára készülünk.

Első a város érdeke
Az országgyűlési képviselő választás után az
MSZP Dunakeszi Városi Szervezete az október 3-i önkormányzati választáson mind a
tíz egyéni körzetben indított képviselő-jelöltet. A polgármesteri székért vívott küzdelemben, Póczik Anita pártelnök szállt ringbe, aki
az előző önkormányzati ciklusban is képviselőként politizált.
Mint ismert, egyetlen egyéni körzetben sem
tudtak nyerni a szocialista jelöltek, ám a kompenzációs listán elnyert töredék szavazatoknak köszönhetően Póczik Anita és Ábri Ferenc bejutott a képviselő-testületbe.
A rendkívül jó hangulatú alakuló ülés után
nyilatkozó szocialista képviselők kérdésünkre határozottan jelentették ki, hogy az önkormányzati munkájukat a konstruktív politikai
szerepvállalás jellemzi majd.
– Egy mondattal tudok válaszolni – mondta Póczik Anita. – Konstruktív, együttműködő ellenzék leszünk. Dolgozni szeretnék, első
a város érdeke – tette hozzá Ábri Ferenc.

Lokálpatriotaként
– Minek köszönhető, hogy függetlenként
egyedül ön tudott egyéni mandátumot nyerni?
– A munkámnak. Az én ars poeticám, hogy
a munkával tudom elfogadtatni magamat. Ezt
bizonyítottam az elmúlt esztendőkben végzett
képviselői tevékenységemmel is. Ezt értékelték
az emberek. Én az első perctől vallottam, hogy
választóim ne csak lássanak, hanem ismerjék is
meg azt a tevékenységet, amit az ő érdekükben
végzek. Ezért indítottam útjára immár hetedik
éve azt a Hírlevelet, melynek 48. száma a napokban jelenik meg. Az én szemem előtt mindig az
emberek, a város érdeke lebeg. E szerint végzem
képviselői munkámat. Noha független képviselő vagyok – a Fidesz-KDNP szövetség kényelmesen kormányozhatja a város hajóját –, de az építő jellegű, Dunakeszi javát szolgáló előterjesztést
mindenképpen megszavazom. Egy a cél, hogy
jobb legyen, számomra mindenekfelett áll a lokálpatriotizmus – mondta Hircz Tamás.
V. I.
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Régiónk is segített a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak

Amikor a szív szava
mindennél erősebb…
2010. október 4-e után már minden más M agyarországon.
Kolontár és Devecser állandó helyet követel azóta a mindennapjainkban. A jó érzésű emberek tízezrei nyújtottak
valamilyen módon segítő kezet a bajba jutott és nincstelenné váló honfitársaik felé. Dunakeszi és környékének
lakói is úgy érezték, valamit tenniük kell…

E

gy ideje sajnos még a csecsemők
is tisztában vannak azzal, vajon
mit is jelent a vörösiszap.Amikor
október 4-én átszakadt a MAL
Zrt. Tározójának gátja, hazánk egyik legsúlyosabb természeti katasztrófáját okozta a kiömlő mérgező áradat. A vörösiszap
ölt, nem kímélve kisgyermeket, élete teljében lévő felnőttet. És ezrek álmát törte
apró darabokra. Ki tudja, élhetik-e a tragédiát megelőző életüket a devecseri és a
kolontári emberek…
Ha ennek megválaszolásában nem is tud
szinte senki semmi biztosat, abban viszont
egy emberként hitt az egész ország, most
nincs itt az ideje semmi másnak, csak az
önzetlen, szívből jövő segítségnyújtásnak.
Dunakeszi újonnan megválasztott polgármestere, a térség országgyűlési képviselője, Dióssi Csaba szinte az első pillanattól kezdve, amint hírt kapott a tragédiáról,
azon gondolkodott, miként tudna segíteni a rászorultakon. „Amikor megkerestek,
hogy egy csapatnak lehetősége van lemenni
Devecserre a kárelhárító munkákban részt
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venni, és az önkéntesek
szállása és felszerelése már
el van intézve, azonnal egy
felhívással fordultam a város lakóihoz, és a Vöröskereszthez. Noha nagyon kevés időnk volt a szervezésre,
végül a Vöröskereszt közreműködésével LightTech
Kft. 17 embere utazhatott
el a vörösiszap sújtotta településre, ahol két napon keresztül dolgoztak. Nagyon
hálás vagyok azért, hogy a
cég igazgatója, Csákó József
ilyen emberséggel állt a felhívásunkhoz. Nem véletlen,
hogy ő városunk díszpolgára” – nyilatkozta
lapunknak Dióssi Csaba.
A Lighttech Kft. igazgatója, Csákó József elárulta, korábban többször járt a
vörösiszap által elöntött területeken, „Fel
tudtam merni, milyen katasztrófa helyzet
állt elő” – mondta a cégvezető.
Csákó József szerint az a minimum,
hogy ha ebben a helyzetben valaki képes segíteni, akkor az nem is gondolkodik ezen. Amikor a gyárigazgató segítségével megkérdezte a kft dolgozóit, akar-e
valaki ebben a jótékonysági akcióban részt
vállalni, egy órán belül megolt a 18 fős csapat. Az egyik terület vezetője, Bodonyi János vállalta a csapat vezetését.
„Nagyon átéreztük a probléma súlyát,
munkavédelmi oktatást tartottunk indulás
előtt az önkénteseknek. Személyesen búcsúztattuk el őket, és extra védőfelszereléseket is
biztosítottunk a számukra” – árulta el Csákó
József. – „Amikor visszatértek Devecserről,
szintén személyesen fogadtam őket, és a KÖSZÖNÖM mellé mindannyiuknak átnyújtottam egy-egy üveg bort, és természetesen

kifizetjük számukra a mentésre elment két
munkanapjukat.”
A Kft további, pénzbeli segítséget is fog
nyújtani a rászorulóknak.
A Vöröskereszt helyi titkára, Molnár
Sándorné szerint példa nélküli az az ös�szefogás és segíteni akarás, ami Dunakeszire jellemző a károsultak megsegítése
ügyében.
„Azt követően, hogy Dióssi Csaba megkeresett a LightTech vezetője az első telefonhívásom után azonnal lépett. Tíz önkéntes helyett végül tizenheten végeztek
október 13-án és 14-én tisztítást és mentesítést Devecseren” – tudtuk meg Molnár
Sándorné, Erzsikétől.
Mint elmondta, a Vöröskereszt továbbra
is gyűjt a károsultak megsegítése érdekében – K& H Bank: 10405004-0002654700000000 –, a befizetett összegről a szervezet adóigazolást ad, ami az adóbevalláskor leírható. Ha valaki nem anyagi, hanem
tárgyi segítséget kíván adni a rászorulóknak, az adományait a Vöröskereszt budapesti központjában, az Arany János utcában adhatja le.
- molnár -

Még a közelgő tél beállta
előtt 196 régi parkolót
újíttatott fel, aszfaltoztatott le a lakótelepen az
önkormányzat. A Barátság út 35-43. számú
épülettömb előtt 132,
a Krajcár utcában, a
Keszi-Center mögött
64 darab régi parkolóhely újult meg. A beton
és földsávokat ma már
aszfaltburkolat borítja. A
19,4 millió forintos beruházásnak köszönhetőn
az autósok és utasaik kényelmesen, balesetveszély
nélkül vehetik igénybe a
felújított parkolókat.

277 méter hosszú járda épült az Alagliget lakóparkban

Egy lépéssel közelebb
a civilizált környezethez…

Egy negyven ezres város életében talán kis beruházásnak tűnhet 277 méter hosszú járda
megépítése, de annak a lakóközösségnek, amely évek óta várt rá, hogy a sáros, gödrös
földút helyett szilárd úton közlekedhessen, annak minden bizonnyal jelentős fejlődésnek számít. A várost is sújtó gazdasági válság ellenére az önkormányzat – ha apró, kis lépésékkel is,
de – igyekszik Dunakeszi polgárainak lakókörnyezetét kulturálttá formálni. Idén a városban
három helyen épült járda, ezek egyike, az Alagliget lakóparkban készült.

D

unakeszi egyik legújabb városnegyede a
repülőtérhez vezető út
mellett épült Alagliget
lakópark, melyben több száz család talált új otthonra. Az ott élő lakóközösségek régi igénye vált valóra azzal, hogy a Repülőtéri úton
– a Gérecz Attila utca és a lakópark déli pereme között – elkészült
a 277 méter hosszú, másfél méter
széles, térkővel burkolt járda.
– Még arra is tekintettel voltunk, hogy a felület zökkenőmentes legyen, a szülők kényelmesen
tolhassák a babakocsit. A fiatalok, akár görkorcsolyázhatnak is
sima felületen – tájékoztat Ignácz
György, a Polgármesteri Hivatal
vezető főtanácsosa.
Nagyon elégedett a fejlesztéssel
a körzet önkormányzati képviselője, Dr. Thoma Csaba is, aki az ott
élőkkel együtt már nagyon időszerűnek tartotta a járda kiépítését. – Nemcsak hasznos, de szép is
– mondja elismerően. – A környezet kezdi civilizáltabb arcát mutatni. Vallom, hogy a körzetben ez
az első lépés a fejlődés, a fejlesztés
irányába vezető úton. Az itt élők,
de leginkább a kisgyermekes szü-

lök fogadták nagy örömmel a járda kiépítését, hiszen eddig a gidres-gödrös földúton kényszerültek gyalogosan közlekedni – magyarázza a képviselő.
Thoma
Csabához
hasonlóan elégedett a beruházással
Adorjánné Tóth Erzsébet is, aki
kétéves gyermekével gyakran sétál arra. – Na, végre, ezt is megéltük, már nagyon vártuk – mondja a kutyáival reggeli egészségügyi
sétára induló fiatal hölgy. Egyik
kezében a két kutyát féken tartó szíj feszül, a másikban a nylon
zacskók sokasága. – A kulturált
környezet megteremtése és megőrzése érdekében szeretnénk, ha
a járda mellé szemetes kukákat
is elhelyezne az önkormányzat –
tolmácsolja sokak kérését. – Reméljük, hogy az árnyas fák tövébe
egy-két pad is kerül majd, melyeken szívesen megpihennénk, elbeszélgetnénk – mondja szelíd hangon.
A reggeli párbeszéd során gyorsan kiderül, Thoma Csabához hasonlóan Adorjánné Tóth Erzsébet
is szorgalmazza, hogy a helyi és
a helyközi autóbuszjárat naponta
legalább 2-3 alkalommal érintse

az Alagliget lakóparkot is. Abban
is egyetértenek, hogy célszerűbb
lenne, ha a lakópark közelében
húzódó M2-es autóúton is meg lehetne közelíteni a fővárost. – Ez a
megoldás sok-sok forint megtakarítást jelentene számunkra. Sajnos jelenleg csak többszöri átszállással, busszal és vonattal tudok
bejutni a fővárosba, amit bizony
jócskán megérez a pénztárcám is
– utal a drága és megterhelő, időigényes közlekedési helyzetre.
A beszélgetés végén a fiatal
édesanyja javasolja a körzet képvi-

Kulturált, kényelmes ki-és beszállást biztosít

Közel 20 millió forintból 196 parkolót
újítottak fel a lakótelepen

S

eltenreich József, a terület önkormányzati képviselője jóérzéssel mutatja be a frissen
aszfaltozott parkolókat.
Nagy örömömre szolgál, hogy
az új képviselő-testület megalakulása utáni első napokban már egy
jelentős fejlesztésről tájékoztathatom a körzetemben élő lakótelepi
embereket – osztja meg örömét.
A Barátság út 35. számú épület nyugati oldalán beszélgetünk.
Többen is odajönnek a körzet régi-új képviselőjéhez, gratulálnak
választási győzelméhez. Örömüket fejezik ki, hogy sikerült egy
régi problémát orvosolni. – A vá-

selőjének, hogy a lakópark szomszédságában lévő BM Kutyakiképző Intézet területén - a szinte
mindig - üresen álló épületet alakítsák bölcsődévé az önkormányzat segítségével…
Thoma Csaba érdeklődéssel
hallgatja Adorjánné Tóth Erzsébet szavait. Megígéri, hogy utánajár az ötlet megvalósíthatóságának. Célja, hogy választói érdekeit a leghatékonyabban képviselje
a városházán, hisz 14 társával néhány napja erre tett esküt...
Vetési Imre
lasztási kampány időszakában is
a legfontosabb kérdésként a parkolók felújítását jelölték meg az
itt élők. Nem kis gondok okozott,
hogy csak nagy nehézségek árán
tudtak parkolni. Ráadásul balesetveszélyt is rejtett magában a
terület. Elég volt egy rossz mozdulat, és máris ott leselkedett a bokaficam vagy törés veszélye. Szerencsére ez már csak a múlt rossz
emléke. Kényelmes, jó minőségű
parkolók fogadják az autósokat
– hallhattuk Seltenreich Józseftől, aki reményét fejezte ki, hogy
az önkormányzat pénzügyi lehetőségei szerint jövőre folytathatják a többi parkoló felújítását is. –
Bízom benne, hogy a most indult
négyéves ciklusban tovább végezhetjük azt a munkát, mellyel a lakóközösségek körülményeit javíthatjuk, környezetüket szépíthetjük – fogalmazta meg reményét
Seltenreich József.
V. I.

Dunakeszi Polgár

9

közélet

H

iába az európai hírnév, a
szakmai hozzáértés, a gazdasági válság nem kímélte
Dunakeszin a vasúti személykocsi gyártó- és javító üzemet. Napjainkra 560 főre csökkent a dolgozók létszáma,
és bizony a négynapos munkahét bevezetését követően nagy gondot okoz a cégvezetők számára, hogy a megrendeléseikből
fedezni tudják a dolgozóik megélhetését.
„Kézenfekvő megoldás lenne a számunkra, ha a kisebbségi tulajdonosunk a MÁV
több megrendelést biztosítana a számunkra” – jelentette ki Schwartzné Lovász Beáta. Az ügyvezető igazgató szerint ugyanis munkájuknak alig 5-10 százalékát teszik
ki a MÁV megrendelései, miközben 90-95
százalékát a fejlett nyugat-európai országokban nyerik el kiélezett versenyben.
„Ha csak a külföldi munkáink felét
megközelítenék a Magyar Államvasutak
rendelései, már akkor sokkal jobb helyzetben lennénk” – állította az igazgató, aki

MÁV: a remények
mentsvára

A válság okozta sokkból még nem tudott kilábalni hazánk Európa hírű vasúti személykocsi gyártó- és javító üzeme Dunakeszin. A Bombardier
Transportation azt szeretné, hogy a kisebbségi
tulajdonos, a MÁV modernizációs programjában
megrendelésekhez jusson, a meglévő kapacitásuk
hatékonyabb kihasználása érdekében.
szerint a Bombardier MÁV Kft.-nek minden adottsága, a legkorszerűbb technológiája megvan ahhoz, hogy kielégítse a vasúttársaság fővizsga és felújítási igényeit.
Mindenben támogatja a cég munkaszerzési terveit Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere, a térség országgyűlési képviselője is. A FIDESZ politikusa előbb a dunakeszi üzemet, majd a MÁV új elnök-vezérigazgatóját, Szarvas Ferencet is felkereste,
akit meghívott városunkba. „Bízom abban,
hogy elősegíthetem a MÁV megrendelésállományának növelését, amely akár 300
új munkahely létrehozását is biztosíthatja a
térségünkben” – nyilatkozta Dióssi Csaba.
A szeptember 29-én tett látogatást követően Szarvas Ferenc elismeréssel beszélt az
üzemben látottakról.
„Azért jöttem, hogy áttekintsük a lehetőségeinket, és a jövő szempontjából értékeljük azokat. Azt gondolom, hogy a MÁV
eszközparkja eléggé elmaradott, modernizációra szorul. Értelemszerűen a MÁV

anyagi helyzetének függvényében, de mi
nagyon szeretnénk, ha egy modernizációs program minél hamarabb elindulhatna. Örömmel láttam, hogy itt egy komoly
műszaki technológia mentődött át, illetve
fejlődött az elmúlt évtizedekben” – közölte a MÁV elnök-vezérigazgatója.
A látogatást követően Dióssi Csaba is reménykeltőbbnek látja a helyzetet.
„Nagyon fontos, hogy minél több megrendelés érkezzen a MÁV-tól. Az új vezérigazgató most személyesen tanúja lehetett annak, hogy ez a vállalat sokkal többet
tud és többre képes, mint amit ő hallhatott róla másoktól. Saját szemével láthatta, hogy Dunakeszin egy nagyon korszerű, folyamatosan fejlesztett üzem áll itt
rendelkezésre. Abban maradtunk Szarvas
Ferenc úrral, folytatjuk a tárgyalásokat” –
árulta el Dunakeszi polgármestere.

Összefogással a honfoglalóért

A

viszontagságos idő ellenére elkészült a pajzs dupla falú 296 db piros
szegélykőből álló peremrésze. Ez a
mesterien kialakított 36,5 m hosszú
kör Szabadi Gábor munkáját dicséri. Egyes elképzelések szerint a kör felületén örökítik meg
azok nevét, akik 10 ezer forinttal (vagy ennél
nagyobb összeggel) támogatták, vagy a jövőben támogatni fogják az emlékmű megépítését. Szintén a napokban készült el Kiss István
kivitelezésében az ugyancsak dupla falú 168
piros szegélykőből álló, ősi magyar motívumot
szimbolizáló hat sugár is, amely a talapzatot
köti össze a pajzs szélével.
Az emlékmű szakszerű díszkivilágításának
megvalósítása céljából 2010. október 2-án rövid kulturális programmal egybekötött jótékony célú rendezvényt szerveztünk a Széchenyi István Általános Iskola piros épületében
(Alag egykori községházában) Babják Annamária, Kaszás Imre, Varga István András és Vincze
József előadóművészek közreműködésével. Fővédnökünk Dióssi Csaba polgármester úr a rendezvényen a civil szervezetek tevékenységének
fontosságát emelte ki, majd reményét fejezte ki,
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hogy a készülő emlékmű ékes dísze lesz Alag
egykori központjának. Erdész Zoltán alpolgármester úr 50.000 Ft-al járult hozzá a díszkivilágítás megvalósításához, míg Dr. Thoma Csaba
önkormányzati képviselő úr többek között az
összefogás és az áldozatvállalásról beszélt, majd
aláhúzta, hogy a Skripeczky Ákos által tervezett
„Vérszerződés a pajzson” című Árpád-emlékmű
is sok dunakeszi polgár önzetlen munkájával és
anyagi hozzájárulásával épül. Maga a rendezvény elérte a célját, hisz a jegyeladással együtt
205 ezer 500 forint jött össze, melyet az utolsó
fillérig a díszkivilágításra költenek.
Az Árpád-emlékmű építése jó ütemben halad, s amennyiben az időjárás megengedi, az
emlékmű pajzs része még ebben a hónapban
elkészül és közkívánatra november hónapban
felavatásra kerül. Maga az emlékmű teljes egészében, reményeink szerint, az időjárástól függően még ebben az évben elkészül. S akkor ismét beigazolódik Széchenyi István örök érvényű gondolata: „Egynek minden nehéz- sokaknak semmi sem lehetetlen.”
Skripeczky István szervező
Tel.: 06-30-361-4515

Az alábbi személyek
támogatták anyagilag
az Árpád-emlékmű ügyét
ABF Bowdentechnika Kft., Berkes Tibor, Bocsák
Istvánné (önkormányzati képviselő), Börzsei
László, Bús Antal, Cser László, Csia György,
Cingely Béla, Csóka Gyula, Dányi Miklós, Dunakeszi Polgár városi magazin, Erdész Zoltán
alpolgármester úr, Eudoxia 20 Alapítvány, Ferra
Magda, Gáspár Sándorné, Gereben János,
Gyepessy Ferenc, Hircz Tamás (önkormányzati
képviselő), Horog László, Kádár Józsefné, Kárpáti Zoltán (önkormányzati képviselő), Kishegyi
Árpád, Kovács pékség, Közüzemi Kft.,
Kőrösi Zoltán, Németh István (Jimmy), Passa
Gábor, Rákóczi úti cukrászda, Szabó István
(Sztyepán), Száraz György, Sztelek Zoltán,
Szekeres László, Telekeszi Kft., Termidor Kft.,
Török Zoltán, dr. Urbán György, Várgáné Sz. Erzsébet, Viola Éva és Witmann Aliz.

múltunk

Tisztelgés '56 emléke előtt
Hamvas Béla írja, nincs is más ünnep, csak a közösségé.
Nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünneppé, azért váltak
életté, mert lényegük mélyén nem az én, hanem a közösség állt,
az emberek tekintetüket nem az egyéni érdek, hanem az igazság
felé fordították.

M

ost, 1956 nemzeti ünnepén is
az élet egy kiemelt pillanatában
élünk, mert nemzeti önérzetünk
szempontjából is fontos, hogy
tisztán lássunk, számot vessünk múltunkkal
és továbbadjuk utódainknak.
Az első reménysugarat a változásra, Nagy
Imre miniszterelnökké való kinevezése jelentette, amely az élet számos területén ígért változást.
Ádáz hatalmi harc kezdődött a dogmatikusok (Rákosi–Gerő féle csoport) és a reformerek
között (Nagy Imre csoport), amely oda vezetett, hogy 1955-re látszólag a Rákosi-Gerő csoport győzött.
De ekkorra már kiszabadult a szellem a palackból: az ifjúság szervezkedni kezdett, megalakította a Petőfi-kört, amely a radikális átalakulás követelésének lett a motorja. Vitaesteken bírálták a diktatúrát, követelték Rákosi leváltását Az egyik ilyen vitán hangzott el a máig
ható érvényű fontos mondat Újhelyi Szilárdtól:
“itt nem csupán egyes személyeket, hanem az
egész nemzetet kell rehabilitálni.”
Emlékezzünk mindnyájukra, akik bátran
kiálltak eszméik mellett, s előkészítették a forradalmat. A forradalomhoz vezető úton a döntő lépést Rajk László és mártírtársainak 1956.
október 6-án megrendezett újratemetése jelentette, ahol a tömeg néma döbbenettel emésztette magában a tényt: hát mégis igaz, hogy hamis, koholt vádak alapján végeztetett ki embereket a hatalom.
Ekkortól felgyorsulnak a folyamatok: az
egyetemeken lázas hangulat uralkodik, a feszültség átterjed a gyárakra és a vidéki parasztokra is.
12 nap a történelemben egy pillanat töredéke csupán, 12 napot, a forradalom eszméit, céljait ideig-óráig el lehet titkolni az emberek elől,
el lehet ferdíteni az akkori történéseket, lehet
róluk homlokegyenest mást állítani, de a történelem arra figyelmeztet, hogy idővel az igazság felszínre kerül, és akkor számot kell adni
azoknak, akik a társadalom tudatát, történelmünket meg akarták hamisítani. Budapest, és
néhány nappal később a vidéki Magyarország
is a világpolitikát formáló események helyszíne lett. Dávid és Góliát, egy kis nemzet és egy
világbirodalom harcában akkor, 1956-ban hiába nyert Góliát, a győztes hosszabb idősíkban
gondolkozva mégis a magyar nemzet lett.
Hajtsunk fejet a nemzeti egység előtt, hajtsunk fejet a mártírok emléke előtt, akik egy
jobb életért, a demokratikus politikai berendezkedésért, a szabadságért és a függetlenségért, értünk és utódaikért, a mi jövőnkért is
küzdöttek. 1956 a méltóság, az emberi méltóság visszaállításának forradalma volt, amely
több volt, mint forradalom, mert bebizonyítot-

ta az egész világ számára, hogy a belülről táplálkozó rend erősebb, szilárdabb, mint a diktatúra jól szervezett, karhatalommal megtámogatott, az embereken átgázoló államszervezetének rendje. 1956 bebizonyította, hogy
egyetlen politikai rendszer még egy diktatúra
se maradhat fenn hosszútávon az emberek bizalma és támogatása nélkül.
1956 tiszta forradalom volt - az emberek leverték a gyűlölt jelképeket, de nem fosztogattak. Visszaállították a civilizációt és az erkölcsöt a kommunista diktatúra civilizálatlansága, törvénytelensége és erkölcstelensége után.
És 1956 forradalma azért is győzött, mert
maga volt a csoda megszületésében, létezésében és halálában. Születésében, mert ott és akkor jött a világra, ahol és amikor senki sem számított rá. Létezésében, mert azokban a napokban megnyílt az ég és ember feletti erő győzte le a poklot. És halálában is csoda volt, mert
bár jeltelen sírba, arccal föld felé fordítva, szögesdróttal összekötözve temették el, mégis feltámadt, itt van közöttünk ma is, és itt vannak
azok is, akik hitet tesznek mellette újra és újra.
Sokszínű, sodró erejű, tiszta célú és önbecsülésünket helyreállító forradalom volt az
1956-os, amelyet a szabad világ is elismert. Bár
az ő lelkiismeretük teljesen nem lehet nyugodt,
hogy tétlenül nézték eltiprását Azzal, hogy a
menekülőket befogadták, mégis szót emeltek
érte. Albert Camus a híres francia író a következő sorokat írta a magyarokról:
“A legázolt, bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért és igazságért, mint
bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse a fülét betömő, a szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia - s ez
a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok
az életüket adták, és soha, sehol - még közvetve sem - igazoljuk a gyilkosokat.”
1956 szellemisége és üzenete mindazoké,
akik lélekben egyetértettek vele, cselekedtek
érte, és áldozatot hoztak céljaiért. Hiszen akkor mi mutattunk példát a világnak az egész
emberiségnek, szabadságszeretetből és önfeláldozó hazafiasságból. És ez lehet az üzenete is,
hogy egy olyan értékrend szerint kell élnünk,
amely életünk és nemzeti történelmünk bármelyik pillanatában vállalható.
Közösségi életünk tartóoszlopai:
- az emberi jogok tisztelete
- a szabadság védelme
- a tudás megbecsülése
- az erkölcs ereje, a személyes példamutatás ereje
- biztonságosan működő gazdaság
- a társadalmi szolidaritás megerősítése

Mindenek felett demokratának kell lennünk, el kell utasítani mindenféle diktatúrát,
sőt azt is, amely a demokrácia álarcában akarja bekeríteni gondolkodásunkat.
Bibó Istvánt idézve: “demokratának lenni
annyi, mint nem félni!”
Tisztelt Ünneplők!
Azt mondják, a nemzetek történelmét a
győztesek írják, a világtörténelmet, az eseményeket formáló, formálni akaró mindenkori nagyhatalmak szerkesztik. Azt is mondják,
csak a jövő biztos, a múlt az bizony néha változhat. Nekünk magyaroknak megadatott ezt
a „múltat” megváltoztatni. A bukás tényét nem
tudjuk eltörölni, de sikerült felragyogtatni azt
az egykori célt, amiért oly sokan fizettek az
életükkel, börtönökben töltött évekkel, keserves mellőzésekkel, nélkülözéssel. A korábban
megírt történelmet az elbukottak, a vesztesek
csak ritkán tudják a világgal újra átértékeltetni, újra íratni. Mi magyarok azon kevesek közé
tartozunk, akiknek ez sikerült, és megadatott
történelmünk során.
Vállaljuk múltunkat, értékeinket, önmagunkat és akkor tetteinken keresztül a jobb
életet is elérhetjük!
1956 szelleme, amely mindannyiunk számára mérce, ma is kötelez. Ma is rá kell ébrednünk, hogy elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet.
Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a szabadságunkat, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból, csak egy
nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak,
gyermekeinknek.
Szabó József
önormányzati
képviselő
(Részlet az október 23-a
tiszteletére elmondott
ünnepi beszédből.)
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A zene lelki
erőforrás

Y

ehudi Menuhin, Kodály
Zoltán és Bárdos Lajos
egyaránt örömmel tekinthetett le a zene örök
birodalmából Dunakeszire október elsején. A világhírű hegedűművész javaslatára harmincöt esztendeje nyilvánította az UNESCO Nemzetközi Tanácsa e napot a Zene Világnapjává.
Kodály Zoltán ekkor már nem élt, ám zenepedagógiai életművének számos alapgondolata kap különös hangsúlyt ezen
az ünnepen. Nemkülönben igaz ez Bárdos Lajosra, mint Kodály tanítványára,
akinek ugyancsak életműve fontos részét
alkotja egyebek mellett a zeneelméleti
oktatás, és a kóruséneklés. S a sors különös kegye folytán, születésnapja október
elsejére esik.
S miért is örülhettek e napnak a zenei
nagyságok? Városunkban ugyanis két
helyszínen rendeztek ünnepi koncertet.
A Farkas Ferenc Művészeti Iskolában ez
alkalommal a tanárok léptek pódiumra.
Márkus Erzsébet népdalokat és klasszikus
dalokat adott elő, Madarász József gitáron, Szabó Réka fuvolán, Pétery Dóra és Pálos Grácia zongorán, dr. Domoszlai Erzsébet
és egykori tanítványa, jelenleg az iskolában tanár Plesoczkiné Vaitzer Adrienn négykezes zongorán, Kelemen Anna hegedűn
adott elő egy-egy zeneművet. A koncert
záró számaként Simonffy György mélyrézfúvós tanár Putifárné álma című virtuóz
művét játszotta el klarinéton Szilágyi Szabolcs Balázs. Egyébiránt ezzel a művel alkotója zeneszerzői első díjat nyert a legutóbbi országos klarinétversenyen.

A Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói közül több szólista, a Kicsinyek Kórusa valamint a Cantemus Kórus Kertészné
Hidvégi Zsuzsa és Altsach Gergely vezényletével a Jézus Szíve Templomban ünnepelte a világnap mellett névadójuk születésnapját is.
A művészeti iskolában dr. Ruszinkóné
Czermann Cecília igazgató asszony zenei anyanyelvünkről, a népdalról beszélt.
Idézte Kodály Zoltán 1952-ben megfogalmazott, s máig érvényes gondolatait: „Minden állampolgárnak joga, hogy
megtanítsák a zene alapelemeire, kezébe adják azt a kulcsot, amivel a zene elzárt birodalmába beléphet. A milliók szívét, fülét megnyitni a komolyzene számára nagy dolog, és mi, akik már régóta ezzel fáradunk, mindenki segítségét kérjük,
hogy a nagy célt minél inkább megközelítsük.”

Mi más lehetne a művészeti iskola pedagógusainak hitvallása, mint ez a gondolatsor, mint ahogy érvényes a Bárdos
iskola ének-zene emelt szintű oktatásán
fáradozó tanárok munkájára is. Náluk
első helyen áll a kóruséneklés, fogalmazott koncertnyitójában Horváthné Szentléleki Katalin igazgató asszony, mert ez az
a közösségi élmény, amely minden éneklő gyermek készségét, képességét, a dal,
a zene iránti kötődését fejleszti.
Köszönet illeti mindkét tanintézményt,
hogy városunkban a zene ünnepévé tette október elsejét. Akik jelen voltak a koncerteken, szép zenei élményekkel gazdagodtak. S osztozhattak Kodály Zoltánnak a templomi koncerten elhangzott
másik megszívlelendő gondolatával: „A
zene nem magánosok kedvtelése, hanem
lelki erőforrás, amelyet minden művelt
nemzet igyekszik közkinccsé tenni”. Reméljük, erre a nemes cselekedetre tartósan adottak maradnak a feltételek.
K atona M. István
Fotó: A szerző felvétele

Elismerés a Zene Világnapján

A

Zene Világnapja alkalmából a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában rendezett koncerten jelentették be, hogy
az iskola tanári kara Kliment Géza
volt önkormányzati képviselőt Farkas Ferenc
díjban részesítette. Indoklásában hangsúlyozta
dr. Ruszinkóné Czermann Cecília igazgató as�szony, hogy Kliment Géza két évtizeden át be12
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csülettel, tisztességgel, elhivatottsággal képviselte az iskola érdekeit az önkormányzati testületben például akkor, amikor szóba került az
alapítványi formában történő további működés
és akkor is, amikor azt tervezték, hogy az iskola
a megyéhez kerül. Ugyanis mindkét működési
forma hátrányosan érintette volna a művészeti
iskolát. A díjátadásra a koncerten került sor.

Városi néptáncgála

Kultúra

Telt ház előtt zajlott le október 9-dikén a városi néptáncgála a VOKE József Attila Művelődési Központban. A Nemzeti Emlékezet Program keretében a kormány az idei esztendőt Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére emlékévvé nyilvánította. Ennek jegyében a
Kőrösi Csoma Sándor Általános iskola rendezvénysorozatot tartott és záróeseményeként került sor a néptáncestre.

A

nézőtéren
helyet foglalt a bolgár, lengyel és erdélyi
testvérváros, Ravda, Sztary Sach, és
Székelykeresztúr, valamint a
romániai Urzicsény delegációja, Dióssi Csaba országgyűlési
képviselő, polgármester, Petrov
Bakanov Ravda polgármestere,
Kirov Gábor, a bolgár kisebbségi önkormányzat vezetője,
Simó Béla székelykeresztúri városi tanácsnok, Kárpáti Zoltán
nemzetközi kapcsolatokért felelős önkormányzati képviselő,
Lőrincz András a Polgármesteri
hivatal osztályvezetője.
A műsor kezdete előtt a jelen
lévők néma felállással adóztak
a Telekeszi TV 57 éves korában
elhunyt szerkesztő-operatőre,
Gulyás Péter emlékének.
A kétórás műsorban fellépő
együtteseket kis- és nagy diákok alkották s ez azért örvendetes, mert jelzi, hogy az oktatási intézményekben nagy
hangsúlyt fektetnek a néptánc
megismertetésére, megszerettetésére és sokak számára megtanulására is. Jó volt látni a kisebbek színpadon megjelenő

játékosságát, vidám önfeledtségét, ami esetükben fontosabb még, mint a pontos, precíz tánctudás. A nagyobbaktól
már ez utóbbit joggal elvárjuk,
s ezen az estén meg is feleltek
az elvárásnak.
A Kőrösi iskola három csoporttal mutatkozott be. Vidám, játékos felvidéki táncokkal kezdte a programot az elsőmásodik osztályos gyerekekből
álló Árgyélus néptánccsoport.
Bag községből való lakodalmi
ugróst, verbunkot és csárdást,
majd másodjára decsi táncokat
mutatott be a Csikófark együttes. Ezt követően a nagy hagyományokkal rendelkező s 2008-

ban újjáalakult Nap és Hold
tánccsoport „Így játszunk mi”
címmel húsvéti és pünkösdi
szokásokat elevenített fel.
Galga-menti gyermekjátékokból adtak át egy csokorra valót a Széchenyi István Általános
Iskola Alagi kiscsikók együttes
tagjai, ahol immár négy éve folyik néptáncoktatás.
Tizennyolc éve működik a
Radnóti Miklós Gimnáziumban a Rokka néptáncegyüttes.
Tagjai számára ma már lehetőség van arra, hogy alapfokú
néptánc bizonyítványt szerezhetnek a Farkas Ferenc Művészetoktatási Intézményben. A
kisebbek somogyi táncokat, a

nagyobbak dél-alföldi táncot
adtak elő.
A székelykeresztúri Tanulók Háza keretein belül működik öt éve a Mákvirág néptánccsoport. Céljuk, hogy erősítsék a magyarságtudatot,
ápolják az emberi kapcsolatokat. Örömmel üdvözöltük őket
ezen az estén, elsőként gyerekcsoportjukat, a felcsíki táncokkal fellépő Kismákvirágokat.
A nagyok a Maros-mentéről,
Vajdaszentiványból való táncokat mutattak be.
Nemrég még a Kőrösi iskola tanulója volt, s ezen az estén
nemrég alakult zenekarával lépett színpadra nagy sikerrel
Mészáros Sára népdalénekes.
Az est zárószámaként a Fóti
Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2. évfolyamos diákjai léptek színre bodrogközi táncokkal. Ezt
követően a nézőtér átalakult
táncházzá s jó ideig eltartott a
mulatság, melyen a talpalávalót Mészáros Tibor és zenekara
szolgáltatta.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Szent Mihály napi búcsú
A katolikus tanítás szerint a búcsú az egyház által előírt
cselekedetek elvégzése után a bocsánatos bűnök elengedését valamint a tisztítótűzben való szenvedés
megrövidülésének elnyerését jelenti. A kifejezés tehát arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől.

„Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.”
(Szent Mihály ima)

búcsú latin megfelelője az
indulgentia kifejezés, melynek
jelentése „elengedés”. Búcsút az
nyerhet, aki a templomot vagy
búcsújáró helyet felkeresi, meggyón, áldozik, imádkozik és egyéb ájtatosság és előírási formákat elvégzi.
A búcsújáró helyek felkeresése pedig ahhoz az ősi hiedelemhez kapcsolódik, hogy
az istenség bizonyos helyeken jobban meghallgatja a kérést és kedvesebb neki a tiszteletadás.
Egy templom búcsúja tulajdonképpen
annak a szentnek az ünnepnapja, akinek a

innen ered a „Szent Mihály öltöztet, Szent
György vetkőztet” szólás is.
Az idei dunakeszi búcsú október 3-án
került megrendezésre a Szent Mihály
templom és a Radnóti Miklós Gimnázium környékén, ahol különböző szórakoztató játékok, árusok és édességes standok várták a város lakóit, kicsiket és nagyokat egyaránt. A dunakesziek legnagyobb örömömére az időjárás is kedvezett
a programnak, délutánra a nap is kisütött
és hömpölygő tömeg lepte el településünk
régi városmagját.
Legindi Tímea

A

tiszteletére a templomot felszentelték. Így
lehet az, hogy Dunakeszin a Szent Mihály
napi búcsú vált hagyománnyá. Azon túl,
hogy Szent Mihály arkangyal városunk
védőszentje – éppen ezért a település címerében is megtalálható –, az ő tiszteletére szentelték fel főplébánia templomunkat
is. A mennyei hadak vezérének ünnepnapja szeptember 29.
Szent Mihály arkangyal ünnepe egyébként hagyományosan a lakodalmak ideje,
amely november 25-ig, vagyis Katalin napig tartott. A néphagyomány Mihály napjától várja az időjárás hidegre fordulását,

ERKEL HETEK A KŐRÖSIBEN
Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából több héten
keresztül ismerkedhetnek tanítványaink a nemzeti opera megteremtőjének életével és a korral, melyben élt és alkotott.

I

skolánk sikeres pályázatot nyújtott be
a Balassi Intézethez
– az elnyert 500 ezer forintos
támogatás nyújt lehetőséget a
tervezett programok megvalósítására. Már meghirdettük az
emblématervező versenyt, és
hamarosan indul a CD és DVD
borító tervezés, felkerült paravánjainkra a házi Erkel kiállítás, melynek anyagából vetélkedőt hirdettünk.
A játékfilmek kedvelői a
Filmklub előadásain ismerkedhetnek a zeneszerző életével
és a korszakkal.
Erkel Ferenccel foglalkozó
műsorok szerkesztésére fókuszál iskolarádiónk, és Erkel újság szerkesztésére invitáljuk
az érdeklődő diákokat. Ha14
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marosan Erkel futásra hívjuk
a gyerekeket, rendezünk sakkversenyt, lesz „Játék és
muzsika”, és érdeklődve várjuk Erőss
Csaba zeneszerző interaktív előadását.
A zeneszerző
születésnapján Erkel fa
ültetésével tes�szük még emlékezetesebbé és
maradandóbbá
az Erkel heteket a
Kőrösiben.
Felső tagozatosaink az őszi
kirándulási napon a főváros
Erkelhez kapcsolódó emlékhelyeit keresik fel. Látogatást
tesznek az Operában, megte-

kintik az Erkel kiállítást a Liszt
Ferenc Múzeumban és ellátogatnak a fiumei úti Nemzeti Pantheonba. Hamarosan iskolánkba érkezik az
1800-as busz,
a Petőfi Irodalmi
Múzeum
utazó interaktív Erkel kiállítása.
Novemberben történeti játszóház és táncház keretében ismerkedhetnek az érdeklődők a nemzeti romantika
korával. A 8. osztályosok palotás betanulásával készülnek
a báli szezonra, toalettjük kiegészítőit (legyező, táncrend

stb.) pedig kézműves foglalkozásokon készítik el.
A különféle versenyeken,
vetélkedőkön résztvevők az
emblématervező versenyben
első helyezett logójával díszített pólókat, továbbá a Balassi
Kiadó által megjelentetett impozáns Himnusz facsimile kiadást kapják jutalmul.
A nagyszabású programsorozatot a Tungsram Kodály
Zoltán Férfikar hangversenye
zárja december közepén.
A hátralévő programok időbeli terve:
November 8. Erkel-fa ültetés, és Erőss Csaba zeneszerző előadása
November 27. Történeti játszó- és táncház a nemzeti romantika jegyében
December 17. Tungsram
Kodály Zoltán férfikar hangversenye.

emlékezés

Gulyás Péter emlékére

Köszönöm 
az
együttérzést

Mély részvét mellett több százan vettünk végső búcsút Gulyás Pétertől, a Telekeszi TV szerkesztő-operatőrétől…
Meghatottan mondok
Ismét „elment” egy kiváló szakember, aki a legendásan híres
és tisztelt szülei, Gulyás Béla fotográfus, és édesanyja, Magdi
köszönetet mindazoknéni segítségével vált a fotózás szakavatott mesterévé. A múlt
nak - barátoknak, ismeszázadi Alagon és Keszin évtizedeken át a Gulyás Fotó volt
rősöknek, a város közaz egyetlen, ám nagyra becsült fényképész stúdió. Generációk
életi személyiségeinek
ezreinek örömét, bánatát örökítették meg egy életre a pillanat
elkísérték utolsó
mozdulatlanságát
őrző fényképeken. Ebben aVOLÁNBUSZ
miliőben ne"
Zrt.
Menetrendi- akik
tájékoztatás:
velkedett Péter, aki szülei nyomdaikon haladva az évek múútjára, szeretett férjeH - 1091 Budapest, Üllői út 131."
www.volanbusz.hu
"
lásával,
tehetségével, emberi tisztességével, határtalan önzetmet, Gulyás Pétert,
"
lenségével sokak számára ő" volt „AGULYÁSPETI”… Szenvesírjára elhelyezték a
délyesen szerette, és magas színvonalon művelte mesterségét.
tisztelet és a megbeNyitott és fogékony volt az új iránt. Az első hívó szóra csatlacsülés koszorúit, virákozott a rendszerváltozás időszakában formálódó városi tegait. Köszönöm, hogy
levíziós stábhoz, hogy egy életen át szolgálja a helyi nyilvánosság ügyét. Interjúk és tudósítások megszámlálhatatlan kimély gyászomban velométer hosszúságú filmtekercsei őrzik a riportalanyok iránti
lem vannak, jelenlétükőszinte alázattal rögzített híranyagait…
kel, és főhajtásukkal kiPéter szerette az embereket, a számára oly kedves keszieket, akik az ő emlékét örökre szívükbe zártak.
fejezték Péter iránti szeMindörökre szívünkbe zártunk…
retetüket.
Kedves Péter! Nyugodj békében!

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ
Vetési Imre

Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy

Gulyás Péterné

2010. október 30., 31.
és november 1-én
MENETRENDI
TÁJÉKOZTATÓ
(szombat, vasárnap, hétfő)

Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2010. október 30., 31. és november 1-jén (szombat, vasárnap,
a halottak
napjára
való tekintettel
közvetlen autóbuszjáratokat
közlekedtetünk
Dunakeszi,
hétfő)
a halottak
napjára
való tekintettel
közvetlen autóbuszjáratokat
közlekedtetünk
Dunakeszi,
Alagi temetőhöz azAlagi
alábbi
útvonalon
menetrend
szerint:
temetőhöz
azés
alábbi
útvonalon
és menetrend szerint:
Alagi temető–Vasbolt-Barátság u.-Szilágyi u.-Kossuth u.-Szabadságliget-Fóti u.-Alagi temető

A járatok csak menetjeggyel vehetők igénybe, a 65 éven felüliek díjtalanul utazhatnak.
A menetjegy ára egységesen 165,-Ft.

VOLÁNBUSZ Zrt.
A járatok csak menetjeggyel vehetők igénybe, a 65 éven felüliek díjtalanul utazhatnak.

BUDAPEST

A menetjegy ára egységesen 165,-Ft.
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egyházi élet

Beszámoló a város új
orgonájának felszenteléséről

A

szentmise a Servite,
a Harmónia Sacra
és a Szent Mihály
kórusok énekével
indult, amelyet már az új orgona első megszólalása kísért.
Bevezetőként Kurdics József
plébános és Bán Mihály az egyháztanács elnöke megköszönte
a püspök úrnak, hogy elfogadta az egyházközség meghívását. A megyéspüspök a szentmise bevezetőjében szólt az
október 3-i nap különlegességéről, melyet egyrészt a templom védőszentjének búcsújához és az új orgona felszenteléséhez, másrészt az önkormányzati választásokhoz kapcsolt.
Az első kettőt a helyi közösség, az utóbbit pedig az egész
társadalom ünnepének nevezte. Prédikációjában részletesen
szólt a felnőttek felelősségéről,
hitéleti megújulásáról. Beszédének talán legemelkedettebb
pillanata az volt, amikor kérdést intézett hallgatóságához
miszerint: „Ismer-e bárki a jelenlévők között olyan pontot
az alkotmányban, amely tiltaná a könyörületességet, az egymás iránti segítségnyújtás vállalását?”
Lényegében ezt emelte beszédének központi gondolatává, és az egymásra figyelést, a
segítségnyújtást ajánlotta a jelenlévők meghatározó cselekvéseinek irányt adó céljává.
A hívek áldozása közben
Gyombolai Bálint érett és szép
énekhangján szólalt meg Cesar
Franck Panis Angelicus című
műve, amely az új orgonával
együtt különleges és maradandó érzelmi hatást keltett.
A szentmise végén a BKM
Orgonaüzem Kft. vezetője Békés Balázs beszélt röviden az új
orgona megalkotásáról. Meg16
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hatódottan szólt arról, hogy
helyi vállalkozásként nem csupán szakmai kihívásnak tekintették az új hangszer megépítését, hanem különös lelki elkötelezettséggel láttak a munkához. Egyedülinek és szinte
példátlannak tapasztalták azt
az együttműködést, amelyet az
egyházközség megbízottjaival
kialakítottak. Ez a fajta kapcsolat is tovább erősítette bennük, hogy minden tudásukat
felhasználva olyan orgonát készítsenek, amely képes lesz évszázados kihívásoknak is megfelelni. A vállalkozás vezetője bemutatta azokat a munkatársait, akik e ritka foglalkozás
nagyszerű mesterei. A megszólaló orgona áradó hangja és a megjelentek tapsa jelezte a közel öt éves előkészület és
a közel két évig tartó sikeres
alkotómunka elismerését. Az
orgonaüzem vezetője megköszönte Baróti István tanár úrnak, az orgona tervezőjének és
megszólaltatójának, valamint
az egyház megbízott képviselőinek a közös munkát. Majd
az egyházközség és az egyházmegye köszöneteként Kurdics
József plébános méltatásával,
dr. Beer Miklós püspök úr elismerő okleveleket nyújtott át
azoknak a személyeknek, aki
legtöbbet tették az orgonaépítéséért. Ezen túlmenően megköszönték minden adakozónak és támogatónak azt a segítséget, amellyel bármilyen
módon hozzájárultak ennek a
liturgikus és kulturális célokat
is szolgáló, rendkívüli összefogásként létrejött hangszernek az átadásához. E helyütt is
ki kell emelni dr. Gyombolainé
Kindler Edit nevét, aki a kezdetektől fogva a legkitartóbb
szervezője és rendíthetetlen tá-

Fotó: Hohner Miklós

Rendkívüli érdeklődés mellett került sor az új orgona bemutatására és felszentelésére a dunakeszi Szent Mihály-templomban. A dr. Beer Mikós váci megyéspüspök által celebrált nagymisén a templomot zsúfolásig megtöltötték – mintegy 700-an – a hívők és azok az érdeklődők,
akik az új orgona megszólalására voltak kíváncsiak.

Békés Balázs
orgonaépítő mester,
a Dunakeszi BKM
orgonaüzem Kft.
cégvezetője

mogatója volt az orgona megépítésének.
Befejezésként félórás koncertet adott Baróti István, az új orgona tervezője, az esztergomi
Főszékesegyház orgonaművésze és karnagya, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem egyházzenei tanszakának tanára.
A művész úgy válogatta az előadott műveket, hogy azok az új
orgona hangzásvilágát és különleges lehetőségeit bemutassák. Bach, Krebs, Liszt, Stanley
műveinek nagyszerű tolmácsolásban elhangzott fogadtatása

előre jelezte, az orgonazene szerelmesei gyakori látogatói lesznek a Szent Mihály-templomnak. A művek hol áradó, hol
könnyed és játékos részletei köszöntötték az összefogást, a közösségért való tenni akarást, az
adakozást, a merész és hittel teli
feladatvállalást. S még Valakit,
Valakit, aki láthatatlanul ült
közöttünk, aki bizonyára mindenkinél jobban akarta és segítette ennek a remek hangszernek a megszületését. Igen, Ő is
ott ült és érkezésekor tágra nyitott egy ajtót, amelyen keresztül

emlékezés
a zene segítségével újra összekapcsolódott ég és föld, múlt,
jelen és jövendő.
Az új hangszer immár készen áll a szolgálatra, megszületett az egyház és zenei kultúra segítésére, de egyben a jelen
nemzedék üzenetét és viszi a
jövőbe: hogy összefogással és
kitartó akarattal minden elérhető, a legnehezebb helyzetekben is lehet maradandó értéket
teremteni.
Itt kell megemlíteni, hogy az
1892-ben a Rieger orgonakészítő cég által épített „öreg” orgona a felújítás után a budapesti Terézvárosi templom szentélyében teljesít majd liturgikus
és művészi célú szolgálatot.
A hangverseny után az egyházközség fogadást adott a
gimnázium aulájában. A fogadáson megjelentek Beer Miklós püspök úr mellett a városban szolgáló egyházak vezetői, az orgona építői és azok
a meghívottak, akik jelentősebb adományaikkal segítették
az 50 milliós költséggel elkészült új hangszer megépítését.
Az egyházközség nevében dr.
Gyombolai Márton köszöntötte a meghívottakat és pohárköszöntőt mondott, melyet valamennyi segítő tiszteletére az
alábbiakban idézek.
„Kedves Püspök Atya, Kedves Testvérek!
Egy pohárköszöntőben esélytelen lenne több száz nevet felsorolni, inkább bele sem kezdek. Három nevet azonban
mégis szeretnék megemlíteni.
Az első név: Szekeres Misi.
Idén tavasszal, már halálos

ágyán mondta: Istenem, még
ennek az új orgonának a hangját úgy szeretném hallani! – Feleségem azt válaszolta: Misikém,
hallani fogod! És hisszük, hogy
ma hallotta is, és velünk együtt
gyönyörködött benne.
Mikor az ő nevét említem,
gondoljunk mindazokra, akik
az orgona építői-támogatói közül már a Jóistenhez költöztek.
A második név Baróti István
tanár úré, aki nemcsak hihetetlen tudásával és tapasztalatával, de főleg kifogyhatatlan, derűs hitével segített nekünk akkor is, amikor bennünk néha
alábbhagyott a remény.
Mikor az ő nevét említem,
gondoljunk hálával mindazokra az élő testvéreinkre, akik
bármilyen módon előmozdították az orgona ügyét.
Végül a harmadik név: Szent
Mihályé. Az Úristen őt olyan
csodálatosan tündöklő személynek teremtette, hogy minden alapja meglett volna arra,
hogy csakis magában gyönyörködjék – de ő egyedül Isten dicsőségét akarta szolgálni. Ezért,
és csakis ezért lehetett ereje legyőzni az Úr ellen lázadó, önérvényesítő lelkeket.
Mikor az ő nevét említem, gondoljunk mindazokra, akik valaha is játszani fognak ezen az orgonán – hogy ők se keressék soha
a maguk sikerét, hanem mindig
Isten dicsőségét akarják szolgálni. Hogy akik az orgona hangját hallják, azoknak megnyíljon
a lelke, és ráhangolódjanak Isten
szépségére és nagyságára. Adja
Isten, hogy így legyen!”
Varga Tibor

Sírhelyek megváltása
Értesítjük az érintetteket, hogy a városi temetőben a sírhelyek
megváltási ideje 25 év, a kolumbárium használat 10 évre szól.
Kérjük, hogy amennyiben a temetéstől számított fenti időszakok elteltek, a sírhelyeket szíveskedjenek újra megváltani. Az
1986 előtti sírhely-megváltás, illetve 2001 előtt váltott kolumbárium használat jár le idén.
A sírhely-megváltás díja: egyes sírhely 18.750 Ft,
kettes sírhely: 35.000 Ft, Urnasírhely: 22.500 Ft, Kolumbárium használat díja: szimpla: 8.750 Ft, dupla
15.000 Ft.
A megváltás a Dunakeszi Fóti úti temető irodájában, a Mécses
Kft.-nél történik,
Hétköznapokon 08.00.-16.00-ig.

Stehlik Ferenc
emlékére
Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászoló
Barátok, Ismerősök!

N

ehéz most bármit is mondani, hiszen a gyász, a fájdalom
mindannyiunkban friss és
még szinte magunk előtt látjuk Stehlik
Ferenc képviselő urat, Ferit a képviselő-társat, Ferit, a barátot. Nehéz most
búcsúzni a mindig mértéktartó, nyugodt városi honatyától, politikustárstól, az egyszerűséget szerető, önzetlen embertől. Nehéz ezt elhinni, nehéz ezt tudomásul venni.
2002-től kezdve városatyaként állhatatosan, következetesen
képviselte választókörzetét, szűkebben vett idézőjeles hazáját, a
Gyártelepet és a hozzákapcsolódó utcákban élő Dunakeszieket.
Mai divatos szóhasználattal mondhatnánk, hogy pragmatikus
ember volt!
DE mindig az emberekért elkötelezett baloldaliként fogalmazta
meg mondandóját, és soha nem tagadta meg korábbi önmagát!
Akik a rendszerváltás előtt is ismerték, tudják, hogy erre nem is
volt szüksége, hiszen rendszertől függetlenül mindig ugyanazokat
az értékeket képviselte.
Tevékenységével sikerült azt elérni, ami egy városban nagy elismerés, és csak keveseknek adatik meg, hogy ő az egész város - függetlenül attól, hogy személyesen ismerték-e - “Stehlik Feri”je lett.
Az élet iskolája, az élet tanítása mélyen bevésődött egyéniségébe: hűség, kitartás, állhatatosság, becsület, barátság, szeretet. Lelki egyensúlyát, békéjét adták e szavak!
Élete, politikai tevékenysége, értékrendjének következetes képviselete olyan példaként szolgálhat a jelen és a jövő városi politikusai számára, amely csak megfelelő szerénységgel és az emberek
iránti elkötelezettséggel lesz követhető!
Stehlik Ferenc képviselő úr, Stehlik Feri képviselőtársam érdemei elvitathatatlanok, ezért a 2006-ban megválasztott, korábbi képviselő-testület utolsó ülésén úgy döntött, hogy Stehlik Ferencet saját halottjának tekinti.
Végül el kell mondanom egy a Dunakeszi iránti elkötelezettségére és rá magára is oly annyira jellemző - történetsort…
Az utóbbi egy évben egy bizottságban voltunk, két ellenzékiként. Betegségének elhatalmasodásakor kérte, hogy kezelései miatt egy más időpontra tegyük a bizottság üléseit. Majd amikor műtétjei miatt nem tudott az üléseken jelen lenni, kérte, hogy rendszeresen számoljak be az ott történtekről.
A halála előtti napon, pénteken - amikor a kórházból hazatért telefonon sok mindenről beszélgettünk, de beszélgetésünk végén
felhívta a figyelmemet, hogy ha esetleg nem tudna eljönni a keddi
bizottsági ülésre, akkor - műtétje miatt - mentsem ki.
Mint később kiderült, egyike voltam azoknak, akik utoljára beszélhettek vele, mivel másnap szombaton reggel kaptam a hívást,
hogy Stehlik Feri földi pályafutását befejezve, elhunyt!
Elvesztése óriási űrt hagy maga után.
Búcsúzunk tőled! Köszönjük barátságod, szolgálatod! Emléked
tisztelettel megőrizzük!
Végül engedjék meg, hogy Dunakeszi város önkormányzata, képviselő-testülete és a magam nevében együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzem ki a családnak, a hozzátartozóknak
és valamennyi gyászolónak!
Nyugodjék békében!
(Részlet Dr. Kiss Róbert gyászbeszédéből.)     
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kultúra

Dunakeszin élő írók, költők
felolvasó estje

Dunakeszin immár többéves hagyomány, hogy a helyi írók, költők felolvasó est keretében mutatják be régi/új alkotásaikat művésztársaiknak, valamint a szélesebb nagyközönségnek. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár által kezdeményezett felolvasó est ily módon
teret biztosít nem csupán az alkotók és a közönség egymásra találásához, de elősegíti egy –
egymás munkáit ismerő és figyelemmel kísérő – igazi alkotóközösség létrejöttét is. Az Olvasó
Város elnevezésű program keretében megvalósult est az idén október 14-én került megrendezésre a könyvtárban. A felolvasó est ezúttal is teltház előtt zajlott, és külön öröm, hogy a nézők
között a legkülönfélébb korosztályok képviselői ültek.

A

z irodalmi program megkezdése előtt Preysing Frigyes főtanácsos
könyvtáros, a Médiatár vezetője
adta át a közelmúltban lezárult Erkel-vetélkedő nyerteseinek díjait. A zenei vetélkedőt, melyet Erkel Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából írt ki a
városi könyvtár, a vártnál is nagyobb érdeklődés kísérte – tudtuk meg Preysing Frigyestől.
A nyertesek – Bojtor Zsófia I. helyezett, Bojtor
Szabolcs II. helyezett, valamint Kútvölgyi Lilla
III. helyezett – értékes könyvjutalmakban részesültek.
A felolvasó est vendégeit Németh Klára
könyvtáros köszöntötte, aki a programot szervezte, aktív szerepet vállalt magára az előkészítésben. Mint mondta, a mostani rendezvényre összesen 37 dunakeszi író/költő kapott meghívást, akik közül 19 alkotó tudott élni a felkínált lehetőséggel. A megjelent művészek közül

többen már visszatérő vendégnek számítanak
a városi könyvtár felolvasó estjén, de a korábbi névsor kiegészült a tavaly meghirdetett irodalmi pályázat nyerteseivel is. Az alkotó tevékenység, s ezen belül is az írás az ember egyik
legfontosabb és legalapvetőbb önkifejezési eszköze, mely nem csupán gondolataink és érzéseink megfogalmazásában segít, de közelebb
visz önmagunk megismeréséhez is – mondta
Németh Klára. Mindamellett az alkotó ember
tevékenységével nem csak önmagának, de szűkebb és tágabb környezetének is örömöt szerez. Ezért fontos, hogy a létrejött művek kilépjenek „a négy fal közül”, s megmutassák magukat másoknak is. Ez a rendezvény erről a megmutatkozásról szól. A köszöntő után Németh
Klára az est további moderátorának, Legíndi
Tímeának adta át a szót. A prózával és versekkel érkező művészek rövid bemutatkozás után
maguk olvasták fel alkotásaikat. A hosszabb,

rövidebb művek között megannyi különböző
hangvételű és hangulatú írás szerepelt: a keserű-szomorúba hajlótól a fanyaron át a kacagtatóig. A témaválasztás hasonló sokszínűséget
mutatott. A személyes élettörténetek fölvillanó
epizódjai mellett találkozhattunk a mindennapi élet apró-cseprő mozzanatait, örömeit, bánatait megszólaltató versekkel, de fiktív, meseszerű történetekkel is.
Maczkay Zsaklin
A felolvasó esten a közönség az alábbi szerzők alkotásait ismerhette meg:
Aranyi Péter, Dér Győző, Arlett László, Tóth
Imre, Péntek Lajos, Csongor Andrea, Katona
M. István, Kardos József, Hajdú Csilla, Lucza
Tibor, Pál Benedek, Vándor Gábor, Varga Georgina, Varjas János, Kiss Orsolya, Tóth Enikő,
Vincze József-Babják Annamária.

Olvassunk együtt! 2010 a Családi Olvasás Éve
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár az iskolai könyvtárakkal együttműködve nagyszabású olvasási programot hirdet Olvasó Város címmel. Legyenek partnereink ebben, vegyenek részt az olvasási játékban és szép
nyereményekkel is gazdagodhatnak.

N

apjainkban a számítógép, az Internet tömegessé vált használata
teljesen megváltoztatta az olvasási szokásainkat, az olvasási kultúránkat. Mi könyvtárosok szorgalmazzuk, hogy
a mai digitális világban is próbáljunk meg kitartani a könyv, az olvasás mellett, bízzunk az
olvasás személyiségformáló erejében. Ha jól
választunk könyvet, beleélhetjük magunkat történelmi pillanatokba, megismerhetjük híres emberek életét, érzelmi szálakat szövögethetünk
a szereplőkel együtt, felfedezhetjük a világot.
Megismerhetjük a múltat, a jelent és gondolkozhatunk a jövőről. Érdemes tehát olvasni! Lehetünk kettesben a könyvvel, olvashatunk családi körben, barátainkkal is megoszthatjuk élményeinket.
Mindössze annyit kérünk, hogy 2010. szeptember 24-november 24-e közötti időszakban
legalább egy szépirodalmi művet olvassanak
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el, és ezt a könyv adatlapjának kitöltésével
igazolják. Fontos, hogy család, barátok, ismerősök figyelmét felhívják a részvételre, és megkérjék őket, hogy ők is hívják fel barátaik, ismerőseik figyelmét. Így érhetjük el, hogy olvasó
város legyünk.
A programban való részvétel a következő
módon történhet: Jelentkezni lehet az Olvasó Pontokon, ahol részvételi kártyát, és könyv
adatlapot kapnak.
Olvasó Pontok:
• Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár /Kossuth út 6./
• Sz. Fiókkönyvtár /Állomás sétány 17./
• Bárdos Lajos Általános Iskola iskolai könyvtára /Iskola sétány 18./
• Fazekas Mihály Általános Iskola iskolai
könyvtára /Radnóti út 2./
• Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola iskolai könyvtára /Garas u. 26./
• Radnóti Miklós Gimnázium iskolai könyvtára

/Bazsanth Vince út 10./
• Széchenyi István Általános Iskola iskolai
könyvtára /Károlyi út 24./
• Szent István Általános Iskola iskolai könyvtára /Táncsics út 4./
A játékban résztvevőkre díjak, kedvezmények várnak. Az egyéni játékosok mellett idén
a családok is díjazásban részesülnek. A részletekről felvilágosítást kaphatnak az Olvasó
Pontokon és a www.dkvk.hu/olvasovaros/ honlapon.
Csonka Mária

helytörténeti mozaik

Alag centenárium XXII.

A

Alag építészeti értékei

z Alagon letelepedett trénerek, zsokék és istállótulajdonosok érthető
szükséglete volt, hogy maguknak
és családjaiknak megfelelő életkörülményeket teremtsenek. Mivel a lóversenyzés nagyon sok pénzt megmozgató sportág
volt, többségük szép villát, kúriát tudott emelni a községben. Ezek a villák tükrözték azokat
a sikereket, amelyet a versenypályán elértek.
Az épületek többsége a tréningtelepen, vagy
Alag központjában, a Fóti út és a Kossuth Lajos utca által határolt térségben áll.
A tréningtelepen található a Hitch-kúria,
amely a híres trénerről, Hitch Róbertről kapta nevét. A szabadon álló, földszintes, téglalap
alaprajzú épület főhomlokzata 1-5-3 osztású,
baloldalán enyhén előrelépő rizalit áll, középső része előtt fából ácsolt tornác húzódik. Hátsó homlokzatán is egy-egy tengely között félig
síkba simuló falsíkba simuló tornác áll, előtte oromzatos, fából készült bejárati résszel. Az
épületet jelenleg lakóházként használják.
Szintén a tréningtelep dísze a Horthy-kúria, amelyben Horthy Jenő (a kormányzó
öccse) lakott, akinek szintén volt versenyistállója Alagon. A szabadon álló földszintes kúria téglalap alaprajzú, főhomlokzata
1-5-3 osztású, baloldalán enyhén előrelépő
rizalit áll, középső részén pedig fából ácsolt
tornác húzódik. Hátsó homlokzatának nyílásritmusa 2-4-1, szélein enyhén előrelépő rizalittal, középső részén lombfűrészdíszes veranda. Oldalhomlokzatai közül a jobboldalit 3 osztású, félkörívesen előrelépő
rész díszíti. A baloldali 1-1-2 osztású, rizalitja oromzatos. A korabeli kúria 4-5 szobával rendelkezett, jelenleg a
Nemzeti Lóverseny Kft. irodái működnek benne. Az épület híven tükrözi eredeti tagolását, elrendezését.
A tréningtelep dísze a földszintes,
L-alakú Hesp-kúria, a világhírű (többek
között Kincsemet is trenírozó) család istállójának a központja. Az épület belső
oldalán fa tornác található, a szárnyvég
2-1-2 osztású, a középső tengely felett oromzat húzódik, benne világítóablakkal. Hátsó
homlokzata 3-2-2 tengelyes, középrizalitja
felett oromzat helyezkedik el.
A tréningtelepen kívül, a régi Alag szívében is számos szép kúriát találunk. Alag belvárosában áll az Odalscalchi-kúria, amelynek építése 1910-re tehető. Tulajdonosa herceg Odescalchi Béla volt, aki nagy lótenyésztőként és versenyistálló-tulajdonosként a
30-as évek elején a lovaregylet elnöki posztját
is betöltötte. A földszintes épület jellegzetessége a ma is felismerhető, tömbszerű, emeletes torony, amelyben a herceg anno zongoraszobát rendezett be.
A szép alagi villák közé tartozik a Batthyány Elemér utcában található Pretznerház is, amely tulajdonosáról, Pretzner Imréről kapta a nevét. Pretzner a két világháború közötti időszak híres zsokéja volt, győzelmeiből tehetős ember lett. Nagyon sokat
áldozott a község szépítésére, segítette az út-

lóversenyzést olyan tökélyre vitte, hogy egy
építéseket, sokat jótékonykodott. 1910-ben,
ízben a sampionátust is elnyerte. Háza küebben, a klasszikus jegyeket hordozó épületlönleges hangulatú, mór stílusban épült. Laben tartotta alakuló ülését az alagi közgyűzac- és tüdő színezésével, tiszta formavilágálés, és egészen 1912-ig, a községháza felépülval különleges hangulatot áraszt.
téig rendszeresen itt üléseztek.
Kiérve Alag egyik legfontosabb útjára, a
Szintén az utcában található az idomár
Fóti útra óhatatlanul megakad az ember szeHesp-dinasztia két villája. A Hesp Róbert
a XIX. század derekán költözött Angliából Magyarországra, kezdetben falkamester volt, majd versenyistállót alapított Gödön. Hesp Róbert 1876-tól lett a verhetetlen Kincsem trénere. Hesp Róbert utódai
1890-es években költöztek Alagra, amely
fokozatosan a magyar telivérsport tréningközpontjává nőtte ki magát. A család több tagja jelentős karriert futott be
trénerként, villáik ma is az alagi utcakép
meghatározó elemei. Szinte pontosan a
Hesp villákkal szemben helyezkedik el
az utcában a szépen felújított és karban
tartott Csompora-ház, amelynek korábbi lakója és névadója neves akadálylovas
Az egykori He
rberstein -ház
a Mihály utcá
volt a húszas-harmincas években.
ban
Alagon azonban nemcsak a trénerek,
zsokék és istállótulajdonosok villái az érdeme a Taral-Huxtable-Esch villán. Az épükesek, hanem a mesteremberek házai is. Ezen
let 1903-ban épült a klasszikus angol kúriák
általában kisebb léptékű, de nagyon szép kimintájára. A háromszáz négyzetméteres villa
vitelű házak. A Csompora-háztól
építője herceg Festetics Tasziló volt. Ő maga
azonban nem lakott az épületben, hanem azt
mindig kedvenc lovasainak ajándékozta. Így
lett a villa első lakója az amerikai Fred Taral,
a kilencszázas évek zseniális zsokéja. Második lakója az angol Robert Huxtable volt, aki
a Monarchia legkedveltebb lovasa volt korában. Az utóda sem volt akárki, egy valódi
világrekorder, Esch Győző. Esch a mai napig az egyetlen lovas a világon aki tizenkét
derby-n tudott diadalmaskodni. Ő 1927 és
1937 között volt a Festetics-istálló lovasa, a győzelmeinek száma eléri a 800-at,
amelyből 200-at klasszikus versenyeken
-ban
aratott. A zsokéság után trénerként dol73
19
a
ill
-v
A Scheibal
gozott Alagon, leszármazottai még a mai
napig is a településen élnek.
A Taral-Huxtable-Esch villától alig száz
méterre találjuk egy másik zsokéfenomén
egy pár lépésnyire találunk rá a Batthyány
házát, a Scheibal-villát. Scheibal József a két
Elemér és a Mihály utca sarkán Goldberg Sivilágháború közötti időszak európai-szintű
mon építész lakóházára. Goldberg tervezte és
zsokéja volt. Jóval több, mint ezer futamot
építette 1910 és 1912 között az alagi községnyert, tizenegyszer lett sampionzsoké. Igaházát és az elemi iskolát. Házának érdekeszi lokálpatrióta volt, aktívan részt vett Alag
sége, ahogy szépen ötvözi az angol téglaépíközéletében számos kulturális és jótékonysátészet stílusjegyeit a kalotaszegi oromfalképgi egyesület tevékeny tagjaként. Egyike volt
zés motívumaival. Mesterségének jelképeit a
a legkiválóbb magyar zsokéknak, akiknek
ház homlokzatán is megjelenítette.
nevét Európa-szerte ismerték. Villája neoA Goldberg-háztól nem messze a Mihály
klasszikus stílusban épült. A háború után az
utcában áll Dorn kovács háza. Dorn valójáAlagi Bőripari Szövetkezeté lett, majd a közban patkolókovács volt, és az Alagon élő legelmúltban ismét tulajdonosváltás követkejobb ló-kovácsnak tartották. Munkája olyan
zett be az ingatlannál. Az épületen jelentős
nagy megbecsülésnek örvendett, hogy főkül- és beltéri átalakításokon esett, amelyek
urak, mágnások álltak sorba nála, hogy ő
jelentősen rontották külső megjelenését.
patkolja meg versenylovaikat. Házán még
Alag utcáin járva még számos szép villáma is büszkén díszeleg egy lófej, mint mesval, kúriával találkozhatunk. Ezen utcaképet
terségének címere. Kicsit távolabb az utcámeghatározó épületek szakmai felmérése naban áll a Herberstein-ház. Gróf Herberstein
gyon szükségszerű lenne.
Henrik ősi német családból származott, felCsoma Attila
menői birodalmi grófok voltak. A húszas
helytörténész
években költözött Alagra, ahol kedvtelését a
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portré

A valóra vált álom

Ritka ajándék az élettől, hogy a gyermekkori elhatározást felnőttkorban sikerül megvalósítani és a választott hivatást nyugdíjba vonulásig gyakorolni. Márpedig Seltenreich Józsefné még gyermekkorában döntötte el, hogy az egészségügyben szeretne dolgozni, s
vágya teljesült. Idén nyáron, a Semmelweis-nap alkalmából a városi
Szakorvosi Rendelőintézet ünnepségén négy évtizedes asszisztensi
szolgálatának befejezésével munkatársai előtt búcsúztatták el. Megható, kedves, szeretetteljes
búcsúztató volt, s már akkor elhangzott, nem végleg köszönnek el tőle.

H

ogy ez így lesz-e, még nem tudni.
Egyelőre pihen és családjának él, hiszen decemberben József fiánál a második kisgyermek születése várható,
így unokái száma háromra gyarapodik.
Gyermekkorában Nagymaroson laktak, ott végezte el az általános iskolát 1961-ben. Azt tervezte, hogy egészségügyi szakközépiskolába iratkozik, nővér szeretett volna lenni. Ám az élet drámai fordulatot vett, kisöccse megbetegedett és
meghalt. Úgy érezte, a család fontosabb, segíteni kell a szüleinek és kishúgának. Dolgozni ment
édesanyja munkahelyére, a dunakeszi Konzervgyárba. Jó munkahelyi közösségbe került, de tervével ekkor sem hagyott fel. Megismerkedett élete párjával, házasságot is terveztek, amire végül, leendő férje sorkatonai szolgálatának letöltése után, 1966-ban sor is került. Ekkor költözött
Dunakeszire s egy évvel később megszületett első
fiuk, József. Ahogy fogalmazott, ekkor jött el az
ő ideje. A bölcsödébe rendszeresen járt egy doktornő, dr. Ékes Erzsébet üzemorvos ellenőrizni a
gyerekek egészségi állapotát. Beszélgetésük közben elmondta, hogy megüresedik egy asszisz-

tensi hely, s felajánlotta neki. Bár nem volt hozzá megfelelő végzettsége, de lehetőséget kapott,
hogy munka mellett tanulhasson. Szülei és férje
ebben támogatta, így végezte el az István kórházban a rendelőintézeti általános asszisztensi tanfolyamot 1975-ben. Közben tovább szaporodott a
család, 1971-ben megszületett Csaba fia.
Amikor a doktornőnek gyermeke született, dr.
Fenyő Ferenc váltotta, akivel sok évig dolgozott
együtt. Munka alkalmassági és gépjármű alkalmassági vizsgálatokat végeztek, s amikor megnyílt a Bem utcai Szakorvosi Rendelőintézet, ott
folytatták a munkát. Aztán felépült a rendelőintézet új, jelenlegi épülete, ahol a munkakörülmények is jóval korszerűbbek lettek. A doktor úr
nyugdíjazása után dr. Fehér Katalin mellett dolgozott sokáig, erre az időszakra is szívesen emlékezik.
Aztán válságos idők jöttek. Férje beteg lett,
úgy gondolta, otthon marad őt ápolni, ám hirtelen halála miatt mindez nem tarthatott sokáig. A
rendelőintézetbe visszahívták, mert szükség volt
a munkájára, s úgy érezte, neki is fontos, hogy
emberek között lehessen. Felajánlotta, hogy bár-

melyik szakterületen helyettesíti az éppen hiányzó nővért, volt már elegendő szakmai tapasztalata és több szaktanfolyamot is elvégzett. Ahogy
fogalmazott, a földszinttől a második emeletig mindenhol dolgozott, ha szakmai problémája akadt, szívesen segítettek. Szeretett beszélgetni
is a páciensekkel, úgy gondolta, a barátságos szó
fél gyógyulás lehet.
Tulajdonképpen így telt el az idő nyugdíjazásáig. Közben, tíz esztendeje, Csaba fia első feleségével elköltözött az Egyesült Államokba „szerencsét próbálni”. Később elváltak, fia újra nősült, ott is fiúunoka született s jelenleg Los Angelesben élnek.
Minderről lakásán beszélgettünk. Végignéztük a falra tett családi fotókat, s bár gyermekei
nem vele laknak, mégsem érzi magát egyedül.
Derű és nyugalom áradt szavaiból. Visszatekintve hivatására, elmondta, hogy sose vágyott másra, mindig szívvel-lélekkel végezte munkáját, hiszen valóra vált gyermekkori álma. S ő ezt az élet
nagy ajándékának tekinti.
Katona M. István
A szerző felvétele

Az idősek szeretete

M

Az édesapját nem ismerte. Édesanyja négy hónapos terhes volt vele, amikor 1944 decemberében férjét sok férfiemberrel együtt elvitték
málenkij robotra. Csak a halálhíre ért haza Urelből, azt mesélték, akik
látták, hogy huszonnyolc évesen megőszült.

agdika, Kocsis Istvánné, Tiszaszal
án született, ott is nevelkedett. Szeretett idős emberekkel beszélgetni. Kedves emléke, hogy a határban ősszel, ha édesanyjával dolgoztak, a délidőben levetett nagykabátok közül egy-egyet magára
vett s a felnőttek jót nevettek rajta. Vagy már jóval
később, ha a férjével esküvőre, vagy más rendezvényre mentek, ő sosem a korban hozzáillők, hanem az idős házaspárok közé ült le társalogni.
Tizenöt éves korától előbb kertészetben, majd
később Budapestre kerülve férjével, az Egyesület
Izzóban dolgozott. Közben Dunakeszin építkezni
kezdtek, ide is költöztek, megszületett a fia, bölcsőde nem volt, s egy ideig úgy éltek, hogy a buszmegállóban adták egymásnak a gyereket a férjével. De aztán sikerült otthoni bedolgozást vállalnia, majd később, mikor már a fia nagyobb lett,
akkor került a szociális otthonba, mint gondozó.
Új élet kezdődött számára. Ennek már harmincöt éve. Idős emberekhez jár ki a lakásukra,
s minden segítséget megad ahhoz, hogy a főként
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egyedülállóak számára megkönnyítse mindennapi életüket. Fürdetés, ágybevetés, ebédeltetés
és mindeközben természetesen beszélgetés, ezzel telnek napjai, reggeltől estig. Mert a munkaidejét nem órákban méri, mindig túllépi a napi
meghatározott időmennyiséget. Nagyon szereti
ezt a munkát, szereti az időseket, nincs szíve idő
előtt magukra hagyni őket. Ahogy mondja, nem
tud nemet mondani. Általában nyolc, kilenc, de
van úgy, hogy tizenhárom idős ember is jut egy
napra. Kerékpárral közlekedik télen-nyáron, reggel háromnegyed ötkor ébred s van úgy, hogy este
kilenc-tíz óra, mire hazaér. Negyven éves fiával
él együtt, a férje tizennégy éve meghalt. Annak
előtte egy évvel édesanyját temette el, akit tizenöt
évig, fekvőbetegként gondozott odahaza.
Néha nehéz a munka, van, amikor egy idős nénit a szoba közepén, a földön talál. Valahogy vis�szacipeli az ágyba, és este már érzi izmaiban a
megerőltetést. Gyógyítja a felfekvéseket, van egy
saját Bioptron fényterápiás lámpája, ennek használata gyorsítja a sebgyógyulást.

Nagy türelem kell ehhez a munkához, és szeretet, az elesett, magukra maradt, idős emberek
szeretete. Az egészsége rendben van, a fia tudja,
hogy ez az élete, legfeljebb azért szól rá, hogy pihenjen kicsit többet.
Az eltelt több mint három évtized alatt több főnöke is volt, mindegyikre jó szívvel gondol. Néha
munkatársai is mondják, hogy túl sokat vállal, de
erre mindig az volt a válasza, hogy életében soha
sem tudott nemet mondani.
Mindezeket hosszasan mesélte a Dunakeszi Református Egyházközség Duna-parti, immár tíz éves gyülekezeti termében, ahol a presbiteri teendőket is ellátja. Amikor a férje meghalt, akkor lett rendszeres templomba járó, erre
a tisztségre a hívek választották meg. S augusztus 20-dikán, a városi ünnepségen vehette át több
évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr.
Bayer Emil díjat.
Az összeállítást írta: Katona M. István
a szerző felvétele

rvosi rovat

tüsszögve virulunk"
"

Fejfájásról, rossz közérzetről panaszkodott a minap egyik olvasónk. Az őszi csalóka időjárás az oka – nyugtázta helyzetét,
s rátüsszentett helybenhagyólag. Valóban az ősz és a változékony idő okozza ezt – kérdezem a Dunakeszi Polgár állandó
egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost

- Tagadhatatlan tény, a szokatlanul hűvös és
csapadékos időjárás is lehet az oka, hogy egyre több ember tüsszög és köhög környezetünkben. Vannak, akik lázasak, vagy éppen torokfájásra panaszkodnak. Korábban kezdődött
idén a felső légúti megbetegedések szezonja
hazánkban. A kifejezés a megfázásos megbetegedések gyűjtőneve. Az orrüreg, orrmelléküregek – vagyis az arcüreg és a homloküreg, a
garat és a gége – tartoznak a felső légutak közé.
A megfázás ezek egyszerű fertőzése. A gyermekek és a felnőttek körében is a leggyakrabban előforduló megbetegedések ezek, ősztől
tavaszig tart a szezonjuk. Ilyenkor az évszakra jellemző időjárás kedvez a kórokozók szaporodásának. Egy átlagos egészségi állapotú, átlagos körülmények között élő felnőtt az egészségügyi statisztikák szerint évente két-három
alkalommal esik át megfázásos betegségen.
- Mi okozza ezeket a betegségeket?
- Mintegy kétszáz vírus és számos baktérium okozhat felső légúti megbetegedéseket. A
kórokozók könnyen bejutnak a felső légutakba, hiszen a nyálkahártya és az orrüreg feladata a levegő megszűrése, megtisztítása, felmelegítése. Így aztán, ha már bejutottak, ott el is
szaporodnak. Leggyakrabban cseppfertőzéssel
- vagyis beszéd, tüsszentés vagy köhögés útján a levegőbe kerülve - terjednek, de kézfogással, esetleg a beteg nyállal, orrváladékkal fertőzött kezével érintett tárgyak útján is továbbadhatók. A nyálkahártyában szaporodó vírusok
az érintett légutakban gyulladást, fájdalmat,
nyálkahártya-duzzanatot, fokozott nyákképződést okoznak. Amennyiben a fertőzés az
orrüregben lokalizálódik, a tünetek egyszerű orrfolyás képében jelennek meg. Ezt nevezzük náthának. A betegség azonban nem csak
az orrüreget érintheti, ahhoz torok-, gégegyulladás is társulhat.
- Hogyan jelentkezik és meddig tart ez a
kellemetlen állapot?
- Leggyakrabban hirtelen kezdődik, mégpedig rossz közérzettel. Főleg a gyermekeknél ilyen esetekben láz is előfordulhat. Egyszerű nátha esetében vizes, bő orrfolyás jelent-

kezik. Kísérheti még ezt fejfájás, könnyezés,
kiszáradt égő torok és köhögés is. A torokgyulladásnál a piros torok, a fülbe sugárzó nyelési fájdalom és a nyaki nyirokcsomók duzzanata lehet jellemző. Gége-, és hangszalaggyulladás esetén az általános tünetek mellett, száraz,
kínzó köhögés, illetve rekedtség is felléphet. A
rekedtség egészen odáig fokozódhat, hogy a

beteg csak suttogva képes beszélni „elmegy a
hangja”. Amennyiben nem lépnek fel szövődmények, akkor a tünetek általában 4–10 napig
tartanak. Ennél jóval hosszabb ideig is tarthat a beteg gyógyulása szövődmény kialakulása esetén.
- Gondolom, a megelőzés lehet az első orvosi javaslat a betegség ellen?
- A nyári napok elmúltával a kedvezőtlen
környezeti hatások gyakran egybeesnek a kedvezőtlen emberi tényezővel is, mint a vitaminhiány, az immunrendszer meggyengült állapota, hangulati hullámvölgyek. Egészségünk
védelme érdekében fogyasszunk vitaminban

gazdag gyümölcsféléket, citrusféléket, zöldségeket. Táplálkozzunk kiegyensúlyozottan.
Nem lehet elégszer elmondani: a hűvös idő ellenére is rendszeresen mozogjunk a szabad levegőn. A séta, futás, nem csak a közérzetnek
tesz jót, hanem véd a megfázástól is. Mindezek
mellett a gyakori kézmosás segít eltávolítani
kezünkről a szennyeződéseket és a fertőző vírusokat. Használjunk zsebkendőt köhögésnél,
tüsszentésnél, hogy megakadályozzuk a cseppfertőzéssel történő átvitelt.
- Amennyiben mégis megbetegszünk…?
- Akkor a tünetek enyhítése a legfontosabb
feladat. Mivel ezek a megbetegedések jórészt
vírusos eredetűek, felesleges, sőt kifejezetten káros az antibiotikumok alkalmazása. A
vény nélkül kapható orrcseppek, tengervizes
orrspray-k alkalmasak az orrdugulás, orrfolyás kezelésére. Ne feledjük azonban, hogy az
orrcseppek hosszan tartó alkalmazása esetén
azok az orrnyálkahártya irritációját, és krónikus gyulladását okozhatják, ezért alkalmazásuk néhány napnál tovább nem ajánlott. A száraz köhögésnél a párásítás enyhít a tüneteken.
A sósvizes gargalizálás, mézes tea kortyolgatása, gyógycukorka szopogatása enyhíti az égő,
száraz, kaparó torokfájdalmat. Törekedjünk
a megfelelő folyadékbevitelre. Igyunk minél
gyakrabban gyógyteát – például kamillát -,
ásványvizet, gyümölcsleveket, levesféléket. A
gyógyulás elősegíthető vitaminkészítmények,
főként C-vitamin szedésével. A beteg a tünetek
megszűnéséig, amennyiben lehetséges, otthonában pihenjen, ez nem csak a szövődmények
elkerülése érdekében szükséges, hanem a fertőzés sem terjed tovább munkahelyén, iskolájában. Tapasztalataink szerint, ha nem is kön�nyen, de lehetett pótolni a néhány napig, esetleg egy hétig hiányzó munkatársat. Könnyebben, mintha hetekre maradt volna távol a ki
nem kúrált betegség következményei miatt…

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a www.dunakeszikardiologia.hu honlapon találhatóak meg. Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pedig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizsgálatok. Gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszámon lehetséges a bejelentkezés.

Ön is hirdessen a város legolvasottabb lapjában,
a Dunakeszi polgár városi magazinban!
Havonta 40 ezren olvassák!
L eg y e n Ö n i s a p a r t n e r ü n k !

Hirdetésfelvétel:

+36-30/342-8032, 06-27/502-390

E-mail: keszipress@invitel.hu • www.dunakanyarregio.hu
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gazdaság

dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u.1.)
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő 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:
Rokkantnyugdíjas lettem a szívbetegségem
miatt, és a munkáltatóm fel
akar nekem mondani. Én úgy
tudom, ez felmondási tilalomba ütközik.
A rokkantsági nyugdíjra jogosult munkavállaló munkaviszonyát valóban meg lehet szüntetni, épp úgy, mint
bármely más munkavállalóét. Egy rokkantnyugdíjas a
nyugdíjjogszabályok értelmében munkát is vállalhat, ellentétben a beteg, keresőképtelen munkavállalóval, akinek
munkát vállalnia tilos, és rájuk valóban felmondási védelem vonatkozik. A munkáltató
felmondhat, de meg is tarthatja a munkavállalóját, a törvény

nem kötelezi egyik cselekvésre sem.
Olvasói kérdés:
Egyik reggel amikor kollégáimmal be
akartunk menni dolgozni,
zárva volt az irodánk. (Ez egy
könyvelő iroda) 2-3 nap után
postán kaptuk meg a felmondásunkat, az összes kilépéshez
szükséges papírt. Rendes felmondás volt, mindenki kapott
felmondási időt, van, aki végkielégítést is, a további munkánktól eltekintettek. A fizetésünket is átutalták, de mégis
törvénytelennek, de legalábbis
erkölcstelennek érezzük az eljárást. Van-e jogorvoslati lehetőségünk? Úgy tudom, a munkában töltött utolsó napon kel-

Útikalauz bankügyekhez
lakáscsere-, áthidaló hitel

A

gazdasági válság egyik hatásaként saját bőrünkön is érezhetjük az ingatlanpiac visszaesését illetve stagnálását, mely az ingatlanárak esésében is megnyilvánul.
Ettől függetlenül most is adódik olyan élethelyzet, hogy másik lakást, lakóházat vásárolunk, viszont a meglévőt nem vagy csak áron alul tudnánk eladni, melynek eladási ára szolgálna a vásárolandó ingatlan vételáraként ill. önerejeként. Ennek a problémának a megoldására fejlesztették ki a bankok a lakáscsereill. áthidaló hitelt.
Ez a termék oly annyira alkalmas az adott szituációra kezelésére, hogy meglévő
– akár támogatott és kedvező kondíciójú – lakáshitelünket a vásárolandó ingatlanra
át is terheltethetjük. A konstrukció úgy működik, hogy meglévő lakásunk terhére áthidaló kölcsönt veszünk fel, mely a vásárolandó ingatlannál fog vételárként ill. önerőként szolgálni. Ezt az „önerőt” egy sima lakáshitellel is kiegészíthetjük aminek fedezete már a vásárolt ingatlan lesz. Természetesen most mondhatnánk „ki tud két hitelt
fizetni?”, de valójában csak a lakáshitelt kell törlesztenünk ugyanis az áthidaló hitelre törlesztési mentességet kapunk, míg a meglévő lakást el nem adjuk és az eladási
árból azt vissza nem fizetjük – erre egyébként max. 2 évünk van. A visszafizetendő
áthidaló hitel összege a kamat összegével több lesz, hiszen a moratórium alatt egyáltalán nem kellett törlesztenünk. Ha a két év alatt nem sikerül az ingatlanunkat eladni akkor sincs nagy baj, mert ebben az esetben normál lakáshitellé transzformálják
az áthidaló hitelt amit már ugyanúgy havonta törlesztenünk kell.
Összefoglalva: előny, hogy ingatlanunkat várhatóan az elkövetkezendő 2 év
alatt veszteség nélkül tudjuk eladni, valamint esetlegesen nem maradunk le a mostani kedvező ingatlanvételről, továbbá meglévő kedvező kondíciójú lakáshitelünket
nem szükséges előtörlesztenünk; ugyanakkor hátrány ha 2 év elteltével sem értékesítjük az ingatlant s így a jövőben két lakáshitelt szükséges törlesztenünk.

Gacsal Tamás

DunaCredit Hiteliroda, tel: 70/423-2298,
www.dunacredit.eu, info@dunacredit.eu
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lett volna mindent megkapnunk.
Valóban ezeket az igazolásokat ki kellett volna adni az
utolsó munkaviszonyban töltött napon, de az Ön leveléből nem derül ki, melyik ez a
nap. A felmondási idő kezdete a ténylegesen munkában töltött nap, vagy a későbbi napok
valamelyike?
A Munkaügyi Kollégium állásfoglalása szerint önmagában az a tény, hogy a felmentési időre járó átlagkeresetet a
munkáltató késedelmesen fizeti ki, nem teszi a felmondást
jogellenessé.
Esetleg a felmondási indok lehet még az, ami miatt felmerülhet a jogellenes
megszüntetés. A levele alap-

ján a cég bezárt, minden munkavállalóját elbocsátotta, valószínű, hogy már meg is szűnt.
Fordulhat Munkaügyi Bírósághoz, de úgy gondolom, ha a felmondás indoka megfelel a valóságnak, és minden járandóságát megkapta, nem érdemes.
Fontos minden esetben megállapodásra törekedni a másik
féllel, a bírósági úton való jogorvoslat csak a sikertelen tárgyalások után
következhet.
Folytatjuk...

Az OTTHON CENTRUM Dunakeszin található vezető irodája 3 fő ambiciózus munkatársakat keres „INGATLAN-TANÁCSADÓ” munkakörbe. Jelentkezéseket e-mailen várjuk fényképes önéletrajzzal: fodor.tivadar@oc.hu,
+36-70-454-0441
klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu
Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

DunaCredit
HITELIRODA
Pénzügyi- és hitel tanácsadó
Hívjon most!
+36-70/423-2298, 06-27/769-185

Látogassa meg honlapunkat! www.dunacredit.eu

Keresse irodánkat! Dunakeszi, Garas u. 18.

INVI4 – mindent egybegyúrtunk
aktuális

a valódi szórakozásért

Az Invitel egy csomagba gyúrta InviTV, ADSL, mobilinternet és telefon
szolgáltatásait, amelyeket mostantól akár egy előfizetéssel is igénybe
vehetünk. A kedvezményes ár, az egyetlen számla, a rugalmasan összeállítható elemek – közel 70 féle variációból választhatunk! – mind-mind
olyan tényező, amellyel az Invi4 a szabadság élményét nyújtja az
egész családnak. Ha szeret spórolni, jelentős kedvezményt kapni, akkor
eljött az ideje a váltásnak!

Tudatos döntés

A legtöbben keveset foglalkozunk a televízió-, telefon-, vagy internet-előf ize
téseinkkel. Egyszer megkötöttük a szerződést és természetesnek vesszük, hogy van,
hogy működik. Pedig időről-időre érdemes
felfrissíteni a szolgáltatásokat, és átgondolni azt, hogy miként lehet a legtöbb dologra
a legolcsóbban előfizetni és valóban a család igényeire szabni a választott szolgáltatásokat. A választás a miénk, az Invi4-gyel
pedig a döntés sem túl nehéz. Az új szolgáltatáscsomagban a hagyományos telefon mellett az otthoni szórakozás elemeit:
az IPTV, ADSL és mobilinternet szolgáltatásokat gyúrta össze az Invitel, és mindezt
most igazán kedvező áron nyújtja új, vagy
meglévő előfizetőinek, széles, kombinálható választékban.

Miért szeretjük a csomagolt
szolgáltatásokat?
Elsősorban azért, mert spórolhatunk. A
csomagokban az Invitel sokkal nagyobb
kedvezményeket ad, ezzel is jutalmazza
a hűségünket. De nemcsak ezért, hanem,
mert kényelmesebb és egyszerűbb is, hiszen egy szolgáltatónál kapunk meg mindent, és a hónap végén az eddigi 3-4 helyett csupán egyetlen számlát kell befizetnünk. Ráadásul a csomagokban mindig a
legújabb megoldásokra lehet előfizetni, a
tartalmukat pedig saját magunk állíthatjuk össze – úgy, ahogy nekünk a legjobb,
ahogy mi szeretnénk.

Internet kint és bent,
a szabadság választásával
Az Invi4 egyik különlegessége, hogy a
csomagban megtalálható a mobilinternet
is. Ha nemcsak otthon, az „asztali” gépen
szeretnénk internetezni, hanem például utazás, nyaralás közben, vagy az isko-

lában, egyetemen, akkor érdemes mobil
internet-szolgáltatásra is előfizetni. De
mit tegyünk, ha nem szeretnénk két előfizetést kötni. Az Invi4 erre is megoldást
nyújt. Az ADSL és a mobilinternet szolgáltatást együtt, egy csomagban tartalmazza, így segítségével az egész országban –
a mobilinternet lefedettségű területeken –
bárhol és bármikor elérheti az internetet,
levelezhet, tájékozódhat a menetrendekről, a nap híreiről, időjárásról, de barátai
hogylétéről is.

InviTV – a jövő televíziója
Gondolt már arra, hogy milyen jó lenne,
ha a televízióban Ön határozhatná meg,
mikor kezdődik egy-egy műsor? Vagy ha
lemaradna valamiről, akkor egy gombnyomással visszanézhetné az elmúlt pár nap
adásait, a késő esti filmeket pedig felvehetné, így bármikor megnézhetné, megállíthatná, a bennünk található reklámokat

pedig áttekerhetné? Az Invi4 csomagban
ez most külön DVD-, vagy videorögzítő
nélkül is lehetséges, hiszen az InviTV számos olyan kényelmi funkcióval rendelkezik, amelyek élvezhetőbbé és valódi élménnyé teszik a televíziózást.

Legyen az elsők között
Ha szeretné kihasználni és élvezni a legmodernebb technológiákat, az InviTV-t,
a mobilinternetet és közben szeretne spórolni a telefon és az ADSL-előfizetésen is,
az Invi4 az Ön csomagja. Nem kell mást
tennie, csak keresse munkatársunkat,
Neumann Alexandrát a +36 20 332 3215ös telefonszámon, vagy hívja fel az Invitel
ügyfélszolgálatát az 1288-as számon, ahol
munkatársaink azonnal fogadják megrendelését, hogy akár már néhány napon belül otthonában élvezhesse a kiválasztott
szolgáltatásokat. Igényét online is jelezheti
a weboldalunkon (www.invitel.hu).

egészség–életmód

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

Klinikánk az egészségről...
Napsugaras szép
napot és jó egészséget kívánok:
Király Ildikó Természetgyóg yász, "Naturo
pathy" Alternatív Mozgás és Masszázs
Terapeuta, Shiatsu masszőr, csecsemő
gyógymasszőr. Biorezonanciás állapotfelmérés és terápia. Yoga oktató, COLONHIDRO TERÁPIA. Fül akupunktúrás kezelés fogyókúrázóknak. T.: +36-30-457-9000 www.kiralyvitamin.hu
ildiko@kiralyvitamin.hu

A SHIATSU masszázs

A shiatsu (siacu) a
hagyományos Japán
keleti gyógyászat tudására és tapasztalataira épülő alternatív gyógyító eljárás. Segít megteremteni és fenntartani
testünk energiakeringésének harmóniáját, ezáltal egészségünk megtartásának, különböző fájdalmaik, betegségeink
gyógyításának hatékony eszköze.
A shiatsu az energiapályák mentén tenyér- vagy ujjnyomással
hozza mozgásba az energia pályákat. A shiatsu az embert testi, lelki, szellemi egységben – holisztikusan – látja. A kezelés
egész testet érinti, ruhában történik, és különleges, kellemes
élmény. A shiatsu professzionális gyógymód.
Időpont: Előre egyeztetett időpontokban!
Ár: 6000,- Időtartam: 1 óra

Várom szeretettel megkeresését!
Az AKUPUNKTURA segítségével az energiablokádok megszüntethetők, így helyreáll a harmonikus áramlás, gyógyszeres kezelés nélkül, vagy a mellett mellékhatás mentessen.
A FÜL a meridiánok befolyása alatt
áll, számos akupunktúrás pont található rajta. Stimulálásuk hat a szervekre és jótékony folyamatokat indít el a
szervezetben. /Pl. anyagcsere folyamatban, immunrendszerben/.

Egyéb szolgáltatásaink:
Thermográfia

Daganatok, gócok
kimutatása emlőben,
prosztatában is.

SZÉPSÉG
•
•
•
•
•
•
•
•

Algotherm referencia kozmetika
SKINLIGHT arcfiatalító kezelések
Sminktetoválás
3D szempilla hosszabbítás
Kollagénterápiás szolárium
Testradíros kezelések, masszázsok
Fülbelövés
Alakformálás: LPG és Kavitációs ultrahang

A gyémánt ereje és a fény tisztasága.

Új világszintű multifunkciós készülék különböző kozmetikai
problémák kezeléséhez, mint laza bőr, ráncok, pigmentációs
problémák és dehidratáltság.

WELLNESS
•
•
•
•

Infraszauna
Masszázsok - Svéd, frissítő, relaxációs
Testkezelések - Borkrémes, Forró gurigás, lávaköves
Fényterápiás kollagén szolárium

EGÉSZSÉG

• Kardiológia - Dr. Al Badani Mohamed kardiológusszakorvos
• Homeopátia - Dr. Horváth Gabriella belgyógyászszakorvos, homeopata
• Természetgyógyászat - Biorezonancia, allergia szűrés,
méregtelenítés, Cranyo sacral terápia

További információk: www.homeokeszi.hu,
www.kiralyvitamin.hu, www.nazarmed.hu

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
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aktuális

Dr. Bayer Emil –
emléktábla avatás

D

r. Bayer Emil (18901947) Aradon, erdélyi szász családban született,
a Magyar Királyi Tudományegyetemen végezte tanulmányait általános orvosi szakon.
Később sebészeti, majd fogorvosi képesítést szerzett, az első
világháborúban pedig frontszolgálatot is teljesített, amely
után orvosfőhadnagyként szerelt le. A háború után megnősült, és ekkor helyezkedett el
Alagon községi orvosként, ahol

Október 16-án, szombaton délután avatták fel a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány szervezésében Dr. Bayer Emil emléktábláját
a Fóti úti orvosi rendelőnél. A rendezvényen szép számmal jelentek
meg alagi és dunakeszi lakosok egyaránt, valamint természetesen a
Bayer család tagjai is. Az emléktáblát az orvos unokája, Nagyné Bayer
Zsuzsanna leplezte le, ezt követően pedig ifjabb Bayer Emil köszöntő
szavait hallhatták az érdeklődők.

az általános körzeti teendői ellátása mellett a Lovaregylet és
a MÁV pályaorvosa is volt. Kü-

XVI. KÖZOKTATÁSI KONFERENCIA
ÉS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI NAPOK
DUNAKESZI – FÓT – GÖD – MOGYORÓD KISTÉRSÉGBEN
2010. november 18-25.
Városunkban 16. alkalommal, széleskörű összefogással rendezzük
meg a pedagógiai, módszertani napokat november 18-25. között.
Ebben az évben a fő témánk: A média hatása az ifjúságra
A programsorozatban szót ejtünk:
• a média hatásáról,
• a gyermekkor csodálatos világáról (külön Óvodai Konferencia)
• a szülői szerep fontosságáról
• a pedagógus értékteremtő munkájáról
A pedagógiai napok alkalmat adnak a kistérség pedagógusai
(és szülők) számára, hogy ingyenesen, rangos, elismert szakembereket, előadókat halljanak, módszertani bemutatókat, órákat, foglalkozásokat tartsanak, művészi tehetségüket bemutassák. Pedagógusaink munkáját, részvételét tanúsítvány kiadásával ismerjük el.
Az idén vendégelőadóink lesznek Bagdy Emőke professzor as�szony, Hámor József professzor úr, Dr. Juhász Judit a Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese, és még számos országos és helyi
szakmai kiválóság.
Részletes információt a helyszínekről, programokról a november
elején megjelenő programfüzet tartalmaz.
                                                                                                                                                      
                                 Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
                                                                                                                                                      
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási
és Vagyongazdálkodási Osztály, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 878, Ügysz.: 160/ 2010.
Szervező: Langmayer Katalin vezető főtanácsos,
osztályvezető helyettes, Tel.: +36 70 503 1316
langmayer@dunakeszi.huz

lönböző szakcikkeket írt tudományos lapokba, leginkább az
orvosetikai területe érdekelte.
Parancsnoka a helyi önkéntes
tűzoltó egyesületnek, valamint
állandó helyettese volt a járási
tisztiorvosnak. A doktor nevéhez fűződik az ország első korszerű ravatalozóval kombinált
bonctermének a létrehozása.
Miután Dr. Gógucz Attila
igazgató-főorvos röviden ismertette Bayer Emil életrajzát, Szőke Kálmánné és Csoma
Attila koszorút helyezett el az

emléktáblánál. Ezt követően
pedig állófogadásra és jó hangulatú kötetlen beszélgetésre került sor az orvosi rendelő épületében, ahol a város lakosai által igen kedvelt egykori községi orvos családtagjai
ünnepélyesen a Révész István
Helytörténeti Gyűjteménynek
ajándékozták azt az anatómiai
atlaszt, amelyből annak idején
Bayer Emil elsajátította az orvostan alapvető ismereteit.
Kép és szöveg:
Legindi Tímea

Dunakesziről is Elindult a “Tudásdepó-Expressz”
2010. szeptember 25-én projektnyitó rendezvény keretében jelentette be a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata 20 088 795 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert a TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR „TudásdepóExpressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázaton. A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése, képzési szerepének erősítése
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között.

T

erveink között szerepel, hogy a könyvtári rendszerünk korszerűbb technológiával biztosított szolgáltatásokon keresztül jobb hatásfokkal szolgálja a lakosság
igényeit. Adatbázisok létrehozásával és a távoli elérésű, könyvtári online szolgáltatások megvalósításával segítjük a minőségi oktatást, az informális képzést. Figyelmet fordítunk az új lakossági rétegekre, a várost körülölelő lakóparkok lakóira,
kibővítjük az otthonról 24 órán keresztül elérhető web-alapú szolgáltatásokat. Gondoskodunk szolgáltatásaink sokrétű bemutatásáról, a szolgáltatásokat megismertető
orientációs foglalkozásokról, konzultációkról. Segítjük a gyermek és az ifjúsági korosztály, ezen belül a szociális szempontból hátrányos helyzetű fiatalok eligazodását az
Internet világában, előtérbe helyezve az olvasás és a tanulás fontosságát. Áttekintve az
iskoláskor alatti nevelés lehetőségeit, közös könyvtári és családi programokon keresztül segítjük a kisgyermekek korai szocializációját.
A nagyszabású Olvasó Város programunkkal az olvasási és digitális kompetenciák
fejlesztését célozzuk meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a település történetének széleskörű megismertetésére, a gazdag helytörténeti információk kutatására, adatbázisba szervezésére, honlapunkon történő közzétételére. Korszerű, web 2.0-ás, többnyelvű interaktív könyvtári honlapot tervezünk, melyen keresztül szolgáltatásaink széles körét ismerheti meg és használhatja a világ minden polgára.
A fenti tevékenységek hosszú távú működtetéséhez gondoskodunk könyvtárosaink akkreditált képzéseken való részvételéről, a szükséges legkorszerűbb kompetenciák megszerzéséről.
Pályázatunk megvalósításában együttműködő partnereink az önkormányzat, az
oktatási intézmények, iskolai könyvtárak, a kistérségünk könyvtárai, és a város lakossága.
Bővebb információ: Csonka Mária, Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2120 Dunakeszi, Kossuth út 6., Telefon/fax: 06 27 351-518
E-mail: csonkam@mail.dkvk.hu
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Tisztelt Alagiak!
Ezúton köszönöm meg mindazoknak, akik
a 2010. október 3-i önkormányzati választáson a 7-es választókörzet lakói közül bizalmukat kifejezve rám adták szavazatukat.
Az elmaradt eredmény ellenére ez a bizalom továbbra is erőt ad ahhoz, hogy ezután
is figyelemmel kísérjem városunk, de különösen Alag ügyeinek alakulását, és ha szükséges, akkor aktívan segítsem, vagy
ha kell, akkor elszántan védjem az itt élők érdekeit.
Minden urnákhoz járult választónak, függetlenül attól, hogy
kire voksolt, de a választástól távolmaradó polgároknak is
őszintén kívánom, hogy a megválasztott képviselő maradéktalanul teljesítse mindazokat az elvárásokat, amelyek minden
alagi polgár, jogos igénye.
A megalakult testületnek pedig olyan szép eredményeket kívánok, melyekkel a saját választóik közel hatezer voksát
megszolgálják, és elnyerik a város többi lakójának az elismerését is. Ez mindannyiunk közös érdeke.
Tisztelettel:

Bus Antal

Apróhirdetések
• 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
álmennyezetek építése, stb. T.: +36-30-3864-456
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-6231481, 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
• Budapesti munkahelyre keresünk CNC gépkezelőket, lakatosokat, CO-2 hegesztőket
és porbeles hegesztőket. Továbbá keresünk győri PLC villanyszerelőket, CNC
gépkezelőket, illetve kovácsokat, fényezőket. Érd.: 10-17 óráig a +36-70-342-6751-es
telefonon. E-mail cím: erikamarkus@freemail.hu
• Szentendre és Csobánka környékéről fiatal agilis pultoslányt keresünk. (Feltétel:
szakmai gyakorlat, illetve bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz. Tel.: +36-20492-3044, E-mail cím: femasystemkft@freemail.hu
• Agilis munkatársakat keresek állományápolásra, kapcsolattartásra. T.: +36-30-9124502
• Kistarcsán hat (6) aranykorona értékű szántóföld (közel a faluhoz) eladó. Tel.: +3620-803-1925
• Őrbottyánban 3 db 1200 m2-es építési telek olcsón eladó. Tel.: +36-20-803-1925
• Őrbottyánban családi ház, 1200 m2-es telken, áron alul eladó. Tel.: +36-20-803-1925
• Eladó Dunakeszi alagi kertvárosi területén, a víztorony közelében 35 nm-es – szoba,
konyha, fürdőszoba, gázfűtéses – összkomfortos lakás, melyben kandalló is van.
Részben bútorozott. Ára: 6,5 millió Ft. Tel.: +36-20-321-5752, +36-20-968-3216

MASSZoRKÉPZÉS

tanfolyam indul október
végén Vácott és Dunakeszin
Keleti és nyugati
típusú masszázsfajták
(test, talp, fogyasztó,
thai, indiai olajos)

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

Érdeklődni: +36-20-9762-111
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megnyitottunk!

erotika
bolt

nyitva:
h
h

18

H–P: 10 –18 , Szo: 9h–12h
Tel.: +36-20/464-8305

2120 Dunakeszi, Iskola utcai Üzletsor

Üzlet teljes berendezéssel,
igény szerint
árukészlettel is, ELADÓ.

Érd.: +36-20-5624-080

Olvasóink írták

Őszinte örömünkre szolgált, hogy Hircz Tamás – immár sorrendben harmadszor – ismételten elnyerte a 6. számú választókörzet lakóinak bizalmát, és újabb négy esztendőn keresztül képviselhet minket városunk önkormányzati testületében.
Az elmúlt időszakban rengeteget tett értünk, fáradságot nem
ismerve dolgozott a körzetéért. Példaértékű, ahogy végezte a feladatát, mindig a rendelkezésünkre állt, ha személyesen vagy telefonon felkerestük. Ha valakinek a közösség számára is hasznos
ötlete volt, mindig előterjesztette azt az illetékeseknek, és az ügymenet aktuális állásáról mindig tájékoztatta az ötletgazdát.
Igazi közösségi ember! Nem egy párt programja mögé bújva,
hanem egyénként teszi a dolgát.
Pártállásától függetlenül mindig kiállt azok mellett, akik megérdemelték. Sportoló volt, akibe beleívódott: győzni csak akkor
lehet, ha teszünk is érte valamit.
Ő tett, és NYERT.
Fogadja gratulációnkat, és sok erőt kívánunk a munkájához:
Szárazné Papp Katalin és a kis közössége

Költöztetés, mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig
KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

A Fazekas Mihály Általános Iskola Zöld Iskola Alapítványa
a 2009. évi bevételének teljes
összegét, 1.885.000 Ft-ot az
iskolaudvar parkosításának 1.
ütemére fordította.
Köszönjük a Tisztelt Szülőknek és minden Támogatónknak, hogy adójuk 1%-ával iskolánkat segítették.
A Kuratórium nevében,
Kovács Gáborné

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

Intézményünk elnyerte a „Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért
pályázat Felnőttképzési programok a VOKE József
Attila Művelődési Házban projektjét!
Azonosító szám: TÁMOP-3.2.3-09/1KMR
Kedvezményezett: Vasutasok Országos Közművelődési Egyesülete
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága
Képzések:
1. Kompetencia és készségfejlesztő tréning
2. Számítástechnikai képzés
3. Informatikai képzés, IT ismeretek a hatékony érdekérvényesítés és hálózati
együttműködés segítésére
4. Forrásteremtés - Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés
5. Felnőttképzési szakemberképzés
6. e-kultúra: internet felhasználói és elektronikus ügyintézői ismeretek
7. Családi napközi működtető képzés
Felnőttképzési szolgáltatások és igénybevételük módja:
1. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése és értékelése
2. Pályaorientációs és korrekciós tanácsadás
3. Álláskeresési tanácsadás
A szolgáltatások minden képzéshez térítésmentesek.
A tanfolyamok ideje alatt gyermekfelügyelet biztosított.
A szolgáltatások igénybevételének szándékát a képzések megkezdése előtt
az ügyfélszolgálaton szóban vagy telefonon kell bejelenteni!
Telefonszám: 06-27/633 976
Projekt menedzser: Latinovics Zoltán • E-mail: zoli.latinovics@vokejamk.hu
Tel.: 06-27/543-225/102 mellék

A „Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány Dunakeszi” ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2008. évi jövedelmük
adójának 1%-ának felajánlásával alapítványunkat támogatták.
A 2009. évben kapott támogatás összege 1.565.739.Ft volt, mely összeget az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelően a rászoruló tanulóink támogatására, erdei táborok, nyári táborozások, kirándulások költségeinek csökkentésére, jutalomkönyvek vásárlására, eszközbeszerzésre,
az intézmény tárgyi feltételeinek javítására, tehetséggondozásra használtunk fel.
Az APEH jelentése alapján a 2009. évi adóból alapítványunk 1.824.226.- forintot remélhet támogatásként.
Támogatásukat köszönjük, kérjük, hogy adójuk 1% -ának felajánlásával 2010-ben is támogassák alapítványunkat.
Adószámunk: 19182016-1-13
Számlaszámunk: 11742104-20044246
Dunakeszi, 2010. október 13.
Tóthné Czimmermann Judit
a Kuratórium elnöke

Szivárvány Trade 2005 Kft.

Radnóti Gimnázium Diákjaiért
Alapítvány tájékoztatója

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

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1%ának felajánlásával a Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítványt támogatták.
A támogatás összege 2009. évben 2.928.635,- Ft volt.
Az alapítvány bért, tiszteletdíjat nem fizet, ezt az összeget kizárólag az alapító okiratban megfogalmazottak szerint használja fel.

Függönybolt Dunakeszin
Felmérés – varrás – felszerelés
Igény szerint lakberendezési szaktanácsadás.
Egyedi bútorok tervezése, gyártása!
Szt. István út 30., a Keczán Bútorházban
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13-ig · Telefon: +36-30-539-4191

mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

www.angyalmosoda.hu

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

akció!
- szőnyegtisztítás
1090 Ft/m2-től
- függönytisztítás
860 Ft/kg-tól
- nadrág, szoknya tisztítás 890 Ft/db

- gyapjútakaró tisztítás
- ing mosva, vasalva
- kabát tisztítás

1500 Ft/db-tól
460 Ft/db
1430 Ft/db-tól

Minőségi vegytisztítás, foltkezeléssel!

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12

A mai napig
• A tehetséges tanulókkal történő kiemelt foglalkozás támogatására: 55.500 Ft.
• Hátrányos helyzetű gyermekek támogatására, segítésére:
150.600 Ft.
• Iskolai táborok, szünidei foglalkozások, erdei iskolák, túrák támogatására: 660.420 Ft.
• Iskolai öntevékeny csoportok támogatására: 903.000 Ft.
• Iskolai oktatáshoz szükséges eszközök és jutalomkönyvek
beszerzésére: 906.455 Ft.
• Iskolai gólyatábor támogatására: 114.000 Ft.
• Úszásoktatás támogatására: 145.750 Ft-ot fordítottunk.
Kérjük, hogy idén is a SZJA 1%-ának felajánlásával segítsék alapítványunk céljainak megvalósulását. Alapítványunk adószáma: 1866162-1-13
Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány Kuratóriuma
Dunakeszi, 2010. október 20.				
K árpáti Zoltán
						
elnök
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A kerékpározás
szépsége
A városunkban nagy sikerrel mutatkozott be a
Kulturális Örökségi napok keretében megrendezett Ókori Napon a Duna parton a dunakeszi kerékpáros sportegyesület.

A

bemutatkozás külön érdekessége volt,
hogy Sascha Kurhajec is tiszteletét tette az egyesület kiállító sátrában. A
díszvendég közel két éve szinte megállás nélkül kerékpározik, eddig tizenhétezer kilométert tett meg, mely során az Északi-sarkot is megjárta. Magyarország után a következő állomásai között szerepet Spanyolország és Portugália mellett,
Anglia, Marokkó, illetve Szaúd-Arábia is.
Az alapító tagok ezúton is köszönetüket fejezik
ki az irántuk tanúsított nagy érdeklődés kapcsán a
városi rendezvényen. „Még az egyesületi tagok is
meglepődtek azon, milyen sokan töltötték ki a belépési szándéknyilatkozatot. Többek között ez az,
amely erőt ad munkánkhoz.” – mondta Pesti Tamás
az egyesület elnöke.
A tíz fős alapító csapat célja egyesületbe szervezni az összes dunakeszi kerékpárost, valamint
rámutatni a sportolás szépségeire. Ennek keretében szezonnyitó rendezvényként egy kerékpártúrát szerveztek október 16-án, amikor a VOKE József Attila Művelődési Háztól indulva a kerékpárúton egészen Vácig tekertek a lelkes érdeklődőkkel. A könnyed ismerkedő vonulás természetesen
rendőri biztosítással történt és a kerékpárút teljes
hosszán készenlétben állt az orvosi felügyelet valamint a mentőszolgálat is.

Az indulás előtt Dunakeszi rendőrkapitánya Kovács László a biztonságos közlekedés fontosságára hívta fel a kerékpárosok figyelmét.
A kisgyermekes családokat is szeretettel várták
a szervezők, hiszen a túra célja nem gyorsasági
erőpróba volt, hanem közbeiktatott pihenőkkel csupán maga a kerékpározás élvezete, a szabadidő
jó levegőn való hasznos eltöltése. A túra célpontja
a váci Mouseoleum klub volt, ahol minden kedves
résztvevőt egy tál rendkívül finom bográcsgulyással vártak, melyet Tóth Péter készített el.
Az egyesület támogatói között szerepel a
Yokohama-Michelin-Barum Gumi Service, a
Foster’s Cluk, a Keszi Hús Kft, a Kanyargó Ételbár,
a Banco Popolare Hungary Bank Zrt, a Kontúr reklám, a Printingo Kft digitális nyomda, Balogh István Kerékpárszervíz, a CIB Bank, a CS.M.BT. Kft,
a Mouseoleum Club, a Naszálytej Zrt, a Front Grafika, a Királyi Müzli, a Dunakeszi Rendőrkapitányság, valamint nem utolsó sorban Dunakeszi város
Önkormányzata is.
Hoffmann Károly – az egyesület egyik alapító
tagja – beszélgetésünk során elmondta, hogy a
szezonnyitó rendezvény mellett minden évben egy
szezonzáró kerekezéssel is készülnek majd, emellett pedig terveik szerint az ország minden részére
szerveznek kerékpáros kirándulásokat.

Tehát a két rendszeres éves rendezvényük mellett
havi túrák is megrendezésre kerülnek majd, mely
során elsődleges céljuk szélesebb körben bevonni
a lakosságot programjaikba.
Egy nívós sportbál szervezése is kilátásba került
a téli időszakban, valamint egy juniálison is részt
vehetnek majd az érdeklődők. Ez utóbbit a tavaszi
időszakra tervezik a szervezők, amikor egy egész
napos rendezvény keretében különböző könnyűés komolyzenei programok is várják az érdeklődőket.
A rendezvények részletes programja egyébként
megtalálható lesz a folyamatosan frissülő www.
ducikli.hu internetes oldalon, ahol lehetőség nyílik az egyesületbe való belépéshez szükséges regisztrációra, emellett pedig a Facebook közösségi
oldalán is csatlakozhatunk a tagok közé.
A szponzorgyűjtés illetve az egyesületbe való
belépés is folyamatosan zajlik, minden pénteken
és szombaton a Foster’s-ben is kitölthetik a jelentkezési lapot a kerekezni vágyó lakosok. A beiratkozás fontos, hiszen a tagsági igazolvány felmutatása kedvezményes vásárlásra jogosítja fel az egyesületi tagokat a támogató vállalatoknál.
Legindi Tímea
Fotó: © eh Foto&Grafie

Egészségesen élni
Dunakeszin is elérhető
a professzionális gyógytorna és gyógymasszázs!

A

Test és Lélek Egészségközpontban
kiemelkedő szakmai tudású munkatársakkal várjuk vendégeinket. Béla Katalin gyógytornász és Wootsch Anikó
gyógymasszőr szerepe a gyógyulási
folyamatban óriási.
A gyógymasszázs orvos által felállított
diagnózis alapján javasolt, de kiválóan alkalmas a fizikai és a pszichés állapot javítására is. A gyógymasszőr segítségével lehetőség nyílik olyan komplex kezelési terv összeállítására, mely nagymértékben hozzájárul a
gyógyulási folyamatok felgyorsításához, az
optimális és tartós eredmény eléréséhez.
Milyen problémákat kezelünk leggyakrabban? Nyak-, váll-, hátfájdalom, végtagi panaszok, fejfájás, koncentrációs zavar,
testtartási problémák, fejlődési rendellenességek, műtétek, balesetek utáni rehabilitáció.
Milyen eredmények várhatók? A
kezelések során külső és belső hatások egyaránt észrevehetőek. Jól látható, hogy az elhalt hámsejtek leválnak, a bőr simább, rugalmasabb lesz, az izomtónus fokozódik.
A sejtek anyagcsere folyamatai optimalizálódnak, a lerakódott anyagcsere termékek fel-
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szívódása gyorsul. Javul a keringés, az izmok
oxigénellátottsága nő és a szövetközi nedvállomány szintje normalizálódik.
A rendszeres masszírozó mozdulatok segítik
az ellazulást, pozitívan befolyásolják az idegrendszer megfelelő működését.
A gyógytorna a mozgásszervi problémák, a stroke utáni rehabilitáció, a Parkinson
szindróma, a Sclerosis multiplex, a kardiológiai betegségek és a vizelettartási problémák
terápiájának is része.
Miért hasznos a gyógytorna? A
gyógytornász feladata mindig a normál működési funkciók mielőbbi visszaállítása és a
fájdalom megszüntetése, ezáltal az életminőség javítása. Mozgásszervi betegségek esetén, a műtétre való felkészülésben és a műtét utáni rehabilitációban is szerepe van a
gyógytornásznak. Egyes problémáknál sikeres terápiával a műtét elkerülhető! A gyógyítás mellett cél a betegségek kialakulásának
megelőzése.
A gyógytorna több fontos módszerre alapul, melyek közül a gerincferdülés kezelésére alkalmazott leghatékonyabb
terápia a Schroth módszer. A legelterjedtebb gerinckezelési eljárás a McKenzie
módszer, mellyel leggyakrabban a

porckorong betegségeit, illetve a karba, lábba sugárzó fájdalmat, zsibbadást kezeljük.
A gyermekeknél igen gyakori gerincferdülés szűrésében és a már kialakuló gerincferdülés kezelésében
szakorvosi hátteret biztosítva, komplex terápiás ellátást végzünk!
Bővebb információk:
Test és Lélek Egészségközpont
Dunakeszi, Barátság út 17. II/14.
Telefon: +36-30/33 44 100.
web: www.testeslelek.com
November 13-án 10-13 óra között
Egészség Klub Nyílt napot tartunk!
Program: állapotfelmérések,
vitamin bemutatók, gyógytorna
Kineziológus, természetgyógyász,
gyógytornász várja Önt!
A délelőtt folyamán kedvezményes
masszázs lehetőség!
Bejelentkezés: +36-30/33 44 100
info@testeslelek.com
Bővebb információk:
www.testeslelek.com

Kajak-élet Dunakeszin

sport

Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Club 1998-ban alakult meg, s az elmúlt időben egyre több sikert ért el. Az edző páros Rasztoztky János és László Gizella minden délután ott vannak a
Duna-parton, és a jövő kajakosai - a gyerekek - lesik minden szavukat, gondolatukat.

E

gyesületünk hatodik éve az ország utánpótlás
nevelésével foglalkozik női vonalon – mesélte Rasztoztky János edző. –
Örömmel mondhatom el, 7080 gyerek jár rendszeresen
kajakozni, ebből 30-40 fő szabadidős, akik ugyanolyan felügyeletet és edzésprogramot
kapnak, mint a többiek, csak a
tudásuknak megfelelően csökkentett arányban. A többiek
már céltudatos versenyzéssel,
edzéssel készülnek fel. Emellett
eddig öt-hat edzőtáborozáson
vettünk részt, ahova bárki jelentkezhet. Az idén többek között a mezőkövesdi úszó-, illetve a törökmezői futó táborban
töltöttünk heteket.

– Hogyan sikerült az idei
esztendő?
– Az Országos Bajnokságokon
tíz bajnoki címet szereztünk. A
nemzetközi mezőnyben bontogatjuk szárnyainkat. A legfontosabb versenyünk a serdülő
Európa-bajnokság, ahol a válogatott tagjaként nem egy dobogós helyezést sikerül szereznie
versenyzőinknek. Az idei Európa-bajnokságon Lucz Dóra két
aranyat, egy ezüstöt nyert, míg
Miskó Noémi egy második és
harmadik helyezést ért el.
– Az idei őszi tervekről
halhatnánk?
– November elejétől heti hat
edzéssel készülünk a jövő évi
versenyekre. December elején
Törökmezőre megyünk futótáborba, és megtartjuk a szoká-

sos évadzárónkat. Jövő év februárjában esztergomi úszótáborozáson veszünk részt.
Aki szeretne e szép sportággal megismerkedni, menjen le

délután a Duna-partra, és a
nyári tábor helyén megtalálja
a kajakosokat.
Kép, szöveg:
Solymosi László

ALFAPARF

Szépségszalon
Dunakeszi, Fő út 72.
Tel.: 06-27-390-077

(Megközelítés a Krajcár utca felöl.)

Fodrászat, kozmetika,
műköröm-építés, pedikűr,
manikűr, UV-mentes barnítás.
Nyitva: H-P.: 8h-20h
Szom.: 8.30h-12h

Termékeink:
• Dohányáru • Pékáru
• Ital termék • Felvágott stb...

Ünnepnapokon is nyitva tartunk!
Nyitva: 0–24 óráig

Dunakeszi,
Fő út 121.
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V. Seltenreich emléktorna
Szeptember 18-án, a
Kinizsi sporttelepen
gyülekeztek a régi
sporttársak és szurkolóik, hogy megemlékezzenek a klub
örökös tagjáról,
Seltenreich
Józsefről.
– Köszönöm, hogy ennyien eljöttek a régi sporttársak, barátok és
ismerősök az édesapám emlékére megrendezésre került V. Selten
reich labdarúgó tornára – mondta a sportoló fia, ifjabb Seltenreich
József. – Azt hiszem, ha édesapám láthatna minket, nagyon boldoggá tenné, hogy ekkora érdeklődés mellett folytatódik a nevéhez köthető szép hagyomány. Azok az idősebb emberek,
akik megtiszteltek minket a jelenlétükkel, ezzel is példát mutatnak azoknak a gyerekeknek, akik eddig messze kerülték a
sportpályákat. Hálával gondolok azokra, akik segítették a torna idei megszervezést. Külön öröm a számomra, hogy ez a
sporttelep ennek a városrésznek az egyik, ha nem a legfontosabb sportlétesítménye, és ez a torna immár szervesen kapcsolódik az „Alag száz éve” rendezvénysorozathoz.
Az emléktornát Dunakeszi Kinizsi nyerte, Göd, Kisalag és Fót
csapata előtt. A meccseket követően a fehér asztal mellett folytatódott a megemlékezés, a sportbarátokat Dian György vendégelte meg.

Tabán vil-mark
autójavító kft.
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
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Kép, szöveg: Solymosi

SÁRKÁNYHAJÓ

Mária
dobogóra
állhatott
Szimhartné Fonódi Mária (képen) 2006 óta
rendszeresen részt vesz a versenyeken, 2009.
június 12. óta tagja a váci sárkányhajó csapatnak. Az idén Európa-bajnokságon ott volt
a válogatott csapatban.
A magyar sárkányhajó bajnokságot június 4-én rendezték meg
Fadd–Domborin. A váci sárkányhajó csapat nyerte meg a versenyt, és ezzel kivívta az indulási jogot az Európa-bajnokságon. A
33 fős csapatnak tagja lehettem, és jó érzés az eseményről beszámolni. Amszterdam adott otthont a versenynek, melyen a magyar
válogatott 178 fővel vett részt. Együttesünk a szenior mixben rajtolt 2000, 200 és 500 méteren. Két ezüstérmet szereztünk 200 és
2000 méteren, az 500 méteres távon bronzérmesek lettünk. Ös�szesítésben a válogatott tizenkilenc érmet szerzett, ebből a váciak
egy arany, hat ezüst és, négy bronzéremmel büszkélkedhetnek. További tervem, készülők a jövő évi válogatóra.
Kép és szöveg: Solymosi László

SPORTEREDMÉNYEK
KÉZILABDA
Az NB II-ben szereplő Vasutas férfi csapata gyűjti a pontokat:
DVSE-Szigetszentmiklós 21-28 (Martisz 6, Csuka 5, Iváncsik 3, Lengyel 3, Járdi
1, Salfai 1, Farkas 1, Bagi G 1). Ifjúsági: 33-38 (Antoni 10)
XVI. kerület – DVSE 31-36 (Csuka 11, Baity 10, Bagi G 9, Szénási 2, Kalmár 2,
Lengyel 1, Martisz 1) Ifjúsági: 48-25 (Antoni 11)
DVSE- Tarján 29-27 (Csuka 8, Bagi G 6, Baity 5, Járdi 3, Iváncsik 3, Kalmár 2,
Martisz 2). Ifjúsági: 32-31 (Antoni 10)
Pilisvörösvár TKSK –DVSE 28-28 (Bagi G 8, Csuka 7, Lengyel 3, Illés 3, Baity 2,
Szénási 2, Iváncsik 2, Járdi 1) Ifjúsági: 35 – 35 (Volentics 9)
A női csapat Pest megyei I. osztályú bajnokságban szép sikereket ér el:
Dunakeszi K-Salgótarján 21-19 (Blaskó 6, Orszáczky 5, Sziliczi 2, Földesi 2,
Csombor 2, Deézsi 2, Horváth 1, Temleitner 1)
Budakalász – Dunakeszi K 11-33 (Blaskó 9, Orszánczky 6, Sziliczi 5, Földesi 5,
Kocsis 4, Csombor 4)
Gödi SE- Dunakeszi K 30-33 (Orszánszky 8, Blaskó 5, Horváth L 5, Temleitner 4,
Földesi 4, Kolarics 3, Sziliczi 2, Honti 2)

LABDRADÚGÁS
NB III Mátra csoportjában szerepel a Dunakeszi Vasutas:
Balassagyarmat-DVSE 1-0, DVSE-RKSK 1-1 (Madar), Gyöngyös-DVSE 3-1
(Lőrincz), Dunakeszi Kinizsi első csapata a Pest megye I/B bajnokságban:
Dunakeszi K-Dunabogdány 2-4 (Sütő), Csomád – Dunakeszi K 2-3 (Sütő 3)
Dunakeszi – Piliscsaba 0-0

SAKK
Pest megyei Szuper csoportban szerepel a Dunakeszi Kinizsi sakkcsapata,
eredmények:
Az első fordulóban: Dunakeszi K – Szentendre 4-6 (Győz: Bánhidi, Mundi, Kiss
I, döntetlen: Szabó J, Nádasdi)
Pest megye I/A sakkcsapatbajnokságban az alagiak a második fordulóban, második győzelmét aratta.
Viamatt-Alagi DSK 1-4 (Győz: Béki, Gyombolai, Dióssi Cs, döntetlen: Czap Sz,
Solymosi) a csapat a bajnokságban az első helyen áll.
Október 9-én a 32. Pest megyei nyílt országos egyéni korcsoportos sakkversenyen ott voltak az alagi sakkozók:
korcsoportban: 5. Jancsó Tamás
II. korcsoportban: 6. Kovács Dániel
V. korcsoportban: 3. Naán Gábor, 4. Üveges Viktor

(Solymosi)

KAJAK
Lucz Dóra megvédte a címét
minden délután a Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak
Club tart edzést Rasztotzky
János és László Gizella edzők
vezetésével. Az edzőpáros
azzal büszkélkedhet, hogy két
versenyzőjük Lucz Dóra és
Miskó Noémi ott volt az idei
európai Olimpiai Reménységek
versenyén. Dóra és Noémi a
Radnóti Miklós Gimnázium
első éves tanulója.
– Hét éve kezdtem el kajakozni – kezdte a 16 éves Lucz Dóra, aki az elmúlt két
évben részt vett az Európai Olimpiai Reménységek versenyén. Idén Pöstyénben
rendezték meg a megmérettetést, ahol huszonkét ország versenyzői álltak rajthoz, de eljöttek Ausztráliából és Dél Afrikából is.
– Tavaly K-1 1000 méteren nyertem, és nagy örömömre, az idén is sikerült
megismételnem ezt a bravúrt, és megint a dobogó legmagasabb fokára állhattam. Az 500 méteres távon nem sikerült a tavalyi győzelmem, most ezüstérmes
lettem. Ott ültem a K-4 hajóban és itt is aranyérmet szereztünk.
A 15 éves Miskó Noémi élete első világversenyén szerepelt.
– Nagyon jól éreztem magam – mondta mosolyogva Noémi, aki 15 évesek
korcsoportjában a K 1 500 méteren ezüstérmet, a K 4 csapatunk bronzérmet
szerzett.

Ledvilágítás technika

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

Kép, szöveg: Solymosi László
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Rév Festék
Kisáruház

Hőszigetelő rendszerek vására
a Rév Festék Kisáruházban!
Ha egy életre tervez, válassza a minőséget!
Hőszigetelésben mi hosszú távú megoldást kínálunk
a Trilak Festékgyár Thermotek vakolatával.
Kérje egyedi ajánlatunkat a Rév úti szaküzletünkben!
Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu Honlap: www.revfestek.hu

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!
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Megérkezett...
...és tökéletes lett!
Tesztelje nálunk elsőként!

Szerviz akciónk keretében
szervizünkben minden kedves Suzuki tulajdonost
INGYENES ŐSZI ÁTVIZSGÁLÁSSAL VÁRUNK!

22 499 Ft-tól!

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a részletekről érdeklődjön kereskedésünkben! Suzuki modellek fajlagos CO kibocsátása 103-225 g/km. Suzuki modellek átlagfogyasztása: 4,4-9.7 l/100 km.

