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„   papa most már hallja, amit olvasok. 
Elment hallásvizsgálatra, és segítettek neki.”

V-

www.victofon.hu

Ön is szeretné tisztán hallani 
a fontos dolgokat?

JöJJön el ingyenes 
hallásvizsgálatra!

Dunakeszi szakorvosi  
Rendelőintézet, AudiológiA
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.
06-30/605-2339

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

708 Ft-tól/alkalom

DUNAKESZI, FŐ ÚT 129.  
Tel.: 06-27/634-718, 06-30/3784-298

CSAK NŐKNEK!

INGYENES GYERMEKMEGŐRZÉS!
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Dunakeszin is elkezDőDött a népszámlálás 2011. október 1-jÉn, azonban Dunakeszin a 
számlálóbiztosok többsÉge azzal a problÉmával szembesült, miszerint a címjegyzÉkükön több 
körzetben nem lÉteznek valós házszámok.

TiszTelT DunaKeszi pOlgárOK!

– Dunakeszi Város Önkor-
mányzata 2011. évben – az elfo-
gadott módosításokat követően 
– 6.101.605 eFt összegű költség-
vetésből gazdálkodik. Költség-
vetési összegünk a város nö-
vekedésével, fejlődésével össz-
hangban növekszik, az előző év 
azonos időszakában 5.953.132 
eFt volt. Elemezve az időarányos 
teljesítés 2011. június 30-i szám-
adatait (a bevételek az éves terv 
55%-án, a kiadások az éves terv 
39%-án realizálódtak) megál-
lapítható, hogy a 2011. évi költ-
ségvetés előirányzatai reálisak 
és végrehajthatók az év egészé-
re vonatkozóan – tájékoztatott 
Pállné Kovács Mária, a polgár-
mesteri Hivatal pénzügyi osz-
tály vezetője. 

– Melyek a város meghatáro-
zó bevételei?

– Költségvetésünk bevételi ol-
dalán a sajátos működési bevé-
telek teszik ki a legnagyobb há-
nyadot. Ebbe a kategóriába tar-
toznak a helyi adóbevételek is. A 
helyi iparűzési adó 6%-al elma-
radt a tervezett időarányos be-
vételtől, az elhúzódó gazdasá-
gi válság hatására sajnos a vál-
lalkozások gyengébb vállalko-
zási szintű adóalapot realizáltak 

2010. évben, s ennek eredménye-
képpen 2011. évre kevesebb adó-
előleg került előírásra. Az épít-
ményadó és a telekadó vonat-
kozásában 15%-al növelte meg 
az idei évi teljesítés az elmúlt év 
azonos időszakában realizáló-
dott bevételt. Ez a számottevő 
növekedés Adócsoportunk szer-
vezett felderítési munkájának 
eredménye. Az idén további ko-
moly erőfeszítéseket teszünk an-
nak érdekében, hogy a közteher-
viselésből valamennyi érintett 
lakosunk kivegye a részét. Erre 
azért is van szükség, mert Du-
nakeszi város lakosságának szá-
ma évről-évre növekszik, (2009. 
január 1-jén 37.577 fő, 2010. ja-
nuár 1-jén pedig már 38.890 fő), 
melynek következtében az ön-
kormányzatnak jelentősen nö-
vekednek a feladat ellátási kö-
telezettségei mind az infrast-
ruktúra vonatkozásában, mind 
pedig az intézményi hálózat bő-
vítésében, működtetésében. 

– A lakosságszám növeke-
désével összefüggésben növek-
szik-e valamely bevételi forrás?

– Igen, kiemelném az SZJA 
lakhelyen maradó részét, amely a 
Dunakeszin lévő állandó lakhely-
lyel rendelkező lakosaink szemé-

lyi jövedelemadójának 8%-a. Bí-
zom benne, hogy a városunkban 
lakók is fontosnak tartják, hogy 
állandó lakosként jelentkezzenek 
be, ugyanis ezzel növelhetik Du-
nakeszi bevételeit, ők pedig ez ál-
tal jelentős kedvezményre válnak 
jogosulttá az építményadóból. A 
központi költségvetésből kapott 
normatív állami támogatás is nö-
vekedett az előző évhez képest, 
melyet a lakosságszám, ezen be-
lül is a 3-18 éves korúak számá-
nak dinamikus növekedése, ez-
zel összefüggésben az elmúlt idő-
szakban megvalósított óvodai és 
iskolai férőhelybővítések ered-
ményezték.

– Hogyan alakultak a kiadá-
sok számadatai ?

– A kiadási előirányzatok 
időarányos teljesítését vizsgál-
va, megállapítható, hogy azok 
a tervezettnek megfelelően tel-
jesülnek. A személyi juttatások 
és munkaadói járulékok az elő-
ző év adataihoz képest csökken-
tek, mely azon középtávú fej-
lesztési tervekben megfogalma-
zott önkormányzati szándék és 
erőfeszítés eredménye, amely 
az intézmények működésének 
racionalizálásával, a reálérték-
ben szűkülő források mellett is 

igyekszik lehetőséget teremte-
ni az intézmények fejlesztésére, 
a szolgáltatások színvonalának 
emelésére.

A dologi kiadások az előző év 
hasonló időszakához viszonyí-
tott csökkenése jelzi az intézmé-
nyek (beleértve a Polgármesteri 
Hivatalt is) működésének racio-
nalizálása érdekében bevezetett 
hatékonyság növekedési intéz-
kedések, az intézményi szolgál-
tatói szerződések felülvizsgála-
tának és egységesítésének hatá-
sát és eredményét.

Összegzésképpen megálla-
pítható, hogy Dunakeszi Város 
Önkormányzata az átlátható, 
tervezett és jól szervezett gaz-
dálkodásából eredően jelentős 
eredményeket ért el a költség-
racionalizálás terén. A hatékony 
gazdálkodás mellett a fejlesztési 
feladatok kiemelt szerepet tölte-
nek be, a tervezettnek megfele-
lő ütemezésben végzi az Önkor-
mányzat a szükséges útépítése-
ket és felújításokat, intézmény 
felújításokat és bővítéseket, par-
koló és park kialakításokat, csa-
padékvíz elvezetési munká-
kat – foglalta össze az első fél év 
gazdálkodásának eredményeit 
Pállné Kovács Mária. 

Mérlegen az első félév gazdálkodása
nőttek a város bevételei, miközben csökkentek a kiadásai

Dunakeszi város önkormányzat kÉpviselő-testülete az Éves munkarenDjÉnek 
megfelelően szeptemberi ülÉsÉn elfogaDta a város 2011. i. fÉlÉvi gazDálkoDásá-
ról szóló beszámolót. a számokról, az első fÉlÉv ereDmÉnyeiről pállné Ko-
vács máriát, a polgármesteri hivatal pÉnzügyi osztály vezetőjÉt kÉrDeztük.

Tekintettel arra, hogy ezeken a helye-
ken a lakosoknak nincs lehetőségük 
az internetes önkitöltésre, – hiszen 

a KSH nem generált részükre belépési kó-
dot, mivel nem tudtak a címükről – ezért 
a számlálóbiztosoknak újra végig kell jár-
niuk a címeket. Amennyiben otthon ta-
lálja a lakosokat, tájékoztatja őket arról, 
hogy papíralapú önkitöltéses adatszolgál-
tatásra is lehetőségük van, vagy lehetséges 
a kérdezőbiztosi adatszolgáltatás is. A fen-
tiek tükrében kérem a lakosságot, hogy le-

gyenek türelemmel, mindenkihez oda fog 
érni időben a számlálóbiztos, és adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek eleget tudnak 
tenni.

Felhívnám továbbá a lakosság figyelmét 
arra, hogy csak abban az esetben enged-
je be a számlálóbiztost, ha rendelkezik 
adatazonosításra alkalmas kék színű iga-
zolvánnyal, melyen megtalálhatók az al-
jegyző aláírása, a számlálóbiztos neve, va-
lamint az igazolványszáma, mellyel bármi-
kor beazonosíthatók a számlálóbiztosok. 

Amennyiben kételkednek a számláló-
biztosok személyében felhívhatják a www.
nepszamlalas.hu honlapon elérhető zöld-
számot, ahol a KSH dolgozói készséggel 
állnak az Önök rendelkezésére.

Németh Lászlóné 
aljegyző
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– Október 3-án volt egy éve, 
hogy az önöket támogató du-
nakeszi polgárok szavazatai-
val fölényes győzelmet arattak 
az önkormányzati választáson. 
Hogyan értékeli az elmúlt 12 
hónapban végzett munkát? Az 
elképzelések, a tervek szerint si-
került működtetni a várost?

– Mindenekelőtt szeretném 
leszögezni, hogy – noha kéthar-
mados felhatalmazást kaptunk a 
választópolgároktól – nem „erő-
ből”, nem a magabiztos több-
ség fölényével akartunk dönteni 
Dunakeszi rövid, és hosszú távú 
fejlődéséről, a mindannyiunk 
életét meghatározó kérdések-
ről. Az elmúlt egy év történései-
nek ismeretében szerénytelenség 
nélkül mondhatom, hogy kevés 
település van az országban, ahol 
hasonló együttműködést kötött 
volna a győztes többség és az el-
lenzék, mint ahogy mi tettük. 
Már a négy éves önkormányza-
ti ciklus elején együttműködést 
ajánlottunk a két MSZP-s, az 
LMP-s, a jobbikos és a függet-
len képviselő társunknak. Vá-
rosépítő alkotó munkára hívtuk 
őket, amit mindannyian elfo-
gadtak. Közösen munkáltuk ki 
az önkormányzat 2010-től 2014-
ig ívelő koncepcióját, fejlesztési 
terveit, melyet Együttműködési 
megállapodásban rögzítettünk. 
Közös célként fogalmaztuk meg 
az önkormányzat és intézmé-
nyei hatékony működtetését, ra-
cionális gazdálkodását. A ter-
méketlen viták helyett a tárgy-
szerű, alkotó véleményformálás, 
erőforrásaink ésszerű mozgósí-
tása mellett tettük le voksunkat. 
„Ellenzéki” képviselőink közül 
ketten fontos pozíciót töltenek 
be. Nyíri Márton (Jobbik) kör-
nyezetvédelmi tanácsnokként a 
testülettel együttműködve szol-
gálja a város javát.  Póczik Anita 
(MSZP) a pénzügyi, jogi és ügy-
rendi bizottság elnökeként veszi 

ki részét az önkormányzat mun-
kájából. Az ő tevékenységük is 
igazolja döntésünk helyességét. 
Tehát, örömmel mondhatom: 
eredményes egy esztendőt tud-
hatunk magunk mögött.

– Ebből mit érzékelhet Duna-
keszi lakossága?

 A legfontosabbat, hogy a vá-
ros működése és gazdálkodása 
stabil, kiegyensúlyozott. Meg-
őriztük oktatási, kulturális, mű-
velődési és egészségügyi intéz-
ményeink működőképességét, 
biztosítjuk a szabadidő- és ver-
senysport feltételeit. Bővítettük 
a bölcsődei és óvodai férőhe-
lyek számát, jelentős támogatást 
nyújtottunk a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Óvoda megépítéshez... 
Nem tagadom, nagy felelőssé-
get ró ránk a lakosságtól kapott 
bizalom, melynek szeretnénk 
megfelelni. Nem kevesebbel bíz-
tak meg bennünket, minthogy 
intézzük a város ügyeit. 

– Hogy érzi, meg tudtak felel-
ni az elvárásoknak? 

– Az a meggyőződésem, hogy 
a teljesítményünkről nem ne-
künk, hanem a Dunakeszin 
élőknek kell kiállítaniuk a bi-
zonyítványt. Azt viszont tu-
dom, hogy minden döntésünk-
kel a város fejlődését kívántuk 
elősegíteni, amiről októberben 
egy külön kiadványban is tájé-
koztatjuk lakótársainkat. A té-
nyek tükrében adunk számot 
az elmúlt egy esztendőben vég-
zett önkormányzati munkáról. 
De ugyanezt megteszik az egyé-
ni képviselők is, akik szinte ut-
cára lebontva számolnak be te-
vékenységükről.   

– Mit tekint az elmúlt egy év 
legjelentősebb eredményeinek?

– A közös összefogás eredmé-
nyének tartom, hogy négy évre 
előre részletesen megterveztük 
az útépítést, melyből az üteme-
zés szerint idén 13 utca kapott 
aszfaltburkolatot. A kiszámítha-

tó, ütemszerű munka a lakosság 
körében is kedvező fogadtatásra 
talált. A hosszú évek óta üresen 
álló egykori szakmunkásképző 
kollégium négyszintes épületből 
2 szinten hét tantermet újítot-
tunk fel, melyeket a Bárdos Lajos 
Általános Iskola alsó tagozato-
sai a tanévnyitón vettek birtok-
ba. Az ugyancsak évek óta funk-
ció nélkül álló egykori Tigáz iro-
daházba a napokban költöznek 
be az ÁNTSZ, a családsegítő és a 
gyermekjóléti szolgálat, a gyám-
hatóság munkatársai. Dönté-
sünkkel – a korábbi szétszórt-
ság után – egy épületbe kerültek 
a szakmai együttműködésben 
tevékenykedő szolgáltatók. Du-
nakeszi fejlődése szempontjából 
jelentős előrelépésnek tekintjük 
a Fő úti – Liget utcai kerékpár-
út kiépítését. A vasúti felüljáró-
nál elkészült a körforgalmi cso-
mópont, megszűnt a lámpánál 
várakozó hosszú kocsisor, ki-
egyenlítettebbé vált a város köz-
lekedési ritmusa. A december-
ben megalakult Programiroda 
szervezi és keretbe foglalva tájé-
koztatja a város polgárait Duna-
keszi rendkívül gazdag kulturá-
lis, sportéletéről, programjairól. 
Nem titkolt célunk, hogy erősít-
sük a lokálpatriotizmust, az ösz-
szetartozás érzetét, az egyének 
és közösségek értékeinek meg-

becsülését, elismerését. Ezt kí-
vánja elősegíteni – többek kö-
zött – Dunakeszi, a Mi városunk 
sorozat és a szeptemberben első 
alkalommal megrendezett Du-
nakeszi Feszt kulturális és sör-
fesztivál is, mely hatalmas kö-
zönségsiker volt. De arra is oda-
figyelünk, hogy Dunakeszin 
otthon érezzük magunkat, szé-
pítettük lakókörnyezetünket, 
megkezdtük a városba érkező-
ket „köszöntő reklámtábla-erdő” 
felszámolását. Mezőőri szolgála-
tot szervezünk az illegálishulla-
dék-lerakás visszaszorítása érde-
kében, átalakítottuk a repülőtér 
működési rendjét, hogy a terület 
környezetében élők hétvégi pi-
henését semmi ne zavarja. Olyan 
szabályokat és kereteket alakí-
tunk ki, melyek betartása mind-
annyiunk számára otthonosab-
bá, lakhatóbbá formálja környe-
zetünket, városunkat. 

– A polgármester választás 
kampányában támogatói azt 
az üzenetet küldték a szavazó-
polgároknak, hogy Dunakeszi 
előnyére válik, ha az ön szemé-
lyében kormánypárti ország-
gyűlési képviselőt választanak 
a város irányítására. Az elmé-
letet igazolja a gyakorlat?

– Tagadhatatlanul növeli Du-
nakeszi döntés előkészítő pozí-
cióját, hogy kormánypárti or-
szággyűlési képviselőként poli-
tizálok a Parlamentben. A város 
eredményes vezetését csak felké-
szült kollégákkal, a település jö-
vőjét önzetlenül szolgáló képvi-
selőkkel együttműködve lehet 
megvalósítani. Az egy éves kö-
zös munkáért köszönetet mon-
dok a Polgármesteri Hivatal dol-
gozóinak, intézményeink vezető-
inek és munkatársaiknak, a vá-
ros polgárainak, akik támogató 
türelemmel viselték a fejleszté-
sek és beruházások idején jelent-
kező alkalmi kellemetlenségeket. 
Bízom benne, hogy személyes ta-
pasztalataik alapján is úgy ítélik 
meg, jó úton járunk, az önkor-
mányzat jól gazdálkodik az adó-
fizetők pénzével, a közösség ja-
vát szolgálja. A tervszerű és ha-
tékony munkának köszönhető-
en növekedtek az önkormányzat 
bevételei miközben a racionális 
gazdálkodással jelentősen sike-
rült csökkenteni a kiadásokat. 

Vetési Imre

A terméketlen viták helyett az alkotó 
együttműködésre voksolt a képviselő-testület

a választók bizalmából a tavaly őszi önkormányzati választáson a fi-
Desz-kDnp szövetsÉg tíz manDátumot szerzett a 15 fős kÉpviselő-testület-
ben. a kÉtharmaDos többsÉg sem tántorította el a Dióssi csaba polgár-
mester vezetÉsÉvel megalakuló győztes politikai szövetsÉget, hogy az 
ellenzÉki kÉpviselőket is bevonják a DöntÉs előkÉszítő munkába, akikkel 
szinte pÉlDa nÉlküli móDon nÉgy Évre szóló együttműköDÉsi megállapo-
Dást kötöttek. a termÉketlen viták helyett a városÉpítő alkotó együttmű-
köDÉst helyeztük politikai gonDolkoDásunk fókuszába – nyilatkozta 
lapunknak az elmúlt esztenDő munkáját ÉrtÉkelő polgármester.
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– Maradéktalanul élvezi a vá-
rosatyák bizalmát, ami bizony 
óriási elvárás is a jegyző munká-
ja iránt. Mit szeretne jegyzői ars 
poetica-ként megvalósítani? – 
kérdeztük Dr. Molnár Györgytől.

– Mindenekelőtt köszönöm 
munkám elismerését, a felém ára-
dó bizalmat. Megvallom, az ins-
pirált a tisztség megpályázásá-
ra, hogy – bár „csak” 20 éve élek 
a városban – tősgyökeres duna-
keszivé váltam. Ismerem a fejlő-
dő település minden rezdülését, 
a hivatal működését mozgató leg-
kisebb fogaskereket is. A két évti-
zedből immár tizenegy éve a pol-
gármesteri hivatalban dolgozom 
a tavaly Csomádon tett rövid ki-
térőtől eltekintve. Ahogy monda-
ni szokták, végigjártam a szamár-
létrát, hiszen ügyintézőként kezd-
tem, majd évekig irányítottam a 
jogi osztályt, október elsejétől pe-
dig jegyzőként szolgálom a várost, 
őrködöm a törvényesség felett. A 
szakmai grádicsokon felfelé lép-
kedve az elméleti tudásom nagyon 
hasznos gyakorlati tapasztalatok-
kal párosult. Jogászként, a jogtu-
dományt ismerő emberként meg-
tanultam az ügyfél fejével is gon-
dolkodni. Az elmélet és a gyakor-
lat remekül egészíti ki egymást. 
Gondolkodásomban kiemelt he-
lyet foglal el, hogy az „ügyeket” 

a dunakesziek közmegelégedésé-
re oldjuk meg. Az én felfogásom-
ban ez az embercentrikus, ám tör-
vénytisztelő hivatali munkát je-
lenti. 

– A képviselő-testület egyik 
legfontosabb törekvése, hogy 
szolgáltató önkormányzatként 
képviselje a lakosság érdekeit. 
A hivatalt, az ügyintéző, döntés 
előkészítő apparátust irányító 
jegyzőként hasonló szellem gon-
dolkodik? 

– Természetesen. Egy dinami-
kusan működő képviselő-testü-
lethez hasonlóan magas „fordu-
latszámon” kell hogy dolgozzon a 
lakosságot, a városatyákat kiszol-
gáló apparátus is. Jelentős hang-
súlyt kívánok helyezni a hivata-
lon belüli kétirányú információ 
áramoltatásra, a lakosság tájéko-
zottságát segítő kommunikáció-
ra. Közjogi értelemben két intéz-
ményről van szó, ám az önkor-
mányzat, a város vezetőinek dön-
téseit a hivatali osztályok „ültetik 
át” a gyakorlatba, valósítják meg. 
A hivatal döntés-előkészítő mun-
kája mellett jelentős arányt képvi-
sel a hatósági feladatok ellátása is. 
Ezen a területen látok még javíta-
ni valót. Az ügyintézést nyitottab-
bá, ügyfélcentrikusabbá kívánom 
formálni kollégáimmal együtt. 
Jómagam is azon leszek, hogy a 

jegyző és az ügyfelek kapcsolat-
rendszere jobban igazodjon a la-
kossági elvárásokhoz.

– Tízévi hivatali munka ta-
pasztalataival a tarsolyában 
jegyzőként milyen mozgásteret 
lát e célok megvalósítására? Van-
nak még kiaknázatlan tartalé-
kok?

– Legyünk őszinték, mindany-
nyiunk munkájában lehetnek 
olyan elemek, melyeket jobbá, tar-
talmasabbá lehet formálni. A köz-
igazgatásban dolgozóknak óriási 
mennyiségű joganyaggal kell meg-
birkózniuk, melyek még eredmé-
nyesebb hétköznapi alkalmazá-
sa érdekében pl. a hivatalon belü-
li szakmai tréningeket és tapaszta-
latcseréket tervezek a jövőben. 

– Az új vezető érkezése min-
dig magában hordozza a változ-
tatás lehetőségét is. Ön mire ké-
szül, tervezi-e a hivatali struktú-
ra átalakítását, lesznek-e szemé-
lyi változások? 

– A racionalitást szeretem. 
Meggyőződésem, hogy soha sem 
szabad egy teljes hivatali struktú-
rát felfordítani, mert az megtor-
panáshoz vezet. Olyan változta-
tásokat viszont végre kell hajtani, 
melyek hatékonyabbá teszik a fel-

adatok ellátását, megszüntetik a 
párhuzamos munkaköröket, tevé-
kenységeket. A mindenkori aktu-
ális kihívások elkerülhetetlenné 
teszik a hivatali struktúra finomí-
tását és bizonyos átcsoportosítá-
sokat. Az önkormányzat, a város 
elemi érdeke, hogy minden törvé-
nyes eszközzel segítsük Dunake-
szi kiegyensúlyozott működését 
és fejlődését, a kivetett adók rea-
lizálását. Közös érdekünk, hogy 
szélesítsük a közteherviselést, a 
„potyautasokat” is bevonjuk a le-
gális adózók körébe. Ígérhetem, 
minden tudásunkkal azon mun-
kálkodunk, hogy a város céljaival 
összhangban, a lakosság megelé-
gedésére lássuk el feladatainkat.    

– Mikor lenne elégedett jegyzői 
tevékenységével? 

– Akkor, ha a stabilan műkö-
dő önkormányzatunkhoz hason-
lóan maximális hatékonysággal 
dolgozó hivatalunk tevékenysé-
gére a lehető legkevesebb lakossá-
gi panasz érkezik majd, s helyet-
te annál több köszönőlevelet ol-
vashatok.

– Köszönöm a beszélgetést, 
eredményes munkát kívánok ön-
nek és munkatársainak!

Vetési Imre

Köszönet és bizalom
az önkormányzat kÉpviselő-testülete szep-
tember 29-i zárt ülÉsen egyhangú DöntÉssel 
Dr. molnár GyörGyöt, a polgármesteri hi-
vatal jogi osztályának vezetőjÉt választotta 
meg Dunakeszi város jegyzőjÉnek 2011. októ-
ber 1-jei hatállyal.

a város új jegyzőjÉnek a rÉgi mun-
kahelyÉről minDössze nÉhány mÉ-
tert kellett megtennie, hogy elfog-
lalja hivatalát. fizikai Értelemben 
minDössze egy előszoba választja 
el a kÉt Dolgozószobát, ám ez a 
pár lÉpÉs egy hosszú, céltuDatos 
munKával véGiGjárt út utol-
só szaKasza, amely egyben egy 
új kihívásokkal teli kezDete is. 

A város új jegyzőjének eskütétele előtt Dióssi Csaba pol-
gármester Németh Lászlóné aljegyző tevékenységét 
méltatta, aki az év elejétől ellátta a jegyzői feladatokat 

is. A Városházán rendezett ünnepségen a polgármester elis-
meréssel szólt az aljegyző asszony munkájáról, aki a hatósá-
gi osztály vezetése mellett közmegelégedésre, jó színvonalon 
látta el a jegyzői feladatokat is. Dióssi Csaba elmondta, hogy 
az elmúlt időszakban számos feladatot oldott meg a város, me-
lyek a hivatal hatékony előkészítő munkája nélkül nem valósul-
hattak volna meg. Németh Lászlóné munkáját, kedves szavak-
kal és virággal köszönte meg Dióssi Csaba polgármester azon 
ünnepségen, melyen a város új jegyzője, Dr. Molnár György le-
tette esküjét. 

A képviselő-testület döntését ismertetve a polgármester 
rendkívül örömtelinek nevezte, hogy egy olyan embert sikerült 
megválasztani jegyzőnek, aki nemcsak a legjobb szakmai pá-
lyázatot nyújtotta be, hanem ismerik és nagyra értékelik a hiva-
talban végzett jogi osztályvezetői munkáját, emberi, szakmai 
kvalitásait. Dr. Molnár György immár tíz éve a hivatal dolgo-
zója, amit mindössze tavaly négy hónapra szakított meg, ami-
kor Csomád jegyzője volt. Dióssi Csaba örömét fejezte ki, hogy 
az őszi önkormányzati választások után hívó szavukra vissza-
tért a jogi osztály élére Dr. Molnár György, akinek munkájával 
mindannyian elégedettek voltak. – Szakmailag, emberileg is-
merjük, elfogadjuk. Polgármesterként úgy érzem, hogy a pél-
da nélküli egyöntetű támogatást élvező jegyző választás a vá-
ros érdekét és fejlődését fogja szolgálni – mondta az eskütétel 
előtt Dióssi Csaba polgármester.  

A hivatalból érkezett 
a város új jegyzője

Dr. Molnár Györgyöt egyhangúan  
választotta meg a képviselő-testület



7Dunakeszi  polgár

Születésének 220. évfor-
dulója alkalmából, szep-
tember 21-én a névadó-
ra emlékeztek a Széche-

nyi István Általános Iskolában. 
Az iskolarádión keresztül a diá-
kok meghallgatták a 4. a. osztá-
lyos tanulók által előadott mű-
sort, melyből megismerhették a 
legnagyobb magyar életútját, s 
néhány, máig érvényes gondo-
latát is idézték. Köztük a tan-
intézmény számára is az egyik 
legfontosabbat, melynek szelle-
misége nyomon követhető a pe-
dagógusok munkájában: „…az 
ifjúság nevelése egy olyan or-
szágban, mely létéhez és szabad-
ságához ragaszkodik, tekintet-
tel minden honpolgárnak hazá-
ja iránti kötelességére, tökéletes 
kell, hogy legyen.”

A megemlékezés után vala-
mennyi osztály, valamint az is-
kola vezetősége levonult a fő-
bejárat melletti, Lengyel István 
szobrászművész által készített 
domborműhöz, ahol elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúit és 
virágait. A Posta utcai épületből 
az elsős és másodikos kisdiákok 
a Nemzeti Lóverseny Kft. alagi 
telepének kertjében lévő Széche-
nyi szobornál tartottak megem-
lékezést.

Örömteli hír, hogy az isko-
la többéves, tudatos tevékeny-
ségének eredményeként a köz-
elmúltban, Dunakeszin harma-
dik tanintézményként, elnyerte 
a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um és a Vidékfejlesztési Minisz-
térium által közösen adomá-
nyozott Ökoiskola címet. (Ez-
zel az elismeréssel eddig a Kőrösi 
Csoma Sándor és a Fazekas Mi-

hály Általános iskolák rendel-
keznek. A szerk.) A név és a logo 
használatára 2014. június 31-ig 
jogosultak. Kérdésünkre Tóthné 
Czimmermann Judit igazgató 
asszony elmondta, hogy a peda-
gógiai program legutolsó nagy 
átdolgozásánál a környezet- és 
egészségnevelés tematikája min-
den iskolának bekerült a prog-
ramjába. – Ezt mi is rendkívül 
komoly célkitűzésként fogadtuk 
azért, hogy környezettudatosan 
formáljuk a gyerekek gondolko-
dásmódját, életszemléletét, élet-
módját. Ennek érdekében kezd-
tünk el szervezni családi napo-
kat, egészségnapokat, szelektív 
hulladékgyűjtést, és népszerű-
sítettük a kerékpározást. Közel 
három évig készültünk a pályá-
zatra, de mindig volt így is pó-
tolnivaló, amit meg kellett olda-
nunk ahhoz, hogy teljes legyen 
az anyagunk. A címet végül el-
nyertük, úgyhogy ettől a tanév-
től kezdve használhatjuk. Nem 
véletlen a három éves jogosult-
ság, a lényege ugyanis a fenntart-
hatóság. Az elismerést nem volt 
elég elnyerni, meg is kell tartani. 
Így a környezettudatos életmód 
fenntartásának vagyunk ezen-
túl is az elkötelezettjei. A mun-
ka alapjait a jelenleg már nyug-
díjas Ozsváth Ildikó biológia ta-
nárnő teremtette meg. Őt kö-
vette Joó Sándorné, aki szintén 
közel egy évizede elkötelezettje 
volt a témának, és jelenleg Sza-
bó Istvánné biológiai-kémia sza-
kos tanárnő egy munkacsoport-
tal közösen viszi tovább az ezzel 
kapcsolatos tennivalókat. 

Katona M. István
A szerző felvétele

A névADórA 
emlékeztek

E  tizenhárom hős, akik utolsó szavaikkal sem a ke-
gyelmet keresték, hanem a kis hazájukat éltették, 
és Istennek ajánlották fel a lelküket. Volt abban a 

mozdulatban valami fenséges és az utókornak feledhetet-
len, amikor az utoljára hagyott Vécsey Károly odalépett a 
már élettelen Damjanich Jánoshoz, és kézcsókkal búcsú-
zott tőle.

Mert mit is üzent az utolsó szó jogán Leiningen-
Westerburg Károly? „A világ feleszmél majd, ha látja a 
hóhérok munkáját.”

Milyen igaza lett a legifjabb vértanúnak. A világ való-
ban feleszmélt, és ma már őszintén merünk emlékezni a 
Nemzet Halottaira, és talán sosem kell attól rettegnünk, 
hogy a történelem valaha is megismétli önmagát.

Igazi mementó az emberiség, a magyarság számára az 
aradi tizenhármak sorsa. Sose feledje el az, aki a Kárpát-
medence szülöttje a drága hősök nevét, és gyermekeinek, 
unokáinak vésse jól az eszébe, hogy amikor október 6-án 
az ég felé tör az Emlékezés Lángja, egy percre álljanak 
meg, és hajtsanak főt mártír tábornokaink emléke előtt.

„Szolgáltam, szolgáltam, min dig csak szolgáltam. És 
halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar 
népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot” – fo-
galmazott a bitófa árnyékában Aulich Lajos.

Megértettük.
Álljon itt örök emlékül a Tizenhármak névsora, mégpe-

dig kivégzésük sorrendjében: Lázár Vilmos főtiszt (ezre-
des), Gróf Dessewffy Arisztid tábornok, Schweidel József 
tábornok, Kiss Ernő tábornok, Lovag Poeltenberg Ernő 
tábornok, Török Ignác tábornok, Lahner György tábor-
nok, Knezić Károly tábornok, Nagysándor József tábor-
nok, Gróf Leiningen-Westerburg Ká roly tábornok, Aulich 
Lajos tábornok, Damjanich János tábornok és Gróf Vécsey 
Károly tábornok.

Persze igaztalanok lennénk, ha azokról megfeledkez-
nénk, akik úgyszintén az életükkel fizettek szeretett hazá-
juk szabadságáért. Ugyancsak Aradon, ugyancsak Haynau 
véres parancsára végezték ki 1849. augusztus 22-én Ormai 
Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancs-
nokát, akit az első aradi vértanúnak is neveznek. 

Október 6-án, amikor Aradon javában dolgozott már a 
hóhér, Pest-Budán golyó által végezték ki gróf Batthyány 
Lajost, hazánk első felelős miniszterelnökét.

Majd 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezre-
dest, Kazinczy Ferenc fiát, a 15. aradi vértanút, illetve az 
1850. február 19-én halálba küldött Ludwig Hauk alezre-
dest, Bem tábornok hadsegédét.

Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi vár-
börtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a bör-
tönben megtébolyodott.

A mártírok névsora azonban folytatható lenne a sok 
magyarral, lengyellel és ki tudja még milyen nemzetiségű 
emberrel, akik 1848/49-ben egy jobb, egy szebb jövő érde-
kében áldozták fel legdrágább kincsüket. Az életüket.

A mi és utódaink jövőjéért.
- molnár-

Tegnap hősök 
kelleTTek,  

ma márTírok...
ezekkel a szavakkal a száján állt a kivÉgzői 
előtt Dessewffy arisztiD, az araDi tizenhár-
mak egyike. ők azok, akik a haza szolgálatát 
előbbre tartották a maguk ÉletÉnÉl, ezzel is pÉl-
Dát, örök pÉlDát állítottak a magyarság elÉ.
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körzeti képvise lőink jelentik

Ö römmel jelentem, 
hogy a kerület tiszta-
ságáért, és a kulturált 

kutyatartás előmozdításáért 
fontos lépés történt, ugyanis 
az Alagliget Lakóparkban és 
a Fenyő Lakóparkban össze-
sen 12 db nejlonzacskóval 
felszerelt kutyapiszok gyűjtő 
ládát helyeztettem ki a Köz-
üzemi Kft közreműködésé-
vel.  

A  Gitár utca és a Jászai 
utca sarkán csapadékvíznye-
lő rácsot építetését kértem, 
amely be lett kötve a Jászai 
utcában eddig nem teljes ka-
pacitással működő vízelveze-
tő árokba. A nagy mennyisé-
gű csapadék elvezetésének 
megoldására az utóbbi hóna-
pokban a kerület több utcájá-
ban is nagy hangsúlyt fektet-
tem, a rendszer igazi próbája 
az őszi esős időszakban kö-
vetkezik, reményeim szerint 
hibátlan működéssel. 

A Fenyő Lakópark Egye-
sület legutóbbi elnökségi ülé-
sén az elnökség tagjai kérték, 
hogy a lakóparkot körbevevő 
Janek-Shejbal-Pejachevich 
utcákban  összesen hat fek-
vőrendőr kerüljön kiépítésre. 
Kértem a Polgármesteri Hi-

vatal illetékes munkatársát, 
hogy a beruházás költség-
vetését készítse el. A fekvő-
rendőrök kialakítására jövőre 
kerülhet sor.   

Tömegközlekedésért fele-
lős önkormányzati biztosként 
- Fodor Sándorné képviselő 
asszony kérésére - javasol-
tam a Volánbusz felé heti két 
buszjárat elindítását Duna-
keszi alsó-Auchan viszony-
latban. A Volánbusz az erre 
vonatkozó ajánlatot, ami tar-
talmazza az önkormányzat 
hozzájárulásának az értékét 
is, eljuttatta hozzám. Gyors 
megállapodás esetén akár 
már ebben a hónapban is be-
állhatnak az új járatok. 

Szintén a buszközlekedést 
érintő fontos információ, hogy 
az új helyi menetrend kialakí-
tása céljából a Polgármeste-
ri Hivatal szerződést kötött a 
legkedvezőbb ajánlatot be-
nyújtó céggel. A menetrend 
november közepére készül 
el, és a jövő évi helyi tömeg-
közlekedést már ennek alap-
ján szeretnénk bonyolítani.

Dr. Thoma Csaba
a 8. számú körzeT 

képviselője

Eredményes tárgyalás  
a Volánbusszal

Örömmel tölt el, amikor 
leírhatom, hogy a terü-
letünkön beütemezett 

utak aszfaltozása elkészült. A 
munkálatok során sok prob-
léma látott napvilágot, melyet 
az  Önök segítségével, össze-
hangolt munkával sikerült meg-
oldani. Bízunk abban, hogy a 
jövő évben tudjuk folytatni ezt a 
tendenciát.

Fejlesztésünk területén még 
hátra van a D. Ordass Lajos  
park melletti járda kiépítése a 
Sport utca felől, amelyet mi-
előbb szeretnénk elkezdeni. 
Sikerült „kutyapiszok” gyűjtő 
edényeket kihelyezni, ezzel is 
segíteni abban, hogy kutyasé-
táltatás után a tulajdonos gon-
doskodjon az eltakarításról. 

Befejeződött a Napsugár Idő-
sek Otthonában a lift felújítá-
sa, több helyen radiátor cseré-
je is megtörtént, korszerű sze-
lepek kerültek felszerelésre, 
amelyek szabályozzák a szo-
bák hőmérsékletét. Megtör-
tént a vízvezeték szakaszolá-
sa is, hogy csőrepedés esetén 
ne kelljen az egész épületben 
a vizet elzárni.

Szeretnénk, ha a Lóverseny 
KFT több programot szervez-
ne, jobban kihasználásra ke-
rülne az Alagi-pálya, idegen-
forgalmunkat ezzel is bővíte-
ni tudjuk. Nagyon jó a terület 
megközelítése, itt tréningeznek 
a versenylovak, csak többet 
kellene vele foglalkozni. Folya-
matosan aktivizálják magukat 

a szép korúak a Napsugár Idő-
sek Otthonában, az ott dolgo-
zókkal és a Gödi Otthon lakó-
ival közösen többször szervez-
tek már közös kirándulásokat.

Szeptember végén a Rad-
nóti Miklós Gimnázium diákjai 
köszöntötték az Otthon lakóit, 
az Idősek Világnapján, amely 
szintén jó hangulatban zajlott. 
A diákok saját készítésű süte-
ménnyel kedveskedtek a lakók-
nak, a Váci Cukrászüzem pe-
dig kedvezményt biztosított a 
megrendelt süteményre. Min-
den segítséget ezúton is kö-
szönünk.

Külön köszönetemet sze-
retném tolmácsolni Balogh 
Györgyné Gyógyszertárvezető 
Asszony és munkatársai részé-

re, hogy segítséget nyújtnak 
Dk-Alsó lakóinak gyógyszereik 
kiváltásában.

Minden témában várom ja-
vaslataikat.
Fogadóóráim:
- október 21-én  /csütörtökön/  
l7 órától - l8 óráig: Posta utcai 
Ált. Iskolában
- október 22-én /péntek/ 16-órá-
tól - 18 óráig : Klubház  Muskát-
li u.2.
Elérhetőségeim: e-mail:
fodornemarika@citromail.hu:
Tel.: 06-27-346-218
Mobil: 06-30-508-44-64

Tisztelettel:   

FoDor sánDorné
a 7. számú körzet képviselője

Tisztelt Dunakeszi Lakótársaim!

Tovább folynak a tárgyalások 
a Kiserdő utcai garázsokról

Engedjék meg, hogy né-
hány mondatban is-
mertessem Önökkel 

az elmúlt időszak lakóhelyün-
ket érintő eredmé-
nyeit. Az Üdülő ut-
cában fekvőrend-
őrök kerültek el-
helyezésre, az itt 
lakók kérésére és 
nyugalmuk biz-
tosítása érdeké-
ben. A Liget utcai jelzőlámpá-
nál az útpadka magassága le 
lett csökkentve, így könnyeb-
bé vált a gyalogos és a kerék-
páros átkelés. A Pozsonyi ut-
cában kidöntött lámpaoszlop 
ki lett cserélve. A 
Kiserdő utcai ga-
rázsok helyzeté-
ről a tárgyalások 
tovább folytatód-
nak az érintett fe-
lek között. Tekin-
tettel arra, hogy a 
kerékpárút átadás 
során szükségessé 
vált az Iskola utcai 
parkolók használa-
ta, így a parkolás 
a volt „Kék Iskola” 
területén oldódott 
meg.

Itt szeretnék megemlékezni 
Kocsis Józsefné Etelkáról, akit 
69 évesen elragadott a halál 
közülünk. Etelka a Kiscsurgó 

környékén nagyon 
sokat tett közössé-
günkért. Búcsúzunk 
Tőled! Nyugodj bé-
kében!

Kérem, hogy ész-
revételeikkel, ötle-
teikkel a jövőben 

is keressenek bizalommal. 
(tel.: 30-528-4550, e-mail:
vincze.geza56@gmail.com).

VinCze Géza 
az 1. számú körzet képviselője



körzeti képvise lőink jelentik

A szeptember hónapban történtek egy ré-
széről tájékoztatom Önöket, mely prob-
lémák megoldása a Műszaki Osztály 

mun katársaival való közös együttműködés 
eredménye.

A Rákóczi úton hat ingatlan esetében jelez-
ték a csapadékvíz elvezetés problémát a tulaj-
donosok még a tavalyi évben kérték intézkedé-
semet, melyben a K szegély építése nyújthat 
megoldást. 

Október 10-én a munkálatokat elnyert Me-
gyeri Kovács Kft. megkezdte a Rákóczi úti sze-
gélyezést.

A Rákóczi út és a Báthory u. kereszteződé-
sében a pályaszintemelés, vagyis a fekvőrend-
őrök kialakítása, várhatóan november közepé-
ig meg fog történni, mely Erdész Zoltán alpol-
gármester úrral folytatott tárgyalás sorozatok 
eredménye, aki szintén szorgalmazza a fekvő-
rendőrök kiépítését. 

Több Alkotmány, Bulcsú, József, Zápolya és 
egy esetben Tátra u.-i ingatlan helyszíni szem-
léjét, illetve a csapadékvíz elvezetés vizsgála-
tát kértem, mely folyamatban van.

A Klapka u. elején és a Barázda u. végén 
lévő villanyoszlopokra a lámpatestek kihelye-
zése a hó elején megtörtént.

A Fóti úti Rendelő valamennyi dolgozója ne-
vében írt e-mailben kérte segítségemet az 
egyik gyermekorvos, melyben a gyermekren-
delő tanácsadó kapujának – fenyves felőli – 
bezárása végett tiltakoztak (a parkolási prob-
léma 2 éve nem került megoldásra). Németh 
Lászlóné aljegyző asszonynak címzett bead-
ványban a Rendelő dolgozóinak kérelmét tol-
mácsoltam, és a rendelő parkolójának megol-
dása érdekében intézkedését kértem. Az Intéz-
ményhez tartozó betegek száma folyamatosan 
növekszik, akik kulturált körülmények között 
szeretnék megközelíteni, illetve gépjárművük-
kel parkolni a területen.

A Klapka u. elejétől a Gyártelepi megállóig 
kért gaz levágását a MÁV dolgozói elvégezték.

A Batthyány u. mindkét végén a keresztrá-
csos víznyelők kialakítása, a Luther Márton 
téri körforgalom forgalomtechnikai módosítá-
si munkálataival egyidőben elkészült. A Volán-
busz a hónap közepétől a Batthyány u.-i lakók 
örömére újra az eredeti Kossuth L. u.-i útvona-
lon közlekedik. Az egyik Rákóczi u.-i lakó az 
elképzelésének az elindításában kérte segít-
ségemet. Az elképzelése, hogy városunkban 
működhessen egy Bolhapiac. Véleményem 

szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben csak 
segíthetne városunk lakóin, ha hétvégenként 
szombat-vasárnap folyamán, meghatározott 
időszakban megnyithatná kapuit a Bolhapiac 
(pl. lakótelepnél lévő piacon, stb.). Számtalan 
érv, pozitív tényező szól mellette, ha működtet-
nénk egy „olcsó” piacot a lakosság számára, 
ahol a használt ruhától és sorolhatnám hosz-
szan, szinte bármit, ami szükséges meg lehet 
vásárolni, természetesen jóval a bolti ár alatt. 
A Bolhapiac megvalósításának lehetőségét, il-
letve a kérelem beterjesztését a soron követke-
ző Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésé-
re kértem megvitatás tárgyául. 

Üdvözlettel:
hirCz Tamás

a 6-os sz. körzet önkormányzati képviselője 

Tájékoztató a 6-os sz. körzetben történtekről

Engedjék meg, hogy tájé-
koztatást adjak Önöknek 
az elmúlt időszakban a 3. 

számú választókerületben tör-
tént eseményekről.

Vasút utca
A választókerület több lakója 

részéről megkeresés érkezett, 
miszerint a Vasút utca végén 
kaotikus állapotok alakultak ki 
az elmúlt évek alatt. A vasútál-
lomásra igyekvőknek kerülget-
niük kell a pocsolyákat, a be-
nőtt fagallyakat. Mindez kiegé-
szül az éjszakai gyér világítás-
sal, mely a biztonságérzetet is 

erősen csökkenti. Kérésemre a 
Műszaki Osztály munkatársá-
val bejárást tartottunk a helyszí-
nen, amelynek során a körül-
mények rosszabbnak bizonyul-
tak, mint előzetesen gondoltuk. 
A rendbehozatal egy gyors nö-
vényritkítással vette kezdetét. 
Ezt követően a közeljövőben a 
közvilágítás javításaként továb-
bi lámpák felszerelésére kerül 
sor. Ezen kívül szükséges még 
a fennálló járdahiány pótlása, 
valamint a meglévő javítása. Ez 
utóbbiakról a következő hírle-
vélben adok tájékoztatást.

Összefogás = Ferenc utca
Lakossági bejelentés érke-

zett, hogy a Ferenc utca egyik 
családi házának tetejére vala-

melyik mobiltelefon társaság ún. 
bázisállomást telepít, amelyre 
vonatkozóan a szerződést már 
meg is kötötték, a tetőszerkezet 
megerősítéséhez szükséges 
építési engedélyt pedig kiadták. 
Látszólag nem volt akadálya az 
engedély kiadásának. Ennek 
ellenére az utcában lakók nem 
nyugodtak bele ebbe a helyzet-
be, és fellebbeztek, féltve csa-
ládjuk egészségét, környezetük 
képét. Ezen kívül aggodalmu-
kat növelte, hogy a megvalósí-
tás következtében kialakuló lát-
vány, a feltételezhető károsító 

hatások a környező ingatlanok 
értékcsökkenését vonja maga 
után. Az események gyorsan 
követték egymást, melynek 
eredményeként sikerült az en-
gedélyt visszavonatni. 

A fenti események tanulsága-
ként kezdeményezni fogom az 
ilyen esetekre vonatkozó előírá-
sok felülvizsgálatát.

Ezúton fejezem, ki köszöne-
temet Nyiri Márton képviselő 
társamnak, Aljegyző asszony-
nak, az ügyben eljáró ügyinté-
zőnek a gyors intézkedésért, 
együttműködésért, valamint az 
utca lakóinak az ügy folyamán 
tanúsított segítségéért. 

szabó józsef képviselő
3. számú VálaszTókörzeT

Hunyadi-Tábor út  
keresztező- 
désének 
fejlesztése

Tisztelt Választókerületi Polgárok!

Hunyadi János utca és a Tá-
bor utca sarkán a Piros óvo-
da melletti rész felújítás-

ra szorul, a Hivatal munkatársaival 
együttműködve, szeretnénk szebbé 
tenni a fent említett kereszteződést.  
Ezért kezdeményezzük a terület fel-
töltését termő földel, hogy növény-
zet telepítésére is alkalmas legyen.

Hamarosan kezdetét veszi, az új 
köztéri padok, szemetesek, kutyapi-
szok szemetesek kihelyezése. Első 
ütemben a Tábor utca Hunyadi ut-
cáig tartó szakasza illetve a Ma-
dách utca elejére kerülnek a köztéri 
szemetesek, padok.

Amennyiben Ön is fel kívánná 
venni velem a kapcsolatot a válasz-
tókerületet érintő ügyekkel kapcso-
latban ezt megteheti az alábbi elér-
hetőségeimen: tel: 06703688249, 
e-mail: botkagabor@fidesz.hu

Ha nem biztos, hogy az általam 
képviselt választókerületben lakik, 
megtekintheti az utcajegyzéket Du-
nakeszi Város honlapján: http://du-
nakeszi.hu-n az Önkormányzat 
menüpontban a nevemre kattintva.

botka Gábor jános 
az 5. számú körzet képviselője



Dunakeszi  polgár

„Felelős vállalatként szeretnénk 
megosztani ezt az ünnepet a 
minket befogadó közösségekkel, 
ily módon is megköszönve ne-
kik a bizalmat, amellyel fogad-
tak, befogadtak minket. Öröm-
mel tölt el bennünket, hogy a 
nemzetközi kezdeményezés ré-
szeként, a héten lehetőségünk 
volt elültetni az Auchan 50 évét 
szimbolizáló 50-50 őshonos ma-
gyar fát azokon a települése-
ken, ahol vállalatunk jelen van. 
Szívből kívánjuk, hogy nője-
nek nagyra, adjanak árnyékot és 
örömöt mindazoknak, akik erre 

járnak” – mondta el Gillemot 
Katalin, kommunikációs igaz-
gató.

Az Auchan Dunakeszi is csat-
lakozott az 50. születésnapját 
ünneplő családi tulajdonban 
lévő vállalkozás világméretű ak-
ciójához. A város legújabb, Toldi 
lakóparkját szegélyező IV. Béla 
út mentén az első őshonos fát az 
ajándékozó Auchan Dunakeszi 
igazgatója, Virginie Depardieu, 

valamint a város képviseleté-
ben, Dióssi Csaba polgármester, 
Erdész Zoltán alpolgármester és 
Nyíri Márton önkormányzati 
képviselő, környezetvédelmi ta-
nácsnok ültette el. 

A jeles esemény alkalmá-
ból mondott rövid beszédé-
ben Virginie Depardieu igazga-
tó asszony kiemelte: A világ 12 
országában ötszáznál több hi-
permarket, 750 szupermarket 

van a családi vállalkozás birto-
kában. A világ 8. legnagyobb-
jaként nyilvántartott cégcso-
port hipermarket ágazata 2010-
ben 229 ezer embert foglalkozta-
tott. Magyarországon 1998-ban 
Budaörsön nyitott meg az első 
Auchan hipermarket, amelyet 
azóta 11 további áruház köve-
tett. Dunakeszin tíz éve, 2001. 
október 25-én nyílt meg az áru-
ház. Az Auchan Magyarország 
12 áruháza mára 6000 embernek 
ad munkát, évente 30 milliónál 
is több vásárlót fogad – emelte ki 
Virginie Depardieu, aki köszö-
netet mondott Dunakeszi Város 
Önkormányzatának, hogy lehe-
tőségük van elültetni az Auchan 
50 évét szimbolizáló 50 őshonos 
magyar fát a városban.  

– Szívből kívánjuk, hogy nő-
jenek nagyra, adjanak árnyékot 
és örömöt mindazoknak, akik 
erre járnak – zárta köszöntő-
jét, majd igazgatói asszisztensé-
vel, Martinuzzi Csillával közö-
sen átkötötték a növényt: „E fá-
kat a Dunakeszi Auchan ültette 
az Auchan Csoport 50. születés-
napja alkalmából a természet ja-
vára és a közösség örömére 2011 
októberében.” feliratot tartal-
mazó szalaggal.

Dióssi Csaba szeretettel gratu-
lált az 50. születésnapját ünnep-
lő Auchan valamennyi dolgozó-
jának, s köszönetet mondott a 
környezetbarát ajándékért.  

V. I.

Az 50 éves AuchAn csoport 600 fát ültetett hAzánkbAn

Dunakeszi 50 fát kapott ajándékba  
az auchan csoport 50. születésnapja alkalmából az auchan ma-
gyarország 12 áruháza országszerte összesen 600 őshonos fát ülte-
tett el a napokban, a termÉszet javára És környező lakosok örömÉre. 
ültettek fákat kerÉkpárutak mellÉ, iskolák környÉkÉre, De kórházak uD-
varára is. a tíz Éves auchan Dunakeszi igazgatója És a város vezetői a iv. 
bÉla út mellett közösen ültettÉk el az első fát.
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Kárpáti Zoltán szerint eze-
ket a munkákat már évek-
kel korábban célszerű lett 

volna elvégezni, de a város en-
nek költségeit önerőből nem tud-
ta kigazdálkodni. A siker nem 
csak a diákoknak fontos – mond-
ta az egyik legnagyobb – a Szent 
István Park északi szélétől a 

Káposztásmegyer szomszédságá-
ban lévő horgásztavakig húzódó – 
választókörzet képviselője, hiszen 
a sportcsarnok a város sportélet-
ében kiemelkedő szerepet játszik. 
Gyermekek, diákok, felnőttek a 
mainál nagyszerűbb körülmé-
nyek között sportolhatnak majd a 
megújuló sportcsarnokban.   

Mint azt lapunk megtudta, a 
felújításra vonatkozó támogatá-
si szerződést már mind Dióssi 
Csaba polgármester, mind Pin-
tér Sándor belügyminiszter el-
látta kézjegyével. Jelenleg a köz-
beszerzési pályázat előkészítése 
zajlik. Kárpáti Zoltán elmondta 
azt is, hogy a tanítás és a sport-

élet zavartalan lebonyolítása ér-
dekében a munkálatokat a jövő 
év nyarán fogják elvégezni. Az 
intézmény ma is aktívan spor-
toló igazgatója kiemelte: a siker 
mindannyiunké, hiszen a sport 
összeköti az embereket, korosz-
tálytól függetlenül mindenki 
számára fontos.

Pályázati forrásból újul meg a Városi Sportcsarnok
18 millió forintot nyert pályázati úton Dunakeszi a városi sportcsar-
nok felújítására – tájÉkoztatta lapunkat Kárpáti zoltán. az intÉz-
mÉny igazgatója, a 2. számú választókörzet egyÉni kÉpviselője kiemelte: 
Dióssi csaba polgármester kezDemÉnyezÉsÉre És ösztönzÉsÉre hosszas 
előkÉszítő munkát követően sikerült, a polgármesteri hivatal pályázati 
felelőse, berÉnyi Éva aktív közreműköDÉsÉvel olyan színvonalas pályá-
zati anyagot összeállítani, amely meghozta a várva várt sikert. ennek 
ereDmÉnyekÉnt új szigetelÉst kap az Épület lapos teteje, megújulnak a le-
látók És a mára már elhasználóDott parketta cserÉjÉre is sor kerül.



aKTuálisaKTuálisA jubiláló
Bárdos iskola

fennállásának 90., az Ének-zenei tagozat elinDí-
tásának 40. ÉvforDulója alkalmából jubileumi 
ünnepsÉget renDezett október 8-án a bárDos 
lajos általános isKola a voke józsef attila 
művelőDÉsi központ színháztermÉben. a nÉző-
tÉr színültig megtelt az egykori tanítványok-
kal, szülőkkel, hozzátartozókkal És a tanintÉz-
mÉnnyel rokonszenvezők sokaságával.

A közönséget Hor váth-
né Szentléleki Katalin 
igazgatóasszony kö-
szöntötte. Előjáróban 

kiemelte, hogy a jubileum össze-
fonódik Bárdos Lajos születésnap-
jával, aki 112 éve, október elsején, 
a Zene Világnapján született.

Felidézte a továbbiakban az 
1920-ban alapított Magyar Kirá-
lyi Államvasutak Dunakeszi Mű-
helytelepi Elemi Iskola napjainkig 
tartó történetének fontosabb állo-
másait. A diákok a kezdeti idők-

ben a műhelytelep helyiségeiben 
ismerkedtek a betűvetéssel, míg-
nem 1927-ben megépült a három 
tantermes, magasföldszintes, pi-
ros téglás épület, mely ma a köz-
ponti épület legrégebbi, legpatiná-
sabb része. Nagyot ugorva az idő-
ben, 1971-ben Szakáll Lászlóné 
kezdeményezésére indult el az 
ének-zenei tagozat, mely az isko-
la sikertörténetének legfontosabb 
fejezete. 

Befejezésként méltatta a min-
denkori tantestületet, melynek 

tagjait a szakmai igényesség, kre-
ativitás, az új iránti fogékonyság, 
a töretlen lelkesedés jellemzett és 
jellemez ma is. Kedves színfolt-
ként virágcsokorral köszöntötte 
az 1925-26-os tanévben az iskolá-
ba beiratkozott 91 esztendős Mi-
hály Ilonkát Mladek Ferencnét.

Ezt követően Dióssi Csaba pol-
gármester rövid üdvözlő szavak 
kíséretében átadta a városi kép-
viselőtestület Díszoklevelét, majd 
kezdetét vette az ünnepi műsor, 
melyen jelenlegi és egykori tanít-
ványok, tanárok, vendégfellépők 
adtak zenés, táncos énekes mű-

sort. Először szerepelt a 3. osztá-
lyosokkal újjászervezett Kicsinyek 
kórusa Altsach Gergely vezényle-
tével. Őket a Cantemus kórus kö-
vette Kertészné Hidvégi Zsuzsan-
na vezetésével, a műsort pedig az 
összkar produkciója zárta.

A program második részeként 
az érdeklődők átvonultak az isko-
laépületbe, ahol az egykori tanít-
ványok alkotásaiból rendezett ki-
állítást Langmayer Katalin főta-
nácsos nyitotta meg.          

   
Katona M. István

Fotó: a szerző és archív

A reklámgazdai tevékenységet is ellátó 
Közüzemi Ktf. jelenleg a kis- és köze-
pes táblák eltávolítását végzi a város 
területén. Az engedély nélkül vagy 

jogszabályellenesen elhelyezett óriásplakátok 
esetében a tulajdonosokat az önkormányzat 
szólítja fel, hogy tábláikat 15 napos határidővel 
távolítsák el. Ha a felszólításnak nem tesznek 
eleget, úgy a Közüzemei Kft. megkezdi ezek-
nek a tábláknak az eltávolítását is.

Mint ismeretes, a képviselő-testület a közel-
múltban rendeletben szabályozta a reklámtáb-
lák elhelyezését, melyet külön engedélyhez kö-
tött.  A település vezetése azért döntött a szigo-
rítás mellett, mert az utóbbi időben szinte tábla-
rengeteg lepte el a város forgalmasabb útjait és 
csomópontjait. Ez amellett, hogy rontotta a vá-
rosképet, több esetben is baleseti veszélyt jelen-
tett, hiszen egyes kereszteződések beláthatósá-
gát rendkívüli módon akadályozták.

Mint lapunk megtudta, már szeptemberben 
felhívást intéztek a reklámtáblák korábbi kihe-
lyezőihez, hogy a rendeletben foglaltaknak te-
gyenek eleget és távolítsák el a táblákat. Ennek 
azonban nagyon sokan nem tettek eleget, ezért 
vált szükségessé, hogy a Közüzemi Kft. mun-

katársai szerezzenek érvényt a jogszabály elő-
írásainak. 

A jövőben csak engedélyezett, előzetesen jóvá-
hagyott, a városképbe illeszkedő tájékoztató táb-
lák lesznek elhelyezhetőek Dunakeszin. Az ezzel 
kapcsolatos feladatokat szintén a Közüzemi Kft. 
látja el – tudta meg lapunk Homolya Józseftől.

L. A.
Fotó: KesziPress

Rend a táblarengetegben
a közüzemi kft. munkatársai meGKezDtéK a 
város meGtisztítását az illeGálisan vaGy 
joGszabályellenesen elhelyezett reKlám-
tábláKtól – tájÉkoztatta lapunkat homolya 
józsef. a cÉg ügyvezetője elmonDta: kollÉgái 
először a főút környÉkÉn szereltÉk le az en-
geDÉly nÉlküli táblákat, majD folyamatosan 

halaDnak tovább a „fertőzött” 
utcák irányába. a leszerelt táb-
lákat a tulajDonosok 30 napon 
belül, Díj ellenÉben vehetik át az 
önkormányzati cÉg szent istván 
út 1. szám alatti telephelyÉn.

Ilyen volt...                                és ilyen lett
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Már a nyitó program is – 
Göd, Fót, Mogyoród és vá-
rosunk 22-22 fős sárkány-
hajóinak versenye – kö-

zönségvonzó sportcsemege volt. A Duna-
keszi Kistérség négy településének dunai 
küzdelmét több százan szurkolták végig 
az ősz gyönyörű  színeiben pompázó Du-
na-parti sétányról. A látványos vízi „üt-
közetet” Dunakeszi egysége nyerte, mely-
nek ifj. Bauer Márton volt a szervezője. A 
mogyoródiaknál a község polgármestere, 
Babicz László dobolta a tempó ritmusát 
az evezősöknek... A parton a lelkes publi-
kum és a Dunakeszi Koncertfúvósok vir-
tuóz játéka köszöntötte a sárkányhajóso-
kat, akik a kedves fogadtatás után a kö-
zönséggel együtt a fesztivál centrumába, 
a Duna-parton emelkedő Katonadomb-
ra vonultak.

Az első Dunakeszi Feszt kulturális- és 
sörfesztivált a hatalmas Duna-parti zöld 
környezetben elhelyezett óriás sátor szín-
padán Dióssi Csaba, Dunakeszi polgár-
mestere, országgyűlési képviselő nyitotta 
meg, aki örömét fejezte ki, hogy egy szép 
álmuk valóra vált a fesztivál megrendezé-
sével, amely reményeik szerint hozzájá-
rul a közösségi szellem további erősödé-
séhez, a jó lakóhelyi közérzet javításához. 
E gondolatok jegyében kívánt jó szórako-
zást, kellemes kikapcsolódást a fesztivál 
valamennyi résztvevőjének. Külön szere-
tettel köszöntötte a három vendég telepü-
lés képviselőit, a versengő csapatok tagja-
it, az önkormányzat meghívására a Du-

nakeszire látogató bolgár Ravda, és a len-
gyel Stary Sacz küldöttségét.

A megnyitó után Erdész Zoltán alpol-
gármester adta át a sárkányhajó verseny 
győztesének, Dunakeszinek és a három 
helyezett település legénységének az ér-
meket. A legfényesebben csillogó arany-
medált, a győztes dunakeszi csapatot fel-
készítő, egykori kiváló kajakosunk, ifj. 
Bauer Márton vehette át hatalmas üdvri-
valgás közepette. A színpadra lépő csapa-
tokat köszöntő taps ereje is jelezte, hogy a 
rendezők részéről remek ötlet volt prog-
ramba iktatni e látványos sportágat.

A sport mellett már az első nap is fő-
szerep jutott a zenének, hiszen a Dunake-
szi Koncertfúvósokon kívül fellépett Fe-
kete Jenő és a Muddy Shoes, Póka Egon 
Experience, Kasza Tibor is. A zenei prog-

Hatalmas közönségsiker volt a 
Dunakeszi Feszt

színes kulturális programokkal, izgalmakban bővelkeDő sport-
versenyekkel, nÉpszerű művÉszek koncertjeivel, gasztronómi-
ai különlegessÉgekkel, És kiváló sörökkel várta Dunakeszi vá-
ros önkormányzata az iDÉn első alkalommal megrenDezett 
DunaKeszi feszt Kulturális- és sörfesztivál venDÉgeit. 
a szeptember 16-18-ig tartó három napos fesztivál megannyi 
programjaira kilátogató sok-sok ezer venDÉg ÉrDeklőDÉse is 
bizonyság rá, hogy a legkisebbektől egÉszen a szÉp korúakig 
minDenki megtalálta a keDvÉre való szórakozást.

erdész zoltán 
gratulál kundlya 
zsófiának

A Dunakeszi 
koncertfúvósok

ravda és 
Dunakeszi  

polgármestere

növényi norbert 
és tanítványai

finom lesz!



ramot a Krízis Band koncertje zárta pén-
tek késő este.

Szombaton kora délelőtt folytató-
dott a négy település hétpróbája, mely-
nek keretében főzőversenyben, rodeóbika 
megülésében, kalapácsos erőmérőben, 
szkanderben, sörivásban és kötélhúzás-
ban mérték össze erejüket és tudásukat. A 
kánikulai melegnél csak a szkander baj-
nokság egy-egy viadala és a kötélhúzók 
küzdelme izzott magasabb hőfokon. A 
dunakesziek kötélhúzó csapatát erősítette 
Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó, 
míg a gödiek erős emberei között ott volt 
Markó József polgármester is. A látvá-
nyokban és izgalmakban bővelkedő Kis-
térségi hétpróba összesített versenyét Mo-
gyoród nyerte Dunakeszi előtt, de reme-
kül helytálltak a gödiek és a fótiak is...

Az érdeklődők az egész napos színes 
forgatagban megcsodálhatták a Haditen-
gerészet és folyami flotilla a Római Biro-
dalomban című kiállítást a Kikötőerőd 
Múzeumban. Szombaton délelőtt egy ifjú 
kerékpáros társaságában Dióssi Csaba 
polgármester ünnepélyesen adta át – több 
száz kerékpáros jelenlétében – a 111 mil-
lió forintos beruházással épült Fő út – Li-
get utca kerékpárutat. A Decathlon bicik-
liversenyt hirdetett a fiatalok és a 16 év fe-
lettiek számára, melynek díjkiosztó ün-
nepségén közreműködött Noll Petra, a 
Dunakanyar Szépe választás győztese. Az 
általános iskolák versenyét a Szent István 
iskola csapata nyerte a Fazekas és a Bár-
dos előtt. A fiúk között Iván Norbert bi-
zonyult a leggyorsabbnak, őt követve ért 
célba Kollár Balázs, majd harmadikként 
Mándics Krisztián. A felnőttek versenyé-
ben a Kovács testvérek állhattak a dobo-

gó első két fokára. A verseny legidősebb 
résztvevője, a 87 éves Veres Gábor volt.

A közönség tapsa kísérte Növényi Nor-
bert olimpiai bajnok birkózó tanítványa-
inak, az UTE tornászainak látványos be-
mutatóját, miként a néptáncegyüttesek 
szemet gyönyörködtető produkcióit is. A 
háromnapos fesztivál bővelkedett sport- 
és kulturális programokban, vidám han-
gulatú mesejátékban, kézműves foglalko-
zásokban, táncbemutatókban... Óriási si-
kere volt a Penny Market Dunakeszi fő-
zőversenynek, melyet a dunakeszi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola közössé-
ge nyert meg ízletes főztjével.

A Duna-parton megnyílt a Művé-
szetek utcája, ahol a DunArt Egyesü-
let tagjainak, köztük Dusza Tibor fes-
tőművész és művészbarátai alkotá-
sait tekinthették meg az érdeklődök.  
Az időjárás is kegyeibe fogadta a szerve-
zőket és a fesztivállátogatókat, akik a nyá-
ri hőség hatásait a frissen csapolt sör-
rel igyekeztek enyhíteni. A szombat esti 
buli sztárvendége a TNT volt, míg vasár-
nap este az Irigy Hónaljmirigy fellépésé-

vel zárult az első alkalommal megrende-
zett nagysikerű Dunakeszi Feszt kulturá-
lis- és sörfesztivál. Méltán dicsérte meg 
Dióssi Csaba polgármester a szervezés-
ben és rendezésben oroszlánrészt vállaló  
Csoma Attilát, a programiroda vezetőjét, 
és munkatársait.

Talán nem tévedek nagyot, ha azt mon-
dom, hogy ennél szebb elismerést nem 
kaphattak volna az első Dunakeszi Feszt 
megálmodói és rendezői, melynek vendé-
gei azzal köszöntek el egymástól: „Jövőre 
veled ugyanitt!”

Vetési Imre
Fotó: Dusza Tibor,  
Katona M. István,  

KesziPress

A győztes 
dunakeszi 

sárkányhajós 
csapat

Az erőművészeké 
a főszerep…

rodeóélmény

tónió alkot…

A korsók számával 
nőtt a jókedv

csoma Attila és 
a kis bicajosok

Gurulás az új kerékpárúton
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Amikor színpadra lépett a Dunake-
szi Feszt sztárvendégeként, érez-
ni lehetett, hogy a levegő forró-

sodni kezd. Ütemes, dallamos, fiatalok-
nak szóló dalaival szinte percek alatt 
hódította meg a közönséget. Megálla-
píthattuk, Kasza Tibor igazi profi. Immár 
egyedül áll színpadra, élete eddigi főmű-
ve, a Crystal mára már a múlté.

„Őszintén megvallom, féltem is attól, mi 
lesz majd a Crystal után. De nem akar-
tam elveszíteni a színpadot, hiszen a hi-
vatásom a zene. Jelenleg minden erőm-
mel a szólókarrieremre figyelek. A Nem 
kell más című dalom nagy siker lett, hi-
szen a rádiócsatornák játsszák, a hall-
gatók szeretik. Ugyanakkor azt is tudom, 

hogy egy új, önálló album még odébb van. 
Meg kell érlelődnie bennem” – fogalma-
zott az énekes egy korábbi interjújában. 
A hölgyek körében rendkívül nép-
szerű zenész jelenleg facér, ám ide-
jét szinte teljesen betölti a munka. 

„Pedig nem állítom azt, hogy egy harmoni-
kus párkapcsolat hátráltatna” – árulta el.

Persze az éneklés és a zene világa 
mellett egy másik szakmában is egyre 
feljebb jut.

„A fotózást, mint az egyetlen igazi 
szenvedélyes hobbimat, lassan fedez-
tem fel. Mára már profi felszereléssel, 
sok-sok szakember tanácsaival felvér-
tezve dolgozom, járom a világot és kere-
sem az izgalmas témákat. Vonz a termé-
szet szépsége, a kifejező szép portrék, a 
modellfotózás, a fény és az árnyék min-
den játéka. Jóformán minden, amit úgy 
tudok fotózni, hogy kifejezzem benne 
önmagam” – vall immár hivatássá előlé-
pett hobbijáról a honlapján Kasza Tibor.

Ebben a szakmában is elért odáig, 
hogy az ország legszebb hölgyei állnak 
gépe elé: ő fotózhatta többek között Ma-
gyarország legszebb lányát, Szunai Lin-
dát, a TV2 Szépségkirálynő jelöltjei kö-
zül Szabó Dórát, a Megasztárban fel-
tűnt Tóth Gabit, illetve a nyuszis maga-
zin számára a ValóVilág 4 Gigijét.

- molnár -

babicz lászló,  
Mogyoród polgármestere: 

– Gratulálok a szervezőknek a remekül 
összeállított rendezvényhez. Köszön-
jük a meghívást, melyet örömmel fo-
gadtunk el. Bízunk benne, hogy a fesz-
tivállal hagyományt teremtettek duna-
keszi barátaink, s jövőre újra találkoz-
hatunk, és hasonlóképpen jól érezzük 
majd magunkat. A hétköznapok roha-
nó, lüktető világában szükség van az 
ilyen programokra. Jó egy kicsit meg-
állni, hogy újult erővel, élményekkel fel-
töltődve foghassunk az előttünk emel-
kedő újabb feladatok megoldásához…    

Markó JózsEF, Göd polgármestere: 
– Nagyszerűen érezzük magunkat! Dunakeszi remek programot szervezett, amit bizonyít 
az is, hogy rengetegen vannak itt ezen a hatalmas területen. Több programban indultunk, a 
sárkányhajó versenyben jobb eredményt vártunk magunktól. Bár az is igaz, hogy mi komo-
lyan vettük a hölgyek és a férfiak arányát, így aztán egy kicsit lemaradtunk a profik mögött. 
Szkanderben viszont mindenkit „levertünk”. Szép sikernek tartom, hogy a főzőversenyben 
a 30 induló közül a második helyen végeztünk. A kötélhúzásban is nagyon erősek vagyunk. 
Semmi másban nem indultunk, hagytuk, hogy szomszédaink is nyerjenek – mondta széles 
mosollyal a bajsza alatt. – Nagyszerűnek tartom ezt a kezdeményezést, mert itt a polgár-
mesterek, az ismerősök kötetlenül beszélgethetnek egymással. Megmutatkozik az emberi 
arc is, s még remekül is szórakozunk – értékelte a rendezvényt Markó József.

a Dunakeszi feszt egyik sztárfellÉpője volt Kasza tibor. 
a nÉpszerű Énekes, az egykori crystal frontembere nagy si-
kert aratott a színpaDon, a lányok És hölgyek korosztály-
tól függetlenül keDvelik. a zenÉszi pálya mellett azonban 
egyre zajosabb sikereket arat hobbinak inDuló, ám mára 
szintÉn a hivatásává váló fotózásban. ki hinnÉ, hogy utób-
biban is a legszebb hölgyek válnak a klienseivÉ…

A népszerű énekes immár fotósként is befutott: egymás után kapja  
a sokak által irigyelt munkákat a szépségiparban

lányok szívében lakik Kasza tibi

A nyertes mogyoródi csapat

ezt a pillanatot 
vártuk!

A főzőverseny győztesei

Markó József itt 
is a gödiek élén

kint vagyunk a vízből:
a nyertes dunakeszi sárkányosok



– Úgy tartja egy mondás, igaz ki-
csit átírva, hogy a Dunát látni, és…

– Beleszeretni. Egy életre. Ha 
valaki, hát én pontosan tudom, 
mit is jelent ez a mondás. Az egész 
gyermekkoromat itt töltöttem 
minden nyáron, ugyanis a család-
nak nyaralója volt a Duna part-
ján. A régió szépsége már akkor 
is megfogott, és a folyó szeretete 
gyermekkorom óta tart, és ez az 
érzelmi szál sosem fog elszakad-
ni. Gyerekként nagyokat kerékpá-
roztam a víz melletti utakon, ak-
kor még nem volt ilyen szépen ki-
építve. Kitörölhetetlen emlékek 
ezek, és nem szeretném, ha valaha 
is a feledés homályába vesznének.

– Ezek szerint már akkoriban 
elhatározta, hogyha megenged-
heti magának, itt vesz házat a 
Duna mentén?

– Ez pontosan így van, ráadásul 
kertes házban nőttem fel, így alap-
követelményként támasztottam 
magammal szemben, hogy meg-
teremtsem önmagam számára azt, 
hogy egy házam legyen. Négy év-
vel ezelőtt találtam rá Dunakeszin, 
néhány utcára a folyótól arra az 
otthonra, amiben el tudtam kép-
zelni az elkövetkezendő éveket.

– Képes kihasználni a város, és 
azon belül a saját kis birodalma 
adta lehetőségeket, hogy feltöl-
tődve végezze a napi feladatait?

– Az én életem jelenleg elég fel-
fokozott tempóban zajlik, hisz a 
munkám miatt színházból szín-
házba járok, hisz a fővárosi mun-
káim mellett Soprontól egészen 
Kecskemétig játszom több vidé-
ki teátrumban. Éppen ezért, ami-
kor a házkeresés zajlott, alapvető 

szempont volt az, hogy olyan he-
lyen leljem meg álmaim otthonát, 
ahol képes vagyok az alatt a ke-
vés idő alatt is teljesen feltöltődni, 
amíg ott tartózkodom.

– Ha jól értem a szavai mögött 
rejlő érzelmeket, sikerült megta-
lálnia az igazi otthonát…

– Nemcsak az otthonom ez, 
hanem amikor egy-egy előadás 
után elindulok ide, kell nekem 
az az idő, amíg Dunakeszire ér-
jek, hogy lenyugodjak. Mindig azt 
vallottam ugyanis, hogy a szakma 
ne keveredjen a magánéletemmel. 
A településre érve mindig úgy ér-
zem, HAZA jövök.

– Mi az, ami a gyermekko-
ri emlékeken kívül Dunakeszire 
vonzotta?

– Van a városnak egy olyan va-
rázsa a szépségével, nyugalmával, 
hogy itt mindig képes vagyok telje-
sen feltöltődni, és pihentem tudok 
munkába menni. A házam otthon 
és nyaraló is egyben a számomra, 
ami ebben a feszített életvitelem-
ben nagyon fontos a számomra.

Az oldalt írta:  
- molnár -
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Itt született, itt mondta ki az 
első szavait, itt indult el, itt 
cseperedett fel. Erdei Margitot 

szinte minden Dunakeszihez köti, 
hisz első tanítója is ebben a gyö-
nyörű Dunamenti településen is-
mertette meg vele a számok és be-
tűk világát.

„Számos általános iskolai és 
gimnáziumi emlék köt a város-
hoz. Tagja voltam a városi zene-
iskola zenekarának is, melyben 
trombitán játszottam. Számos fel-
lépésen képviseltem legszűkebb 
pátriámat, és mindig büszke vol-
tam arra, honnan jöttem” – eleve-
nítette fel a ma már egyetemi dip-
lomával rendelkező Margit.

Hát igen, az egyetemi évek alatt 
egyre inkább a főváros nyüzsgő 

élete került hozzá közelebb, de a 
Károli Gáspár Egyetemen meg-
szerzett német-bölcsész diplo-
mával is Budapesten helyezke-
dett el.

„Kétségtelen tény, hogy a mun-
ka miatt egyelőre keveset tudok 
itthon lenni. Ám azt már most 
is tudom, ha családom lesz, a jö-
vőmet és az otthonomat csak-
is Dunakeszin tudom elképzel-
ni. Egy csendes környéken szeret-
nék egy házat, ahova a hétköznap-
ok rohanó világából megpihenni, 
feltöltődni hazatérhet az ember. 
A főváros közel van, nagyon jók a 
közlekedési lehetőségek, úgyhogy 
ez a nyugodt kisváros a lehető leg-
ideálisabb hely egy élet leéléséhez” 
– fogalmazott Margit.

A városnak a gyártelepi részét 
ismeri a legjobban, hisz ott nőtt 
fel, de a Duna partján is rengete-
get sétált hol barátaival, hol pedig 
a kutyájával.

„Aki a településen lakott évek-
kel ezelőtt is, az pontosan tudja, 
hogy a folyó mentén milyen szé-
pen kiépült minden. Látszik a tö-
rődés mindenhol” – folytatta a fi-
atalasszony.

A folyamatosan kiépülő kerék-
párutat sajnos nem tudja kiélvez-
ni, ugyanis amióta ellopták a bi-
ciklijét, még nem vett másikat. 
„Egyelőre aktív gyalogosként ve-
szek részt a város közlekedésében” 
– jelentette ki nevetve Margit.

Egyértelműen jónak tartja azt 
az irányt, ami a város fejlődését 

mutatja, és örömmel látja, hogy 
Dunakeszi nemcsak növekszik fo-
lyamatosan, hanem szépül is. Rá-
adásul most már a színvonalas 
programokért is érdemes haza-
látogatnia, hisz például a Duna-
keszi Feszt legtöbb rendezvényé-
re elment, és egyáltalán nem bán-
ta meg.

„Úgy érzem, hogy az egész vá-
roskép emberibb lett. És ez a mai, 
rohanó világban nagy szó” – tet-
te hozzá.

A jövőt mindenképpen itt képzeli el
eDDigi ÉletÉnek nagy rÉszÉt Dunakeszin töltötte, ám jelenlegi munkája a fő-
városba szólította erDei marGitot. a nÉmet-bölcsÉsz Diplomával renDelkező 
fiatalasszony azonban biztos abban, hogy a jövőt ebben a városban kÉpzeli 
el. úgy vÉli, a települÉs fejlőDÉse igazán jó irányt vett, És az itt Élők számára 
egyre inkább otthont jelent Dunakeszi.

Feke pál: „ide mindig HAzA jövök!”
aki gyermekkÉnt belekóstolt abba, hogy milyen egy nyarat eltölteni a Duna 
mellett, az egÉsz ÉletÉre elkötelezi magát a folyóval. vágyik iDe, mert a rÉgió 
szÉpsÉge, a belőle áraDó nyugalom minDen pillanatában csalogatja az embert. 
pontosan így volt ezzel feKe pál, a buDapesti operett színház, a maDách szín-
ház És a kecskemÉti katona józsef színház állanDó művÉsze, aki az itt töltött 
gyermekkort követően költözött Dunakeszire. a junior prima És artisjus Díjas 
színÉsz-Énekes nÉgy Éve Él a városunkban, És úgy Érzi, iDe minDig haza jön.



A turnéra színvonalas programmal ké-
szültek, tudtuk meg Dr. Ruszinkóné 
Czermann Cecíliától, a művészeti is-

kola igazgatójától. A zenekar műsorán a Car-
men című opera nyitánya, Farkas Ferenc Régi 
magyar táncok című művének néhány részlete, 
Kodály Zoltán Háry János című daljátékából 
az Intermezzo, Morricone és Webber műveiből 
összeállított egyveleg, valamint Rahmanyinov 
vonósnégyesre komponált Románca szerepelt. 
A néptáncosok csárdás variációkat mutattak 
be Brahms zenére, emellett somogyi és dél-al-
földi táncok, üveges, valamint ostoros-botos 
tánc volt műsoron.

Öt nap alatt négy alkalommal léptek szín-
padra, s a siker egyszer sem maradt el. A zene-
iskolások mindannyiszor kitettek magukért, 
akár szabadtéri előadás volt, akár egy közép-
iskola tornatermében felállított színpadon sze-
repeltek. Magas színvonalú játékukkal és tán-
cukkal mindannyiszor bizonyították, hogy a 
Kodály módszeren alapuló zenei képzés kel-
lő alapot nyújt a biztos hangszeres tudáshoz 

és igényes zenéléshez, s a népművészet értékeit 
átadó néptáncoktatás ugyancsak rangos szín-
padi teljesítményt eredményez. Sokat és sok-
szor kérdezték is a művészeti nevelés magyar 
sajátosságairól dán kollégái iskolánk képvise-
lőit, az igazgató asszony mellett Kátai Katalint, 
a vonósok mesterét, Szilágyi Szabolcs Balázst, 
a szimfonikus zenekar karnagyát, Jancsovics 
Eszter trombita tanárnőt és Gyúró Tamást, a 
néptánc együttes vezetőjét.   

A fellépések mellett változatos, élmény dús 
szabadidős programokról is gondoskodtak a 
vendéglátók. A megérkezés napján, az esti kö-
zös vacsorát követően a hangulatos dán nép-
táncból kaptak ízelítőt a művészeti iskolá-
sok. Az elkövetkező napokban meglátogat-
tak az ország második legnagyobb városában, 
Aarhusban egy skanzent, egy hatalmas kiállító 
centrumban megnéztek egy különleges olasz-
dán kortárs képzőművészeti tárlatot, s bár a 
kezdeti szép idő hűvösre fordult, azért a ten-
gerpartra is elmentek, bár a tervezett hajóút 
a viharos tenger miatt elmaradt. Mindemel-
lett sétára, városnézésre is maradt idő, mely-
nek egy részét a vendéglátó családok társasá-
gában töltöttek el a növendékek, s ennek során 
a dán nép mindennapjairól is tapasztalatokat 
szereztek.

Az öt nap gyorsan eltelt, a zeneiskolások él-
mények sokaságával és a sikeres vendégszerep-
lés örömével utaztak haza.

Katona M. István
Fotó: archív

Dániában jártak a zeneiskolások

ez Év áprilisában nagy sikerrel szerepelt városunk-
ban egy Dániai zeneiskola big banD És rock zene-
kara, valamint nÉpzenei együttese. viszonzáskÉnt 
szeptember 10-15. között a farKas ferenc művé-
szeti isKola szimfoniKus zeneKara és néptánc 
eGyüttese látogatott el a Dániai miDDelfartba, az 
ottani zeneiskola venDÉgeikÉnt. 

 „Dr. Kokas Klára (1929–2010) a kodályi mű-
vészetoktatási, zenei nevelési koncepciót sajá-
tos személyiségközpontú megközelítéssel öt 
évtizeden keresztül vitte át a magyar és nem-
zetközi gyakorlatba. Az 1960-as évektől szá-
mos gyermek– és felnőtt csoportot juttatott el 
a zenei élmény aktív megéléséhez. A világot 
birtokba vevő értő figyelem fejlesztését tűzte 
ki céljául, amelyhez az éneklés – hallás – moz-
gás – elmesélés – képi kifejezés komplex esz-

közeit használta fel. Mindehhez alapnak a mi-
nőségi, válogatott zenét használta.” Többek 
között e megállapításokat is elmondta elő-
adásában Dr. Deszpot Gabriella művészetpe-
dagógus, az Agape-Zene-Életöröm Aapítvány 
(Kokas Klára alapítvány) kuratóriumának 
tagja, egyetemi docens az augusztus 28-31. 
között lezajlott II. Művészetterápiás Világ-
kongresszuson, melynek helyszíne Budapes-
ten, a Kongresszusi Központ volt. 

Módszerét Kokas Klára még életében, szá-
mos alkalommal átadta azoknak a zenepeda-
gógusoknak, akik elkötelezett követőivé vál-
va maguk is a gyermekek művészeti nevelé-
sének fontos eszközét látták mindebben. Kö-
zéjük tartozik Szkubán Judit, a Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola szolfézs tanszak vezetője, a 

Dunakeszi Zeneműhely vezetője, aki 2009-
ben végezte el a tanfolyamot s ezt követő-
en azonnal elkezdte a zeneiskolában a gyere-
kekkel való foglalkozást. Jelenleg már önálló-
an vezet kurzusokat tanároknak, a most kez-
dődő kilenc hétvégén át tartó kurzusán 18-an 
vesznek részt.

Az említett alapítvány kuratóriuma – mely-
nek elnöke Dr. Nemes László Norbert egye-
temi docens, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Kodály Intézetének igazgatója – őt 
és Fejes Tímeát, a Győri Zeneműhely vezető-
jét felkérte, hogy a világkongresszus egyik kí-
sérő programjaként az érdeklődőknek tartsa-
nak műhelybemutatót a Kokas módszerről. 
Kérdésünkre Szkubán Judit elmondta, hogy 
az egymásnak is ismeretlen felnőttek körében 
a sajátos élményszerzéssel együtt a gyakorlat-
ban mutatták be, hogyan működik ez a sajá-
tos pedagógia. A részt vevők – akik két órán 
át ízelítőt kaphattak mindebből – bátran, kre-
atívan működtek együtt s ezt követően szám-
talan kérdéssel ostromolták őket, ezzel is iga-
zolva a bemutató sikerét.   

Katona M. István      
Fotó: archív

A fotómontázs a műhelybemutatóról 
készült, jobb sarokban szkubán Judit 
és fejes tímea

Sikeres műhelybemutató
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– Mikor kezdődött ez a lát-
hatólag mély érzelmi szál Ön 
és az éneklés között? Netán 
már pici lányként altatót da-
lolt esténként a babáinak?

– Egészen kiskoromtól kezd-
ve mindig is énekeltem. Ha 
volt hallgatóság, akkor annak, 
de legtöbbször csak magam-
ban. Mindig is nagy kritiku-
sa voltam és vagyok saját ma-
gamnak, és bevallom, nem sű-
rűn voltam elégedett a produk-
cióimmal.

– Látszott a képernyőn, 
hogy nagyon izgul. Bár ez ért-
hető, hisz élete nagy lehetősé-
géhez érkezett…

– Testileg és lelkileg talán 
készen állok erre, de hangilag 
mindenképpen rám fért volna 
még egy év. Nem is én jelent-
keztem a versenyre, édesapám 
hívott fel, miközben hazafe-
lé utaztam a buszon, hogy lá-
nyom, elfogadták a jelentkezé-
sedet az X-Faktorba. Ha már így 
alakult, akkor a család úgy dön-
tött, ragadjam meg az esélyt, és 
induljak. Hát itt vagyok.

– Rájött-e már arra, hogy ki 
nevezte be az X-Faktor tehet-
ségkutatóba?

– Nem, sajnos továbbra sem 
tudom, pedig nagyon kíváncsi 
lennék rá.

– A Dunakanyar Hangja 
márciusi megnyerését követő-
en számított-e arra, hogy itt is 
sikeres lesz?

– Nem számítok rá, inkább 
remélem, hogy így lesz. Hí-
res énekesnő szeretnék lenni, 
és szeretném, ha örömet sze-
reznék azoknak, akik énekelni 
hallanak. A két verseny azon-

ban eléggé különbözik egymás-
tól. Bár az is igaz, ha a Duna-
kanyar Hangja versenyen nem 
indulok el, akkor az X-Faktor 
válogatója is sokkal nehezebb 
lett volna. Akkor léptem fel elő-
ször nagyközönség előtt és ak-
kor szembesültem először az-
zal, milyen stresszes is lehet egy 
ilyen verseny.

– Miként tudja feldolgozni 
az életében beállt változást, 
miszerint az iskola helyett a 
középpontba egy darabig az 
X-Faktor került?

– Egyelőre nagyon jól, de 
egyébként sem gondolom, 

hogy azért, mert egy tehetség-
kutatóban feltűntem a tévében, 
változnia kellene az életemnek. 
A fóti Waldorfba járok, amit 
nagyon szeretek, nemcsak az 
iskola szellemisége, hanem a 
társak és a tanárok miatt is. 
Egyelőre élvezem azt a felhaj-
tást, amit az X-Faktor váloga-
tója hozott az életembe, sokan 
érdeklődnek, milyen egy ilyen 
műsor a kulisszák mögött.

– A televíziós szerepvállalás 
azzal is jár, hogy ettől kezdve 
szigorú szerződések határoz-
zák meg az életét egy darabig. 
Mennyire nehéz ezeket betar-

tani, illetve a barátaival, is-
merőseivel képes lesz-e a meg-
tartani a barátságot?

– Nem érzem, hogy nehéz-
séget okozna, hogy betartsam 
a szerződést. Ami pedig a ba-
rátaimat illeti, nem hiszem, 
hogy ne lenne rájuk időm, na-
gyon szeretem őket, és min-
dent megteszek azért, hogy ne 
szakadjon meg a kapcsolat.

– Mit jelent a lelkének, hogy 
Dunakeszi abszolút Ön mel-
lett áll, illetve a szerénysé-
ge, bája egy ország kedvencé-
vé tette már az első adást kö-
vetően is?

– Jólesik, és köszönöm. Na-
gyon szeretek Dunakeszin 
élni, születésem óta itt lakom. 
Nem tudom mennyire lettem 
egy ország kedvence, de örü-
lök, ha tetszik az, ha énekelek.

- molnár -

Kováts Veronika úgy érzi, ha a Dunakanyar Hangja versenyen  
nem indul el, akkor az X-Faktor jobban megviselte volna

„Híres énekesnő szeretnék lenni!”

Nagy Feró szerint igazi 
tinisztár válik belőle

mikor kiderült, hogy Nagy 
Feró lesz Kováts Veronika 
mentora, sokan azonnal 

megelőlegezték a fiatal kispacsir-
ta helyét a 12-es döntőben. pedig 
a kora miatt féltették, féltik sokan a 
versenytől, hogy nem fogja bírni lel-
kileg a rázúduló terheket, ám ő min-
dig igyekezett bizonyítani ennek az 
ellenkezőjét: mindig izgult, ám az 
jól látszott rajta, hamar beleszere-
tett a tehetségkutató pezsgésébe.

„ezt a kicsi lányt mindenki azon-
nal megszerette, én is… sokat gon-
dolkodtam rajta, hogy szabad-e őt 
odaengedni a fináléba, bírni fog-
ja-e az ezzel járó terheket. nos, 
annyira tehetséges már ilyen fiata-
lon, hogy a döntőben a helye. Ha 
valakiből, belőle igazi tinisztár vá-
lik a műsor végére, és nem is enge-
dem el a kezét, amíg lehetőségem 
van rá” – árulta el döntésének oka-
it nagy Feró.

márciusban sokan sejtettÉk, hogy egy csiszolatlan gyÉmánt ő: megnyerte a Dunakanyar hang-
ja tehetsÉgkutatót, aki hallotta Énekelni, azt állította, isten álDotta tehetsÉg. ha maDárkának 
születik, biztos, hogy csalogány lett volna, melynek gyönyörű Éneke örömet hoz minDenki szí-
vÉbe, aki csak hallja. nem vÉletlen, hogy ez a törÉkeny, 16 Éves Diáklány már most egy ország 
keDvence. a Dunakeszin Élő Kováts veroniKa elinDult hóDító útjára, És szülővárosából inDul-
va nagyon messze eljuthat. És nemcsak fölDrajzilag kell ezt Érteni, hiszen immár a 12-es Döntő 
tagja, mÉgpeDig mentora, nagy feró DöntÉse ÉrtelmÉben.

a



KulTúra

18 Dunakeszi  polgár

A Dunakeszin élő Weisz-
lovics Magdolna szep-
tember 22-én ünnepel-

te századik születésnapját. Ő 
legszívesebben arra emlékezik, 
hogy mennyit szeretett kirán-
dulni, hegyet mászni, és kedvenc 
időtöltése volt a keresztrejtvény-
fejtés. Most Benkő Péter, felesé-
ge Margit és leányuk Rita szere-
tő gondoskodása nyújt számá-
ra örömteli, nyugodt minden-
napokat. S ez azért különleges, 
mert nem rokoni kapcsolat, ha-
nem gyermekkorra visszanyúló 
barátság font életre szóló kötelé-
ket. Margit asszony kilenc éves 
gyermekként ismerte meg a kő-
bányai lakásuk szomszédságá-
ba költőző Magdolnát, aki az ő 
édesanyjával nagyon jó barát-
ságba került. Együtt jártak ki-
rándulni, számtalan esztendő-
ben közös volt a nyaralás is és 
idővel már második mamájának 
tekintette Magdi nénit.

A kapcsolat szoros és erős 
maradt. A Benkő család 1993-
ban Dunakeszire költözött, ám 
Magdi néni nem maradt egye-
dül pesti lakásában. Hétközben 
gondozónő járt hozzá naponta, 
hétvégén ők vitték az ennivalót s 
a szeretet mondatait. Aztán elér-
kezett 2006, amikor arról dön-
tött a család, hogy az idős hölgy 
hozzájuk költözik, mert bár az 

egészségével nem volt különö-
sebb probléma, de életkorára te-
kintettel már szükség volt az ál-
landó figyelemre. És ettől kezd-
ve valóságos családtagként éli 
mindennapjait nyugalomban, 
biztonságban.

Városunkban szép hagyo-
mány, hogy az önkormányzat 
nevében köszöntik a száz esz-
tendős lakosokat. Ezért is ke-
reste fel a családot éppen a szü-
letésnapon Dióssi Csaba polgár-
mester és Cs. Bíró Attila, a Pol-
gármesteri Hivatal szociális- és 
egészségügyi osztályának veze-
tője, hogy különlegesen szép vi-
rágcsokorral, a képviselő testü-
let nevében íródott, valamint 
Orbán Viktor miniszterelnök ál-
tal aláírt emléklapokkal s nem 
utolsósorban szívélyes köszön-
tő mondatokkal gratuláljanak 
az ünnepeltnek. Magdi néni hu-
mora, mellyel többször is meg-
nevettette a körülötte lévőket, 
arról is tanúskodott, hogy élet-
ereje, optimizmusa töretlen, s 
bár keresztrejtvényt már nem 
fejt, de újságot még olvas, a világ 
dolgaira a maga módján figyel. 
Mi mást tehetünk, mint további 
nyugalmas biztonságos szépkort 
kívánjunk az ünnepeltnek.

Katona M. István
A szerző felvétele

az emberi Élet kiemelkeDő esemÉnyei között is 
különlegesnek számít a százaDik születÉsnap. 
aKi meGéli, annaK nem Kis meGpróbálta-
tást jelentett átélni háborúKat, GazDa-
sáGi válsáGoKat, barátsáGtalan politi-
Kai renDszereKet. mÉgis, a tapasztalat az, 
hogy a szÉpkorúak Derűs nyugalommal Élik 
minDennapjaikat, emlÉkeikből eltűnnek a meg-
próbáltatások, maraDnak azok, amelyekre jó 
visszagonDolni.

Születésnapi köszöntés
Néhány évig vidéken, 

azt megelőzően pe-
dig budapesti gyüle-
kezetekben dolgoz-

tunk. Megismerve a nagyvárosi 
lét hajszoltságát, a lelkek kiüre-
sedését, és az elemi vágyat a va-
lahová tartozásra településün-
kön is azt látjuk fontosnak, hogy 
egy befogadó, 
családias kö-
zösséget hoz-
zunk létre, il-
letve a már 
ebbe az irány-
ba mutató fo-
l y a m a t o k a t 
megerősítsük. 
Rétegalkalmak, kisebb közössé-
gek szerveződése szerepel terve-
ink között, hogy lehetőleg minél 
szélesebb körben találjanak kap-
csolódási pontot az ideérkezők. 
Az ilyen spirituális közösségek 
tudnak gyógyító, reménységet 
megerősítő hatással lenni, hitbe-
li épülésünknek igazi támaszává 
válni. Vagyis nem elég, ha vala-
ki csak rendszeres istentisztelet-
látogató, fontos, hogy valahová 
szorosabban is tartozzon. 

Két kisgyermeket nevelünk, – 
Johanna lányunk 9, Szilárd fiunk 
3 éves, – ezért jól tudjuk, meny-
nyire fontos, hogy a gyülekezet 
családias legyen, családokat meg-

szólító missziót végezzen. A gyü-
lekezetben a gyermekekkel való 
foglalkozásnak is az a közvetett 
reménysége, hogy rajtuk keresz-
tül a szülőket, családokat elérjük; 
a hittanoktatás is akkor igazán 
sikeres, ha a szülők gyülekeze-
ti taggá válnak, ha teljes családok 
csatlakoznak. Munkánkban töre-

kedni fogunk 
olyan alkal-
mak szerve-
zésére (szü-
lő klub, ba-
ba-mama kör, 
családi dél-
utánok, hét-
végék és ki-

rándulások, ovis istentiszteletek, 
stb.), amely által gyülekezetlátá-
sunknak érvényt szerezhetünk. 

Etelka szintén lelkész, a Re-
formátus Egyház Házasság– és 
Családsegítő Szolgálatánál dol-
gozik szaklelkigondozóként. Se-
gítséget nyújt egyéni– és házas-
társi életvezetési kríziseknél, 
családi problémáknál. 

Isten vezetését imádságos lel-
külettel keresve hívunk min-
denkit Isten Országának épí-
tésére a dunakeszi református 
gyülekezetbe. Kívánjuk, hogy az 
Ő áldásáit megtapasztalva jus-
sunk el mindnyájan a gyümöl-
csöző, boldog életre! 

áldás, békesség!
szeretettel köszöntjük Dunakeszi lakosságát! 
szőKe attila szilárD vagyok, az újonnan 
megválasztott református lelkipásztor. felesÉ-
gemmel, szőKe etelKával júniustól látjuk el 
a lelkÉszi szolgálatot.

2011. október 3-án tisztújítást tartottak a 
Fidelitas Dunakeszi csoportjánál. 
Botka Gábort, a korábbi elnököt szep-
temberben a Fidelitas pest megyei elnökévé 
választották, ezért megköszönve a közösen 
végzett munkát, új csoportelnököt javasolt. 

a jelenlévők egyhangú döntése értelmében 
Sipos Dávidot elnökké, Csoma Gábort 
alelnökké választották. az új városi elnök saját és szervezete ter-
veiről a Dunakeszi polgár városi magazin novemberi lapszámá-
ban nyilatkozik.

a Fidelitas Dunakeszi csoport  
új elnöke SiPoS DáViD

elődjét, botka gábort pest megyei elnöknek választották



Október 15. szombat
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Hagyományőrző Lakodalmas a  
dunakeszi hagyományokhoz hűen.

Október 15–16. szombat -  
vasárnap 19 óra

Uray György Színház:
Kényes egyensúly (bemutató)

Belépő: 1.000.- Ft
Október 19 szerda 14 óra

Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
A titokzatos Karády Katalin  

(filmvetítés)
Október 22. szombat 9-13 óra

Bababörze
Október 22. szombat 19 óra

Uray György Színház:

Kényes egyensúly.  
Belépő: 1.000.-Ft

Október 26. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub 

kirándulása:  
Szekszárd, Kalocsa, 
Baja a vizek városa

Október 27. csütörtök 11 óra
Filharmónia Ifjúsági  
Hangversenybérlet:
Jazz-hangverseny

Kézműves foglalkozások:
Október 4-én és 18-án kedden 

15:30 óra Nemezelés
Október 11-én és 25-én kedden 

15:30 óra Szövő Klub
Belépő: 500.-Ft

progrAmAjánló
oKTóBERRE

VoKE József Attila Művelődési Központ 
(2120 Dunakeszi, állomás sétány 17.) www.vokejamk.hu

A Dunakeszi Programiroda 
oKtóBERI 

programajánlata

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

Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre a Kultúr7-re a 
www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

    Könnyűzenei  
 jótékonysági koncert

Időpont: október 15. 
szombat18:00 óra
a DOK szent istván általá-

nos iskolája alapítványa által 
szervezett Könnyűzenei koncert 

a megasztár és a Csillag születik 
sztárjaival.

Fellépők: Krizbai Teca (Csillag születik),  
Kállay-Saunders András (Megasztár 5),  
Bella Levente (Megasztár 2).
információ: Tyimofejevné Iványi Réka (20/210-85-19).
Helyszín: radnóti miklós gimnázium,  
bazsanth Vince u. 10.

  városi ünnepség – október 23.

Időpont: október 23. vasárnap 10:00 óra
Ünnepi megemlékezés a Kegyeleti temetőben találha-
tó 1956-os emlékműnél az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére.
Helyszín: Kegyeleti temető, Fő út
a moldvai csángó magyarság sorskérdései címmel  
Csoma Gergely szobrász- és fotóművész előadása
időpont: október 26. szerda 18:00 óra 
információ: Kollár Albin (20/354-17-51).
Helyszín: Kőrösi Csoma sándor általános iskola  
könyvtára (garas u. 26.)

jótékonysági koncert a művészeti iskola 
támogatására

Időpont: október 29. szombat 17:00 óra
a hangversenyen közreműködnek: a nemzeti Filhar-
monikus zenekar tagjai, balogh Kálmán cimbalommű-
vész és zenekara, Szili Róbert jazz gitár, Kosz Szilvesz-
ter jazz, zongora és Juhász Zoltán jazzbőgő.
belépő: Támogatói jegy
Helyszín: VOKe József attila művelődési Központ,  
állomás sétány 17.

– Folyamatosan érdeklődnek a 
szülők az új lehetőség iránt, s egy-
re többen döntenek úgy, hogy heti 
rendszerességgel vagy éppen alka-
lomszerűen itt látják biztonságban 
gyermeküket – tájékoztatta lapun-
kat Cs. Bíró Attila. A város Szoci-
ális és Egészségügyi Osztályának 
vezetője elmondta, napi négy órá-
ban, délelőtt 8 és 12 óra között, il-
letve délután 1 és 5 óra között ösz-
szesen 40-50 gyermek elhelyezésé-
re nyílik lehetőség a felújított helyi-
ségekben. A szülők számára pedig a 
szolgálat színvonalas ellátására ga-
ranciát jelent, hogy két szakképzett, 
tapasztalatokkal felvértezett dajká-
ra bízhatják kicsinyeiket. Az ellátá-
sért kért térítési díj szinte jelképes-
nek mondható, hiszen óránként 150 
forintot kell fizetni azoknak, akik 
igénybe kívánják venni a szolgálta-
tást, akik pedig rendszeresen hoz-
zák gyermekeiket, azok a 4 órás fel-
ügyeletért 500 forintot kell hogy fi-
zessenek.

Az önkormányzat fontosnak tar-
totta, hogy egy ilyen típusú, újdon-
ságnak mondható szolgáltatást in-
dítson be, hiszen sok édesanya, kü-
lönösen a gyesen lévők részére jelent 

problémát gyermekeik néhány órás 
elhelyezése. A sokak számára nehe-
zen megfizethető babysitter helyett 
elérhető áron kínálja szolgáltatása-
it az önkormányzat által fenntartott 
gyermekmegőrző – mondja Cs. Bíró 
Attila, aki hozzáteszi: természetesen 
azon szülőket is bátorítják a szolgál-
tatás igénybevételére, akik bevásár-
lásaik, hivatalos ügyeik intézése cél-
jából szeretnék néhány órára biz-
tonságos helyen elhelyezni gyerme-
keiket. Ugyanakkor szeretnék ebbe 
az irányba terelni azokat a szülő-
ket is, akik jelenleg leginkább csak a 
délelőtti órákra veszik igénybe a vá-
rosi óvodákat. Hiszen nagyon sok 
olyan édesanya van, akinek ebben 
a nehéz gazdasági helyzetben min-
denképpen vissza kell mennie dol-
gozni munkahelyére, s igényelné az 
óvodák által nyújtott egész napos 
ellátást. 

A Fóti út 2. szám alatt működő 
gyermekfelügyelettel kapcsolatosan 
bővebb információ a 06 (70) 339-
4680-as telefonszámon kérhető, il-
letve ugyanezt a számot tárcsázva 
van lehetőség jelezni a szolgáltatás 
igénybevétele iránti igényeket is.

L. A.

gyermekmegőrző 
önkormányzati fenntartásban
új, gyermekzsivajtól hangos Élet költözött a fóti 
úti bölcsőDe Évek óta üresen álló tetőtÉri termei-
be. itt kezDte meg ugyanis október elejÉn műköDÉ-
sÉt az önkormányzat fenntartásában műköDő 
gyermekmegőrző, amelyben a 2 és 5 év Közötti 
GyermeKeK szaKszerű felüGyelet melletti 
elhelyezésére nyíliK lehetőséG. 



Dr. németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 Dunakeszi, bajcsy-zsilinszky u. 1.)

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

OLVAsói KéRDés:
Negyven éve dolgozom már 
titkárnőként egy nagy gyár-
ba, úgy tudom, hogy a Mun-

ka Törvénykönyve szerint a 40 év mun-
kaviszonyom után nyugdíjba mehetek. 
Mit kell tennem, kit kell megkeresnem a 
nyugdíjazásom elindítása érdekében?

Tisztelt Olvasó! A Munka Törvény-
könyve 87/A §  meghatározza  a nyugdí-
jas fogalmát, illetve azokat a feltételeket, 
amely alapján a munkavállaló a nyugdí-
jazását kérheti: 

A munkavállaló akkor minősül nyug-
díjasnak, ha
a)  a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló törvény szerinti öregségi nyug-
díjkorhatárt betöltötte és az öregségi 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő-
vel rendelkezik (öregségi nyugdíjra 
való jogosultság), illetve

b)  az a) pontban említett korhatár betöl-
tése előtt öregségi nyugdíjban, vagy

c)  korkedvezményes öregségi nyugdíj-
ban, vagy

d)  előrehozott (csökkentett összegű elő-
rehozott) öregségi nyugdíjban, vagy

e) szolgálati nyugdíjban, vagy
f) korengedményes nyugdíjban, vagy
g)  más, az öregségi nyugdíjjal egy tekin-

tet alá eső nyugellátásban, illetőleg
h)  rokkantsági (baleseti rokkantsági) 

nyugdíjban részesül.
(2) A munkavállaló akkor részesül az (1) 
bekezdés b)–h) pontokban felsorolt nyu-
gellátásban, amikor a nyugellátást kérel-
mére megállapították.

Ez azt jelenti, hogy a lakóhely szerint 
illetékes társadalombiztosítási szerv-
nél a szolgálati idő összeszámítását kell 
kezdeményezni a munkáltató tájékozta-
tása előtt. Az erről szóló határozat nap-
ra pontosan megmutatja, hogy a munka-
viszonyunk hány éven keresztül tartott. 
Ezt követően a munkáltatót meg kell ke-
resni, az előző határozattal és egy írás-
beli kérelemmel a nyugdíjazás vonatko-
zásában tájékoztatni kell arról, hogy a 
munkavállaló nyugdíjjogosultsága fenn-
áll és kéri is a nyugdíjazását. Ezt célsze-
rű a nyugdíjjogosultság beálltának nap-
ját megelőző legalább 15 nappal megten-
ni, hogy a munkáltató felkészülhessen a 
munkajogviszony megszüntetésére.

A megszüntetés módja ilyen esetben 
rendes felmondás a munkáltató részéről, 
melyet indokolnia nem kell, csak utalni 
a munkavállalói kérésre és a nyugdíjjo-
gosultság beálltára. Végkielégítés ilyen 
esetben a munkavállaló részére nem jár.

A negyvenéves munkajogviszony 
esetében az alábbi szabályok érvénye-
sülnek (1997. évi LXXXI. tv.) Önnel kap-
csolatban:

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától 
függetlenül jogosult az a nő is, aki
a)  legalább negyven év jogosultsági idő-

vel rendelkezik, és
b)  azon a napon, amelytől kezdődő-

en az öregségi teljes nyugdíjat meg-
állapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–
b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással 
járó jogviszonyban nem áll.

Jogosultsági időnek minősül a kere-
ső tevékenységgel járó biztosítási vagy 
azzal egy tekintet alá eső jogviszony-
nyal, valamint a terhességi-gyermek-
ágyi segélyben, gyermekgondozási díj-
ban, gyermekgondozási segélyben, gyer-
meknevelési támogatásban és a súlyosan 
fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fo-

gadott gyermekére tekintettel megálla-
pított ápolási díjban eltöltött idővel szer-
zett szolgálati idő.

(2c) A (2a) bekezdés alapján az öreg-
ségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, 
ha a kereső tevékenységgel járó biztosí-
tási vagy azzal egy tekintet alá eső jog-
viszonnyal szerzett szolgálati idő nem 
éri el a harminckét évet, olyan nő esetén 
pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér 
szerinti vagy örökbe fogadott gyerme-
kére tekintettel ápolási díjat állapítottak 
meg, a harminc évet.

A jogosultsági idő – ha a jogosult a sa-
ját háztartásában öt gyermeket nevelt – 
egy évvel, minden további gyermek ese-
tén további egy-egy évvel, de összesen 
legfeljebb hét évvel csökken. Saját ház-
tartásban nevelt gyermeknek azt a vér 
szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket 
kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitel-
szerűen együtt élt és annak gondozásá-
ból rendszeres jelleggel legfeljebb csak 
napközbeni időszakra került ki, vagy 
megfelelt a családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (2) be-
kezdése szerinti feltételeknek.

gazDaság

Olvasóink írták...

rtágítás céljából évente két-
szer infúziós kúrára szoru-
lok. Kivizsgálásra és az in-
fúzió beadásáért is min-
dig Vácra kellett utazni, ami 

másfél évtizeden keresztül minden alka-
lommal igazi tortúra volt. Sokat rágód-
tam azon és számtalan fórumon ered-
ménytelenül tettem szóvá, hogy vajon 
miért nem oldható meg a helyi rendelő 
intézetben?

Az évtizedek alatt kialakult politikai ká-
osz egészségügyre gyakorolt hatásának 
következményeként, értelmes emberek 
kényszerből kispekuláltak és végrehaj-
tottak egy a biztosítottak számára hátrá-
nyos – egyébként minden logikát mellő-
ző – rendelkezést.

Kaptunk infúziót a Váci Kórház főépü-
letének második emeletén széken ülve 
majd a szárnyépületben szigorúan fek-
ve! Az időbeosztás és a közlekedés sem 
voltak összhangban, ami esetenként 
rengeteg bosszúsággal járt.

A múló idő és a friss levegő lassan te-
ret ad az ésszerűségnek.

Egy ideje a váci szakorvos már 
Dunakeszin is rendel.

Az intézet igazgatója – átengedve tá-

gas irodáját – kialakított egy négy ágyas 
fektetőt, ahol igényes körülmények kö-
zött – utaztatás nélkül – szakszerű ellá-
tást kapnak az emberek.

Ennek így kell, így kellett volna a múlt-
ban is lennie! Ez így természetes!

A régi keserű tapasztalatok és a jelen-
legi kellemes meglepetés adta a kezem-
be a tollat.

Az ideggyógyász, a belgyógyász, az 
infúziós nővér és a recepciós percre ösz-
szehangolt munkája, a helyben lévő pa-
tika személyzetének előzékenysége ré-
gen nélkülözött atmoszférát elevenít fel 
bennem.

Nyílik az ajtó, beköszönő férfihang.
Arra leszek figyelmes, hogy a sorban 

fekvő betegeket látogatja végig. Hozzám 
érve megfogja a pulzusomat, pár érdek-
lődő kérdést tesz fel.

Mint később megtudtam, ő az intézet 
igazgató főorvosa!

Jé!....ezt így is lehet?
Örömmel osztom meg pozitív tapasz-

talatomat a régió több tízezres lakosával.

2011. szeptember 
sipos károly

86 éVes Dunakeszi polGár

meglepetés
É

Meghívó
A DunAKEszI CIvILEK BARátI 
KöRE A BáRDos LAjos áLtALá-
nos IsKoLávAL KARöLtvE Rö-

vID KuLtuRáLIs PRogRAMMAL 
és vEtítéssEL EgyBEKötött 

összEjövEtELt szERvEz.

témánk: 
Országzászló állítás Dunakeszin

Közreműködnek: 
Szakáll Lászlóné: nyugalmazott 

iskolaigazgató

Terbe Józsefné: nyugalmazott 
iskolaigazgató helyettes

Lajtai Mariann: gimnáziumi tanár 

Helyszín: Bárdos Lajos Általános Iskola 
Dunakeszi Iskola sétány 18.

Időpont: 2011. október. 25.  18:00 óra

A BELéPés DíjtALAn.
szervező: Skripeczky István 

(30/361-45-15)
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E művészek – egész a közelmúl-
tig – egymástól jobbára elkülö-
nülten alkottak, és csak egy-egy 
csoportos tárlat égisze alatt mű-

ködtek együtt. A közös szellemi-alkotó 
műhely létrehozásának igénye, a kiállítá-
si lehetőségek bővítése, valamint a város 
kulturális életében való aktívabb részvétel 
ugyanakkor mind sürgetőbb igényként fo-
galmazódott meg. Ez az igény hívta életre 
végül 2010 őszén a DunArt Képzőművé-
szeti Egyesületet. Az egyesület elnökével, 
Peti Sándor fotóművésszel beszélgettünk.

– Honnan indult a kezdeményezés?
– 2005 környékén alakult meg a Négyek 

csoportja négy dunakeszi képzőművész – 
Dusza Tibor, Magyar Miklós, Vincze József 
és jómagam – részvételével, és ettől kezd-
ve immár szervezetten jelentünk meg cso-
portos kiállításokon. Folyamatosan ötlet-
teltünk, hogyan lehetne bővíteni a kört, 
és összefogni a városban élő kiváló alkotó 
művészeket. 2010 őszén lényegében e kö-
zös gondolkodás eredményeként született 
meg a jelenleg 22 tagot számláló, DunArt 
Képzőművészeti Egyesület. 

– Hogyan foglalhatnánk össze az egye-
sület célkitűzéseit, fő tevékenységét? 

– Az alapító okirat szerint célunk egy 
olyan szellemi alkotóközösség és műhely 
létrehozása, amely szakmailag színvona-
las és elismert tevékenységével járul hoz-
zá Dunakeszi város kulturális, művészeti 

fejlődéséhez. Bizonyos értelemben sikerült 
megvalósítanunk ezt a szellemi alkotómű-
helyt. Rendszeresen találkozunk egymás-
sal és szabad eszmecserét folytatunk, vé-
leményt cserélünk a minket érdeklő mű-
vészeti kérdésekben. Egy ilyen műhelyt 
széles skálán lehet értelmezni, de kétség-

telen, nagy lehetőség lenne számunkra an-
nak folyamatos bemutatása, amit művé-
szeti szempontból képviselünk. Egy állan-
dó kiállítási felület például nagyban nö-
velné esélyét annak, hogy Dunakeszin is 
egyre többen megismerjenek. Ebben az 
önkormányzat jelentős segítséget nyújt-
hatna számukra. Fontosnak tartjuk továb-
bá fiatal tehetségek felkutatását, és művé-
szi fejlődésük támogatását. Foglalkozunk 
mindemellett érdekvédelemmel, mely je-
len pillanatban elsősorban az alkotó mun-
ka megismertetésére, elismertetésére fó-
kuszál. 

– Mit mondana az egyesület ismertsé-
géről, elismertségéről?

– Megalakulásunkat tekintve ugyan kö-
zösségünk fiatal, de tagjaink hosszú-hos-
szú évek, évtizedek óta alkotnak. Egyéni-
leg zömében ismertek vagyunk, számta-
lan kiállításon jelenünk meg Dunakeszin 
kívül is, melyről honlapunkon folyama-
tosan hírt adunk. Megismertetésünk fo-
lyamatában sokat köszönhetünk a helyi 
médiáknak és a József Attila Művelődési 
Központnak is, ahol kiállításokon tudunk 
megjelenni, mint például a Dunakeszi 
Képzőművészek XIV. Nyári Tárlata, vagy 
a Dunakeszi Feszt-en is. Reményeink sze-
rint pedig novemberben, megalakulásunk 
1 éves évfordulójára sikerül egy önálló ki-
állítással bemutatkoznunk.  

– Fontos az Önök számára, hogy az 
egyesület tevékenységét más területeken 
is megismerjék? 

– Szeretnénk partnerkapcsolatokat más 
településekkel, régiókkal kiépíteni. Nagy-
marossal sikeresen felvettük a kapcsolatot, 
melynek eredményeként közösségünk hat 
alkotója be is mutatkozott a helyi közön-
ség előtt. Természetesen ez kölcsönös, hi-
szen a nagymarosi művészek is hamaro-
san bemutatkoznak Dunakeszin. Sikernek 
könyvelhetnénk el, ha Váccal és más régi-
ókkal is fel tudnánk venni a partneri kap-
csolatot. 

Maczkay Zsaklin

Professzionális
alkotóművészek

Dunakeszi pezsgő szellemi, kulturális lÉgkörÉhez 
alapvetően hozzátartoznak a városban Élő – or-
szágos viszonylatban is – kimagaslóan nagyszámú, 
professzionális alKotóművészeK: Képző-és 
iparművészeK, fotósoK, KariKaturistáK. 

A Kesző Népe című kiadvány szer-
kesztősége pályázatot hirdet Gé-
recz Attila dunakeszi születésű, 

1956-os mártírköltő életnagyságú fejszo-
bor-portréjának elkészítésére. A készít-
tetők elképzelése az, hogy a szobor köz-
területen kiállítandó, végleges változata 
bronzból készüljön el. Éppen ezért a pá-
lyázatra érkező szoborterveket olyan for-
mában kérjük elkészíteni, hogy a későb-
biekben a bronzból való kiöntésnek ne le-
gyen akadálya. 

A beérkező pályaműveket szakági mű-
vészekből álló szakmai zsűri bírálja el. 

A nyertes pályamunkát a szervezők 

150.000 Ft tiszteletdíjjal jutalmazzák. 
Ettől függetlenül valamennyi pályá-

zó munkája kiállításra kerül a Gérecz-
rendezvénysorozat keretében Dunake-
szin. 

A szoborterveket 2011. október 29-
ig kérjük leadni Dunakeszin, telefonon 
egyeztetett címen. 

Bővebb információ, valamint egyeztetési 
lehetőség elérhetőségeinken. 

e-mail cím: gereczszobor@gmail.com, 
telefonszám: 06-70-329-17-56 

naGy anDrás, 
a kesző népe szerkesztőbizottsáGának  

elnöke

PÁLYÁZAT Gérecz Attila szoborportré megalkotására
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Egyéb módon is emlékezetessé tették 
ezt a napot. Két keréken vagy éppen 
görkorcsolyával tehették próbára 

ügyességüket az alsó tagozatosok a sport-
udvaron kialakított akadálypályán. Lelke-
sedésben és ügyességben nem volt hiány, 
a gyerekek egymást is biztatták s kivétel 
nélkül sikerrel „küzdötték le” a kanyaro-
kat, kacskaringókat, bójákat. Arról is be-
szélgettek velük tanáraik, hogy mennyire 
fontos a figyelem mellett a bukósisak, lát-
hatósági mellény használata s a közlekedé-
si szabályok ismerete, mert ezek mind je-
lentősen hozzájárulhatnak a balesetmen-
tes kerékpározáshoz. 

Fontos program volt a Vöröskereszt szer-
vezet feladatának, működésének, az elsőse-
gélynyújtás módozatainak megismerése is. 
Előbb vöröskeresztes témájú rajzversenyen 

bizonyíthatták kézügyességüket, fantázi-
ájukat a diákok, majd Molnár Sándorné, 
a városi szervezet nemrégiben nyugállo-
mányba vonult vezetője beszélt arról, mi-
képpen lehet egy rosszullét esetén segít-
séget nyújtani embertársainknak, amíg a 
mentő megérkezik. Mindezt érdekes bemu-
tatóval is emlékezetessé tették.

Az egymást váltó osztályok a főbejárat 
előtti térséget „varázsolták” színessé a meg-
hirdetett aszfaltrajz lehetőségeit felhasznál-
va. Délre már az egész udvart különleges, 
fantáziadús alkotások díszítették. 

Az aulában vidám aerobic tornán moz-
gathatták meg izmaikat a tanulók s eljött a 
délelőtt folyamán a DUKE SE több képvi-
selője, akik a kerékpározás iránt érdeklő-
dőket tájékoztatták idei programjaikról s 
az egyesület működéséről.

A felsősök sem maradtak ki a világnap 
rendezvényeiből. Számukra korábban, 
szeptember 16-án építettek komolyabb 
akadálypályát a sportudvaron, majd a Du-
nakeszi Feszt keretében ők is részt vettek a 
városi kerékpáros vonuláson.  

Kérdésünkre elmondta Kovács Gáborné 
igazgató asszony, hogy a világnap szá-
mukra olyan hagyományosan visszaté-
rő ünnepet jelent, amit a tanulók számá-
ra igyekeznek élményszerűvé tenni. Peda-
gógus kollégái mindent megtettek azért, 
hogy a tanulók vidám hangulatban, játsz-
va megismerhették és megkedvelhették az 
alternatív közlekedési módokat, hogy ez-
zel is erősödjék bennük a környezettuda-
tos szemlélet.

Katona M. István
A szerző felvétele    

Autómentes világnap
Akadálypálya, rajzverseny, elsősegélynyújtás, zöld lépés

az autómentes világnap alkalmából a fazekas 
mihály általános iskolában felkÉrtÉk a tanu-
lókat És szüleiket, hogy ezen a napon – szep-
tember 22-én – reGGel lehetőleG GyaloG, 
KeréKpárral, esetleG rollerral vaGy 
GörKorcsolyával érKezzeneK a Gyere-
KeK az isKolába, hogy ezzel is egy zölD lÉ-
pÉst tegyenek a környezetÉrt, egÉszsÉgünkÉrt. 
versenyt is hirDettek, ugyanis az osztályfőnö-
kök felmÉrtÉk, hány tanuló választotta ezt az 
alternatív közlekeDÉsi móDot s a legjobb kö-
zössÉgeket jutalomban rÉszesítettÉk.

A magyar iskolák Mária 
Terézia idejében gyö-
kerező hagyományai-

nak ápolásába kapcsolódott be a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
iskola, amikor 1989-ben kiad-
ta első évkönyvét, amely egy na-
gyobb korszak, 10 év történetét 
öleli fel. Ezt követően évről évre 
jelentek meg az iskola annalesei, 
jelezve a tantestület elszántsá-
gát, kitartását, hiszen nem köny-
nyű krónikásként is követni az 
eseményeket, de még nehezebb 
a kiadás anyagi felté teleit meg-
teremteni. Az évkönyv kibocsá-
tása misszió. Szolgálja a közös-

ségépítést, az azonosságtudat 
erősítését és az iskola etoszának 
is fontos tényezője. Egy-egy tan-
év történései nem csupán a több 
száz diák ügye. Rajtuk, tanítói-
kon, tanáraikon kívül a szülő-
ket, sőt a helyi társadalmi kör-
nyezetet is közvetlenül érinti 
mindaz, ami az iskolában tör-
ténik. Az évkönyvek lapjain fel-
táruló iskolai élet, az adatok-
ba, képekbe sűrített ünnepek és 
hétköznapok krónikája a többi 
iskola számára is a tapasztalat-
csere, az összehasonlítás lehető-
ségét kínálja.

Az iskola júniusban megjelent 
20. évkönyve két, események-
ben gazdag tanév történetét örö-
kíti meg. Kiemelkedő szerepét 
hangsúlyozva külön fejezet mu-
tatja be a névadó, Kőrösi Csoma 
Sándor emlékét idéző iskolana-
pok programját, eredményeit, a 
legsikeresebben teljesítő diáko-

kat és osztályközösségeket, vala-
mint az iskolai sport éves törté-
netét. Hangulatos beszámolókat 
olvashatunk az iskola által ren-
dezett hagyományos városi nép-
tánc gáláról, Székelykeresztúron, 
a testvériskolánál tett látogatás-
ról, az ott szervezett gyermek 
néptánc fesztiválról, az iskolaga-
léria tárlatairól, a szakkörök éle-
téről. Természetesen a mosta-
ni krónikából sem maradtak ki 
a diákok és tanáraik közös mun-
kájából született kiváló tanulmá-
nyi és sporteredmények, az osz-

tályok, és az intézmény dolgozói-
nak névsora. 

A Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola hagyományosan 
igyekszik felkelteni és táplálni a 
gyerekekben a lokálpatriotizmus 
érzését, a névadó emlékének éb-
ren tartásával pedig életpéldát kí-
ván felmutatni. Ezeket a célokat 
szolgálják a magyar nyelvterü-
let tudományos kiválóságainak 
számukra írt tanulmányai: Gaz-
da József erdélyi író, szociográ-
fus Kőrösi Csoma Sándorról szó-
ló írása, Orosz István akadémikus 
Csetri Elek kolozsvári történész 
emlékét idéző tanulmánya, Vi-
rág Gábor délvidéki író tanulmá-
nya az 1848/49-es szabadságharc 
egyik nagyszerű magyar győzel-
méről. Az idén kiadott évkönyv-
ből is kitűnik, hogy jó szellem 
uralja az iskolát, a benne foglal-
tak olvasása az események része-
seinek – diákoknak, tanároknak, 
szülőknek – öröm, az érdeklő-
dőknek pedig tanulságos lehet.

Kollár Albin

Dunakeszi  polgár



A nyilvános átadásra Dunakeszi város pol-
gármestere és a helyi kerékpáros egyesü-
let szervezésében több mint százan két 
keréken érkeztek. Az érkezőket frissítők 

és a biztonságos kerékpáros közlekedés elengedhe-
tetlen kiegészítői – jól láthatósági eszközök (fény-
visszaverős matricák, és karpántok) – várták. 

Az ünnepélyes átadáson Dióssi Csaba hangsú-
lyozta, hogy egy régi álom valósult meg a kerék-
párút átadásával és az álomnak még nincs vége, 
amennyiben további forrásokhoz jut a város a ke-
rékpárút hálózat fejlesztéséhez. Továbbá remé-
nyét fejezte ki, hogy a városi kerékpáros egyesü-
let az újabb kerékpárutak tervezésében résztvevő 
lesz, hogy a városlakó kerékpárosoknak a legop-
timálisabb nyomvonalat tudják kialakítani.

A kivitelező Penta Kft. részéről Bata Péter pro-
jektvezető számolt be a kivitelezés körülményeiről. 

Harmadik felszólalóként Serfözőné Kozma Ilo-
na a Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztályvezetője tartott rövid tájékoz-
tatást a biztonságos kerékpározás szabályairól, 
valamint említett néhány statisztikai adatot a vá-
rosban történt kerékpáros balesetekről. Külön ki-
emelte, hogy a KRESZ a kerékpárral közlekedők 
esetében is tiltja az alkoholfogyasztást. 

A felszólalások után Dióssi Csaba átvágta a 
nemzeti színű szalagot, ezzel átadta Dunakeszi 
lakosságának a kerékpárutat.

A rendezvényt a város kisiskolásainak szerve-
zett kerékpáros akadályverseny zár ta. A verseny-

re hét iskolai csapat nevezett. Izgalmas és szoros 
versenyben a Bárdos Lajos Általános Iskola II. 
csapata érte el a legjobb időt (2 perc 20 másod-
perc). Az aranyérem mellé a csapat tagjai, egy-
egy emléklappal és egy-egy kerékpáros sisak-
kal lettek gazdagabbak. Az ezüstérmet a Fazekas 
Mihály Általános Iskola csapata, míg a bronzér-
met a Szent István Általános Iskola diákjai nyer-
ték. A csapatverseny mellett a szervezők a legjobb 
egyéni eredményeket is díjazták. Az egyéni ver-
seny legjobbja Iván Norbert lett, a második leg-
jobb idővel Molnár Balázs ért célba, míg a bronz-
érmet Mándics Krisztián vihette haza. Gratu-
lálunk a leggyorsabbaknak, és egyben az összes 
kisiskolásnak, akik megmérettették magukat két 
keréken az átadó ünnepség keretében.

A kerékpárút átadása lehetővé teszi a városla-
kóknak a biztonságos, környezetkímélő és egész-
séges közlekedési forma választását Dunakeszi 
főbb útvonalain. 

Berényi Éva pályázati ügyintéző
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 

Átadásra került a Fő út és Liget utca  
mentén megépült 3 km-es új kerékpárút 
2011. szeptember 17-Én nyilvános renDezvÉny keretÉben Dióssi 
csaba polGármester átaDta DunaKeszi laKossáGánaK 
és a városba érKező KeréKpárosoKnaK a 3100 m-es Ke-
réKpárutat. az átaDásra került kerÉkpárút több mint 113 millió 
forintos európai uniós támogatással valósult meg a fő út És a 
liget utca mentÉn.

OKTOGON
butik

Női-férfi divatáru
Cipő, táska, bizsu, 

kiegészítők

Új őszi 
kollekció
XS-XXL-ig 

elérhető áron!

MAYO CHIX, MONDO,  
LA PIERE, NAOMI, XOXO, 
KAPORAL, KISS, ZARGA, 
X-TREAM, OLASZ áRuK

Nyitva: H-P: 1000-1800

Sz: 900-1200

DuNakeSzi, BarátSág Út 9.
Pavilon sor

tel.: 06-70-609-6461

Seltenreich Józsefre, az 
egykori kitűnő labda-
rúgóra emlékeztek azok 

a sportbarátok, akik a kiváló 
sportembernek emléket állító 
futballmérkőzésre kilátogat-
tak szeptemberben a Duna-
keszi Kinizsi sportpályára. A 
VI. Seltenreich József emlék-
tornán a vendéglátó Dunake-
szi Kinizsi fogadta a szom-
szédvár Kisalag labdarúgó 
csapatát. A gólgazdag mér-
kőzésen a Kinizsi 4-2-es győ-
zelmet aratott Katona Gy. és 
Kertész két-két góljával. A ta-
lálkozó egyik játékvezető asz-
szisztense ifj. Seltenreich Jó-
zsef volt, aki a mérkőzés után 
megható szavakkal emléke-
zett a nagyszerű sportem-
berre, a felejthetetlen édes-
apára. A család nevében kö-
szönetet mondott édesapja 

barátainak, egykori játékos-
társainak, kedves ismerőse-
iknek, az emlékező sportem-
bereknek, hogy idén is fejet 
hajtottak id. Seltenreich Jó-
zsef emléke előtt. 

Az emlékezés, a nosztalgiá-
zás, a korábbi mérkőzések iz-
galmas pillanatainak, a köz-
kedvelt Dodi – mert minden-
ki így becézte a nagyszerű 
sportembert – egy-egy látvá-
nyos sportalakítása, a csapat-
nál végzett tevékenységének 
felidézése a fehér asztal mel-
lett is folytatódott.

A mérkőzés és az azt köve-
tő baráti megemlékezés han-
gulata méltóképpen tisztel-
gett a Dunakeszi Kinizsi egy-
kori kiváló labdarúgója, id. 
Seltenreich József emléke 
előtt. 

S. L. – V. I.

vI. seltenreich József 
labdarúgó emléktorna
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– Több mint fél évszázada, 1957-ben, az 
amerikai Wisconsinban lévő Enzimkuta-
tó Intézetben Frederic Crane mutatta ki 
először ezt a speciális tápanyagot a mar-
haszív sejt energiatermelő rétegében, a lég-
zési lánc kémiai folyamatai vizsgálata so-
rán. További kutatások bebizonyították, 
hogy a májban keletkező Q10 a koleszte-
rin termelés mellékterméke. Sejtjeink – 
így az egész szervezet – energiával való el-
látását a Q10 koenzim szabályozza, olyan 
katalizátor, amely regulál és felgyorsít bi-
zonyos biokémiai folyamatokat. Szerveze-
tünk 25-30 éves koráig maga állítja elő, de 
e kor után szintje csökkenni kezd, és kí-
vülről kell bevinni. A normálisnak mond-
ható szint 25%-os csökkenése szív- és ér-
rendszeri betegségek kialakulásához, ma-
gas vérnyomáshoz és számos más beteg-
séghez vezethet. Ha a szívizom nem jut 
elegendő Q10-hez, akkor képtelen mun-
káját megfelelően ellátni. Számos megfi-
gyelés bizonyítja, hogy a Q10 hiány szinte 
minden egyes vizsgált szívritmuszavaros, 
illetve szívelégtelenségben szenvedő paci-
ens esetében nagymértékben kimutatha-
tó volt.

– Hogyan lehet a csökkent Q10 készlete-
ket pótolni a szervezetben? Van természe-
tes hordozója is a szernek?

–  Táplálékaink között – ha nem is sok-
ban – de megtalálhatjuk ezeket. Termé-
szetes forrásai a szardínia, a lazac, a mak-
réla, a marhaszív, a marhamáj és a tojás. 
Mindezek mellett különböző táplálék ki-
egészítőként alkalmazott szerekben talál-
hatunk – ma már széles palettán – pénz-

rVOsi rOVaT

ÖREGEDJünK LASSABBAn!
október elején „megtört a jég” balatonfüreden. a magyar kardiológusok társasága és az 1997-ben alakult nemzetközi ko-
enzim Q10 társaság közös konferencián adott számot a koenzim Q10-zel folyó kutatások legfrissebb eredményeiről. mi is ez a 
Q10 és mit jelent a kardiológusok szempontjából ez a tudományos ülés – kérdezem a Dunakeszi polgár állandó egészség megőr-
zési tanácsadóját, Dr.metz edit  angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

tárcánk és hatóanyag tartalmuk szerint 
különféle Q10 készítményeket. Egészséges 
embereknél napi 10-30 mg bevitele aján-
lott az energiatermelés fokozására és a be-
tegségek megelőzésére. Terápiás dózisa a 
szakirodalom szerint napi 100-300 mg is 
lehet, azonban tudni kell: adagolásának 
jótékony hatása csak lassan, néhány hetes 
szedés után alakul ki. 

– Összefoglalná vázlatosan eddigi is-
mereteink szerint a Q10 legfontosabb jel-
lemzőit ? 

– Bizonyította ezt a szimpózium is, hogy 
a szív-, és érrendszeri megbetegedések ke-
zelésében – a hagyományos, konzervatív 
terápiák mellett – helye van a Q10 alkal-
mazásának is a betegek gyógyítása érdeké-
ben. Több, nagy beteglétszámot is magá-
ba foglaló klinikai vizsgálat van folyamat-
ban, amelyek eddigi kedvező eredményei 
alapján beigazolódnak a korábbi feltétele-
zések a Q10 kedvező gyógyászati hatásai-
ról a szívelégtelenség bizonyos fajtáinál a 
kardiológiai kórképekben. 

Döntő szerepet játszik a Q10 az immun-
rendszer hatékony működésében és az öre-
gedési folyamatok gátlásában. Mellékha-
tása nem ismert. Kutatások feltárták, hogy 
a Q10 koenzimnek jótékony hatása van 
a különféle allergiák, az asztma és légúti 
megbetegedések esetén is. Ugyancsak he-
lyes ha egyébként egészséges fiatalok rend-
szeresen Q10-et szednek olyankor, amikor 
szokatlan erőkifejtésre szánják el magu-
kat, például erősen sportolni kezdenek. 

A legutóbbi sportorvosi kutatások ki-
mutatták, hogy a nagy állóképességet és 
erőkifejtést igénylő sportok akár jelentéke-
nyen is gyöngíthetik az immunrendszert. 
A Q10 megfiatalítja a szervezetet, karban-
tartja az izmokat és igen jó hatással van az 
agyműködésre is.

(x)

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon is 
megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang- és terheléses EKg, valamint alsóvégtagi 
Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a 
szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és  pénteken 17.30-tól történnek a felnőtt 
szakvizsgálatok.  gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszámon  lehetséges a bejelentkezés. 

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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verseny főszervező-
je a Kőrösi iskola ta-
nárnője, Baranyai Éva 
volt. a diákok számá-

ra érdemes volt rajtvonalhoz áll-
ni, hiszen amellett, hogy a futás, a 
sport, a mozgás örömét átélhették, 
sok-sok ajándék és meglepetés 
várt rájuk. az i., ii., iii. helyezet-
tek oklevelet és érmet szerezhet-
tek, valamint értékes, a FuTasuli 
logójával ellátott ajándéktárgya-
kat nyertek. a verseny díjazása 
természetesen évfolyamonként és 
nemenként történt.

az iskolák között csapatverseny 
is volt, ahol a legtöbb versenyzővel 
rajthoz álló iskola lehet minden év-
ben a következő tanéves rendez-
vényig a Kőrösi Vándorserleg bol-
dog tulajdonosa. az alsós és felsős 
verseny útvonalát egyaránt a rend-
őrség és polgárőrség biztosította. 
az alsó tagozatosok futótávja kb. 
1300 méter volt a garas, barát-
ság, Krajcár, Tallér utca útvonalon. 
amíg a kicsik elvonultak a rajthoz, 
addig a felső tagozatosok zenés 
bemelegítése kezdődött az iskola 
udvarán. a felső tagozatosok kö-
zel két és fél kilométeres távon ver-
senyeztek. 

az iskolai családi nap a „Duna-
parti egészség parti” nevet visel-
te, ahol teaház, egészségközpont, 
talpvizsgálat, vérnyomás– és test-

zsír-mérés, aerobic maraton, falmá-
szás, karate, judo és színesebbnél 
színesebb programok várták az ér-
deklődőket.

míg az emeleten zöldség- és 
gyümölcssziget – vitaminbüfé mű-
ködött, addig a rendezvénnyel 
párhuzamosan az iskola könyvtá-
rában véradás zajlott „a vér aján-
dék” címszóval, utalva arra, hogy 
a legbecsesebb ajándék, amit em-

ber adhat embertársának, hiszen 
életet menthet vele.

a sportprogramok, egészség-
ügyi mérések és szűrések, valamint 
a vásárok egyaránt nagy sikert 
arattak a gyermekek és a szülők 
körében. a Kőrösi iskola hagyomá-
nyos rendezvénye ebben az évben 
is sok érdeklődőt vonzott, precízen 
megszervezve, zökkenőmentesen 
és igen jó hangulatban zajlott le.

Kép és szöveg: Legindi Tímea

iDÉn október 8-án, szombaton került megrenDezÉsre a „fut a 
suli” nevet viselő renDezvÉny a Dunakeszi kőrösi csoma sán-
Dor általános iskolában. a renDezvÉny összekapcsolóDott az 
iskolai egÉszsÉgnappal. a város összes általános iskolájából 
Érkeztek alsó És felső tagozatos versenyezni vágyó Diákok a 
hagyományos sportrenDezvÉnyre, ahol a nevezÉst követően 
közös bemelegítÉsen vehettek rÉszt az ÉrDeklőDők.

a

ragyogó siker a „futasuli”
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Különleges SAJTVÁLASZTÉKKAL bővítettük kínálatunkat!

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

saKK

szeptember 24-Én a fazekas mihály általános 
iskolában renDeztÉk meg az első szent erzsÉ-
bet sakkversenyt, melyet solymosi lászló a 
pest megyei sakkszövetsÉg elnöke nyitott meg 
És a verseny vÉgÉn aDta át a Díjakat. Kovács 
Dániel És ifj. Dióssi csaba aranyÉrmes lett.

EREDMényEK:
i.  korcsoportban: 5. Kovács Tamás
ii. korcsoportban: 1. Kovács Dániel… 5. Bernáth András
iV. korcsoportban: 1. ifj. Dióssi Csaba, 2. Bernáth Péter  
 (mind az alagi DsK sakkozója)

Ifj. dióssi Csaba  
és Kovács dániel aranyérmes

KFT-k, BT-k  
KönyveléséT, 
bérszámfejtését  

vállalja több éves  
gyakorlattal rendelkező 

könyvelő.

KesZI GeneRÁl 
Ügyviteli, szolgáltató Kft.

Telefon:
06-20-559-5407

szeptember 9-11-én pécsen rendezték 
meg a mecsek rallyt, melyet 200000 
ember tekintett meg. magyarországon 
első ízben rendeztek irC világbajnoki 
futamot és a világ minden tájáról érkez-
tek autósok. Forma 1 után ez magyar-
ország legnagyobb versenye.

a nemzetközi értékelés kategóriákban: 
2. Rubóczky Attila
Országos bajnokságon:
3. Szolyka Miklós

auTÓ spOrT Rubóczky és 
Szolyka sikerei

kerékpárüzlet és szerviz 

síszervIz 
csiszolás, waxolás,  
élezés, síkölcsönzés

FUTSAL  3-ból 3
Dunakeszi Kinizsin belül újabb szak-
osztály alakult meg, a futsal (terem 
labdarúgás). a csapat nb ii Keleti 
csoportban nyert besorolást, amely 
az eddig lejátszott három mérkőzé-
sét megnyerte.
EREDMényEK: 
Dunakeszi K. – rubeola FC Csömör 
ii. 6 – 2 (Horváth 4, bita, monspart) 
monor-Dunakeszi K  4-5 
(monspart 3, Horváth, Fehér) 
szTe eHÖK se - Dunakeszi Kinizsi 
4-8 (1-3)
Gólszerzők: Herczeg (2'), zsigó 
(26'), Degovics (39'), laudisz (40'), 
ill. monspart (13', 33'), bita (15', 
27', 40'), Temesi (17', 32'), Hor-
váth F. (40').
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– Több országos bajnoksá-
gon és nemzetközi versenyen 
szerepeltek eredményesen at-
létáink. Veszprémben rendez-
ték meg a cseh, szlovák és a 
magyar u18 válogatottak via-
dalát, melyen a 400 gátfutás-
ban Molnár Attila 1., Rády Zol-
tán pedig a 2. helyen végzett. 
a 110 méteres gátfutásban 
Molnár Gergely 4. lett – kezd-
te a beszámolót a szakvezető. 
– a következő megmérettetés 
nyíregyházán volt, ahol az 
ifjúsági, junior és utánpótlás 
23 évesek országos bajnok-
ságát rendezték. az ifjúsági-
aknál Molnár Attila 400 m-es 
gátfutásban első, a 110 méte-

res gátfutásban 3., a 400 mé-
ter síkon pedig 4. helyezést ért 
el. Testvére, Molnár Gergely 
a 110 méteres gátfutásban 2., 
a 400 méteres gátfutásban 
5., Rády Zoltán a 400 méte-
res gátfutásban 2., a 110 mé-
teres gátfutásban 5. lett. Péter 
Zsolt hármasugrásban a 6. he-
lyen végzett. a junior lányok-
nál Dányi Tímea kalapácsve-
tésben 5. helyet szerezte meg. 
Összesítve a 15 versenyzőnk 
összesen 24 alkalommal vég-
zett bajnoki pontotokat hozó 
helyen! – mondta büszkén a 
vezetőedző. 

Horvátországban a cseh, 
szlovén, szlovák és a magyar 

u 20 évesek válogatott viada-
lán a 400 méteres gátfutás-
ban Molnár Attila 6. lett.

budapesten a serdülők or-
szágos bajnokságán a 15 
éveseknél, Szilvás Bence nyolc 
próbában 3. helyen végzett. a 
15 éves nyolc próba fiú csapat 
3. (Szilvás Bence, Bíró Nor-
bert, Isztl Tamás összeállítás-
ban). a lányoknál a 14 éves 
Huszár Anna négy próbában 
3., a Pataki Klaudia, Huszár 
Anna, Szilágyi Réka, Juhász 
Mirtill összeállítású leánycsa-
pat 5. a 13 éveseknél a lány-
csapat 5. lett (Kabda Erdélyi 
Eszter, Dankó Anna, Balogh 
Alexandra, Pintér Krisztina). 

Trabzon (Törökország) 
eYOF (európai ifjúsági Olimpi-
ai Fesztivál) szerepelt Molnár 
Attila és 400 méteres gátfutás-
ban 12. helyen végzett. 

szekszárdon a felnőtt or-
szágos bajnokságon az ifjú-
sági versenyzőink is helyt áll-
tak. a 400 méteres gátfutás-
ban 5. Rády Zoltán (!), 8. Mol-
nár Attila. a 4x400 méteren 
váltó 8. lett Molnár Gergely, 
Bundy Gergely, Molnár Attila, 
Rády Zoltán összeállításban. 
ez a váltónk ebben az évben 
a korosztályos országos rang-
listát vezeti. 

Kép és szöveg:  
soLymosi LászLó

Vasutas atléták 
nyári sikerei

a Dunakeszi vasutas se fiatal atlÉtái a nyári ver-
senyiDÉnyben számos sikert Értek el, melyekről 
a szakosztály vezetőeDzője, maracsKó pál 
nyilatkozott a Dunakeszi polgár városi maga-
zinnak.

Huszár Anna 
versenyző, 
Fazekas Beáta edzője

Észrevette már, hogy Ön is minden nap fárad-
tan fekszik le, de másnap mégis frissen ébred, úgy, 
hogy közben energiát nem vitt be? Hogyan történik 
mindez? Ezzel foglalkozik a BioLabor. A szolgálta-
tásokkal Piros Andrea, BioLabor vezető ismertette 
meg a Dunakeszi Polgár olvasóit.

–  Milyen elven működnek a BioLabor szolgál-
tatásai?

– Nálunk található az egyik legmodernebb 
elektromágneses saját-jel terápiás módszer, amely-
lyel hatékony gyógyszermentes kezeléseket lehet 
végrehajtani. Olyan saját fejlesztésű, a kezelt sze-
mély biofizikai szignáljait szűrő, számítógép ve-
zérelt módszert alkalmazunk, amely hazánkban, 
öt év alatt, több mint negyvenezer személy elége-
dettségét érte el. Elve a természetes önregeneráció, 
a szervezet öngyógyító képességének javítása sa-
ját biofizikai, gyenge elektromos (és elektromág-
neses) jeleinek felhasználásával. A tudományban 
elismert kezelési módszerünk a szervezet regene-
rációs képességét fokozza, így abban az esetben 
is képes segíteni, ha sem gyógyszeres hatóanyag, 
sem természetgyógyászati, stb. módszerek nem 
jártak kellő eredménnyel. 

– Miben különbözik a BioLabor terápiája a 
hasonló kezelésektől?

– A BioLaborban használt készülék eredmé-
nyességet a speciálisan fejlesztett saját progra-
moknak köszönheti,. Mivel módszerünkben nincs 
külső, idegen inger, alkalmazható a várandósság 

időszakában, vagy igen legyengült avitális állapot-
ban, így e technika perspektívát jelent a korláto-
zottan kezelhetők széles táborában is. 

– Mely kezelések a legnépszerűbbek a pácien-
sek körében? 

– Tapasztalataink szerint, ügyfeleink nagy 
arányban veszik igénybe a kedélyjavító, erőnlé-
ti, emésztési és immunrendszer-javító program-
jainkat, és különlegességnek számít a természe-
tes antigénes allergia, ekcéma és frontérzékeny-
ség elleni programunk is. Rekreációs kezeléseink 
során jelentős javulást érünk el az alvásminőség, 
szívműködés, vérkeringés, tápanyag emésztési fo-
lyamat, ürítés, bélműködés, fizikai állóképesség, 
pszichés egyensúly, idegrendszeri állapot, prosz-
tataműködés, menstruáció, hüvelyflóra, foganta-
tás és potencia, gerinc és ízületek, immunitás, al-
lergia, szénanátha, frontérzékenység területén. A 
BioLaborban közel hatvan féle célzott kezelés-so-
rozatból lehet választani. Egy célzott témájú keze-
lés-sorozat általában négy-öt kezelést jelent, he-
tente egy kezeléssel, ami általában 30-40 perc. 

– Mi a BioLabor másik fő tevékenysége?
– Azoknak, akik szervezetük állapotára kíván-

csiak, ajánljuk a független orvosi viziten belüli át-
fogó digitális állapotfelmérésünket. Az E.I.S. egy 
korszerű, hatékony, különleges orvosi vizsgálóesz-
köz, mely néhány perc alatt hatalmas mennyiségű 
információt gyűjt a szervezetről, melyet mért ér-
tékekkel, szövegesen és háromdimenziós illuszt-
rációval jelenít meg. Következtetni tud a szervek 

eltérő működésére, pl. gyulladásokra, emésztési, 
keringési zavarokra. Tájékoztatást ad pl. a szív, a 
vesék, a tüdő az emésztőszervek vagy akár az ideg-
rendszer funkcionális állapotáról, így hajlamok-
ra, megelőzésre, vagy precíz klinikai vizsgálatok 
szükségességére hívja fel a figyelmet. 

– Milyen nyitóakciót kínálnak a leendő páci-
enseknek?

Az orvosi viziten belüli állapotfelmérés díja 
15.000,- Ft. Most mindenki, aki november 30-ig 
bejelentkezik, BioLabor® Utalványt kap, mely fel-
használható egy díjmentes Happy Coctail® szel-
lemi frissítő kezelésre – az utalvány értéke 10.000 
forint!

A rekreációs kezelések iránt érdeklődők közül 
azoknak, akik 2011. november 30-ig bejelentkez-
nek, felkínáljuk, hogy tegyenek díjmentesen egy 
stresszoldó-kezelés próbát, majd saját tapasztalás-
ra hagyatkozva döntsenek a továbbiakról!

BEJELENTKEZÉS:
www.biolabor.hu
PIRos AnDREA

telefon: 06-20-466-03-85
•  Dunakeszi (Rendelőintézet, 2120 Dunakeszi,  

Fő út 75-81., 220-as szoba)
•  göd (Hotel Aphrodite, 2132 Göd, Nemeskéri 

Kiss Miklós utca 33.) 
•  vác (TESZ Életmódközpont, 2600 Vác, Cházár 

András u. 17.)

2011. október 1-től Dunakeszin, göDön És vácon is elinDította 
franchise típusú szolgáltatását a biolabor.

Gyógyszermentes kezelések  
és állapotfelmérés a BioLaborban

H
ir

de
té

s
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NEUTÓ VÁLL. KER. SZOLG. KFT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.     Tel.: 27/540-525         Tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 30/924-3106                 E-mail: neutokft@t-email.hu                      Web: www.neuto.hu 

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. november 15-ig!

NEUTÓ VÁLL. KER. SZOLG. KFT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.     Tel.: 27/540-525         Tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 30/924-3106                 E-mail: neutokft@t-email.hu                      Web: www.neuto.hu 

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

Revco 1,5 mm, és 2 mm-es  
színvakolat akció 

hihetetlen áRon!
Revco Remix lábazati vakolat és  

Revco Wood-line falazúr akciós áRon!

silka 30-as   Mészhomok 
hang gátlótégla:  550,-/db

Ytong 5-ös előfalazólap:  310,-/db
Ytong 10-es válaszfallap:  359,-/db
Ytong 30-as falazóelem:  816,-/db

Pth 44 hs:  375,-db
Pth mezőtúri burkolótégla:  95,-/db

Raktárkészleten lévő Masonite típusú  
beltéri ajtók és nyílászárok  
Rendkívüli áRengedMénnYel!



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

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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oha az ifjú hölgy 
Dunakeszin él csa-
ládjával, de ő a 
szomszédos kajak-

kenu utánpótlás-nevelő fellegvár, 
gödi se versenyzőjeként ért el ki-
magasló sportsikere-
ket. réka az idei bran-
denburgi ifjúsági vi-
lágbajnokságon K2-
1000 méteren nyert 
aranyérmet. a fénye-
sen csillogó éremgyűj-
teményét a K2 500 
méteren elhódított 
ezüst éremmel is sikerült gazdagí-
tania. a K1 200 méteren negye-
dik helyezést ért el. 

Hagymási Réka intenzív edzé-
sekkel készül, hogy októberben 
sikeresen szerepeljen a győrben 
megrendezésre kerülő marato-
ni Vb válogatón. a cél nem keve-

sebb, mint kiharcolni a szingapuri 
világbajnokságon való indulás jo-
gát…

Örömmel írjuk le, hogy a város 
büszke lehet Miskó Noémi ered-
ményeire is. a serdülő korosztá-

lyos leány – aki a Du-
nakeszi Kajak Klub ver-
senyzője – a zágrábi 
ifjúsági eb-n K2-1000 
méteren ötödik lett. a 
franciaországi maraton 
kajak-kenu ifjúsági eu-
rópa-bajnokságon pá-
rosban második helyen 

végzett júniusban. noémi a len-
gyelországi bydgoscz-ban rende-
zett – korosztályos – Olimpia re-
ménységek Versenyén K2-1000 m 
aranyérmet, a K2 200 m bronzér-
met nyert. Ő is készül a szingapuri 
maraton Vb-re!

V. i.

városunk gimnáziuma nemcsak a tanulók kiváló ereD-
mÉnyeiről ismert országszerte, hanem az intÉzmÉny 
Diákjainak világhírű sportteljesítmÉnyeiről is. a sport-
keDvelő közönsÉg körÉben ismert, hogy a többszörös 
magyar bajnok, európa- És világbajnok lucz Dóra És 
lucz noÉmi a tanulásban is a legjobbak között van, hi-
szen minDketten több alkalommal is elnyertÉk a jó tanu-
ló-jó sportoló címet. a testvÉrpárhoz hasonló ragyogó 
sportsikerekkel büszkÉlkeDhet haGymási réKa is, aki 
ugyancsak a raDnóti miklós gimnáziumban tanul. 

Tehetséges fiatal sportolók a Radnóti Miklós Gimnáziumban
HagymáSi Réka világbajnokságot  

nyert a k2-1000 méteren

irodabútor
eladó!

+36-30/342-8032

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-
gasföldszinti 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

HA ELAD – HA VESZ
HA BÉRBE AD – HA BÉRBE VESZ

AZ INGATLAN-HÍD
KÖZVETÍTŐ IRODA

mindenben segítségére lesz!

Ügyfeleink részére kiadó 
ingatlanokat keresünk!

Tel.: 06-70/451-7545, 06-70/451-7510
E-mail: ingatlan.hid@gmail.com

www. ingatlan-hid.hu

maradj csúcsformában
ősszel is!

AlAkformáló-lézerstúdió 
2120 dunakeszi, fillér u. 2. (Iskola úti üzletsor)
tel.: +36-20/328-84-42  +36-70/432-48-49

•  lPG-kezelés: 10 alk. bérlet 40.000.-  
(fogyasztás, feszesítés, cellulit kezelés)

•  KAViTÁCiÓs UlTRAHANG ‒ 
NYOMÁs TeRÁPiÁVAl 8.000.-/alk.  
(felhalmozódott zsír eltávolítása,  
azonnali látványos, tartós eredmény!!!) 
6 alkalmas KAViTÁCiÓs-bérlet 45.000.-

•  6 alk. lPG ‒ 6 alk. KAViTÁCiÓ NYOMÁs- 
TeRÁPiÁVAl: 69.000.- helyett 65.000.-

n
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labDarúgás

ElérhEtőségEink:
2120 DunakEszi, 

Fóti út 92.
telefon: (+36) 27 548-440

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

további részletek honlapunkon: 
www.wagnersolar.hu

MOST ÉRDEMES MEGÚJULNI!
WaGnEr sOlar hunGária  kFt. 

Varázsolja 
otthonába a tűz 
melegét!
Érezze át a pellet 
kandalló nyújtotta 
kényelmet 
bemutató
termünkben! 

Wagner Solar Hungária Kft.

akciónk aranyVasárnapiG tart.

KörNyezetvéDeleMMel  
a PéNztárCája véDelMéért!
Ne DoBja el KIMerült alKálI eleMét
HaszNáljoN INCoMP alKálI eleM

regeNeráló KészüléKet!

érdeklődjön az incomp 
szaküzletében!

Vasutas az nB iii Mátra cso-
portjában szerepel:
ereDménYeK:
DVse-rákosmente 1-1 (g: lőrincz)
Tura VsK-DVse 2-2  (madar, lőrincz)
DVse- Vasas-Híd 1-2 ( madar) 
DVTK tartalék –DVse 3-1 (lőrincz) 
DVse-salgótarján 3-2 ( lőrincz 2, 
Kovacsics)

A Dunakeszi Kinizsi a Pest me-
gye i/B bajnokságában gyűjti 
pontjait:

ereDménYeK:
Dunakeszi K-pomáz 2-2 (Kiss á, sza-
bó 11-ből)
Dunakeszi K-gyömrő 0-1
piliscsaba-Dunakeszi K 2 –1  
(Tardy zs)
Dunakeszi K-perbál 7-0 (szabó 3, Hor-
váth i, Váradi, Kiss á, székesi) 

a DVse – magyar-
ság csapata nb ii 
Keleti csoportjában 
nyert besorolást. az 
ifjúsági csapat két 
mérkőzés után veret-
len, Volentics 21 gólt 
lőtt. (Lásd a képen.)

Felnőttek: DVse-gödöllő 23-25 
(iváncsik 5, Járdi 5, martisz 3, Tóth 
3, Králik 2, szemenyei 2, szőcs 2, Ko-
vács 1)
ifjúsági: DVse- gödöllő 32-27 
(Volentics 11, Császár 7, Tobik 4, 
Czverkon 4,  sárvári 3, legindi 2, 
Horváth 1, 
Felnőttek: mogyoród – DVse 31 – 
26 (Tóth 6, martisz 5, szemenyei 4, 

Csuka 3, szőcs 2, iváncsik 2,  Járdi 1, 
Kovács 1, Králik 1, antóni 1)

ifjúsági: mogyoród- DVse 29-33 
(Volentics 10, Horváth O 7, Horváth 
z 6, Tóbik 5, Czverkon 2, legindi 2, 
sárvári 1).

Kinizsi női kézilabda csapata a pest 
megyei ifjúsági bajnokságban indul:
Szenes Bettina eddig 34 gólt lőtt.
Dunakeszi Kuse – bugyi se 35-15 
(szenes 17, Honti 4, pölcz 4, Frigye-
si 3, Farkas 2, Kovács 2, Hrachovina 
2, Cserpán 1,)
Ceglédi Kék Cápák-Dunakeszi Kuse 
42-24 (Frigyes 8, Honti 6, szenes 4, 
Farkas 2)
Dunakeszi Kuse – budakalász mse 
25-38 (szenes 13, Honti 4, Frigyes 
3, Hrachovina 1, Harcsa 1, makkai 1, 
Kincses 1)

KézilabDa
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5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. október 27 – 2011. október 31. között 2011. október 27 – 2011. október 31. 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. október 27 – 2011. október 31. között

2011. október 27 – 2011. október 31. között
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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

16 literes Héra beltéri fehér falfesték: 3990 Ft (249 Ft/liter)


