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Dunakeszi Város képviselő-tes-
tülete Gulyás Péternek, a 
Telekeszi TV szerkesztő-operatőré-
nek a 34/2011.(II.17.)sz. határozatá-

val posztumusz „Dunakeszi Városért” kitünte-
tő címet adományozta.
Gulyás Péter 1954-ben született Budapesten. 
Huszonöt évesen vette át édesapja, Gulyás Béla 
legendás fotóüzletét. A fényképész hosszú év-
tizedeken át fotózta a település mindennapjait, 
amely során szinte minden helyi intézmény, vál-
lalat és sok-sok ezer itt élő ember életének leg-
szebb pillanatait örökítette meg. A fényképezés 
mellett operatőrként is dolgozott. A rendszer-
váltás után a Dunakeszi Kábeltelevízió részé-
re kezdett műsorokat készíteni. Az azóta eltelt 
mintegy két évtized alatt kameráján keresztül 
jelen volt a formálódó helyi demokrácia fejlődé-
sénél és tárgyilagosan tudósított a képviselő-tes-
tület életéről. 
Tisztelettel és elismeréssel emlékezünk rá!
A kitüntetést Gulyás Péter özvegye, Gulyás Pé
terné vette át.

***

Dunakeszi Város képviselő-testülete soly
mosi lászlónak 34/2011.(II.17.)sz. határo-
zatával „Dunakeszi Városért” kitüntető címet 
adományozta.
Solymosi László 1941-ben született Újpesten. A 
Szegedi Tanárképző Főiskola politechnika sza-
kán szerzett diplomát 1971-ben. Előtte már 
1964-től a dunakeszi 3. Sz. Általános Iskola ta-
nára. Pedagógusi pályáját folytatva 1978 és 1988 
között a 4. Sz. Általános Iskola, majd 1988-tól 
1998-ig a budapesti Bőrfestő Iskola tanára volt. 
Fiatal kora óta sakkozik, a hatvanas években a 
Nyugati Vasutas, a hetvenes években a Vasút-
építők sakkversenyzőjeként. 1973-ban meg-
alapította a DSE sakkszakosztályát, ahol tizen-
öt éven keresztül ellátta az edzői és vezetői fel-
adatokat. 1993-ban megalakította az Alagi Diák 
Sakk Klubot, amelynek elnöke és edzője is egy-
ben. 1981-től a Pest Megyei Sakkszövetség elnö-
ke és a Pest Megyei Sakkélet című folyóirat szer-
kesztője. 1961-től rendszeresen publikál sport 
témában különféle országos, megyei és helyi la-
pokban. Több oktatókönyve is megjelent a sakk-
ról, elsősorban gyerekek számára. 
Kitüntetéséhez gratulálunk! 

***

Dunakeszi Város képviselő-testülete selten
reich Józsefné részére 37/2011.(II.17.) sz. 
határozatával „Dunakeszi Város egészség-
ügyéért Dr. Bayer emil Díj” kitüntető címet 
adományozta. 
Seltenreich Józsefné 15 éves korától kezdett 
dolgozni Dunakeszin, a Konzervgyárban. Az 
üzemorvos vette észre, hogy személyisége, az 
emberekhez való hozzáállása, alkalmassá teszi 
az egészségügyi munkára. 1970-től az üzemor-
vosi rendelőben kezdte egészségügyi munkáját 
asszisztensként, melyhez a kellő végzettséget is 
munka mellett szerezte meg. 1988-tól a Duna-
keszi Szakorvosi Rendelő Intézetben dolgozott 
egészen nyugdíjazásáig, s még utána is igényt 
tartottak lelkiismeretes munkájára egészen 
2010-ig. Negyven esztendős asszisztensi mun-
kája, segítőkészsége, embersége, munkája iránti 
odaadása minden munkatársa számára elismert 
és szeretett kollégává tette, akivel minden orvos 
vagy nővér szívesen dolgozott együtt. 
Kitüntetéséhez gratulálunk! 

***

Dunakeszi Város képviselő-testülete száraz 
GyörGy részére 36/2011. (II. 17.) sz. határoza-
tával „Dunakeszi közművelődési Díj” kitünte-
tő címet adományozta. 
Száraz György 1951-ben született Dunakeszin, 
tősgyökeres helyi család sarjaként. 1970-től,  
mint amatőr lovas nyert versenyeket a pesti ga-
loppon, később saját tenyésztésű lovaival ver-
senyzett és nyert díjakat. Közben közel 10 évig 
az Országos Széchényi Könyvtárban dolgozott, 
ahol többek között az alagi lósportélet irodal-
mát kutatta. Az 1989-ben újjáalakuló Magyar 
Lovaregylet alapító tagja, jelenleg a Lovaregylet 
vezetésében vállal szerepet. 1995-től a Nemzeti 
Lóverseny Kft. galoppversenyein versenyintéző-
ségi tagként bíráskodik. Immáron két évtizede 
rendszeresen publikál lóversenyzéssel és hon-
ismerettel foglalkozó szaklapokban. Javarészt 
az ő munkásságának köszönhető, hogy a régi 
alagi lóversenyvilág emlékei nem merültek vég-
leg a feledés homályába. Jelentős segítséget nyúj-
tott a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény 
létrehozásához, rendszeres támogatója a Városi 
Helytörténeti Vetélkedőnek. 
Kitüntetéséhez gratulálunk!

***

Dunakeszi Város Képviselő-testülete Duna
keszi Diák és szaBaDiDő kaJak kluB 
részére 38/2011. (II.17.) sz. határozatával „Du-
nakeszi Város sport Díja”  kitüntető címet 
adományozta. A Dunakeszi Diák Kajak és Sza-
badidő Club 1998-ban alakult. Kezdettől fogva 
Rasztotszki János és felesége Rasztotszki Jánosné 
László Gizella foglalkozik a kajakozást sport-
águknak választó gyerekekkel. Az edzők 60-80 
diákkal foglalkoznak a Dunakeszi Városi Nap-
közis Tábor területén és természetesen a Dunán. 
Eredményes munkájuk gyümölcseként után-
pótlás Világbajnoki helyezés, Európa bajnoki cí-
mek (6), közel 60 Országos bajnoki cím, és szá-
mos egyéb hazai sikerrel büszkélkedhet a Klub 
és Dunakeszi Városa. A város diákjai, fiúk és lá-
nyok egyaránt szeretik klubjukat és sportágukat 
is, ezt bizonyítja a folyamatosan megnyilvánuló 
nagy igény és a sok jelentkező, akik ezt az orszá-
gunk számára nagy dicsőséget hozó sportot sze-
retnék űzni. A kitüntetést az Egyesület nevében 
Rasztotszky János és Rasztotszky Jánosné vette 
át. A kitüntetéshez gratulálunk!

***
A városi kitüntetéseket követően a Polgárőr ki-
tüntetéseket adott át Dióssi Csaba, polgárőr pol-
gármester, országgyűlési képviselő és Lengyel 
Péter a Dunakeszi Városi Polgárőrség elnöke.
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke, dr. Tú
ros András nyugalmazott rendőr altábornagy, az 
1848-as Forradalom és Szabadságharc 163-dik 
évfordulója alkalmából PaPP József polgár-
őr csoportvezetőnek, a Dunakeszi Városi Pol-
gárőrség megalakításában és eddigi eredmé-
nyes munkájának elismeréseként a „Polgárőr 
érdemkereszt arany fokozata” kitüntetést ado-
mányozta. A kitüntetéshez gratulálunk!

***
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke, dr. Tú
ros András nyugalmazott rendőr altábornagy, az 
1848-as Forradalom és Szabadságharc 163-dik 
évfordulója alkalmából, klaiBán sánDor 
polgárőrnek a Dunakeszi Városi Polgárőrség 
megalakításában és eddigi eredményes mun-
kájának, valamint a polgárőrök szakmai okta-
tásában és nevelésében elért eredményeiért, el-
ismeréseként, Nemzeti Ünnepünk alkalmából 
a „Polgárőr érdemkereszt ezüst fokozata” ki-
tüntetést adományozta. A kitüntetéshez gratu-
lálunk!

Márciusi 
kitüntetettjeink

Az 1848-49-es forrAdAlom és szAbAdsághArc tiszteletére rendezett városi ünnepségen dunAkeszi 
jeles polgárAinAk Az önkormányzAt nevében kitüntetéseket adott át dióssi Csaba polgár-
mester, országgyűlési képviselő és erdész zoltán alpolgármester. A 2011. március 15-i 
városi ünnepségen elhAngzott méltAtássAl tisztelgünk kitüntetettjeink példAértékű szAkmAi és 
közösségi tevékenysége előtt. 
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A rendezvény házigazdája Er
dész Zoltán, Dunakeszi alpol-
gármestere köszöntötte az egy-
begyűlteket, majd átadta a szót 

Dióssi Csaba, polgármesternek, országgyű-
lési képviselőnek. Dióssi Csaba elmond-
ta, az alkotmányozás legfontosabb eleme, 
hogy az emberek elmondhatják vélemé-
nyüket, saját elképzeléseik szerint formál-
hatják az ország új alkotmányát. A Nemze-
ti Konzultáció során eddig több mint 1 mil-
lió magyar ember élt a lehetőséggel. Dióssi 
Csaba kiemelte, ezzel a mostani lakossá-
gi párbeszéddel itt Dunakeszin is az a cél, 
hogy lehetőségük legyen a városban élőkne 
arra, hogy személyesen mondhassák el a 
véleményüket, kérdezhessenek az új alkot-
mányról. A polgármester hangsúlyozta, fel-
emelő érzés az Országgyűlésben Magyar-
ország alkotmányán dolgozni. 

A bevezető köszöntők elhangzása után 
Gulyás Gergely többek között beszélt 
a gyermekek után járó szavazati jog, a 
preambulum, valamint a Magyar Köztár-
saság elnevezés megváltoztatásával kap-
csolatos kérdésekről. Illetve szó volt az el-
lenzék jelenlegi ellentmondásos viselke-
déséről, az alkotmányozás vitájától való 
távolmaradásukról. Az előadáson elhang-
zott, hogy a gyermekek után járó plusz 
szavazat kérdésében mindenképp a nem-
zeti konzultáció során beérkezett állam-
polgári véleményre alapozzák a tervezetet, 
ezért módosítanak az eredeti koncepci-
ón.  Az ország elnevezésére vonatkozó el-
képzelésekkel összefüggésben pedig meg-

tudtuk, nem tervezi a frakció az ország el-
nevezésének megváltoztatását, ahogy azt 
Gulyás is elmondta, az ország elnevezése 
ma is Magyarország, nem igényel semmi-
féle módosítást.

– Az más kérdés, hogy számtalan he-
lyen Magyar Köztársaság az elnevezés. De 
ha bárki figyelemmel kíséri, hogy a kor-
mányváltás óta hivatalos állami rendezvé-
nyeken milyen formában használja a kor-
mány az ország nevet, akkor láthatja, hogy 
a saját nevén, Magyarországként – fogal-
mazott Gulyás Gergely.

Több kritika is érte a kormányt amiatt, 
hogy viszonylag rövid idő áll rendelke-
zésre az alkotmány elkészítésére. Gulyás 
erre úgy reagált, az alaptörvényt előkészí-
tő eseti parlamenti bizottság tavaly június-
ban jött létre, az új alaptörvény elfogadá-
sig tehát több mint tíz hónap telik el, ami 
megfelel az európai gyakorlatnak. Német-
országban 1948-’49-ben nyolc hónap alatt 

fogadtak el új alkotmányt, Franciaország-
ban kevesebb, mint hat hónap alatt, pedig 
ezek nem kis államok és nem is antide-
mokratikusak – hangsúlyozta a politikus.

Gulyás Gergely az előadása végén úgy fo-
galmazott, reméli, hogy az új alkotmány az 
Országgyűléshez lesz köthető, és az a hisz-
tériakeltésre alkalmas távolmaradás, amit 
az MSZP már rég bejelentett, és amihez 
az LMP is csatlakozott, csak egy lábjegy-
zet lesz az alkotmány elfogadásának rö-
gös útján. Gulyás Gergely az új alkotmány 
egyik legfontosabb elemének nevezte, hogy 
az alaptörvénybe belekerül, hogy egysé-
ges magyar nemzet van, amelyben minden 
magyar felelős minden magyarért. 

A jó hangulatú előadás végén a rendez-
vényre ellátogató vendégek is választ kap-
hattak kérdéseikre, majd az est kötetlen 
beszélgetéssel folytatódott Magyarország 
új alkotmányáról, és egyéb, az ország sor-
sát érintő kérdésekről is.

Az új Alkotmányról Dunakeszin
gulyás gergely, Az ország-
gyűlés Alkotmány előkészítő 
eseti bizottság Alelnöke volt 
A vendége A fidesz dunAkeszi 
szervezetének A város házAs-
ságkötő termében tArtott ren-
dezvényén

KÖZÉlEt
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aKtuális

Döntöttek 
a lakók 

a Tóvárosban

TiszTelT Dunakesziek!

Városunkban egyre nagyobb 
problémákat okoz az illegális 
hulladéklerakás, mely nagy-

mértékű környezeti- és anyagi ká-
rokat okoz. az Önkormányzat éven-
te több millió forintot költ az illegális 
szeméttelepek felszámolására. Ezt 
a munkát a továbbiakban is folytatni 
szeretnénk, de szervezettebb, össze-
hangoltabb formában. Első lépésben 
a városunkban található illegális sze-
méttelepeket mérjük fel, ehhez azon-
ban tisztelettel kérjük a lakosság se-
gítségét is! Bárki, akinek tudomása 
van a lakókörnyezetében, vagy Du-
nakeszi más területein lévő illegális 

szeméttelepről, jelezze pontos hely-
színmegjelöléssel az alábbi telefon-
számon, vagy e-mail címen:
06-27-542-800, 125-ös mellék
takacsi@dunakeszi.hu

Tájékoztatom továbbá a lakossá-
got, hogy Dunakeszi Város Polgár-
mestere 100.000 Ft nyomravezetői 
díjat tűzött ki azok részére, akik hitelt 
érdemlő bizonyítékot tudnak bemutat-
ni tetten ért illegális hulladéklerakás-
ról. (Pl: videófelvétel, logikailag ösz-
szefüggő fényképsorozat, melyeken 
jól látszik az illegális tevékenység, a 
használt gépjármű rendszáma, vagy 
egyéb olyan jellegzetesség, mely 
alapján a bűncselekmény elkövetője 
egyértelműen beazonosítható.)

Kérjük továbbá, hogy folyamato-
san figyeljék lakókörnyezetüket, és 
amennyiben illegális hulladéklerakást 
tapasztalnak, jelentsék be azt a 
06-27-341-055 rendőrségi ügyeleti 
számon!

Nyíri MártoN, 
körNyezetvédelMi taNácsNok

Fotó: kesziPress

Mint arról márciusi lapszámunkban beszámoltunk, a Tóváros lakópark-
ban élők közül többen azzal a kéréssel fordultak Dunakeszi Város Ön-
kormányzatához, hogy a Tóvárosban kialakult közlekedési forgalom 

enyhítése érdekében teremtse meg a kihajtás lehetőségét a Szabadka utcából 
a Kossuth Lajos útra. A város vezetői nem zárkóztak el az elképzelés megva-
lósításától, ám nem akartak az ott élő közösség feje fölött, és helyette dönteni. 
Ezt a képviselő-testület kiemelten fontosnak tartotta, hogy a Tóvárosban élők 
elmondhassák véleményüket, ezért bocsátotta szavazásra a kérdést. a márci-
us 19-re kitűzött vélemény-nyilvánító szavazáson 192 fő ellenezte, s 90 fő tá-
mogatta a szabadka utca megnyitását a kossuth lajos utca irányába.

A testület a legutóbbi ülésén a többség döntését tudomásul vette. Dióssi 
Csaba polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik éltek a demok-
rácia nyújtotta lehetőséggel, elmentek szavazni és véleményt nyilvánítottak 
ebben a kérdésben.

Képviselő-testületi
DönTéSeK

4 éves városi sportkoncepció
▶ A képviselő-testület elfogadta a város 
négy esztendőre szóló sportkoncepcióját, 
melyet alapos szakmai és szakértői egyez-
tetések előztek meg. Az egyhangú szava-
zással elfogadott tanulmány prioritásként 
kezeli, hogy a városban élők számára mi-
nél szélesebb körű sportolási lehetőséget 
biztosítsanak. Szintén kiemelt célja a kon-
cepciónak a gyermek és utánpótlás kor-
osztályúak, valamint a városban műkö-
dő sportegyesületek, klubok, és más szer-
vezetek működésének támogatása, össze-
hangolása. 

Rendőrkapitányi beszámoló
▶ Képviselő-testület elfogadta a Duna-
keszi Rendőrkapitányság 2010. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját. A rend-
őrkapitány úgy fogalmazott, hogy az el-
múlt év minden szempontból az elmúlt 
5 év legnehezebb éve volt a kapitányság-
nak, de még így is sikerült az előző év-
hez képest javítani a város közbiztonsá-
gát. A fokozott jelenlétnek, a gyakori köz-
lekedésrendészeti akcióknak köszönhe-
tően csökkent a halálos közúti balesetek 
száma. Kovács László rendőrkapitány ki-
emelte, rendkívül jó az együttműködése a 
városvezetéssel és a városi intézmények-
kel, amelyet az is megerősít, hogy tavaly 
több alkalommal is nyílt napot tartottak 
a Rendőrkapitányságon a dunakeszi óvo-
dásoknak és iskolásoknak.

Megújulhat a Radnóti Miklós 
Gimnázium sportcsarnoka

▶ A Belügyminisztérium által kiírt ,,Isko-
lai és utánpótlás sport infrastruktúra-fej-
lesztés, felújítás” című pályázaton indul 
Dunakeszi Város Önkormányzata, hogy 
az elnyerhető összegből felújítsa a Radnó-
ti Miklós Gimnázium sportcsarnokát. A 
felújítás értéke mintegy 25 millió forint, 
amelynek 80 százaléka nyerhető el a pá-
lyázaton. A Képviselő-testület támogatta 
a pályázaton való indulást és jóváhagyta a 
szükséges önerőt, amelyet a város 2011-es 
költségvetéséből biztosítja.

Módosult a szociális- és  
gyermekvédelmi rendelet

▶ Az irányadó törvényi szabályozások 
változása miatt szükségessé vált az ön-
kormányzati szociális és gyermekvédel-
mi rendelet módosítása. Az úgynevezett 
potyautasok kiszűrése mellett új elem-
ként került a helyi rendeletbe, hogy az ak-
tív korúak ellátásra csak azok a személyek 
lesznek jogosultak, akik rendezetten tart-
ják lakókörnyezetüket.  

Zéró tolerancia az illegális 
szemetelőkkel szemben
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aKtuális

A nagyközönség számára már-
cius végén megnyitott par-
koló átadásakor Dióssi Csa
ba polgármester elmondta, ez 

a beruházás is bizonyság arra, hogy az új 
önkormányzati ciklus elején elhatározot-
tak szerint végzik tevékenységüket. – Bí-
zom benne, hogy az emberek is érzékelik, 
az ő adóforintjaikból, ő értük dolgozunk. 
Ez az első olyan fejlesztés, amely az új cik-

lusban indult el, és a bruttó 16 millió fo-
rintos beruházást már át is adtuk – mond-
ta a polgármester, aki szerint régóta vára-
tott magára a Szakorvosi Rendelőintézet 
– köztudottan rossz – parkolási gondjai-
nak megoldása. – A parkoló nagyarányú 
bővítésével és felújításával a lakosság igé-
nyét igyekeztünk orvosolni. A fejlesztés 

révén egy nagyon kulturált parkoló fogad-
ja az egészségügyi intézménybe érkezőket, 
amely reményeink szerint jó pár évig za-
vartalanul ki tudja szolgálni a lakosságot. 

A körzet önkormányzati képviselője, 
Szabó József is örömmel nyilatkozott a je-
lentős beruházásról. – Elégedetten mond-
hatom, hogy a 25 éve, ezen a helyen mű-
ködő Dunakeszi Szakorvosi Rendelőin-
tézet végre kulturált és tágas parkolóval 

fogadja az intézménybe érkezőket. A gép-
járművel érkezőknek már nem kell az in-
tézmény körül körözniük parkolóhelyre 
„vadászva”. Elmúlt az a korszak is, ami-
kor csapadékos időjárás idején sáros cipő-
ben voltak kénytelenek bemenni az épü-
letbe az emberek – hangoztatta a pozitív 
változás egyik előnyét a városatya, akitől 

megtudhattuk, hogy még ebben az eszten-
dőben aszfalt burkolatot kap a Petőfi Sán-
dor utca és a László köz. – Bízom benne, 
hogy – legkésőbb – a ciklus végére Duna-
keszi legelső utcája, az SZTK melletti Kis 
utca aszfaltozása is megvalósul – mondta 
optimistán Szabó József.   

Dr. Gógucz Attila, a Szakorvosi Rende-
lőintézet igazgatója is elismerően nyilat-
kozott a régóta várt fejlesztésről. – Jó ér-
zéssel tölt el, hogy végre európai színvo-
nalú parkoló fogadja a betegeket, az intéz-
mény szolgáltatásait igénybevevőket. Ma 
már senkinek sem kell idegeskedni a par-
kolási gondok miatt, hiszen az újakkal és 
a régiekkel együtt immár 79 parkolóhe-
lyünk van. Ez óriási előrelépés, ami elen-
gedhetetlen a lakosság kulturált kiszolgá-
lásához. 

Dióssi Csaba polgármestertől megtud-
tuk azt is, hogy az európai színvonalú vá-
rosi közlekedés kialakítása érdekében 
2011-ben számos beruházás valósul meg 
Dunakeszin.

– Az év első felében megépül – a kivitele-
zés elhúzódása miatt általunk oly sokszor 
kritizált – körforgalmi csomópont a vasúti 
felüljárónál. Nagyobbrészt pályázati for-
rásból elkészül a Fő út melletti kerékpár-
út, amely a Liget utcán tovább haladva csat-
lakozik be a Duna-parti sétányra. A képvi-
selő-testület négy éves ciklus terve alapján 
idén 13 utcát aszfaltozunk le. Nagyon bí-
zunk benne, hogy elkészül a Fóti út – Ha-
tár úti csatlakozásnál a körforgalmi cso-
mópont is – tájékoztatott Dióssi Csaba, aki 
hozzátette, minden döntésükkel azt kíván-
ják szolgálni, hogy a város valamennyi la-
kója otthonának érezze Dunakeszit. 

V. I. 
Fotó: KesziPress

A városbAn és A kistérség te-
lepülésein élő lAkosságot 
negyedszázAdA ellátó duna-
keszi szakorvosi rende-
lőintézet kaotikus par-
kolásai gondjait minden 
bizonnyal megoldja a 
márCius végén átadott 
79 férőhelyes parkoló. Az 
önkormányzAt finAnszírozá-
sábAn megvAlósult fejlesztés 
keretében A hAtvAn új pArkoló-
hely kiépítése mellett felújítot-
ták A régieket is.

Megújult és kibővült az SZTK parkolója
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Az akció életszerű-
ségét és támoga-
tottságát jól jel-
zi, hogy a minap 

Dunakeszin, Gödön, Fóton 
és Mogyoródon 2-2 világí-
tó táblát helyezett ki a Duna-
keszi Kistérségi Társulás. A 
négy település legforgalma-
sabb gyalogátkelőhelye előtt 
kerültek fel a villanyoszlo-
pokra a zebra sziluettjét meg-
formáló figyelemfelhívó vilá-
gító táblák. 

Dunakeszin az egyik táb-
la a 2-es főút mellett, a Város-
házánál lévő gyalogátkelő-
hely előtt figyelmezteti a gép-
járművel közlekedőket a kö-
zeli zebrára. A gyalogosakat 
ért korábbi balesetek statisz-
tikái arról árulkodnak, hogy 
bőven van még javítaniva-
ló közlekedési kultúránkon. 
– A 2009-es esztendő balese-
ti adatai még igen lehangoló-
ak voltak, de szerencsére ta-
valy már jóval kedvezőbb kép 
tárult elénk, hiszen „csak” 
3,7 szálalék volt a gyalogoso-
kat ért balesetek aránya – tá-
jékoztatott Serfőzőné Kozma 
Ilona rendőr főhadnagy. A 
Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság közlekedésrendészeti osz-
tályának vezetője Dióssi Csa
ba polgármester társaságá-
ban vett részt a Zebracharta 
tábla átadásánál. Dióssi Csa-
ba polgármester – Dunakeszi, 
Fót, Mogyoród országgyűlési 
képviselője – személyes jelen-

létével is kifejezésre kívánta 
juttatni, hogy kiemelt jelentő-
ségű kérdésnek tartja a gya-
logosok biztonságát szolgáló 
feltételek megteremtését.

– Kovács László rendőrka-
pitány úr megkeresése alap-
ján a programot felkarolta és 
anyagilag is támogatja a négy 
települést képviselő Dunake-
szi Kistérség Társulás – tájé-
koztatott Lévai Tímea, a Tár-
sulás munkatársa. 

Serfőzőné Kozma Ilona fő-
hadnagytól megtudtuk, hogy 
a rendőrkapitányság foko-
zott ellenőrzést tart a gyalo-
gosan és a kerékpárral közle-
kedők biztonsága érdekében. 
Az akció során ellenőrizzük 
a kerékpárok műszaki, és biz-
tonságtechnikai állapotát is – 
tette hozzá az osztályvezető 

asszony, aki örömét fejezte ki, 
hogy miközben éppen már-
cius 25-én budapesti lakók 
a biztonságos gyalogátkelő-
hely feltételeinek bővítése ér-
dekében demonstráltak, ad-
dig a Dunakeszi Kistérségben 
erre már a Zebracharta vilá-
gító táblái hívják fel az autó-
sok figyelmét.

Kovács László rendőrkapi-
tány jelentős sikerként köny-
veli el, hogy immár közel ez-

ren csatlakoztak az általa 
életre hívott akcióhoz, mely-
nek keretében a négy telepü-
lés legforgalmasabb gyalog-
átkelőhelyeinél már világító 
tábla is szolgálja a gyalogosok 
biztonságát. – Az öröm pil-
lanataiban minden megszé-
pül, pedig igen rögös út ve-
zetett idáig. Az akció elindí-

tásától napjainkig óriási kál-
váriát jártunk be – avat be 
egy jó ügyet szolgáló akció 
útvesztőibe Kovács László. – 
Menetközben megváltozott a 
jogi környezet, a finanszíro-
zás feltételrendszere, a tech-
nológia megoldás – hogy csak 
néhányat említsek a nehézsé-
gek közül. Az első szóbeli ígé-
retek időközben „formálód-
tak”, átértékelődtek. Nagyon 
sok kompromisszumot kötöt-
tünk, de mégis volt olyan pil-
lanat, amikor úgy tűnt min-
den odavész. Ma is jó érzés-
sel és köszönettel gondolok a 
négy település polgármesteré-
re, akik türelmesek voltak az 
ügy iránt, mindvégig támo-
gatták a gyalogosok bizton-
ságát szolgáló programot. Az 
országban egyedülálló kezde-
ményezést valósítottunk meg. 
Az összefogás nagyszerű pél-
dájának tartom, hogy ma már 
üzemelnek a Zebracharta vi-
lágító táblák. 

A városi rendőrkapitány kü-
lön köszönetet mondott a gödi 
alapítvány segítségért, amely 
„oroszlánként” küzdött a sike-
rért. – Bízom benne, hogy a vi-
lágító tábláknak köszönhetően 
is csökken a balesetek száma a 
gyalogátkelőhelyeknél. Ab-
ban is optimista vagyok, hogy 
az önkormányzatok tovább-
ra is segítik a program bővü-
lését – nyilatkozta lapunknak 
Kovács László. A városi rend-
őrkapitány reményét fejezte 
ki, hogy újabb autósok csat-
lakoznak a Zebracharta akci-
óhoz, akik a gépkocsiban el-
helyezhető reklámfeliratot a 
Dunakeszi Városi Rendőrka-
pitányságon vagy interneten, 
a www.zebrecharta.hu-n igé-
nyelhetik. 

V. I.

aKtuális

„Én megállok a zebra előtt! 
CsAtlAkozz!”

Világító Zebracharta táblák a gyalogosok biztonságáért

A közlekedési morál jAvításA, A zebrán átkelő gyAlogosok bizton-
ságánAk védelme érdekében országos mozgAlmAt indított 2008 vé-
gén dunAkeszi rendőrkApitányA. kováCs lászló Alezredes ötletét 
felkArolták és támogAtták A városi önkormányzAt vezetői, több 
rendőrtábornok és ismert művész, sportoló. mA már közel ezren 
vAnnAk, Akik csAtlAkoztAk Az „én megállok A zebrA előtt! csAtlA-
kozz!˝ – felhíváshoz.
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aKtuális

Mi sem bizonyít-
ja jobban a téma 
a k t u a l i t á s á t , 
mint az a tény, 

hogy még a reklámszakmában 
tevékenykedő – tárgyilagosan 
gondolkodó – szakemberek is 
elismerik, a Dunakeszire ér-
kezőket a település bevezető 
utjai mentén minden jó ízlést 
nélkülöző reklámtábla dzsun-
gel „köszönti”. Szinte hason-
ló képet mutatnak a villany-
oszlopokra és a hirdetőtáblák-
ra rendszertelenül kihelyezett, 
egymás hegyén-hátán éktelen-
kedő, sok esetben már régen 
aktualitásukat vesztett hirdet-
mények is. A kaotikus hely-
zet mellett az is sürgeti a vál-
tozást, hogy az országgyűlés 
új törvényt hozott a reklám-
táblák kihelyezésének szabá-
lyairól. – Ezt az áldatlan álla-
potot szeretnénk megszüntet-
ni – mondja Homolya József, a 

Közüzemi Kft. ügyvezető igaz-
gatója. – Rendezett, áttekint-
hető struktúrát, a város arcu-
latával harmonizáló reklám– 
és hirdetési rendszert hozunk 
létre a Városi Önkormányzat 
döntése alapján, amely hama-
rosan elfogadja a reklámtevé-
kenységről szóló helyi rende-
letét. Végrehajtásában jelentős 
szerep vár a Közüzemi Kft.-re, 
amely a rendelet szellemiségé-
hez igazodva nemcsak végre-
hajtja a képviselő-testület dön-
téseit, hanem a szakemberek 
bevonásával abban is közre-
működik, hogy hogyan bizto-
sítsa a piacgazdaságban nélkü-
lözhetetlen reklámtevékeny-
ség kulturált megjelenési for-
máját. 

Homolya József beszámolt 
arról is, hogy az önkormány-
zati cég munkatársai már el-
kezdték a közterületen kihe-
lyezett reklámtáblák és rek-

lámhordozók felmérését.      
– Az összesítetett informáci-

ók birtokában tiszta képet ka-
punk arról, hogy hivatalos en-
gedéllyel vagy illegálisan he-
lyezték-e el a reklámtáblát – 
mondta az ügyvezető igazgató, 
aki azt sem hallgatta el, az en-
gedély nélkül telepített táblák 
tulajdonosai számára is – bizo-
nyos türelmi időn belül – lehe-
tővé teszik, hogy az új struktú-
rába illeszkedve legális formá-
ban népszerűsítsék szolgálta-
tásaikat. Az önkormányzatnak 
és a Közüzemi Kft.-nek nem az 
a célja, hogy akadályt gördít-
sen a vállalkozók tevékenysé-
ge elé, hanem az, hogy felszá-
molja a városképet romboló 
reklámtábla erdőt és helyette 
egy kulturált, jól áttekinthe-
tő, a környezetbe illő hirdetési 
rendszert hozzon létre. 

Kovács László városi rend-
őrkapitány is támogatja, hogy 

a városi önkormányzat a kul-
turált városkép kialakítása és 
a biztonságosabb közlekedés 
elősegítése érdekében egysé-
ges, szabályozott rendszer sze-
rint alakítja át a közterületi 
reklámfelületet Dunakeszin.

A város főrendőre is idősze-
rűnek tartja, hogy a kérdés-
sel foglalkozik az önkormány-
zat. Kétségbevonhatatlan tény-
ként említi, hogy információs 
társadalomban élünk, ám ez 
nem mond ellent annak, hogy 
az információk áradata szabá-
lyozott keretek szerint, jól át-
tekinthető rendszerben jusson 
el a célközönséghez. – Ez igaz 
a közlekedési utak mellé tele-
pített reklámhordozó táblákra 
is, melyek tartalma elvonhatja 
a gépjárművezetők figyelmét – 
mondta megkeresésünkre Ko-
vács László alezredes. – Az or-
szág más településeihez hason-
lóan a dunakeszi utak mentén 
is szinte egymás árnyékában 
sorakoznak a vállalkozások 
kínálatait hirdető táblák, me-
lyek jelenléte – bármennyire is 
rombolják a városképet – ed-
dig kimutathatóan nem okoz-
tak közlekedési balesetet. A 
rendőrségnek nincs engedély- 
kiadási jogosultsága, csak ak-
kor intézkedik, ha a kihelye-
zett tábla egyértelműen veszé-
lyezteti a közlekedés bizton-
ságát. Ilyen intézkedésre még 
nem került sor a kapitányság 
illetékességi területén – tájé-
koztatott a rendőrkapitány. 

– A szépen szervezett város-
kép az általános jó közérzet 
mellett kihatással van a biz-
tonságérzetre is. Ezért is üdvö-
zöljük ezt a kezdeményezést. 
Az egységes arculat, a pozitív 
városkép sikeres megvalósítá-
sához igyekszünk szakmai ta-
pasztalatainkkal és ötleteink-
kel hozzájárulni, hogy minél 
szebb, rendezettebb városban 
éljünk – fejtette ki véleményét 
Kovács László városi rendőr-
kapitány. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Felszámolják a városképet
 romboló reklámtábla-dzsungelt

áttekinthető és kulturált struktúrát alakít ki az önkormányzat

Az októberben megAlAkult új képviselő-testület egyik kiemelt célként A 
város ArculAtánAk vonzóvá formálását, A lAkókörnyezet szebbé téte-
lét, A városkép „újrAfestését”, finomítását tűzte zászlAjárA. ebbe A kon-
cepcióbA illeszkedik mAjd Az A köztéri reklámtevékenységről szó-
ló önkormányzati rendelet is, melynek szellemében felszámolják A 
városképet romboló reklámtáblA dzsungelt, Amit hAmArosAn egy ren-
dezett, jól áttekinthető hirdetési rendszer vált fel.  
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l akossági kérés érkezett felém, hogy a 
Madách utca Tóth Árpád utca és Kosz-
tolányi utca közötti szakaszon,  a gyalo-

gos közlekedés  biztonsága érdekében vizs-
gáljuk meg a járdák meglétét.  az adott sza-
kaszon bokrok is akadályozzák az úttesten 
kívüli gyalogos közlekedést. Közösen a hiva-
tal dolgozóival felmérjük, a problémák számát 
és megvizsgáljuk, hogy milyen megoldási le-
hetőségek állnak rendelkezésünkre. Ha nem 
biztos, hogy az általam képviselt választóke-

rületben lakik, megtekintheti az utcajegyzé-
ket Dunakeszi Város honlapján:  http://duna-
keszi.hu-n az Önkormányzat menüpontban 
a nevemre kattintva. Kérem, ha a választó-
kerülettel kapcsolatban problémái, javasla-
tai vannak, keressen az alábbi elérhetősége-
im valamelyikén. Tel: 06-70-368-8249, e-ma-
il: botkagabor@fidesz.hu

Tisztelettel:
Botka GáBor JáNos 

az 5. számú körzet képviselője

Járdák állapotának felmérése

a korábbi években kivi-
telezett fejlesztések-
hez hasonlóan az idei 

esztendőben is jelentős, a 
lakosság mindennapi életé-
re, lakókörnyezeti hangula-
tára hatással bíró beruházá-
sokat valósít meg az önkor-
mányzat a Barátság úti lakó-
telepen.

Mint közismert az elő-
ző négy éves ciklusban kö-
zel száz parkolót építettünk 
a Barátság út 16. és a Ba-
rátság út 32. számú épület-
tömb előtti szakaszon. A 2. 

számú választókörzetben 
élő lakóközösség igényei-
vel egyetértve több mint 100 
méter hosszú – 2,5 méter 
széles – viacolor járdát épí-
tettünk a tízemeletes épület 
és a Duna-parti négyszintes 
házsor között.  

Ugyancsak a városi ön-
kormányzat pénzügyi segít-
ségével több, mint 30 facse-
metét ültettünk lakótársaim-
mal együtt. 

A szabadidő kulturált és 
hasznos eltöltése, a sporto-
lási igények kielégítése ér-

dekében felújítottuk a több 
funkciós sportpályát. 

ezen az úton kívánok to-
vább haladni az önkormány-
zat támogatásával, a 2. szá-
mú választókörzetben élők 
igényeit teljes mértékben 
szem előtt tartva.  

Örömmel tájékoztatom a 
körzetben élőket, hogy eb-
ben az esztendőben is foly-
tatjuk lakókörnyezetünk szé-
pítését, a város egyik leg-
szebb közterének, a Szent 
istván parknak a gondozását. 
A zöldnövényzet folyama-
tos és költséghatékony ápo-
lása érdekében kutat fúrunk 
a szent istván parkban. Bi-
zonyára sok autóstársamnak 
szolgálok jó hírrel, hogy 2011-
ben újabb parkolóhelyeket 
építünk a Barátság úton. 

Kérem, a körzetemben 
élőket, hogy továbbra is tisz-
teljenek meg véleményükkel, 
ötleteikkkel, melyek megva-
lósítása révén még szebbé, 
lakhatóbbá formálhatjuk la-
kókörnyezetünket. 

Őszinte tisztelettel:
kárPáti zoltáN, 

a 2. száMú választókörzet 
képviselője

körzeti képvise lőink jelentik

a választókerületben történt esemé-
nyekkel kapcsolatban az alábbi el-
érhetőségen várom ötleteiket, ész-

revételeiket: e-mail: joszabo01@t-online.
hu Telefonszám: 27/635-129 (esti órákban). 
Következő fogadó óra időpontja 2011. ápri-

lis 26. (csütörtök) 18.00 óra. Helyszín: Bár-
dos Lajos Általános Iskola (Iskola utca 18.) 
főbejárattól jobbra eső földszinti tanterem.

                   Tisztelettel:
szaBó JózseF 

a 3. számú választókerület képviselője

Negyedéves  
beszámoló a 9.  
számú választókör-
zet eseményeiről

a kemény tél, a sok havazás az 
esős ősz sok gondot okozott a 
körzetben. Az utak letakarítá-

sa többnyire rendszeresen megtörtént, 
bár volt néhány eset, amikor kérni kel-
lett egyes utcák járhatóvá tételét. Ugyan-
csak számos esetben meghibásodott a 
közvilágítás, melyet csak többszöri tele-
fonálás, írásbeli bejelentés után javított 
meg az ELMŰ. 

A közlekedéssel kapcsolatos gondot 
a gyorshajtók jelentik, akik a lakóparkok-
ban nem tartják be az előírt 20 km-es se-
bességet. A Toldi utca lakói is rendszere-
sen panaszkodnak a gyorshajtók miatt. A 
dunakeszi rendőrség rendszeresen vég-
zett sebességméréseket, természete-
sen büntettek is, melynek során kiderült, 
hogy a legtöbb szabálytalankodó a lakó-
parkban lakik. ugyanakkor a Tisza utcai 
30 km-es sebességkorlátozást indoko-
latlannak tartjuk, melyet a március 31-én 
tartott Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizott-
ság a rendőrségi szakvélemény alapján 
megszüntetett. a zerkovitz Béla, iV. Béla 
utca lakói a nagy átmenő forgalom miatt 
kérték a forgalom csökkentését, a Toldi 
utca lakói is ugyanezt nehezményezik, il-
letve a nagy teherautó forgalmat. Ezek-
ben az utcákban fokozza a problémát 
a gyorshajtás. A Műszaki és Település-
üzemeltetési Osztály foglalkozik a fenti 
probléma műszaki megoldásának lehe-
tőségeivel.

A Tóváros lakói lehetőséget kaptak 
március 19-én, hogy szavazás kereté-
ben véleményt nyilvánítsanak a szabad-
ka utca Kossuth utcára történő megnyi-
tásáról. A szavazáson a jogosultak kö-
zül 282 lakos vett részt, döntő többségük 
(192 fő) az utca megnyitása ellen vok-
solt, ennek megfelelően egyelőre nem 
lesz több ki- és bejárata a Tóvárosnak. 

Mint arról már korábban beszámoltam, 
a Szabadka utcában megnyílt a Tóváros 
Patika, s itt tervezzük egy háziorvosi ren-
delő (gyermek, felnőtt) megnyitását is, az 
előkészületek már folynak.
A legnagyobb öröm az ott lakók számá-
ra, hogy végre elkezdődött a Cseresz-
nyés utca közvilágításának a kiépítése.

Tisztelettel:
Bocsák istváNNé

9. számú körzet képviselője

Újabb parkolóhelyek épülnek a lakótelepen
Megújul a Szent István park locsolórendszere

Fogadó óra a 3. számú választókerületben
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körzeti képvise lőink jelentik

a gyártelepi aluljáró köz-
világításának helyre-
állítását az elmúlt hat 

hónap során hetente jelez-
tem – MÁV terület –, mely-
nek eredményeként március 
elején újra kigyúltak a fények, 

ami az osztály illetékesének, 
valamint a Város közvilágítá-
sáért felelős Juko Kft. dolgo-
zóinak köszönhető. Ismét egy 
baleseti forrást sikerült meg-
szüntetni a Hunyadi úti Kati 
Bolt előtti forgalomterelő osz-
lopok kihelyezésével, mely-
re a türelmetlen gépjármű ve-
zetők és a balesetek elkerü-
lése miatt került sor. Tovább-
ra is szükség van az utakon a 
kátyúk megszüntetésére, így 
a tavasz kezdetével, no meg 
az aszfaltüzemek nyitásá-
val több címen a meleg asz-
faltozási munkálatok elvégzé-
sét kértem. a balesetveszély 
elkerülése végett a legsürgő-
sebb a kossuth lajos utca ká-
tyúzása, mely a Magyar Köz-
út kht.-hez – állami cég – tar-

tozó terület. Akác, gesztenye, 
hárs, és juharfák gallyazása 
a körzet több pontján meg-
történt. A csapadékvíz elve-
zetés megoldásának érde-
kében számos helyen az ár-
kok mederlapozására, illetve 
a „k” szegélyek kialakítására 
van szükség. a mederlapozá-
si munkálatokat északról ha-
ladva a Tábor, a kádár, a ki-
rály, a krúdy, a Bajza és alagi 
részen a Királyhágó utcában, 
míg a szegélyek kialakítását 
hat Rákóczi úti ingatlan előtt 
kértem. Mintaként említem a 
Rákóczi és a Bajtárs utca sar-
kon, 2010-ben kiépített árok 
mederlapozását. a tavalyi 
esztendőben több lakó jelez-
te, hogy továbbra is igényt tart 
a járdaépítési hozzájárulásra. 

Ígéretemet betartva kerestem 
meg a lakókat, majd ezt köve-
tően a szükséges cement, só-
der mennyiségét 7 címen je-
leztem az osztályvezető asz-
szonynak és a főtanácsos úr-
nak. egy veszélyes útvonalon 
a Rákóczi út és a Báthory utca 
találkozásánál kialakítandó 
„fekvőrendőrök” építésének 
pontos időpontja felől érdek-
lődtem, mely terület a 6-os és 
a 10-es körzethatárán fekszik. 
Az előzmények Erdész Zoltán 
alpolgármesterrel való egyez-
tetés alapján történtek, mely-
re közös együttműködésünk 
eredményeként 2011-ben sor 
fog kerülni.

Üdvözlettel:
Hircz taMás 

a 6. számú körzet képviselője

T isztelettel köszöntök minden 
olvasót, akik érdeklődnek e 
körzet problémái, élete iránt! 

Az elmúlt hónapban nagyon sok 
megkeresést kaptam, elsősorban a 
Garas utca egyirányúsítására tett la-
kossági javaslat kapcsán. Megosz-
totta az itt élőket e kérdés, de na-
gyon sok egyéb javaslatot kaptam 
ez által, ami jó megoldásokat jelent-
het a környék közlekedési gondja-
inak enyhítésére, ezért e témában 
továbbra is várom jelzéseiket, véle-
ményüket!

Megtörtént az első összejövetel, 
tanácskozás a terület társasházai-
nak közös képviselőivel. Úgy érté-
kelem nagyon hasznos és fontos, a 
jövőben is rendszeresen folytatan-
dó eszmecsere zajlott le, melyen a 
Barátság út 13. számú lépcsőház-
tól egészen a Barátság út 45-ig va-
lamennyi lépcsőház, illetve a Ga-
ras utca 2-12., a Tallér utca 2-12., a 
Krajczár utca 2-12. közös képvise-
lői vettek részt. A felvetett gondok, 
problémák közös megoldását célzó 
beszélgetéseket a jövőben is igény-
lik a résztvevők.  A Barátság út 15-
ben történt tűzeset miatt az ottani 
közös képviselővel később találko-

zom. A Nap utcai közös képviselők-
kel is szeretnék egy hasonló megbe-
szélést kezdeményezni! A felmerült 
témákról a közeljövőben megjelenő 
Lakossági Tájékoztatómban fogok 
részletesebben beszámolni!

A Fillér utca egyik legégetőbb 
problémája a megnövekedett forga-
lom az utcában, erre megoldás le-
het a fekvőrendőrök elhelyezése, 
melyre aláírásaikkal is megerősített 
kérést intéztek hozzám az ott élők, 
melyet Rimóczi Béláné adott át ne-
kem, miközben egyéb fontos az ut-
cát érintő gondokról is tájékoztatott.

A következő héten a Polgármeste-
ri Hivatal Műszaki osztályának egyik 
munkatársával közösen fogjuk át-
nézni e körzet összes műszaki és 
közlekedési gondjait, és ütemtervet 
készítünk ezek megoldására. Véle-
ményem szerint a fekvőrendőr kihe-
lyezés jó megoldás lehet, ezt szor-
galmazni, és támogatni fogom.

Továbbra is várom leveleiket, ja-
vaslataikat a Lakótelep Szívét érin-
tő témákban, a dkgesz@dunaweb.
hu címre!

                 Tisztelettel:
 selteNreicH JózseF 

a 4. számú körzet képviselője

A Lakótelep Szíve

Hibaelhárítások, és várható fejlesztések

a betörések és a besurranásos lopások megelő-
zése érdekében civil kezdeményezés indult a 
Fenyő Lakóparkban. A Szomszédok Egymá-

sért Mozgalom (SZEM) lényege, hogy a lakók a bűn-
cselekmények megelőzése céljából fokozott figye-
lemmel legyenek szűkebb környezetükben, és meg-
valósuljon egy oda-vissza irányú információáramlás 
(“riadólánc”) a lakosság, a Polgárőrség és a Rend-
őrség között. A rendszer mielőbbi kiépítése céljából 
megbeszélést folytattam a város rendőrkapitányával, 
aki tájékoztatott a rendőrség ez irányú tapasztalata-
iról, illetve megállapodtunk a program elindításához 
szükséges lépésekben. Az Alagliget Lakóparkban a 
kutyatartás kultúrája kapcsán sokan jelzik problémá-
ikat és észrevételeiket. annak érdekében, hogy min-
denki számára megnyugtató és elfogadható szoká-
sokat honosítsunk meg, kutyaszemét gyűjtő ládák ki-
helyezését kezdeményeztem, továbbá a helyszínen, 
több kutyatulajdonos véleményét is kikérve, a Köz-
üzemi Kft képviselőjével megállapodtunk a szemét-
gyűjtők optimális számáról és elhelyezéséről.   

Ezúton szeretném jelezni, hogy 2011. április 18-án, 
18 órakor a Kinizsi Sportpálya irodájában fogadó órát 
tartok, amire minden érdeklődőt szeretettel városok.

                                 Tisztelettel:
         dr. tHoMa csaBa

a 8. számú körzet képviselője

Szomszédok Egymásért 
Mozgalom indult
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Kutyatartók
figyelem!
A kutyAtArtók figyelmét fel-
hívjuk Az ebek és mAcskák tAr-
tásáról szóló 44/2009. (iX.10.) 
számú önkormányzAti rende-
letben foglAltAkrA. 

bet - pórázon vezetve - közterületen 
ott lehet sétáltatni, ahol azt tábla nem 
tiltja. Az állat tulajdonosa felel minden 

olyan kárért és eseményért, ami amiatt követke-
zik be, hogy nem megfelelő személyre bízta az ál-
lat felügyeletét. Olyan ebet, amely már korábban 
embert vagy állatot megtámadott, szájkosárral is 
el kell látni. A kutya tulajdonosa vagy a felügyele-
tével megbízott személy kötelessége gondoskod-
ni arról, hogy az eb a közterületet, lakóház közös 
használatú területét, helyiségeit ne szennyezze. Az 
eb által e területeken keletkező szennyeződést az 
eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott 

személy haladéktalanul köteles eltávolítani, ehhez  
megfelelő eszközt kell magánál tartania.

A város területén kertes családi háza zárt udva-
rán legfeljebb 2 kutya tartható. Kert nélküli lakás-
ban illetve többlakásos épületben legfeljebb 1 eb 
tartható. A kutya tulajdonosának kötelessége gon-
doskodni arról, hogy az a tartási helyét ne hagyhas-
sa el. Arról is köteles gondoskodni, hogy a kutya a 
lakótársak, szomszédok testi épségét és egészsé-
gét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. 

A rendeletben foglalt magatartási szabályok 
megszegése szabálysértésnek minősül és pénzbír-
sággal sújtható. 

Polgármesteri Hivatal

műszaki és telePülésüzemeltetési osztály

Lelkes anyukák részvéte-
lével működik egy olva-
sókör városunkban, ahol 
hétvégente Adele Faber és 

Elaine Mazlish „Beszélj úgy, hogy 
érdekelje, hallgasd úgy, hogy el-
mesélje” című, a sikeres szülő – 
gyerek kapcsolathoz tanácsokat 
adó könyvének egy – egy fejeze-
téről folyik eszmecsere. A „ho-
gyanokra” keresik a válaszokat e 
könyv útmutatásai, más olvasmá-
nyok, de főleg saját tapasztalataik 
alapján. Egymást segítve próbál-
nak előre lépni. 

A könyv sikere a gyakorlatiassá-
gában rejlik. Az olvasókör vezető-
je, Györki  Iványi Zsófi elmondta, 
hogy „ez egy nagyon használható 
könyv kisgyerekesek számára is. 
Még ha nem is fogadjuk meg taná-
csait, akkor is gondolatindító.”  

Vasárnap reggel kilenc. Fiatal 
anyukák gyülekeznek az All-in 
Caféban. 

Érdeklődéssel hallgatják, hogy 
az előző héten átbeszélt fejezet 
hatására milyen új nevelési mód-
szert alkalmazott és milyen ered-
ménnyel a másik. 

A soron következő téma a gye-

rek önállóságának támogatása. 
Mint minden fejezetben, ebben is 
életszerű szituációk, képregények, 
példák és tanácsok sorakoznak, 
melyekhez az olvasó saját kom-
mentárokat is írhat. Zsófi a szitu-
ációkat nagyon hasznosnak tart-
ja, mivel több szemszögből köze-
lítik meg ugyanazt a problémát. 
„Abban a pillanatban, hogy be-
leképzelem magam, hogy a gye-
rekem mit érez, onnantól sok-
kal könnyebb elfogadnom bármi-
lyen konfliktust. Közben eszembe 
jut, hogy neki is van véleménye, ő 

ugyanannyira akarja, és ugyan-
úgy érzi, hogy igaza van. Ezt fel 
kell valahogy oldani.”

Arról is szó esik, ki hogyan 
hagyja a gyerekét dönteni. Kide-
rül, néha az, hogy melyik bögré-
ből igyon, melyik nadrágot ve-
gye fel, magától jöjjön-e vagy vi-
gyék, a gyerek számára igen fon-
tos kérdéssé válhat. Vannak olyan 

gondolatok, melyekkel az anyu-
kák egyetértenek, vannak, me-
lyek vitát indítanak, némelyiket 
életidegennek érzik. „Ez a fejezet 
volt a legellentmondásosabb szá-
momra” – mondja el Zsófi. „A 
többinek a kilencven százalékával 
egyet értettem, ennek először csak 
a felével, de az átbeszélése után ki-
derült, hogy a könyv tanácsai má-
soknál viszont működtek volna.” 

A könyv elemzése után más 
problémák is felvetődnek. „Meny-
nyit segítsen a szülő a gyerekének? 
Hogyan tanítsuk illemre a gyere-
ket? Érez-e a gyerek négy - öt éves 
kora előtt empátiát? Hogyan old-
ható fel a gyerek kényeztetése 
miatt a nagyszülőkkel kialakult 
konfliktus?” A kérdések nyitot-
tak, mindenkinek egyéni, gyere-
kére és magára szabott javaslata, 
megoldása van.

A klubot a szülői igény hívta 
életre. Zsófi tervei közt szerepel, 
hogy hétköznap is tart majd ol-
vasókört, ahová gyereküket is el-
vihetik majd az anyukák; részt 
vesz a Születés Hete rendezvényen 
és májustól tanfolyamot indít. A 
hétvégi olvasókör azonban meg-
marad, továbbra is A KÖNYV a 
téma és folyamatosan várják az 
érdeklődő anyukákat. Munkájuk-
hoz további sok sikert kívánok!

aradi rebeka

Olvasóink írták...
apunk egyik olvasója, Bagi Miklós a 
minap írt levelében – sokak nevé-
ben – arról a kellemetlen tapaszta-

latról számolt be, hogy sajnos a város több zöld-
növényzettel borított, szépen ápolt közterületén 
nem lehet jó érzéssel sétálni vagy pihenni, mert 
lépten-nyomon a kutya ürüléket kell kerülgetni.

„A Szent István parkban nem lehet sem 
a járdán, sem a füves részen úgy közleked-
ni, hogy nem lépne az ember kutya ürülék-
be. Sajnos igen sokan vannak, akik napon-
ta többször is odaviszik kutyáikat, hogy el-
végezhessék szükségletüket. A kellemet-
len és kulturálatlan helyzetet súlyosbítja, 
hogy a játszótéren – a jó időnek köszönhe-
tően – sok gyermek játszik, akik egészsé-
gére veszélyként leselkedik az ott hagyott 
kutya ürülék.” – írja olvasónk, aki a városban 
kóborló kutyákra is felhívta figyelmünket. 

Bagi Miklós levelének tartalmáról tájékoztat-
tuk a Polgármesteri Hivatalt is, ahonnan az aláb-
bi felhívás érkezett szerkesztőségünkbe. 

(A szerk.)

l

e

„BeSZéLJ úgy” klub
„elméletben mindig sokkAl könnyebben mennek A dolgok, de Amikor 
sAját csAládunkbAn kell szembenézni A durcás gyerekkel, A hisztivel, A 
kiAbálásokkAl, A sértődésekkel, Akkor megfogAdjuk: holnaptól más-
képp lesz! aztán kezdődik előröl, mert nem tudjuk, hogyan.”

A „Beszélj úgy” klubról további információk itt találhatók:
http://beszeljugy.blog.hu/2011/03/15/beszelj_ugy_problemamegoldo_kor_dunakeszin
http://www.facebook.com/beszeljugy
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KÖrnyEZEt

az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény, vala-
mint az ez alapján megalko-

tott 253/1997. (XII. 20.) kormányren-
delet (OTÉK) rendelkezik a települé-
si építési követelményekről. A törvény 
alapján, az OTÉK-ban meghatározot-
tak szerint készül egy település Tele-
pülésszerkezeti Terve, melyben be-
sorolásra kerül a település valameny-
nyi területe. Ezek után készül el/kerül 
módosításra a település Helyi Építé-
si Szabályzata (HÉSZ), mely a beso-
rolási kategóriákon túl további részle-
tes szabályozást, valamint megköté-
seket tartalmazhat. a besorolt terüle-
teket e szabályozások alapján lehet 
beépíteni, vagy éppen a beépítést kor-
látozni rajtuk. Fontos, hogy az egyes 
területeket jellegüknek, használatuk-
nak megfelelő kategóriába kell sorol-
ni. (Nem lehet tehát önkényesen dön-
teni az egyes területek esetében, va-
gyis például mezőgazdasági haszná-
latú területet mondjuk folyómederként 
besorolni.) Nagyon jó példa erre a so-
kat vitatott téli pálya esete: a területen 
tradicionálisan lósporthoz kapcsolódó 
tevékenység folyik, mely tevékenység 

megőrzése – a természeti értékek vé-
delme mellett – kiemelt célja az önkor-
mányzatnak. Éppen ezért a téli pályát 
2010. május 27-én különleges, beépí-
tésre nem szánt, lósport-területté mi-
nősítette a képviselő-testület. 

Ezen élő határozatok alapján ké-
szül Dunakeszi új Településszerkeze-
ti Terve. Így a testület besorolta a lehe-
tő legkisebb, 2%-osan beépíthető ka-
tegóriába a területet, és ez a beépíthe-
tőség is csak kifejezetten lósport célú 
létesítményekre vonatkozhat. (Egyes 
meggondolatlan, hangulatkeltő híresz-
telések ellenére ezek után nem lehet 
a téli pályán Disney landet, wellness 
hotelt, kaszinósort, vígalmi negyedet, 
stb. építeni, csak és kizárólag lóspor-
tot kiszolgáló létesítményeket.) 

ugyanakkor viszont nem lehetett 
szakmailag megalapozottan a terüle-
tet úgynevezett természetközeli terü-
let kategóriába sorolni, mely 0%-os 
beépítettséget tenne lehetővé, mivel a 
természetközeli terület az OTÉK sze-
rint négyféle terület lehet: mocsár, ná-
das, sziklás terület és karsztbokorerdő. 
nem nehéz tehát belátni, hogy a téli 
pálya, mely egyik felsorolt feltételnek 
sem felel meg, jól indokolhatóan nem 

kerülhetett volna ebbe a kategóriába. 
Másrészről pedig így elveszítette vol-
na „lósport” jellegét, mellyel nagyon 
komoly, 150 éves tradíciót sértett vol-
na meg a besorolásról határozó képvi-
selő-testület. 

azt hiszem, nem kell magyarázni, 
hogy ez Dunakeszin (pláne Alagon!) 
milyen felháborodást keltett volna. Az 
új képviselő-testület viszont határozat-
ban erősítette meg, hogy mandátuma 
időtartama alatt nem kívánja nagyobb 
beépíthetőségű kategóriába sorolni a 
téli pályát, valamint lósport jellegét is 
meg kívánja tartani hagyományainak 
megfelelően. (A területre mindezeken 
túl országos környezetvédelmi védett-
ség is vonatkozik.)

Fenti eset talán jól példázza, hogyan 
működik az egyes területek besorolá-
sa, milyen lehetőségek és milyen kor-
látok vonatkoznak ezekre. És még egy 
dologra vigyázni kell: zöld és védendő 
területeink besorolását szakmai érvek 
határozzák meg, ne lehessenek ezek a 
pártpolitikai hangulatkeltés eszközei.

Nyíri MártoN
duNakeszi város  

körNyezetvédelMi taNácsNoka

néhány szó a védendő- és 
zöld területek besorolásáról
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D. Ordass Lajos 1901. február 
6-án született Torzsán, ahol édes-
apja kántortanítói szolgálatot tel-
jesített az evangélikus gyülekezet-
ben. Ebbe a közösségbe tartozott 
a kisgyermek Lajos, ahová szíve 
mindig is visszahúzta, így öröm-
mel gondolt vissza egykori lel-
készére, a kimagasló egyéniségű 
Famler Gusztáv Adolfra.

Az elemi iskola elvégzése után 
a Bonyhádi Evangélikus Gimná-
ziumba került, majd nem sokkal 
később az Evangélikus Teológia 
másodéves diákjaként ösztöndíjat 
kapott, így hite és tudása számára 
gyümölcsöző éveket tölthetett el a 
Halle-Wittenbergi Luther Márton 
Egyetemen. 1924. október 24-én a 
Deák téri evangélikus templom-
ban szentelték lelkésszé. 

Feleségét, Kirner Irént, 1929-
ben vette el, akivel egész életében 
hűséges élet- és segítőtársi közös-
séget alkothatott. Mire 1945. szep-
tember 27-én Raffay Sándor püs-
pökké szentelte, Magyarország 
már német megszállás alatt volt. 
A háború végére egész Magyaror-

szág, köztük az ő háza is romok-
ban hevert. A zsidóüldözések idő-
szaka alatt tiltakozását kifejezve, 
ahol csak tudott, zsidó menekül-
teket bújtatott. Minden lehetséges 
helyiségbe, ha kellett, még a laká-
sába és a templomi szószék alá is 
bemenekítette őket. Munkájában 
külföldi barátok, testvérek segí-
tették, akik támogatásként szerte 
a világból szállítmányokat küld-
tek Magyarországra. 

A ’47-48-as politikai változá-
sok miatt az addigi egyházi veze-
tőket leváltották, az egyházi isko-
lákat és épületeket államosították 
D. Ordass Lajos püspököt koholt 
vádak alapján „valutaüzérkedés” 
miatt letartóztatták. Az ellene ho-
zott vádakat már bilincsbe ver-
ve olvasta, miközben „biztonsági 
okokból” még Bibliáját is elvették. 
Az ítélet megszületése után, amely 
szerint két év fegyházbüntetést és 
öt év hivatalvesztést kapott. Bün-
tetését Budapesten, Szegeden és 
Vácon töltötte. Szabadulása után 
1950 áprilisában a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Külön Bíró-
sága állami ítélet alapján elmoz-
dította püspöki hivatalából, majd 
hat évvel később bűncselekmény 
hiányában hatálytalanították íté-

letét és rehabilitálták. 1956-58 kö-
zött a Déli Evangélikus Egyház-
kerületet irányította, majd ismét 
eltávolították az egyházkerület 
éléről. Ezután haláláig visszavo-
nultan élt a fővárosban. Ordass 
Lajos kalandos életutat tudhatott 
maga mögött, emellett számos 
rangos egyetem tiszteletbeli dok-
tora is volt, illetve az Evangélikus 
Világszövetség alelnöke.

Ordass Lajos haláláig hű ma-
radt Istenünkhöz, szolgálta ha-
zánkat, és egyházunkat is. Hajt-
sunk térdet Isten előtt, mert olyan 
felebarátokat állított elénk, mint 
D. Ordass Lajos, aki kiállva a pró-
bákat, megmaradt hitében. 

A játszótérnek is otthont adó 
parkban tartott ünnepség rövid 
megemlékezéssel kezdődött, majd 

az Ordass Lajos Alapítvány he-
lyezte el az emlékezés virágait az 
emlékmű előtt. Ordass Lajos szü-
letésének 110. évfordulóján köszö-
netet mondunk a parkban lévő új 
emléktábla elhelyezéséért Duna-
keszi Város Önkormányzatának 
és Fodor Sándorné önkormány-
zati képviselőnek, valamint Szabó 
József egyházügyi tanácsnoknak. 
Köszönettel tartozunk mindazok-
nak a felnőtteknek és gyermekek-
nek is, akik ünnepségünkön meg-
jelentek, és jelenlétükkel segítet-
ték annak továbbadását, hogy 
Isten még ínséges időkben is meg-
tartja a benne hívőt.

Géczy miklósné
evangélikus  

gyülekezeti tag

Hányszor jut eszembe a rég-
múlt napokból az, amikor 
kisgyermekként Húsvét 
táján nagyapám a térdére 

ültetett, és mesélni kezdett. A kereszt-
halálról, a Golgotáról, a feltámadásról 
és a bűnbocsánatról.

És Jézusról, aki értünk, emberekért 
áldozta fel az életét, és aki harmadnap-
ra feltámadott az írások szerint.

Ilyenkor mindig ünneplőbe öltözte-
tett, elvitt a templomba, és odaérve el-
árulta, azért futnak óránként a falu-
ban kereplővel jelezve az idő múlását 
a fiúk, mert a harangok bizony Rómá-
ba mentek. Nagymamám a konyhában 
sürgött-forgott, az illatok ínycsiklan-
dozó jelenléte is valami nagy, valami 
megfoghatatlan ünnepről árulkodott.

Gyerekként persze én elsősorban a 
nyuszit lestem, vajon leteszi-e a kert 
mélyén azokat az ajándékokat, amit re-
méltem tőle. Visítva élveztem, amikor 
nagyapám vagy egy vödör víz vagy a 
szódásszifon segítségével locsolkodni 
indult nagyanyám és édesanyám felé.

Az idő múlásával rájöttem, a Húsvét 
mindenkinek hoz valamit. A termé-
szetnek a tavaszt, a gyermekeknek az 
ajándékok nyújtotta élményeket, a lel-
keknek a megtisztulást. Az emberek-
nek pedig az újjászületés örömét, me-
lyet a Megváltóra gondolva minden év-
ben átélhet mindenki. A misék ünnepi 
pillanataiban, a körmenet meghitt per-
ceiben, az élet minden óráiban.

Ma, amikor már felnőtt fejjel élem 
át a Húsvét megannyi élményét, rá-

jövök, hogy apaként nekem is tovább 
kell adnom mindazt, amit nagyapám-
tól, édesapámtól kaptam. Ma már én 
fogom gyermekeim kezét, mesélek a 
régmúlt történeteiből, Jézusról, a bűn-
bocsánatról, a különböző népszoká-
sokról.

És boldogan nézem, amikor gyer-
mekeim visítva keresik a kertünkben 
a nyuszi ajándékát, vagy amikor ver-
sét szavalva próbálja az elhervadástól 
megmenteni a fiam a húgát és az édes-
anyját. Igaz, ő kölnit szorongat a kezé-
ben.

Mert az idő ugyan változik, de az 
igazi értékek megmaradnak.

Az olyanok, mint a Húsvét, az újjá-
születés igazi ünnepe. 

- molnár - 

Ünnepi újjászületés...

Ordass lajOs  
emléktábla avatás

április 3-án vAsárnAp délben AvAttA újjá A dunAkeszi evAngélikus gyüle-
kezet A verseny utcáról nyíló pArkbAn d. ordass lajos mártírsorsú 
evangélikus püspök emléktábláját, Ahol hálAAdási ünnepséggel 
egybekötve A püspök születésének 110. évfordulójárA emlékeztek A hívek.
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nemcsak a trianoni tragédiára emlékeztet-1. 
ne bennünket, 
nemcsak a világban szétszóródott magyar-2. 
ság együvé tartozásának gondolatát is su-
gározná,
nemcsak fiataljaink magyarság tudatának 3. 
elmélyítését is szolgálná,
nemcsak a szervezettség, a rend és az egy-4. 
más iránti felelősség üzenetét is hordozná 
a mai ember számára,
hanem egyben ékes dísze lenne városunk 5. 
e célra kiválasztott közterének, egy olyan 
emlékhely, amely egyben városunk hírne-
vét is öregbítené.

Dunakeszi város alább felsorolt köztisztelet-
nek örvendő intézményvezetői, kitüntetettjei és 
dísz(polgárai) közül sokan (ifj. Bauer Márton ka-
jakozó világbajnok, Bus Antal az alagi tréning 
központ telepvezetője, Dallos Gyula díjlovag-
ló világbajnok, díszpolgár, Dér Győző Dunake-
szi város aranyfokozatú kitüntetettje, Eich Lász-
ló, a szent isván általános iskola igazgatója, 

Horváthné Szentléleki Katalin, a Bárdos lajos ál-
talános iskola igazgatója, Kecskeméthy Géza Du-
nakeszi város volt polgármestrere, Dr. Kisida Elek 
a százak tanácsának tagja, Kollár Albin, Du-
nakeszi város díszpolgára, nyugdíjas igazgató, 
Klimen Géza volt önkormányzati képviselő, Palás-
ti Béla, a József attila művelődési Központ igaz-
gatója, volt önkormányzati képviselő, Szakáll 
Lászlóné, Dunakeszi város díszpolgára, ifj. Szen-
tesi Ádám ifi vízilabda Európa bajnok, junior válo-
gatott, Varga Tibor, a radnóti miklós Gimnázium 
igazgatója és Wittner Mária országgyűlési kép-
viselő) a Gyártelepen található Köröndöt is meg-
felelő helyszínnek tartják a fenti célra, mert: 

egyik nemzeti lobogónkat is ettől a helytől 1. 
nem messze a műhelytelepi máV Elemi is-
kola udvarán állították fel 1941-ben, ame-
lyet később a pártállami időkben távolítot-
tak el;
ez a tér a láthatóság szempontjából is 2. 
megfelelő: közel van a Járműjavító (Bom-
BarDiEr) főbejárata, a Bárdos lajos álta-

lános iskola és a József attila művelődé-
si Központ.

szeretnénk kikérni lakótársaink véleményét is 
ebben a témában. E célból lAkossÁGI FÓ-
RUMot szervezünk, melyre ezúton minden ér-
deklődőt szeretettel meghívunk.
Időpont: 2011. április 29. (péntek) 18 óra 
Helyszín: Dunakeszi József attila művelődé-
si Központ

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg összejövete-
lünket, gondolatait és ötleteit ossza meg velünk, 
szervezőkkel. Véleményeiket írásban is elküldhe-
tik a következő címre: 2120 Dunakeszi, lehel u. 
8. skripeczky istván.

              tisztelettel:

Dunakeszi Város Önkormányzata és a 
Bombardier MÁV Kft. szeretettel vár minden 

kedves dunakeszi lakost közös rendezvényére.
Időpont: 2011. május 7.

Helyszín:  
Dunakeszi Vasutas Sportpálya, Fő út 145.

Változatos színpadi programok 10 és 18 óra között:
 Csikófark néptánccsoport 
 lokomotív táncklub

 Csiri-biry pom-pon csapat
 Welldance sporttácegyesület 

 Gyémánt Lótusz Harcművészeti Sportegyesület
 Duna Gyöngye néptáncegyüttes

 Daisen se  Summer Sisters (X-Faktor)
 siva hastáncegyüttes 

 Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület 
 A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Musicaltánc csoportja 

 eudoxia Táncszínház soleil Balett
 Körhinta Színház

 smoky Moon együttes
 kontor Tamás

A színpadon kívüli programok:
 Reggel 9 órától Bombardier üzembejárás

 9.30-13.00 Korosztályos labdarúgó mérkőzések  
a Bozsik-program keretében

 Egész nap: Kisvasút, Mini vidámpark, Kézművesek, árusok
 14:00 Dunakeszi Vasutas – Putnok NB III-as  

labdarúgó mérkőzés  
 ORFK Dunakeszi Kutyakiképző kutyás bemutató
 Amerikai futball bemutató  Íjászbemutató

A cég egy egész napos rendezvénnyel kívánta ünne-
pelni az évfordulót, amelyet praktikusan összekö-
töttek a városi majálissal. A közös program dátuma 
a cég kérésére május 7-ére esett. A rendezvény rend-

kívül változatos programmal várja a cég dolgozóit, illetve az 
összes dunakeszi lakost.

Természetesen az előkészületek és a szervezés is együttesen 
történik, a Programiroda szervezői közösen tervezik meg és 
koordinálják majd a rendezvényt a Bombardier munkatársai-
val. A polgármesteri és igazgatói köszöntők után a legváltozato-
sabb műsorokban lesz részük az érdeklődőknek, hiszen a tánc-
együttesek és sportegyesületek mellett, harcművészeti bemuta-
tó, hastáncos produkció, fúvószenekari fellépés, musical illetve 
balett előadás, valamint irodalmi bemutatóműsor is színesí-
ti majd a színpadi programok sorát. A színpadon kívül vursli, 
kisvasút, vásári hangulat és különféle bemutatók (íjászat, ame-
rikai futball, rendőrségi kutyás bemutató) és korosztályos vala-
mint felnőtt labdarúgó mérkőzések várják a közönséget.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit május 7-én a Vas-
utas Sportpályán 10 és 18 óra közötti egész napot betöltő igé-
nyesen összeállított ajánlatukkal!

Legindi Tímea

tájékOztató-Meghívó
A dunAkeszi civilek bAráti köre lAkossági összefogássAl országzászló emelését tervezi 
városunk erre A célrA AlkAlmAs közterén. úgy gondoljuk, egy ilyen Alkotás:

Skripeczky Isván
nyugdíjas gimnáziumi tanár 

tel.: 06-30/3614515

Cser Lajos 
nyugdíjas mérnök-tanár

A városi mAjális ebben Az évben A szokásostól 
eltérően május második hétvégéjén, vAgyis 
május 7-én szombAton lesz A dunAkeszi vAs-
utAs sportpályán. A tAlán meglepő időpont 
okA, hogy idén ünnepli fennállásának 
85. évfordulóját a járműjavító, A város 
legnAgyobb munkAAdójA és Adófizetője. 

Városi majális és  
Bombardier-nap május 7-én

Városi majális
és Bombardier-nap
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A kötet, mely a tanintézmény 100. évfor-
dulós megemlékezései jegyében látott 
napvilágot, igazi meglepetés. Nem szok-
ványos évkönyv, nincsenek benne név-

sorok, adathalmazok, viszont sok-sok visszatekin-
tés, anekdota, kedves történet, esszészerű elmélke-
dés olvasható hajdan volt diákoktól, egykori s mai 
pedagógusoktól. Kezdődik a könyv egy szépkorú 
növendék, az 1914-ben született Fáczán Mihályné, 
Schiszler Anna elemi iskolás emlékeivel s befejező-
dik az iskolát 2004-ben elvégzett, jelenleg egyete-
mista Zsiga Bernadett kedves soraival. A két dátum 
között történelmi viharok, életsorsokban nyomot 
hagyó események, melyek közé szorosan beékelőd-
tek az egykori községi elemi népiskolában, utóbb a 2. 
számú iskolában s a mostani tanintézményben átélt 
esztendők emberformáló élményvilágai. 

Az igazgató asszonnyal együtt lapoztuk fel a 
könyvet. Régóta dédelgetett ötlet vált valóra, jegyez-
te meg. Már igazgatói pályázatában megfogalmazta, 
hogy a 100 éves ünnepségsorozat részeként szüles-
sen meg a kiadvány. Számos alkalom adódott, ami-
kor tanár-diák találkozókon felelevenedtek az egy-
kori diákévek élményei, s ettől is erősödött az eltö-
kéltség, hogy ezeket vétek lenne a feledés homályába 
süllyeszteni. Másfél éves munka következett, inter-
júk, hangfelvételek sokasága keletkezett, voltak, akik 
maguk jegyezték le diákéveik történéseit, mások el-
mondásait tanárok öntötték formába, s nagyon gon-
dos, körültekintő szerkesztőmunkával, nem kevés-
bé alapos képválogatással állt össze a könyv. Kiadá-
sához több cégtől kértek ajánlatot s a legkedvezőbb, 
melyet végül elfogadtak, egy volt tanítványuktól, 
Ács Ferenctől érkezett.  

Az impresszumból megtudhatjuk, hogy az össze-

állításban Dr. Vörös Istvánné, Szalai Ilona és Tószegi 
Attila, a borítótervezésben Druzsin Józsefné és Len
gyel István végzett igen körültekintő, alapos mun-
kát, velük együtt az igazgató asszony fáradhatatlan 
munkáját is dicséri a mű, melynek sikere átnyúlik 
az országhatáron, hiszen külföldön élő egykori diá-
kok is igényt tartanak rá. Párhuzamosan a megjele-
néssel elkészült s az iskola honlapján (www.alag.hu) 
megtalálható digitális fényképtárban közel 250 ar-
chív kép, köztük 133 tablókép között böngészhetnek 
az „öregdiákok”.     

A könyv kortalan, időtálló olvasmány. A végén 
Zárszó helyett megfogalmazódott a kérés: várják a to-
vábbi emlékeket, élményeket, melyekből pár év múl-
va újabb kiadvány születhet. Az alma materről min-
dig van mesélni való, s ahogy az igazgató asszony fo-
galmazott: „Igyekeztünk ezzel a könyvvel is méltó-
képpen megemlékezni arról a tényről, hogy egy ilyen 
öreg, de mindig megújuló iskolában élhetünk.” 

Katona M. István
A szerző felvétele         

Dunakeszi szolgálta-
tó város: az önkor-
mányzat mindent 
elkövet annak érde-

kében, hogy könnyebbé tegye a 
lakosság életét a hivatali ügyin-
tézésben és színvonalas szolgál-
tatást nyújtson a kultúra, a sport 
az egészségügy és az élet más te-
rületein.

Pezsdítsük fel városunkat: a 
település alvóvárosból érdekes, 
élettel teli várossá kíván válni. 
Kiemelten fontos cél, hogy az itt 
élők büszkék legyenek és lehes-
senek arra, hogy dunakesziek!

Összesen 86 mottó-ötlet érke-

zett be, amely közül a „Duna-
keszi, a mi városunk” győzött. 
Mivel sokáig két ötlet versengett 
a város jelmondata címért, vé-
gül is mind a kettő jutalmat ka-

pott. Született egy különdíj is. A 
pályázó egy vidám, rövid vers-
sel pályázott, amelynek utolsó 
sora egybevágott a később győz-
tes pályázattal. A beküldött öt-

letek a város honlapján megte-
kinthetőek.

Minden pályázónak köszön-
jük a segítségét. Az alábbi pályá-
zók a nyertesek:
1. Dunakeszi, a mi városunk

(Ács Katalin)
2. Város az emberért 

(Langmayer Katalin)
különdíjas: Újlaki Éva

A megjelent helyezettek részé-
re Dióssi Csaba polgármester és 
Erdész Zoltán alpolgármester a 
Városházán adta át a pályázatért 
járó díjakat.

Csoma Attila
Dunakeszi Programiroda

mEGsZülEtEtt a Város mottóJa:
„dunakeszi, a mi városunk‟

dunAkeszi város önkormányzAtA pályázAtot írt ki A város jelmondAtánAk A megAlkotásárA. A 
győztes jelmondAt A szándék szerint szorosAn összefonódik mAjd A város nevével, kiAdványA-
in és kommunikációjábAn is központi szerepet kAp. A kiírás szerint a mottónak néhány szóból 
álló mondatnak kellett lennie, Amely közvetítve A városvezetés szándékát A következő dol-
gokAt fejezi ki: 

Jubileumi emlékkönyv„Ajánlom ezt Az emlékkönyvet 
mindAzoknAk olvAsásrA, Akik 

keresik A múltAt mAgukbAn, és egy 
kis kApAszkodórA vAn szükségük, 

nevekre, helyszínekre, kApcsolAtokrA 
Ahhoz, hogy A mindennApok 

rohAnásábAn visszA tudjAnAk 
tekinteni sAját gyermekkorukrA, 

fiAtAlságukrA.” egy gondolAtébresztő 
WAss Albert idézettel s A fenti 

sorokkAl vezeti be A széchenyi istván 
áltAlános iskolA jubileumi kiAdványát 

tóthné Czimmermann judit 
igAzgAtó Asszony. 
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z Egyesület magja 
1993-ban alakult rokka 
néptáncegyüttes néven, 
amelyből 2005-ben vált 

ki a Duna Gyöngye Hagyományőrző 
Egyesület. Ez az év vízválasztó volt a 
„rokkás” néptánccsoportok életében, 
hiszen azóta nem szakköri keretek kö-
zött működnek, hanem mint a Farkas 
Ferenc alapfokú művészetoktatási in-
tézmény tánccsoportja.

„a Duna Gyöngyét tekintve tulajdon-
képpen egy iskola keretek közül már ki-
öregedett korosztályról van szó. a fel-
nőtt tánccsoport tagjai a gimnázium 
után is folytatni szerették volna a tán-
cot, amiről úgy gondolom, hogy társa-
im nevében is bátran állíthatom, hogy 
mindannyiunk közös hobbija.” – mond-
ta Nagy Attila, az egyesület oszlopos 
tagja beszélgetésünk során.

Gyúró Tamás, az Egyesület vezető-
je és a néptáncosok profi oktatója el-
mondta, hogy az április 16-i műsor tu-
lajdonképpen a tánc Világnapja al-
kalmából kerül megrendezésre, ahol a 
Duna Gyöngye Hagyományőrző Egye-
sület mellett a rokka néptáncegyüttes 
is fellép, valamint meghívott előadók-
ként a szentendrei Diótörő Balett isko-
la növendékei és Kránicz József társas-
táncos tanítványai is bemutatkoznak. „a 
kétrészes műsor során általában az élő-
zene fog dominálni, amit az agud zene-
kar biztosít majd. Célunk egy egész es-
tét betöltő színvonalas műsor bemutatá-

sa, amely során négy korcsoport is meg-
csillogtathatja tánctudását a közönség 
előtt.” – mondta Gyúró tamás.

a nemzetközi táncnap vagy a tánc 
Világnapja április 29-én van. Ezen a na-
pon az unEsCo egyik tagszervezeté-
nek, a nemzetközi táncbizottságnak a 
felügyelete alatt minden évben a világ 
mindenféle táncát megünneplik. az ün-
nepet 1982-ben az unEsCo nemzet-
közi színházi intézetének egy részlege, 
a nemzetközi táncbizottság hozta lét-
re. időpontját Jean-Georges noverre 
francia táncos és balettművész szüle-
tésnapjára rakták.

a nemzetközi táncnap céljai közé 
tartozik a tánc népszerűsítése az álta-
lános felfogásban, és hogy arra ösztö-
nözzék a kormányokat, hogy minél na-
gyobb teret szenteljenek a táncnak az 
oktatási rendszerben az alapfokú okta-
tástól egészen az egyetemig.

Összesen egyébként hat korcsoport-
tal próbál az oktató, aki immár har-
mincnégy éve táncol, korábban pedig 
egy hivatásos együttes tagja volt.

a táncosok számos itthoni fellépés 
mellett külföldön is több alkalommal si-
kerrel szerepeltek, rendszeresen járnak 
fellépni Erdélybe, legutóbbi fellépésük 

pedig lengyelországba volt. Ezen kí-
vül voltak már korábban törökország-
ban, lengyelországban, Csehország-
ban és egy skandináv turnét is maguk 
mögött tudnak. az ügyes, fegyelme-
zett, igen széles repertoárral rendel-
kező, szinte már-már a profikat megha-
zudtoló táncosokat legutóbb a március 
15-i ünnepségen láthattuk fellépni. ter-
veikről kérdezve őket elmondták, hogy 
nyáron Bulgáriába készülnek egy fesz-
tiválra, emellett pedig a Dunakeszi kis-
térség különböző rendezvényein is ál-
landó fellépők.

próbájukat végignézve bátran állít-
hatom, hogy április 16-án színes elő-
adásban lesz részük az érdeklődők-
nek. mezőségi, kalotaszegi, szatmári 
és marosszéki táncok mellett üveges-, 
ostoros-, illetve botos táncokkal készül-
nek a dunakeszi fiatalok.

„Célunk a kultúra közvetítése mellett, 
a hagyományok megőrzése, valamint 
természetesen Dunakeszi városának 
méltó képviselete a különböző fellépé-
seink során.” – zárta beszélgetésünket 
Gyúró tamás.

Jegyek elővételben a művelődési 
Házban, illetve az előadás napján a 
helyszínen is megvásárolhatóak.

Szöveg: Legindi Tímea

FoTó: PeTi Sándor

árcius elején „széchenyi 
világa” kiállítást nézték 
meg a nemzeti múzeum-
ban a harmadik, negyedik 

és ötödik évfolyam tanulói. sok érdekes 
fordulattal ismerkedhettek meg a gye-
rekek a „legnagyobb magyar” életé-
ből, gyermekkorától a haláláig. tetszet-
tek a korhű fegyverek és ruhák, amiket 
a kiállítás megtekintése végén fel lehe-
tett próbálni. a tárlatvezető szemlélete-
sen ismertette mennyire fontos volt szé-

chenyi számára hazájának elemelke-
dése és milyen sok áldozatra volt ké-
pes ezért. Kossuth lajos így ír róla: „Ő 
a nemzet jobbjai gondolatának szava-
kat adott. És hatásának titka itt fekszik.” 
szép élmény volt a kiállítás megtekin-
tése – foglalta össze a nemzeti múze-
umban tett látogatás élményeit Vavrik 
Ferencné a 4. a osztály osztályfőnöke.

a 100 éves alagi iskola hétköz-
napjai bővelkedik a színesebbnél szí-
nesebb programokkal, megemléke-

zésekkel, rendezvényekkel. az intéz-
mény a napokban ünnepelte, hogy a 
legnagyobb magyar, széchenyi ist-
ván nevét vette fel 20 éve. a jeles év-
fordulóról és a programokról így ír 
Tóthné Czimmermann Judit igazgató: 
„a széchenyi istván általános iskola 
névfelvételének 20. évfordulóját ünne-
pelte a napokban. Ennek keretében az 
alsó tagozatos gyerekek project hetet 
rendeztek az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc témakörben, Bőcs 
mihály nagypapa bélyeg és levélgyűj-
teményét tekinthették meg kiállítás kere-
tében az iskola aulájában, ünnepi meg-
emlékezést tartottak a petőfi dombor-
műnél. az ügyes kezű gyerekek női és 
férfikalapokat, forgókat, zászlókat, haj-
togatott kokárdákat készítettek, népda-
lokat és népi játékokat tanultak, társas-
játékokat találtak ki, korhű ruhába öltö-
zött bábokkal, rajzokkal emlékeztek a 
több mint másfél évszázaddal ezelőt-
ti korra, osztályonként önálló fellépé-
sekkel készültek. az évforduló alkal-
mából szintén project hét keretében a 

felső tagozatos tanulók széchenyi kor-
társaira, alkotásaira, korára, a reform-
kor hagyományaira, pest és Buda életé-
re emlékeztek, családfát, kortárs zenei 
anyagot, étlapokat, öltözékterveket ké-
szítettek. a program zárásaként nyolc 
helyszínes játéksorozattal – „lóver-
seny”, „vetítővászon”, „nyelvőr”, „nem-
zeti színház”, „iskolatörténeti totó”, 
„sulisok(k)”, „világjáró széchenyi”, 
„széchenyitől – széchenyiről” – emlé-
keztek a jeles névadóra. ünnepi meg-
emlékezésük keretében Sára Mihályné 
és Galántai Erzsébet a kiváló pedagó-
giai munka elismeréseként széchenyi 
Emlékérmet kapott. az iskola tanulói és 
pedagógusai jubileumi műsorral tették 
emlékezetessé a több mint 600 résztve-
vő számára az ünnepi eseményt.”

Duna Gyöngye Hagyományőrző Egyesület
Az idén tizennyolc éves dunA gyöngye hAgyományőrző egyesület nAgy-
szAbású műsorrAl várjA Az érdeklődőket április 16-án 17 órától a 
voke józsef attila művelődési központban.A

széchenyi napok az alagi 
széchenyi istván általános iskolában
A 100 éves AlAgi iskolA hétköznApjAi bővelkedik A színesebbnél színesebb 
progrAmokkAl, megemlékezésekkel, rendezvényekkel. Az intézmény A 
nApokbAn ünnepelte, hogy a „legnagyobb magyar”, széChenyi ist-
ván nevét 20 éve vette fel.

m
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Este fél hatkor a rajz- és képzőmű-
vészeti szakkör festményeivel fel-
díszített aulában, a zsúfolásig 
megtelt nézőtér előtt vette kezde-

tét az első alkalommal megrendezett Szent 
István Gála. Eich László igazgató megnyi-
tóbeszédében ismertette azokat a fejleszté-
seket, amelyeket az iskola a tehetséggon-
dozás terén az elmúlt két esztendőben tett. 
Példaértékűnek nevezte a szülői közös-

ség és az iskola tantestülete közötti össze-
fogást, ami nagyban segíti a tehetséggon-
dozó munka megvalósulását. A Gála meg-
rendezésével is az volt az iskola célja, hogy 
széles körben megismertesse ezt az érték-
teremtő munkát.

A megnyitó végén a nézők megtekintet-
ték az iskoláról készült rövidfilmet, majd 
az intézmény jelképeivel díszített színpa-
don az édesanyák és gyermekeik ferge-
teges táncbemutatójával vette kezdetét a 

program. Az est során tíz színvonalas és 
szórakoztató produkció segítségével nyer-
tek betekintést a nézők az iskola tehetség-
gondozó műhelyeinek és szakköri cso-
portjainak munkájába.

A csoportos bemutatók közül nagy si-
kert aratott az elsős kisdiákok zenés-tán-
cos műsora, a furulyaszakkör és a pom-
pom csoport fellépése, az angol- és né-
met nyelven tanuló diákok színpadi jele-
nete, illetve a „Szent István Gyermekei” 
nevű bábszíntársulat István, a király elő-
adása. Az egyéni produkciók között kato-
nadalokból összeállított dalcsokor, power 
pointos ismeretterjesztő előadás és két 
szavalat is szerepelt, melyet az iskola vá-
rosi és kistérségi versenyeken győztes ta-
nulói mutattak be.

A rendezvény végén a hosszú taps és a 
számos méltató szó egyaránt jelezte a Gála 
sikerét és az iskola tehetséggondozó mun-
kájának elismerését.

Kultúra

18 Dunakeszi  polgár

az idegen nyelvi kompetencia fej-
lesztésének szándékával megren-
dezett versenyen többféle feladat-

típusban mérhették össze ismereteiket és 
készségeiket a diákok. többek között in-
terjút kellett készíteniük egy-egy híres em-
berrel, minél érdekesebb módon kellett 
bemutatniuk egy-egy helyi nevezetessé-
get, internetes információgyűjtés után az 
adott ország szimbólumaival és adataival 
ellátott „útlevelet” kellett készíteniük, illet-

ve kvíz kérdésekhez tartozó puzzle játé-
kot kellett kirakniuk. nagy sikert aratott az 
a különleges gasztronómiai feladat, ahol 
a hat nemzet egy-egy jellegzetes ételét 
kellett felismerniük a versenyzőknek. Eh-

hez az iskola tanárai el is készítették eze-
ket az ételeket, hogy az élmény minél va-
lóságosabb legyen.

a verseny idén is nagyon jól sikerült, 
és szép dunakeszi sikert hozott: az angol 
nyelvi versenyen az 5-6. osztályos korcso-
portban a Fazekas iskola, a 7-8. osztályos 
diákok versenyében a radnóti Gimnázium 
lett az első. a német nyelvi versenyen az 
5-6. osztályos korcsoportban a Fazekas is-
kola, a 7-8. osztályosok között a szent ist-
ván iskola végzett az első helyen. 

Angol és német nyelvi verseny a 
Szent István Általános Iskolában
A március hAgyományosAn Az idegen nyelvek hónApjA A szent 
istván áltAlános iskolábAn, ugyAnis ekkor kerülnek megrende-
zésre A kistérségi angol- és német országismereti ver-
senyek. A dunAkeszi áltAlános iskolák mellett idén gödről és 
fótról is érkeztek versenyzők A rendezvényekre, melyek témájá-
ul Az európAi unió hAt AlApító tAgállAmát válAsztották A szer-
vezők, ezzel tisztelegve hAzánk soros elnöki tisztsége előtt.

Szent István gála 
a tehetséggondozás jegyében

2011. április 2-án A rAdnóti gimnáziumbAn került megrendezésre 
a szent istván általános iskola gálája. A hAgyományte-
remtő eseményen A város vezetésének képviseletében jelen volt 
bocsák istván károlyné, önkormányzAti képviselő, csAládügyi 
tAnácsnok és lőrincz András, Az intézményirányítási és vA-
gyongAzdálkodási osztály vezetője.



„Másfél órában nem tudunk mindent 
megmutatni, de valamennyi művészeti ág 
munkájába bepillantást nyerhet a közön-
ség”, mondta köszöntője bevezetőjében 
Dr. Ruszinkóné Czermann Cecília igaz-
gató asszony, majd így folytatta: „Mi itt a 
művészeti iskolában nem kizárólagosan 
az adott művészeti ág technikai fortélya-
it tanítjuk meg. Kollégáimmal arra törek-
szünk, hogy minden növendékünk találja 
meg a saját önkifejezési formáját, hogy fel-
ismerje maga körül és a tágabb környeze-
tében az értékes viselkedési formákat.”

A továbbiakban szólt arról, hogy közel 
ötszáz növendék tanul az intézményben. 
Legjobbjaik nem csupán az iskolai és vá-
rosi rendezvények elmaradhatatlan köz-
reműködői, hanem egyre többen országos 
és nemzetközi művészeti versenyeken bi-
zonyították már eddig is a képzés magas 
színvonalát. A közelmúltban például négy 
aranyérmet és egy különdíjat nyertek ze-
nei versenyeken, az országos továbbkép-
zős versenyen a zongoraötössé bővült vo-
nósnégyes Kátai Katalin igényes felkészí-
tése eredményeként első lett, a musical 
táncosok Nagyné Szöllősi Márta vezetésé-
vel minden formációban szintén a legjobb 
helyezést érték el az országos megméret-
tetésen. Az országos szolfézsverseny terü-
leti válogatójáról Bán Tamás, Szkubán Ju
dit növendéke bejutott a döntőbe s a kon-
certtel egy időben Stefán Tivadar tanítvá-
nyai az országos ütőhangszeres versenyen 
vettek részt.

Persze a művészeti iskolában zajló mun-
ka nem csupán versenyekre való felkészí-
tésből áll, hiszen jóval többen tanulnak ze-
nét, táncot, színészetet, képzőművészetet, 

akik számára mindez teljesebb, értékesebb 
életszemléletet is eredményez. Rájuk gon-
dolva idézte az igazgató asszony Poszler 
György esztéta gondolatát: „A művészet 
varázs, mely átalakít. A könnycseppet per-
sze gyöngyszemmé nem. Az embert em-
berebbé azonban igen.”

Ennek a varázslatnak lehetett része-
se az est folyamán a közönség. Fergete-
ges dél-alföldi táncokkal indította a prog-
ramot Gyúró Tamás néptánccsoportja, 
majd következett a már említett zongo-
raötös. Elbűvölő látványt nyújtott a Nap-
tündérek táncával a Grülling Zsuzsa for-
málta kicsinyek balett csoportja, őket a 
Nagyné Szöllősi Márta vezette angol nyel-
vű és a Hoványné Martikán Erika által ve-
zetett magyar színjátszók követték, utób-
biak Goldoni: Chioggiai csetepaté című 
előadása május 20-21-én lesz ugyancsak a 
művelődési központban. A musical tánco-
sok a Rómeó és Júlia című musicalből ad-
tak elő egy mozgalmas részletet a tőlük 
megszokott magas színvonalon. 

Egyéves múltja van, s most is szép siker-
rel mutatkozott be a Madarász József ál-
tal szervezett gitárzenekar, őket követte az 
utánpótlás fúvószenekar Simonffy György 
vezetésével. Velük kapcsolatban mondta 

el Frechné Czifra Emese szolfézstanár, az 
est műsorvezetője – aki egyébként Már
kus Erzsébettel együtt az utánpótlás zene-
kar énekszólistája is volt –, hogy a tanin-
tézményben formálódott a ma már méltán 
népszerű Dunakeszi Koncertfúvós zene-
kar, már a nyomukba jár az iskola jelen-
legi fúvószenekara s már itt az utánpótlás, 
vagyis a fúvósoktatás nemes tradíciója to-
vább gazdagodik. 

Az est befejező részében először a már 
jól ismert, Kátai Katalin által vezényelt, 
népszerű vonószenekar, majd a fúvósze-
nekar muzsikált, aztán a kettő együttesé-
ből létrejött szimfonikus zenekar Szilágyi 
Szabolcs Balázs vezényletével zárta több-
szöri ráadással az estet. S egy újdonággal is 
meglepték a közönséget. Márkus Erzsébet 
néhány hónap alatt gyermekkórust szer-
vezett s ez alkalommal, nagyzenekari kí-
sérettel mutatkoztak be a Carmen című 
opera egy részletének előadásával.

A koncert kísérő programjaként az elő-
térben a Sajó Borbála irányításával alko-
tó grafika szakos növendékek figyelemre 
méltó kamara kiállítása volt látható.

Katona M. István
A szerző felvételei 

Nagysikerű gálahangverseny

ismét bebizonyosodott, Amit 
sokAn egyébként is jól tudnAk 
dunAkeszin, hogy a farkas 
ferenC művészeti iskola – 
hűen A korábbAn megszerzett 
kiváló minősítéshez – rend-
kívül magas színvona-
lú képzés színtere. A voke 
józsef AttilA művelődési köz-
pontbAn, zsúfolásig megtelt 
nézőtér előtt, immár hArmAdik 
AlkAlommAl március 25-én mű-
fAjok sokAságát felvonultAt-
vA rendeztek nAgysikerű gálA-
hAngversenyt.

Kultúra



árcius 5-én syma csar-
nokban a serdülők orszá-
gos egyéni bajnokságán, 
a 15 éves szilvás Bence 

távolugrásban (643) aranyérmet, 60 
méter gátfutásban (8.91) ezüstérmet 
szerzett.

a 14 évesek között Huszár anna 
súlylökésben 6., Baráti patrícia 60 mé-
teren 4. helyezett lett. 

az országos serdülő téli dobó baj-
nokságban a 15 évesek között mundi 
György diszkoszvetésben, Czéh anna 
kalapácsvetésben a hatodik helyet hoz-
ták el.

március 12-én a serdülő országos 
összetett bajnokságban 3. lett szilvási 
Bence.    

nyíregyházán az ifjúsági-, Junior 

korosztály téli dobó országos bajnok-
ságán a juniorok között kalapácsvetés-
ben Vass Brigitta 5., Dányi tímea pedig 
a  6. helyen végzett.

március 19-én a magyar atlétika szö-
vetség meghívására, három Dunakeszis 
versenyző indult a Dortmundban rende-
zett serdülő és gyermek atlétikai csapat-
versenyen. a serdülőknél szilvás Bence 
távolugrásban (639), isztl tamás 60 
méteren (7.71) lett aranyérmes. mind-
két versenyző a győztes váltó tagja volt. 
Horváth Zoltán gyermek kategóriában 
1000 méteren értékes helyezéssel segí-
tette a csapatot. a képen maracskó pál 
edző gratulál molnár Gergely, szilvás 
Bence és rády Zoltánnak.

KéP, Szöveg:  SoLymoSi LáSzLó
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INGYENES ECDL Oktatás
Ha régóta szeretné elsajátítani a számítógép kezelés alapjait: 
szövegszerkesztés, táblázat kezelés, adatbázis kezelés, akkor itt az alkalom, hogy ezt megtegye.   
Májusban induló ECDL tanfolyamunkon, még van szabad hely.

A vizsgadíj árából 10% kedvezményt adunk, ha a 
kivágott hirdetést magával hozza beiratkozáskor! 

A nyugdíjas tanfolyam témakörei:
 eszközök, gépkezelés (Windows alapok), 
 szövegszerkesztés alapok (WordPad),  
  internet használata  

böngészés és levelezés az Interneten,  
vagy helyi hálózatban, Skype).

Nincs ideje vagy lehetősége, hogy otthonától távolabb tanuljon?
Nem probléma, akkor taNuljoN otthoNról!

tanfolyamainkat oNliNe kurzus formájában is elindítjuk.

Egy virtuális osztályteremben, hallgathatja az órát a tanár előadásában, 
tehet fel kérdéseket és ehhez csak egy fejszettre van szüksége!Érdeklődjön kollégánknál!

Tel.: 27/393-666  e-mail: info@netsuli.eu  web: www.netsuli.eu

Folyamatosan induló képzés

Az ÖN GYERMEKÉT várjuk 
búcsúzó picinyeink helyére!

Elefáni
Életkor 1-4 év, max. 6 fő.
✿ ének hangszeres foglalkozás
✿ mozgás és beszédfejlesztés
✿ torna, tanácsadás

MEGbízhATó REfERENciáK!
Míg Ön dolgozik vagy heti 3-4 napos elfoglaltsága van, 

a kicsi egy helyen megkapja (igénye szerint), 
amire egy mai gyermeknek szüksége lehet.

Telefon: +36-30/325 4061

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Jótékonysági Est
Szeretettel meghívjuk Önöket, a Dunakeszin épülő  

görög katolikus templom javára tartandó  

jótékonysági estre 2011. május 7. 18 órai kezdettel,  
a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium aulájába.

Az est fellépő művészei:
• servite Ökumenikus Kórus, vezényel: Dr. Gyombolainé Kindler edit

• szent efrém Görög katolikus Kórus, vezényel: Bubnó tamás
• Czipot Géza, előadóművész • fábián éva, népdalénekes

• Kobzos Kiss tamás, népzenész • pitti Katalin, operaénekes
• Berecz András, népdalénekes, mesemondó

további információ: +36-30/66-00-717

atlÉtiKa

Szilvás Bence, 
Isztl Tamás 
aranyérmes

m

www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!



Április 13. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kirándulók Klubja:

Költészet Napja.
Szavalóverseny unokák – nagyszülők részvételével

Április 13. szerda 19 óra
Magyarság Klub:

„Ősnyelv, ősvallás, őstudás és a holnap”
Beszélgetés Rátki Zoltán nyelvkutatóval

Belépés: 300.-Ft

Április 15. péntek 18 óra
Depresszió koncert

Belépő elővételben: 1.690.-Ft
Helyszínen: 1.990.-Ft

Április 16. szombat 17 óra
Gálaest a Tánc Világnapja alkalmából

Házigazda: Duna-Gyöngye Hagyományőrző 
Egyesület, Fellépnek:

 Rokka Néptáncegyüttes
Szentendrei Diótörő Balett Iskola növendékei

Április 16. szombat 19 óra
Uray György Színház:

Árvaságaink
Belépő: 800.-Ft

Április 20. szerda 19 óra
Tudás szerdája:

„Egyéni és közös karmikus útjaink”
Takács Zoltán időfizikus előadása

Belépő: 700.-Ft

Április 20. szerda 19 óra
Uray György Színház:

Árvaságaink
Belépő: 800.-Ft

Április 21. csütörtök 19 óra
Bödőcs Tibor önálló estje

Belépő: 2.300.-Ft

Április 27. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

„Ivó Nap”

Április 27. szerda 18 óra
„A Teremtés Rózsakertjének Éneke” c.

 örmény fotókiállítás megnyitója

Április 27. szerda 19 óra
Magyarság Klub:
Meghívott előadó
Belépő: 500.-Ft

Április 30. szombat 19 óra
Uray György Színház:

A hallei
Belépő: 800.-Ft

prOgraMajánló
ÁprILISrA

VOKe József Attila Művelődési Központ 
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) www.vokejamk.hu

a Dunakeszi Programiroda 
áPrilisi ajánlata

■ április 10. vasárnap 18.30 óra
Dunakeszi Social Club az ALLin caféban

Kubai hangulat, latin zene, tánc, tánc, 
tánc... Ha szeretsz táncolni vagy csak kí-
váncsi vagy, esetleg szeretnél megtanul-
ni egy-két salsa lépést, akkor az ALL-in 
caféban a helyed! Minden második vasár-

nap a kávézó átváltozik kubai táncparket-
té a Dunakeszi Social Salsa Club közremű-

ködésében. Az esemény ingyenes.
Helyszín: ALLin Café, Dózsa György tér 14.

■ április 14. csütörtök 18 óra
Költészet Napja a Kölcsey Könyvtárban
A Költészet Napja alkalmából ezúttal egy helyi művész,  
Varjas János mutatkozik be a közönség előtt. Az eseten közreműködik 
Babják Annamária színésznő és Varga József költő.
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár,  
Kossuth Lajos u. 6. (27/341853)

■ április 17. vasárnap 9-13 óra
Bababörze a Radnóti Gimnáziumban
A szervezők szeretettel várnak minden kedves vásárolni, nézelődni vá-
gyó érdeklődőt. Ha szeretne részt venni és szeretné eladni, elcserélni fe-
lesleges baba– és gyerekholmiját a +36-30/295-9552 -es telefonszámon 
április 15.-ig jelentkezhet.
Helyszín: a Radnóti Miklós Gimnázium,  
Bazsanth Vincze u. 10. (+3630/2959552)

■ április 18. hétfő 18 óra
Az odensei zeneiskola növendékeinek koncertje
Nagyszabású koncert Odense városából érkező zeneiskola növendékei-
nek az előadásában. A műsoron 31 fős kórus, ütőegyüttes, népzenész és 
big-band zenekar közös produkciója szerepel.
Helyszín: József Attila Művelődési Központ,  
Állomás sétány 17. (27/543225)

■ április 21. csütörtök 19 óra
Stand up Comedy – Bödőcs Tibor
A nagysikerű Duma Színházas előadó, Bödőcs Tibor önálló estje. Belé-
pő: 2300 forint.
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi, Állomás 
sétány 17. (27/543225)

■ április 29. péntek 16 óra
Ballagás a Radnóti Miklós Gimnáziumban
Az iskola hagyományos ballagási ünnepsége a fél várost megmozgató 
esemény. Az iskola szeretettel várja a hozzátartozókat, barátokat, isme-
rősöket.
Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium, Bazsanth Vince u. 10. (27/342212)

■ április 29. péntek 18 óra
Zene és képzőművészet a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában
A zene és képzőművészet a Farkas Ferenc Művészeti Iskola 15 éve futó 
programsorozata, amelyben a két művészeti ágat ötvözik, és egy este 
mutatják be egymás mellett. Ez alkalommal Dobesch Máté grafikusmű-
vész kiállításával, és Kéry János zongoraművész Liszt hangversenyével 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Helyszín: Farkas Ferenc Művészeti Iskolában Bem u. 27. (27/341896)

■ április 29. péntek 18 óra
Tudós esték a Kőrösi iskolában
A Tudós esték előadássorozat keretében Balassa Zoltán felvidéki törté-
nész lesz a Kőrösi Csoma Általános Iskola vendége. A könyvbemutatóval 
egybekötött előadás-beszélgetés témája a szlovák-magyar együttélés lesz. 
Az est házigazdája: Kollár Albin. Belépő 500 forint
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Könyvtára, Dunakeszi 
Garas u. 26. (27/341159)

Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
e-mail: programiroda@dunakeszi.hu
keresse a Programirodát a facebookon és az iwiw-en!

És ennél illendőbb napot nem 
is lehetett volna találni, 
hisz 1905-ben hazánk 

egyik legnagyobb költője, Jó-
zsef Attila ezen a napon szü-
letett. Ahogy a tragikus sor-
sú költő is megénekelte ezt:

„A talló kalászait hányva
S a verebek közé beleesvén
nagy szél kapott föl  
egyszer engem
Hirtelen, április estén”.

Senki sincs, aki vitatná, joggal il-
leti meg József Attilát ez a jog, hogy 
vele együtt a költészet ünnepe is le-
gyen ezen a szép tavaszi napon. Saj-
nos a zsenik sorsa őt sem kerülte el. 
Meg kellett halnia ahhoz, hogy az 
irodalomtörténet és az olvasók meg-
felelő helyen kezeljék költészetét.

És hogy a Sors milyen kegyes volt 
hozzánk e jeles napon? Adott ne-
künk még egy olyan fantasztikus 
irodalmárt, költőt, írót, aki méltán 
foglal el egy helyet József Attila mel-
lett a magyar irodalom legfelső pol-
cán. Ő Márai Sándor.

És emlékezzünk Gérecz Attilá-
ra, mártírsorsú helyi költőnkre, akit 

1950-ben 15 évre ítéltek. Rabként 
először a budapesti Gyűjtő fog-

házba, majd a váci börtönbe 
vitték, ahol a „Füveskert”-i 
költők, írók - Béri Géza, 
Kárpáti Kamil, Szathmáry 
György, Tollas Tibor és Tóth 
Bálint barátságukba fogad-
ták és verselésre, műfordí-

tásra bíztatták. Tehetsége át-
ütő erejű volt. Első versét, az 

„Így bocskorosan”-t érett, teljes 
értékű versnek ismerték el a szak-

értők. 

„Így bocskorosan úgye megnevettek, 
hogy márványt törni  
hegynek indulok? 
A számon pimasz mosolygás a jelszó, 
füttyöm csibészes: én is feljutok!”

Később ezt további nagyformátu-
mú versek, műfordítások követték. 
Majd 1956. november 7-én egy szov-
jet géppuska-sorozat kioltotta egy 27 
éves, szépreményű költő életét…

Rájuk is emlékezve ezen a napon, 
legalább egy órára próbáljuk meg fél-
retenni napi gondjainkat, és szellemi 
táplálékkal erősítsük meg lelkünk…

- molnár -

 Minden változik,
a szó megmarad

egy bizonyos áprilisi nAp immár 47 éve más értelmet kA-
pott, mint Azelőtt. április 11-e AzótA nem egy egyszerű 
hétköznAp a kultúrát szerető magyar ember szá-
márA. A költészet nApjA.
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dr. németh gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 dunAkeszi, bAjcsy-zsilinszky u.1.)

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

Olvasói kérdés:
Egy élelmiszerboltban 
dolgozom részmunkaidő

ben. Amikor beléptem, úgy állapod
tunk meg, hogy természetben fizet
nek, vagyis elhozhatok az üzletből 
bármit, havi 50 ezer forint érték
ben. Azért mentem ebbe bele, mert 
a GYES mellett ez jó ötletnek tűnt, 
hisz nagyjából úgyis élelmiszerre 
költöttem volna a fizetésemet. Saj
nos ez nagyon bonyolulttá vált, mert 
az elszámolásban gondok adódtak 
a főnökömmel. Arról nem is beszél
ve, hogy minden többszörösébe ke
rült, mint egy bevásárlóközpontban. 
Rájöttem, hogy mégis jobb lenne a 
készpénz, de a főnököm nem akar 
változtatni. Mit tegyek?

Sajnos tényleg rosszul tette, hogy 
ezt a módszert választották, an-

nál is inkább, mivel az MT. 154. 
§-a szerint a munkabért törvé-
nyes pénznemben kell kifizetni, 
átutalni. 

Létezik természetbeni munka-
bér is, ahol olyan árucikket vagy 
szolgáltatást nyújt a munkálta-
tó, amely a munkavállaló és csa-
ládtagjai szükségleteinek kielégí-
téséhez járul hozzá, de ez nem le-
het több, mint a pénzben megha-
tározott munkabér 20 %-a, az Ön 
esetében ez az összeg maximum 
10.000.- Ft lehet. 

Amennyiben a munkaszerző-
désben csak természetbeni bér sze-
repel, az nem törvényes, így azon-
nal új szerződést kell kötni. 

Ha pedig a munkaszerződésben 
havi br. 50 ezer forint szerepel, ra-
gaszkodjon a kifizetéshez, a fenti 
törvényre hivatkozva.

Olvasói kérdés:
Pénzkezeléssel fogla
kozom egy szolgáltató 

kftnél. Betörtek az irodánkba, és 
több műszaki cikk mellett elvitték a 
pénzkazettát, amiért én felelek. 

Ez egy szekrénybe bezárt vas
kazetta, ami a házi pénztárunk a 
napi kiadásokra. 60 ezer forint volt 
benne, és most ki akarják velem fi
zettetni. 

Mivel a kasszát csak én kezelem, 
azt mondták, ilyenkor a vétkesség
re tekintet nélkül kártérítési fele
lősséggel tartozom. Csak az a fur
csa, hogy a többi kollégámnak nem 
kell kifizetni a számítógépeket és 
egyéb dolgokat, amik eltűntek. Ná
lunk nincs páncélszekrény, és a sza
bályzat szerint 100 ezer forint felett 
kell bankba vinni a pénzt. Én nem 
követtem el gondatlanságot, an

nál jobban féltem az állásomat és a 
tisztességemet.

Valóban létezik egy olyan jogsza-
bály,  hogy az elszámolási kötele-
zettséggel átvett dolgokért a mun-
kavállaló a vétkességre való tekin-
tet nélkül felel, ha őrizetben tartja 
és kizárólagosan ő használja vagy 
kezeli. A házi pénztár pont ilyen.

Viszont a munkavállaló mente-
sül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a hiányt elháríthatatlan kül-
ső ok idézte elő, illetve a munkál-
tató nem biztosította a biztonsá-
gos őrzés feltételeit. Az Ön eseté-
ben a munkáltató nem tett eleget 
ez utóbbi kötelezettségének, illetve 
saját pénzkezelési szabályzatának 
mond ellent, ha Önt felelősségre 
vonja, tekintve, hogy Ön a szabály-
zatnak megfelelően járt el.

GaZDasáG

Szivárvány Trade 2005 Kft.

Függönybolt Dunakeszin

Felmérés – varrás – felszerelés

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

Igény szerint lakberendezési szaktanácsadás. 
Egyedi bútorok tervezése, gyártása!

Szt. István út 30., a Keczán Bútorházban
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13-ig · Telefon: +36-30-539-4191

www.szivarvanyfuggony.hu

a vállalkozói hitelt szeretnénk igényelni általában bank-
hoz fordulunk és előzetesen tájékozódunk a lehetőségek-
ről. Ennek alkalmával a bank először is megtudakolja kik 
vagyunk, mit szeretnénk, mik pontosan az igényeink és 

egy gyors előszűréshez bekéri  alapdokumentumainkat, pénzügyi be-
számolóinkat. 

az előszűrés első lépéseként megállapítják megfelelünk-e az alap-
kritériumoknak (valahol K.o feltételeknek is nevezik), s ha itt minden 
rendben van csak ezután következhet a valódi elemzés. De mik is ezek 
a K.o (alap)kritériumok? 

Gondolom az mindenkinek egyértelmű, hogy a vállalkozás nem áll-
hat csőd-, végelszámolási- ill. felszámolási eljárás alatt valamint nem 
lehet rendezetlen adó- és/vagy vámtartozása. Emellett a bank szereti 
pontosan tudni kivel üzletel, ezért tisztázott tagi, tulajdonosi, menedzs-
ment viszonyokkal kell rendelkezni valamint ezek a személyek mint ma-
gánszemélyek lehetőleg ne szerepeljenek a KHr-ben. természetesen 
az nem gond ha a cég KHr szereplő, ugyanis a vállalati hitelek auto-
matikusan megjelennek a KHr-ben, azonban egy negatív bejegyzés 
már kizáró tényező. ugyanígy kizáró tényező a negatív saját tőke is. 
további feltétel még az egy vagy kettő teljes lezárt üzleti év, ám ez hi-
telkonstrukció függő, így pl. jelzáloghitel esetében ettől akár el is te-
kinthetnek.

Hangsúlyoznám, ahhoz, hogy egyáltalán foglalkozzon velünk a 
bank mindenképp teljesíteni kell a fenti alapkritériumokat. természe-
tesen a pénzintézetek további feltételeket is előírhatnak pl. saját tőke 
vagy árbevétel változása vonatkozásában, így az előzetes banki infor-
málódás szinte elkerülhetetlen.

h

úTIKALAuZ BAnKügyeKheZ
vállAlkozói hitelek AlApkritériumAi

gacsal Tamás
DunaCredit Hiteliroda, tel: +36-70/423-2298, 

www.dunacredit.eu, info@dunacredit.eu

Itt a tavasz és Itt van a
Tavaszi NagyTakaríTás ideje is!!!

Hívjon most!
Tel.: +36-70/385-9252

Látogassa meg 
honlapunkat

www.takaritlak.hu

   iNgyeNes
	 •	igéNyfelmérés
 •	árajáNlaT

Vegye igénybe takarítási  
szolgáltatásunkat és mi újjá  

varázsoljuk otthonát.
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– Mindkettő. Amennyiben vérünkben túl 
magas a koleszterin szintje, az káros hatás-
sal van szervezetünkre. Tudni kell azonban 
azt is, hogy a koleszterinnek nem csak meny-
nyiségi, de minőségi jellemzői is igen fon-
tosak, hiszen „jó” fajtája fontos szerepet ját-
szik a szervezet működésében. A vérzsírok 
(lipoproteinek) csoportjába tartozó koleszte-
rin mennyiségének négyötöde a májban ter-
melődik, 20%-a pedig táplálékkal kerül szer-
vezetünkbe. A koleszterin fontos alkotóele-
me a sejtmembránnak, számos hormonnak. 
Emellett lebomlása és átalakulása során ener-
giát szolgáltat, tápanyagul szolgál egyes sejtek 
működéséhez, és szerepet játszik a D-vitamin 
előállításában. A koleszterinfélékre egyaránt 
jellemző, hogy vízben és a vérben rosszul ol-
dódnak, ezért a vérben ún. szállító fehérjék-
hez kötődve vannak jelen. Sűrűségük azon-
ban már eltérő lehet, és ennek révén viselke-
désük is különböző – ez alapján szokás „jó” 
és „rossz” típusát megkülönböztetni. 

Az LDL (low density lipoprotein), az ala-
csony sűrűségű a „rossz” koleszterin. Ez a ko-
leszterint a májból a sejtek felé szállítja, hogy 
azok működését tápanyagként szolgálja. Az 
LDL túl maga szintje azért káros, mert a sej-
tek által fel nem használt koleszterin lerakó-
dik az erek falán, ezáltal keménnyé és me-
revvé teszik azokat, és szűkíti az erek ke-
resztmetszetét – vagyis érelmeszesedést– és 
szűkületet okoz, amelyeknek olyan súlyos 
következménye lehet, mint például a szív-
infarktus. A magas sűrűségű HDL-t (high 
density lipoprotein) szokás „jó” koleszterin-
nek nevezni. Ez kivonja a vérből a felesleges 
koleszterint, és visszaszállítja a májba, ahol 
abból többek között epesavak képződnek, 
amelyek a táplálék emésztését segítik elő. Ez a 
koleszterinféle tehát ellensúlyozza a rossz ko-
leszterin hatását és védi az ereket, éppen ezért 
egészségünk szempontjából nem mindegy, 
hogy vérünkben melyik koleszterinből meny-
nyi található meg.

–  Milyen értékek között kell lennie ideális 
esetben a koleszterinszintnek?

– Vérvizsgálattal lehet pontosan megál-
lapítani a szervezetünkben lévő koleszte-
rin mennyiségét és minőségét. Ennek so-
rán nemcsak a vérben lévő összes koleszterin 
együttes szintjét (összkoleszterinszint) hatá-
rozzák meg, de külön-külön a jó és a rossz 
koleszterin mennyiségét is, amelyeknek egy-
máshoz viszonyított értéke jól jelzi a szív– és 
érrendszeri betegségek rizikóját. Fontos meg-
jegyezni azonban, hogy a normálisnak szá-
mító referenciatartomány laboronként eltérő 
lehet, és az sem mindegy, hogy a kapott ér-
téket kinél mérik: egy normál testalkatú fi-
atalnál, vagy elhízott idősnél. Általánosság-

rVosi roVat

ÁrT vAgy hASZnÁL?
kétségekkel vívódva mutatta a laborleletét egy középkorú férfi. mondjam meg, mi a csuda ez, hogy az egyik ko-
leszterinfajta jelzés nélküli, a másik mellett meg egy kereszt mutatja, hogy kóros értéket jelez. Akkor most melyik 
az igaz a kettő közül – kérdezem a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, dr. metz edit 
angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

ban elmondható, hogy az 5 mmol/l-es érté-
ket veszik a koleszterinszint felső normál ha-
tárának, a 6,5 és 7,8 mmol/l közé eső értékek 
pedig már különösen magasnak számítanak. 
Az egyes koleszterinfajtákat tekintve az LDL 
(vagyis a rossz) koleszterin ideális szintje ma-
ximum 3,5 mmol/l, a jó, (HDL) koleszteri-
né pedig minimum 1 mmol/l. A kettő szint-

je egymáshoz viszonyítva akkor ideális, ha az 
LDL/HDL arány kisebb, mint 3,5.  

Ezek az értékek egészséges emberre vonat-
koznak, akinek már van szív és érrendsze-
ri betegsége, mások, lényegesen kisebbek a 
normál értékek mind az összkoleszterinszint, 

mint a káros LDL koleszterinszint vonatko-
zásában. 

– Utal-e valami jel a megnövekedett ko-
leszterinszintre?

– Nem feltétlenül, ezért van nagy jelentő-
sége a rendszeres orvosi ellenőrzésnek, ha el 
szeretnénk kerülni a végzetes következmé-
nyeket. Örökletes tényezők és az életmód 
egyaránt befolyásolják a koleszterin szint-
jét, ami az életkor előre haladtával egyre nő. 
Már fiatal felnőttkortól érdemes figyelni erre, 
és 30 éves kor fölött évente elvégeztetni ko-
leszterinszint-mérést, még akkor is, ha az elő-
ző vizsgálat eredménye nem utalt kóros elté-
résre. Különösen fontos az ellenőrzés azok-
nál, akik fokozottabban veszélyeztetettek: 
ha a családban gyakori a magas koleszterin-
szint, valamint elhízás, dohányzás, fokozott 
alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód 
és állandó stressz esetén. A megelőzést szol-
gáló ellenőrzéssel együtt érdemes figyelnünk 
a táplálkozási szokásainkra is. Egy ötletként 
ajánlom az étkezési korpa mellett  a ma egyre 
divatosabb sütőtököt. Ez magas béta-karotin-
tartalmú zöldség, amely erőteljesen serken-
ti az immunrendszert, rákmegelőző hatású, 
csökkenti a szívbetegségek kialakulásának 
esélyét, azonban a kalóriaértékét figyelembe 
kell venni!

metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon találha-
tóak meg.  főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses ekG, valamint alsó-
végtagi Doppler vizsgálatokra bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a 
szakrendelő ii. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pén-
teken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pedig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizs-
gálatok.  Gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszámon  lehetséges a bejelentkezés. 
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Finnország sorsát és a finn tuda-
tot az ország Kelet és Nyugat köz-
ti helyzete alakította. A XIII. szá-
zadtól Finnország svéd befolyás 

alá került és a XIV. században a Svéd Biro-
dalom részévé vált. 1809-ben Svédország, 
miután elvesztette az Oroszország elleni 
háborút, átengedte Finnországot a nyer-
tesnek, így Finnország önálló nagyher-
cegség lett Oroszországban. A XIX. szá-
zad folyamán az orosz elnyomás alatt, il-
letve hatására a finn nemzeti érzés erősö-
dött, a nyelvkultúra virágzott, a politikai 
függetlenég iránti igény növekedett. 1906-
ban az országban új alkotmányt fogadtak 
el, amely az egyenlő és általános választó-
jogon alapult, a finn nők voltak az első nők 
Európában, akik választójogot kaptak. A 
2. világháború óta Finnország a semleges-
ség pártjára helyezkedetett és nem kötött 
katonai megegyezést. Ezzel alapozta meg 
a jelenlegi jólétet. Az ország aktívan részt 
vett a világbéke, a leszerelés és a nemzet-
közi együttműködés előmozdításában. 
1995 óta az Európai Unió tagja. 

Finn ünnEpEK
A finnek szívesen és gyakran használják a 
nemzeti lobogót ünnepségek alkalmával, 
vagy ha úgy érzik, hogy a helyzet megkí-
vánja. Így sokszor zászló felvonásával ad-

nak hírt esküvõrõl, érettségirõl, gyermek 
születésérõl, kedves vendég jövetelérõl. 
Több olyan ünnep van, amely a finn kul-
túrtörténet nagy alakjaihoz kötődik: 
Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) köl-
tő, a nemzeti romantika vezéralakja, a finn 
himnusz svéd szövegének szerzője; Mikael 
Agricola (kb. 1510–1557), hitújító, biblia-
fordító, a finn irodalmi nyelv megterem-
tője; Johan Vilhelm Snellman (1806–1881), 
filozófus, államférfi, a finn nemzeti törek-
vések első élharcosa; Eino Leino (1878–
1926) költő, az újromantika legjelentősebb 
képviselője és Aleksis Kivi (1834–1872) 
író, a finn nyelvű irodalom atyja. 

HElsinKi - ÉsZaK mEtropolisZa
Az emberléptékű Balti-tenger parti met-
ropoliszban megkapó harmóniában való-
sul meg a nyugalom és a nyüzsgés egysé-
ge. Helsinki az Európai Unió legészakab-
bi fővárosa. Lakosainak száma nem éri el 
a 600 ezer főt – a külvárosokban élőkkel 
együtt is alig haladja meg az egymilliót. 
A város az elmúlt évtizedekben többször 
került a nemzetközi figyelem központ-
jába: 1952-ben nyári olimpia színhelye 
volt, 1990-ben itt került sor az első ame-
rikai-szovjet csúcstalálkozóra is. Helsin-
ki 2000-ben az Európa Kulturális Fővá-
rosa címet viselte. 2007-ben szintén Hel-
sinkire irányult az egész kontinens figyel-
me, amikor a helyi Hartwall Aréna adott 
otthont az Eurovíziós Dalfesztivál döntő-
jének. Bár egy viszonylag „fiatal” főváros-
ról van szó, mégis sokféle építészeti stílus 
– az 1800-as évek empire stílusától kezdve 
a kortárs áramlatokig – keveredik. A város 

Finnország
az erDők és taVak orszáGa
finnországot, Az erdők és tA-

vAk országát tAlán leginkább 

érintetlen természeti szépsége 

teszi híressé. a messze észa-

kon nyaranta tíz héten 

át tartanak a fehér éjsza-

kák, amikor is a nap nem 

nyugszik le. Az ország szép-

sége számos művészt megihle-

tett, köztük A zeneszerző jeAn 

sibeliust és Az építész és formA-

tervező AlvAr AAltót. finnor-

szág számos élsportolót is 

Adott A világnAk, köztük mikA 

häkkinen és kimi räikkönen 

formA–1-es Autóversenyzőt.

12. rész
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látképét a fehér színű evangélikus katedrá-
lis uralja, amely a hajóval érkezők számá-
ra már messziről jelzi és eltéveszthetetlen-
né teszi az úticélt. A finn fővárosba láto-
gató turisták számára megannyi izgalmat 
tartogatnak a péntek és a szombat esték is. 
Ilyenkor a máskor talán zárkó-
zottabbnak, visszahúzódóbb-
nak tűnő finnek is a közkedvelt 
klubokba sereglenek. Aki más-
fajta kikapcsolódásra vágyna, 
annak ott vannak például a mú-
zeumok. Igencsak sokatmondó 
adat, hogy a lakosság számához 
viszonyítva Finnország büszkél-
kedhet a legtöbb ilyesféle kultu-
rális objektummal – ezek közül 
Helsinkiben a Nemzeti Múzeum, 
a finn és európai festészetben 
„utazó” Ateneum, illetve a mo-
dern művészetre specializálódó 
Kiasma felkeresése javallott kiváltképp.

FinnorsZáG ViláGÖrÖKsÉGEi
Merenkurkku a Botteni-öböl legkeske-
nyebb része, nagyjából a finn Vaasa és a 
svéd Umeå városok között található. Kb. 
70–80 km széles. Itt a föld évente kb. 8–9 
mm-t emelkedik megnövelve a szárazföld 
területét. A két ország közötti híd építése 
időről időre felmerül, de komolyabb szán-
dék egyelőre nem jelentkezett. Sammalla-
hdenmäki bronzkori temetője régészeti le-
lőhely Finnországban. A Finnország nyu-

gati tengerpartján 
fekvő Rauma óvá-
rosa szépen kép-
viseli a faházak-
ból álló skandináv 
városok arculatát, 
ezért 1991-ben az 
UNESCO felvette 
a Világörökség-lis-
tára. 

Kultúra
Annak ellenére, hogy az átlag magyar olva-
só keveset tud a finn irodalomról, a Kale-
valáról már mindenki hallott. A világszer-
te ismert nemzeti eposzt több mint negy-
ven nyelvre fordították le. A finn festészet 
a 19-20. század fordulóján élte aranykorát. 
A korszakot olyan Európa szerte ismertté 
vált művészek neve fémjelzi, mint a törté-
nelmi témájú képeket festő Albert Edelfelt, 
a realista Eero Järnefelt, és szimbólumok-
ra építő, festményein és a tamperei székes-
egyház freskóin sajátos világot ábrázoló 
Hugo Simberg Az európai filmművészet 
kiemelkedő alakja Aki Kaurismäki, aki-
nek nevéhez olyan, Magyarországon is ve-
tített filmek fűződnek, mint a Bohémélet, 
a Leningrád cowboys, a Gomolygó felhők 
vagy a Juha. 

Legutóbbi filmje, melynek címe A múlt 
nélküli ember, a cannes-i filmfesztiválon 
aranypálma díjat nyert, és Oscar-díjra is 
jelölték.

FinnEK KonyHáJa
A finn szakácsművészetre főként az euró-
pai kontinentális, az orosz és a svéd kony-
ha volt nagy hatással. A hagyományos finn 
ételek kedvelt alapanyaga a hal (elsősorban 
a lazac, valamint a tarka menyhal ikrája), 
továbbá a rénszarvashús. A helyi speciali-
tások között említhető a karjalanpiirakka 
(rizsből vagy burgonyából készült karjalai 
pirog) és a kalakukko (hallal és disznózsír-
ral töltött kenyértészta kisütve).

Fedezze fel Ön is az ezer tó országát. Jó 
utazást!

Vetési Zsófia

barangoló ‒ utaZás aZ Eu taGállamoKBan

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

tuomiokirkko 
katedrális 
Helsinkiben

kimi Räikkönen

12. rész
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Áprilisban minden patron- és 
tonertöltésből 20% kedvezményt adunk 
A kedvezmény csak a kivágott hirdetéssel együtt érvényes!

Áprilisi akció: 8 db igazolványkép 
1100 Ft helyett 799 Ft. 

A kedvezmény csak a kivágott hirdetéssel együtt érvényes!

Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 118.
Tel.: 06-27/344-886 Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-12
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www.photohall.hu
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Nemcsak télen, a fagyok előtt, hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is érdemes ellenőrizni a víz-
mérőket.

A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna tisztán tartásáról és a vízmérők épségének 
megőrzéséről a fogyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok 
elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálni a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi há-
zakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellőztetjük az aknát, így a mérők megóvhatók a korróziótól. A 
kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, 
hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket. 

A DMRV Zrt. (Vízmű) szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellen-
őrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvé-
nyét, és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet 
a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Ellenkező esetben utólag várat-
lan meglepetés érhet minket!

Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor is meghibásodás lehet a hálózaton. 
Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket.

Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízórák rendelte-
tésszerű működtetése közös érdekünk!

DMrV zrt.

Tavasszal is célszerű ellenőrizni a vízóraaknát!
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LASSELSBERGER – KNAUF, BAUMIT, SAKRET

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK: 
Austrotherm, Lasselsberger-Knauf, 

Baumit, Masterplast

HOMLOKZATI ÉS LÁBAZATI SZÍNEZŐ VAKOLAT: 
REVCO

SZIGETELŐANYAGOK: Rockwool, Charvát 

KÉMÉNYRENDSZEREK: 
Schiedel, Leier

TÉRKÖVEK: Leier

Bramac, Azzuro, Leier, Mediterrán, Tondach, Creaton

TETŐABLAKOK

TETŐCSEREPEK:  
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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

• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítás-
sal megoldható! T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070 • Költöztetés a 
hét végén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, 
sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-
30-623-1481, 06-27/337-353 • Parkettás vállal hagyományos, szalag, la-
minált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177  
• Dunakeszi-Gyártelep Kiserdő utca Duna felőli végén lévő garázssoron 18 
m2-es garázs eladó (450.000 Ft). Tel.: +36-70-574-5530

APróHirDetéSek

széchenyi Kupa kosárlabda találkozót a posta utcai tornate-
remben rendezték meg, Ibrányi Márta tanárnő szervezésével.
Jubileumi széchenyi Kosárlabda Kupára pest megyéből három 
csapatot hívtunk meg – mondta tanárnő. – olyan csapatokat 
próbáltunk keresni, ahol a lány kosárlabdások vannak több-
ségben. a megérkező csapatok: Budakeszi, Hévízgyörk és Gö-
döllő csapatai voltak. 
– Nagyszerű Széchenyi siker született, minek köszönhető?
– Gyerekeink elsős koruk óta ismerkednek a kosárlabda sport-
ággal, többen a Csata DsE utánpótlás csapatában játszanak, 
és heti rendszerességgel oda járnak edzeni. minden mérkő-
zést nagy főlénnyel tudtuk megnyerni.
– A torna végeredménye és a különdíjasok.
– Győztes a széchenyi istván á. i., 2. Budakeszi széchenyi ist-
ván á. i. , 3. Gödöllői Bocskai sE, 4. Hévízgyörk petőfi DsK. 
a torna legeredményesebb játékosa Herjeczki Patrícia. a leg-
jobbak címet szerezték meg a következőkben: játékos Jambrik 
Barbara, büntetődobó Horváth Kitti, csapat legjobb játéko-
sa Kovács Réka. Valamennyien a dunakeszi széchenyi iskola 
sportolói.
– Dicsérték a színvonalas rendezést.
– a torna megrendezéséhez szükség volt a 2. számú DsE, és 
a szülők közösségének támogatása. Ezúton szeretném megkö-
szönni a kosaras játékosaink szüleinek a torna sikeréért végzett 
áldozatos munkájukat.

(solymosi)

KosárlaBDa

Széchenyi a legjobb
BS GYÓGYÍTÓKÖZPONT
BIOPTRON SZÍN- ÉS FÉNYTERÁPIA 

valamint  
MAGNETER MÁGNESTERÁPIA.

Ízületi, rheumatológiai fájdalmak, 
sérülések, hegek,  

pattanások, belgyógyászati  
problémák, allergia  

és egyéb betegségek kezelése. 

Kedvező áraK, minőségi 
KezelőeszKözöK. 

A hIRdETÉS FElMuTATójÁNAk  
AZ ElSő kEZElÉS INGYENES! 

Tel.: +36-20-253-2109
www.bsgyogyitokozpont.hu

KeréKpárüzlet  
és szerviz 

fót, BaLaSSa u. 68.  tel.: +36-20/551-9557
Nyitva: K-P: 10-18h, Szo: 9-13h 

www. bicajosbolt.hu

Minőségi német-svájci
- használt kerékpárok
- új alkatrészek
- felszerelések árusítása

Okleveles gyógytOrnász – az Ön otthonában –  
vállal műtétek utáni rehabilitációt, mozgásszervi  

panaszok pl. gerincbántalmak kezelését.  
tel.: +36-70-371-9931 Bitskey Ilona
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tavaszi akCió!

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

Visszatérő Ügyfeleknek törzsvásárlói kedvezmény -10%. Egyéb kedvezményeinkről 
érdeklődjön üzletünkben! A kedvezmények össze nem vonhatók!

„Hagyja a dagadt ruhát másra!” Bízza az ANGYALMOSODÁRA!

mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás
www.angyalmosoda.hu

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

- szőnyegtisztítás    1090 Ft/m2-től  - gyapjútakaró tisztítás   1500 Ft/db
- függöny mosás, tisztítás vasalva    860 Ft/kg-tól  - ing mosva, vasalva      460 Ft/db
- nadrág, szoknya tisztítás     800 Ft/db - kabáttisztítás    1500 Ft/db

VÁLLALKOZÁSI KFT.

 konténeres sittszállítás
 sóder, homok, fuvarozás.

Rendelésfelvétel telefonon  
szombaton és vasárnap is.

2120 dunakeszi, szent istván u. 1.
Tel.: 27/341-497, 27/341-789

fax: 27/341-045

hazai mérkőzések
a Vasutas az nB iii mátra csoportjában szerepel, márciusban 6 pontot 
szerzett, és a tabellán a 10. helyen állnak. 
DVsE-salgótarján 1-0 (G: madar)
Felsőtárkány-DVsE 1-3 (Vitányi, murányi, lőrincz)
Hevesi sC-DVsE 2-1 (murányi)
Vasas ii – DVsE 2-0

hazai mérkőzések
iV. 9. 16.30 DVsE-
Balassagyarmat, 
iV. 23. 17.00  DVsE-Gyöngyös
V. 7. 17.00 DVsE-putnok

a pest megyei i/B bajnokság-
ban szereplő Kinizsi első csapata márciusban 7 pontot szerzett, így a 
tabella 4. helyén áll. a második helyen álló Kisnémedi csapatát hazai 
pályán legyőzte.

Dunakeszi K – isaszeg 2-1 (G: Veres, Kalicz), pilisszentiván-Dunakeszi K 
3-1 (Katona), Vácduka-Dunakeszi K 3-3 (Veres Cifra, Balai),
Kisnémedi- Dunakeszi K 2-3 (Füzesi 2, Veres)

hazai mérkőzések
iV. 16. 16.00 Dunakeszi K-Csomád, iV. 30. 16.00 Dunakeszi K-Verőce
V. 7. 16.30 Dunakeszi K- aszód. 
a pest megyei iii. osztályban szerepel a Kinizsi második csapata.
Dunakeszi K ii – Csobánka 3-0. a vendégek visszaléptek a bajnokság-
ból, így 3 pont a Kinizsié. tinnye-Dunakeszi K. ii 3-3 (Füzesi 2, szabó 
11-ből). Dunakeszi K. ii – Fót 1-0 (szabó)

szöveg, kép: solymosi lászló

a Kinizsi legyőzte Kisnémedit

Vállalkozásoknak: 
▶ Beszámoló és bevallások készítése
▶ könyvelés  
▶ Hatósági képviselet
▶ Bérszámfejtés és Tb ügyintézés
▶ adó optimalizálás 
▶ könyvvizsgálat
▶ Pályázatírás
MagánszEMélyEknEk: 
▶ szJa bevallások készítése

kÖNYVelÉs, szja
Tolnai Számviteli és Építőipari Szolgáltató Bt.

Kérjeajánlatunkat!

Iroda: 2151 Fót, Szent Benedek park 26.
Tel.: +36-30-297-6782,  E-mail: tolnai.bt@invitel.hu

A VAsUtAs NB II NyUGAtI CsopoRtjÁBAN, RÁjÁtszÁsBAN 
Az első öt MÉRkőzÉseN NÉGy poNtot szeRzett. NÉGy 
HAzAI MÉRkőzÉs köVetkezIk, VAN MIt jAVítANI.

DVSe-Bp. honvéd 28-28 (Bagi 6, Kocsis 5, iváncsik 4, Králik 3, antoni 
3, Járdi 2, szemenyei 2, Csuka 2, Volentics 1)., DVSe-pénzügyőr 31-
29 (Csuka 9, Kocsis 9, iváncsik 5, Bagi 4, Králik 2, szemenyei 1, Kalmár 
1), MAFC-DVSe  35-35 (Csuka 15, Bagi 7, Járdi 3, Kocsis 3, antoni 3, 
szemenyei 2, iváncsik 1. Králik 1), XVI. kerület –DVSe 29-21 (Csuka 
5, Bagi 4, iváncsik 3, martisz 2, Kalmár 2, Králik 1, Kocsis 1, Farkas 1, ta-
nács 1, szemenyei 1), Tarján Se-DVSe  35-32 (Csuka 8, illés 8, Kocsis 
5, Bagi 4, Králik 3, szemenyei 2, Kalmár 2)

hazai mérkőzések
iV. 23. DVsE-XVi. Ker., iV. 28.  DVsE -tarján sE.
a mérkőzésekre a sportcsarnokban kerül sor 18 órai kezdettel, előtte 
16 órától az ifjúsági csapatok játszanak. 
a Kinizsi női kézilabda csapata a pest megyei bajnokságban szerepel, 
jelenleg a negyedik helyen áll.
Dunakeszi KSe - gödi Se 24-24 (Blaskó 11, Földesi 3, Kollarics 3, 
sziliczi 3, orszánszky 2, temleitner 1, Honti 1)
Dunakeszi KSe - Verőce Se 31-27 (Blaskó 13, Kollarics 7, Horváth 
4, sziliczi 3, Honti 2, orszánszky 2)

solymosi lászló

saKK
a pest megyei szuper bajnokságban Dunakeszi Kinizsi – Gödöllő  
1,5-8,5 (Győz: molnár sándor, döntetlen Batisz miklós)
2011. március 26-án Gödöllőn rendezték meg a pest megye  
2010-2011. évi i–ii. korcsoportos egyéni sakkversenyt.  
a ii. korcsoportban 5. lett Kovács Dániel (Fazekas általános iskola).
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KörNYEzEtvÉDELEmmEL  
a PÉNztárCája vÉDELmÉÉrt!
NE DOBja EL KImErüLt aLKáLI ELEmÉt
HaSzNáLjON INCOmP aLKáLI ELEm

rEGENEráLó KÉSzüLÉKEt!

érdeKlődjön Az incoMp 
szAKüzletében!

MOST ÉRDEMES MEGÚJULNI!
Wagner soLar HUngÁria  Kft. 

Elérhetőségeink: 
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.
telefon: (+36) 27 548-440

e-mail: info@wagnersolar.hu
www.wagnersolar.hu

Pellet kazán + levegős hőszivattyú +  
napkollektoros rendszer április 30-ig  

2 417 695 Ft + ÁFA helyett 
1 795 000 ft + ÁFA

további részletek honlapunkon: 
www.wagnersolar.huTavaszi AKCIÓ 

m 

Coolwex pellet kazán + levegős hőszivattyú  

fűtésre- hűtésre és melegvíz előállításra, 

28% kedvezménnyel, 

nettó 1 365 000,- Ft- ért. 

Az AKCIÓ MÁRCIUS 31-ig beérkezett 
megrendelésekre vonatkozik. További részletek 
honlapunkon: www.wagnersolar.hu

MOST ÉRDEMES MEGÚJULNI ! 

WAGNER SOLAR HUNGÁRIA  KFT. 

Elérhetőségeink
2120 Dunakeszi, Fóti út 92. 
Telefon: (+36) 27 548-440 

E-mail: info@wagnersolar.hu
Web: www.wagnersolar.hu

Felejtse el a függőséget, és 
válassza aKCiós termékeinket!

2151 fót, Dózsa György út 19. www. multicash.hu
tel.: +36-30/954-3225, +36-20/932-0655

meGnyitottunk!
www.multicash.hu

Új helyen megnyílt fót első pénzügyi-,  
szolgáltató irodája.

nálunk eGy helyen intézheti PénzüGyeit.

szolGáltatásaink:
  könyvelés    cégalapítás 
  könyvvizsgálat    hitel, biztosítás
  ingatlaniroda    ügyvéd - Jogi képviselet
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5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. április 21 – 2011. április 23. között 2011. április 21 – 2011. április 23. között 2011. április 21 – 2011. április 23. között

F ó t F ó t F ó t

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.

A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza Magával és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges
- fix áras termékekre a kupon nem érvényesíthető (pl: cigaretta,  feltöltőkártya)

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. április 21 – 2011. április 23 . között

dunakeszi polgar 190x132 mm:dunakeszi lap 190x132  2011.03.25.  13:03  Page 1

Rév Festék
KisáRuház

Hőszigetelő rendszerek vására 
a Rév Festék Kisáruházban!

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

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

tavaszköszöntő árbumm!

héra prémium egyrétegű színes beltéri falfesték 5 l csak  4990,-  (999 Ft/l)

Diszperzit fal- és mennyezetfesték 14 l csak  2590,-  (185 Ft/l)

Hőszigeteléshez kérje egyedi ajánlatunkat!
Nyitva: miNdeN Nap


