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Ingyenes hallásszűréssel 
várjuk önt és családját!

www.victofon.hu
a             -on is

06-30/605-2339
Dunakeszi  

szakorvosi  
Rendelőintézet,  

auDiológia

2120 Dunakeszi,  
Fő út 75-81.

Használati melegvíz, fûtésrásegítés Német ország 
piacvezetô napkollektoraival 50%-os, akár 800.000 Ft 
állami támogatással! 

Ügyfeleinknek a pályázati dokumentáció összeállítása 
díjmentes.

Forduljon a szakértôhöz! 
Részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat a 
(27) 548 440-es telefonszámon!

Csökkentse költségeit 

napkollektorral!

www.wagnersolar.hu

Wagner Solar Hungária Kft. 
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

Wagner Solar - Dunakeszi Polgár 93x132 mm.indd   1 2011. 10. 25.   15:05:18

Elérhetőségeink: 
Dunakeszi, Széchenyi u. 68. (a Frédikevill felett)

NYITVA: hétfőtől-péntekig: 8-11h, 16-21h-ig
Telefon: +36-70/214-9956

web: www.eletfastudio.hu  •  e-mail: info@eletfastudio.hu
Keress minket a FACEBOOK-on is!

Dunakeszin, a Frédikevill áruház első 
szintjén, gyönyörűen felújított  
környezetben, légkondicionált teremben 
várunk szeretettel!
Új nyitvatartás:
Hétfőtől-péntekig: 8-11-ig, majd 16-21-ig.

Amit nálunk kipróbálhatsz: aerobic, pilates, body art, zumba, hastánc, 
jóga, kültéri zsírégető edzés, kismama és baba-mama torna,  
gerinc tréning.
Újdonságaink szeptembertől:
• játékos angol (csoportos foglalkozások, dalok, mondókák tanulása 
játékosan, mozgással egybekötve) • tapicskoló (www.tapicskolo.hu)  
• infraszauna • kerekítő (ölbeli játékok és mondókák) • szülinapi 
zsúrok lebonyolítása • Óperenciás délelőtt (pihentető délelőtt a 
szülőknek és izgalmas program a csemetéknek)

Mosolyogj, és a világ  
visszamosolyog rád!

Órarendet a www.elefantstudio.hu-n tudod megnézni,  
telefonos bejelentkezés szükséges!

Októbertől minden hónap első szombatján bababörzét  tartunk, ahol hasz-
nált játékokat, gyermekruhákat, babakocsit, könyveket vásárolhatsz, illetve 
csere-berélhetsz!
Jön a rossz idő, frissülj fel Infraszaunánkban!
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E
zt követően Kovács Gáborné, a 
Fazekas Mihály Általános Is-
kola igazgatója mondott ünne-
pi beszédet, melyben felidézte a 

forradalom és szabadságharc sorsdön-
tő napjainak történéseit. Hangsúlyozta, 
hogy újkori történelmünk legnagyobb 
tisztítóviharára, köztársaságunk lété-
nek megteremtőjére emlékezünk. A to-
vábbiakban megemlítette a Közgazda-
sági Egyetem diákgyűlését s az ott meg-
fogalmazott felhívás részletét: „Felada-
tunk kettős, az igazi demokratizmus 
követelése, szélesítése és megteremté-
se a gazdasági és politikai életben egy-
aránt. Mindenféle szélsőséges, provoká-
ciós és anarchista megnyilvánulás lesze-
relése és elfojtása.” 

Beszédében a korabeli szabad sajtó ok-
tóber 28. és november 5. között megjelent 
cikkeiből idézte fel a forradalom dicsősé-
ges és tragikus napjait. Szomorú összeg-
zésként elmondta, hogy a forradalom 
alatt 2500 ember vesztette életét a har-
cokban, s a megtorlás során 21 ezer pert 
indítottak, 16 ezer ember került börtön-

be, 13 ezer internálótáborokba, 300 em-
bert pedig kivégeztek. Az országot több 
mint kétszázezren hagyták el.  

„Mélységes tisztelettel és főhajtással 
kell adóznunk a hősöknek, a sok ezer ér-
telmiségi és munkásfiatalnak, akik egy 
független és szabad Magyarország gon-
dolatától fűtötten vívták harcukat. Mély-
séges főhajtás és tisztelet azoknak, akik a 
legtöbbet, életüket adták azért, hogy fel-
emelt fejjel és megaláztatás nélkül járhas-
sunk ebben az országban” – mondta be-
fejezésül.

Ismét a kórus műsora következett, 
majd sor került a koszorúzásra. Elsőként 
Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési 
képviselő és Erdész Zoltán alpolgármes-
ter helyezték el a hála és megemlékezés 
virágait, majd a pártok, kisebbségi ön-
kormányzatok, intézmények, civil szer-
vezetek és magánszemélyek rótták le ke-
gyeletüket.

Az ünnepség a Szózat hangjaival feje-
ződött be.

Katona M. István
A szerző felvételei

Dunakeszi Város Önkormányzata október 23-án renDezte meg az 
1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmá-
ból a városi ünnepséget a kegyeleti parkban, a gólya szobornál. 
nyitányként hangfelvételről elhangzott dörner györgy tolmá-
csolásában az aki magyar… című irodalmi válogatás részlete, 
majd az esős idő ellenére is szép számban megjelent közönséget 
LeGINdI TÍMeA köszöntötte. a himnusz eléneklését követően a 
harmonia sacra kórus előadásában, szakáll lászlóné vezény-
letével meghallgatták halmos lászló és sík sándor áldjátok 
istenünket című művét a 66. zsoltár átirata alapján.

'56-os megemlékezés
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– Az elmúlt tizenkét hónap eredményei, 
a lakossággal folytatott folyamatos párbe-
széd tapasztalatai is azt igazolják, minden-
ki érzékeli, hogy 2010. október 3-án egy új 
korszak vette kezdetét Dunakeszin. A pár-
beszéd, az együttgondolkodás, a közös cse-
lekvés jellemzi a képviselő-testület tevé-
kenységét. A konstruktív gondolkodás, 
az alkotó szellemiség segíti közös céljaink 
megvalósítását, választási ígéreteink be-
teljesülését. Valamennyi képviselőtársam-
mal az új politikai stílus és kultúra jegyé-
ben írtuk alá azt az Együttműködési megál-
lapodást, amely 2010 és 2014 között garan-
tálja a városüzemeltetési és városfejlesztési 
elképzeléseink valóra váltását. Meggyőző-
désünk, hogy a választóinktól kapott biza-
lommal és felhatalmazással akkor szolgál-
juk legjobban Dunakeszi javát, ha a jó gaz-
da gondosságával és felelősségével intézzük 
a város ügyeit. A megtisztelő bizalommal 
élni, nem pedig visszaélni szeretnénk. Ér-
tékrendünk szerint a képviseleti demokrá-
cia azt jelenti, hogy megbízóinknak, válasz-
tóinknak tudniuk, ismerniük kell, hogyan 
sáfárkodunk közös értékeinkkel. Ezért tart-
juk fontosnak, hogy folyamatosan – ne csak 
a négy éves választási ciklus végén – tájé-
koztassuk választóinkat az elvégzett felada-
tokról. Egyéni képviselőink e lap hasábja-
in havonta adnak számot tevékenységük-
ről, a körzetükben végzett munkáról, az ott 
élő közösség érdekét szolgáló törekvéseik-
ről. Negyedévente pedig önálló kiadvány-
ban összegzik munkájukat, míg a polgár-
mester az idén első alkalommal megjelente-
tett kiadványhoz hasonlóan évente tájékoz-
tatja tevékenységéről, a város fejlődéséről, 
terveiről Dunakeszi polgárait. Bízunk ben-

ne, hogy – a valamennyi háztartásba kéz-
besített kiadvány tartalmának ismeretében 
– a családok is úgy ítélik meg, jól sáfárkod-
tunk közös adóforintjainkkal, a város előtt 
kínálkozó lehetőségekkel. 

– Már a választás után megkötött Együtt-
működési megállapodás is jelezte, a vá-
ros érdeke valamennyi képviselő számára 
felülírja a pártpolitikai ambíciókat, azt su-
gallta, hogy új korszak veszi kezdetét a he-
lyi közéletben, a várospolitikában. Ennek is 
köszönhető az elmúlt 365 nap sikere?   

– Határozottan mondhatom, hogy igen. 
Mindannyian láthattuk, hogy a korábbi 
években sokszor béklyóként szorította a ha-
tékony testületi munka menetét a demokrá-
cia jegyében vívott politikai küzdelem. Sok 
energiát vont el a már-már személyeskedés-
be torkolló vita. Ez a képviselő-testület a 
fejlődés, a haladás, az együttműködés mel-
lett tette le voksát. Mindenki meg tudja va-
lósítani elképzeléseit a saját területén, mi-
közben mindannyian egy irányba húzzuk a 
város szekerét, szolgáljuk Dunakeszi javát. 

– Megannyi beruházás, a kis, lokális 
közösségek, a 40 ezer lelket számláló vá-
ros életét egyaránt szolgáló fejlesztések, új 
megoldások közül mit emelne ki legszíve-
sebben?  

– Szívem szerint mindegyiket. Jó érzés 
végig lapozni a kiadványt, amely megörö-
kítette a város életét, bemutatja mindazo-
kat a beruházásokat, melyek könnyebbé, 
komfortosabbá formálták a Dunakeszin élő 
emberek életét, hétköznapjait. Nagy öröm 
számunkra, hogy megépült a körforgal-
mi csomópont a Luther Márton téren, át-

adhattuk a Fő úti– Liget úti kerékpárutat. 
Megújult és kibővült az SZTK parkolója, si-
került 13 utcát leaszfaltoznunk, hét új tan-
termet adtunk át a tanévnyitón a Bárdos is-
kola alsó tagozatosainak. Megnyílt a Szent 
Erzsébet Óvoda, több óvodában és iskolá-
ban hajtottunk végre felújításokat, játszótér 
épült az Alagliget lakóparkban, közel két-
száz parkoló újult meg a Barátság úti lakó-
telepen. Szerencsére még hosszasan lehet-
ne sorolni a megvalósított fejlesztések, új-
donságok sorát, melyben ki kell emelnem 
a tavaly decemberben alakult Programiro-
da tevékenységét. Az iroda munkatársai ne-
gyedéves rendszerességgel gyűjtik egy cso-
korba a város rendkívül gazdag kulturális, 
sportprogramjait, az iskolák, intézmények, 
civil közösségek rendezvényeit, melyet a 
Kultúrnegyed című kiadványban ajánla-
nak a közönség megtisztelő figyelmébe. A 
helyi műsorkalauz is jól reprezentálja Du-
nakeszi pezsgő, lüktető kulturális, sport- és 
közösségi életét. Fontosnak tartjuk, s ezért 
mindent meg is teszünk, hogy minél többen 
érezzék: Dunakeszi a Mi városunk!

– Elégedett az első esztendőben elért 
eredményekkel?

– Külön örülök, hogy városépítő alkotó 
munkánkban segítő támogatókra találtunk 
az intézmények, illetve a Polgármesteri Hi-
vatal vezetőiben és munkatársaiban. Mind-
annyiunk közös célja, hogy a város adófizető 
polgárai munkánk révén azt érezzék: mi ér-
tük vagyunk, őket szolgáljuk. Bízom benne, 
ha végig lapozzák a Biztonság és fejlődés cí-
men kiadott tájékoztatónkat, akkor ez az ér-
zés még inkább megerősítést nyer bennük.

Vetési Imre

Biztonság	és	fejlődés

a jelenlegi képviselő-testület az 
első, amely a négyéves ciklus-
nak már az első esztendejében 
elvégzett munkálatairól is 
tájékoztatja dunakeszi polgá-
rait. "biztonság és fejlődés" 
címmel látott napvilágot az a 
20 oldalas, igényes kivitelű ki-
advány, amely sok színes képpel 
illusztrálva mutatja be a 2010. 
október 3-a óta megvalósított 
– kétszáznál is több – beruhá-
zást. miért tartotta fontosnak, 
hogy a helyi nyilvánosság csa-
tornái mellett ilyen formában 
is számot adjon az elvégzett 
feladatokról, tájékoztassa a 
lakosságot? – kérdeztük dióssi 
csaba polgármestertől. 



aktuális

M
int mondta, az új 
vezetésű önkor-
mányzat fontos-
nak tartotta, hogy 

az elesettekkel, a szociálisan 
nehéz helyzetbe került em-
berekkel is a XXI. század el-
várásainak megfelelő helyen 
foglalkozzanak a szolgála-
tok. Ezért is született meg az a 
döntés, hogy az évek óta üre-
sen álló épületet erre a célra 
újítják fel, alakítják át.

Az emeleten kaptak helyet 
a szolgálatok irodái, az ügy-
felekkel való kapcsolattartást 
szolgáló, személyiségi jogokat 
is figyelembe vevő szempont-
ok szerint kialakított úgyne-
vezett interjúszobák. Emel-
lett a földszinten egy több 
funkciós irodahelyiség is a 
két szolgálat szakmai munká-
ját segíti.

Az ünnepség fényét a Farkas 
Ferenc Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény növendékei-
nek színes előadása emelte. 

– Ünnepelni jöttünk ma ide, 
köszönteni Önöket, akik ne-
héz helyzetekben állnak helyt 
nap, mint nap. Önök az Ön-
kormányzat kinyújtott keze 
– kezdte ünnepi beszédét Cs. 
Bíró Attila. Mint a Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
fogalmazott, nehéz hivatás a 
szociális munka, amely nem-
csak sokoldalú szakértelmet, 
felkészültséget kíván, de ha-
talmas áldozatvállalást, em-
berséget, őszinte együttérzést 
is. Majd így folytatta a terület 
városi vezetője: – Nagyon ko-
moly, kitartást követelő idő-
szakot tudhatunk magunk 
mögött, s bizony hasonló jövő 
elé nézünk. A kialakult szoci-
ális válság nem oldódik meg 
egyik napról a másikra, jó 
ideig szembe kell még nézni a 
szegénységgel és kilátástalan-
sággal. Az elvégzendő feladat 
komoly anyagi ráfordításokat 
kíván mind országunk Kor-
mányától, mind az Önkor-

mányzattól. Azonban Önök-
kel együtt – hiszem – képesek 
leszünk elvégezni az előttünk 
tornyosuló munkát. Beszédé-
nek végén Cs. Bíró Attila Van 
Gogh híres holland festő sza-
vait kölcsönözve zárta gon-
dolatait: "Minél tovább gon-
dolkodom, annál inkább ér-
zem, hogy nincs semmi, ami-
ben nagyobb művészet lenne, 
mint szeretni az embereket"

Ezt követően a város alpol-
gármestere, Erdész Zoltán is 
megköszönte a Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezető-
jének, valamint a terület dolgo-
zóinak azt az áldozatos mun-
káját, melynek eredményeként 
új épületben kapott otthont a 
Gyermekjóléti és a Családse-
gítő Szolgálat. Majd egy po-

hár pezsgővel történő koccin-
tást követően bensőséges foga-
dás keretében vendégül látták 
a város szociális területén dol-
gozó munkatársait.

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Avató ünnepség 
a Szociális Munka Napján

sokévi hányattatás után végre mél-

tó helyen folytathatja munkáját a 

gyermekjóléti szolgálat és a csa-

ládsegítő szolgálat – fogalmazott 

dióssi csaba a szociális munka napja 

alkalmából megtartott ünnepségen. 

a város polgármestere megkÖszÖn-

te a szociális területen dolgozók 

áldozatos munkáját és átadta új 

funkciójának a bajcsy-zsilinszky úton 

található épületet. 
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az önkormányzat egyik nagyívű terve, hogy  
2014-ig nívós, a helyi polgárok által kedvelt 
városközponttá formálja a polgármesteri hiva-
tal mellett lévő dózsa györgy teret. az évek óta 
dédelgetett impozáns terv magába foglalná a 
tér arculatának átalakítását, melyben helyet 
kapnának éttermek, kávézók, a lakosság igé-
nyeit kiszolgáló üzletek. olyan városközpontot 
szeretnénk felépíteni, melyre minden dunakeszi 
polgár büszke lehet majd, s ahol mindannyian jól 
érezzük magunkat – jelentette ki az elképzelést 
ismertető erdész zoltán alpolgármester. 

MEGújUl
a városközpont

átalakul a dózsa györgy tér, 
110 parkoló épül  
a penny market mögött

A főtér és a környező ut-
cák újjászületése előtt 
110 férőhelyes parkoló 

épül a Penny Market mögött.
– A közel 800 éves Dunake-

szi 21. századi arculatának ki-
alakításáról, a város fejlődé-
sének irányairól és működte-
téséről vallott elképzeléseink 
közismertek a lakosság köré-
ben. Az egyik legjelentősebb 
feladatnak a közösségi térként 
funkcionáló városközpont ki-
alakítását tekintjük – mondta 
Erdész Zoltán. – Meggyőző-
désünk, hogy a 40 ezres város 
életében elengedhetetlen a fő-
tér felépítése, mely reménye-
ink szerint belvárosi hangula-
tával, újjáformált arculatával 
mindannyiunk büszkesége 
lesz. A Polgármesteri Hivatal 
előtt elterülő Révész István tér 
kövezetéhez hasonló burkola-
tot kaphatna a Dózsa György 
tér is. Igényes kialakításához 
szeretnénk finomítani a kör-
nyező utcákat is, ha azt az ön-
kormányzat pénzügyi forrá-
sai majd lehetővé teszik.  

Az alpolgármester az elkép-
zelések és a tervek bemutatása 
közben kiemelte, hogy e szép 
cél megvalósítása előtt meg 
kell teremteniük a Polgármes-
teri Hivatalban és a környező 
intézményekben ügyeiket in-

téző polgárok számára a par-
kolás feltételeit a városközpont 
közelében. – Az ügyeiket in-
tézőkön kívül sokan vannak, 
akik ugyancsak a Városhá-
za környékén parkolnak, ám 
ők autóbusszal tovább utaz-
nak a fővárosba – számolt be 
a tapasztalatokról az alpolgár-
mester, aki elmondta, hogy a 
lakosság kulturált kiszolgálá-
sa érdekében a Dózsa György 
tér átalakítása előtt 110 férő-
helyes parkolót építenek. 

Erdész Zoltán gazdasá-
gi szempontból is nagyon ör-
vendetesnek tartja, hogy a Vá-
rosháza közelében, a Penny 
Market parkolója mögött in-

gatlantulajdonnal rendelke-
zik az Önkormányzat, me-
lyet azonban csak a magántu-
lajdonban lévő területen ke-
resztül lehet megközelíteni a 
2. számú főútról.   

– Örömmel mondhatom, 
hogy jó fél éves, háromolda-
lú – Penny Market képvise-
lői, a terület német tulajdono-
sa, és az önkormányzat – tár-
gyalás-sorozat után sikerült 
megállapodnunk. Az elmúlt 

napokban már alá is írtuk a 
szerződést, mely díjmentesen 
biztosítja az átjárási szolgalmi 
jogot a városnak – tájékozta-
tott Erdész Zoltán.

A 110 gépjármű befogadásá-
ra alkalmas parkolóban fákat 
ültetnek, de az is elképzelhe-
tő, hogy padokat is elhelyez-
nek a gyönyörű dunai-pilisi 
panorámát élvezők kényelme 
érdekében. 

A megállapodást követő 
első lépésként megkezdődik a 
parkoló engedélyezési eljárá-
sa, mellyel párhuzamosan ki-
alakítják a Dózsa György tér 
végleges terveit.

– A város főépítészét felkér-
tük, hogy a korábban készült 
terveket is tanulmányozza, és 
– akár szakmai ötletpályázat 
révén – fogadjuk el a megvaló-
sításra kerülő tervet. A város-
központ, a Dózsa György tér 
átépítését még ebben az ön-
kormányzati ciklusban sze-
retnék megvalósítani elsődle-
gesen pályázati forrásból – je-
lentette ki Erdész Zoltán. 

Vetési Imre

erdész Zoltán alpolgármester:  
110 parkolóhelyet építünk
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Az új helyi menetrendet készítő cég novem-
ber elején az első változatot eljuttatta hoz-
zánk, amelyet a Műszaki Osztály bevonásá-
val véleményeztem. A konzultációk tovább 
folynak, a második változat kapcsán képvi-
selőtársaim, ill. az oktatási intézmények ve-
zetőinek véleményét fogom kikérni.  

Korábban beszámoltam arról, hogy a Fóti 
út mentén a Dériné utca és a jászai utca kö-
zötti járdaszakaszt fel szeretném újítani, 
és új sövényt telepíteni. Ennek megvalósí-
tására még az idén reális esély van. Célom 
továbbá, hogy a Repülőtéri úti járdaépítés 
is folytatódjon a Babicz utca kijáratáig. Az 
építkezést várhatóan jövőre sikerül megva-
lósítani. 

A város határát jelző tábla a Fóti út közelé-
ből kikerült az alagi majori útra, az Alagliget 
lakópark széléhez. A lépés nem csak jelké-
pes, hanem az elmúlt időszakhoz képest re-
mélhetőleg nyomatékosabban felhívja a fi-
gyelmét az gépjárművezetőknek is, hogy la-
kott területen haladnak.  

lakossági bejelentés érkezett hozzám, 
hogy a Blaha lujza utca és a Fóti út talál-
kozásánál, a bekanyarodási ívben régóta za-
varja egy kátyú az autós forgalmat. A javítás 
ügyében intézkedtem, a hibát kijavítottuk. 

Fontosnak tartom az újonnan épült lakó-
parkok minél zöldebbé tételét. Ennek a több 
éves feladatnak az első lépése a Fenyő lakó-
parkban történő faültetés. A szükséges fák 
számát és azok helyét a lakópark Egyesület 
elnökségével közösen határoztuk meg.

dr. thoma csaba
a 8. számú körzet képviselője

Örömmel értesítem Ked ves 
lakótársaimat, hogy ismé-
telten közlekedik az AUCHAN 
buszjárat Dunakeszi-Alsóról 
hetente kétszer kedd és pén-
tek délelőtt, így lehetővé vá-
lik kocsival nem rendelkező 
családok számára is a nagy-
bevásárlás lebonyolítása. Se-

gítséget jelent mindenki szá-
mára a vasútállomás kikerü-
lése, a fölösleges lépcsőzés, 
amely nehézzé tette a közle-
kedést.

Csodálatos megemléke-
zéssel, műsoros rendezvény-
nyel zárult a Napsugár Idő-
sek Otthonában a bentlakók 

októberi hónapja. A fiatalok 
rendszeres látogatása tette 
még szebbé az otthonban 
lakók életét. A gondozók 
ill. az intézmény személy-
zete folyamatosan szerve-
zi a programot, a napközbe-
ni foglalkozást, hogy életük 
színesebb legyen. Együtt-
működnek óvodásokkal, is-
kolásokkal, többször ellá-
togatnak a Gödi Nyugdíjas 
Otthonba, közös kirándulá-
sokat szerveznek.

Hamarosan kezdődik a 
Kincsem utcai erdőben a hi-
ányzó fák pótlása, a terület 
rendbetétele, hogy az ott 
lakók számára is szebbé te-
gyük környezetüket. Elvé-
geztük a Nádor utcában az 
útpadka  gyalulását, a vízel-
nyelő árok takarítását.

Közeleg az „Advent „ idő-
szaka, Dunakeszi-Alsón a Kis-
mama Klub szervezésében 
december 3-án „Adventi-na-
pot” tartunk a játszótér és a 
klubház mellett. Minden ér-
deklődőt szertettel várunk! 

Várom továbbra is javas-
lataikat, észrevételeiket el-
érhetőségeimen keresztül, 
vagy személyesen. Email: 
fodornemarika@citromail.
hu, mobil:06-30-508-44-64,  
tel.:06-27-346-218.

fodor sándorné 
a 7. számú körzet képviselője

Megérkezett az ősz, szép napos idővel, s ter-
mészetesen megannyi régi- új problémával. 
Először azért szeretném az örömtelibb hí-
rekkel kezdeni! Elkészült a Barátság út 45. 
mögötti sarkon az eddigi vadregényes kiné-
zetű terület rendezése, s közel 30 kulturált, 
gyeprácsos parkoló kialakítása. A munkála-
tok során igyekeztünk a legnagyobb figyel-
met a zöld terület megóvására, s a vízelve-
zetési problémák megszűntetésére fordíta-
ni. Köszönöm mindenkinek a segítségét, tü-
relmét!

Kihelyezésre került a Garas utca és Fő út 
közti szakaszon egy időszakos megállni ti-
los tábla, mely a napközbeni biztonságo-
sabb közlekedést hivatott szolgálni, remé-
lem mindenki megelégedésére!

Egy hosszabb ideje húzódó probléma, a 
Casalgrande téri lépcsők, feljárók rendbeté-
tele is megkezdődhet a napokban, erre kap-
tam ígéretet a műszaki osztály illetékesétől! 
Ezt minden adódó alkalommal újra szóvá is 

teszem, s remélem a következő számban már 
az elkészült javításokról számolhatok be!

Egy hasonlóan régi gonddal fordultak hoz-
zám a Kőrösi Iskola szülői és pedagógusai kö-
zösen, mely a Garas utca, Tallér utca sarkán 
kialakult közlekedési anomáliákat, a sarkon 
lévő szemétgyűjtő körüli áldatlan állapoto-
kat, az iskola előtti terület állandó problémá-
it is felveti. A közlekedési helyzet megoldása 
egy kicsit bonyolultabb, s hosszabb időt vesz 
igénybe, de igyekszem mind a zebra, mind 
a boltok rakodási problémáinak ügyében el-
járni! A szemét kérdés megoldására, felvet-

tem a kapcsolatot a Közüzemi Kft. vezetőjé-
vel, s ígéretet kaptam arra, hogy hamarosan 
megoldjuk a problémát!

Az iskola előtti terület egyéb gondjai, gon-
dolok itt a fiatalok esti „bulizásaira”, egy 
komplexebb probléma, ebben kezdeménye-
zek egy közös együttműködést az érintett 
szakterületek és a rendőrség bevonásával, 
egy megoldási javaslat kidolgozására.

Nagyon sok megkeresést kaptam az el-
múlt egy esztendőben, és igyekszem az ösz-
szes fontos felvetést, javaslatot végiggondol-
ni, az illetékes szakemberekkel megtárgyal-
ni, s ha lehet, minél hamarabb megoldani. 
Ehhez a munkához továbbra is kérem segít-
ségüket, E-mailben a dkgesz@dunaweb.hu 
címre, illetve a Garas utca 4.-ben a postalá-
dánkba!

Előre is köszönöm, hogy odafigyelésükkel 
is segítik a lakótelep Szívének szebbé-jobbá 
tételéért végzett közös munkát!

seltenreich józsef 
a 4. számú körzet képviselője

Fejlesztési célok Adventi nap dunakeszi-alsón

A Lakótelep Szíve
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A város egyik legkedveltebb közösségi tere, 
a Szent István park az utóbbi évek tervsze-
rű környezetszépítő munkájának köszön-
hetően mindinkább egy kellemes, ligetes 
pihenőhellyé formálódik a toronyházak ár-
nyékában. Kárpáti Zoltán, a Radnóti Miklós 
Gimnázium igazgató-helyettese, a körzet 
önkormányzati képviselője jó gazda mód-
jára szervezi a parkban és környezetében 
megvalósuló fejlesztéseket. 

– Örömmel tájékoztatom a Szent István 
park közelségében élőket, és mindazokat, 
akik szívesen töltik szabadidejüket ebben 
a szép környezetben, hogy a korábbi évek-
hez hasonlóan novemberben újabb facse-
metéket ültetünk a területen. Manhalder 
Zoltánné, a Polgármesteri Hivatal műszaki 
osztályvezetője megkeresésemre megerő-
sítette, hogy a városi faültetési akció kere-
tében a lakótelepen is ültetnek fákat – tá-

jékoztatta lapunkat a képviselő. Kárpáti 
Zoltán elmondta, hogy a nyáron épített ku-
tyafuttató déli oldalán kerülnek telepítés-
re a facsemeték. Az őszi akció keretében 

pótolják az elszáradt, kitört fákat is. – Ké-
rem az ott élő lakótársakat, hogy vegyenek 
részt a faültetésben és a csemeték gondo-
zásában. Remélem, hogy Berecz István la-
kótársunkhoz hasonlóan mind többen tart-
ják fontosnak, hogy ápolják és gondozzák 
a fákat és környezetüket. 

A 2. számú körzet képviselője örömmel 
újságolta, hogy már Dióssi Csaba polgár-
mester ellátta kézjegyével azt az enge-
délyt, melynek köszönhetően még ebben 
az évben enyhülnek a Szent István park 
nyugati részén – a Meder utcában élők – 
parkolási gondjai. – Mintegy tíz gyephé-
zagos parkolóhely építése kapott szabad 
utat, melyek reményeim szerint még az 
idén elkészülnek – bizakodott Kárpáti Zol-
tán, aki hozzátette: – A kutyafuttató kör-
bekerítése mellett újabb és újabb parkolók 
építését szorgalmazom.

Faültetés és parkolóépítés a Szent István parkban

Az időjárásnak és természetesen a 
nyertes pályázók munkálatainak kö-
szönhetően az évvége előtti időszak-
ban is folyamatosan történnek fejlesz-
tések Dunakeszin. A 6-os és a 10-es sz. 
körzet határát a Rákóczi út és a Báthory 
u. kereszteződése szeli át. A forgalmas 
és balesetveszélyes csomópont köze-
lében lévő fekvőrendőrök kialakítása, 
várhatóan hozzájárul a baleseti statisz-
tikák számadatainak javulásához.  

október 17-én már az elkészült fek-
vőrendőr hívta fel a figyelmet a ke-
reszteződésre

– A Mihály utcában lévő csatorna 
fedlapokat az üzemeltető által előír-
taknak megfelelően a kivitelező kija-
vította.

– A Tábor és a Sződi u. találkozásánál 
jelzett tolózárak cseréjét, és a körülöt-
te kialakult kátyúk megszüntetését a 
DMRV alvállalkozója pár nap alatt el-
végezte. 

– A Zápolya u. 10. előtti telefonakna kö-
zelében beszakadt a járda, melynek 
helyreállítási munkálataival, valamint 
a Batthyány u. és a Fóti út elején ta-
lálható telefonakna körüli betonozá-
si munkálatok elvégzésével kapcsolat-
ban kértem intézkedést az osztályon, 
az Invitel Zrt. felé. A beadványok to-
vábbítása hamarosan megtörtént az 
illetékesekhez. 

– A Könyvtár előtti utasváró szerkeze-
ti felújítását, festését a Közüzemi Kft. 

dolgozói elvégezték, míg az üvegek 
pótlása még folyamatban van. 

– Városunkban a 13 utca útépítése ok-
tóber elején befejeződött, ezért a kör-
zetben már több esetben is jelzett gya-
logos átkelőhelyek tervezése, és kiala-
kításának időpontja felől érdeklődtem 
az osztály első emberétől. A követke-
ző helyeken jeleztem a zebrák kialakí-
tását: 1. Zápolya u. és a Mányoki Ádám 
tér közelében, a Piros Óvoda és a Fa-
zekas Mihály Általános Iskola megkö-
zelítése végett, 2. Hunyadi u. elején a 
Kossuth l. u. találkozását követően. 3. 
Kossuth l. utcában az Óvoda köz előt-
ti részen. 4. A Rákóczi úti Honi ABC kör-
nyékén 5. A Könyves Kálmán utcában, 
a Klapka utcai gyalogos felüljáró má-
sik oldalán a jános u.-i Óvoda megkö-
zelítése végett.

– Az azonnali hibaelhárítást, és az 
úthibák szakszerű javítási munkálatait 
a közbeszerzési tenderen Bóka Péter 
vállalkozó nyerte el. A vállalkozó refe-
rencia munkái már hosszú évek óta is-
mertek a város lakossága előtt. 

A 2011-es esztendőben a városban 
történt fejlesztési munkálatokkal, re-
mélhetően dunakeszi lakossága elége-
dett. A jövőre nézve a város vezetése 
szintén hasonló mértékű iramban ér-
het el eredményeket. 

Üdvözlettel:
hircz tamás

a 6-os sz. körzet képviselője

évvége előtti „hajrá” a 6-os sz. körzetben

Örömmel értesítem Önöket, hogy körzetünk autó-
buszvárói (a Rév úton a Horányi buszfordulónál, a Fő 
úton pedig a DVSE sportpályánál és a liget utcánál) 
a Dunakeszi Közüzemi Kft. munkatársai által felújí-
tásra kerültek; kulturáltabb, szebb külsőt kaptak. Vi-
gyázzunk rájuk!

A Kikelet utcában a csapadékvíz-elvezető csatorna 
elkészült a Géza utca – liget utca szakaszon, és több 
helyen vízelnyelő árok került megépítésre. Az utca 
aszfaltozása jövőre folytatódik.

Többen megkerestek az elmúlt hetekben azzal a 
problémával, hogy az iskola utcai játszótéren a késő 
esti órákban fiatalok zavarják a környék nyugalmát. 
Az illetékes hatóságot tájékoztattam, az ügyben elő-
relépés várható.

A Katonadomb és a Duna-part nagy népszerűségnek 
örvend a kutyasétáltatók körében. Kérjük őket, hogy le-
gyenek figyelemmel másokra, illetve mások kutyájára!

Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteik-
kel a jövőben is bizalommal keresni szíveskedjenek, 
mint azt eddig is tették (tel.: 30-528-4550, e-mail: 
vincze.geza56@gmail.com).

vincze géza
az 1. számú körzet képviselője

tisztelt révdűlőiek!



T ársaságunk nevében engedjék meg, 
hogy köszönetet mondjunk, minden-
kinek, akik aktívan részt vettek az ál-

talunk szervezett elektronikai hulladék-
gyűjtési akcióban!

Polgármester úrnak és a hivatal dolgo-
zóinak, hogy felkarolták a kezdeménye-
zést és a gyűjtést sikeresen kommunikál-
ták a lakosság felé!

A lakosságnak, akik tettek azért, hogy a 
már használaton kívüli elektromos beren-
dezések az üzemeinkben, megfelelő tech-
nológia mellett, környezetkímélő módon 
kerüljenek hasznosításra.

Valamint köszönjük azon lakóknak a tü-

relmét és megértését, akik közvetlen a 
gyűjtési pontok közelében laknak. Bízunk 
benne, hogy nem okoztunk jelentős kelle-
metlenséget!

Tájékoztatom Önöket, hogy a gyűjtés 
alkalmával 2011-ben tavasszal 15490 kg, 
ősszel 8390 kg elektromos és elektroni-
kai hulladék gyűlt össze.

Akciónkat annak érdekében szerveztük, 
hogy a háztartásokban keletkező veszé-
lyes hulladéknak számító elektronikai be-
rendezések ne a szemétgyűjtőbe vagy ép-
pen az erdőszélre, hanem szakszerű mó-
don szétszerelésre és újrahasznosításra 
kerüljenek.  

Társaságunk a jövőben is szívesen és 
rendszeresen vállalja a település elektro-
nikai hulladékának átvételét, kezelését. 
A település igényeit is figyelembe véve, 
akár évente kétszer is tudunk gyűjtést vé-
gezni. 

Ehhez továbbra is számítunk a hivatal 
és a lakosság aktív közreműködésére. A 
jövőben, a gyűjtés biztosítása érdekében 
szeretnénk kérni a helyi polgárőrség se-
gítségét is.

Budapest, 2011. november 4.

fe-group invest zrt.

tisztelt polgármester úr! tisztelt dunakeszi lakosok!
KÖSZÖNŐLEVÉL
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 – Az engedély nélkül lera-
kott szeméthalmok elszállí-
tása éves szinten több millió 
forint költséggel terheli meg 
társaságunk kasszáját – tájé-
koztatta lapunkat Homolya 
József, a Közüzemi Kft. ügy-
vezetője. 

Az önkormányzat dönté-
se értelmében a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek mellett 
nemcsak figyelmeztető táblák 
jelennek meg, mely a több tíz-
ezer forintos büntetésre hívja 
fel az illegális lerakók figyel-
mét, hanem tájékoztatást is 
kaphatnak, hol lehet a közel-
ben olyan üzleteket és bolto-
kat találni, ahol a Közüzemi 
Kft. címkéjével ellátott sze-
metes zsákokat lehet jutányos 
áron vásárolni. 

Ezzel az a célja a városnak, 
hogy minimális díj megfize-
tése mellett lehetővé tegye a 
felesleges szemét legális úton 

történő lerakását, majd annak 
elszállítását. Mint Homolya 
Józseftől megtudtuk, a felke-
resett üzletek tulajdonosai-
nak túlnyomó többsége part-
nernek mutatkozott az akció-
ban: önköltségi áron árusítják 

a címkével ellátott szemetes 
zsákokat. A Közüzemi Kft. 
ügyvezetője abban reményke-
dik, hogy az intézkedés ered-
ményeként sikerül vissza-
szorítani az illegális szemét-
lerakást a hulladékszigetek 

környékén. Az ennek követ-
keztében megtakarított mil-
liókat pedig a szolgáltatásuk 
színvonalának növelésére, 
korszerűsítésre tudják majd 
fordítani.

L. A

Akció a hulladéklerakó szigetek tisztaságáért

Helyi vállalkozások is segítik  
a kulturált környezet fenntartását

a szelektív hulladékgyűjtő szigetek melletti ille-

gális hulladéklerakás elharapódzásra indította 

arra a város vezetését, hogy a probléma kezelé-

sére hathatós megoldást találjanak. az Önkor-

mányzat és vállalata minden feltételt biztosít, 

hogy a lakók kulturált környezetben helyezhes-

sék el a szelektív hulladékot a gyűjtőszigeten. 

– Szent István – lászló u. sarok 
Közüzemi Kft., Dunakeszi Szent 
István u. 1.
– Dunakeszi Alsó – Muskátli u. 
CBA élelmiszer áruház
– Verseny u-i buszforduló 
Élelmiszer üzlet, Verseny u. 22.
– Fóti u. 2. 
Blényesi Ottó zöldséges
– Fóti úti tiszti lakótelep 
Zoé-Ko Kft., Fóti u. 45.
– Fóti u. – janek G. u. sarok 
Fóti út, 100 forintos bolt 
Zovir Kft.
– Repülőtéri út 
Cseri csemege, Fóti út 77.
– Rákóczi u. – Fenyves u. sarok 

Erkel Ferenc u. 21., CBA – Palócz 
Nagyker Kft.
– Szent Imre tér 
„Csúcs ABC”
– Mányoki Á. tér 
Kati bolt, Hunyadi u. 77.
– Szabadság tér 
Ági Kft., Szabadság tér 2. – Virág 
ajándék üzlet
– Kossuth lajos u. – Tóváros 
NASI Csemege
– Frédikevill – Széchenyi u. 44.
-Madách u. – Berzsenyi u. sarok 
CBA – Gold King’s Kft. 
Madách u. 22.
– KESZI Csemege Tábor u. 4.
– Béke u. – Állomás sétány sarok 

Béke utcai CBA – Gold King’s Kft.
– Rév utcai festékbolt
– liget u. – Iskola u. sarok 
liget utcai CBA
– lisztes ABC 
Barátság u. 14.
– Garas u. – Tallér u. sarok 
Barátság u. 14.
– Gornyák Istvánné  
Radnóti Miklós Gimnázium 
Szent István u. 43.
– Könyves Kálmán u. 
Peter’s Textil Kft. 
Fő u. 103.
– Gyöngyvirág u. – Gizella u. sarok 
Dunakeszi alsó, Mikszáth u. – CBA 
élelmiszer áruház

A címkével ellátott zsákot forgalmazó üzletek



A Tetétlen-dűlőnek ne-
vezett terület sajnos 
az elmúlt években 
váro sunk egyik leg-

nagyobb illegális hulladékle-
rakó helyévé vált. Az önkor-
mányzat folyamatosan költ 
az illegális hulladéktelepek 
megszüntetésére – májusban 
a TeSzedd-napként meghir-
detett városi hulladékgyűjté-
si napon a lakosság hathatós 
támogatásával számoltunk fel 
12 illegális lerakót –, legutóbb 
pedig a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesü-
let 22. sz. börzsönyi csoport-
ja tisztította meg a Duna-part 
egy szakaszát. Munkájukat 
ezúton is köszönjük! (A cso-
portot egyébként Pest Megye 
Környezetvédelméért díjra is 
javasoltam, több mint 30 éve 
tartó magas szintű, önzetlen 
környezetvédelmi– és okta-
tó munkájáért. Nemrég érte-
sültem arról, hogy Pest Me-
gye Közgyűlése döntésének 
köszönhetően meg is nyerték 
a díjat.)

Visszatérve a Tetétlen-
dűlőhöz, ennek kapcsán 
egyéb intézkedéseket is tet-
tünk. Együttműködési meg-
állapodást kötöttünk a város-
unkban működő építési hul-
ladéklerakó ügyvezetőjével, 
melynek értelmében ő is se-
gítségünkre lesz a felhalmo-
zódott illegális hulladék el-
szállításában. A Tetétlen-dűlő 
önkormányzati útjaira pedig 
behajtani tilos táblák kerül-
tek kihelyezésre, így már az 
is szabálysértést követ el, aki 

engedély nélkül tartózkodik 
a területen. (Természetesen a 
területtulajdonosok a polgár-
mesteri hivatal által kiadott 
külön engedélyek birtoká-
ban továbbra is behajthatnak 
a területre.) 2011. szeptember 
23-tól mezőőri szolgálat mű-
ködik városunkban, melynek 
feladata – többek között – az 
illegális lerakó telepek felderí-
tése, figyelése, és az újabb le-
rakások megakadályozása. 
Mindezeken túl mind a rend-
őrséget, mind a polgár-
őrséget meg fogom ke-
resni azzal a kéréssel, 
hogy legyenek se-
gítségünkre az il-
legális hulladék-
lerakás elleni 
küzdelmünk-
ben.

Sajnos – mint 
ahogy azt Homolya 
József, a Közüzemi Kft. 
ügyvezetője is nehezményezte 
– csökkent a lakosság fegyel-
me a szelektív gyűjtéssel kap-
csolatban. Mindennapos – és 
nem mellesleg óriási összegbe 
kerülő – probléma, hogy egy-
re többen helyeznek el nem 
oda való hulladékot a szelek-
tív szigetek köré. Ezúton ké-
rem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy úgy, ahogy azt tették né-
hány évvel ezelőtt, fegyelme-
zetten és odafigyelve gyűjtsék 
a szelektív hulladékot, hogy az 
elkerülhető kiadásokat meg-
spóroljuk, és minél több pénz 
maradjon fejlesztésekre.

A környezetvédelmi ta-
nácsadó testület levélben for-

dult az önkormányzati fenn-
tartású, vagy önkormányzati 
támogatásban részesülő okta-
tási-nevelési intézményekhez 
többek között annak érdeké-
ben, hogy városunk minden 
ilyen jellegű intézményében 
megvalósuljon bizonyos hul-
ladéktípusok szelektív gyűj-
tése. Meggyőződésünk, hogy 
a környezettudatosság meg-
gyökereztetéséhez vezető út 
elsősorban a nevelésen, okta-
táson, és a szokások helyes ki-

alakításán át vezet. 
A nyár folyamán 

örömmel töltött el so-
kunkat a hír: a zöld-

hatóság első fokon 
védetté nyilvání-

totta a sok vi-
hart megélt du-
nakeszi tőzeg-

láp egy jelentős 
részét. A város ne-

vében a döntést nem 
fellebbezte meg senki, mert 
közös érdekünk, hogy mie-
lőbb pont kerüljön ennek az 
évek óta húzódó ügynek a vé-
gére. A környezetvédelmi ha-
tóság képviselője biztosított 
arról, hogy szakmailag meg-
alapozott döntés született, 
valamint tájékoztatott, hogy 
a vitatott terület további ré-
szei is vizsgálat alatt állnak. 
Az Auchan részéről pedig 
Gillemot Katalin kommuni-
kációs igazgató tájékoztatott 
arról, hogy a nagyáruház is 
elfogadja a hatósági döntést.

Végül egy olyan témáról ej-
tenék szót, mellyel kapcsolat-
ban sokaknak megalapozat-

lan aggodalma támadt: októ-
ber 1-től hatályba lépett az a 
rendelet, mely a városunkban 
működő szórakozóhelyek, 
vendéglők, kocsmák zárva 
tartását szabályozza. A rende-
let értelmében – egyes alkal-
makat kivéve – este 10 órakor 
minden rendeletben megne-
vezett helynek be kell zárnia. 
Nem célunk azonban az, hogy 
a megfelelő kulturáltsági szin-
ten működő, a lakosság nyu-
galmát nem zavaró szórako-
zóhelyeket korlátozzuk, ezért 
– a rendelet mellékletében 
szereplő űrlapon – ettől elté-
rő nyitvatartási idő is engedé-
lyeztethető. 

Az űrlap kitöltésével az üze-
meltető egyben kötelezettsé-
get vállal azzal kapcsolatban, 
hogy a rendkívüli nyitvatar-
tási idő alatt folyamatosan 
gondoskodik a lakosság nyu-
galmáról, illetve a nyitvatar-
tási idő végét követően hala-
déktalanul eltakarítja a köz-
területen esetlegesen kelet-
kezett hulladékot. Azok az 
üzemeltetők, akik ennek ele-
get tesznek, háborítatlanul 
folytathatják tevékenységü-
ket a rendkívüli nyitva tartás 
ideje alatt is. Az engedély csak 
azoktól kerül visszavonásra, 
akik a lakosság nyugalomhoz 
és pihenéshez való jogát nem 
képesek garantálni.

Nyíri Márton,
Környezetvédelmi 

tanácsnok,
Önkormányzati képviselő 

(Jobbik)

Néhány szó közös  
– zöld és nem zöld	–	dolgainkról

a környezetvédelem területén az alábbi 
történésekről, változásokról szeretném 

tájékoztatni a tisztelt lakosságot.
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A
z idei évben a fő téma az „élet-
re nevelés”, a szociális kompe-
tencia fejlesztési lehetőségeinek 
megismerése, a kényszer nélkü-

li, élményalapú tanítás, tanulás módsze-
reinek feltárása, elemzése, tudtuk meg 
Langmayer Katalintól, a Polgármesteri 
Hivatal főtanácsosától, aki Nyíri István-
nal, a Radnóti Miklós gimnázium igaz-
gató-helyettesével közösen szervezte a 
programokat.

A témaválasztást indokolta az a tény, 
hogy a felgyorsult világ, a folyamatosan 
változó körülmények arra késztetik a pe-
dagógusokat, hogy megújult, leleményes 
és hatékony oktatási módszereket keres-
senek, alkalmazzanak. Ezek ugyanis a 

gondolkodásra és életrevalóságra nevel-
nek. Az élmény alapú tanulást szolgál-
ják a különböző kollektív munkaformák 
alkalmazásai az oktatás során, melyeket 
a kistérség pedagógusai a gyakorlatban 
mutatnak be.

A november 11-i megnyitó napján két 
előadást hallgathattak a pedagógusok. 
Elsősorban óvónőknek szólt Dr. Zsol-
nai Anikó docens témaválasztása „Az 
agresszív és a segítő viselkedés alakulá-
sa óvodás korban” címmel. Ezt követően 
Bagdy Emőke pszichológus, egyetemi ta-
nár „Egészségünk, boldogságunk, boldo-
gulásunk” témamegjelöléssel tartott elő-
adást. Ezután a közel húsz szekcióülés 
változatos, napjainkban rendkívül aktu-

ális kérdései az anyanyelvi neveléstől a 
pedagógus életpálya modellig szép szám-
mal vonzották az érdeklődőket.

Témaválasztásban rendkívül gazdag-
nak ígérkeznek a november 17-ig tartó  
több mint negyven, iskolai bemutató órái 
és óvodai foglalkozásai, melyekre Duna-
keszi és Fót oktatási intézményeiben ke-
rül sor. A programsorozat záró rendez-
vénye a Farkas Ferenc Művészeti Isko-
lában tartandó Liszt hangverseny lesz. 
S ugyancsak zárásként, november 19-én 
rendezik meg a Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskolában a városi helytörténeti 
vetélkedőt.

Katona M. István
A szerző felvétele      

DuNAKESZi
PEDAgógiAi	NAPoK

lapunk megjelenésével egy időben már zajlik dunakeszin 
a Xvii. közoktatási konferencia és pedagógiai módszertani 
napok rendezvénysorozata. 

meghívó
A Bárdos lajos Általános 

Iskola Tantestülete és Szülői 
Munkaközössége szeretettel meghívja 

Önt és a kedves családját  
2011. november 19-én, szombaton  

19 órakor kezdődő

jótékonysági báljára.
helyszín: Az iskola tornaterme: 
(Dunakeszi, Iskola sétány 18.)

részvételi díj: 4500 Ft  
(elővételben: 4000 Ft.)

A bál bevételét az iskola két udvarának 
rendbetételére kívánjuk fordítani. 

a bál fővédnöke: Szakáll lászlóné 
(lujzi néni)

zene: Bulizóna zenekar
program: zenés összeállítások, 

táncbemutatók, vacsora,  
tombola, tánc.

jegyek igénylése: Verbulecz Valéria 
igazgató-helyettesnél  

(Tel.: 06-27-341-204)

kérjük, részvételével emelje az est 
fényét, adományával segítse elő 

céljaink megvalósulását.

Erről kérdezzük Bocsák Istvánné, csa-
ládügyi tanácsnokot.

– Mit lehet tudni erről a sorozatról? 
Milyen céllal jött létre?

– A gyereknevelés a szülők legfonto-
sabb feladata, melynek során számos 
probléma merül fel. Ezekből a kérdé-
sekből állítottunk össze egy sorozatot. 
A témákat kerekasztal beszélgetés for-
májában dolgozzuk fel, a legfontosabb 
kérdéseket érintve. Terveink szerint 
minden hónapban jelentkezünk egész 
évben egy-egy új témával.

– Tudomásom szerint ebben a hónap-
ban készül el a harmadik téma. Milyen 
kérdéseket érintettek eddig?

– Az aktualitásokat is figyelembe 
véve, az első adás témája az iskolakez-
dés volt, a második  adásban a gyermek 
születése kapcsán felmerülő kérdése-
ket beszéltük meg.

– Kik a résztvevői a beszélgetések-
nek?

– Minden adásban a téma szakértői 
szólalnak meg. Az első adásban gyer-
mekorvos, óvónő, tanító, iskolaigazga-
tó és pszichológus volt a beszélgető tár-

sam. A második adásban gyermekor-
vos, védőnő, pszichológus és egy har-
madik gyermekét váró édesanya volt a 
vendég.

– Mi lesz a harmadik adás témája?
A november végén vetítésre kerülő 

téma: A gyermek egészséges fejlődése. 
Meghívott szakértőink: gyermekorvos, 
védőnő, pszichológus és korai fejlesz-
téssel foglalkozó gyógypedagógus.

– Van-e valami különlegessége a mű-
sornak?

– A nézők is kérdezhetnek, a 
gyerekekdk@gmail.com e-mail címre 
írhatnak, s akár az adás keretében szó-
ban, akár írásban válaszolunk a feltett 
kérdésekre.

– Mikor vannak az adások? 
– A hónap harmadik vagy negyedik 

hetében az Átfogó után kedden este, az 
ismétlés szerdán délelőtt 10.00, pénte-
ken 19.00, vasárnap 18.00 órakor.

Szülőknek gyerekekről –  
új	sorozat	a	Telekeszi	műsorán
a telekeszi új adássorozattal jelentkezik minden hónapban az 
átfogó című adás után.
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– Az utóbbi években az ország sok te-
lepülésén, így Dunakeszin is tapasztal-
tuk, hogy megsokasodtak az iskolákban 
a nevelési, beilleszkedési problémák. Ez 
indított bennünket arra, hogy kikérjük a 
szülők véleményét, amelyeket kielemez-
ve tudják pedagógusaink a jövőben szak-
mai, nevelői munkájukat folytatni. An-
nak ellenére, hogy olyan súlyos esetek 
nem fordultak elő, mint például egyes fő-
városi iskolákban, a város vezetése — a 
szülőkkel és a pedagógusokkal karöltve 
— még időben szeretne olyan lépéseket 
tenni, amelyek megelőzik a problémákat. 

– Erre vonatkozóan eddig nem voltak 
előírások az iskolákban?

– Természetesen a dunakeszi isko-
lák házirendje pontos előírásokat tartal-
maz, de ezek betartatása sokszor egyes 
tanulók rendzavaró viselkedése, a sza-
bályokat rendszeresen megszegő maga-
tartása miatt ütközik nehézségekbe. Az 
ilyen tanulók nemcsak rossz példát mu-
tatnak a társaiknak, hanem a saját szelle-
mi, testi, pszichikai fejlődésüket is gátol-
ják. A kihívó — az életkornak nem meg-
felelő — öltözködés, sminkelés, hajfestés 
koravénné teszi a gyereket, ugyanakkor a 
belső értékek helyett a külsőségekre he-
lyezi a hangsúlyt, éppen abban a korban, 
amikor a belső értékek „gyűjtése” lenne 
a fontosabb. Ezért persze nem hibáztat-

hatók a gyerekek, mert a körülöttük lévő 
világ is ilyen. Ezért folyamodtunk a szü-
lőkhöz segítségért, mert — autentikus 
felmérések szerint — ők gyakorolják a 
legnagyobb befolyást gyermekeikre, s ez 
így is van rendjén. A házirend előírásai-
nak csak a szülők támogatásával tudnak 
érvényt szerezni az iskolák. Ugyancsak 
súlyos gond az agresszió terjedése, mely 
a társadalomban és az iskolában is jelen 
van. Senkit nem érhet bántás a szárma-
zása, a bőrszíne, vagy bármilyen más tu-
lajdonsága miatt, amelyről nem tehet. A 
durva, trágár beszéd is az agresszió egyik 
megnyilvánulási formája, ez is épp úgy 
elutasítandó, mint a fizikai bántalmazás. 
Sajnos a trágár beszéd is terjedőben a ta-
nulók között.

– Mi volt a célja a város vezetésének 
ezzel a felméréssel?

– Úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy meg-
teremtsük az egyensúlyt a tanulói jogok 
és kötelességek között. Többnyire csak a 
jogokat szokás hangoztatni, a kötelessé-
gekről sokan szeretnek megfeledkezni. A 
város iskoláiban szeretnénk megteremte-
ni ezt az egyensúlyt, szeretnénk minden 
gyerek számára azonos, nyugodt feltéte-
leket biztosítani a tanuláshoz, a közös-
ségben eltöltött időhöz. Ezért állítottuk 
össze az iskolák javaslatai alapján azt a 
kérdőívet, melyet a tanév befejezése előtt 

a tanárok kiosztottak, kérve a szülőket, 
hogy válaszoljanak a kérdésekre. 

– Milyen következtetéseket sikerült le-
vonniuk a felmérés eredményéből?

– Érdekes eredmények születtek. Más-
hogy viszonyultak a felvetett problémák-
hoz az általános iskolások, az alsó és fel-
ső tagozatosok és a gimnazisták szülei. A 
város oktatási intézményeibe járó 2995 
gyerek szülei közül 1393 válaszolt a kér-
désekre, ez a tanulók 46,5 %-a.  Össze-
gezve az eredményeket, úgy látjuk, na-
gyon fontos és hasznos volt a szülők véle-
ményét kikérni, mert törekvéseink meg-
egyeznek. A választ adó szülők elsöprő 
többsége úgy véli, hogy az iskola a közös-
ség érdekében határozottabban járjon el 
a rendbontó diákokkal szemben. A kirívó 
ruházatot, a testékszerek, tetoválás vise-
lését a szülők több mint 80 százaléka uta-
sította el. A válaszolók több mint 95 szá-
zaléka fogalmazta meg azt a véleményét, 
hogy a tanuló köteles legyen a tanórák-
hoz szükséges felszerelést magával hozni, 
felkészülni az órákra és a házi feladatot 
otthon elkészíteni. A kérdőív válaszaiból 
az is kiderült számunkra, a Dunakeszin 
élő szülők egyöntetűen súlyos fegyelmi 
vétségnek tekintik az erőszak minden 
formáját, amely megfelelő büntetést kell 
hogy maga után vonjon.

Köszönjük minden közreműködőnek, 
a pedagógusoknak, a szülőknek a segítsé-
get. Mindannyiunk érdeke, hogy a felnö-
vekvő generáció megtalálja helyét az élet-
ben, együttműködő és alkotó közösség 
tagja legyen, ahol a résztvevők képesek 
alárendelni egyéni érdekeiket a többség 
szempontjainak. Hiszem, hogy ez mind-
annyiunk boldogulásának záloga.

L. A.
Fotó: KesziPress, Hohner Miklós

Milyen iskolákat szeretnénk 
Dunakeszin?

a közelmúltban átfogó kérdőíves felmérést végeztek 
a város oktatási intézményeiben tanuló diákok szülei 
között, mely nagyrészt fegyelmezési és viselkedési 
kérdésekkel foglalkozott. miért volt erre szükség? 
– kérdeztük bocsák istvánné képviselő asszonyt, aki 
egyúttal a város családügyi tanácsnoka is.
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A Dunakeszi Civilek Baráti Köre lakossági össze-
fogással és az Eudoxia 20 Alapítvány közremű-
ködésével Országzászló emelését tervezi 2012. 

augusztus 20-án a Gyártelepi Köröndön. Egy ilyen em-
lékmű nemcsak a világon szétszóródott magyarság 
együvé tartozásának gondolatát sugározná, hanem 
egyben ékes dísze lenne városunk e célra kiválasztott 
közterének. Biztosak vagyunk abban, hogy még a 
jövő nemzedéke is büszke lesz azokra, akik részt vesz-
nek e nemes cél magvalósításában.

A szervezők döntése alapján minden 10.000.– Ft 
(azaz tízezer forinttal) támogató honfitárs neve nem-
csak az emlékmű talapzatára kerül majd fel (akárcsak 
az Árpád – emlékmű esetében), hanem a Dunakeszi 
Polgár havi lapban is meg szeretnék jelentetni. A ki-
sebb összeggel támogatók nevét is kérés alapján nyil-
vánosságra szeretnék hozni a magazinban. 

Szívesen várjuk társaságok és egyéb szervezetek 
hozzájárulásait is.

A támogatásra szánt összeget a közreműködő ala-
pítvány Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11670009-
07765400-70000008 számú számlájára lehet utalni 
vagy befizetni az alábbi megjegyzéssel a közlemény 
rovatba: „Országzászló állításra”.

Meggyőződésük hogy összefogással egy újabb 
nemzeti kegyhellyel gazdagodhat városunk.

Minden támogatást előre is köszönnek.

A	szervezők	nevében:	 
bágyi anikó, cser lajos, csoma gábor,  

skripeczky istván, szombat istván  

A	közreműködő	alapítvány	nevében:	 
jámbor jános, alapító ügyvezető titkár

Az emlékhely tervezésének, kivitelezésének anyagi háttere kö-
zösségi összefogással valósulna meg. Egy ilyen műalkotás:
‒ nem csak Trianon tragédiájára és fájdalmára emlékeztetne 
bennünket,
‒ nem csak a világban szétszóródott magyarság együvé tartozá-
sának gondolatát sugározná,
‒ nem csak az összefogás és áldozatvállalás szimbólumává vál-
na,
‒ nem csak a szervezettség, a rend és az egymás iránti felelős-
ség üzenetét is hordozná,
‒ nem csak fiataljaink magyarságtudatának elmélyítését is szol-
gálná,
‒ hanem egyben ékes dísze lenne városunk erre a célra kiválasz-
tott közterének, egy olyan emlékhely, amely egyben városunk 
hírnevét is öregbítené.

A tervezett országzászló a mának szólna: csak összefogással 
van jövőnk.

az emlékhely tervezett helyszíne:  
a Dunakeszi Gyártelepen található Körönd (tér).

a tervezett emlékhely anyaga: terméskő, beton, vas, hímzett 
selyemlobogó.

mérete: talapzattal együtt 10 – 15 méter. 
a tervek leadásának (a pályázatok benyújtásának) határide-

je: 2012. március 15.
a pályázatnak tartalmaznia kell: az emlékhely rajztervét és 

1:10 arányú modelljét bírálható léptékű vázlattervet a környe-
zetbe való illeszkedésről (tájépítésszel egyeztetve) az emlékhely 
műleírását, pontos méreteit, talapzattal együtt.

A pályázat nyelve magyar, jeligés.
A pályázó nevét, pontos címét és telefonszámát egy lezárt bo-

rítékban kell a pályázathoz csatolni. A borítékon, a modellen és a 
mellékleteken csak a jeligét szabad feltüntetni.

A pályázat kiírója annak fényében dönt a műalkotás méreté-
ről, hogy a közadakozásból mekkora pénzalapot tud gyűjteni an-
nak felállítására.

Az emlékhely kivitelezését lakossági összefogással a Dunake-
szi Civilek Baráti Köre végzi.

a pályázat eredmény hirdetésének időpontja: 2012. április 30.
az országzászló avatásának tervezett ideje: 2012. augusztus 20.
a pályázat díjazása: Mivel az országzászló közadakozásból 

épülne, a nyertes pályázó elsősorban erkölcsi elismerésben ré-
szesül: a műalkotásra a nyertes pályázó nevét köbe véssük az 
örökkévalóságnak. Biztosak vagyunk abban, hogy még a jövő 
nemzedéke is büszke lesz azokra, akik részt vesznek e nemes cél 
megvalósításában!

Amennyiben az emlékmű megvalósítására összegyűjtött pénz-
ből maradvány keletkezne, ezt tiszteletdíjként a nyertes pályázó-
nak ajánlanánk fel.

A pályázat értékelésénél előnyt élveznek a nemzeti értékeket 
és összetartozást kifejezésre juttató alkotások. 

A pályázati felhívás visszavonható, módosítható, illetve, ha 
nincs megfelelő pályamű, a kiíró a pályázatot eredménytelennek 
nyilváníthatja.

A pályázat eredmény hirdetése után az első három helyezett 
tervdokumentációja engedélyezési eljárás keretében be lesz 
nyújtva a Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalhoz. A helyezet-
tek közül az a mű kerül felállításra a helyezési sorrendet figye-
lembe véve, amelyre az Önkormányzat megadja a felállítási en-
gedélyt.

a pályázat postacíme: 
2120 Dunakeszi, Pilinszky jános utca 1., Bágyi Anikó (szervező).

felvilágosítás kérhető: Skripeczky István (szervező)
06-30-361-4515.

Dunakeszi, 2011. október 08.
dunakeszi civilek baráti köre

eudoxia 20 alapítvány

a dunakeszi civilek baráti köre és az eudoXia 20 alapítvány együttműködési 
szerződése alapján nevezettek nyílt, anonim pályázatot hirdetnek országzászló 
tervezésére.

PáLyázAtI felhívás
Tá

jÉ
K
o
Z
TA

Tó

„ nyomot hagyni. ez a legfőbb emberi vágy. hogy a földön töltött  
nagyon is véges idő ne tűnjék hiába valónak.”   (Makovecz IMre)
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– Az elmúlt évek fővárosból való ki-
költözési rohama Dunakeszit sem kí-
mélte, így egyre kevesebb azoknak a 
száma, akiknek kötődése évtizedek-
ben mérhető…

– Akkor én a kisebbséghez tartozom, 
hisz a mi családunk még 1919-ben köl-
tözött a településre. Dédapám az akkor 
nyitó járműjavítóban kapott munkát, és 
a család azóta itt ragadt. De ezt egy pil-
lanatig sem bánom, és örülök annak, 
hogy a férjemet is ide tudtam csábíta-
ni a Balaton egyik legszebb városából, 
Füredről.

– Mit nyújt, illetve nyújtott Önnek 
Dunakeszi, hogy ennyire ragaszkodik 
hozzá?

– Igen, a ragaszkodás talán a leg-
jobb szó. Minden emlék ideköt, ráadá-
sul én és a családom mindent megta-
láltunk itt, amit az ember elvárhat az 
otthonául választott településtől. Nem 
akarom túlragozni, de számomra min-
den apró részlete úgy tökéletes, ahogy 
van. Igaz…

– Na, csak nincs mégis valahol por-
szem ebben a ragyogó szerkezetben?

– A város utóbbi években tapasztalt 
fejlődése lenyűgöző és a lehető leg-
jobb irányú, és ez értendő a bevásárló-
központok megjelenésétől a kerékpár-
úton át a lakó– és játszóparkok megépí-
téséig. Ám úgy vélem, éppen elég ennyi, 
ki kellene tenni a megtelt táblát, mert 
elértük a befogadásnál a határt, most 
még éppenhogy nem nevezhető zsú-
foltnak a város.

– Azért csak talál valami pozitívu-

mot is az ideköltözőkkel kapcsolat-
ban…

– Persze, hisz nekem nincs bajom 
senkivel. Rengeteg a fiatal, így például 
az elöregedés biztos, hogy nem fenye-
geti a városunkat. Ráadásul most már 
a kulturális programok terén is minden 
korosztály megtalálja a magának valót, 
hisz a város vezetése megpróbálja ma-
ximálisan kiszolgálni a lakosság ebbéli 
igényeit is.

– Visszatérve a gyerekekre, számuk-
ra is előny, ha ilyen környezetben nő-
nek fel?

– Természetesen. Boldog vagyok, 
mert megtaláltuk egy '80-as években 
épített sorházban álmaink otthonát, 
amelyhez egy kiskert is tartozik, aho-
va bátran kiengedhetem a gyermeke-
imet játszani. Ezen kívül minden olyan 
intézmény egy tízperces sétával elérhe-
tő, melyek nélkülözhetetlenek egy több-
gyermekes családban: közelben van az 
óvoda, az iskola, a háziorvos és a mo-
dern játszótér is.

– Olyan korba lépett a legkisebb 
gyermeke is, hogy újra aktív dolgo-
zó szeretne rövidesen lenni. Marad 
Dunakeszin, vagy netán a közeli fővá-
rosban folytatná jogi pályáját?

– Számomra a főváros egyáltalán 
nem csábító, és amellett, hogy gyűlö-
löm az ingázást, a három gyerek miatt 
nem is tehetem meg, hogy naponta két-
szer egy-másfél órát utazgassak. Éppen 
ezért szeretnék olyan munkát találni a 
településen, ahol hasznára tudnék len-
ni Dunakeszinek.

dr. kovács melinda: „Mindent	megtaláltam	
itt,	amit	az	ember	elvárhat	a	lakóhelyétől”

solymosi lászló: A	SPoRTKRóNiKáS

ha valakire ráillik az, hogy őslakos dunakeszin, 
akkor a három kisgyermeket nevelő dr. kovács 
melindára mindenképpen. a jogász végzettségű 
fiatal családanyának dédapja 1919-ben költözött 
a településre, és azóta immár az ötödik generáció 
is boldogan élvezi a város adta lehetőségeket. 
noha melinda örül dunakeszi rohamos fejlődésé-
nek, úgy véli, elérkezett a város ahhoz a határ-
hoz, amit még el tud viselni. 

Dunakeszi legutolsó hetven 
éve kis túlzással megegyezik 
Solymosi lászló hetven évé-

vel. Mindenki laci bácsija nemhogy 
a korábbi falu, majd nagyközség, vé-
gül várost ismeri úgy, mint a tenye-
rét, a település minden négyzetmé-
teréhez van egy története.

Szülei 1910-ben költöztek Alagra, 
és a család azóta is hű lakóhe lyéhez. 
Édesanyjától tanult meg sakkoz-
ni hatévesen, és a vakon megvívott 
játszmák a sportág elkötelezett hí-
vévé tette. Az csak természetes, 
hogy a város sakkéletének főlám-
pását a mai napig Solymosi lászló-
nak hívják.

Pedagógusként mindössze egy is-
kolában nem oktatta a helyi diáksá-
got, éppen 47 éve tartotta első óráját: 
fizikát a 3. számú iskolában. Ugyan-
úgy megoldotta teljes szívvel és oda-
adással, mint összes feladatát. Ötven 
éve tudósít városunk sporteredmé-
nyeiről, ötven éve ő a két lábon járó 
sportlexikona a városnak.

„Nem kevesebb, mint 7453 cikkem 
jelent meg eddig, összesen 292150 
ezer sor. Harminc éve vagyok a Pest 
megyei Sakkszövetség elnöke, s ed-
dig 353 sakkversenyt rendeztem, 
ami szerintem országos rekord.

Írásaim szinte kivétel nélkül a te-
lepülésről és a szűk régióról szóltak. 
Itt élek, ennek szenteltem az életem. 
Dunakeszi sportemberének érzem 

magam, és szinte minden sportese-
ményen szeretek ott lenni a város-
ban. Mindenről beszámolok, hisz az 
a célom, hogy a város sportolóinak 
eredményeiről az egész világ értesül-
jön” – mesélte Solymosi lászló.

Miközben feleleveníti az elmúlt 
évtizedeket, sorban kerülnek elő az 
emlékei. Könnybe lábad a szeme, 
amikor lánya egy bekeretezett leve-
lét mutatja meg.

„A család volt a legfontosabb szá-
momra, és valamit csak jól csinál-
tam, ha a lányom csak azért repült 
haza Hongkongból, hogy a hetvene-
dik születésnapomon foghassa a ke-
zem” – folytatta.

Mint mondja, szeret ITTHON len-
ni, itt mindenkit ismer és még a fű-
szálak is előre köszönnek neki. Ha el 
kell hagynia Dunakeszit, rövid időn 
belül vágyik oda vissza.

„Két hétig tudok meglenni bárhol, 
aztán nem bírom tovább. Egyszerű-
en nem tudok meglenni a város, a 
sakk és a sport nélkül. Köszönetet 
kell mondanom feleségemnek, aki 
több mint 40 éve hű társam, és biz-
tosítja a nyugodt hátteret a minden-
napi munkámhoz” – állította a nyug-
díjas férfi.

Ő az igazi SPORTKRÓNIKÁS, aki 
mindörökké eggyé vált szeretett vá-
rosával, Dunakeszivel.

Az oldalt írta:  - molnár -

szinte hihetetlen, de igaz: solymosi lászló nélkül 
immár ötven éve nem rendezhetnek sportese-
ményt dunakeszin. az örökifjú férfi saját bevallá-
sa szerint arra törekszik, hogy a város sportolói-
nak eredményéről az egész világ értesüljön. csak 
úgy emlegeti magát, hogy ő dunakeszi sportem-
bere. mi csak úgy hívjuk: a sportkrónikás. csupa 
nagybetűvel. 
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Öt évvel ezelőtt 2006-ban hunyt el 
városunk köztiszteletben álló ama-
tőr költője, Hespné Házos Mária. 

Sokan ismerték és szerették az örökmoz-
gó Mária nénit, aki hosszú időn keresztül 
a Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetője is 
volt. Tisztséget töltött be többek között a 
nyugdíjasok és idősek „Életet az Évekért” 
Országos Szövetségében. Élénk közéleti 
tevékenységet folytatott, részt vett a vá-
ros irodalmi, zenei eseményein. Széles-
körű levelezésben állt neves írókkal, köl-
tőkkel. Versmondó versenyeken zsűri-
zett, ő maga is szívesen mondott verseket. 
A költészet élete része volt, sok verssel és 

két önálló verses-
kötettel örven-
deztette meg ol-
vasóit, baráta-
it. Életének utol-
só hónapjaiban 
egy újabb kötetet készített elő, gondosan 
válogatott versei, prózai írásai közül, át-
nézte levelezését. Azonban ez a munka 
félbe maradt. Irodalmi munkásságával 
kapcsolatos hagyatéka a könyvtárunk-
ba került. Halálának 5. évfordulójára be-
fejezzük az elkezdett munkáját, és egy 
emlékkönyvet szeretnénk megjelentet-
ni több mint 200 oldalon verseiből, nap-

lószerű visszaemlékezéseiből, fényképe-
iből. A „Madárlátta” című emlékkönyv 
Lőrincz Róbert könyvtáros szerkeszté-
sében 2012. január 22-re, a Magyar Kul-
túra napjára jelenne meg, és úgy tervez-
zük, hogy egy műsoros est keretében mu-
tatjuk be a közönségnek. A megjelente-
téshez szükséges költségek meghaladják 
a könyvtár anyagi lehetőségeit, ezért fel-
hívással fordulunk a város lakosságához. 
Kérjük, aki teheti, anyagilag támogas-
sa (szponzorálja) az emlékkönyv megje-
lenését. A könyv kereskedelmi ára 1800 
Ft lesz. Azonban, aki december 20-ig elő-
fizet a könyvre, 1500 Ft-ért vásárolhatja 
meg. Kérjük a támogatókat, és az előfize-
tőket is, hogy keressék fel könyvtárunkat 
személyesen. Felvilágosítást a csonkam@
mail.dkvk.hu e-mail címen és a 27 341-
853-as telefonon adunk.

Csonka Mária
könyvtárigazgató

Megjelenik Hespné Házos Mária emlékkönyve

Madárlátta

A
z újdonságokat a könyv tár régi és 
leendő látogatóinak itt a Duna-
keszi Polgár hasábjain szeret-
nénk be mu tatni egy most indu-

ló sorozat keretében.  Első alka lommal 
a legtöbb fejlesztésnek keretet biz tosító 
könyvtári portált mutatjuk be, ame lyet 
az interneten a www.dkvk.hu címen ta-
lálnak meg. 

A városi könyvtár honlapja 1997-óta 
érhető el az interneten. Az elmúlt közel 
másfél évtized alatt nagyon sokat változ-
tak a honlapokkal szemben támasztott 
követelmények. Kezdetben elsősorban 
csak az alapinformációk elérésének esz-
köze volt. A látogatók azért kerestek fel 
egyes webcímeket, hogy megtudják mi 
a címe, nyitvatartása, telefonszáma egy 
adott intézménynek. Fokozatosan vált a 
közönségszervezés, a tájékoztatás és az 
ügyintézés és a szolgáltatás eszközévé a 
világháló. Az elvárások a folyamatos, az 
év minden napján és a nap minden órájá-
ban elérhető úgynevezett 7/24-es szolgál-
tatások fejlesztését követelték meg. Így ke-
rültek a weblapunkra először az időszaki 
kiadványainkat és a médiatárból kölcsö-
nözhető videók, DVD-k, hangzó doku-
mentumok listái, később a teljes állomá-
nyunkat feltáró elektronikus katalógus, 
a könyvtári OPAC. A folyamatos fejlesz-
tés ellenére egyre sürgetőbbé vált a teljes 
web struktúra és technológia korszerűsí-

tése. Ennek a feltételeit az augusztusban 
lezárult TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR pályá-
zat teremtette meg, amelynek az egyik ki-
emelt célkitűzése a weblapunk megújítá-
sa volt. A kidolgozott koncepció megva-
lósítását a kiváló szakmai felkészültség-
gel rendelkező DunaWeb Kft. végezte el.

Az új honlapon a változatlan informá-
ciókat tartalmazó statikus oldalakon kí-
vül egyre nagyobb szerep jut a dinami-
kus változó tartalmú oldalaknak, pl. hí-
reknek, információknak, könyvajánlá-

soknak, rendezvénynaptárnak és egyéb 
adattáraknak, amelyeknél az olvasói-lá-
togatói visszajelzésekre is lehetőséget kí-
vánunk majd teremteni.

Uniós tagságunk és a város kiterjedt 
testvérvárosi kapcsolatai szükségessé te-
szik az internetes megjelenésünk több-
nyelvűségét. A TÁMOP pályázatból 
megújuló honlap a magyar nyelven kívül 
további 4 nyelvi változatban is hozzáfér-
hető. A menüelemeket és bizonyos alap-

információkat angol, német, olasz és len-
gyel nyelven érhetik el a nyelvet tanulók, 
a hazánkba látogató külföldiek és azok, 
akik távoli országokból keresnek fel min-
ket. Természetesen gondoltunk a vakok-
ra és csökkentlátókra is. Nekik akadály-
mentesített változatban kínálunk hozzá-
férést az őket érintő tartalmakhoz és a 
könyvtári katalógusnak is lesz vakbarát 
változata. Az akadálymentesített funkció 
az idegen nyelvi változatoknak is szerves 
része.

A webportál integrálja a korábban ki-
épített és önálló dedikált szerveren futó 
elektronikus katalógusunkat is, amely 
egy sor új, távolból is elérhető szolgálta-
tással bővült. Ilyen az olvasói állapot le-
kérdezése, vagyis az olvasó személyi ada-
tainak és a kikölcsönzött, előjegyzett do-
kumentumok adatainak ellenőrzési lehe-
tősége. Az elektronikus formában történő 
előjegyzés és hosszabbítás. Újdonság a 
teljes nyitvatartási időben működő e-tá-
jékoztatás és a levelezést fokozatosan fel-
váltó e-mail küldés rendszere is.

A következő számban a gyermekek-
nek kialakított önálló portálrészt mutat-
juk majd be.

Preysing Frigyes

KÖNyVTáR
   z interneten 1.

a kölcsey ferenc városi könyvtár uniós forrásokból megvalósított szolgál-
tatás fej lesz tése jelentős mértékben javítja városunk la kosságának az infor-
mációkhoz való hozzáférését, bővíti a művelődési lehetőségeket, egy szerűsíti 
és folyamatossá teszi a könyv tár elérhetőségét. 

Az	olvasó	Város	játék	 
november 15-én zárul.

Ne feledje el leadni  
a könyv-adatlapot, 

mert	csak	így	vehet	részt	a	80	díjat	
tartalmazó sorsoláson!

információ:	www.dkvk.hu



17Dunakeszi  Polgár

M MÁV Magyarság Dal- és Ön-
képző Egyesület néven 1926-
ban alakult meg a férfikar. Az 

eltelt 85 év során dalosversenyeken, ta-
lálkozókon, minősítések alkalmával, rá-
dió és TV, valamint hazai és külföldi sze-
repléseken számos kiemelkedő sikert ér-
tek el. Első karvezetőjük Müller Károly 
érdeme is volt, hogy több alkalommal az 
országos könnyű- és nehéz- műdalverse-
nyeken első helyezést értek el.

Kiemelkedő fejezete történetüknek az 
1934-ben, a lengyel köztársasági elnök, 
Pilsudski marsall meghívására adott 
hangversenysorozatuk, melynek során 
a Varsói Opera színpadán is felléptek. 
A későbbiekben a Magyar Rádió Szim-
fonikus Zenekarának vezető karmeste-
re, Rajter László vette át a kórust. Mun-
kássága alatt az akkori két legrangosabb 
versenydíj: a KORMÁNYZÓI DÍJ, majd a 
KIRÁLY DÍJ nyertese volt a férfikar.

A II. világháborút követően művészeti 
vezetőjük Szőke Tibor, a MÁV Szimfoni-
kusok alapító karmestere lett. Ekkoriban 

a kórus létszáma elérte a 160 főt is.  Igé-
nyes műhelymunkájuk és felkészültségük 
eredményeként 1949-ben Siófokon a ha-
gyományos Országos Dalosversenyen el-
sők, majd ugyanebben az évben Budapes-
ten, a Zeneakadémián rendezett Nemzet-
közi Dalosversenyen a lengyel HASLO kó-
russal holtversenyben győztesek lettek.

Sikerlistájuk folytatásaként 1961-ben a 
Liszt Díjas Maklári József karnaggyal az 
első Bartók Béla Nemzetközi Dalosver-
senyen Debrecenben, a férfikari mezőny-
ben, hazai viszonylatban harmadik lett a 
kórus. A KÓTA által 1964-ben indított 
minősítési rendszerében Fürjes Lajos és 
Tóth Béla vezényletével sorra Arany fo-
kozatot, Szakáll Lászlóné vezetésével két-
szer Fesztiváldíj fokozatot értek el.

A legutóbbi évtizedekben Surán Sándor 
– aki 1990 óta a kórus karnagya – karna-
gyi munkája nyomán ismét két alkalom-
mal is Arany fokozatú minősítést kap-
tak. Több mint két évtizeden át a Magyar 
Rádió „Kóruspódium” sorozat rendsze-
res szereplői voltak. Az utóbbi években 

állandó résztvevői a szolnoki Országos 
Vasutas Énekkari Találkozóknak, a sze-
rencsi Országos Férfikari Találkozók-
nak, és visszatérő fellépői az abasári Or-
szágos Történelmi Katonadal és Bordal-
fesztiváloknak.

Több alkalommal szerepeltek a Bárdos 
Lajos Zenei Hetek hangversenyein, me-
lyek egyikén Surán Sándor Fesztiváldíjas 
elismerésben részesült. Rendszeresen fel-
lépnek Dunakeszi és Göd városi rendez-
vényein, emlékezetesek a Mihály-napi 
koncertjeik a Szent Mihály templomban 
és nem egy esetben énekeltek az idősek 
otthona lakóinak is. Elindítói és állandó 
résztvevői az immár hagyományos vá-
rosi karácsonyi hangversenyeknek, me-
lyeken felnőtt és ifjúsági kórusokkal kö-
zösen szerepelnek. 

A jelenleg kis létszámú, ám változat-
lanul magas színvonalon éneklő férfikar 
szellemiségében hűséges hitvallásukhoz, 
Berzsenyi Dániel korábban választott, 
Magyarokhoz című ódája versrészleté-
hez: „Nem sokaság, hanem lélek s szabad 
nép tesz csuda dogokat.” 

Katona M. István
Fotó: VOKE Művelődési Központ archívum

A jubiláló férfikar

nemrégiben nagyszabású 
kórushangverseny 
keretében ünnepelte a 
máv magyarság férfi-
kar fennállásának 85. 
évfordulóját. a Voke 
józsef attila művelő-
dési központban rende-
zett koncerten meghívott-
ként fellépett a dunakeszi 
harmonia sacra énekkar sza-
káll lászlóné vezényletével, 
a nagymarosi férfikar juhász 
orsolya vezetésével vala-
mint szolnokról a máv gépé-
szeti járműjavító férfikara, 
melynek karnagya juhászné 
zsákai katalin volt.

Az elmúlt hetekben több fórumon mél-
tatták Erzsike közéleti szerepvállalását, 
több évtizedes közösségi munkáját. Ne-

künk azonban a személye, személyisége sok-
kal többet jelentett ennél a kronologikus élet-
pályánál. Amikor októberben eltávozott közü-
lünk, valami eltört. Valami, aminek megterem-
tésében oroszlánszerepet vállalt, hisz alapítója, 
évekig vezetője volt a városi baloldali közös-
ségnek. Annak a körnek, amely egészen 2010-
ig az egyetlen demokratikus kontrollt jelentet-
te az időnként teljesen elrugaszkodott városi 
döntésekkel szemben. Annak a közösségnek, 
amelyben az elmúlt 20 év során százak talál-
ták meg a helyi politizálás lehetőségét, érez-

ték meg a közösségért tevés örömét. 
Mindemellett szerény és visszafogott volt, 

sohasem akart politikai karriert befutni, még 
arra sem tudtuk rábeszélni, hogy a választá-
sokon induljon. Megmaradt az az ember, aki a 
hátteret adja, aki mindenre odafigyel, és aki a 
legbiztosabb támasza azoknak, akik a frontvo-
nalon vannak. Neve fogalommá vált, a városla-
kók – politikai kötődéstől függetlenül – tiszte-
lettel ejtették ki „A Cserepkai Erzsi” nevet. 

Elhivatottsága, emberi és politikai szilárdsá-
ga példaértékű volt. Mindvégig hűséges volt 
elveihez, a közösségért tenni akaró barátai-
hoz, a hétköznapi küzdelmeket emelt fővel vál-
laló társaihoz. Kevesek egyike volt, akire min-

dig, és minden helyzet-
ben számítani lehetett. 
A politika viharaiban 
is állta a hűvös hullá-
mok csapkodását. A 
szó nemes értelmében 
is irányt jelző „világító-
torony” volt a háborgó 
tengerben…

Cserepkai lászlóné, 
Erzsike halálával pótol-
hatatlan űrt hagyott 

maga után, amit sohasem fognak betölteni. 
Emléked, akik szerettek és tiszteltek öröké 

megőrzik!
Erzsike, Elnök Asszony! Nyugodj békében!

dunakeszi Város demokratikus  
Baloldali közössége

cserepkainé erzsike emlékére
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sipos dávid ambiciózus tervet 
tett le a tagság asztalára
a fidelitas októberben megválasztott dunakeszi elnöke kétéves cselekvési 
programjában kiemelt helyet foglal el a városi csoport aktív létszámának  
növelése. a 25 éves sipos dávid ambiciózus terveket tett le a tagság asztalára. 

A közéleti politizálás iránt nagy affini-
tást mutató új elnök saját, „ifjúkori” 
tapasztalati alapján tudja, hogy az 

aktív szerepvállalás kiteljesedéséhez a kö-
zönségcsábító kulturális és sportrendez-
vényeken át vezet az út. A szervezet tagsá-
gával és szimpatizánsaival együttműköd-
ve szeretnék a fiatalok széles táborában is 
ismertté tenni a városi önkormányzat el-
képzelésit, döntéseit.

– Megválasztásomkor legfőbb célként 
fogalmaztam meg, hogy a fiatalok számá-
ra is vonzó, pezsgő városi élettel erősít-
sük bennük a lokálpatriotizmust, növel-
jük a Dunakeszin élők identitását, kötödé-
sét a városhoz – kezdte a beszélgetést az új 
elnök. – Sokan, sokszor fogalmazzák meg, 
hogy Dunakeszi alvóváros. Vidéken azt 
mondják, hogy pestiek vagyunk, Pesten 
azt mondják, hogy vidékiek vagyunk. Ezt 
a „bélyeget szeretnénk letépni” magunkról, 
ebből az alvóváros skatulyából szeretnénk 
kitörni – folytatta szenvedélyes hangon. 

Sipos Dávid hosszasan sorolta a város 
rendkívül gazdag kulturális, művésze-
ti, sport– és egyéb értékeit, melyek mind-
mind ellentmondanak a sztereotípiaként 
használt megállapításnak. 

– A gyönyörű természeti adottságok-
kal és épített értékekkel rendelkező váro-
sunkban a helyi fiatal közösségek számára 
színes kulturális programokat, tartalmas, 
pezsgőéletet szeretnénk kínálni. Elképze-
léseink és céljaink között kiemelt szerepet 
tölt be a sportversenyek és találkozók ren-
dezése is. Olyan kulturális és sportprogra-
mokra, közéleti kerekasztal beszélgetések-
re fókuszálunk, melyeken jól érzik magu-
kat a fiatalok. 

A Városházán dolgozó fiatal politikus 
gyakorlati tapasztalatokból tudja, hogy a 
fiatalok között kevesen vannak, akik ak-
tív érdeklődést mutatnak a városban meg-
valósuló beruházások, fejlesztések iránt. 
A Fidelitas dunakeszi elnöke azonban na-
gyon tárgyilagosan azt is hozzáteszi, hogy 
ez „érthető”, hiszen egy 18-20 éves fiataltól 
még nem igazán lehet elvárni, hogy az ut-
cák aszfaltozásával vagy az óvodai férőhe-
lyek bővítésével foglalkozzon.

– Mindennek eljön az ideje! Ezek a fiata-
lok délelőtt iskolába járnak, délután spor-
tolnak, vagy egyéb programokon vesznek 
részt. Az egyetemisták, főiskolások pedig 
a fővárosban töltik idejük nagy részét. Ne-
künk az a célunk, hogy a valóságot, a ki-

alakult helyzetet figyelembe véve alakít-
suk ki programjainkat. A 40 ezres város 
fiataljait szeretnénk megszólítani, akik az 
évek múlásával minden bizonnyal nyitot-
tabbak lesznek a közéleti kérdések iránt 
is. Én is végigjártam a felismerés stáció-
it. A korábbi években hasonlóképpen vi-
szonyultam a „fajsúlyosabb témákhoz”, 
ám az idők múlásával rájöttem, hogy az én 
bőrömre is megy a vásár, akkor már aktí-
van bekapcsolódtam az közéletbe. Persze 
azt is tudom, hogy – bármennyire is po-
litikai tömörülés a Fidelitas – nagyon kö-
rültekintően kell szerveznünk a politikai 
rendezvényeket, a kerekasztal beszélgeté-
seket, a fiatalokat érintő vitákat. 

Meggyőződésem, hogy a Fidelitas duna-
keszi csoportjának tevekénysége is nagy-
szerű lehetőséget jelent a fiatalok számára, 
akik szabadidejüket tartalmasan szeretnék 
eltölteni. Minden fiatalt szeretettel várunk 
közösségünkbe, hogy együtt alakíthassuk 
saját sorsunkat, városunk életét – hang-
zottak Sipos Dávid hívó szavai, aki már-
is átnyújtotta elérhetőségét. E-mail: sipos.
david@dunakeszi.hu Tel.: 06-70/338-0761 
Facebook: Dunakeszi Fidelitas.

Vetési Imre

sipos dávid:
Legfőbb	célunk,	
hogy a fiatalok
számára
vonzó  
programokat 
szervezzünk.

Új	elnök	a	Fidelitas	helyi	csoportja	élén
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dunart galéria kiállítás

időpont: 2011. november 11.  
péntek 18:00 óra

A Dunart Képzőművészeti Egyesület va-
lamint a VOKE józsef Attila Művelődési 
Központ “Dunart Galéria” Kiállítás meg-
nyitója.

A kiállítást megnyitja: Peti Sándor, fotó-
művész a DunaArt Képzőművészeti Egye-
sület elnöke. 

Közreműködik: Szigeti Máté, zeneszerző 
barokk furulyán.

A kiállító művészek: Chiba Miklós, 
Czinege István, Dér Győző, Dusza Tibor, 
Gáspár Imre, Gulyás Aranka, Halász Géza, 
Kiss Eszter, Koó Éva lidia, Kubó Éva, le-
lesz István, Magát Tamás, Magyar Miklós, 
Palásti Renáta, Peti Sándor, Péter Nán-
dor, Rákos Éva, Tónió, Tuzson-Berczeli Pé-
ter, Vándor Gábor, Vincze józsef.

A kiállítás megtekinthető:  
2011. november 30-ig.  
Munkanapokon 9-12-ig, valamint hétvégi 
programok alatt.

Helyszín: 2120 Dunakeszi,  
Állomás sétány 17.

fotókiállítás

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szere-
tettel meghívja Önt 
2011. november 18-án,  
pénteken 18 órára
pillanatképek a kölcsey ferenc városi 
könyvtár 25 évének történetéből  
című fotókiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:  
Csonka Mária könyvtárigazgató

A kiállítás megtekinthető:
2011. december 17-ig, a könyvtár  
nyitvatartási idejében.

városi helytörténeti és  
lakhely – ismereti verseny 

időpont: 2011. november 19.  
szombat 9:00 óra 
A városi felső tagozatos korosztály szá-
mára rendezett csapatversenyen hely-
történeti ismereteikről adnak számot a 
résztvevők. 
Az elméleti felkészültség mellett fontos 
és izgalmas része a programnak az ide-
genvezetés. A kis idegenvezetők Dunake-
szit mutatják be a város különböző útvo-
nalain haladó autóbusz utasainak. 
A vetélkedő rangját, népszerűségét iga-
zolja 25 éves múltja, a résztvevők magas 
szintű felkészültsége és a vetélkedő tá-
mogatóinak kitartó hűséges.

Helyszín: 2120 Dunakeszi,  
Garas u. 26.

bárdos bál

időpont: 2011. november 19.  
szombat 19:00 óra
Bárdos Bál: Iskolánk jótékonysági bálja, 
melynek bevételéből igyekszünk minden 
évben fejlesztéseket végrehajtani.

Információ:  
Horváthné Szentléleki Katalin 
Telefonszám: 06-27/341-204
jegyek ára : 4500 Ft.  
(Elővételben: 4000 Ft)

Helyszín: 2120, Dunakeszi,  
iskola sétány 18.

miskolci  
csodamalom bábszínház

időpont: 2011. november. 24.  
csütörtök 10:00 óra 
Majolenka Hercegkisasszony
Jó napot kívánunk kedves gyerekek, tisztelt 
közönség! Jó napot kívánunk tisztelt gye-
rekek, kedves közönség! Szívélyes tisztelet-

tel meghívunk Benneteket bábszínházunk-
ba, ahol bemutatunk egy mesét, melynek 
címe: Majolenka Hercegkisasszony! Az elő-
adásban szerepel Majolenka a király csu-
daszép leánya, Jirka, a bátor szakácsinas, I. 
Ödömér király, Palacsintaország hőse, s az 
ő szívszerelme, Erzsók, a dajka. Elő-elő buk-
kan még Gába, a vasorrú bába és a kissé 
ütődött varázsló, Eda. A történet szálai ös-
sze-vissza, gubancolódnak, hogy a végére 
újra kitisztázódjanak. Lesz sok ármány, ka-
land, sírás, nevetés. És lesz még végtelenül 
sok szerelem, s még több habostorta.

Belépő: 800 Ft
Helyszín: 2120 Dunakeszi,  
Állomás sétány 17.

irodalmi szalon

időpont: 2011. november 24.  
csütörtök 18:00 óra
Irodalmi Szalon a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtárba. 
Vendég:  Szalay Kriszta színművésznő, 
író és Cserna Antal  színművész, rendező; 
művészházaspár. 
Házigazda: Tarján Tamás irodalomtörténész. 

Helyszín: 2120, Dunakeszi,  
kossuth lajos u. 4.

nemzeti folklórnap

időpont: 2011. november 26. 
szombat 15:00 óra 
Dunakeszi Német és Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat szervezésében.
Fellépő Német Nemzetiségi Együttesek:
- Wildenrosen Táncegyüttes, Nagymaros 
- Nachtigall Kórus, Kismaros
- Marus Tánccsoport, Kismaros
Fellépő Bolgár Nemzetiségi Együttesek:
- jantra Néptáncegyüttes 
- Pravo Népzenei Együttes
A belépés ingyenes.
Helyszín: 2120 Dunakeszi Állomás sétány 17.



F
igyelemre méltóak Dióssi Csaba 
polgármesternek a programfüzet 
bevezetőjében olvasható gondo-
latai: „Kiemelten fontos célunk, 

hogy Dunakeszi hagyományait, kulturá-
lis életét minél szélesebb körben megis-
mertessük, ezért támogatjuk a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Központ munká-
ját, amely a helyi kulturális események 
egyik fontos színtere. Városunk önkor-
mányzata elkötelezett az olyan közös-
ségteremtő programok támogatása terén, 
mint a Dunakeszi Művészeti Napok, ahol 
egy kiállítás, konferencia, vagy színházi 
előadás jó alkalmat teremt arra, hogy ta-
lálkozzunk egymással és a mindennapok 
gondjait néhány órára félretéve, beszél-
gessünk.”

Palásti Béla, a művelődési központ 
igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy 

négy évtizeddel ezelőtt Uray György ren-
dező, pedagógus kezdeményezésére in-
dult el ez az imponálóan hosszú életű so-
rozat. Az első években tavasszal, főként 
diákoknak szerveztek rendezvényeket a 
Pinceszínház előadásaira építve. A későb-
bi években kerültek át az év tizenegyedik 
hónapjára a programok, főként, amikor 
már egyre több rangos művészeti társulat 
működött a városban.   Az igazgató kö-
zel másfél évtizede szervezi, koordinálja 
munkatársaival közösen a művészeti na-
pokat s fontos törekvésük, hogy a városi 
társulatok mellett, mintegy országos ki-
tekintésként érdekes, fontos előadásokat 
is meghívjanak. Így, az idei műsorkíná-
latot gazdagítja az Uray György Színház, 
a Dumaszínház előadásai, a nemzetiségi 
folklórest, az Irodalmi szalon program-
ja mellett a Miskolci Csodamalom Báb-

színház díjnyertes, Majolenka hercegkis-
asszony című produkciója. S mivel egyre 
több a balett tanfolyam a városban, meg-
hívták egy előadásra a Magyar Mozdu-
latművészeti Társulatot is. Hagyomány-
teremtő volt a művészeti napok novem-
ber 11-i eseménye. Ekkor nyílt meg az 
idei évben megalakult Dunart Képzőmű-
vészeti Egyesület tagjainak első, közös 
tárlata, melyen november 30-ig 21 ismert 
alkotó művei láthatók.

Azt még fontos elmondani, hogy az ön-
kormányzat mellett a rendezvénysoroza-
tot támogatta a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap, a 
Területi Művelődési Intézmények Egye-
sülete, a Vasutasok Országos Közműve-
lődési és Szabadidő Egyesülete, valamint 
a MÁV. 

Katona M. István

a november városunkban a kultúra, a művészetek hónapja. immár negyvenegyedik alka-
lommal kerül sor a dunakeszi művészeti napok rendezvénysorozatra, melynek november 
11-25. közötti gazdag és változatos programkínálata várja az érdeklődő közönséget. mű-
vészeti kiállítások, komolyzenei hangversenyek, színházi előadások, felnőtt és gyermek 
rendezvények, szám szerint tizenhét esemény kínál sokszínű, igényes értéket.

Dunakeszi	Művészeti	
Napok 2011

November 23. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub 

Erzsébet – Katalin bál Mogyoródon

November 30. szerda
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Vendégünk Dr. Kertész Imre állatorvos

Kézműves foglalkozások:
November 8. és 22. kedd 15.30 óra

Szövő Klub
November 15. és 29. kedd 15.30 óra

Dekupázs
Belépő: 500.-Ft

November 11 – 27 – ig
Dunakeszi Művészeti Napok

November 11. péntek 18 óra
„DunArt Galéria”

 A  DunArt Képzőművészeti Egyesület
kiállításának megnyitója

November 12. szombat 19 óra
Uray György Színház:

Bolondtalanítás
Belépő: 1.000.-Ft

November 16. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Vendég: Kállai Bori
érdemes művész

November 17. csütörtök 10 óra
Vers-Harmónia

Rendhagyó irodalomóra
„Ifjú szívekben élek”

A Nyugat költőinek hatása a magyar 
irodalomban

Előadók:
Babják Annamária színművész

Papp József gitárművész
Belépő: 500.-Ft

November 17. csütörtök 14 óra
XVII. Közoktatási Konferencia és 
Pedagógiai Napok rendezvénye

Dunakeszi – Fót – Göd – Mogyoród 
Kistérségben

November 18. péntek 19 óra
Uray György Színház:

A hallei
Belépő: 1.000.-Ft

November 19. szombat
Ír est (Kelta ünnep)

Közreműködnek:
Blackbird Dance Theatre

Kelta Álom Ír Tánccsoport
Sunny Side Up Zenekar

Kék Bab együttes 
Táncház

Belépő elővételben: 1.500.- Ft
A helyszínen: 2.000.- Ft

November 24. csütörtök 10 óra
Miskolci Csodamalom Bábszínház

Majolenka Hercegkisasszony
Belépő: 800.-Ft

November 24. csütörtök 19 óra
Dunakeszi Dumaszínház

Vendégek:  
Badár Sándor és

Felméri Péter
Belépő: 2.500.-Ft

November 25. péntek 19 óra
Magyar Mozdulatművészeti Társulat:

Babits est – Persona
Belépő: 1.500.- Ft

November 25 – 26.  
péntek – szombat 19 óra

Uray György Színház:
Árvaságaink

Belépő: 1.000.-Ft

November 26. szombat
Kistérségi Folklór Nap:

Német – Bolgár Est
A belépés díjtalan!

NOVeMbeRI  proGrAmAjÁnlójA

voke józsef Attila művelődési központ (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) www.vokejamk.hu

VOKE józsef Attila Művelődési Központ
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TETTEN	ÉRTÉK	 
A	KÖRNyEZET- 
SZENNyEZŐT

A
z illegális szemétlera-
kás megakadályozá-
sa, a város külterüle-
tén megtermelt mező-

gazdasági termények védelme, 
az engedély nélküli fakivá-
gás megakadályozása érdeké-
ben idén szeptembertől me-
zőőrt alkalmaz a város. Zagy-
va Csaba másfél hónapja járja 
Dunakeszi külterületeit, ellen-
őrzi a szelektív hulladékgyűj-
tő szigetek állapotát, a Duna-
parti területeket. A mezőőr az 
eltelt néhány hét alatt is szem-
besült az állampolgárok kör-
nyezetromboló gátlástalansá-
gával, akik válogatás nélkül 
szemetelnek. A téli álmára ké-
szülő őszi tájban éppúgy meg-
található a kidobott ágy, mint 
a „kibelezett” hűtőszekrény. 

Zagyva Csaba az érthetet-
len és elítélendő nemtörő-
dömség jeleivel egyaránt ta-
lálkozik az Alagi majorban, a 
város belterületén, a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteknél, 
a Duna-part egyes részein. A 
város belterületén kialakított 
szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek mellett is sokszor talált 
festékes dobozokat és műsza-
ki eszközöket is. – Ezt azért 
sem értem, mert a városi ön-
kormányzat a kulturált kör-
nyezetünk kialakítása és meg-
óvása érdekében még arról is 
gondoskodik, hogy a gyűjtő-
szigetek környékén működő 
vállalkozások haszon nélkül 
forgalmazzák a címkézett sze-
meteszsákokat – érvel Zagyva 
Csaba, aki szeptember 19-én 
lépett be a hivatal állományá-
ba. – Azzal kellett szembesül-
nöm, hogy sajnos sokan van-
nak, akik felelőtlenül szeny-

nyezik a város bel- és külterü-
leteit. Naponta akár 110-120 
kilométert is megteszek az au-
tóval, mire körbejárom a kül-
területet, feltérképezem az er-
dőkben vezető mezei utak 
környezetét. Legutóbb, no-
vember 8-án, a kora délutáni 
órákban, Dunakeszi-Göd ha-
tárában, a vasúti átjárónál, a 
SA-HO bánya környékén jár-
őröztem, amikor arra lettem 
figyelmes, hogy egy kisteher-
autó betolat a behajtani ti-
lossal jelzett erdőbe. A platós 
gépjárművel két férfi érkezett, 
akik az elhasznált autógumi-
kat pakolták le a kiserdőben - 
eleveníti fel a történetet a du-
nakeszi mezőőr. Zagyva Csa-
ba elmondta, hogy a két kör-
nyezetszennyező gödi férfi 
ellenszegülés nélkül igazolta 
magát, nem tanúsítottak el-
lenállást. – Az autó vezetőjé-
nek elmondása szerint a zöld-
erdőbe kidobott szemét nem 
nála keletkezett. Azt állítot-
ta, hogy a gumikat ismeret-
lenek borították le az ő ingat-
lana elé, onnan hozta el a SA-
HO bánya környékére. 

Dunakeszi mezőőre hatá-
rozottan intézkedett a platós 

az illegális szemétlerakás megakadályozása, a 
város külterületén megtermelt mezőgazdasági 
termények védelme, az engedély nélküli fakivá-
gás megakadályozása érdekében idén szeptem-

bertől mezőőrt alkalmaz a város. 

kisteherautó tulajdonosával 
szemben, személyi adatait, a 
gépjármű rendszámát felírta, 
felvette a jegyzőkönyvet, ami 
alapján a Dunakeszi Polgár-
mesteri Hivatal környezetvé-
delmi előadója megteszi a fel-
jelentést, elindítják a szabály-
sértési eljárást.

A városi mezőőr abban bí-
zik, hogy jelenlétének is kö-

szönhetően visszahúzódik az 
illegális szemétlerakás Duna-
keszi területén. – Én azon le-
szek, hogy az emberek betart-
sák a törvényeket, ne szeny-
nyezzék környezetünket – 
mondta eltökélt hangon a 
város mezőőre, akiről az a hír 
járja, hogy nem ijed meg saját 
árnyékától. 

Vetési Imre

Mezőőr	felügyeli	Dunakeszi	 
bel- és külterületeit

zagyva Csaba mezőőr



22 Dunakeszi  Polgár

A
z egyedi hangulatot árasztó város-
ok és falvak, régi várak, csodála-
tos paloták, és kastélyok mutat-
ják a viharos múlt harcait és örök-

ségét. A tavak, a tengerpart, a vadregényes 
hegyek igazán aktív pihenésre serkentik 
a látogatót. A csodás értékek mellett Len-
gyelország azért is figyelemre méltó, mert 
a rendszerváltás után igen gyorsan talpra 
állt és ma, földrajzi elhelyezkedését illető-
en, mint egy összekötőkapocsként műkö-
dik Kelet– és Nyugat-Európa között.

A Lengyel Köztársaság Közép-Európá-
ban terül el, Európa szívében, mivel a te-
rületen fekszik a kontinens legrégebben 
kiszámolt közepe. Fővárosa Varsó, mely 
a 2,2 milliós lakosságával az ország legna-
gyobb városa is egyben. A jelentősebb vá-
rosokat az iparvidékeken és a Balti-ten-
ger partján találjuk Varsó elragadóan iz-
galmas és pezsgő életű metropolisz híré-
ben állt régen is, és az ma is. A történelmi 
sorsfordulóktól függetlenül mindig ma-
gán viselte a nyugat-európai fővárosokra 
jellemző ismertető jegyeket. Különleges-
ségének titka évszázadok óta a fiatalos lel-
kületében rejlik. Varsó nemcsak az állam-
hatalmi szervek székhelye, hanem egyben 
Lengyelország legnagyobb kulturális, tu-
dományos és művészeti központja is. 20 
állami és 35 nem állami felsőoktatási in-

tézményében és több tucat tudományos 
intézetében több mint 220 ezer diák tanul. 
Az ifjúság városa. Érdeklődő látogatókkal 
teltek az olyan kulturális és művészeti in-
tézmények, mint az operaház, a kamara-
opera és az operettszínház, a zeneakadé-
mia, a 28 színház, a 35 múzeum, valamint 
a 60 képzőművészeti kiállító terem.

Varsó lendületes ütemben fejlődő nagyvá-
ros, számos luxusszállóval, elegáns üzletekkel 
és a legkülönbözőbb szolgáltatóintézmények-
kel. Amennyiben érdekli a színház, a jó ven-
déglátás, szeret bevásárolni, szívesen jár mú-
zeumba vagy bolhapiacra, úgy egyetlen más 
lengyel város sem kínálja a választási lehető-
ségek olyan gazdag tárházát, mint Varsó. A 
Visztula folyó partján fekvő Krakkó Lengyel-

ország történelmi látnivalóiban, műemlékei-
ben leggazdagabb városa, egyben Közép-Eu-
rópa egyik legszebb, leghangulatosabb városa.  
Krakkó több mint 500 éven keresztül volt fő-
város és királyi székhely, a közel 800 ezer la-
kosú város ma is Lengyelország művészeti, 
kulturális és turisztikai központjának szá-
mít. 

Történelmi városmagja szerepel az 
UNESCO világörökségi listáján is, 2000-
ben elnyerte az Európa kulturális fővárosa 
címet, emellett a város közel 6000 műem-
léke, negyven múzeuma várja az idelátoga-
tókat. Krakkó kiemelkedő látnivalójának 
számít óvárosi főtere (Rynek) és a főtéren 
található műemlékei: a Mária (Mariacki) 
Templom, a középkori eredetű Posztóház 
(Sukiennice), illetve a főtér fölé emelkedő 
városháza tornya.

A Visztula folyó melletti dombon épült 
a királyi vár (Wawel), mely Európa egyik 
legszebb reneszánsz királyi rezidenciá-
jának számít. Hármas Város – Gdansk, 
Gdynia, Sopot a Gdanski-öböl men-
tén húzódó városcsoport, az egyik legna-
gyobb lengyel turisztikai attrakció. A há-
rom város, mely részét képezi, három kü-
lönböző hangulatot jelent. Gdansk több 
mint ezer éves Hanza-település, Sopot a 
szórakozást kedvelők városa, Gdynia pe-
dig a lengyelek gazdasági leleményességét 

LengyeLország

mindenki megtalálhatja 

azt az ember alkotta, 

vagy természeti  

szépséget, mely  

biztosítja, hogy az utazás 

igazi kulturális  

élményekben gazdag 

legyen. 

krakkó ‒ a Wawel 
kastély egyik tornya



dicséri. Lengyelország 1918-ban elnyer-
te függetlenségét másfél évszázados meg-
szállás után, és tíz év alatt a Balti-tenger 
egyik legnagyobb kikötőjévé vált. A legré-
gibb és leghosszabb sopoti móló 516 mé-
ter hosszan nyúlik be a tengerbe. A hosszú 
gdanski partról, a sopoti mólóról vagy a 
gdyniai kikötőből a partmenti hajók egyi-
kével indulhatunk tengeri sétára. A hajók 
többsége Helre megy, amely festői szépsé-
gű halászfalu a Gdanski-öböl túlsó part-
ján. A természetimádók körében méltán 
kedvelt a Mazuri-tóvidék, Lengyelország 
legkiterjedtebb tórendszere. Az ország óri-
ási vízfelületét összességében negyvenöt 
tó, tizenkét csatorna és nyolc folyó alkot-
ja, mely a vitorlásokat és a kenusokat épp-
úgy vonzza, mint a hegymászókat, a túrá-
zás, a kerékpározás szerelmeseit és a hor-
gászokat.

Itt terül el az augustowi erdő, amely az 
egyik legnagyobb területű egész Lengyel-
országban, emellett számos ritka és vé-
dett fajnak ad otthont. A Tátra Lengyelor-
szág legmagasabb hegysége, a Kárpátok-
nak az egyetlen kimondottan alpesi jelle-
gű része, ami annyit tesz, hogy itt alakult 
ki egyedül teljesen a növényzet szakaszos 
elrendezése. A déli és északi oldalon egy-
aránt hatalmas tektonikus völgyek terül-
nek el, mögöttük pedig az 1000 méterrel 
alacsonyabb, lankás hegyek. A Podhaléról 
szemlélt, hajnali napfénnyel megvilágított 
Tátra a lengyel természetfotósok kedvenc 
témái közé tartozik.

A rendszerváltás után a lengyel kultú-
ra új kihívásokkal néz szembe. Az Európai 
Unióba való belépés óta egyesek várako-
zással tekintenek a kontinensnek erre a fe-
lére, innen várják az „egzotikus életerőt”, 
a friss inspirációkat adó impulzust. Ke-

resztezik egymást az európai útvonalak, a 
kulturális hagyományok sajátos szövevé-
nye alakult ki, s ehhez újra meg újra visz-
szanyúlnak a művészek és az írók. A múlt-
tal folytatott szüntelen párbeszéd, a „gyö-
kerekhez” való 
makacs, sokszor 
megsz á l lot ta n 
ismétlődő „visz-
szatérés” még az 
avantgárd művé-
szetre is jellem-
ző, amely szin-
tén a kollektív és 
egyéni identitás 
egyik építőköve. 
A lengyel klasz-
szikus zenét első-
sorban a roman-
tikus hagyomány 
formálta. Ennek jeles és világhírű képvi-
selője Fryderyk Chopin. A Chopin-hagyo-
mány a lengyel zongoraművészetben is je-
lentős. A nagy zongoravirtuózok – Józef 
Hoffmann, Artur Rubinstein vagy Ignacy 
Jan Paderewski – különös előszeretettel 
játszottak Chopint.

A lengyel konyhát is a kultúrák 
ízvilágának keveredése jellemzi. Meghatá-
rozó az orosz, az ukrán és a német hatás. 
A lengyel konyha ízei, aromái sokban kü-
lönböznek a magyar konyháétól, de hamar 
megszereti a magyar vendég. Számos jel-
legzetes lengyel étel van, amelyhez erős fű-
szereket, sok hagymát, fokhagymát hasz-
nál a szakács. Különösen finomak a meleg 
előételek, melyeket kelvirágtól burgonyá-

ig a legkülönbözőbb zöldségekből készí-
tenek. Ilyen a bigos – káposztából és kü-
lönféle húsokkal készül. Leveseik közül a 
chlodnik – hideg uborkaleves, a céklaleves, 
a sokféle húsleves, borscs, scsi a leggyako-

ribb. A sülteket szíve-
sen töltik meg gom-
bával, májjal, velővel. 
Farsang nincs csőrö-
ge nélkül, Húsvétkor 
hagyományos fogás 
volt a töltött malac, 
ennek tölteléke liba-
máj, szarvasgomba, 
főtt metélt tészta, to-
jás, vaj, sáfránnyal, 
metélőhagymával, 
majorannával fűsze-
rezve. Igen kedvel-

tek a hal-, és a gombaételek. 
Nagyon sok értéket tartogat a külföldi 

látogató számára, többet, mint azt általá-
ban hiszik, változatosabbat, mint ameny-
nyire ismerik. 

Vetési Zsófia

BARANGOlÓ ‒ UTAZÁS AZ EU TAGÁllAMOKBAN

Gdansk kikötője

Sopot egyik érdekessége
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Dunakeszin KEDVEZMÉNY!

• Költöztetés
• bútorszállítás
• zongoraszállítás
• Csomagolással • bútorszereléssel

• Akár külföldre is!

www.enzotrans.hu
enzotrans@t-online.hu

(+36) 27 336 836
(+36) 30 94 95 614

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

OlVaSóI KérdéS:
A munkáltatóm meg-
szüntette a munkajog-
viszonyomat, elküldött 

egyik napról a másikra, kiadta az 
összes papíromat, de a munkabé-
remet nem fizette meg azóta sem. 
Aláírtam az igazolások átvételé-
ről a nyilatkozatokat, melyeken 
még a meg nem fizetett munkabé-
rem is feltüntetésre került. Ez azt 
jelenti, hogy a munkáltatóm ezek 
után már nem köteles megfizetni a 
munkabéremet?

T. Olvasó! A munkáltató az utolsó 
munkában töltött napon köteles 
megfizetni az utolsó havi munka-
bérét, egyéb járandóságait, végki-
elégítését a hatályos Munka Tör-
vénykönyve szerint. Amennyiben 
ezt elmulasztja, mindenképpen 
jogos igénye van arra, függetle-
nül az aláírt okiratok tartalmá-
tól. Természetesen a munkálta-
tó fizetésének elmaradása, a fize-
tési akarat hiánya a munkaügyi 
bíróság előtti igényérvényesítést 

kell eredményezzen a felek meg-
állapodásának hiányában az Ön 
részéről, mely során a munkabér 
megfizetését a munkáltató bizo-
nyítja a megfelelő okiratok, átuta-
lások bíróság részére történő be-
nyújtásával. 

Az igényét a munkajogviszony 
megszűnését követő 3 éven belül 
érvényesítheti az illetékes mun-
kaügyi bíróságon. Egyebekben 
az ilyen esetek elkerülésére a bér-
papírok átvételénél mindig oda 
kell figyelnie a munkavállalónak, 
hogy a ténylegesen átvett munka-
bére szerepel e rajtuk, ha nem ak-
kor ezt a tényt rögzíteni kell a bér-
papírok, igazolások munkáltató-
nál maradó részein, illetve ezeket 
alá is kell írnia. 

Ezt követően fizetési felszólítás 
után kezdeményezheti a peres el-
járást, ezzel teret adva a munka-
jogviszonyra jellemző megegye-
zési szándéknak a per elkerülése, 
illetve a tetemes munkáltatói és 
munkavállalói költségek elkerülé-
se érdekében.

OlVaSóI KérdéS:
Munkáltatómnál hiány 
keletkezett az általam 
kezelt kasszában, a hi-

ány felismerésekor a munkáltató 
közölte velem, hogy fizessem meg a 
részére a teljes összeget vagy meg-
szünteti a munkaviszonyomat. 
Egyebekben a tartozás okát nem 
vizsgáltuk. Munkára szükségem 
van, de megfizetni nem tudom a 
tartozásomat, ezért a munkálta-
tóm felajánlotta, hogy részletek-
ben, egy megállapodás aláírásával 
megfizethetem a hiányzó összeget. 
Az előzőek alapján a megállapo-
dást aláírtam. Nem hibáztam?

T. Olvasó! A probléma az, hogy 
a kivizsgálás nélküli eljárás, a hi-
ány keletkezésének okai feltárá-
sa mind a hátérbe szorulnak azzal, 
hogy aláírta a megállapodást. Saj-
nos ez egy szokványos eljárás, ami-
kor a munkáltató és a munkaválla-
ló a kár, hiány stb vonatkozásában 
megállapodnak a munkavállaló fi-
zetési kötelezettségében. Ebben a 

megállapodásban viszont már nem 
tüntetik fel azt, hogy valójában mire 
is kötötték a felek a megállapodást, 
jogcím nem kerül a tartozás meg-
fizetése mellé. Ez viszont azt ered-
ményezi, hogy az eredeti ok, amiért 
aláírták a megállapodásukat elve-
szik – akár újból is érvényesíthető a 
munkáltatói követelés -, a munka-
jog szempontjai szerint hibát már 
nem lehet találni a munkáltató el-
járásban, a fizetési kötelezettség ér-
vényesítésének semmilyen akadá-
lya nincs Önnel szemben, azaz a 
munkavállaló a munkáltató részére 
teljesen kiszolgáltatottá válik. Min-
denképpen figyelni kell arra, hogy 
a fent írt megállapodásukban pon-
tosan körülírják a felek, hogy mi-
ért is kötik azt meg, természetesen 
a szerződés egyéb alaki (cégszerű 
aláírás) és tartalmi (felek azonosí-
tása, pénzösszeg, határidők pontos 
szabályai stb.) elemeinek megtartá-
sa mellett. Így elkerülheti az eset-
leges újabb igénybejelentést a mun-
káltató részéről ugyanabban a jog-
viszonyban…

Egyszerűen, kényelmesen, gyorsan
vásárolhat ballonos vizet, már 
közvetlenül telephelyünkön is. 

A vásárlással kapcsolatos 
információkról és feltételekről 

érdeklődjön elérhetőségeinken!

Címünk: 2120 Dunakeszi, Bem utca 7.
E-mail: vevoszolgalat@clearwater.hu

Web: www.clearwater.hu
Telefon: +36-27-542-400

Fax: +36-27-542-401

előtte utána
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Mun ka j o g
a gyakorlatban

Dr. németH GÁBor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata (2120 DUNAKESZI, BAjCSy-ZSIlINSZKy U. 1.)
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N
apjainkban a gyer-
mekvállalás ideje ki-
tolódik. Egyre ko-
molyabb kihívást je-

lent korunk szakembereinek 
megoldást találnia arra, hogy 
a párok az úgynevezett” ideá-
lis biológiai kor” után is szü-
lőkké válhassanak. Függetle-
nül az életkortól számos le-
hetőség van, hogy tudatosan 
segítsék a fogamzás sikeres-
ségét.

„Erre összpontosít a klini-
kánkon bevezetett “Medicine 
Of Life” szemlélet, amely ki-
emelt hangsúlyt fektet a ter-
mészetes fogamzás segítésére, 
a tudatos életmód, a termé-
kenység megőrzés és helyre-
állítás, valamint a széleskö-
rű diagnosztika által. A Ciris 
Budapest célja, hogy olyan le-
hetőségeket is kínáljon páci-
enseink számára, ahol nem 
a lombikbébi-program az 
egyetlen megoldás” – fogal-
mazott Nagy Melinda, a Ciris 
Intézet vezető embriológusa.

Melinda negyedik éve él 
Dunakeszin, és már ezen idő 
alatt több a városban élő csa-
lád gyermekáldásában segí-
tett. Amikor egy-egy séta köz-
ben szembejönnek vele kislá-
nyának iker kortársai, bizony 
sokszor rácsodálkozik, ami-
kor hálálkodó anyukák és 
apukák köszönnek rá.

De miben is tud segíteni 
a gyermekekre vágyóknak a 
Ciris Intézet?

„Intézetünk Közép-Euró-
pa egyik legmodernebb med-
dőségi klinikája. Nemzetkö-

zi hírű szakembereinknek és 
világszínvonalú felszereltsé-
günknek köszönhetően min-
den olyan jelentős beavatko-
zást el tudunk végezni, ami a 
meddőség kezeléséhez vagy a 
mesterséges megtermékenyí-
téshez szükséges. Ugyanakkor 
a kezeléseink hatására elsőszá-
mú célunk, hogy természetes 
úton foganjanak meg a picik” 
– árulta el a szakember.

A centrum legfőbb célja a 
gyermeket vállalni készülő 
párok támogatása. Szolgálta-
tásaik az egyszerű rutin ki-
vizsgálástól, a speciális med-
dőségi vizsgálatokig, prob-
léma kezelésétől a lombik 
programig tejednek. Ma már 
egyértelműen igazolt, hogy a 
sikertelen próbálkozások okát 
nemcsak a hölgyeknél, hanem 
a férfiaknál is vizsgálni kell.

„Ennek elfogadásához bi-

zony a társadalom szemléleté-
nek alapvető változására len-
ne szükség, és tény, hogy jó 
úton haladunk ez ügyben. In-
tézetünkben a párok komp-
lex kivizsgálása történik, és 
mindkét oldal eredményének 
összesítését követően kezdjük 
el a kezelést” – folytatta Nagy 
Melinda.

Az egyszerűbb kezelések is 
gyakran sikerhez vezetnek, 

és nem jelent nagy hormo-
nális megterhelést a szerve-
zetnek. A ondósejtek bejut-
tatása során egy vékony ka-
téter segítségével a peteérés 
időpontja körül az előkezelt 
spermiumokat közvetlenül a 
méhüregbe juttatják. Ameny-
nyiben ez hozza meg a várt 
eredményt, azaz a foganta-
tást, akkor kell a lombik eljá-
ráshoz folyamodni.

De miként is zajlik a lom-
bikbébi-program folyamata? 
A petesejteket a partner sper-
miumával megtermékenyítik. 
Amennyiben a leendő apu-
ka ondósejtjei nem tökélete-
sek, akkor az úgynevezett ICSI 
technikával segítenek a pete-
sejt termékennyé tételében. Si-
ker esetén egy-másfél nappal 
később osztódásnak indul, és 
ekkor már embrióról beszél-
hetünk. Az embriókat 3-5 na-
pig gondozzák az embriológi-
ai laboratóriumban, és a leg-
életképesebbeket ültetik visz-
sza az anyaméhbe. Az 5 napos 
tenyésztési folyamat során az 
embriók sokszoros szelekción 
esnek át, így az ekkor beültet-
hető embriókból nagy eséllyel 
születnek kisbabák. 

„A kiválóan működő, de 
beültetésre nem kerülő szám-
feletti embriókat mélyhűtjük, 
és -196 C-on folyékony nitro-
gén gőzében tároljuk azokat 
a felhasználásáig. Hisz köny-
nyen lehet, hogy egy idő múl-
va testvérkét szeretne a család 
az első gyermek mellé” – tette 
hozzá az embriológus.

- molnár -

lOMBIKBÓl  
származó	boldogság

a környezetünk ártalmai miatt egyre több házaspár szembesül az-
zal, hogy hiába próbálkoznak, nem érkezik meg hozzájuk a gólya. ám 
a tudomány rohamos fejlődése miatt nem szükséges lemondaniuk a 
szülői örömökről, hisz ma már mindenki számára elérhetők a lombik-
bébi-programmal foglalkozó intézetek. nagy melinda, a ciris intézet 
vezető embriológusa azt javasolja, a gyermekekre vágyó párok ne 
várjanak a végtelenségig, hanem forduljanak szakemberhez.

Szükséges  
a kórházi háttér

Ciris Budapest fejlesztésének, szé-
leskörű profilbővítésének célja, 
hogy ne csak egy meddőségi klini-
ka, hanem a gyermekvállalás kér-
dését komplexen kezelő szolgál-
tatóvá váljon. Hogy mindezt egy 
helyen, legmagasabb színvonalon 
tudják biztosítani pácienseik részé-
re. Ezt a célt segíti a Péterfy Sán-
dor utcai Kórházzal való együttmű-
ködés is, amely a nagykórház által 
biztosított háttérre támaszkodva 
biztonságosabb és széleskörű szol-
gáltatást biztosít pácienseink szá-
mára.
 „Intézetünk költöztetése során a 
fagyasztott minták biztonságos át-
hozatala volt a legnagyobb feladat. 
Az Enzo Trans felelősségteljesen, 
nagy hozzáértéssel átszállította 
mintáinkat, melyet az igazol legin-
kább, hogy azóta is eredményesek 
a fagyasztott embrióink beülteté-
se” – mondta Nagy Melinda.

Ma már a gyermektelen házaspároknak is megvan 
az	esélye	arra,	hogy	szülőkké	váljanak
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– Pontos a diagnózis, valóban, az – 
egyik! – kiváltó oka is lehet több szívbe-
tegségnek az álmatlanság okozta kifára-
dás. Sajnos, azt is látni kell, hogy a pa-
naszok soha sem egyedileg jelentkeznek, 
hanem mellettük társulnak hozzájuk 
egyéb problémák. A konkrét kérdésre 
számtalan orvosi kutatás kereste a vá-
laszt, és ezek egyike volt a legutóbb pub-
likált, több, mint egy évtized megfigye-
léseit összegző tanulmány. Ez a norvég 
vizsgálat azt mutatta, hogy a jelentős al-
vászavarokkal küszködők közel fele esé-
lyesebb a szívinfarktusra. Akik „csak” 
nyugtalanul aludtak, vagy reggel fárad-
tan ébredtek, azok közel harmadánál áll 
fenn a szívroham kockázata. Megállapí-
tották, hogy minél többféle alvászavarral 
küzd a páciens, annál nagyobb esélye volt 
az infarktus bekövetkezésének.

– Van-e mód, hogy megelőzzük a sú-
lyosabb eseteket?   

– Számtalan körülmény befolyásol-
ja alvási szokásainkat. A fekvőhely he-
lyes kiválasztásától egészen a geneti-
kai adottságainkig találunk ilyeneket. A 
stressz-mentes életmód már szinte köz-
hely, gyakran csak álom marad ez is, hi-
szen a bennünket körülvevő világ válság-
tünetei sajnos egészségünket is aláássák. 
Ennek ellenére mód van arra, hogy fo-
kozatosan „új pályára” állítva életveze-
tésünket, többet törődjünk önmagunk 
és környezetünk egészségével. Minden-
képpen az orvosi segítség lehet az első lé-
pés, az álmatlanság okai tisztázásával, a 
terápíák meghatározásával. A viszonylag 
rendszeres (heti több alkalommal) beik-
tatott mozgás – amibe a bevásárlás, mo-
sás, főzés, vasalás csak nagyon tág értel-
mezésben tartozik bele! – jelentheti az 

Aludjunk egy jót!
Bármit teszek ellene, nem tudok elaludni. A szomszédasszonyom meg azzal riogat, hogy ennek rossz vége 
lesz, hallotta, hogy az álmatlanság a szívbetegségek egyik okozója – panaszkodott egyik olvasónk. Így van 
ez? – kérdezem a Dunakeszi polgár állandó egészség-megőrzési tanácsadóját, Dr.metz edit angiológus, bel-
gyógyász, kardiológus szakorvost.

egyik lehetőséget. Amennyiben alvásza-
varaink  ennél összetettebb kezelést igé-
nyelnek, a megfelelő hatású szerek indo-
kolt mértékű alkalmazása sem mellőzhe-
tő. Nem csupán gyógyszerek, de gyógy-
teák is jó szolgálatot tehetnek, esténként 
egy pohár vörösbor, vagy sör is segíthet 
alvásunk nyugodtabbá tételében. 

– Mondják, idősebb korban kevesebb 
alvás is elég…

– Mondják. Ennek ellenére vallom azt, 
hogy a hatékonyan működő szervezetnek 
napi 7-8 óra alvásra szüksége van ahhoz, 
hogy regenerálódhasson. A szabályo-

kon persze lehet önkéntesen változtatni, 
s lehetnek olyanok, akiknél ez eleve nem 
megoldható. Akik váltott munkarend-
ben dolgoznak, akiknél kiszámíthatatla-
nul alakulnak a kötelező állandóan ren-
delkezésre állás miatt a munkavégzés fel-
tételei, ott ezeket nem, vagy nem teljesen 
lehet betartani. Azonban ilyen esetekben 
lehet különösen fontos szerepe a család-
nak, ahol őszintén megbeszélve a problé-
mákat könnyebben találnak megoldást a 
gondokra. Az alvászavar egyáltalán nem 
ritka és jól kezelhető. De ne feledjük, itt is 
igaz a mondat: egyedül nem megy...

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon is megta-
lálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi doppler 
vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. dunakeszin a Szakren-
delő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden 17.00-18.30-ig, pénteken 16.00-18.30-ig történnek 
a felnőtt szakvizsgálatok.  Gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszámon  lehetséges a beje-
lentkezés.

Fót, Balassa u. 68.  tel.: +36-20/551-9557
Nyitva: H-P: 10-18h, szo: 9-13h 

- új és használt kerékpárok 
- felszerelések
- kerékpár kölcsönzés
- sílécek, bakancsok stb.  
árusítása

kerékpárüzlet és szerviz 

síszervIz 
csiszolás, waxolás,  
élezés, síkölcsönzés

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!
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LEIER 30 N+F tégla AKCIÓ 2011. 09. 30-ig 
vagy a készlet erejéig: 215 Ft/db (80 db/raklap) 
Raklap díj: 2.625 Ft/db. raklap használati díj: 500 Ft/db.
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 20 km-es vonzáskörzetében leszállított, 
ledaruzott, forintban értendő árak!

Kertépítő szépítő AKCIÓ 2011. 09. 30-ig
Szolgáltatások, amit nyújtunk Önnek: 

térkő alap kiszedés „tükör” készítés 6.250 Ft/óra+kiállás kisgéppel 
konténeres sitt - törmelékszállítás 4 m3-es 22.250 Ft 
            8 m3-es 32.250 Ft 
ömlesztett áruszállítás 1 m3-től 15 m3-ig 1.250 Ft/m3-től!
kerti szegély lerakása, szintezés, térkövezés, besöprés 1.875 Ft/m2-től

 
Térkő alaphoz: Bazalt 0-32-es: 3.500 Ft/m3

 Töltősóder: 3000 Ft/m3

Térkő szintezéshez: 0-4-es homok: 3.375 Ft/m3

Térkő besöpréshez: Lb Knauf kvarchomok 40 kg/zsák: 799 Ft/zsák 

Térkő 6 cm-es hullám 12x24 szürke 10 m2/raklap 
 és parkett 10x20 9,7m2/raklap: 1.725 Ft/m2 
Térkő 6 cm-es hullám 12x24 színes* 10 m2/raklap 
 és parkett 10x20 9,7m2/raklap: 1.984 Ft/m2  

Kerti szegély kétrétegű szürke 100x20x5cm: 459 Ft/db 
Kerti szegély kétrétegű színes* 100x20x5cm: 599 Ft/db
*piros, sárga, barna, antracit

Raklap díj: 1.900 Ft/db., raklap használati díj: 200 Ft/db.
Az árak áfás, 10 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében 
leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

Solnhofeni 5-7 mm-es terméskő: 1.990 Ft/m2

Horvát mészkőlap: 2.750 Ft/m2

Sziklakert: 17.500 Ft/kosár
LEIER zsákos virágföldek bevezető áron!

A fenti árak áfás forintban megadott árak 
és a készlet erejéig érvényesek! 

Nagyobb mennyiség esetén kérjen egyedi árat 
elérhetőségeinken!

A K C I Ó K   2 0 1 1.  szeptember  3 0 - i g 

É P Í T Ő A N Y A G 
É S  M I N D E N . . .

pp

KÖVET A FALRA!

RockFix 
25 kg/zsák 
1.551,-/zsák

Aktuális Akcióink
2011. december 15-ig!
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térkő alap kiszedés „tükör” készítés 6.250 Ft/óra+kiállás kisgéppel 
konténeres sitt - törmelékszállítás 4 m3-es 22.250 Ft 
            8 m3-es 32.250 Ft 
ömlesztett áruszállítás 1 m3-től 15 m3-ig 1.250 Ft/m3-től!
kerti szegély lerakása, szintezés, térkövezés, besöprés 1.875 Ft/m2-től

 
Térkő alaphoz: Bazalt 0-32-es: 3.500 Ft/m3

 Töltősóder: 3000 Ft/m3

Térkő szintezéshez: 0-4-es homok: 3.375 Ft/m3

Térkő besöpréshez: Lb Knauf kvarchomok 40 kg/zsák: 799 Ft/zsák 

Térkő 6 cm-es hullám 12x24 szürke 10 m2/raklap 
 és parkett 10x20 9,7m2/raklap: 1.725 Ft/m2 
Térkő 6 cm-es hullám 12x24 színes* 10 m2/raklap 
 és parkett 10x20 9,7m2/raklap: 1.984 Ft/m2  

Kerti szegély kétrétegű szürke 100x20x5cm: 459 Ft/db 
Kerti szegély kétrétegű színes* 100x20x5cm: 599 Ft/db
*piros, sárga, barna, antracit

Raklap díj: 1.900 Ft/db., raklap használati díj: 200 Ft/db.
Az árak áfás, 10 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében 
leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

Solnhofeni 5-7 mm-es terméskő: 1.990 Ft/m2

Horvát mészkőlap: 2.750 Ft/m2

Sziklakert: 17.500 Ft/kosár
LEIER zsákos virágföldek bevezető áron!

A fenti árak áfás forintban megadott árak 
és a készlet erejéig érvényesek! 

Nagyobb mennyiség esetén kérjen egyedi árat 
elérhetőségeinken!

A K C I Ó K   2 0 1 1.  szeptember  3 0 - i g 

É P Í T Ő A N Y A G 
É S  M I N D E N . . .

pp

KÖVET A FALRA!

RockFix 
25 kg/zsák 
1.551,-/zsák

Raktárkészleten található Bramac  
 1/1-es cserép akció!

Bramac Duna Téglavörös 169,-/db 
Bramac Római Téglavörös 172,-/db

Raktárkészleten lévő  
MASONITE típusú  
beltéri ajtók és nyílászárók  
RENdkívülI áRENgEdMéNNyEl!

Raktárkészleten lévő  
velux tetőtéri ablakok akciója! 

Áraink forintban értendőek, és az áfá-t tartalmazzák!

Climowool üveggyapot akció: 
10/5 cm 9/18 m2/tekercs:  
3.199,-/tekercs

25 % árengedmény minden kéziszerszámra!
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OKTOGON
butikNői-férfi divatáru

Minden vevőnket 
vásárlási utalvánnyal 

jutalmazzuk!

Nyitva: H-P: 9-1700

Sz: 900-1200

DuNakeSzi, BarátSág út 9.
Pavilon sor

tel.: 06-70-609-6461

Magyarországon a szív- és 
érrendszeri betegségek 
vezetik a halálozási sta-

tisztikát, ami az esetek többségé-
ben nem örökletes betegség, csu-
pán azért következik be, mert a 
vérlázítóan túlterhelt embereknek 
nincs idejük odafigyelni az intő je-
lekre...

Tudom, hogy Önnek nincs ide-
je arra, hogy órákon át üldögéljen 
egy orvosi rendelőben – de azzal is 
tisztában vagyok, hogy milliók éle-
tét menti meg egy idejében elvég-
zett vizsgálat.

7 jel, ami arra utal, hogy Önnek 
szív stressz mérésre van szüksége
1. Túlhajszolt életet él
2. Mozgásszegény életmódot foly-
tat
3. Állandó teljesítménykényszer 
nyomása nehezedik Önre
4. Időnként „kihagy” a szíve, néha 
„szúr”, vagy szívdobogást érez
5. Évente jár EKG-ra, esetleg szív-
erősítőt szed
6. Családjában előfordul szívbe-
tegség
7. Munkaidőn kívül is dolgozik, 
nem tud kikapcsolni

Legyen a vendégünk a szív stressz 
mérésre, a leggyorsabb 100 érdek-

lődőt megajándékozzuk ezzel a há-
romezer forint értékű vizsgálattal. 

Csapjon le Ön is erre a lehetőség-
re, és jelentkezzen telefonon 2011. 
december 20-ig a Biolabor rende-
lőjébe az ingyenes mérésre. 

Szív stressz mérés jellemzői:
•  Az orvosi műszer 0-100-as skálán 

jeleníti meg a stressz értéket 
•  A mérés eredménye könnyen le-

olvasható, egyszerűen értelmez-
hető

•  A forradalmi találmány időben 
jelzi a lehetséges szívritmus za-
vart és problémákat

•  A fájdalommentes vizsgálat 
mindössze 2 percet vesz igénybe

•  NEM értékesítünk táplálék kiegé-
szítőket, nem képviselünk sem-
milyen MLM hálózatot

Hogyan jelentkezhet az ingyenes 
szív stressz mérésre?

PIrOS andrEa
Tel.: 06-20-466-03-85

Dunakeszi (Rendelőintézet, 2120 
Dunakeszi, Fő út 75-81.,  

220-as szoba)

Ingyenes szív stressz mérés 
3.000 forint értékben

KétségbEEjtőEn fáradéKony, túlhajszolt?
tudta, hogy a szív és érrendszeri stressz gyorsan és könnyen mérhető?

A DU-MA Holland-
Magyar Kereskedel-
mi Korlátolt Felelős-

ségű Társaság (1045  Buda-
pest, Berni u. 1/C. Fszt/3.) 
az új Magyarország Fej-
lesztési Terv Közép-
magyarországi Ope-
ratív Program támo-
gatási rendszeréhez 
benyújtott – a KMOP-
1.5.3/C-2009-0045 Hulla-
dékműanyagot feldolgozó 
üzemcsarnok létrehozása 
című – uniós pályázatát tá-
mogatásra érdemesnek ítél-
ték 2009. október 19-én.

A sződi üzemcsarnok II. ré-
szének a felújítása a napok-
ban fejeződik be, amely te-
rület nagyobb mennyiségű 
alapanyag fogadására, illet-
ve készáru tárolására ad le-
hetőséget. Üzemünkben kü-
lönféle műanyaghulladé-
kok kerülnek feldolgozásra, 
melynek során a környeze-
tünket károsító műanyagok-
ból készterméket állítunk 
elő (pl: műanyag raklap). 
Ezen termékek gyártásá-

val olyan pl. a fából készült 
raklapok kiváltását érhet-
jük el, amelyek további kör-
nyezetvédelmi szemponto-

kat erősítenek. Ezen hulla-
dékok feldolgozásának 

fontossága azért is 
hangsúlyozandó, mi-
vel ezek környezetvé-
delmi ártalmatlanítá-

sa a növekvő mennyisé-
ge miatt egyre nehezebb 

feladat. Rövidesen induló 
termelés során egyre több 

és többféle műanyaghulla-
dék feldolgozása áll majd 
módunkban, amely szűkebb 
környezetünk védelme érde-
kében is jelentős. 

Reményeink szerint ezt a 
hulladékgyűjtő cégek is ki-
emelt fontossággal kezelik, 
melynek eredményeképp 
megfelelő módon tudunk 
a későbbiekben együttmű-
ködni. 

otter katalin
ügyvezető igazgató

HullaDékMűaNyag 
felDolgozó üzeM –  

pályázati forrásból

DU-MA
Holland-Magyar Kereskedelmi Kft.
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Mint ismeretes, a városi 
képv iselő-testü let 
döntése értelmében 

a Dunakeszin lakó és tanuló 
6-8. osztályos leánygyerme-
kek részére az oltóanyag árá-
nak kétharmad részét, 9-12. 
osztályosok esetében pedig az 
egyharmad részét az önkor-
mányzat magára vállalja, így 
a szülőknek csak a fennmara-
dó részt kell kifizetnie. 

A Human Papilloma Ví-
rus (HPV) elleni négykom-
ponensű védőoltás jelenlegi 
patikai ára 30 ezer forint kö-
rül van, vagyis a védettséghez 
szükséges és a program kere-
tében beadásra kerülő három 
oltóanyag ára ma gyógyszer-
tári forgalomban 90 ezer fo-
rint. Az önkormányzat azon-

ban kedvezményes áron tudta 
beszerezni az oltóanyagokat, 
így azért a program keretében 
a szülőknek az eredeti ár töre-

dékét kellett hozzájárulásként 
befizetniük.

Az oltási kampány a pol-
gármester tájékoztatása sze-

rint 2014-ig folyamatos lesz. 
– Az a célunk, hogy minden 
szülő élhessen ezzel a ked-
vezményes lehetőséggel, s 
minél több, a városunkban 
élő lánygyermek legyen vé-
dett a HPV vírussal szem-
ben – hangsúlyozta Dióssi 
Csaba. 

A város első embere külön 
megköszönte Cs. Bíró Attila 
osztályvezetőnek és a Szoci-
ális és Egészségügyi Osztály 
munkatársainak azt a ko-
moly munkát és erőfeszítést, 
amelynek eredményeként le-
hetővé vált e fontos megelő-
zési program folyamatos le-
bonyolítása Dunakeszin is.

B. Szentmártoni
Fotó: Hohner Miklós

Folytatódik	a hpv elleni oltás
az önkormányzat jelentős anyagi tehervállalásával eddig közel 300 leány-
gyermek kaphatta meg a hpv elleni védőoltást dunakeszin – tájékoztatta 
lapunkat dióssi csaba. ez év októberében azon lánygyermekek kapták meg a 
harmadik és egyben utolsó oltást, akik ez év tavaszán csatlakoztak a prog-
ramhoz, az ősszel indult újabb akció keretében pedig közel 100 leány első oltá-
sát végezte el a város a dunakeszi mentőkért alapítvány közreműködésével.

E
mellett kitűnő tanu-
ló és a Magyar Köztár-
saság Jó tanulója – Jó 
Sportolója címmel is 

büszkélkedhet. Hagymási Ani-
ta szintén Dunakeszin lakik és 
eredményes kajakos. A nyáron 
Németországban megrende-
zett Síkvízi Világbajnokságon 
kajak párosban 1000 méteren 
első helyezést ért el, Szinga-
púrban pedig szintén páros-
ban indulva a dobogó harma-
dik fokára állhatott fel.

A harminchat fős magyar 
csapattal három kísérő, il-
letve a szövetségi kapitány is 
kiutazott a megmérettetés-
re. „Nagy lehetőség volt szá-
momra a versenyen való rész-
vétel. A versenyt megelőzően 
Győrben volt a válogató, ahol 
az első helyezettek – köztük 
én is – az A egységként teljes 
szövetségi támogatással vet-
tek részt a versenyen Szinga-
púrban. A Győrben máso-
dik helyen végzettek pedig a 
B egységként indulhattak.” – 
mesélte Dóra nagy lelkesedés-
sel beszélgetésünk során.

A kérdésre, hogy mi moti-
válta, Dóra elmondta, hogy 
általában rövid távú célo-
kat tűz ki maga elé, de termé-
szetesen a helyszín mellett az 

utazási lehetőség, valamint a 
jól sikerült országos maraton 
bajnokság is nagymértékben 
ösztönözte.

Az ember azt gondolná, 
hogy egy ilyen nagy lélegzet-
vételű bajnokság után a pihe-
nésé a főszerep az elkövetke-
zendő időben, ám ez az ilyen 
magas szinten művelt sportnál 
már nem így van, hiszen két 
hét pihenő után már a napok-
ban megkezdődött a készülés a 
következő évre, ahol az alapo-
zás során futással, kondizás-
sal és úszással készülnek a ver-
senyzők a következő idényre, 
ugyanis a siker érdekében el-
engedhetetlen a jó állóképes-
ség. Lucz Dóra tehát a junior 
korosztályban (17 kilométeres 
távon) első helyezést ért el.

„Nagyon jó érzés a dobogó 
legfelső fokára felállni, halla-
ni, ahogy az egész magyar csa-
pat tapsol és közösen eléne-
kelni a himnuszt.” – mondja 
Dóra mosolyogva.

Amikor jövőbeni céljaival 
kapcsolatban érdeklődöm, el-
mondja, hogy a most kezdő-
dő alapozással már a nyáron 
megrendezésre kerülő síkvizi 
EB-re készül.

Természetesen a versenyző 
adottságai, elszántsága, ver-
senyszelleme és elhivatottsága 
a legfontosabb, azonban ezek 
a nagyszerű eredmények csak 
kiváló edzők, szülői támoga-
tás és a gimnázium megértő 
közreműködésével jöhet létre.

Legindi Tímea

lucz dóra sikere Szingapúrban
korábban már beszámoltunk a dunakeszin közel másfél évtizede sikeresen 
működő kajak klubról. az egyesület tanítványainak szerepléseit azóta is 
rendszeresen figyelemmel kísérjük. legutóbb lucz dóra ért el kiemelkedő 
sikert, amikor a nyáron németországban megrendezett síkvízi világbajnok-
ságon elért győzelem után október végén első helyen ért célba a szingapúr-
ban megrendezett maraton világbajnokságon is. 
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hullaDÉKsZállítás, 
sZElEKtíV 

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

KonTénErES SzállíTáS, 
Egyéb Fuvar  

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

• Fax: 06-27-341-045
e-mail:  

kozuzem@kozuzem.hu

FűtŐMű
2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.

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

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

e-mail:  
termidor@termidor.hu

Környezetbarát energia 
a lakosság szolgálatában! 

befizetéseit intézze 
mostantól:
• banki átutalással, 
•  csoportos beszedési  

megbízással, vagy
• e-számlán (kivéve a Nógrádi ÜIG szolgáltatási területét)

további nyereményeink: egy 80.000 Ft értékű és egy 
50.000 Ft értékű utazási utalvány.
Sorsolás: 2012. május 2-án. részletek: www.dmrvzrt.hu

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, a nyereményjáték részle-
teiről tájékozódjon honlapunk a www.dmrvzrt.hu oldalon, ügy-
félszolgálati irodáinkban vagy a helyi sajtóban. A sorsoláson 
nem vehetnek részt a DMRV Zrt. tulajdonosai, vezető tisztség-
viselői, megbízottjai, alkalmazottjai valamint azok közeli hozzá-
tartozói.

nyIlaTKozaT FIzETéSI móD válTozTaTáSról

Alulírott  .......................................................................................
(fogyasztó vagy fizető neve)

Lakcím: ........................................................................................

Fogyasztóhely száma:  ...............................................................

Aktuális fizető kód:  .....................................................................

Nyilatkozom, hogy az eddigi készpénz átutalási (postai csek-
kes) fizetési mód helyett banki átutalással kívánom a számlái
mat kiegyenlíteni.

Dátum: 2011. .............................

………………………………………….
Fogyasztó vagy Fizető aláírása

Felhívjuk figyelmét, ha részt kíván venni az akcióban, ezt vagy 
ennek megfelelő tartalmú  nyilatkozatot legkésőbb 2012. febru-
ár 15-ig a DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3. címre elkülde-
ni szíveskedjen.

Dobja el a sárga 
csekket,  
és nyerjen egy óriás 
plazma tv-t!
ön idáig készpénzfizetési utalvánnyal (sár-
ga csekkel) egyenlítette ki a víz- és csator-
nadíj számlája ellenértékét? váltson fizeté-
si módot 2011. november 01. és 2012. január 
31. között, és öné lehet egy  
106 cm-es plazma tv!

SEgÍTSÉg 
egy	dunakeszi	családnak

kérjük, aki teheti, SeGÍTSeN  
két kisgyereknek és szüleiknek talpra állni,  

hogy újrakezdhessék életüket!

Tárgyi eszközökben nagy segítséget jelentene  
a fűtésrendszer kiépítéséhez vízteres  

fafűtésű kályha, radiátorok, vízcsövek, villany- 
vezetékek, kapcsolók, konnektorok…

Adományaikat a
Budapest Bank 10101346-86237000-01003000 

(kedvezményezett: juhász Brigitta)
számlaszámra küldhetik, vagy a Dunakeszin,  

a Szent István Iskolában elhelyezett urnába dobhatják.

Segítségüket köszönjük!

Leégett	egy	családi	ház	 
Dunakeszin, 2011. október 9-én.

A	család	mindenét	 
elveszítette	a	tűzben.

Feri, Brigi, zsófi és Nóri
06-30-655-1748



A délelőtti programban a 
kata/ =formagyakorlat 
versenyszámok küzdel-

mei és az ünnepélyes megnyi-
tó szerepelt. Délután és este 
pedig a kumite/=küzdelem 
versenyszám egyéni és csapat 
küzdelmeit rendezték.

A rangos viadalra népes ma-
gyar küldöttség – a szurko-
lókkal együtt 71 fő – utazott 
ki, hogy hazánkfiait a legjobb 

hangulatban buzdítsák.
A remélt siker nem maradt 

el, melyhez nagyban hozzájá-
rult a dunakeszi Gyémánt ló-
tusz Harcművészeti Sport-
egyesületet sportolója, Sipos 
Ádám is, aki kadet korosztályú 
válogatott tagjaként szerepelt 
az EB-n. Egyéni kata verseny-
számmal kezdett, ahol nyer-
tes meccseinek köszönhető-
en bejutott a döntőbe. Majd 

csapat versenyszámmal foly-
tatta a napot, ahol együtt har-
colt társaival a dobogó legma-
gasabb fokáért. Végül egyéni 
kata II. és csapat kata I. helye-
zést ért el. Gratulálunk a szép 
sikerhez!

A magyar válogatott impo-
náló teljesítményt nyújtva 9 
arany-, 8 ezüst-, és 13 bronzér-
met nyert. 

Versenyzőink remek teljesít-
ményének köszönhetően az 
országok közötti versenyt Ma-
gyarország nyerte meg a házi-
gazda Németország előtt.

Sikerek	a	Wado	Kai	Karate
Európa	Bajnokságon

a németországi meissenben október 15-én rendez-
ték meg a 39. Wado kai karate európa bajnokságot. 
a kontinens viadalon 16 ország válogatott  
csapata harcolhatott az érmekért, először 4,  
majd 5 küzdőtéren. 

sipos Ádám és edzője
Stefán Ildikó
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Sikerek	a	Wado	Kai	Karate
Európa	Bajnokságon

www.fotohal.hu

A kc i ó  A  k é s z l e t  e r e j é i g !
Micro sD kártya 2 GB 1490,-   Micro sD kártya 4 GB 1990,-   Pendrive 8 GB 2990,-

Cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 118. 

Tel.:  06-27/351-429, 
Fax: 06-27/344-886 

e-mail: novatel@invitel.hu 
Nyitva: H-P.: 9-18h, Szo.: 9-12h

Dell, HP, Fujitsu

▸ Patronok, tonerek GÉPI TÖLTÉSE garanciával

▸ INTERNET STÚDIÓ

▸ Digitális felvételeiről PAPÍRKÉP azonnal 

▸ IGAZOLVÁNYKÉP azonnal

▸ FÉNYMÁSOLÁS-NYOMTATÁS színesben is.

Monitor, számítógép, 

laptop SZERVÍZ

Overdose szerda éjsza-
ka hagyta el alagi istál-
lóját, és csütörtök kora 

délután érkezett meg Rómá-
ba. Az őt kísérő Mikóczy Zol-
tán a PannoniaOverdose.hu-
nak elmondta, hogy lova jól 
viselte a közel 1300 kilomé-
teres utazást, a következő na-
pokban csak sétál, hogy minél 
jobban rápihenhessen a ver-
senyre. Overdose mellett 43 
lovat neveztek, csütörtökön 
még 38-an álltak a listán, és 
csak péntek reggelre derült ki, 
hogy háromnegyedük vissza-
lépett, így Overdose-nak va-

sárnap 11 ló ellen kell futnia 
– tudtuk meg péntek este, la-
punk nyomdába kerülésével 
egy időben.

 A mezőnyből ráadásul az 
összes kétévest is törölték, így 
az ellenfelek – lévén az idő-
sebb lovak már több versenyt 
futottak – jobban kiismerhe-
tők, kevésbé tartogathatnak 
meglepetést. Overdose verse-
nye a nap 4. futama lesz, és a 
terv szerint 16.10-kor indítják. 
Lovasa, Frankie Dettori lesz. 

Ugyan a zsokék között nin-
csen egyetemes rangsor vagy 
mérőszám, mégis, a legtöbb 

szakértő és szakíró az olasz 
zsokét említi korunk legjobb-
jaként, de legalábbis egy ké-
zen meg lehet számolni a hoz-
zá felérőket. 

Idén októberben aratta öt-
századik Group-verseny győ-
zelmét, ami tekintve, hogy 
főként Angliában és Fran-
ciaországban lovagol, szin-
te utolérhetetlen teljesít-
mény. Overdose-én kívül csu-
pán egyetlen lovaglást vállalt, 
az ezt közvetlenül megelőző 
2000 méteres Listed verseny-
ben, ahol nyerő esélyt visz.

oVerDose megérkezett rómába,  
riválisainak háromnegyede visszalépett
Frankie Dettori, a világ legjobb zsokéja lovagolja
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Legyen  
a Dunakanyar Régió

fotóRipoRteRe! 

Ha látott valami  
érdekeset,  

fotózza le,  
küldje be!

E-mail:  
keszipress@invitel.hu
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Váci Reménység – Dunakeszi K 10-8 (Kiss 
4, Pataki 3, Pataki-Kiss páros)

Dunakeszi K-Gödöllő IV. 2-16 (Kiss 1, Pa-
taki 1)

Október 29-én rendezték meg Csepel 
Kupát, a vigaszágon 3. Horváth Ádám.

futsal

Dunakeszi K-Csömör 6-2 (Horváth 4, 
Bita, Monspart)

Monoron-Dunakeszi Kinizsi 4-5 (Hor-
váth 2, Monspart 2, Fehér)

Dunakeszi K-RAFC 10-3 (Temesi 3, Fehér 
3, Horváth, Bodó, Hacker, Bita)

Szeged-Dunakeszi K 4-8 (Bita 3, Mons-

part 2, Temesi 2, Horváth)
Salgótarján-Dunakeszi K 6-15 (Horváth 

4, Bita 4, Temesi 3, Monspart, Szijjártó, 
Benkő, Szikora)

Dunakeszi K- Nyírbátor 8-0 (Bita 3, Fehér 
2, Horváth 1, Bodó 1, Szikora 1)

sakk

pest megyei szuper csoportban
Vác – Dunakeszi K 6 – 4 (Győz: Szalacsy 

lászló, Gránicz jános, Nádasdi Attila, dön-
tetlen: Szabó jános, Molnár Sándor) 

Dunakeszi K-Dunaharaszti 2-8 (Győz: 
Molnár Péter, döntetlen: Szalacsy lászló, 
Kiss István).

pest megyei  
i. osztály

Alagi DSK- Szigetszentmiklós 1,5 -8,5 
(Győz: Csete Sándor, döntetlen: Petró Ta-
más)

Vác – Alagi DSK 3,5-6,5 
(Győz: lapis Máté, Deák józsef, Bernáth 

Péter, Kovács Dániel, 
döntetlen: Czap Szabolcs, Gyombolai 

Bálint, Üveges Viktor, ifj. Dióssi Csaba, 
Bozsik Péter)  

A 33. Pest megyei nyílt országos egyéni 
sakkverseny második fordulójában, a ne-
gyedik korcsoportban 8. Bernáth Péter.

solymosi l.

asztalitenisz

Pest megyei csapatbajnokság  
'B' csoportjában játszik Dunakeszi csapata

Márton-nap:	november 11.
szent mártont, a középkor egyik legnépszerűbb szentjét pél-
daértékű élete miatt avatták szentté. a iv. században szom-
bathely környékén született mártont jólelkűsége, felebará-
ti szeretete, betegek és szegények iránti részvéte, egyszerű 
életmódja miatt a katonák, koldusok és számos mesterség 
védőszentjeként is tisztelték. „ki márton-napján libát nem 
eszik, az egész évben éhezik” – tartja a néphit. márton napon 
országszerte lakomákat rendeznek, hogy egész esztendőben 
bőven ehessenek, ihassanak. úgy tartják, minél többet isz-
nak, annál több erőt és egészséget isznak magukba.

elkészítés

A nyakakat alaposan megtisztítjuk. Egy serpenyőben kevés libazsíron, 2 
evőkanálnyi vizet hozzáadva a libamájat megsütjük. Ha ez kész, burgo-
nyatörővel összetörjük, hozzáadjuk a felaprózott hagymát, gombát. Sóz-
zuk, borsozzuk, ízlés szerint ízesíthetjük majoránnával, kevés pirospapri-
kával. Kicsi vizet aláöntve az egészet összepároljuk. Mikor minden leve 
teljesen elfőtt, levesszük a tűzről, és hozzákeverjük az aprított főtt tojá-
sokat, a petrezselymet, a tejben megáztatott, jól kifacsart kenyeret. Vé-
gül ráütünk egy nyers tojást és alaposan elkeverjük benne (ez fogja ösz-
szetartani a tölteléket). A libanyakak keskenyebbik végét cérnával be-
varrjuk, majd megtöltjük őket a masszával. Ügyeljünk rá, hogy ne töltsük 
túl, mert sülés közben kiszakadhat! Töltés után bevarrjuk a másik végét 
is, és bedörzsöljük sóval-borssal. Tepsibe helyezzük őket, majd minden 
lúdnyak tetején eloszlatunk nyakanként negyed evőkanálnyi libazsírt. 
200-220 fokon a zsírjával időnként locsolgatva ropogósra sütjük. Sütési 
hőfok: 200°C. Sütési mód: alul-felül sütés. jó étvágyat!

hozzávalók 4 főre

• 4 libanyak bőre
• 30 dkg libamáj
• 2 fej vöröshagyma
• 30 dkg csiperkegomba
•  4 db tojás  

(ebből 3 főtt)
• 1 csokor petrezselyem
• 3 szelet kenyér
•  tej (a kenyér  

áztatásához)
• só
• bors
• pirospaprika
• majoránna
• libazsír

töltött libanyak recept  
Kaszás Géza ajánlásával

Családunk mindig is hagyomány-
őrző volt. Jeles ünnepek alkalmá-
ból odaillő ételekkel készülünk. A 
töltött libanyakból azonban nem 
csak Márton-napon csemegéz-
getünk szívesen, más alkalmakra 
is kiváló, pl. előételként, hidegen 
felszeletelve. Jó étvágyat hozzá!
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– „Sokan nem tudják: a cukor több 
kárt okozott eddig az emberiségnek, 
mint a dohányzás! Meg is látszik az 
eredménye: világszerte népbetegség 
lett a cukorbaj, a szívbetegségek, a 
magas vérnyomás, az elhízás, a romló 
fogak és még sorolhatnám!”
– Végig a cukorról szeretne beszélni? 
– kérdezem. 
– Csak bevezetőnek szántam, de szí-
vesebben beszélek inkább a számom-
ra legjobb helyettesítőjéről, a mézről. 
Mert a méz betegségek megelőzésén 
kívül gyógyításra is jó alternatíva! Kö-
zel 40 fajta mézünkből bárki kiválaszt-
hatja a neki valót!
– Miben rejlik a méz különlegessé-
ge?
– Egyelőre csak annyit, hogy nem vé-
letlenül nevezték a régi időkben így: 
„istenek eledele”, „a természet csodá-
ja”, „folyékony napfény”. A különféle 
mézek egyedi hatásairól bárki meg-

tudhat többet, ha felkeresi webolda-
lunkat.
– A mézes webáruház már hónapok 
óta működik. Miért nyitott üzletet is 
építész létére? – kérdezem Trepinszki 
Józsefet, a Palást Házszépítők Áru-
házának tulajdonosát.
– A méz hobbiból lett üzlet. Építő-
anyagokban is mindig törekedtünk a 
környezetbarát, kellemes és egészsé-
ges környezetet biztosító termékek 
népszerűsítésére. jövő tavasszal pl. el-
kezdjük első passzív házunk építését, 
Az óriási érdeklődésnek köszönhető-
en folyamatos lesz az energiatudatos 
házak kivitelezése. A lakás az egész-
séges mikrokörnyezetet, a méz meg 
a belső egészséget biztosítja! leg-
alábbis számomra biztosan!  Hogy mi-
ért mézbolt? Talán elég annyi, hogy 
aki ide látogat, szívesen is beszélget 
a mézről. Bizonyítja ezt, hogy a nyi-
tás óta bejövő vásárlók 91%-a megad-
ta email címét is, mert szeretne „Mé-
zes Hírek”-et kapni tőlünk.
– A vendégek akár meg is kóstolhat-
ják a finomságokat?
– Természetesen, szívesen látjuk őket 
egy kóstolóra üzletünkben, vagy láto-
gassák meg weboldalunkat, melyen 
bekapcsolódhatnak hatalmas nye-
reményjátékunkba (mézes wellness, 
éves mézkészlet a nyeremény)! A 
www.mezbarlang.hu  hazánk legna-
gyobb mézes webáruháza!

„istenek eledele”
avagy egészségmegőrzés másképpen!

Különleges SAJTVÁLASZTÉKKAL bővítettük kínálatunkat!

Feltételek
Összegyűjtöttük Önnek a jogszabály lénye-
ges feltételeit. Ön jogosult a végtörlesztési 
lehetőséggel élni, amennyiben:
• a végtörlesztéssel érintett deviza alapú- 
és devizahitel folyósításánál alkalmazott 
árfolyam svájci frank esetében 180 forin-
tos, euró esetében 250 forintos, japán jen 
esetében 2 forintos árfolyamnál nem volt 
magasabb;
• a kölcsönszerződést a pénzügyi intéz-
mény a törvény hatályba lépésének napjá-
ig nem mondta fel;
• a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igény 
bejelentését a hitelfelvevő december 30-ig 
a végtörlesztéssel érintett deviza alapú 
kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részé-
re benyújtja;
• a végtörlesztéssel érintett deviza és de-
viza alapú kölcsönhöz közvetlenül kapcso-
lódik áthidaló vagy gyűjtőszámla-hitelből 
eredő tartozás, annak végtörlesztését a hi-
telfelvevő az igénybejelentéssel egyidejű-
leg vállalja.

Egyéb fontos tudnivalók  
összefoglalva
• a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli 
igénybejelentést 2011. december 30. nap-
jáig kell benyújtani;
• a végtörlesztést az igénybejelentést kö-
vető 60 napon belül le kell bonyolítani;
• a végtörlesztéssel érintett deviza ala-
pú vagy devizahitelhez kapcsolódó áthida-
ló vagy gyűjtő- számlahitel-tartozás vég-
törlesztését a hitelfelvevő ezzel egyidejű-
leg vállalja;

• a pénzügyi intézmény nem utasíthatja el 
az igénybejelentést, köteles a végtörlesz-
tésre irányuló lezárást 60 napon belül elő-
készíteni;
• költségtérítést és egyéb díjat vagy jutalékot 
a végtörlesztésért nem lehet felszámítani;
• A törvény 2012. április 1-jén hatályát veszti;
• A végtörlesztés miatt megszűnt hitelkö-
telezettség után nem kell sem személyi jö-
vedelemadót, sem ajándékozási illetéket fi-
zetni. Az Ön által elért 24%-os árfolyam-
nyereséget tehát semmilyen adó vagy ille-
ték nem terheli;
• Az illeték- és a személyi jövedelem-
adó-törvény módosításával lehetővé vá-
lik, hogy ne csak a lakáscélú deviza és de-
viza alapú hitelek végtörlesztése esetén 
járjon mentesség a személyi jövedelem-
adó és az ajándékozási illeték alól, hanem a 
szabadfelhasználású jelzáloghiteleknél is, 
ha azok fedezete ingatlan;
• Fontos azonban megemlíteni, hogy az in-
gatlanértékesítés illeték- és adószabályai 
nem változtak.

Reméljük tudtunk segíteni, abban hogy át-
láthatóbb legyen ez a lehetőség.
Amennyiben bármilyen kérdése van, vagy 
segítségre szorul az ingatlanértékesítés-
ben, esetleg vásárolni, úgy abban az eset-
ben is forduljon irodánkhoz!

Elérhetőségünk: Duna House, 
2120, Dunakeszi, Fő út 91/a. 
Tel.: +36 27 540 360
E-mail: dunakeszi@dh.hu

Fontos tudnivalók a végtörlesztésről
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T
alán csak az idősebb 
korosztály tudja, hogy 
évtizedekkel ezelőtt 
Dunakeszi kis híján, 

mint asztalitenisz-bázis került 
be a sportot szeretők tudatá-
ba. A sikerek akkor kopogtat-
tak be a város kapuján, amikor 
a Dunakeszi Kinizsi asztalite-
nisz edzéseit az 1957-ben a te-
lepülésre költöző Rung György 
(1922-1994) vette át. A Konzerv-
gyár hatalmas ebédlőjében 
három asztalon tartották meg 
akkoriban az edzéseket és ver-
senyeket. A régióban, majd 
Pest Megyében egyre sikere-
sebb férficsapat mellett 1962-
ben megalakult a női gárda is, 
mely hat évvel később már az 
első osztályban szerepelt.

Aztán megtört a lendület – 
1970. május 28-án feloszlott és 
ezzel megszűnt a női csapat –, 
és amikor 1972. április 13-án a 
sokat megélt sikeredző, Rung 
György megjósolta a sportág 
kimúlását Dunakeszin, nem 
akartam hinni a fülemnek. „A 
lánycsapat már csak emlék, a 
fiúk még játszanak az NB III-
ban, de nincs terem, az edzé-
si lehetőségek minimálisak” – 
közölte, miközben a szemében 

mintha egy könnycsepp jelent 
volna meg.

Élete szerelmét, az asztalite-
niszt gyászolta, hisz rövidesen 
megszűnt a férfi csapat is, és 
vele a sportág is.

Szegény Gyuri, ha ezt a na-
pot megélhette volna. De ta-
lán, odafentről ő is látta, ahogy 
október 20-án este ünnepélyes 
keretek között adták át a város 
új asztalitenisz termét. Mind-
össze 50 méterre az ő korábbi 
második otthonától. Az ünne-
pélyes átadáson – ahol megje-
lent többek között Dióssi Csaba 
polgármester és Erdész Zoltán 
alpolgármester – Seltenreich 
József, Dunakeszi Ifjúsági és 
Sporttanácsnoka méltatta az 
elvégzett munkát, ismertette 
az idevezető utat. Megköszön-
te mindenkinek, akik részt vet-
tek ebben a munkában, többek 
között az önkormányzatnak, és 
a város vezetésének. Megjelent 
az 1968-as NB I-es lány csapat 
három tagja, Bálint Anna, Mah-
ler Gabriella, Venczel Hajnalka, 
míg az NB II-es fiú csapatból el-
jött Jeszenszki János, Kiss László 
és Kiss József.

Seltenreich józsef és a csa-
pat korábbi játékosa, ma edző-

je, Bartinai Péter vágta át a 
nemzetiszínű szalagot, és az 
ünnepélyes pillatok után is-
mét a már-már feledésbe me-
rült játéké lett a főszerep. Az 
est díszvendége, a 69 éves Fa-
házi janika szokásos parket-

tájával tartott bemutatót a 16 
éves Jeszenszki Dániellel (jános 
fia).

Hát igen, janika, aki a sport-
ág egyik legnagyobb alakja 
hazánkban. Mint elárulta, ma 
is játszik egy budapesti csa-
patban. „Már játékosként is 
csodáltam az adogatógépet, 
emlékszem, 1961-ben Svédor-
szágban a magyarok közül én 
próbálhattam ki. Akármit tet-
tem, egyszerűen nem lehetett 
visszaadni a labdát” – elevení-
tette fel az ötven évvel ezelőt-
ti történetet Faházi.

A 63 éves tréner, Bartinai 
Péter még fiatalemberként, 
a hatvanas és hetvenes évek 
elején játszott a Dunakeszi Ki-
nizsi csapatában. „Harminc 

éve várok erre a pillanatra, és 
örülök, hogy most elérkezett a 
nagy pillanat. Fantasztikus ez 
a terem, köszönet érte az ön-
kormányzatnak és mindenki-
nek, aki segített ezt a csodát 
létrehozni. Igaz, versenyasztal 

csak kettő van, a másik négy 
kempingasztal. Hétfőtől-pén-
tek estig van edzésünk, min-
denkit szeretettel várunk!” – 
jelentette ki a láthatóan meg-
hatódott edző.

Dióssi Csaba polgármester 
úgy vélekedett, a terem átadá-
sával sok ember álma vált va-
lóra. „Eljöttek a régi játékosok, 
akik oly sok dicsőséget hoztak 
Dunakeszinek, akiktől a fiata-
lok bőven tanulhatnának” – fo-
galmazott a városvezető.

Aztán egy pillanatra csend 
lett, így mindenki jól hallotta, 
amint Kiss józsef megjegyez-
te: „A termet Rung Györgyről 
nevezzük el…”

s. l. – B. m. l.
Fotó: Solymosi László

Régi	álom
vált valóra

amikor a 70-es évek közepén megszűnt az aszta-
litenisz dunakeszin, nem sokan fogadtak volna 
arra, hogy a városban valaha is versenyszerűen 
pattog majd a kaucsuklabda. ám megtörtént a 
csoda: a volt konzervgyár öltözőjének átalakí-
tásával egy hat asztalból és egy adogatógépből 
álló asztalitenisz termet avattak október 20-án. 
ezen a csütörtökön az asztalitenisz szelleme visz-
szaköltözött a dunamenti városba.

Az örökifjú Faházi Janika is bemutatózott 
Dunakeszin, az asztalitenisz újbóli ünnepén

Asztaliteniszezők

seltenreich – Bartinai

Dióssi- mahler, 
venczel, Bálint
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Aerobik AlAkformálás DunAkeszin

kérlek, hozd magaddal saját polifoamodat, egy törölközőt  
és folyadékot! minDenkit szeretettel várok! 

telefon: 06-20-406-6217

A Széchenyi István Általános 
Iskola tornatermeiben.

Hétfő-szerda:  
19:00, Posta utca 5.

Péntek: 19:00, Károlyi utca 23.
Edző: borsos Péter (fitpeti)

Edzések ára: 750 ft/óra

Jó zene! Jó HAngulAt! kemény eDzés! 
gArAntált ereDmény!

laBDarúGás

AZ	NB	iii-BAN	SZEREPLŐ	VASuTAS	 
oKTóBERBEN	kilenc	PoNToT	SZERZETT

eredmények

DVSE- Salgótarján 3-2 (lőrincz 2, Kova-
csics)
Putnok-DVSE 3-0
DVSE-Maglód 4-1 (Gyetván Cs. 2, Kákonyi 2)
Gyöngyöshalász-DVSE 3-5 (Mundi 3, Gyet-
ván Cs., Madar)
DVSE- Felsőtárkány SC 1 – 2 (Madar)

A Dunakeszi Kinizsi Pest megyei I/B cso-
portban szerepel, októberben sikeresen 
vette az akadályokat, 13 pontot ért el. Öt 
hete veretlen.

eredmények

Dunakeszi K-Perbál 7-0 (Szabó 3, Horváth, 
Kiss Á, Szélesi, Váradi)
Aszód-Dunakeszi K 1-1 (Cifra)
Dunakeszi K. – Pilisszentiván 3-0 (Horváth 
I, Szabó, Füzesi)
Tahitótfalu-Dunakeszi K  1-5 (Cifra 2, Sza-
bó 2, Füzesi)
Dunakeszi K. - Erdőkertes 2-1 (Szabó 2)

ifjúsági

Dunakeszi K – Pomáz 1-1 (Kósa)
Mogyoród-Dunakeszi K 0-4 (Bóta, Par-
kánsz ky, Kósa, Griszbauer)
Dunakeszi K-Gyömrő 0-2
Piliscsaba-Dunakeszi K 2-1 (Parkánszky)
Dunakeszi K- Perbál 0-3

Aszód-Dunakeszi K. 1-8 (Kósa 4, Parkánszky 
2, Gombos 1, Sütő Cs. 1)
Dunakeszi K-Pilisszentiván 2-0 (Szántó, Ba-
rabás)   
Tahitótfalu-Dunakeszi K 0-7 (Parkánszky 3, 
Kósa 2, Kubesch, Griszbauer)
Dunakeszi K-Erdőkertes 1-1 (Kósa)

kép, szöveg: solymosi lászló

Akció!

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

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

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

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

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

- iNg MoSVa, VaSalVa  460 ft/db
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Konyhafelszerelés 
Műanyagáru Üzlet

KuKta,  
szifon,  
Kávéfőző  
alkatrészek  
is kaphatók.

NyItva:
Kedd-Péntek: 9-17-ig,

szombat: 8-12-ig
CíM: Dunakeszi, (Új Piac) 

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

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 alpin  tech nikával, 
kosaras da ru val, elszállítással 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 gépkocsi-
val. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 
06-27/337-353
• Újpesten, téglaépítésű 80 m2-es, ma gas-
földszinti lakás, áron alul tulajdonostól eladó.  
T.: 06-30/378-73-41
• Budapest környéki munkahelyre keresünk 
PF minősítésű hegesztőket, kárpitosokat, 
asz talosokat, villanyszerelőket, fényezőket, 
szerkezet lakatosokat. (Feltétel: szakmai 
végzettség, szakmai önéletrajz.) Érdeklődni: 
10-17h-ig  +36-70-4318013
E-mail cím: szakma2011@freemail. hu

Apróhirdetések

A
z őszi kerékpáros 
esemény, vagyis a 
Dunakeszi-Göd-Vác 
útvonalon megren-

dezett hagyományos guru-
lás már túlmutatott egy egy-
szerű sportrendezvényen, hi-
szen meghívott vendégként 
fellépett a Rainbow Team, a 
Dunakeszi Vöröskereszt pe-
dig rövid kerékpáros baleset-
megelőzési tájékoztatót tar-
tott a résztvevők számára.

Az évadzáró programon a 
szervezők elmondták, hogy 
sikeres évet tudhatnak ma-
guk mögött, taglétszámuk fo-
lyamatosan növekszik és egy-
re többen vesznek részt a heti 
rendszerességgel megtartott 
rövid kerékpártúrákon is.

Az elmúlt évre visszate-
kintve egyértelműen meg-
állapítható, hogy az egyesü-

let ígéretéhez híven valóban 
színes programokkal örven-
dezteti meg tagjait. Szeptem-
beri programok közül az Őr-
ségben tett túra és a nagysi-
kerű városi rendezvény, az I. 
Dunakeszi Feszt keretében 
megtartott kerekpáros verse-
nyen való aktív közreműkö-
dés emelkedik ki. Az egyesü-
let tagjai ott voltak a Fő út-
Liget utcai kerékpárút hivata-
los átadásán is. 

„Jártunk a Balatonnál és 
megkerültük a Fertő-tavat is 
egy kis csapattal.” – mondta 
Pesti Tamás, az egyesület el-
nöke beszélgetésünk során. 
Emellett egy hétvégi családos 
gurulásra is sort került Duna-
keszi – Göd-felső – Sződliget-
sportterasz útvonalon, amely 
egy jó hangulatú bográcso-
zással ért véget. „Tökösebb 

túraként” a sportolni vágyók 
a Fót–Somlyó útvonalon is 
felmérhették erőnlétüket.

A kellemes időjárású hóna-
pok elmúltával sem tétlenke-
dik az egyesület vezetősége, 

melynek tagjai már a decem-
beri évadzáró rendezvényt 
tervezése mellett a télvégi jó-
tékonysági est programjának 
összeállításán fáradoznak.

Legindi Tímea

III. Nagy gurulás

a dunakeszi kerékpáros 

sport egyesület 

szervezésében idén 

októberben került 

megrendezésre a iii. 

nagy gurulás neVet 

viselő sportesemény, 

melynek az előző 

kettőhöz hasonlóan 

ismét nagy sikere volt.
©ehFoto&Grafie

©ehFoto&Grafie



39Dunakeszi  Polgár

DunAkEsZi, FŐ Út 129.  
Tel.: 06-27/634-718, 06-30/3784-298

INGYENES NYílt hétvéGE!
NovEmbEr 19-20.
szombat-vasárnap 9-16 óráig

 www.oxyfitt.eu

bérlEt 
AKCIÓ! 

-20%

értékes nyeremények!
CSAK NŐKNEK!

zumba, kangoo, alakformáló, 
klasszikus aerobic, fanatic jump

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

Ledvilágítás technika

kézilaBDa

iFjÚSági	cSAPAT:	 
5 mérkőzésen 167 gólt lőtt

felnőttek

• DVSE- lajosmizse 27-23 
(Szőcs 6, Martisz 4, Csuka 4, 
Tóth 4, Králik 3, Iváncsik 3, 
Antoni 2, Szemenyei 1) 

• DVSE-Gyömrő KSK 28-38 
(Králik 9, Csuka 8, Szőcs 3, 
Kovács T 3, Szemenyei 2, 
Antoni 2, Volentics 1)

• Salgótarján SEK-DVSE 37-
29 (Szőcs 6, Tóth 6, csu-
ka 5, Králik 3, Szemenyei 3, 
Antoni 3, Martisz 3)

• DVSE-FTC II  21-35 (Tóth 6, 
járdi 4, Králik 2, Antoni 2, Ko-
vács 2, Volentics 2, Iváncsik 
2,  Szemenyei 1)

ifjúsági

A fiatalok továbbra is veret-
lenek, csak így tovább!

• DVSE- lajosmizse 40-22 
(Volentics 12, Czeverkon 9, 
Sárvári 6, Horváth Z 4, Hor-
váth O. 3, Császár 2, Tóbik 2, 
legindi 1, Kovács 1)

• DVSE-Gyömrő  30-24 
(Volen tics 9, Horváth Z 5, 
Czverkon 5, Horváth O. 3, 
legindi 3, Sárvári 3, Tóbik 2)

• Salgótarján SEK-DVSE  27-
32 (Volentics 10,  Horváth Z 
7, Czverkon 4, legindi 4, Hor-
váth O. 3, Sárvári 3, Tóbik 1)

s. l.
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5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. november 24 – 2011. november 30. között 2011. november 24 – 2011. november 30. 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. november 24 – 2011. november 30. között

2011. november 24 – 2011. november 30. között

dunakeszi polgar 190x132 mm_dunakeszi lap 190x132  2011.10.25.  7:45  Page 1

Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

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

Rév Festék KiSáRuHáz
Rátromfolunk egyet!

Az októberi 3990 Ft-os 16 l-es  
Héra akciónkat meghosszabbítjuk, 

sőt megtoldjuk egy rendkívül 
kedvező színkeverési 

lehetőséggel is.

Vakolatok, bel- és kültéri falfestékek, zománcok.
ÖN CSaK MEgálMoDja, Mi MEgValóSíTjuK!


