
2012  OKTÓBER Polgár
Dunakeszi
városi magazin

X
II

I.
 é

vf
ol

ya
m

 1
0.

 s
zá

m

Közönségsiker volt!



ELADÓ!

06 27 353 520

16.



3Dunakeszi Polgár

VÁROSI MAGAZIN  XIII. évfolyam, 10. szám, 2012. október

• Megjelenik havonta 16.000 példányban • Kiadja: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. • Kiadó-főszerkesztő: Vetési Imre
• Szerkesztőség: 2133 Sződliget, Pf 5. • Tel./Fax: 06-27-353-520 • Mobil: +36-30-342-8032  

• E-mail: keszipress@invitel.hu, vetesi.imre@gmail.com • Internetes elérhetőségünk: www.dunakanyarregio.hu  

• A lapot támogatja: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala • Tervezőszerkesztő: Tamás László  

• Nyomda: PAUS PRINT Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Hirdetésfelvétel a Szerkesztőségben: a 06-27-353-520 és a +36-30-342-8032-es telefonszámokon  

• Uno Reklám: Kisbán Renáta +36-20-319-5213 • A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat ‒ a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül ‒ szerkesztett 
formában közölje.  Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. • A sajtónyilvánosság szellemében azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a 
szerkesztőség. • Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!  
• A Dunakeszi Polgár terjesztésével kapcsolatos észrevételeit, például: ha nem kapja rendszeresen, ha egy példánynál többet kap, ha bárhol halomban lerakva látja, 
kérjük jelezze szerkesztőségünknek! Telefon: +36-30-342-8032

4-7  Közönségsiker volt a Dunakeszi Feszt

8-11  Körzeti képviselőink jelentik

12  Pályázati siker – Új bölcsőde és óvoda épül

12  Gondok a szelektív szigetek körül 

13  Komplex lehetőség meglévő 
 értékeink védelmére 

13  Az önkormányzat legújabb rendeletei 

14  Vezetőváltás a városi rendőrkapitányság élén 

14  A honért éltek, a honért haltak

15  Ünnepi koncert és emléktábla avatás

16  Búcsú: színvonal, kavalkád, ünneplő tömeg

17  Méltó otthon a helytörténeti gyűjteménynek  

18  Vendégségben 
 Tuzson-Berczeli Péter festőművésznél 

19  Dunakeszi, a Mi városunk

20  Városházi esték Dunakeszin

20  Sellei Zoltánra emlékeztünk

21  100 éves Kiss Lászlóné köszöntése

21  Dunakeszi Programiroda 
 októberi programajánlata 

22  Szent Kinga-búcsú Lengyelországban 

23  Megrongálták a honfoglalási emlékművet 

24-25  Barangolás az EU országaiban – Olaszország 

26-28  Cikkek egészségről, sportról, nyelvtanulásról

városi magazin

24-25.

12.
16.

4-7.



Dunakeszi Polgár

A  tavalyi esztendő-
höz hasonlóan 
idén is a kistérségi 
Hétpróba sárkány-
hajó versenyével 

vette kezdetét a szeptember 14-
16-ig tartó három napos rendez-
vény-sorozat. A Duna-parton 
drukkoló több százfős nézősereg 
buzdítása mellett gigászi küzdel-
met vívott egymással a két szom-
szédvár, a tavalyi győztes Duna-
keszi és Göd csapata. Amikor a 
gödi csónakháztól induló ver-
sengő sárkányhajók élmezőnye 
megjelent a dunakeszi látóhori-
zonton, fej-fej mellett haladt a 
két egység. Az utolsó száz méter 
hajráját jobban meghúzta a gödi 
alakulat, amely ennek köszönhe-

tően – igaz alig egy sárkány fej-
jel - a dunakesziek előtt haladt át 
a képzeletbeli célvonalon. A két 
kilométeres távot teljesítő csapa-
tok versenyében a fótiak szerez-
ték meg a bronzérmet. Jól jelzi a 
verseny rangját, hogy a gödi ha-
jóban több ismert sárkányhajós 
lapátolta a Duna vizét. Az ezüst-
érmes dunakesziek vezérevezőse  
ifj. Bauer Márton, korábbi vi-
lágbajnoki ezüstérmes kajakos 
volt, míg a mogyoródiak csapa-
tát a kétszeres olimpiai bajnok 
Gyulay Zsolt erősítette. Az eve-
zésben megfáradt kiváló sport-
embereket a lelkes szurkolók ha-
talmas tapsa és a Dunakeszi Kon-
certfúvósok öröm zenéje köszön-
tötte a parton. 

A kistérségi Hétpróba részt-
vevői és a népes szurkolótábor a 
koncertfúvósok dallamos zenéjé-
re vonultak végig a Katonadom-
bon felépített nagyszínpadig, 
melyen Erdész Zoltán alpolgár-
mester megnyitotta a II. Duna-
keszi Feszt rendezvény-soroza-
tot. Köszöntő szavai után kifej-
tette: a rendezvényt azzal a nem 
titkolt céllal hívták életre, hogy a 
Dunakeszin és a kistérség telepü-
lésein élő polgárok együtt töltse-
nek egy kellemes hétvégét, amely 
az önfeledt szórakozás és kikap-
csolódás mellett az egyének és 
közösségek, a városok közötti jó 
kapcsolatok kiépítését, gazdagí-
tását is szolgálja. Erdész Zoltán 
mielőtt ünnepélyesen átadta az 

érmeket a sárkányhajó versenyen 
induló csapatoknak, elismerését 
és köszönetét fejezte ki a kistér-
ségi Hétpróba versenyein indu-
lóknak és az őket elkísérő szur-
kolóknak. 

Az ünnepi ceremónia után a 
Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó 
alpolgármester elmondta, hogy 
a város egyik legfontosabb ren-
dezvényének tartják a Dunake-
szi Fesztet. Két éve, 2010-ben, az 
új önkormányzati ciklus kezde-
tén egyik kiemelt feladatként je-
lölték ki önmaguk számára, hogy 
a lakosság együttműködésével – 
a sokak által „csak” alvó város-
ként emlegetett – Dunakeszit egy 
szerethető, tartalmas programo-
kat és kikapcsolódási lehetőséget 

Tavaly ősszel, óriási sikerrel robbanT be a város kulTurális és sporTéleTéT színesíTő Dunakeszi FeszT, amelyen iDén 
már közel 25 ezren szórakozTak. a három napos kulTurális és sörFeszTivál szervezői a nyiTó év sikerével igencsak 
magasra emelTék önmaguk és a közönség számára a TeTszési inDexeT, amiT azonban a szepTemberi renDezvény prog-
ramjainak láTogaToTTságával és népszerűségével sikerülT Túl is szárnyalniuk. a színvonalas kulTurális és sporT-
versenyek, a közönség óriási érDeklőDése minD-minD azT bizonyíTja, hogy sikerre szüleTeTT a Dunakeszi FeszT.

Közönségsiker volt
a Dunakeszi Feszt!



kínáló várossá formálják. – Ezen 
célok megvalósítása érdekében 
hoztuk létre a Dunakeszi  Prog-
ramirodát, szervezzük a közön-
ség igényével találkozó kulturális 
és sport rendezvényeket. Mind-
ben a pályázaton nyertes szloge-
nünk, „Dunakeszi, a Mi város-
unk” teljesedik ki, ölt tartalmat, 
amely erősíti az összetartozásun-

kat. A rendezvényeinknek - a sza-
badidő tartalmas eltöltése mellett 
- nagyon fontos küldetésük van, 
közösséget teremtenek! A vissza-
jelzések is azt igazolják, hogy na-
gyot léptünk ebbe az irányba. Ezt 
a kohéziós erőt növelheti a Duna-
keszi Feszt sok-sok programja, a 
kistérségi Hétpróba verseny. Sze-
retnénk, ha mindenki azt érez-

né, hogy ez a város legnagyobb 
fesztiválja, kulturális és közössé-
gi ünnepe, melyen mindannyian 
azt érezzük, összetartozunk. Ösz-
szetartozunk a munkában, a kö-
zös feladataink megoldásában, az 
ünnepeinkben – fogalmazta meg 
az önkormányzat együttműkö-
dő, közösségformáló törekvését 
Erdész Zoltán alpolgármester. 

S ezt erősítette a sportolók és a 
nézők önfeledt hangulata is, hi-
szen bárhová néztünk, minden-
hol vidám arcokat láthattunk. A 
sportolók után az énekesek és a 
zenészek vették birtokba a nagy-
színpadot, melyen az első nap 
sztárvendége Wolf Kati volt, aki-
nek koncertje nagyon sok rajon-
gót vonzott. Az est fellépői között 
volt még többek között a Boogie 
Fathers, az ÜZLETEMBERS is. 

Második nap

A Dunakeszi Feszt rendezvény-
sorozat szombat reggel a kistérsé-
gi főzőversennyel, a rodeobika 
versennyel, falmászó, szkander, 
sörivó, és kötélhúzó versennyel 
folytatódott, melyen a vendéglá-
tó Dunakeszi mellett, Göd, Fót 
és Mogyoród csapata mérte össze 
erejét és főzőtudományát.

A szakács csapatok „családi 
körben”, a Duna-parti napközis 
tábor udvarán rendezték be sza-
badtéri konyhájukat. Az ízlete-
sebbnél, ízletesebb étkek verse-
nyét a nemzetközi zsűri - a bol-
gár és a lengyel testvérváros 
küldöttségének tagjaival kiegé-
szülve - döntése alapján a duna-
keszi Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola tanáraiból alakult 
Ízharmónikusok csapata nyer-
te. Kárpáti Zoltánné igazgató asz-
szony vezetésével szorgosko-
dó csapat – a bolgár testvérváros 
küldöttsége és az országban elő-
ször Dunakeszin termesztett pa-
radicsomtermelők emléke előtt is 
tisztelegve - igazi gasztronómia 
ínyencséget tálalt fel a legszebben 
díszített asztalon.    

Az óriási küzdelmet hozó kö-
télhúzó versenyt is a házigazdák 
nyerték, akiknek az "erős embe-
rekből" álló csapatában idén is 
kitett magáért Növényi Norbert 
olimpiai bajnok birkózó. A du-
nakesziek idén is remekül verse-
nyeztek, hiszen a hét kategóriából 
a főző és kötélhúzó verseny mel-
lett megnyerték a rodeobika és a 
falmászók küzdelmét is. A már 
fentebb bemutatott sárkányhajó-
sok mellett a szkander csapat is 
a második helyen végzett. Egye-

TESTVÉRVÁROSI ELISMERÉS

A fesztivál forgatagában sokaknak feltűnt, hogy Ravda polgármeste-
re, Andon Bakalov szinte hasonmása a világklasszis argentin labdarú-
gónak, Diego Maradonanak. Ha másban nem is, de abban mindenkép-
pen nagy a hasonlóság, hogy a kis bolgár tengerparti település vezető-
je is imádja a labdarúgást, sőt aktívan futballozott is. És ugyanolyan vi-
dám természetű, mint a világsztár futballzseni, akihez hasonlóan ő is 
örömmel nyilatkozik.  

- Megtiszteltetésnek tartom, hogy itt lehetek Dunakeszin, találkoz-
hatom a régi ismerősökkel, barátokkal. Csodálatosan érzem magam! – 
mondta mosolyogva a futballmezbe öltözött polgármester, aki szerint a 
kitűnő emberi kapcsolatok a találkozások gyakoriságával teljesedtek ki. 
- A kultúra, a sport, a turizmus révén, számos szálon kötődik egymás-
hoz a két nép, Dunakeszi és Ravda lakossága. Legutóbb egy népes cso-
port nyaralt nálunk Kirov Gábor barátunk, a Dunakeszi Bolgár Kisebb-
ségi Önkormányzat elnökének szervezésében. Bízom benne, hogy du-
nakeszi barátaink mindig jól érzik magukat a mi kis településünkön. 
Nekünk tengerpartunk van, önöknek pedig gyönyörű folyójuk, amely 
keresztülszeli Magyarországot. Gyönyörű az önök országa, öröm itt len-
ni! – mondta elismerően. 

Polgármesterként is nagyon hasznosnak tartja a városunkban eltöl-
tött napokat, mert sok mindent sikerül „ellesni”, amit otthon kamatoz-
tatni tud az önkormányzat munkájában. – Fantasztikusan jó ötletnek 
tartom a Dunakeszi Feszt megrendezését. Látszik az emberek hangula-
tán, hogy örömmel vesznek részt a programokon. Sokat tanulok a szer-
vezésből, a rendezésből, de azt is érzékelem, hogy javult a városi közle-
kedés. Nagyon tetszik a kerékpárút. Bízom benne, hogy Ravda is – bár 
még község – hasonló utat járhat majd be. Ezek a találkozások mindig 
megerősítenek egy-egy jó ötlettel, elképzeléssel, melyet a százezres ten-
gerparti nyaraló közönségünk kulturált kiszolgálásában igyekszünk 
hasznosítani. Minden dunakeszi polgárt szeretettel hívünk és várunk 
Ravdára, amely az utóbbi 20 évben jelentős változáson ment át. Fedez-
zék fel tengerparti településünket, melyen rengeteg családi szállás- és a 
hagyományőrző ételeket kínáló étterem várja a vendégeket. Biztos va-
gyok benne, hogy mindenki jól érzi magát Ravdában, mert vendégsze-
rető emberek vagyunk – jelentette ki a polgármester, aki nyilatkozata 
végén köszönetet mondott a városi önkormányzat vezetőinek, a hivatal 
munkatársainak, Dunakeszi lakosságának a kedves fogadtatásért, a szí-
vélyes vendéglátásért. 
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dül a sörivó versenyben – mely-
nek az a győztese, aki a leggyor-
sabb le tud gurítani egy korsó 
sört – végeztek a harmadik he-
lyen. De talán jövőre ebben a ver-
senyben is sikeresebbek lesznek 
a helyiek, akik a kistérségi Hét-
próba összesített verseny győz-
teseként elfogyasztottak egy-két 
korsóval a győzelem örömére. A 
győztes csapat kapitánya, a vá-
ros polgármestere, Dióssi Csaba – 
aki örömmel vette át a vándorser-
leget, a Dunakeszi Feszt főszerve-
zőjétől, Csoma Attilától – meg-
ígérte a versengő településeknek 
és a közönségnek, hogy 2013-ban 
visszahódítják a sárkányhajóso-
kat megillető győzelmi trófeát is. 

A kistérségi versenyek mellett 
egész késő estéig, a NEOTON Fa-
mília koncert kezdetéig számos 
sport és táncos bemutató, futó, 
és kerékpáros verseny szerepelt 
a gazdag műsor kínálatban. Kéz-
műves kirakodóvásár, a Dunake-
szi Közüzemi Kft. bemutató sát-
ra, ingyenes gyermekjátékok, 
kézműves foglalkozások, könyv-
bemutatók és még számos érde-

kes program várta az érdeklődők 
sokaságát. A nap zárásaként a 
Neoton koncerten összegyűlt ha-
talmas tömeg még élvezhette DJ 
Dominique fergeteges buliját.

Harmadik nap

 A Dunakeszi Feszt harma-
dik napja is izgalmas, érdekes 
programokat kínált, melyek kö-
zött volt több táncos, zenés pro-
dukció. A Duna-parti sétány egy 
gyönyörű szakasza idén is "átala-
kult szabadtéri kiállító teremmé", 
melyben a helyi DunArt - a ha-
táron túl is elismert - művészei-
nek alkotásait tekinthették meg a 
sétáló dunakesziek. A nagyérde-
műt ezúttal is megnevette a nagy 

mesemondó, Berecz András, so-
kan hallgatták érdeklődéssel a 
Kossuth-díjas Reviczky Gábor és 
a műsorvezető, irodalomtörté-
nész, Tarján Tamás beszélgeté-
sét. Fellépett a Dunakeszi Fúvós-
zenekari Egyesület, a kismarosi 
Nachtigal Német Nemzetiségi 
Kórus és a Marus Táncegyüttes. 
A Muzsikás együttes és a Triász 
koncertjét egyaránt fergeteges 
tapssal jutalmazta a közönség, 
amely az este nyolckor kezdődő 
X-Faktor est kezdetére több ez-
resre növekedett.

A zárókoncert előtt Dióssi Csa-
ba polgármester kedves szavakkal 
köszöntötte a Dunakeszi Feszt ha-
talmas nézőseregét. Örömmel je-
lentette be, hogy a kistérség négy 
településének - Dunakeszi, Göd, 

LENGYEL-MAGYAR KÉT JÓ BARÁT

Dunakeszi lengyel testvérvárosa, Stary Sacz 4 fős küldöttségének tag-
jai is remekül érezték magukat a Dunakeszi Feszten. A sok-sok prog-
ram megtekintése mellett részt vettek a nemzetközi zsűri munkájában 
is. Hogy érzik magukat? – kérdésre: - Imádjuk a magyarokat, nagyon jól 
érezzük magunkat Dunakeszin - jött a válasz a vidám társaságtól.

Noha új vezérkara van a városi önkormányzatnak, ám a testvérvárosi 
kapcsolat ápolását ők is fontosnak tartják. – Tökéletes az együttműkö-
dés, melyet igyekszünk tovább gazdagítani – mondta a delegációt vezető 
alpolgármester, Gizicki Kazimierz, aki szerint Dunakeszi és Stary Sacz 
kapcsolata is igazolja azt a történelmi tényt, hogy a lengyel-magyar két 
jó barát. Nagyon sok országban – többek között Olaszországban, Fran-
ciaországban, Izraelben – van testvérvárosunk, de a legintenzívebb, a 
legbarátiabb kapcsolatot Dunakeszivel ápoljuk. Közös történelmünk is 
erősíti az együttműködés szálait, az évszázadok során megtapasztalhat-
tuk, hogy a lengyelek és a magyarok kölcsönösen számíthattak egymás-
ra – jelentette ki az alpolgármester. 

A székelykereszturi delegáció tagjai is nagyon jól érezték magukat 
Dunakeszin, akik köszönettel a hangjukban megjegyezték: „Mi már ha-
zajárunk Dunakeszire.” Ennél talán nagyobb elismerést nem is kaphatott 
volna a városi önkormányzat és Kárpáti Zoltán testvérvárosi tanácsnok, 
valamint az a sok-sok „névtelen” pedagógus és civil, akik már a nyolc-
vanas évek végén megtették az első bátor lépéseket a Székelykeresztúrra 
vezető ösvényen, amely az elmúlt két évtized során jól kiépített testvér-
városi úttá fejlődött 

ÍZHARMÓNIKUSOK

– A bolgár kertészek Magyarországon legelőször Dunakeszin hono-
sították meg a paradicsomtermesztést. Ennek emléke és a bolgár test-
vérvárosunk jelenlévő küldöttsége előtt tisztelegve szerettünk volna a 
paradicsom felhasználásával, egy különleges étellel kirukkolni – árulta 
el Kárpáti Zoltánné. – A versenybe benevezett étel a hagyományos ma-
gyar paraszti ízeket és a bolgár ízvilágot vegyítette, melyet „zöldsáto-
ros gombócleves dunakeszi módra” néven tálaltunk fel – avatott be az 
új étel születésének titkaiba az Ízharmónikusok „konyhafőnöke”. - Na-
gyon sok zöldséggel és paradicsommal készített raguhoz hús- és burgo-
nya gombócot adtunk, amit a két ország fűszereivel ízesítettünk. A terí-
tést, a kínálást is ennek jegyében terveztük meg. Háttérként a Helytör-
téneti Gyűjteménytől kölcsön kapott paradicsom virágos nyakra kendőt 
helyeztük el. Az asztalra a bolgár és a magyar kertészet különlegességei 
mellett felkerült a szatmári szilvapálinka is. A különleges ízvilágú egy 
tál ételünket – nagy örömünkre – első díjjal jutalmazta a zsűri – mond-
ta büszkén Kárpáti Zoltánné.
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Sárkányhajó csapat – 
II. helyezett
Ifj. Bauer Márton – csapatka-
pitány, Ács László, Bede Csa-
ba, Dióssi Csaba, Fogarasi And-
rea, Győre Fanni, Havas L. Le-
vente, Hegedűs Dénes, Horváth 
Evelin, Kollár Andor, Kollár Imo-
la, Kundlya Zsófia, Máthé Esz-
ter, Máthé Mária, Mészáros Már-
ton, Molnár Petra, Szabó János, 
Székely L. Szilárd, Szlávik Csaba, 
Tessényi Piroska, Tóbiás László

Főzőverseny csapat – 
I. helyezett
Kárpáti Zoltánné- csapatkapitány, 
Bódai Edit, Dobos Gábor, Fias 
Zsuzsanna, Gubicz György (fősza-
kács), Lengyelné Herczku Anna 
Mária, Radwány-Nagy Dóra, Dr 
Sárvári Nóra, Szlobodnyikné Sas 
Ilona, Tornai Vajda Zsófia, Varga 
Mária Magdolna

Rodeobika csapat – 
I. helyezett
Grünwald Bence – csapatkapi-

tány, ifj. Dióssi Csaba, Kovács Mi-
lán, Nagy Lajosné

Falmászó csapat – I. helyezett
Legindi Tímea - csapatkapitány, 
Fazekas Sára , Kővágó Károly, 
Mezei Janka

Szkander csapat – II. helyezett
Kovács Péter - csapatkapitány, 
Kundlya Zsófia, Németh Árpád, 
Németh Sándor, Tóth János
Sörivó csapat – III. helyezett
Rippel Ferenc – csapatkapitány, 
Csoma Gábor, Lázár Antónia, 
Plánk János

Kötélhúzó csapat – I. helyezett
Kis István – csapatkapitány, 
Gyócsi Erika, Künstler Kriszti-
na, Növényi Norbert, Növényi 
Renáta, Növényi Róbert, Síkhe-
gyi Andrea, Székely Mózes, Tóth 
Erika, Tóth Mihály, Tóth Róbert,  
Vereckei Tamás 

A KISTÉRSÉGI HÉTPRÓBA DUNAKESZI CSAPATÁNAK TAGJAI

Fót, Mogyoród - Hétpróba verse-
nyét Dunakeszi nyerte. A polgár-
mester köszönetet mondott a há-
rom napos rendezvény-soroza-
tot támogató szponzoroknak és 
a szervezőknek, akiknek köszön-
hetően a tavalyi, nagy sikerű nyi-
tó rendezvényt is sikerül felül-
múlni. Jó érzéssel mondta, hogy 
idén még tartalmasabb és nívó-
sabb programokkal örvendeztet-
ték meg a három nap kilátogató 
közel 25 ezres nézősereget, amely 
a tavalyi létszámot is felülmúl-
ta. A közönség megelégedéséhez 
hozzájárult az is, hogy finomí-
tották az infrastruktúrát, prak-
tikusabban alakították ki a sát-
rakat, a programok helyszíneit. – 
A Dunakeszi Feszt programjait a 
városunkban és a kistérségünk-
ben élőknek szerveztük, akik-
kel jó az együttműködésünk, 
mindennapos a kapcsolatunk. 
Együtt élünk, sok feladatot kö-
zösen oldunk meg. Így szinte ter-
mészetes, hogy minden település 
örömmel vett részt a Hétpróba 
versenyen – mondta Dióssi Csa-

ba, aki köszönetét fejezte ki vala-
mennyi résztvevőnek, a szerve-
zőmunkát és a lebonyolítást segí-
tők sokaságának. – Külön köszö-
nöm városunk versenyzőinek, 
akik nagyszerű teljesítményük-
kel büszkeséget szereztek Duna-
keszinek. A kistérségi Hétpró-
ba, a mi „kis” olimpiánk, melyen 
mindannyian örömmel vettünk 
részt – hangzottak a polgármes-
ter elismerő szavai.  

 Dióssi Csaba beszéde végén – 
miután Kovács Vera, az X-Faktor 
dunakeszi felfedezettje kisorsolta 
a Merida cég által felajánlott 125 
ezer forint értékű nyereményke-
rékpárt, és a Winkler Sport tulaj-
donosa jóvoltából igénybe vehető 
díjmentes szolgáltatást, melyet a 
10 éves Szépíró Vivien nyert meg 
- felkérte a nézőket, hogy tap-
suk intenzitásával szavazzanak 
a Dunakeszi Feszt jövő évi meg-
rendezéséről. A mindent elsöp-
rő hatalmas taps hallatán a kö-
zönség kitörő örömére Dióssi 
Csaba polgármester bejelentet-
te, hogy 2013-ban is megrende-
zik a Dunakeszi Feszt kulturális 
és sörfesztivált. De még előtte, az 
idei fesztivált a Quantum XXL, 
Rocktenors, Vastag Csaba, Muri 
Enikő, Kocsis Tibor és Kováts 
Vera nagy sikerű koncertje zárta 
a Duna-parti Katonadombon.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress, 

Dusza Tibor



Ismét jó hírekről számolha-
tok be Önöknek az elmúlt hó-
napról. A sikeres közbeszerzés 
után átadásra került a vállalko-
zó részére a munkaterület és 
folyamatosan készült az utak 
aszfaltozása. Most már eljutot-
tunk oda, hogy szeptember 30-
án átadásra kerültek az elké-
szült utak.

Igaz elég sok kellemetlen-
séget jelentett néhol a lakos-
ság körében, de ezúton is sze-
retném megköszönni a szerve-
zők, bonyolítók illetve minden 
résztvevő kitartó türelmét. Úgy 
gondolom ismét nagyot lép-
tünk előre a fejlesztések és be-
ruházások területén, melyet a 
következő évben is szeretnénk 
folytatni.

Az őszi munkálatok folyamán 
még rendezzük a területemen 
a vízelnyelő árkok tisztítását, 
esetleges karbantartását. Ez-
után ismét jóleső érzéssel szá-
molok be szeptember 24-én 
megtartott Aktív Idősek Nap-
járól, amelyen örömmel vet-
tek részt a társintézmények. 
Nagyon jó hangulatban telt a 
Sportnap a Napsugár Idősek 
Otthonában.

Több alkalommal gyakorol-
tak a foglalkozásokon a részt-
vevők. Társintézményeink:- fej-
lesztő napközi, nappali szana-
tórium, Gödi Idősek Klubja vett 
részt a sportnapon. A Szent Ist-

ván Általános Iskola 7. osztályá-
ból nyolc tanuló osztályfőnök-
ük kíséretével segített a terem-
rendezésben, a versenyszámok 
lebonyolításában, a büfében a 
program sikeres megoldásá-
ban. Köszönöm segítségüket, 
részvételüket, az egész kollek-
tíva odaadó munkáját.

Külön köszönöm az otthon 
dolgozóinak, hogy szépen ki-
festették ebédlőjüket, új füg-
gönyöket készítettek és raktak 
fel, igazán sikerült hangulatos-
sá varázsolni ezen területüket.

A közbiztonság területén 
is tapasztalható némi javu-
lás, folyamatos a járőrszolgá-
lat, amely még bővülni fog. Ter-
mészetesen ehhez továbbra is 
szükséges a jó együttműködés. 
Tudjuk, hogy sok még a tenni-
valónk.

 Továbbra is várom észrevé-
telüket, segítő együttműködé-
süket. 2012. október 17-én, szer-
dán  17 órától 18 óráig fogadó 
óra lesz a Posta utcai iskolá-
ban. Minden érdeklődőt tiszte-
lettel várok.

 Elérhetőségeim: email: 
fodornemarika@citromail.hu

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

Fodor Sándorné
                  7. számú 

választókörzet képviselője

körzeti képvi  selőink jelentik
Tisztelt Lakótársak!

Tisztelt Választópolgárok!

Kérem, engedjék meg, hogy 
néhány mondatban ismertes-
sem Önökkel az elmúlt hónap 
lakóhelyünket érintő esemé-
nyeit, eredményeit.
- Nagy örömmel közlöm, hogy 
a Hársfa utcában élő üknagy-
mama, Kiss Lászlóné - Ilonka 
néni - betöltötte századik élet-
évét. Ezúton is kívánunk neki 
boldog születésnapot és jó 
egészséget!
- Szeptember 14-16. között má-
sodik alkalommal került meg-
rendezésre a Katonadombon 
a Dunakeszi Feszt, melyre idén 
is sokan látogattak ki. Az ér-
deklődők színvonalas előadá-
sokon, műsorokon, koncerte-
ken vehettek részt.
- Tájékoztatom a tisztelt Lakó-
kat, hogy kátyúzás történt a 
Diófa utca 1. szám előtt, a Kis-
dobos utca 21. szám előtt, vala-
mint az Örvény utca és az Üdü-
lő utca kereszteződésében. Az 
Északi utca és a Szák utca ke-
reszteződésében a régi csator-
na ki lett váltva két csapadék-
víz lefolyóval. A munkaterület 
természetesen újra lett aszfal-
tozva. Az Iskola utca – Kiserdő 
utca – Nyárfa köz szakaszon el-
készült a fűtés korszerűsítés. 

A Stromfeld utcai csapadék-
víz csatorna építése folyamat-
ban van, jelenleg a munkála-
tok harmada áll készen.
- Az Üdülő utca is szilárd bur-
kolatot kapott a napokban. Így 
a Révdűlő három utcájának le-
aszfaltozása, melyek az idei 
évre voltak tervbe véve, elké-
szült.
- Sajnálatos hír, hogy az Iskola 
utca 5-7. szám előtti pad desz-
káját összetörték, a Kiserdő 
utca 1. szám előtti „elsőbbség-
adás kötelező” jelzőtáblát ki-
törték, valamint a Duna sorról 
egy padot elloptak. Fenti ese-
ményeket jeleztem az illeté-
kesek felé. Ismételten kérem, 
hogy figyeljünk értékeinkre, 
őrizzük azokat! Bármikor hív-
ható a dunakeszi rendőrjár-
őrök mobilszáma: 70/291-3170.
Kérem, hogy esetleges észre-
vételeikkel, ötleteikkel a jövő-
ben is bizalommal keresni szí-
veskedjenek, mint azt eddig is 
tették.
(tel.: 70-337-1604, e-mail: 
vincze.geza56@gmail.com).

Vincze Géza
1. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Dunakesziek! 
Tisztelt révdűlőiek!
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körzeti képvi  selőink jelentik
A Mihály utcai lakók mottója: 

„Mi utcánk, mi városunk, mi hazánk” 

Mihály utcai lakók a tavalyi 
évben „Utcabál” néven meg-
ünnepelték, hogy végre vala-
hára sikerült megszabadulni-
uk a por és a sár fogságától. 
2011-ben hasonló jókedvvel fo-
gadták az útépítést egy késő 

éjszakai buli erejéig a Barázda 
utcai polgárok is, ahol senki se 
maradt étlen-szomjan. 

Az idei dínom-dánom min-
denki elégedettségére ismét 
jól sikerült, ezért a Mihály ut-
caiak megfogadták, hogy a jö-
vőben hagyomány tisztelőként 
évről-évre megünneplik Szent 
Mihály Ünnepét. 

A késő éjszakába nyúló jó-
kedv mellett a vendéglátók 
nemcsak jó szívvel és öröm-
mel, hanem finom ételek, ita-
lok repertoárjával várták a 
környékbelieket. A feltörek-
vő nemzedék képviselőjeként, 
a táncos lábú Bátor és kis ba-
rátai megmutatták, hogy s mi-
ként mulat a magyar. 

Úgy gondolom, hogy nem-
csak irigylésre, hanem tiszte-
letre méltó a lakók összefo-
gása, mely főként a jó szom-
szédsági kapcsolatok ápolá-
sát erősíti.

És akkor egy kevésbé vi-
dám téma. Legutóbb említet-
tem, hogy a Földtám Kft. el-
kezdte az árkok mederlapozá-
sát a 6-os sz. körzetben kért 5 
címen. Sajnos időközben me-
rült fel némi probléma, mely 
az osztály előtt már ismertté 
vált. Előbb írásban, majd szó-
ban is megerősítettem a szep-
tember 27-i Képviselő-testületi 
ülés nyílt egyebek pontjában. 

Hangsúlyoztam, hogy a köz-
beszerzési tenderen a pályázó 
által benyújtott ár döntő fon-
tosságú lehet a nyertes pá-
lyázó kiválasztásánál. Vélemé-
nyem szerint, nem csak az árat 
kellene vizsgálni, mivel jelen 
eset is bizonyítja, hogy olcsó 
húsnak, híg a leve. 

A kellő referencia mellett 
döntő fontosságú, hogy első 
sorban dunakeszi illetőségű 
vállalkozóknak adjuk oda a 
munkát. Hogy miért? Ezek a 
vállalkozók a városnak fizetik 
be az iparűzési adót, ráadásul, 
ha netán probléma van, akkor 
elérhetőek, és rövid időn belül 
a hiba javítása megtörténik. 
Nemcsak mennyiségi, hanem 
minőségi munkát folytatnak. 
Ezzel a gondolkodásmóddal és 
hozzáállással, a lokálpatrióta 
szellemiséget gyakorolnánk.

Egy példával élve, a jelenle-
gi árkok munkálatai, és a ta-
valyi évben Bóka Pál vállalko-
zó által végzett mederlapo-
zás minőségét összehasonlít-
va szembetűnő, amit akár egy 
laikus is megállapíthat, hogy 
a két munka közötti különbsé-
get, zongorázni lehet. 

Az elmúlt évben, hogy csak 
egy párat említsek, pl. a Tábor 
úton 3 helyen, a Krúdy-József, 

a Kádár-József, a Bajza-József 
sarkon és sorolhatnám, de ha 
megvizsgáljuk a jelenleg a Ki-
rályhágó és a Rákóczi út sar-
kon lévő árok mederlapozási 
munkálatait a vele – átlósan 
- szemben található 2011-ben 
készült munkálatok minőségé-
vel, akkor jól látható a különb-
ség.

Az előzőek végett kértem 
az osztály illetékeseit, hogy 
a mederlapozási munkálatok 
végeztével kiemelt figyelmet 
szenteljenek a minőségre, a 
műszaki átadás, átvétel során. 

Gyakorlatilag, a polgármes-
ter úr részéről ki lettem fü-
tyülve, mivel azt a rövid vá-
laszt kaptam, hogy itt a to-
vábbiakban nem, de az új-
ságban kapok lehetőséget a 
„kampányra”. 

Sajnos szóbeli válaszadás-
ra már nem kaptam lehetősé-
get, melyben annyit akartam 
közölni, hogy engem a mun-
kálatok során felmerült prob-
lémákkal nap, mint nap fel-
hívtak, és így a polgárok el-
várják tőlem, hogy kiálljak 
mellettük. 

Nem az a cél, hogy ne le-
gyen kifizetve a munka, hiszen 
a vállalkozó dolgozott, a kéré-
sem, hogy a felmerült hibák ki-
javítása még a kifizetés előtt 
megtörténjen. 

Szerettem volna megerősí-
teni, hogy a pályázatok elbírá-
lásánál figyeljünk jobban oda 
a nyertesek kiválasztására. 
Erősítsük a lokálpatriótizmust, 
mivel a vállalkozó mellett helyi 
emberek dolgoznak, és még a 
kivitelezéshez szükséges épí-
tőanyag vásárlása is a város-
unkban történik.   

Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

Kizárólag az eredeti állapot 
visszaállítása volt a cél a válla-

lkozónak. Mint a képen is látható, 
ez „tökéletes” lett, mivel a Brassói 

u. 7. sz. előtt az oszlopoknak 
valaha nekitolattak, amit sikerült 

ugyanúgy ferdén bebetonozni. 
No comment…

Engedjék meg, hogy röviden 
beszámoljak az elmúlt időszak-
ban történt fejlesztésekről.

Befejeződött a Fazekas Mi-
hály Általános Iskola udvará-
nak felújítása, a salakos feke-
teföld le lett cserélve, viacolor 
járdák kerültek kialakításra, 
továbbá az udvart parkosítot-
ták. Az iskola mögött a közeljö-
vőben parkolók kerülnek kiala-
kításra, az út mellett. Készül a 
Wass Albert utca disz burko-
lattal történő lefedése is, ha-
marosan be is befejeződnek a 
munkálatok.  

Az út mellé a lakóközösség-
gel egyeztetve, fasor kerül te-
lepítésre! A Tábor utca ele-
jén az üzletsorok előtt, hete-
ken belül megkezdődik a ré-
gen várt parkolók kialakítása 
is, amely már igen szükséges, 
mert az előzőleg épített sza-
kasz már használhatatlanná 
vált az évek során. 

Amennyiben Ön is fel kíván-
ná, venni velem a kapcsola-
tot a választókerületet érin-
tő ügyekkel kapcsolatban ezt 
megteheti az alábbi elérhető-
ségeimen: 

Tel: 06703688249
E-mail: botkag@gmail.com

Ha nem biztos, hogy az álta-
lam képviselt választókerület-
ben lakik, megtekintheti az 
Utcajegyzéket a honlapomon: 
http://botkagabor.hu-n a vá-
lasztási körzet menüpontban.

Botka Gábor
5. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt 
lakótársaim!
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Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Szeretnék beszámolni Önöknek 
a szeptemberben történt esemé-
nyekről, s fontos közös ügyeink-
ről! Megkezdődött végre, s ha-
marosan be is fejeződik a Fillér 
utcai járdajavítás, felújítás! A ki-
vitelező igyekszik minden prob-
lémát, egyedi kérést figyelem-
be véve jól végezni feladatát, re-
mélem az eredmény is ezt fogja 
megerősíteni! Sajnos ismét fel-
színre kerültek azok a gondok, 
amelyek a környék autós forgal-
mának növekedéséből adódnak. 
Javasolni fogom a Hivatal felé, 
hogy a pihenő övezet táblát, ha 
lehet helyezzék ki minden behaj-
tó út elejére, talán ez is segít vala-

körzeti képvi  selőink jelentik
Engedjék meg, hogy az elmúlt 

időszakban a választókerületben 
történt eseményekről tájékozta-
tást adjak.

Lecsófesztivál
Harmadik alkalommal rendez-

ték meg a Szent István Általános 
Iskola családi napja keretében a 
lecsófesztivált, arra emlékezve, 
hogy településünk egykor híres 
paradicsomtermesztő vidék volt. 
Mind a szülők közössége, mind a 
tantestület lelkes munkával tette 
lehetővé hogy a rendezvényre ér-
kezők egy vidám és programok-
ban gazdag napot tölthessenek 
el, és ráadásul finom lecsókat is 
kóstolhassanak. Elismerés és kö-
szönet illeti őket.

A zene világnapja
Bárdos Lajos Általános Iskola 

hagyományos ünnepi hangver-
senyét a Jézus Szíve Templom-
ban rendezték meg. Mindenki-
nek nagy élményt jelentett a Ki-
csinyek Kórusának és a felső ta-
gozatosok Cantemus Kórusának 
előadása. A hangversenyt köve-
tően meghitt ünnepség kereté-
ben emléktábla avatásra is sor 
került az iskola épületében. Az is-
kola első igazgatójának Körmen-
di (Krusoczky) Lajos emlékére a 

Tóth Mariska Hagyományőrző 
Alapítvány emléktáblát helyezett 
el az épület előterében. Megható 
volt hallgatni az unoka és az egy-
kori tanítványok visszaemlékezé-
seit.

Szent Mihály napi 
búcsú
A nyárutó talán utolsó napsü-

téses meleg napján került sor a 
Szent Mihály Templom búcsújá-
ra. Az ünnepi szentmisét követő-
en a régi hagyományokat felele-
venítve az Önkormányzat régi-új 
köntösbe öltöztette a Szent Mi-
hály Napi Búcsút. Ez alkalomból 
a városközpontban népi kézmű-
ves-kirakodóvásár, portékások, 
valamint tradicionális konyha és 
hagyományőrző színpadi progra-
mok várták az érdeklődő kicsiket 
és nagyokat.

A megszokott forgatag és vi-
dám kikapcsolódást nyújtó játé-
kok (céllövölde, körhinta…stb.) 
mellett az idei búcsú újdonsá-
ga volt, hogy a szervezők egy 
kis színpadot is felállítottak, ahol 
színvonalas műsorok váltották 
egymást.

Szüreti mulatság
Október 4-én a hagyományok 

ápolásának jegyében tartotta 

az Eszterlánc Óvoda hagyomá-
nyos óvodai szüreti mulatságát 
kicsik és nagyok legnagyobb vi-
gasságára. Az esemény kereté-
ben megtörtént az új udvari tor-
napálya átadása, amely remélem, 
hosszú ideig szolgája a gyerekek 
egészséges testi fejlődését, és 
sok örömöt szerez majd az idejá-
ró óvodásoknak.

Út és járdaépítés
Korábbi híradásokban leírtak-

nak megfelelően az útépítési 
program keretében megkezdő-
dött és talán e sorok olvasásakor 
már el is készült a Budai Nagy An-
tal köz szilárd burkolattal való el-
látása. Az ezzel járó kellemetlen-
ségekkel szemben az ott lakókat 
remélem kárpótolja az elkészült 
út minősége.

Folytatódnak a járdaépítések 
is. A nyertes kivitelezővel megkö-
tött szerződés alapján a kivitele-
zési munkálatok megkezdődtek, 
melynek során elkészülhetnek a 
Vasút utca, Szent István utca, és 
a Könyves Kálmán utca járdasza-
kaszai.

Hibák elhárítása
A Béke utcai játszótér sajnála-

tos módon tönkretett kerítésé-
nek javítása hamarosan elkészül. 
Remélhetőleg sokáig óvhatja a 
játszótéren játszó kisgyermekek 
biztonságát.

Szeptember elején hálóza-
ti hiba miatt néhány estére sö-
tétbe borult az Attila utca, a Bar-
tók Béla utca, a Kistemplom utca 
és a Szent István utca egy szaka-
sza. A bejelentést követően a hi-
baelhárítás gyorsan megtörtént, 
amelyet ezúton is szeretnék meg-
köszönni a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztályának.

Tájékoztatom Önöket, hogy kö-
vetkező fogadó órám időpontja 
október 25. csütörtök 18.00 óra, 
helyszíne a Szent István Általá-
nos Iskola.

Amennyiben személyesen nem 
tudnak felkeresni, ötleteiket, kér-
déseiket küldjék el az alábbi elér-
hetőségemre:

E-mail:  joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 

Fő út 25.
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

A besurranásos és betöréses bűncselekmények visszaszorítása céljából 
sokan kerestek meg azzal, hogy kamerás térfigyelő rendszer kerüljön ki-
építésre kerületünkben. A fogalmasabb bekötő útvonalak (közte a Fóti út) 
bekamerázása céljából a Város pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium-
hoz, azonban - arra való tekintettel, hogy az országban rengeteg önkormány-
zat pályázott, várhatóan forrás átcsoportosításra lesz szükség - ezért még 
nem történt meg az eredményhirdetés. 

A Fenyő Lakóparkban a lakóparki egyesülettel közösen javasoljuk forga-
lomlassító küszöb kihelyezését a Balogh János utcában, mivel a lakók szerint 
az elvártnál nagyobb és gyorsabb az itteni átmenő forgalom. A megvalósít-
hatóságról és a lehetséges helyszínről egyeztetek a Polgármesteri Hivatallal 
és a Rendőrséggel. Múlt havi beszámolómban írtam róla, hogy megépült a 
Határ út-Fóti út-Repülőtéri úti körforgalom. Nagy mértékben fogja megköny-
nyíteni az itt lakók életét az is, hogy azóta három új gyalogos átkelőhely is lé-
tesült ebben a csomópontban. Az alagligeti fejlesztéseknek ezzel még min-
dig nincs vége. Az ősz folyamán elkezdődik a Repülőtéri úti járda új szakaszá-
nak az építése egészen a Babicz utcai kijáratig. A szintén ezen az úton lévő 
buszmegállók véglegesítését is kezdeményeztem, ezek is burkolva lesznek. 
Ebben az évben tervezem továbbá az induló oldali megállóba egy váró épí-
tését is.                    

Thoma Csaba
8. számú választókörzet  képviselője

kedves lakótársaim!
a lakótelep szíve

Tisztelt választókörzeti polgárok!

mit, bár továbbra is a legfontosabb 
az autósok odafigyelése a szabá-
lyok betartására.

Sajnos a másik nagy probléma 
az autó lopások növekedése a kör-
zetben! Az új rendőrkapitány úrral 
is felveszem ez ügyben a kapcsola-
tot, és a térfigyelő-rendszer kiépí-
tésének lehetőségét is fel kell gyor-
sítani. Újra felvetődött az igény a 
Fillér utcai fekvőrendőrök ügyében 
is, javasolni fogom a bizottságnak, 
amely ebben döntött, hogy vizsgál-
ja meg újra az ügyet!

A Garas utca, Barátság út köz-
ti felújítási munkák után, még sok 
helyen rendezni kell a zöldfelüle-
tet, utánajárok, hogy legkésőbb ta-
vaszig ez is megtörténjen. Köszö-
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körzeti képvi  selőink jelentik

A város egyik legveszélyesebb 
kereszteződésében, a Nap utca 
és a Barátság u. 18-22. számú épü-
letnél a közeli hetekben került át-
adásra a közlekedők biztonságát 
szolgáló zebrával ellátott gyalog-
átkelőhely, melynek kiépítéséért 
sok lakótársamhoz hasonlóan kö-
szönetét és elismerését fejezte ki 
Madárné Kondacs Mária, a Játszó-

ház Óvoda vezetője. - Nagyon örü-
lök, hogy megépültek a zebrák, 
melyeknek köszönhetően gyer-
mekeink biztonságosan tudnak 
érkezni és távozni az óvodából – 
mondta az átadás után az óvoda 
vezetője, amit jó érzéssel tolmá-
csolok az önkormányzat vezetői-
nek.  Jómagam tíz éve szorgalma-
zom, hogy ezen a veszélyes út-
szakaszon építsünk gyalogátke-
lőhelyet, amit az is indokolt, hogy 
a lakótelepről - különösen a reg-

gyalogátkelők épültek a barátság úton  
geli és a délutáni órákban – a fel-
nőttek és a gyerekek százai a ha-
ladnak át. Itt van az óvoda, a kö-
zelben az általános iskola, az or-
vosi rendelő, melyet nagyon sok 
babakocsit toló édesanya ezen 
a csomóponton keresztül köze-
lít meg. Ezért különösen örülök, 
hogy az önkormányzat támogat-
ta régi kérésemet, és három zeb-
rával ellátott gyalogátkelőhelyet 
építtetett a kanyarodó útszakasz-
ra. A fejlesztésnek köszönhetően 
kialakult a kulturált és biztonsá-
gos közlekedés feltétele, ráadá-
sul a csomópont „átláthatóságát” 
tükör és KRESZ tábla is segíti. Az 
autósok jobban belátják a keresz-
teződést, az itt közlekedőknek na-
gyobb védettséget biztosítanak a 
gyalogátkelőhelyek. Annak külön 
örülök, hogy a babakocsival, ke-
rékpárral, vagy rokkant kocsival 
közlekedőkre is gondoltak a kivi-
telezők a felújított járda kialakítá-
sánál, akadálymentesítésével. Kö-
szönöm mindenkinek, aki ebben 
a munkában részt vett, és örülök, 
hogy a 2. számú választókörzet-
ben élők mindennapi életét köny-
nyebbé tevő fejlesztés megvaló-
sításában támogatott a polgár-
mester úr.  A közelmúlt egyik po-

2012. október 1-jétől, 
több lépésben változik a 
nappali sürgősségi beteg-
ellátás rendje.  
Munkanapokon 12 órá-
tól 14 óráig ismét elérhe-
tő lesz a háziorvosok által 
üzemeltetett mobiltelefo-
nos déli készenlét. 

Tel: 06/30/349-5581 

Déli orvosi 
ügyelet

Tekintettel arra, hogy az utóbbi 
években a lakosságot egyre job-
ban zavarja a jellemzően hét-
végéken történő kerti hulladék 
égetéséből származó füst, a kép-
viselő-testület októberi ülésén 
hozott döntésével szabályozta az 
égetésre kijelölt időpontokat. A 
döntés szükségességét támaszt-
ja alá, hogy egyre több égetésre 
vonatkozó panasz érkezik, illet-
ve a közelmúltban tűzeset is elő-
fordult már felelőtlenség miatt. 
A beérkező panaszok kivizsgá-
lását és a kerti hulladék égeté-
sének ellenőrzését megnehezíti, 
hogy az égetések jelentős része 
hivatali munkaidőn kívül tör-
ténik. Az avar-és kerti hulladék 
égetése minden évben kizárólag 
két időszakban a kijelölt napon 
megengedett:

• Tavasszal: március 1-től má-
jus 15-ig szerdánként és szom-
batonként, illetve 

• Ősszel: szeptember 15-től 
november 30-ig szerdánként és 
szombatonként végezhető. 

Vasárnap és ünnepnapokon 
az égetés szigorúan tilos, ab-
ban az esetben is, ha az ünnep-
nap szerdai napra esik. Azonban 
az égetés mellet más lehetőség is 
adódik a zöldhulladék felszámo-

lására: a Közüzemi Kft. a kertvá-
rosi részeken októbertől házhoz 
menő szelektív zöldhulladék el-
szállítását vállalja kéthetente. A 
zöldhulladékok szelektív gyűj-
tése innentől kezdve rendszere-
sen március 1-től november 30-
ig fog zajlani és nem feledkez-
nek meg a karácsonyfák januá-
ri elszállításáról sem. A pontos 
időpontokról a kedves lakók ha-
marosan a hulladékgyűjtő edé-
nyeken elhelyezett matricák-
ról tájékozódhatnak. A zsák a 
Közüzemi Kft-nél és megbízott 
partnereinél vásárolható meg 
150 Ft/db áron, amibe a kerti, 
komposztálható zöldhulladék 
(fű, levelek, összeaprított nö-
vény) helyezhető el. A szolgálta-
tó munkatársai a gyűjtés kereté-
ben egész idény alatt elszállítják 
a 1,5 méter hosszúra vágott, ké-
vébe összekötözött ágakat, galy-
lyakat is.

Jó hír, hogy a zöldhulladékot 
- amit eddig a kommunális hul-
ladékkal együtt gyűjtöttek be – 
mostantól a Fővárosi Csatorná-
zási Művek csomádi komposztá-
ló üzemébe szállítanak el feldol-
gozásra, így a zöldhulladékból 
biomasszát, majd erőműben hő-
energiát állítanak elő.

Avar- és kerti hulladék égetése

zitív híre volt, hogy gyephézagos 
parkolókat helyeztünk el a Barát-
ság út 32. lakóház előtti területen. 
A parkolók építése során a lakók 
jelezték, hogy az esős időszakban 
nagy mennyiségű víz áll meg az 
utcában található mini abc előtt, 
amely a pinceablakokon keresz-
tül befolyik az épületbe, kárt téve 
a villany- és gázvezetékekben, és 
ami megnehezíti az épület meg-
közelítését.

A probléma megoldásában a 
Városüzemeltetési és Beruházási 
osztály azonnali segítséget nyúj-
tott, megvizsgálták, hogy milyen 
megoldással lehet ezt a problé-
mát leggyorsabban és leggazda-

ságosabban orvosolni. A megol-
dást egyrészt egy víznyelő készí-
tése jelenti, amit rákötnek a csa-
tornára, másrészt az ablakoknál 
egy rácsos megoldással megaka-
dályozzák, hogy befolyjék a pincé-
be a víz. Én úgy gondolom és re-
mélem, hogy ez a megoldás vég-
leg megoldja a Barátság út esőel-
vezetési problémáit. 

Ezúton is szeretném megkö-
szönni a Városüzemeltetési és 
Beruházási osztálynak, hogy ilyen 
gyorsan és hatékonyan nyújtot-
tak segítséget. Köszönöm lakók-
nak is, akik odafigyelnek a kör-
nyezetükre és jelzik felém a kö-
zösséget érintő problémákat, hi-
szen így tudok az ilyen ügyekben 
intézkedni.

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet 

képviselője

nöm szépen a sok segítséget, jel-
zést a gondokkal, problémákkal 
kapcsolatban, igyekszem min-
den ügynek utánajárni. Várom to-
vábbi jelzéseiket, javaslataikat a 
dkgesz@dunaweb.hu, és a Garas 
utca 4. címeken. 

A műszaki problémák bejelen-
tésére közvetlenül is van lehető-
ség, munkaidőn kívül és hétvé-
gén, a 06-70-380-64-73 ügyele-
ti telefonszámon, munkaidőben 
a Polgármesteri Hivatal Műsza-
ki osztályán, az 542-818-as szá-
mon, vagy a muszak@dunake-
szi.hu  e-mail címen.

Seltenreich József
4 . számú 

választókörzet 
képviselője  
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- Óriási erőket köt le az, hogy az utób-
bi években elharapódzott a városban az a 
szokás, melynek során nem szelektív, ha-
nem háztartási hulladékot hordanak az itt 
élő emberek a szelektív hulladékgyűjtő szi-
getekre – tájékoztatta a Dunakeszi Polgárt 
Erdész Zoltán. A város alpolgármestere azt 
is elmondta, hogy mindez évente 18 millió 
forint plusz költséget jelent a városnak. Eb-
ből pedig akár 2 utca aszfaltozása vagy egy 
játszótár megépítése megoldható lenne – 
hangsúlyozta. 

- Arra kérjük a lakosságot, hogy ne hord-
ják a nem szelektív hulladékot a szigetek-
hez, ne okozzanak többlet kiadást a vá-
rosnak, amit valamennyiünk adóforintja-
iból kényszerülünk felszámolni. Közös ér-

dekünk, hogy elejét vegyük a városképet 
is romboló illegális hulladék lerakások-
nak, melyek megakadályozása érdekében 
a közterület-felügyelet szigorúbban ellen-
őrzi a szelektív szigeteket, s megbírságolják 
mindazokat, akik illegális szemét lerakásá-
val próbálkoznak. A hatékonyabb ellenőr-
zés érdekében munkaidőn kívül éjszaka és 
hétvégén is ellenőrzi a várost a közterület-
felügyelőség – mondta Erdész Zoltán. 

A város alpolgármestere arról is tájékoz-
tatást adott, hogy továbbra is érvényben van 
az a felajánlás, miszerint az a lakos, aki az il-
legális hulladéklerakást dokumentálni tudja 
és bejelenti a város Polgármesteri Hivatalá-
ban, 100 ezer forint jutalomban részesül.

(Vetési)

az uTóbbi iDőszakban minD gyakrabban szembesül az önkormányzaT azzal a FelelőTlen állampolgári megnyilvá-
nulással, hogy a szelekTív hullaDékgyűjTő szigeTeknél a nem oDavaló, házTarTási hullaDékoT, olykor még ipari 
anyagokaT is leraknak. ennek a nagy mennyiségű és renDszeresen isméTlőDő illegális szeméTelhelyezésnek a 
Felszámolása jelenTős TöbbleT kölTségeT ró a városra, amely más, FonTos beruházásTól, vagy FejleszTésTől vonja 
el a ForrásT.    

a ciklus elején végigTekinTeTTük, melyek azok 
a legFonTosabb kérDések, amelyek a lakos-
ság véleménye alapján prioriTásT kell, hogy 
élvezzenek. ilyen volT Többek közöTT az úTépí-
Tés, amellyel kapcsolaTban 4 éves, üTemezeTT 
programoT FogaDTunk el. ennél azonban úgy 
vélem, FonTosabb kérDés a gyermekek óvoDai 
és bölcsőDei elhelyezése – monDTa el lapunk-
nak Dióssi csaba. a város polgármesTerének 
véleménye szerinT bár Dunakeszin nem kerülT 
egyeTlen óvoDa, bölcsőDe sem bezárásra, a 
sok, Dunakeszire kölTöző FiaTal miaTT az uTóbbi 
években nem sikerülT minDen gyermekeT elhe-
lyezni a városi inTézményekben. a kialakulT 
helyzeTen sokaT segíTeTT, hogy a Tavalyi évben 
6 csoporTTal megnyiToTTa kapuiT a szenT er-
zsébeT óvoDa, melynek FelépíTéséhez jelenTős 
anyagi TámogaTásT nyújToTT az önkormányzaT.

Gondok a szelektív szigetek körül

 - Örömömre szolgál, hogy 
bejelenthetem a város polgá-
rainak: pályázati támogatás-
sal egy 4 csoportos bölcsőde 
és egy 6 csoportos óvoda épül 
a városban – számolt be a vá-
ros első embere. Mint azt la-
punknak elmondta, mindkét 
esetben egy-egy meglévő épü-

let átépítésére és felújítására 
kerül sor. A bölcsőde a Pos-
ta utcai óvoda szomszédságá-
ban, az óvoda pedig az egyko-
ri Fehér Iskola épületében va-
lósul meg. 

A várhatóan 2013 őszére el-
készülő bölcsőde kialakítása 
több mint 160 millió, a 2014-

es év elejére elkészülő óvodáé 
pedig közel 206 millió forint-
ba kerül, az előbbi estében 10, 
míg az utóbbi esetében 5 szá-
zalékos önerőt kell a város-
nak biztosítania az eredmé-
nyes pályázati munkánknak 
köszönhetően. 

- Azt gondolom, ezzel óriá-

si lépést teszünk előre annak 
érdekében, hogy a jogos szü-
lői elvárásoknak eleget téve 
az óvodai és bölcsődei elhe-
lyezés megoldható legyen 
Dunakeszin – hangsúlyozta 
Dióssi Csaba.                              

 A szerk. 

Új bölcsőde és óvoda épül a városban
A beruházások összértéke meghaladja a 360 millió forintot

Képünk illusztráció
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2012. januárjában fogad-
ta el a képviselő-testület 
a Jobbik javaslatára kidol-
gozott helyi épített örök-

ségvédelmi rendeletet, mely azzal 
a céllal készült, hogy lehetőséget 
adjon az építészetileg értékes, vá-
rosunk jellegét meghatározó épü-
letek védelmére, illetve kötelezett-
séget fogalmazzon meg azok jó 
karbantartására. A rendeletnek az 
elfogadást követően aztán ki kel-
lett állnia a Kormányhivatal pró-
báját is, azonban – egy eredmé-
nyes konzultáció következménye-
ként – immár ezen is túlesett.

Az új rendelet elfogadása előtt 
már megfogalmaztuk azon állás-
pontunkat, hogy az épített örök-
ségvédelmi rendelet „párjaként” 
indokolt lenne megalkotni és elfo-

gadni egy helyi természetvédelmi 
rendeletet is, mely városunk ter-
mészeti értékeit szakmai alapon 
védené a káros urbánus hatások-
tól. A rendelet végül kidolgozásra 
került, így előterjesztettem azt a 
2012. június 28-i képviselő-testü-
leti ülésre, ahol a rendelet teljes tá-
mogatással elfogadásra került.

Így mindenféle riogatás, akadá-
lyozás és kormányhivatalhoz való 
szaladgálás ellenére jogi szem-
pontból végre teljessé vált a helyi 
értékvédelem Dunakeszin.

Az új rendelet elfogadásával le-
hetőség nyílt arra, hogy a továb-
biakban szakhatóság közreműkö-
désével vegyen az Önkormányzat 
helyi természeti védelem alá olyan 
területeket és értékeket, melyek 
érdemesek a megóvásra. Az új 

rendelet tehát nemcsak a lehető-
séget, hanem a szakmai alapot is 
hivatott biztosítani ehhez. Felada-
taink nem értek véget a rendelet 
kezdeményezésével, a rendeletal-
kotásban való közreműködéssel 
és a rendelet elfogadtatásával. A 
közeljövőben javaslatokat fogunk 
tenni annak érdekében, hogy az 
arra érdemes természeti értékek-
ről szakhatóság alkosson véle-
ményt, és ezután a képviselő-tes-
tület elé kerüljenek.

Kik tehetnek javaslatot helyi 
természeti védelem alá helyezés-
re? Elvünk az volt – és a jogszabá-
lyi környezet is lehetőséget bizto-
sít erre -, hogy helyi értékeink fel-
kutatásában bármelyik dunakeszi 
lakos részt vehessen. A rende-
let értelmében egy előzetes doku-

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2012. 
(X.02.) rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásá-
ról szóló 40/2009. (VII.01.) számú rendeletének módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2012. 
(X.02.) rendelete az egyes hatásköreinek átruházásáról 

szóló 34/2010. (XI. 22.) számú önkormányzati rendeletének módo-
sításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2012. 
(X.02.) rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról

és hasznosításáról szóló 18/2011. (V.31.) számú rendeletének módo-
sításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012. 
(X.02.) rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 15/2007.(VIII.29.) számú önkormányzati ren-
deletének módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2012. 
(X.02.) rendelete a Dunakeszi Város 2012. évi költségvetéséről szóló

5/2011. (II. 28.) sz. rendelet
módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2012. 

(X.02.) rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának sza-
bályairól szóló 22/2012. (V.31.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2012. 

(X.02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, termé-
szetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások-
ról szóló 48/2009. (IX. 28.) rendelete (továbbiakban R.) módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2012. 
(X.02.) rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, vala-
mint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 9/2006. (V. 02.) rendelete (továbbiakban R.) módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2012. 
(X.02.) rendelete a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rend-
jéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályai-
ról szóló 30/2011. (VII. 25.) számú önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2012. 
(X.02.) rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a leve-
gőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról szóló 54/2009. (XI. 02.) szá-
mú önkormányzati rendelet módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2012. 
(X.02.) rendelete a plakátok elhelyezéséről szóló 17/2004. (VIII. 04.) 
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2012. 
(X.02.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
21/2006. (VI. 30.) rendelete (továbbiakban R.) módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2012. 
(IX.28.) rendelete a vásárokról és piacokról szóló 7/1995.(VI.20.) szá-
mú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) módosításáról

2010-es válaszTási programunk egyik Fő sarokköve meglévő érTékeink véDelme volT. úgy 
gonDolTuk – és gonDoljuk ma is -, hogy egy városvezeTésnek nem csak láTványos FejleszTések 
érDekében, hanem már meglévő érTékeink véDelmében is erőFeszíTésekeT kell Tennie. Több 
hónapos munkával – és az önkormányzaT jogi oszTályának szakmai TámogaTásával – előké-
szíTeTTük azokaT a renDeleTekeT, melyek ezek bizTosíTására aDnak jogi leheTőségeT. mára 
elmonDhaTó, hogy a képviselő-TesTüleT elFogaDTa minDkéT „jobbikos” renDeleTeT.

Dunakeszi város önkormányzaTának képviselő-TesTüleTe szepTember 30-ai ülésén az alábbi renDeleTekeT FogaDTa el:

Az önkormányzat legújabb rendeletei

KOMPLEX LEHETŐSÉG 
meglévő értékeink védelmére

mentációt kell előkészíteni, mely 
aztán a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságához kerül, és a továb-
bi szakmai véleményezést már ők 
végzik. Az ő álláspontjukkal ki-
egészítve kerül a döntési lehetőség 
a képviselő-testület elé. 

Természetesen mi magunk is 
javaslatot fogunk tenni egyes te-
rületek helyi természeti védelmé-
re vonatkozóan, illetve egyes épü-
letek épített örökségvédelmére 
vonatkozóan is. 

A lehetőség azonban bárki szá-
mára nyitott. További – a rende-
letben is megfogalmazott – szán-
dékunk, hogy ne csak „listázzuk” 
az értékeket, hanem ismertessük 
meg minél több polgártársunk-
kal, tegyük élővé, közbeszéd- és 
közgondolkodás tárgyává eze-
ket. „Dunakeszi a mi városunk!” 
– ezt mi első sorban úgy gondol-
juk, hogy közösen vigyázunk ér-
tékeinkre, jellegzetes kulturális, 
építészeti és természeti öröksé-
günkre. 

Nyíri Márton, 
környezetvédelmi 

tanácsnok,
önkormányzati 

képviselő (Jobbik)
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Az új városi rendőrkapi-
tány szeptember 25-én 
mutatkozott be a he-

lyi sajtó képviselőinek. Szak-
mai életútjáról elmondta, hogy 
a gödöllői pedagógusi pályá-
ját 19 éve váltotta fel a rend-
őri hívatásra. 1995-től 2002-ig 
a kistarcsai rendőrőrs parancs-
nokaként szolgált, ezt követő-
en 2010-ig a Gödöllői Rendőr-
kapitányság közrendvédelmi 
osztályvezetője volt. Tóth Csa-
ba 2011-től a gödöllői rendőr-
kapitány függetlenített helyet-
teseként tevékenykedett. 

Az eddigi életutam, szak-
mai tapasztalatom alkalmas-
sá tesz arra, hogy a Dunakeszi 

Városi Rendőrkapitányságot 
vezessem - mondta bemutat-
kozásként, aki fontosnak tart-
ja, hogy a helyi sajtó és a la-
kosság értesüljön a változásról, 
megismerje szakmai elképze-
léseit. Új kollégákat nem ho-
zott magával, számít a régi ve-
zetőkre és az állomány tagjai-
ra, ám a szervezeti átalakítást 
már elkezdték – hallhattuk 
Tóth Csaba alezredestől, aki 
a korábbiaktól eltérő munka-
morál szerint kívánja vezetni a 
rendőrkapitányságot. Bejelen-
tette, hogy a kinevezése óta el-
telt rövid idő alatt megkezdte a 
kapitányság szervezeti és mű-
ködési átalakítását, feszesebb 
igazgatású, ugyanakkor az or-
szágos rendőrfőkapitány által 
meghatározott irányelvek mel-
lett hatékony, szolgáltató rend-
őrkapitányság kiépítését tűzte 
ki célul.

Kiemelt feladatnak tart-

ja a lakosság biztonságérze-
tének növelését, a polgárbarát 
rendőrség arculatának erősí-
tését, melynek megvalósításá-
ban együttműködnek a három 
város – Dunakeszi, Fót és Göd 
– önkormányzatával, a pol-
gárőr szervezetekkel, közterü-
let-felügyelettel és a civil szer-
vezetekkel. – Szakmai meg-
győződésem, hogy a közbiz-
tonságot, a lakosság joggal 
elvárható nyugalmát csak szé-
les körű társadalmi együttmű-
ködés révén tudjuk fenntartani 
– húzta alá a város új rendőr-
kapitánya. Tóth Csaba szerint 
ezt segíti az is, hogy októ-
ber 1-jétől mindhárom város-
ban, a szolgálatot teljesítő jár-
őröket közvetlenül - mobil te-
lefonon - hívhatja a lakosság, 
melynek köszönhetően lerövi-
dül az intézkedés ideje, hatéko-
nyabbá és eredményesebbé vá-
lik a rendőrség reagáló képes-

sége. A Dunakeszin szolgálatot 
teljesítő járőröket a 06-70-291-
3170-es telefonszámon érheti 
el a lakosság. 

Tóth Csaba rendőrkapitány 
bejelentette: a szolgálat átszer-
vezésével mind a három telepü-
lésen biztosítja, hogy a nap 24 
órájában önálló járőrpár telje-
sítsen szolgálatot, akik mellett 
a nyári időszakban – március-
tól októberig - motoros rend-
őrök is felügyelik a közbizton-
ságot, a közlekedési szabályok 
betartását. 

A közrendet erősítő, a lakos-
ság közbiztonságérzetét előse-
gítő újabb intézkedésként 2013. 
január 1-től szolgálatba állnak 
az önálló körzeti megbízott 
rendőrök a Dunakeszi Városi 
Rendőrkapitányság szolgálati 
területein – jelentette be a vá-
ros új rendőrkapitánya.

Vetési Imre

Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,

Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
Ím sírotokra emlékkő se jut.

(Madách Imre: Az aradi sírra)

Amikor Madách Imre leírta örökbecsű 
epigrammáját, nemhogy emlékezni, 
gondolni sem lehetett a tizenhárom 

aradi vértanúra. Pedig ők, velük egyidőben a 
pesti hajnalon gróf Batthyány Lajos és még sok 
ember, akik ugyanakkor és ugyanazért haltak 
meg a hazáért; ők soha nem azt nézték, hogy 
kitől kaphatnának többet, szimplán Magyar-

ország függetlenségéért harcoltak. Igen, akkor 
kizárólag a magyar szívekben lehetett ezekre a 
hősökre emlékezni. És mégis, akkoriban szin-
te gyermek sem volt, aki ne tudta volna, kik ők, 
miért is emlegetik őket hazánk legnagyobbjai 
között. A Magyar Golgota – sokáig csak így 
emlegették Aradot. Máig fájó nap ez minden 
magyarnak.

A tizenhárom igaz férfi, ha nem is dalolva 
ment a halálba, mint Arany János walesi bárd-
jai, de mindannyian bátran néztek szembe a Ha-
lállal. Egyikük sem kért kegyelmet, egyikük sem 
tagadta meg azt, amiért az azt megelőző hóna-
pokban harcolt. Örök jelkép, ahogy az utoljá-
ra hagyott Vécsey megcsókolja a már élettelen 
Damjanich kezét, holott a haza szeretetén, a ha-
záért való tenni akaráson kívül túl sok minden-
ben nem értettek egyet. Ők, tizenhárman azon a 
szent napon befejezték a földi életüket. Ám ép-
pen ezzel örökéletűek lettek. Ők, akik a honért 
éltek, a honért haltak. Éppen ezért tartozunk az 
emléküknek annyival, hogy amíg világ a világ, 

és amíg magyar a magyar, sose engedjük meg 
azt, hogy áldozatuk a feledés homályába vesz-
szen. Mert akkor nem volt hiába, amit tettek, 
nem volt hiába a hősi haláluk sem. Amikor el-
jön a nap, ne feledjük elmondani gyermekeink-
nek, hogy volt egyszer régen tizenhárom, a hazá-
ért mindenre kész ember, akik eszméikért, Ma-
gyarországért a legdrágább kincsüket, az életü-
ket is feláldozták.

És ne csak rájuk emlékezzünk, ne csak mi-
attuk gyújtsunk gyertyát, álljunk meg a roha-
nó világunkban egy percre, hanem mindazok-
ra az egyszerű emberekre is gondoljunk, akik a 
tizenhármakkal együtt odafenn egy nagy asz-
tal mellett ülve, egymással koccintanak Ma-
gyarországra. És az emlékezés lángja mellett jó 
lenne, ha az is mindenkiben tudatosulna, hogy 
népünk csak és kizárólag összefogással lehet 
úrrá minden nehézségen. Mert ha így lesz, ak-
kor ők, tizenhárman nem hiába éltek és haltak 
a honért…

- molnár -

pinTér sánDor belügyminiszTer uTasíTására az orFk vezeTője a renDőrség helyi szervei Tevé-
kenységének érTékelése alapján visszavonTa 12 városi renDőrkapiTány – közTük a Dunakeszi 
péTer zolTán őrnagy - vezeTői megbízaTásáT szepTember 15-i haTállyal. Dr. mihály isTván 
DanDárTábornok, pesT megye renDőr-FőkapiTánya szepTember 16-án TóTh csaba alezreDesT 
nevezTe ki megbízoTT kapiTánykénT a Dunakeszi városi renDőrkapiTányság irányíTására.

Vezetőváltás a városi 
rendőrkapitányság élén

A honért éltek, a honért haltak
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Az UNESCO Nemzet-
közi Tanácsa 1975-
ben Yehudi Menuhin 
k e z d e mé nye z é s é -

re emelte október elsejét a Zene 
Világnapja rangjára. Szándékuk 
szerint ez a nap a e művészet leg-
nagyobb alakjaira is emlékeztet, 
segíti a különböző kultúrák ze-
néinek jobb megismerését. Az 
ismert zeneszerzőre, zenetudós-
ra, karnagyra és zenepedagó-
gusra történő emlékezés pedig 
méltó keretet adott a ünnephez.

A koncert
A műsort Georg Neumark Ko-

rál és Korál előjáték című műve 
vezette be, melyet Petri Dávid, az 
iskola egykori ének-zene tagoza-
tos tanulója, jelenleg joghallga-
tó orgonán szólaltatott meg. Ezt 
követően Horváthné Szentléleki 
Katalin igazgató asszony mon-
dott ünnepi beszédet. Megem-
lékezett a világünnep születé-
sének körülményeiről, kiemel-
ve, hogy a zene az ember legré-
gibb kifejezési eszköze, ősibb, 
mint a nyelv. Megnyugtatóan 
hat a lélekre, fejleszti a szépérzé-
ket. A zene átszövi mindennap-
jainkat és végigkísér minket éle-
tünk során, mondotta. Felidézte 
Bárdos Lajos példaértékű élet-
útját, sokrétű zenei munkássá-
gát és hangsúlyozta, hogy az is-
kolában az ének-zenei oktatást 

az ő szellemisége hatja át. A ma-
gas színvonalú koncerten a Ki-
csinyek Kórusa és a Cantemus 
kórus Kertészné Hidvégi Zsuzsa 
és Altsach Gergely vezényletével 
egyházi énekeket adott elő. Fel-
lépett Endesné Bodzsár Csilla 
énekesnő, az iskola tanítónője, 
aki Schubert Ave Mariáját szó-
laltatta meg Godán Sándor orgo-
nakíséretével. Kovács Nóra 8.b. 
osztályos tanuló Paganini Hege-
dűversenyét adta elő, Baraciusz 
Nikosz Pergolesi és Mozart át-
iratokat játszott tubán. 

A koncert keretében régi ha-
gyományként a Cantemus kó-
rus új, 5.osztályos tagjainak a 
8.osztályosok felkötötték az ösz-
szetartozást jelképező nyakken-
dőt. A hangverseny záró száma-
ként az egyesített kórus előbb 
egy spirituálét adott elő. Ezt kö-
vetően Szádoczky 
Károly kanonok 
plébános mon-
dott köszöne-
tet a szereplők-
nek az emléke-
zetes koncertért, 
majd az énekkar 
a közönséggel 
együtt elénekel-
te a katolikus kö-
zösség régi ma-
gyar himnuszát, 
a Boldogasszony 
anyánk kezde-
tű népéneket, Altsach Gergely 
orgonakiséretével.

A hangverseny nemes céllal is 
szerveződött. Jótékonysági be-
vételét a Köröndön felállításra 
kerülő Országzászló létrehozá-
sát kezdeményező Civilek Ba-
ráti Köre részére ajánlották fel. 
Skripeczky István, a baráti kör 
elnöke tájékoztatta a jelen lévő 
közönséget kezdeményezésük-
ről és további támogatást kért 
a már készülőfélben lévő alap-
zat építésének folytatásához. El-
mondta, hogy az eltelt közel há-
rom hét alatt Gaál András és 
Rátki Zoltán mérnökök szak-
mai irányítása mellett elkészült 
az emlékmű szerkezeti része. A 

gödi Piarista Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium mű-
vésztanárai és mesterei októ-
berben elkezdik a műalkotást 
beborító műkőlapok elhelyezé-
sét. Bejelentette, hogy reménye-
ik szerint november közepén az 
emlékművet felavatják.

A koncertet követően az ado-
mányokból negyvenezer forint 
gyűlt össze, és városi képzőmű-
vészek által felajánlott és a temp-
lom bejáratánál kiállított műal-
kotásokból húszezer forint ér-
tékben vásároltak.

Emléktábla avatás
Bensőséges ünnepség kereté-

ben avatták fel a Tóth Mariska 
Hagyományőrző Alapítvány ál-
tal az iskola első igazgatójának, 
Körmendy (Krusoczky) Lajos-
nak állított emléktáblát. A je-
len lévőket – köztük Dióssi Csa-
ba polgármestert és a képviselő 
testület több tagját – az igazga-

tó asszony kö-
szöntötte, majd 
felidézte a kán-
tortanítói vég-
zettséget szer-
zett és 1924-
ben kinevezett 
iskolaigazgató 
életútját. Ve-
zetői és tanítói 
munkája mellett gyerekkórust 
is vezetett. Később megszerezte 
a polgári iskolai magyar-törté-
nelem szakos tanári diplomáját. 
Aktívan részt vett a gyártelepi 
lakóközösség közéletében. Hu-
szonkét éves igazgató munkája 
végeztével, 1946-ban nyugdíjaz-
ták, s 1951-ben 58 évesen szívro-
ham következtében hunyt el. 

Az emléktáblát Dr. Fódi Már-
ta, az igazgató unokája leplezte 
le, majd az alapítvány nevében 
Szakáll Lászlóné alapító és Terbe 
Józsefné kuratóriumi tag, vala-
mint az iskola vezetősége ko-
szorúzta meg. Az egykori isko-
lára, az igazgatóra Tóth Imréné 
Mezőssi Julianna, a nagyapára 
Fódi Márta emlékezett.

Végezetül az igazgató asz-
szony köszönetet mondott Sző-
ke Kálmánnénak és Szakáll 
Lászlónénak az emléktábla ado-
mányozásáért, valamint Filyó 
Gábor művész tanárnak az em-
léktábla míves megalkotásáért 
és Lengyel István művésztanár-
nak a szakmai segítségért.   

Katona M. István
A szerző felvételei

a zene világnapja, vala-
minT a névaDó okTóber 
elsejei szüleTésnapja 
alkalmából szepTember 
28-án koncerTeT renDe-
zeTT a gyárTelepi jézus 
szíve Templomban a 
bárDos lajos álTalános 
iskola. a hangverseny 
uTán az iskola közponTi 
épüleTének előTerében 
FelavaTTák a TaninTéz-
mény első igazgaTójának  
emlékTáblájáT. 

Ünnepi koncert 
és emléktábla avatás
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Akik reggel a megszo-
kott útvonalukon 
misére igyekeztek a 
Szent Mihály temp-

lomba, már láthatták, valami új, 
emlékezetes készül Dunakeszin. 
A város vezetése ugyanis elha-

tározta, szakít az eddigi hagyo-
mányokkal, és egy valóban szín-
vonalas, tradicionális, minden 
korosztály számára értéket köz-
vetítő búcsút szervez a város vé-
dőszentjének, Szent Mihály ark-
angyalnak az ünnepére.

Az a megszokott képhez ha-
sonlított, hogy az út két oldalán 
a portékájukat kínáló kézműve-
sek, vásározók foglalták el, ám 
aki felkereste a kirakodóvásárt, 
bizony nagyot nézhetett. A sok 
esetben csak és kizárólag bóvlit 
áruló kereskedők helyet színvo-

nalas, sok esetben már a népmű-
vészet szintjét elérő árukkal ta-
lálkozhatott.

„Jöjjön csak uram! Nézze meg, 
hogy milyen szépek ezek a kan-
csók. Ha úgy akarja, bort, ha pe-
dig úgy, akkor pálinkát tárolhat 
benne” – csalogatott asztalához 
az egyik portékás, még az út ele-
jén. És valóban. Még kézbe fogni 
is kellemes érzés volt, akárcsak 
a soron következő asztalnál lát-
ható különleges, a régi bakelit 
lemezekre emlékeztető faliórá-
kat, vagy éppen a különböző ke-
rámiákat.

Persze a játék sem hiányozha-
tott a kínálatból, az egyik árus 
éppen azzal akarta vásárlás-
ra bírni a gyermeke vágyainak 
még nagy nehezen ellenálló szü-
lőt, hogy garanciát ad a távirá-
nyítós autóra. A kisfiú esdekelve 
néz édesapjára, aki nagyot só-
hajt, majd fizet.

„Nem bánja meg, ne aggód-

jon. Itt a névjegyem, ha bármi 
gond van, hívjon nyugodtan” – 
jelentette ki a kereskedő, miköz-
ben gyakorlott kézzel már cso-
magolja is a kis Ádám legújabb 
kedvencét. Ám a csoda ezúttal 
nem két napig, hanem tíz percig 
tartott, ugyanis Ádám meglát-
ta egy másik asztalnál egy fehér 
lavórban tartott óriás kígyókat, 
és a következő percben az apu-
ka kezébe landolt az autó, míg 
a félelmet véletlenül sem isme-
rő kisember már az egyik hül-
lőt éppen a nyakába rakta az ál-
lat gazdájának segítségével. Még 
jó, hogy anyuka lemaradt a kü-
lönböző ékszereknél…

Aki éhét akarta csillapítani, 
vagy szomját szerette volna olta-
ni, idén annak sem kellett nor-
mális étekért vagy megfizethe-
tő italért egy bevásárlóközpon-
tig „futnia”, ugyanis a helyszí-
nen ez is adott volt. E sorok írója 
legalábbis nagyon elégedetten 
tűntette el a 650 forintért vásá-
rolt kemencés lángost, melyet az 
indián nyár egyik utolsó napján 
egy igencsak jóleső pofa sörrel 
kísért le.

Amíg a gyermekek a vásár 
majdnem mértani közepén fel-
állított vurstliban ülték meg a 
szélvészgyors paripát, vagy vo-
natoztak vidáman a mesék bi-
rodalmában, addig a felnőt-
tek a kultúra iránti igényüket 
is kielégíthették a templommal 
szemben felállított kisszínpad-
nál. Zene, tánc, bábjáték, sztár-
fellépők – minden, ami szem-
szájnak ingere. De valamennyi 
szigorúan értéket adó, a gagyit 
száműző produkció.

És amikor este a harang a hat-
órás misére szólította a híve-
ket, egyben mindenki biztos le-
hetett: a város védőszentjének, 
Szent Mihály arkangyalnak tet-
szett, amit ezen a vasárnap lá-
tott.

- molnár - 

amikor a város vezeTése 
elhaTározTa, hogy az iDei 
évben Dunakeszin a búcsú 
és a város véDőszenTjének, 
szenT mihály arkangyalnak 
az ünnepe egy és ugyanazon 
a napon legyen megTarTva, 
vélheTően abban remény-
keDTek, hogy e jeles nap 
így sikerüljön. a Település 
apraja-nagyja FelkeresTe 
szepTember 30-án a népi 
kézművesek kirakoDó 
vásáráT, illeTve a sosem 
hiányzó vursTliT, és amikor 
az esTi mise uTán hazaTérTek 
az emberek, jóleső érzés-
sel gonDolTak a gyönyörű 
napsüTésben elTölTöTT 
órákra…

Ezt még a város 
védőszentje is szívesen nézte

Színvonal, kavalkád, forgatag, ünneplő tömeg – 

mindez együtt jelentette a Szent Mihály napi búcsút Dunakeszin

Fotó: KesziPress
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Ez az a hely, a hajdani kántorház, 
ahol helyet kapott mindaz a tár-
gyi emlék, amelyet sikerült meg-
menteni a múltból a mának és 
a jövőnek, foglalta össze a hely-

történeti gyűjtemény lényegét Harangozó 
Katalin, aki a Dunakeszi Városvédő és Vá-
rosszépítő Egyesület, valamint a Tóth Ma-
riska Hagyományőrző Alapítvány nevében 
köszöntötte mindazokat, akik az átadáson 
megjelentek, köztük a város polgármester-
ét, országgyűlési képviselőt és a Szent Mi-
hály templom kormányzó plébánosát. Az 
új otthon birtokba vétele alkalmából, a fris-
sen berendezett házban a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola felső tagozatosainak kamara-
kórusa is köszöntötte a jelenlévőket.  Arról, 
hogy az immár negyedik helyen otthonra ta-
láló gyűjtemény hogyan alakult ki, a legille-
tékesebb, Szakáll Lászlóné nyugdíjas peda-
gógus mesélt, aki természetesen, az 1860-as 
években épült kántorházról és annak lakói-
ról is mindent tudott. Már csak azért is, mert 
az egyház kántora, főtanítója után, később, 
férjével együtt, maga is tizenhárom évet élt 
az ott lévő pedagógus szolgálati lakásban. 

Lujzi néni a rá jellemző színes, anekdotá-
zó stílusban mesélte el, még a hetvenes évek-
ben ment fel az első padlásra az ott felejtett 
emlékeket kutatni, aztán már hozták is neki 
a településhez kötődő régi tárgyakat, doku-
mentumokat, fényképeket, háztartási eszkö-
zöket, és mondták maradjon nála, ő pedig az 
iskolában alakította ki a gyűjteményt. Ami-
kor nyugdíjba ment, a városvédők segítségét 
kérte az anyag megőrzéséhez.

Itt a miliő más, Dunakeszinek ez a szí-
ve, mondta a gyűjtemény új otthonára Lujzi 
néni, és önmagához híven, még hozzátette, 
minden régiséget továbbra is szívesen fogad-
nak. Mint ahogy remélhetőleg szívesen néze-
getik majd a helyiek és az ide látogatók ezt a 
hatalmassá duzzadt kollekciót, benne példá-
ul, az egykori Mária-lányok öltözetét. Ezt, a 
megnyitó alkalmából, két ifjú hölgy mutatta 
be, ruhadarabjaikról, az alsószoknyákról, a 
keményített csipkéről, a koszorúról sok min-
dent meg is tudhatott a közönség. És melles-
leg azt is, hogy 16 éves korában lehetett vala-
ki Mária-lány, s amellett, hogy parasztlány-
nak kellett lennie, bizonyos erkölcsi követel-
ményeknek is meg kellett feleljen.

A városközpontban valami szebb lett, 
mondta Dióssi Csaba polgármester, aki ar-
ról is beszélt, hogy már korábban is voltak 
elképzeléseik egy kis városközpont kialakí-

tására. Ez volt a falu központja, és ma is a 
település belvárosának számít. A helytörté-
neti gyűjtemény tehát méltó helyre kerülhe-
tett, s ahogy építkezni is csak biztos alapok-
ra lehet, a gyűjtemény, a múlt emlékei is sze-
repet játszhatnak abban, hogy a nagy szá-
mú beköltöző is magáénak érezze a várost, 
ugyanúgy, mint akik részesei voltak a tele-
pülés múltjának. Sokan dolgoztak ezen, so-
kakat illet köszönet, és felemelő az atyák ál-

dása is, mondta a polgármester. – Tanulni a 
múltból, élni a jelent, építeni a jövőt, idézte 
az eseményhez kapcsolódva, a Szent Mihály 
Egyházközség nevében Kozsuch Zsolt plé-
bános, az átadási ünnepség befejezésekép-
pen megáldva a helytörténeti gyűjtemény új 
otthonát, az épületet és a benne megfordu-
ló embereket.

A szobákban elénk tárulkozó gyűjtemény 
láttán örömmel teli hangon mondta Szabó 
József: „Mint a körzet képviselőjének és tős-
gyökeres dunakeszi lakosnak különös örö-
möt jelentett, hogy a gyűjtemény végre a „fa-
luban” lelhetett otthonra, hiszen városunk 
legmélyebb gyökerei innen erednek. Min-
denekelőtt azonban szeretném megköszön-
ni Szakáll Lászlóné Lujzi néninek és minden 
segítőjének az általuk végzett értékes mun-
kát. Most, hogy a megnyitót követően én is 
végignéztem a kiállított tárgyakat nagy él-
ményt jelent számomra, hogy egy-egy fény-
képen felmenőimet ismerhettem fel, vagy a 
régi dokumentumokban nevüket olvashat-
tam. Mindenkit bíztatok, hogy látogassa 
meg ezt az értékes gyűjteményt, ismerje meg 
a régi korokban itt élők mindennapjait. ”

Vetési Imre
Fotó: KesziPress, Katona M. István

Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási ideje 2012. 
november 4-től: csütörtökönként 13-17 óráig, va-

sárnaponként 10-16 óráig. Belépődíj: 200 Ft (diák, 
nyugdíjas), 300 Ft aktív dolgozó. Előzetes egyezte-

téssel vezetés kérhető Szakáll Lászlónétól: 
30/981-3270. Díja: 1000 Ft.

a szenT mihály Templom búcsúja alkalmából, ahhoz kapcsolóDva kerülT sor az új kiállíTó helyiségbe 
kölTözöTT révész isTván helyTörTéneTi gyűjTemény ünnepélyes megnyiTására. a Templom melleTTi egykori 
kánTorház mélTó FelTéTelekeT nyújT a hosszú „vánDoruTaT megjárT” gyűjTemény számára. az igényesen 
berenDezeTT, a Település régmúlT érTékeiT kincskénT őrző gyűjTeményT beFogaDó paTinás épüleT Dióssi 
csaba polgármesTer szerinT, remélheTőleg hosszú iDőre aD oTThonT a gyűjTeménynek. az inTézmény 
vezeTője, TermészeTesen, Továbbra is szakáll lászlóné, lujzi néni, aki már a heTvenes években elkezDTe 
megalapozni a mára igen jelenTőssé válT gyűjTeményT.

Múltból megőrzött emlékek
Új, méltó otthon a helytörténeti gyűjteménynek



Tuzson-Berczeli Péter  
  festőművésznél 

– Egy helyütt azt írta, hogy művészeté-
ben megtalálta a pentimentót. Mit értett 
ezen?

– Maga a pentimentó egy olyan művé-
szettörténeti jelenség, amikor a festékek 
vegyhatása révén az adott műalkotáson, 
keletkezése után több száz évvel előtű-
nik egy másik kép, amire akkor a művész 
ráfestett. Ez nekem nagyon megtetszett, 
több rétegben kezdtem festeni, mestersé-
gesen előidézve a folyamatot. 

– Honnan indult, hol volt a kezdet?
– Marosvásárhelyen születtem, s amikor 

először beléptem édesanyámmal a városi 
Kultúrpalotába, ugyanis ott volt a művé-
szeti képzés, az élmény életre szóló útra-
valóvá vált bennem. Aztán 1989-ben át-
települtem Magyarországra. Hamarosan 
a Budapest Filmstúdióban kezdtem dol-
gozni grafikusként Derkovits-díjas fiatal 
művészekkel. Aztán egy merész váltással 
két év múlva szabad szellemi foglalkozású 
művészként folytattam az életem. Felvet-
tek a Fiatal Képzőművészek Stúdiójába, a 
Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sületébe, a Magyar Festők Társaságába, és 

a Művészeti Alapba, majd szakmai meg-
becsülésként a Képző- és Iparművészek 
Szövetségének legfiatalabb tagja lehettem. 
A Lektorátus jegyzett festészeti szakértő-
je is vagyok.

– Többféle stílusváltása volt eddigi 
munkásságában.

– Az alapokat Marosvásárhelyen sajá-
títottam el. Volt egy figuratív időszakom 
s bár grafikusként végeztem, Molnár Dé-
nes műtermében inaskodtam, de min-
dig is vonzott a festészet. Mintegy tizenöt 
éve vörös tónusú képeket festek. Ehhez ér-
zek késztetést, az embernek, amit a belsője 
diktál, azt kell követnie. 

– Önről szóló elemzésekben azt írták, 
hogy a képei lebegő objektumok. Egyetért 
ezzel?

– Nem szeretem magyarázni a képei-
met, de szeretek kapaszkodót nyújtani. A 
munkáim absztraktnak tűnnek, valójá-
ban organikus formák leképezései. Szere-
tek „belebújni” a természetbe, képzeletben 
fűszállá, virágszirommá válni. Egy oxfor-
di műgyűjtő-kutató elektronmikroszkóp-
pal készített felvételeket küldött azzal, 
hogy ezek az én képeim is lehetnének. A 
nagyobbtól indulok el a kicsi, még kisebb 

felé. Azt mondhatnám, hogy úgynevezett 
„önfestő” képeket alkotok, ahol a befoga-
dó társammá válik. Felfedezi az általa új-
rateremtett képet, ami már az övé. 

– Tekintélyesen sok csoportos és egyéni 
kiállítása volt…

– Eddig több mint százötven, többnyire 
országos és nemzetközi meghívásos tárla-
ton voltam jelen. Büszke vagyok arra, ami-
kor a Magyar Művelődési Intézet magyar 
művészeket bemutató vándorkiállítás ke-
retében Cipruson, nem sokkal a rendszer-
váltás után, Kass Jánossal, Végh Andrással 
és más, nagy alkotókkal együtt állíthat-
tam ki. S ugyancsak nagy megbecsülés-
ként tartom számon, amikor 1998 októbe-
rében a Római Magyar Kulturális Hónap 
keretében Bereményi Géza, Eperjes Károly 
és Bogányi Gergely társaságában én képvi-
seltem a magyar festészetet. 

– Képletesen szólva, az eddigi külföldi 
lét után térjünk haza Dunakeszire.

– Szeretem a várost, és úgy vélem, a kö-
zösség is befogadott. A feleségem itt töltötte 
a gyerekkorát, ahol együtt több mint húsz 
éve élünk. Azt is mondhatom, az áttelepü-
léssel otthonról hazajöttem. Az alkotói ihle-
tet a feleségemtől, Anikótól és a gyerekeim-
től, a most 18 éves Bernadettől és a 14 éves 
Tamástól merítem. Megtisztelő, hogy vol-
tam már tananyag a Képzőművészeti Gim-
náziumban, és kérdés a városi helytörténeti 
vetélkedőben. Fontosnak tartom, hogy nem 
csupán a világ nagy galériáiban képviselhe-
tem közösségünket, de vannak alkotásaim 
az évenkénti városi tárlaton is. Egyfajta he-
lyi, társadalmi kötelezettségvállalásnak ér-
zem ezt. Miképpen azt is, hogy alapító tag-
nak hívtak meg a DunArt Egyesületbe.

Katona M. István
A szerző felvételei

Dunakeszi országos viszonylaTban kiemelkeDő számú alkoTóval, művésszel 
büszkélkeDheT, akiknek közösségépíTő/városszépíTő alkoTásaival gyakran 
TalálkozhaTunk nem csak kiállíTásokon, De közTereken, inTézményekben 
is. e művészek egy csoporTjáT – szakíTva a magányos alkoTó míToszával 
– a DunarT képzőművészeTi egyesüleT Fogja össze. az egyesüleT Tagjával, 
Tuzson-berczeli péTer FesTőművésszel beszélgeTünk.    
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Az egykori III. sz. (ma 
Bárdos Lajos) Általá-
nos Iskolába járt, majd 

1978-ban Budapesten a Köz-
lekedésgépészeti Szakközépis-
kolában érettségizett, s végzett 
autószerelőként. 1986. szep-
tember elsején, a volt feleségé-
vel még, mint „kisiparos” nyi-
totta meg a Michelin Gumi 
Service néven azóta is műkö-
dő vállalkozását, ahol jelenleg 
is él, s dolgozik. Két nagy gyer-
mek büszke apja: 26 éves lánya 
gyógytornász, a 21 éves fia a 
műhelyében s édesanyja gazda-
boltjában segíti a munkát. Lel-
kes támogatója a Dévai gyere-
kek nevű alapítványnak, bará-
taival évente többször juttatnak 
el adományokat Csaba testvér-
nek erdélyi otthonaikba.

Pesti Tamás 2008-ban elvé-
gezte a Magyar Természetba-
rát Szövetség túravezetői tan-
folyamát és 3-4 éve szervez ta-
vasztól őszig kerékpáros, télen 
sítúrákat. Legkedveltebb úti 
célja Székelyföldön a Madarasi 
Hargita és környéke, idehaza 
az Őrség, ott Farkasfa. De Bör-
zsöny, Balaton, Fertő-tó, Vil-
lány is a kedvencek közé tar-

tozik, ahol szívesen bringá-
zik barátaival. Nyaranta vi-
torlás túrákat is indít, régen 
Balatonföldváron, most pedig 
Fertőrákoson. Több alkalom-
mal is szervezett már tókerü-
lő túrákat mindkét tó körül, 
kerékpárral és vitorlás hajóval 
egyaránt. Programjai, ahogy 
fogalmazott: nem „túlélő” tú-
rák, a legfontosabb, hogy min-
denki jól érezze magát a csa-
patban képességeihez mérten, 
ismerjék meg csodálatos or-
szágunkat a kerékpár nyergé-
ből… 

Dunakeszin is egyre több 
szenvedélyes kerékpárost is-
mert meg, és ekkor fogalma-
zódott meg bennük az egyesü-
let megalakításának szándéka. 
A DUKE néven ismertté vált 
közösség által szervezett „Első 
guruláson”, a Dunakeszi-Göd-
Vác útvonalon 2010 októberé-
ben mintegy 150-en indultak 
el. Mára a taglétszámuk száz fő 
körül stabilizálódott. Az egye-
sület tagjai a közös programo-
kon való részvételi lehetősé-
gen kívül, több helyi vállalko-
zás kedvezményeit is igénybe 
vehetik tagságijukkal. Havon-

ta egyszer többnapos túrán 
vehettek részt: idén például 
ott voltak a Csíksomlyói Bú-
csún, Fertő-tó és Balaton ke-
rülésen, Villányban és kör-

nyékén, s heti rendszeresség-
gel gurulnak a Dunakeszi-Vác 
kerékpárúton és a Börzsöny-
ben. Idén is nagy sikerrel vet-
tek részt a Dunakeszi Feszten, 
és nem sokkal lapunk megjele-
nése előtt zajlott le az idei Őr-
ségi túra. Október 20-án pedig 
sor kerül az idei szezonzáró 
gurulására. Rendezvényeikről 

a www.ducikli.com honlapon 
lehet tájékozódni.  

A DUKE működési feltétele-
iről szólva annyit mondott el 
az „elnök úr”, hogy a csekély 
összegű tagdíjak mellett jövő-
re már számítanak lelkes tag-
jaik adójának 1 százalékára is. 
Fő támogatójuk a Mary-Ker 
Pasta Kft., amelynek nagyon 
sokat köszönhetnek, elsősor-
ban anyagi téren, de minden 
túrájukba besegít a gyár élel-
miszer adományokkal is.

Fontos még tudni, hogy az 
egyesület tagjai a túrák mellett 
részt vesznek például városi és 
iskolai rendezvényeken, ahol a 
kisdiákok körében népszerűsí-
tik a bringázást, és a kapitány-
sággal szorosan együttműköd-
ve oktatásokat tartanak a biz-
tonságos közúti közlekedés 
szabályairól is Tamás szemé-
lyes ambíciója még, hogy a ke-
rékpározás váljon életformává, 
mert a takarékosság mellett az 
egészséges életmódnak és a de-
rűsebb életszemléletnek biztos 
alapja lehet.

Katona M. István
A szerző felvétele

A kerékpározás életszemlélet
biciklizni jó. vallják ezT egyre Többen, közTük pesTi Tamás, aki elnöke, mozgaTója a 2010 nyarán megalakíToTT Dunake-
szi kerékpáros sporT egyesüleTnek. Tamás Tősgyökeres Dunakeszi lakos, szülei, DéDszülei is iTT a Tabánban szüleTTek, 
s élTek, így számára a Település negyeDíziglen is a szülőFölD.
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aki Figyelemmel kíséri a Dunakeszi programiroDa háromha-
vonTa megjelenő kulTúrnegyeD című műsorFüzeTéT, újDonság-
kénT FeDezheTTe Fel a szepTember 22-re meghirDeTeTT város-
házi esTék elnevezésű renDezvényT, melyen a Farkas Ferenc 
művészeTi iskola együTTesei lépTek színpaDra. 

sellei zolTán a magyar kulTúra lovagja, Dunakeszi város Díszpolgára, a magyar előaDóművészeT meghaTározó egyénisége volT. 
Tősgyökeres Dunakeszi lakoskénT elaDóesTjeivel bejárTa a Fél világoT, kivívTa az emberek szereTeTéT és TiszTeleTéT. 

S hogy miért újdonság, ar-
ról a Városháza ez alka-
lomra kialakított belső 

udvarán szép számban meg-
jelent közönséget az est házi-
asszonya, Bocsák Istvánné ön-
kormányzati képviselő, család-
ügyi tanácsnok tájékoztatta.

Köszöntőjében szólt arról, 
hogy összefogva azokkal, akik 
szívükön viselik a város kul-
turális életét, arra gondoltak, 
hogy a már eddig is változa-
tos kínálatot tovább gazdagít-
sák egy új sorozat beindításá-

val. A premiernek is nevezhe-
tő alkalomra azért is kérték fel 
a zeneiskolát, mert művésze-
ti csoportjaik rendkívül ma-
gas színvonalat képviselnek, 
az intézmény pedagógusai-
nak szakavatott és elkötelezett 
munkája nyomán a növendé-
kek sokfelé járva az országban 
és határainkon kívül művé-
szeti versenyek rangos díjaival 
térnek haza.  

„Eredményeiket számon 
tartjuk és büszkék is vagyunk 
rájuk”, mondotta a képviselő 

asszony. Végezetül kijelentet-
te, hogy a jövő évben, a jó idő 
beköszöntével a most elkezdett 
sorozatot mindenképpen foly-
tatni kívánják. 

A közel egyórás program-
ban igényes műsorszámok-
kal szórakoztatta a közönsé-
get az Ütőegyüttes (művészeti 
vezető Stefán Tivadar), a Nép-
tánc csoport (művészeti vezető 
Gyúró Tamás), a Musical tánc-
kar (művészeti vezető Nagyné 
Szöllősi Márta), Seres Dániel 
énekes, valamint a Szimfoni-

kus zenekar Szilágyi Szabolcs 
Balázs vezényletével (koncert-
mester Kátai Katalin).

Katona M. István
A szerző felvételei

Novemberben lesz öt éve, hogy 
nincs már köztünk.  Tisztele-
tünk kifejezéseképpen a könyv-

tár felnőtt kölcsönző terében került elhe-
lyezésre Csúcs Ferenc szobrászművésznek 
a róla készült alkotása, és Chiba Miklós-
nak a művészt ábrázoló fotója. A nagyszá-
mú közönség előtt, Sellei Zoltán özvegye 
jelenlétében Kollár Albin címzetes igaz-
gató tartott megemlékező és szoboravató 
ünnepi beszédet. Elmondta, hogy „Jó ér-
zés tudni, hogy a város, ahol született, ne-
velkedett, amelynek a világ oly sok táján, 
szegletében hírnevet szerzett, megbecsüli 
az ő életművét.” 

Kollár Albin az elmúlt évtizedekben kö-
zeli tanúja volt Sellei Zoltán sikereinek, pá-
lyájának, baráti szálak fűzték egymáshoz 
őket. Kiemelte, hogy „Szükségünk van az 
ő példájának, gazdag művének fölmutatá-
sára, hisz nap, mint nap tapasztaljuk a jó, 
a szép, az igaz iránti nemtörődömséget, fi-
gyelmünket folyton felületes információk 
kötik le. Figyeljünk arra az értékre, ame-
lyet ő több mint négy évtizedes munkás-
sága során teremtett.  Tevékenysége az 
apostolokéhoz hasonlatos: áldozatos szol-
gálattal használta áldott tálentumát, hogy 
erősítse bennünk, hallgatói ezreiben nem-
zetünkhöz, magyarságunkhoz való kötő-

désünket, anyanyelvünk és kultúránk sze-
retetét. 

„Majd elmondta, hogy a 
most avatandó portrészobrot 
Selleiné Bige Stefánia ajándékozta a könyv-
tárnak. Az alkotót, Csúcs Ferenc kiváló 
szobrászművészt Sellei Zoltán nemes jelle-
me ihlette meg, a portréban felfedezhetjük 
a művész jól ismert vonásait. „A szobor-
portré mától a művész emlékét őrző köz-
kincs, elhelyezése méltó emlékhellyé avat-
ja a könyvtárat, ahol ápolják, ébren tartják 
a művész  szellemét.”

A szoboravatás után vette kezdetét a 
megemlékező ünnepi műsor, melyben 
a kedvenc költő, Arany János két versét 
adta elő Varga István András versmondó, 

a Sellei Zoltánról elnevezett Városi Vers-
mondó Verseny résztvevője és díjazottja. 
Felemelő volt a pályatársak, Maczkó Mária 
Magyar Örökség díjas énekművész és Sza-
bó András előadóművész műsora. Számta-
lanszor léptek együtt színpadra, itthon és 
külföldön is. Szabó András főként a régi 
magyar irodalom kincsestárából váloga-

tott, emlékezve a közös előadóestek han-
gulatára, melyhez plusz érzelmi töltetet 
adtak Maczkó Mária csodálatos, meleg 
hangon megszólaltatott imái és fohászai.

Sellei Zoltán 40 éves pályáját ezernyi 
újságcikk, kritika, méltatás követte. A 
műsorban elhangzó szemelvények szin-
te mindegyike kiemelte Dsida Jenő Psal-
mus Hungaricusát, melyet Sellei tolmá-

csolásánál különbül senkitől sem hallot-
tunk. Az emlékműsor közönsége is ré-
szese lehetett ennek az élménynek, mert 
a technika segítségével a filmvászonról 
ugyan, de mintha élőben hallottuk volna, 
Sellei Zoltán nekünk is előadta a nagyívű 
költeményt. 

Az est végén Mácsai Norbert, aki még 
szomszéd gyerekként ismerhette a művész 
urat, trombitán előadta az Il Silenziot, így 
köszöntünk el a Magyar Kultúra Lovag-
jától.

Csonka Mária

Városházi esték 
Dunakeszin

Előadásaival örök értéket közvetített
Sellei Zoltán emlékest a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban
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Telefon: (27) 542-800/169-es mellék  
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre  
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

A Dunakeszi Programiroda  
októberi programajánlata

Könyvvásár

Időpont: 2012. október 7. vasárnap 
09:00 – 17:00 óra
Helyszín: VOKE József Attila Műve-
lődési Központ, Állomás sétány 17.
A könyvvásár keretében 200 Ft/db 
áron vásárolhatnak könyveket a mű-
velődési központba látogatók.
Információ: 27/543-225

Városi Néptánc Gála

Időpont: 
2012. október 13. szombat 18:00 óra
Helyszín: 
VOKE József Attila Művelődési Köz-
pont, Állomás sétány 17.
A rendezvény évente kerül megren-
dezésre a Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola szervezésében. Az est 
folyamán dunakeszi általános isko-
lák néptánccsoportjai, valamint Du-
nakeszi város testvérvárosainak nép-
táncosai lépnek színpadra. Az est 
szervezői a fellépők nevében is sze-
retettel várnak mindenkit, akik a 
néptánc iránt érdeklődnek és egy 
nagyon hangulatos, kultúrában bő-
velkedő esemény részesei szeretné-
nek lenni.
Információ: 
Dászkál Dóra, Tóth Zoltán 
27/342-344 
dorkka@gmail.com

Városi ünnepség – október 23.

Időpont: 
2012. október 23. kedd 10:00
Helyszín: Kegyeleti temető, Fő út
Ünnepi megemlékezés a Kegyeleti 
temetőben található 1956-os emlék-
műnél az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére
Közreműködik: Servite Ökumeni-
kus kórus, Gyombolai Bálint - elő-
adóművész
Vezényel: 
Dr. Gyombolainé Kindler Edit
Információ: 
Dunakeszi Programiroda, 27/542-815

Szinetár Dóra - Bereczki Zoltán 
ÉLETÜNK DALAI DUETTKONCERT

Időpont: 
2012. október 26. péntek 19:00 
Helyszín: VOKE József Attila Műve-
lődési Központ, Állomás sétány 17.
A koncert során a művészek olyan 
dalokat adnak elő, amelyek életük 
fontos pillanataihoz, gyermekkoruk-
hoz kötődnek. A duett-koncerten 
hallhatunk már jól ismert slágereket, 
disney-musical számokat, és néhá-
nyat saját dalaikból is.
Jegyár: 3300.-Ft, 2900.-Ft, 2400.-Ft
Jegyek kaphatóak a Művelődési Köz-
pontban 06-27/543-225
Információ: 30/289-1767

a TiszTeleT és a megbecsülés jelekénT 100. szüleTésnapja 
alkalmából köszönTöTTe kiss lászlónéT Dióssi csaba pol-
gármesTer. a jó egészségnek örvenDő ica néniT hársFa uTcai 
oTThonában megláTogaTó városvezeTő keDves szavakkal mél-
TaTTa az ünnepelT szép korú asszony éleTúTjáT, akinek nagyon 
bolDog szüleTésnapoT, örömTeli eszTenDőkeT kívánT. a virág-
csokorral és egy ajánDékkosárral keDveskeDő polgármesTer 
a városi önkormányzaT nevében okleveleT nyújToTT áT a kiss 
lászlónénak, akinek TolmácsolTa orbán vikTor köszönTő sza-
vaiT is, és áTaDTa azT az emléklapoT, mellyel a miniszTerelnök 
TiszTelTe meg az ünnepelT Dunakeszi polgárT. 

A jeles évfordulót 2012. 
szeptember 15-én ünne-
pelte családi körben Ica 

néni, aki ezen a napon „lépett át 
a következő évszázadba”. A ma 
is életvidám asszony népes csa-
lád első gyermekeként Sashalmon 
látta meg a napvilágot, akinek hat 
testvére született, mindannyi-
an  szép kort éltek meg. Ica néni-
nek egy gyermeke, Gabriella szü-
letett, akinek családjához 93 éves 
korában költözött a Hársfa utcai 
otthonába, amikor már nem tud-
ta önállóan ellátni magát. – Édes-
anyám egész életében dolgozott, 
nagyon aktív volt, még a nyug-
díjas éveiben is vállalt munkát – 
mondta szeretettel Gabriella. 

Ica néni két évszázadon is átíve-
lő életének 100 évéből a legszebb, 
legmaradandóbb pillanatának az 
unokák és dédunokák születését 
és velük való törődést tartja. - A 
legnehezebb, embert próbáló kor-

szakot a háború után éltük át, óri-
ási volt a szegénység, a nincstelen-
ség. Szerencsére a maiak számára 
ez ismeretlen – mondta elégedet-
ten a hangjában az ősz haj koro-
nájú asszony, akinek további jó 
egészséget kívánt Cs. Bíró Attila, a 
Polgármesteri Hivatal osztályve-
zetője, és munkatársa, Neisz Lász-
ló is.

     (Vetési)

A 100 éves Kiss Lászlónét 
köszöntötte Dióssi Csaba

V O K E  J ó z s e f  A t t i l a 
M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t 

( 2 1 2 0  D u n a k e s z i , 
Á l l o m á s  s é t á n y  1 7 . )  

w w w . v o k e j a m k . h u

2012. OKTóBERI   
pROGRAM

VOKE József Attila Művelődési KözpontOktóber 10. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló 

klubdélután:
Idősek Világnapja.

Vidám, műsoros délután: 
vacsora, tánc, tombola

Október 12-13-14. péntek-
vasárnap

Nyugdíjas Kiránduló 
klubkirándulás:

3 nap autóbusszal.
Selmecbánya-Léva-
Garamszentbenedek-

Oroszlány-Majk-Mór-Csókakő-
Ászár-Komárom-Komarno.

Október 13. szombat 18 óra
Városi Néptánc Gála

Október 17. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub 

kirándulása:
Budapest nevezetességei 

városnéző busszal.

Október 24. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló 

klubdélután:
Szépkorúak kozmetikája. 
Pettner Judit kozmetikus 

mester előadása

Október 26. péntek 19 óra
Szinetár Dóra-Bereczki Zoltán

„Életünk dalai” c. 
duettkoncertje.

Jegyárak: 3.300.-, 2.900.- 
2.400.-Ft

Október 26. péntek 19 óra
Radnóti Diákszínpad

Örkény: Van egy perced Pista?
Belépő: 1.000.-Ft

Október 27. szombat 19 óra
Uray György Színház:

Bolondtalanítás
Belépő: 1.000.-Ft

(Vasutas igazolvánnyal 
rendelkezőknek 800.-Ft)

Október 31. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub 

kirándulása:
Időutazás a Fiumei úti 

Sírkertben.
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Szent Kinga-búcsú 
Lengyelországban

Árpád-házi Szent 
Kinga (vagy Kuni-
gunda; Esztergom, 
1224. március 5. – 

1292. július 24.) magyar szent, 
IV. Béla király lánya, Szent 
Margit és Boldog Jolán nővére, 
Lengyelország és Litvánia vé-
dőszentje.

IV. Béla és Laszkarisz Mária 
legidősebb gyermekeként szü-
letett. Tizenöt évesen feleségül 
ment a Piast házbeli V. (Sze-
mérmes) Boleszláv lengyel fe-
jedelemhez, akivel szüzességi 
fogadalmat tettek. Kinga tel-
jes hozományával hozzájárult 
a tatárok elleni védelemhez, a 
tatárjárás után pedig adomá-
nyokkal járult hozzá az or-
szág újjáépítéséhez. Templo-
mokat, kolostorokat építtetett, 

köztük a nagy kulturális jelen-
tőségre szert tevő ószandeci 
klarissza kolostort. Ide vonult 
vissza Kinga, férje halála után 
klarissza apácaként. Vagyonát 
szétosztotta a szegények közt. 
A kolostor priorisszája lett.

1690-ben avatták boldoggá, 
1999-ben szentté. Ünnepe jú-
lius 24.

Csak a történeti hűség ked-
véért, Dunakeszi vonatkozása 
is van ennek a történetnek, mi-
szerint településünk első írá-
sos említése Árpád-házi Szent 
Kinga édesapja, IV. Béla király 
1255-ben kelt adománylevelé-
ben szerepel.

E történeti kitekintést köve-
tően térjünk vissza kórusunk 
utazásához. A kolostor rendfő-
nöknője - rendkívül gyors vá-
laszlevelében - szeretettel meg-
hívta kórusunkat a búcsúi za-
rándoklatra és az azt követő 
szentmise zenei szolgálatára. 
A szervezés gőzerővel bein-
dult. Legnagyobb örömünkre 
a lengyelországi Krosno város-
ából is meghívás érkezett egy 
hangversenyre az ottani plébá-
nia templomban. 

Krosno városáról tudni kell, 
hogy számos magyar kötődés-
sel bír. A városban lépten-nyo-
mon "magyar helyekbe" bot-
lik a vándor. Talán a legfigye-
lemreméltóbb az, hogy a város 
az európai borút egyik borke-
reskedő központjaként látta el 
borral Lengyelország teljes te-

rületét. Zömében magyar bo-
rokkal kereskedtek itt. A len-
gyelek nyelvükben az általáno-
san a borra használt kifejezé-
sen kívül külön szóval illetik a 
magyar bort. A mai napig ha-
gyomány, hogy minden év au-
gusztus utolsó hétvégéjén a 
"Kárpáti Klíma" rendezvényso-
rozat keretében megrendezik a 
magyar borok fesztiválját.

Visszatérve kórusunk utazá-
sához, a sikeres szervező mun-
ka eredményeként összeállt a 
program, s a költségvetésünk. 
– Itt szeretnénk megköszönni 
Dunakeszi Város Önkormány-
zatának anyagi támogatását és 
a meghívóink által biztosított 
kedvezményeket, mellyel hoz-
zájárultak utazásunk sikeres 
lebonyolításához. – Úticélunk 
első állomása Krosno városa 
volt. Vendéglátóink nagy sze-
retettel fogadtak minket, a kó-
rus pedig nem kis izgalommal 
készült a koncertre. Kedvessé-
gük viszonzásaként a kórus re-
pertoárján szerepelt egy Len-
gyelországban közismert latin 
nyelvű, valamint egy lengyel 
nyelven előadott dal. Az utóbbi 
volt talán egész utazásunk leg-
nagyobb kihívással járó felada-
ta, de sikeresen megoldottuk.

A koncertet követően még 
aznap este Ószandec felé gu-
rult buszunk, hogy másnap 
délelőtt a búcsúi zarándoklat-
ra időben, ünnepi öltözetben, 
lélekben felkészülve jelenhes-
sünk meg.  Másnap a kolostor-
tól indult a zarándoklat, mely-
nek során Szent Kinga ereklyé-
jét a város határában – még az 
1999-ben II. János Pál pápa ál-
tal celebrált szentté avatásra – 
épített szabadtéri oltárhoz kí-
sértük. A helyszín, az időpont 
és az egész esemény együtte-
sen volt ünnepélyes, felemelő 
és megható. Torokszorító ne-
künk, magyaroknak az a tisz-
telet, amivel Szent Kingát, az 
Árpád-házi magyar király-
lányt a lengyelek körbeveszik. 
A legapróbb részletekig érez-

tük vendéglátóink szeretetét. 
A történelmi múltban gyöke-
rező, de a mai napig érezhe-
tően jelenlévő „lengyel ma-
gyar, két jó barát” közmondást 
szinte kézzel foghatóan meg-
tapasztalhattuk. A közel 3000 
ember jelenlétében megtartott 
szentmisén megtisztelő volt az 
énekes szolgálat teljesítése.

Hivatalos programjaink ez-
zel véget értek. A következő 
három napon a közelben lévő 
szinte kötelező programokat 
„teljesítettük”. Így jutottunk 
el Krakkóba, a soha meg nem 
unható, látnivalókkal teli tör-
ténelmi városba, a Wieliczka 
sóbányába, ahol Szent Kinga 
gyűrűjének legendáját is meg-
ismerheti az arra járó. Hazafe-
lé még megszakítottuk utunkat 
a festői szépségű Zakopane-
ban, ahol meglátogattuk azt a 
lenyűgöző, faépítészeti remek-
művekkel, faragásokkal díszí-
tett nagytemplomot, melyet az 
ott lakó gorálok – II. János Pál 
pápát ért merényletből törté-
nő felgyógyulásának örömére, 
a Fatimai Szűz Mária kegyei-
be ajánlva – építettek. Termé-
szetesen nem lehetett kihagy-
ni a messze földön híres pia-
cot sem, ahol többek között a 
híres sajtvásár által nyújtott él-
ményeket is élvezhettük.

Végül lélekben és sokféle él-
ménnyel gazdagodva vettük 
hazafelé utunkat.

Szabó József

a serviTe ökumenikus 
kórus nemrégen ünne-
pelTe megalakulásának 
10. évForDulójáT. a kerek 
évForDulóT egy hosszabb 
kiránDulással szereTTük 
volna emlékezeTessé Ten-
ni. korábban is FelmerülT 
a kórusTagokban, hogy 
milyen jó lenne részT 
venni a szenT kinga TiszTe-
leTére renDezeTT búcsún, 
ezérT írásban keresTük 
meg a Dunakeszi lengyel 
TesTvérvárosában, sTary 
sącz-ban (ószanDec) Talál-
haTó szenT kinga kolosTor 
renDFőnöknőjéT.
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„A rendőrség mellett azon-
nal értesítettük az emlékmű 
alkotóját, Dér Győző fafaragó 
művészt is, aki elmondásunk 
alapján arról tájékoztatott, 
hogy a kár vélhetően megha-
ladja a kettőszázezer forin-
tot is” – írja szerkesztőségük-
höz eljuttatott közleményében 
Varga Zoltán Péter.

„A legmélyebben elítéljük a 
magyarság ősi szimbólumá-
nak meggyalázását és várjuk 
azon politikai szervezetek el-
határolódását, akik egy más 
jellegű emlékmű meggyalá-
zása esetén már annak esté-

jén habzó szájjal antiszemitiz-
must kiáltanának és elhatáro-
lódást követelnének.

A mai napon Nyíri Márton 
képviselőtársammal közösen 
feljelentést tettünk a Dunake-
szi Rendőrkapitányságon az 
emlékmű nagyobb kárt okozó 
megrongálásának bűntette, 
valamint a nyomozó hatóság 
megítélése szerint garázda-
ság vétsége miatt.” – olvasha-
tó a Jobbik Dunakeszi Alap-
szervezete elnökének közle-
ményében.

***
A szoborgyalázásról szer-

kesztőségünket értesítette 
Dér Győző fafaragó művész 
is, aki mélységesen elítéli az 
ősi magyar jelkép lerombo-
lását, az otthont és hazát te-
remtő honfoglaló magyarság 
emléke előtt tisztelgő alkotás 
megrongálását. – Nagyon bí-
zom benne, hogy Dunakeszi 
nem lesz áldozata az ország 
különböző településein ta-
pasztalható szoborrombolás-
nak és gyalázásnak. Minden 
jó érzésű, törvénytisztelő em-
bernek – párt- és vallási hova-
tartozástól függetlenül – a leg-
határozottabban fel kell emel-

nie a szavát az ilyen és ehhez 
hasonló alattomos cseleke-
det elkövetőivel szemben. Re-
mélem, hogy Dunakeszi pél-
dát mutat az összefogásban, 
közös értékeink védelmében, 
„a sötétben garázdálkodó(k)” 
megfékezésében – mondta 
Dér Győző, aki sajnálatát fe-
jezte ki, hogy az emlékmű-
nél elhelyezett fényszóróval 
nem világítják meg a szobor 
együttest, pedig már tavaly is 
kérte a városházán. – Termé-
szetesen kijavítom az alko-
tást abban a reményben, hogy 
a magyarság ősi szimbóluma, 
a turulmadár minden duna-
keszi polgár számára az ösz-
szefogást, a közös hont, egy 
olyan értéket jelképez, amit 
mindannyiunknak védelmez-
nünk kell – kérte a széles körű 
összefogást Dér Győző.

V. I.

nyíri márTon önkormányzaTi képviselő és varga zolTán péTer, 
a jobbik Dunakeszi szervezeTének elnöke szepTember 26-án 
észlelTe, hogy a város Fő úTja melleTT lévő honFoglalási 
emlékműveT – melynek környezeTe renDezvényeik renDszeres 
helyszíne - ismereTlenek megrongálTák. a honFoglalás 1100. 
évForDulója TiszTeleTére emelT emlékmű TeTején elhelyezeTT 
Fából készülT TurulmaDár egyik szárnyáT vanDálok Tőből 
leTörTék és összeTörTék.

Megrongálták a honfoglalási emlékművet

a RIAN 4 YOU nyelviskolában 
Dunakeszi, Verseny u. 8-10. 

tel: 06-27-343-801
info@nyelvmester.hu

FMK-13-0071-04www.nyelvmesternyelviskola.hu

Angol – német
nyelvtanfolyam indul 

Dunakeszin

2012. 
október 15-től
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R ó ma és a többi 
olasz város le-
nyűgöző bizo-
nyítékai a mo-
numentális óko-

ri és középkori művészeteknek, 
mind a festészet, szobrászat 
és építészet terén. A legismer-
tebb szobrászok közé tartozik 
Ambrogio Bondone Giotti (1267-
1337), Donatello (1386 –1466) Fi-
renzéből, és leginkább a fes-
tő, szobrász és építész Miche-
langelo Buonarroti (1475 –1564), 
aki egész nemzedékek példa-
képévé vált. Firenzében Sandro 
Boticelli (1450 – 1510), Leonardo 
da Vinci (1452-1519), Rómában 
Michelangelo Buonarotti és Ra-
fael (Raffaello Sanzio, 1483 – 
1520), valamint Tizian (Titian, 
Tiziano Vecellio, 1485-1576), 
Veronese (Paolo Caliari, 1528 
– 1588) és Jacopo Tintoretto 
(1518 –1594).  A 19. századi ze-
neművészek kemelkedő alak-
jai Vincenzo Bellini, Geatano 
Donizetti, Gioacchio Rossini és 
Giuseppe Verdi, a 19. és a 20. 
századé pedig Giacumo Pucci-
ni voltak. A hangszerművészet 
elterjedése magával hozta a 
hangszerkészítés művészetét 
is. Olyan családnevek  váltak 
világhírűvé és egyenértékűvé 
a minőséggel, mint például a 
Stradivari, Guarneri, és Amati 
család.  Az olasz irodalom pél-

daképe a 10.-14. században az 
ókori római írók voltak, mint 
például Ovidius, Vergilius vagy 
a híres filozófus, Marcus Tullius 
Cicero. Az első írók közé tarto-
zik Assisi Ferenc és Marco Polo 
útleírása. Dante Alighieri elter-
jesztette az eposzt, Francesco 
Petrarca pedig az intim lírát. 
Olaszországból származik a 
novella fogalma is, mely Boc-
caccio nevéhez köthető. A mű-
vészet központjában a rene-
szánsz nemesség udvarai áll-
tak, az írók minden embe-
ri tevékenységet a központba 
helyeztek, az emberi tevékeny-
ségekre és a személyiség szer-
teágazó fejlődésére helyezték 
a hagsúlyt.

Filmművészet 

A filmtörténethez Olaszország 
a verismo irányzattal járult hoz-
zá. A némafilm korában gyöke-
rező stílus ragaszkodott a ter-
mészetszerű beállításokhoz. 
Az olasz neorealista film első 
úttörője, Luchino Visconti Meg-
szállottság című filmjét jegy-
zik, mely a kisember minden-
napját, és nem a felsőosztályt 
mutatta be. Filmjében ragasz-
kodott a szegénység kopár áb-
rázolásmódjához. A háború 
után Roberto Rossellini Róma 
nyílt város,  Vittorio di Seca 

Biciklitolvajok, vagy Visconti 
Vihar előtt filmje is az „utcán” 
találtak témára. A 60-as évek-
ben az olasz producerek a 
nemzetközi koprodukciók felé 
fordultak. A televízió megjele-
nése azonban elsorvasztotta 
az olasz filmgyártást. Az olasz 
filmművészet újabb fénykorát 
az új hullám sajátos olasz vál-
tozatának kialakulása jelen-
tette. Michelangelo Antonini A 
kaland, Az éjszaka, valamint  
Federico Fellini Édes Élet című 
filmjei jelezték feltörekvésü-
ket. Sikert nemzetközi szinte-
ken is elértek, a cannes-i, berli-
ni, velencei fesztiválokon szám-
talan díjat nyertek. Antonioni 
az aszketikus szemléletet, 
Fellini a túlzások gyönyörére 
fektette a hangsúlyt, azonban 
mindketten a kor társadalmá-
nak romlottságára fókuszál-
tak. Fellini a mágikus realiz-
mus atyja lett a filmművészet-
ben. A 60-as, 70-es években új 
rendezői generáció törekedett 
fel. Leginkább Mario Monicelli, 
Bernardo Bertolucci és Pier 
Pasolo Pasolini rendezőket 
említhetjük. Ezek a művészek 
megkérdőjelezték a  katolikus 
egyház kulturális hatalmát. Az 
új olasz filmes nemzedék hala-
dóbb politikai témákkal, és bo-
nyolultabb pszichológiai érzék-
kel rendelkezett, mint elődjeik. 

Bertolucci hírnevét az 1972-es 
Utolsó tangó Párizsban című 
film hozta meg, később Os-
car-díjas rendező lett. A 90-es 
évek két legnagyobb nemzet-
közi sikere Giuseppe Tornatore 
önéletrajzi alkotása, a Cinema 
Paradiso, és Roberto Benigni 
holokauszt-vígjátéka”, Az élet 
szép voltak. Múlttal és jelennel 
karöltve a Cinecittŕa a mai na-
pig a legnagyobb európai film-
stúdió, melynek összetevői: 
22 stúdió, sátrak, víztartályok, 
olyan állandó díszletek, mint a 
30-as évek New Yorkja és Pá-
rizsa, a középkori Firenze, egy 
teljes tengeralattjáró- és egy 
modern vonat belső, egy föld-
rengés-szimulátor, 300 iroda és 
öltöző, 21 make-up központ, 82 
műhely és raktár. Noha 2007-
ben egy tűz következtében 
több mint 3000 m ̨megsemmi-
sült belőle, ráadásul kevés do-
log áll nyitva a látogatók szá-
mára, azért így is bőven volt 
látnivaló.

Divat 

A divat többnyire egy adott 
kultúra irányzatait jelöli, leg-
inkább a külső megjelenés-
re utalva ezzel, bár a társas 
érintkezés is ebbe a kategó-
riába tartozik, mégis a divat 
szó hallatán elsősorban az öl-

aki járT már valaha olaszor-
szágban, bizonyára elvará-
zsolTa a nyelv, a művészeTi 
emlékek, a Táj és az éTelek, a 
FanTaszTikus Filmek és a Finom 
borok - egyszóval az olasz kul-
Túra. az olaszok veleszüle-
TeTT éleTöröme, sTílusérzéke, 
szenveDélyes habiTusa vissza-
köszön valamennyi művészeTi 
alkoTásból.

2. rész

barangoló ‒ UTAZÁS AZ EU TAGÁLLAMOKBAN

Olaszország 
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tözködésre, hajviseletre 
és egyéb külső tényezők-
re gondolunk. Az olasz di-
vat az utóbbi pár évtized-
ben világviszonylatban is 
nagyhatalommá nőtte ki 
magát. Giorgio Armani a 
ma élő legismertebb divat-
tervezők egyike. 1934-ben 
született, orvosi egyetem-
re járt, de nem végezte el, 
helyette a Nino Cerruti, az 
Ungaro és a Zegna divathá-
zaknak dolgozott. 1974-ben 
jött létre a Giorgio Armani 
márka. Az ezredfordulón 
túl fehérneműt, napszem-
üveget, fürdőruhát, gyer-
mekruházatot és ékszert 
is tervezett. Gianni Versace 
1946-ban született Calabria 
tartományban. Gyermek-
korában édesanyjának se-
gített a ruhákat elkészíte-
ni. Később építészetet ta-
nult, de korán Milánóba 
költözött, hogy a divatszak-
mában helyezkedjen el. 
Munkájára nagy hatással 
volt Andy Warhol, továbbá 
az ókori Róma és Görög-
ország művészete. A het-

venes években a Genny és 
Gallaghan háznál terve-
zett, nem sokkal később 
saját kollekcióval jelent 
meg, az első üzletét Milá-
nóban nyitotta. Azóta a vi-
lág egyik vezető divatmár-
kája. A Versace Group lu-
xus ruhákat, kiegészítő-
ket, parfümöt és bútorokat 
tervez. Guccio Gucci Firen-
zében született 1881-ben, 
Milánóban halt meg 1953-
ban. 
Eredetileg nyeregkészítés-
sel foglalkozott, ehhez nyi-
tott üzletet 1923-ban Firen-
zében. 1947-től szakoso-
dott a cipőgyártásra, majd 
nagyon gyorsan a világ ve-
zető cipőmárkái között ta-
lálta magát. Ezek után az 
ékszerkészítés követte a 
sikersorozatot. Domenico 
Dolce 1958-ban született 
Szicíliában. Gyerekkorá-
ban édesapjától sajátí-
totta el a szakma alapja-
it. Milánóban tanult, ahol 
megismerkedett Stefano 
Gabbanával, aki akkor gra-
fikusként dolgozott. 1985-

ben közösen  megalapítot-
ták a Dolce&Gabbana cé-
get, mely mára világhírű 
márkanév. Nem kizárólag 
luxus ruházatot terveznek 
és gyártanak, hanem utcai 
viseletre szánt olcsóbb ka-
tegóriát is, ezért szélesebb 
rétegben közkedvelt a már-
ka. Mario Prada 1913-ban 
alapította a Fratelli Pradát. 
Az ötvenes évekig főként 
utazóneműket, koffere-
ket és táskákat gyártottak, 
mely gyorsan széles kör-
ben ismertté vált. Akkor el-
veszítette az igényt ezek-
re a termékekre a piac, és 
átálltak a cipőkre, kézitás-
kákra és egyéb kiegészí-
tőkre. A hetvenes évek-
ben hanyatlásnak indult 
a vállalkozás, majd 1978-
ban Miuccia, Mario uno-
kája vette át az irányítást. 
Csodával határos módon a 
Prada táskák és később a 
ruházat, ismét az elismert-
séget hozta magával, ma 
pedig a legigényesebb lu-
xusviseletek közé tartozik.

Vetési Zsófia

Az olasz filmgyártás fellegvára

Sophia Loren

Bernardo Bertolucci

Federico Fellini

Claudia Cardinale

Monica BellucciGina LollobrigidaRoberto BenigniMarcello Mastroianni, Anita Ekberg
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mark Twain írta egyszer, nem kevés iróniával: „a dohányzásról pofonegyszerű leszokni. én magam is legalább száz-
szor megtettem”,  valóban ekkora probléma a dohányzás, hogy lassan évszázados kampányt kell folytatni ellene?  - 
kérdezzük a Dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadójától, Dr. metz edit angiológus, belgyógyász, 
kardiológus szakorvostól 

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu   honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, 
szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. 
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  

– Egyik legnagyobb problémája a 
gondolkodó embereknek a dohányzás. 
Közismert, hogy nem velünk született 
tulajdonságról van szó, s még csak az 
alapanyag – a dohány – sem volt ős-
honos a mi kontinensünkön, Amerika 
felfedezésének egyik mellékterméke-
ként került hozzánk. A dohány ünne-
pélyes elszívása és a szent pipa segítsé-
gével történő imádkozás számos indi-
án vallási szertartás fontos része, mi-
vel füstje a hiedelem szerint elviszi az 
imádságokat a mennyekbe. Azonban 
a legtöbb nagy vallásban a dohányzást 
helytelenített és erkölcstelen szokás-
nak tekintik, még ha kifejezetten nem 
is tiltják. Például a hithű mormonok, 
vagy éppen a Jehova tanúi egyház hí-
vei teljesen tartózkodnak a dohány-
zástól, a szikh vallásban pedig szigo-
rúan tilos a dohányzás.

– Mégis elterjedt és egyre bővül a 
fogyasztók köre. Azt mondják, nyug-
tató és élénkítő hatása hasznos.

–  A dohányosok általában meg-
próbálják védeni szenvedélyüket, ta-
lálkoztam olyan indokolással is, hogy 
mivel végül mindenki meghal, a ci-
garetta valójában nem változtat sem-
min(!). Az érintettek által adott ma-
gyarázatok nagyjából pár kategóriá-
ba sorolhatók: a dohányzás örömfor-
rás, csökkenti a feszültséget, 
kikapcsol, társas cselekvés, 
stimuláció, szokás, automatiz-
mus és a kéz cselekvése. Egyes 
dohányosok arra hivatkoznak, 
hogy a dohányzás gyakran nö-
veli a összpontosító-képessé-
get, s idegnyugtató hatására le-
csillapodnak. 

A dohányzás mértéke a fejlett 
országokban stagnál vagy csök-
ken; az Egyesült Államokban 
1965–2006 között a felére esett 
vissza – a felnőtteknél 42%-ról 
20,8%-ra. Azonban a fejlődő or-
szágokban a dohányzás mér-
téke évente 3,4%-kal növek-

szik.  Annak ellenére így van ez, hogy 
már 1929-ben a drezdai Fritz Lickint 
által megjelentetett jelentés statiszti-
kai tényekkel bizonyította a  tüdőrák 
és a dohányzás kapcsolatát.  1950-ben, 
a „British Medical Journal”-ben pub-
likált kutatás szoros összefüggést mu-
tatott ki a dohányzás és a tüdőrák kö-

zött. Ezek a tények, amelyek mel-
lett tudni kell azt is, hogy a do-
hányzás leggyakrabban szív- és 
tüdőbetegségekhez vezet, vala-
mint a szívinfarktus, az agyvér-
zés, az idült obstruktív légúti be-
tegség (COPD), a tüdőtágulás 
és a rák (elsősorban a tüdőrák, 
a gége és a szájüreg rákos meg-
betegedése, a hasnyálmirigy-
rák), az impotencia valamint 
az alulfejlett baba kialakulásá-

nak jelentős kockázati 
tényezője. A nikotin 
jelentős elváltozást 
okozhat a keringé-
si szervrendszer-

ben, például gyakran magas vérnyo-
mást vagy koszorúér-betegségeket 
okoz. Ezenkívül károsítja az érfalakat, 
így okozója lehet agyérbetegségeknek, 
érszűkületnek, aneurizmának és érel-
meszesedésnek. Azt lehet feltételezni, 
hogy a dohányosok jó része nincsen 
tisztában a káros hatások valószínűsé-
gével és azzal, hogy a káros hatások ál-
talában idősebb korban jelentkeznek; 
továbbá azzal sem, hogy az általában 
magas kockázatú vagy önpusztító vi-
selkedés milyen és rendellenességeket 
alakíthat ki. 

Egy 2010-ben publikált tanulmány 
több mint 20 000 izraeli sorozott ka-
tona vizsgálata alapján a dohányosok-
nál alacsonyabb IQ-t igazolt. A nem-
dohányzók 101-es IQ-jához képest a 
dohányosok csak mintegy 90-es ér-
téket mutattak fel. El lehet dönteni, 
melyik tábort erősítsük. Letenni soha 
sem késő! Kérem, annyit tegyen csak, 
hogy most nem gyújt rá. 

És később sem... 
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A Vasutastól átvett férfi kézilabdacsapat a 2012-2013-as bajnoki 
évben Kinizsi néven indult az NB II északi csoportjában:

Gyömrő VSK- Dunakeszi K 34-24 (Tóth 6, Iváncsik 5, Králik 4, Járdi 3, 
Martisz 2, Szőcs 2, Kovács T 1, Suscsák 1)
 
Dunakeszi K-Csömör 22-29 (Tóth T 8, Szőcs 6, Csuka 6, Králik 2)

KÉZILABDA
Atlétika 

A BORSZÉKI Ügyvédi Iroda
2120 Dunakeszi, Fő út 66-68.
Klasszikus ügyvédjelölti

feladatok ellátására
fiatal JURÁTUST keres!

Jelentkezés: írásban
Elérhetőségek: 2120 Dunakeszi, Pf.: 64.
E-mail: drborszeki@enternet.hu

Alapképzés: Frissítő svéd masszázs  
Kiegészítő masszázsfajták:

MASSZoRKÉPZÉS
indul Dunakeszin 

OKTÓBER közepén

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

Érdeklődni: +36-20-9762-111

Frissítő talpmasszás • Fogyasztó cellulit 
• Tradicionális Thai • Aromaolajos • 

Nyirokmasszázs 

RÉszletfizetÉs

Dunakeszi Kinizsi NB I/B-ben szereplő női csapat megszerezte első 
győzelmét:

Dunakeszi K – Magyar Lakk 15-3 (Kalácska 4, Megyesfalvi 4, Dr. Fest 
4, Honti 1, Fest-Megyesfalvi és Kalácska-Kovács páros).

AsZtALItenIsZ 

Lucz Noémi ezüstérmes
Szeptember 16-án rendezték 
meg Szegeden az EORV (Euró-
pai Olimpiai Reménységek Ver-
senye) kajak versenyét, újságol-
ta Rasztotzky János a dunakeszi 
kajak klub edzője. Két dunake-
szi kislány indult, a 16 éves Lucz 
Noémi, K-1 500 méteren nagyon 
szoros versenyben a második 
helyet szerezte meg, a dán kis-
lány mögött. A 17 éveseknél 
Miskó Noémi K-1 500 méteren 
7., a K-1 1000 méteren, pedig  az 
5. helyen ért célba. 

KAJAK

LABDArúgás
Dunakeszi Kinizsi labdarúgócsapata a Pest megye II. osztályban, a ha-
todik forduló után, felnőtt csapata vezeti a tabellát. Az ifjúsági csapat 2. 
helyen áll. 

Mogyoród- Dunakeszi K 3-5 (Erdélyi 2, Cifra, Tardy Zs, Szabó G)
Ifjúsági: 0-2 (Murka, Tóth A)

Budajenő-Dunakeszi K 2-3 (Szabó G 2, Horváth I)
Ifjúsági: 2 – 5 (Tallér, Tóth, Kósa, Bóta, Felek B)

Dunakeszi K- Szigetgyöngye 6-2 (Váradi 2, Szabó G, Cifra, Erdélyi, Klausz)
   Ifjúsági: 4-0 (Murka 2, Groszbacher, Parkánszky)

Pomáz-Dunakeszi K 2-4 (Schaffer 2, Horváth, Horváth I)
     Ifjúsági: 0 -2 (Kósa, Munka)

Fóton a Fáy András Iskolában rendezték meg a 34. Pest me-
gyei nyílt országos sakkverseny első fordulóját.
III. kcs.: 5. Kovács Dániel
V. kcs.: 3. Bernáth Péter (mindkettő Alagi DSK)

sAKK

- Az atlétika a sportok ki-
rálynője, számomra az egyik 
legszebb sport- mondja az ifjú 
versenyző a Géza Király Köz-
gazdasági Szakközépiskola 11-
ikes tanulója. – A Vasutasban 
kezdtem 2003-ban Fricz Já-
nos edző kezei alatt, majd 2007 
óta Maracskó Pál edző irányít-
ja edzéseimet. Heti négy alka-
lommal készülök fel a verse-
nyekre, imádok versenyezni.

- Mikor jöttek az első sikerek 
és hogyan alakult az idei éved?

- Emlékszem Tatabányán, 
országos versenyen, 13 évesen 
1500 méteren akadályfutásban 
ezüstérmet szereztem. Az idei 
esztendőben a magyar ifjúsági 
bajnokságon 110 méteres gát-

futásban 14,85-ös idővel 3. let-
tem, 400 méteren 2. (50.10 mp), 
400 méter gátfutásban 53,64-
es idővel Magyar Bajnokságot 
nyertem. Ott voltam a Német- 
Cseh-Magyarország nemzet-
közi viadalon és ott 400 méte-
res gátfutásban 53.51-es idővel 
első lettem. 

- További terveid?
- A 2013 júniusában rende-

zik meg az EB-t, ide szeret-
nék kijutni. Távlati tervem kö-
zött szerepel, hogy a Rio de 
Janeiroban megrendezésre ke-
rülő olimpián képviselhessem 
hazánkat.

Sok sikert kívánunk Zoltán!             
        

Solymosi László

17 éves ráDy zolTán aTléTa, az iDei eszTenDőben szép ereDmé-
nyekkel hívTa Fel magára a FigyelmeT. volT honnan örökölnie 
aTléTikai TeheTségéT, szülei is egykoron a Dunakeszi vasuTas-
ban aTleTizálTak, a nagymama vörös mária négyszeres iFjú-
sági magyar bajnokságoT nyerT 400 és 800 méTeren. a FelnőTT 
magyar bajnokságon 1958-ban 800 méTeren 3. leTT. az 1956-os 
évben 400 méTeren ő volT az iFjúsági csúcsTarTó 59 mp-es ereD-
ménnyel. 

Rády Zoltán sikeres éve
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akció!

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

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

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

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

- SZőNYEgTiSZTíTáS  1090 ft/m2-től 
- SÖTÉTíTőfüggÖNY TiSZTíTáS  860 ft/kg-tól 

- iNg MoSVa, VaSalVa  460 ft/db

a nyelvTanulás során az egyik legnagyobb probléma az, hogy a Tanuló hamar elFelejTi az új szavakaT. akaD, aki 
ezen úgy próbál meg segíTeni, hogy nagyon sok szóT Tanul meg, hiszen a FeléT úgyis elFelejTi, ám ha sokaT bema-
gol, akkor abból azérT Több maraD meg. hmm.

A probléma az, hogy 
ha egy szó jelenté-
sét bemagolta, az-

zal még nem tanulta meg. 
A szót akkor tanulta meg, 
amikor használni is tudja. 

Ehhez pedig az szükséges, 
hogy mondatokat mondjon 
vele.

Amennyiben a szava-
kat csak bemagolja, de nem 
mond velük mondatokat, 
akkor azok semmihez sem 
kötődnek, ezért azokat ha-
mar el is felejti. Ha azonban 
azt a mondatot jegyzi meg, 
ahol az adott ismeretlen szó 
előfordult, akkor sokkal to-
vább fog rá emlékezni.

Ezért nagyon hasznosak a 
memoriterek, a szóról szó-
ra megtanult szövegek. Eze-
ket a mondatokat a későb-
biekben csak egy – egy szó-
val kell kiegészíteni, vagy 
egy – egy szót kell csak ben-

nük kicserélni, ha használni 
akarja őket. Pl.:

„A pohár az asztalon van.” 
„A bögre az asztalon van.”

„A borospohár az aszta-
lon van.” „A borospohár a 
fehér asztalon van.”

 Ráadásul így nemcsak a 
szavakra fog sokáig emlé-
kezni, hanem sokkal gördü-
lékenyebben is fog beszélni, 
mert kész mondatokat vesz 
elő, nem szavanként rakos-
gatja össze a mondanivaló-
ját. 

  Gondoljuk csak végig: 
egy 10 szóból álló mondat 
esetén,  ha 1 mondatot kell 
elővenni, akkor az tízszer 
gyorsabban jut eszünkbe, 

mintha egymás után 10 kü-
lön szót keresgélünk elő, és 
még sorba is kell rakosgat-
ni az egyesével elővett sza-
vakat.

Neményi András
(a RIAN 4 YOU 

Nyelviskola alapítója, 
angolul, németül, oro-

szul, olaszul és franciául 
beszél)

www.
nyelvmesternyelviskola.hu

További hasznos nyelvta-
nulási tippeket talál 

a blogon: 
www.nyelvmester.hu

Hogyan jegyezzük meg az új szavakat? 
– kérdezik gyakran tanulóink.
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KöLTöZTETÉS,  
mINDENNEmű 

áRUfUVAROZáS, 
AUTóSZáLLíTáS  

ÉS mENTÉS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

Konyhafelszerelés 
Műanyagáru Üzlet

KuKta,  
szifon,  
Kávéfőző  
alkatrészek  
is kaphatók.

NyITVA:
Kedd-Péntek: 9-17-ig,

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

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

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

Apróhirdetések

Borok és más finomságok

Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor
Minőségi pezsgők, pálinkák

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok

Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Dunakeszi, Fő út 89. A Lukoil benzinkúttal szemben
Tel.: 27/632 794 Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig

www.bormania.hu

Már 5. éve várjuk Önöket szeretettel!

 

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

MINDEN KEDDEN  TELJES ÁRUCSERE!

Folyamatosan MINDEN FÉLÁRON!

ANGOL HASZNÁLTRUHA-ÜZLET!

Megérkezett az őszi kollekció!

NYITVA:  H: 9-13-ig, K-P.: 9-18-ig Szo: 9-12-ig
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hulladékszállítás, 
szelektív 

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

KonténereS SzállítáS, 
egyéb fuvar  

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

• Fax: 06-27-341-045
e-mail:  

kozuzem@kozuzem.hu

FűtŐMű
2120 Dunakeszi, tallér u. 1.

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

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

e-mail:  
termidor@termidor.hu

Környezetbarát energia 
a lakosság szolgálatában! 

 

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

MINDEN KEDDEN  TELJES ÁRUCSERE!

Folyamatosan MINDEN FÉLÁRON!

ANGOL HASZNÁLTRUHA-ÜZLET!

Megérkezett az őszi kollekció!

NYITVA:  H: 9-13-ig, K-P.: 9-18-ig Szo: 9-12-ig



Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!
   

A Trilak festékgyár 
14l-es fRESCO mészfestékénél 

még ez is lehetséges! 
Mindez gazdaságosan, 
környezetbarát módon.

Októberben ajándék 
18 cm-es Teddy készlettel.


