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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

korú gyermekek színvonalas ellátását biztosítja több éve
a Kölcsey u.16. és Petőfi u. 17.

alatt működő családi napközikben.

A gyermekekkel jól képzett szakemberek, óvónők, 
gondozónők foglalkoznak. Logopédiai foglalkozás  

vezetésére intézményünk külső szakembert alkalmaz.

Gyermekeink igény szerint részt vehetnek korcsolya  
és úszásoktatáson, valamint elsajátíthatják a lovaglás  

és a néptánc alapjait. FoGlalkozásaink:

Elérhetőségeink: tel: 06 30 607 48 00, 06 30 592 
52 22, 06 30 668 77 46

Honlapunk: kolyokkeszi.hu
Email cím: kolyokkeszi@gmail.com

Intézményünk 5. éve fogadja a gyermekeket. Min-
den évben bővítjük igénybe vehető szolgáltatása-
ink körét a szülői igények alapján. Ezévi újításunk 

az angol nyelv hétköznapi használata a napi tevékeny-
ségek során. környezetünk kialakításával, pedagógiai 
munkánkkal legfontosabb célunk a gyermekek egész-
séges fejlődésének biztosítása. a gyermekek mozgás-
fejlesztését az ovis tornán és néptáncon felül helyben 
igénybe vehető lovasoktatással, illetve szervezett úszás 
és korcsolya oktatással is végezzük.

a szülők részére, biztosítjuk, hogy napi szinten kö-
vethessék gyermekük tevékenységét. Rendszeresen 
készül fénykép és videó felvétel, melyek bekerülnek 
intézményünk internetes fotóalbumába, mely csak jel-
szóval tekinthető meg. E rendszeren belül tervezzük 
webkamera telepítését, hogy a szülők láthassák gyer-
mekeik mindennapjait. 

külsős programjaink szervezésével (pl. kirándulás, 
séta, színházlátogatás: bábszínház, gyermekelőadás) 
célunk a környezettudatos és kulturális nevelés. 

a fenntartó az anyagi lehetőségeihez mérten igyek-
szik a terheket levenni a szülők válláról, így az említett 
programok nagy részének anyagi vonzatát vállalja. 

a térítési díj csökkenthető önkormányzati támoga-
tás igénylésével illetve a fenntartótól kérhető étkezési 
hozzájárulással. 

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!

A kölyökkeszi családi napközi hálózat

Bölcsödés és óvodás

Vers és mondóka tanulás

Bábozás
Mese jelenetek, játékok bábokkal

Ritmus fejlesztés
Daltanulás, közös tánc

Torna foglalkozás
A mindennapos 15 perces tornán túl heti egy 

alkalommal 30 perces játékos gyakorlatok a gyer-
mekek készségeinek fejlesztésére

Kézműves foglalkozások
Gyurmázás, gyöngyfűzés, sókerámia,
terméskép készítés, hajtogatás,
festés, rajzolás

Játékos angol
Játékos nyelvhez szoktatás  
mondókázással, dalokkal, játékkal
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A kellemes szeptembe-
ri reggelen hívogató-
an szólalt meg a tan-
évkezdetét jelző csen-

gő a Bárdos Lajos Általános Iskola 
udvarán. Az ünneplőbe öltözött 
tanulókat, szülei-
ket, a városi tanév-
nyitón megjelent 
Dióssi Csaba polgár-
mestert és Lőrincz 
Andrást, a polgár-
mesteri hivatal in-
tézményirányítá-
si osztályvezetőjét 
kedves szavakkal 
köszöntötte Szi lágyi 
Sándorné igazgató-helyettes. A 
Himnusz közös éneklése után 
Asztalos Réka 4.b osztályos tanu-
ló, Szalai Borbála, a Csacsi című 
vidám versét mondta el.  

– Öreg iskolánkban is meg-
szólalt a csengő, amely egy új 
időszak kezdetét jelzi – kezdte 
tanévnyitó beszédét Horváthné 
Szentléleki Katalin. Minden tan-
évkezdés hoz valami újat, az idei 
is több változást tartogat mind-
annyiunk számára – folytatta az 
igazgató asszony, aki arról be-
szélt, hogy a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskolában az új tanévet 464 
tanuló 11 alsó és 8 felső tagoza-
tos osztályban 9 napközi és 1 ta-
nulószobai csoportban 40 peda-
gógus irányításával kezdi meg. 

Köszöntötte az első osztályt e 

szép szeptemberi napon elkezdő 
tanulókat és szüleiket, a tantes-
tületbe érkezett új kollégákat, és 
azokat a diákokat, akik más is-
kolából jöttek a Bárdosba. 

Örömmel beszélt arról, hogy 
hosszú évek vá-
rakozása után az 
alsó tagozat kultu-
rált körülmények 
között, szépen fel-
újított iskolában 
kezdheti meg a ta-
nulást. – Több éven 
át vártuk ezt a na-
pot, melyért köszö-

netünket fejezzük ki 
az önkormányzatunknak, hogy 
vágyunk megvalósult. Nagyon 
remélem, hogy mindannyian 
örömmel veszitek birtokba  osz-
tálytermeiteket, vigyáztok és 
óvjátok a környezetet – mond-
ta az igazgató asszony, aki felso-
rolta azt hét alsó tagozatos osz-
tályt, amely a részlegesen felújí-
tott, egykori szakmunkásképző 
kollégium épületében kulturált 
környezetben kezdheti el az új 
tanévet. 

– Elvárom, hogy óvjátok ér-
tékeinket, vigyázzatok a rendre 
és a tisztaságra – hangzott az is-
kola értékrendjét is hűen tükrö-
ző intelem. 

Majd a határozott igazgatói 
hang bársonyossá szelídülve az 
első osztályosok felé fordulva így 

szólt: „Megkülönböztetett sze-
retettel köszöntelek benneteket 
a Bárdos Iskola legifjabb diákja-
iként. Talán ti vártátok legizga-
tottabban a mai napot, az isko-
lakezdést. Bizonyára kíváncsiak 
vagytok, hogy milyen is lesz az 
iskola, milyen lesz a 
tanulás? Tanítóitok 
segítségével eljut-
tok a betűvetés, az 
olvasás, a számolás 
varázslatos vilá-
gába. Nagyon sok 
kaland, játék vár 
rátok, de mindez 
csak úgy lehetsé-
ges, ha nagyon fi-
gyeltek a tanító nénire. Fogad-
játok meg tanácsait, tanuljatok 
szorgalmasan, és viselkedjetek 
fegyelmezetten” – köszöntötte 
az elsősöket, akiket egyenként 
kézfogással is üdvözölt, miköz-
ben az „öregdiákok” feltűzték 
a Bárdos jelvényt a legfiatalabb 
diákok ingére. – Viseljétek büsz-
kén! – mondta, majd hozzátet-
te: „Ezennel a Bárdos Iskola ta-
nulóközösségének tagjaivá fo-
gadunk Benneteket! Kívánom, 
hogy szeressetek iskolába járni, 
szeressétek és tiszteljétek a ke-

zeteket mindig fogó tanítótokat, 
szerezzetek minél több tudást, 
örömet magatoknak, szüleitek-
nek és tanítóitoknak.

A kedves pillanatok után a 
szülőkhöz fordulva így folytat-
ta beszédét: „Tudom, nem köny-

nyű szülőnek lenni. 
Szülőnek és peda-
gógusnak az a kö-
telessége, hogy a 
gyermekek jövőjét 
tudatosan szervez-
ze… Az a célunk, 
hogy gyerekeink 
megtalálják helyü-
ket a világban, meg 
tanuljanak önállóan 

gondolkodni, ezért igyekszünk 
az egyéni képességeket és kész-
ségeket fejleszteni” – fogalma-
zott Horváthné Szentléleki Ka-
talin, aki ígéretet tett, hogy kol-
légáival együtt mindent meg-
tesznek e szép cél beteljesülése 
érdekében. „A közös együttmű-
ködés egymás tiszteletén alapul” 
– mondta a szülők együttműkö-
dését kérve. 

A tanév egyik kiemelt célját 
és feladatát: „A legtöbb, amit 
a gyermekeinknek adhatunk: 
gyökerek és szárnyak.” – Goe-
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Becsengettek...
a város háromezer diákja számára biztosított 
az eredményes tanulás feltétele

A nyári intézményi felújításoknAk köszönhetően DunAkeszi közel háromezer DiákjA számárA Az 
új tAnévben is minDen feltétel ADott A színvonAlAs és ereDményes tAnuláshoz. A városi tAnév-
nyitó ünnepséget A bárDos lAjos áltAlános iskolábAn renDezték, melynek hét Alsó tAgozAtos 
osztályA Az önkormányzAt 70 millió forintos támogAtásánAk köszönhetően új tAntermekben 
kezDhette el A tAnévet. A részlegesen felújított egykori szAkmunkásképző intézet kollégiumábAn 
kiAlAkított, és A kor követelményei szerint felújított tAntermeket Dióssi Csaba polgármester 
ADtA át A DiákoknAk, A jelenlévő szülőknek, A tAntestület tAgjAinAk.
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Az új köntösbe öltözött épület au-
lájában rendezett ünnepségen 
Dióssi Csaba az igazgató asz-
szonyhoz hasonlóan örömteli-

nek nevezte azt a pillanatot, amikor a ta-
nulók birtokukba vehették az épületben 
felújított tantermeket, melyre immár tíz 
esztendeje vár a Bárdos iskola közössége. 
Felidézte az egy évtizeddel ezelőtti idősza-
kot, amikor a tanulók kénytelenek voltak el-
hagyni a Kék iskola néven ismert könnyű-
szerkezetes épületet rossz műszaki állapo-
ta miatt. Múltak a várakozással teli évek… 
– Igazából három éve csillant fel a remény, 
hogy sikerül enyhíteni a Bárdos iskola fé-
rőhely gondjait, amikor a város visszakap-
ta a kollégium épületének használati jogát a 
Pest megyei Önkormányzattól – jelentette 

ki a polgármester. Majd arról beszélt, hogy 
igazából az ősszel megválasztott új önkor-
mányzat vette kezébe a megoldás kulcsát. – 
Hetven millió forintot költöttünk az épü-
let részleges felújítására. Hét tantermet és 
egy tanári szobát alakítottunk ki, felújítot-
tuk a szociális helyiségeket. Leszigeteltük a 
tetőt, az első emeleten kicseréltük az abla-
kokat, tornaszobát hoztunk létre, felújítot-
tuk a gépészetet – sorolta az elvégzett átala-
kításokat és felújításokat Dióssi Csaba, aki 
elmondta azt is, ha pályázati lehetőség kí-
nálkozik, akkor állami forrásból szeretnék 
végrehajtani a teljes épület felújítását. Ter-
veik között szerepel, hogy valamennyi ab-
lakot kicserélik, és külső hőszigeteléssel fe-
dik be az épületet. 

– Mindannyian tudjuk, ebben az ünnepi 
pillanatban is, hogy még bőven van tenniva-
ló a több szintes épületen, de mostantól ta-
lán könnyebb szívvel tudjuk kivárni a pályá-
zati lehetőségeket – jegyezte meg. A polgár-
mester elismerését fejezte ki a felújításban 
oroszlánrészt vállaló kollégáinak, a műsza-

ki osztály dolgozóinak – és Lőrincz András-
nak, a város oktatás és művelődési ügyeiért 
felelős osztályvezetőnek – akik sokszor még 
szabadságuk idején is intézték a felújítással 
járó feladatokat. Kijárt a polgármesteri elis-
merésből a kivitelezési munkálatokat végző, 
Szemper Plusz Építőipari Kft.-nek, amely jó 
minőségben, határidőre adta át a felújított 
területet. Kedves szavakkal méltatta a ta-
nárok lojalitását, akik türelemmel kivárták 
a megújulást, és nem kis részük van abban, 
hogy hét osztály megújult, szép, új környe-
zetben kezdheti el az új tanévet. Dióssi Csa-
ba megköszönte a szülők segítségét is, akik-
től azt kérte, hogy a jövőben is támogassák a 
hátralévő feladatok sikeres megoldását. – Az 
új tanévet el tudtuk kezdeni, de az látható, 
hogy a teljes épület még nem újult meg. Most 
70 milliót tudtunk költeni az épületre, de bí-
zom a folytatásban – jelentette ki a polgár-
mester, aki a rövid beszéd után – jó kíván-
ságait kifejezve – az önkormányzat nevében 
átadta az igazgató asszonynak a részlegesen 
felújított épületet. 

Valóban nagyon megfeszített tempóban 
készült el a felújítás, de boldogan jövünk 
ide, mert ez már a miénk – mondta öröm-
mel Horváthné Szentléleki Katalin, az el-
sős tanulók pedig virágcsokorral kedves-
kedtek Dióssi Csabának, és mindazoknak, 
akik aktív tevékenységükkel hozzájárultak 
a Bárdos Lajos Általános Iskola intézmény-
hálózatának bővüléséhez. 

A kedves hangulatú átadó ünnepség után 
a tanulók elfoglalták a felújított és szépen 
berendezett tantermeket. Jól érzékelhetően 
egy új korszak vette kezdetét a Bárdos isko-
la életében…

Az összeállítást írta: Vetési Imre
Fotó: KesziPress

the idézettel példázta: „Gyökerek, amivel ra-
gaszkodunk múltunkhoz, hagyományaink-
hoz, amelyek biztonságot és példát nyújta-
nak számunkra. Ez a hagyományápolás is-
kolánkban fokozott hangsúlyt kap az új 
tanévben, hiszen az ének-zene tagozat 40 
éves, iskolánk fennállásának pedig 90 éves 
évfordulójának méltó megünneplésére ké-
szülünk. Szárnyakat pedig a későbbi életük-
ben való boldoguláshoz, a tudás iránti vágy 
felkeltésével, egyéni képességeik fejlesztésé-
vel, tehetségük kibontakoztatásával, ápolá-
sával kaphatnak diákjaink.” – mondta tan-
évnyitó beszédében Horváthné Szentléleki 
Katalin igazgató asszony, aki minden jelen-
lévőt arra kért, hogy közös akarattal mun-
kálkodjanak a Bárdos Lajos Általános Iskola 
jó hírnevének öregbítéséért. 

Dióssi Csaba polgármester, országgyűlé-
si képviselő kedves szavakkal köszöntötte a 
tanévnyitó résztvevőit. Megkülönböztetett 
szeretettel szólt az elsős diákokhoz, akik éle-
tének emlékezetes napja az iskolakezdés, az 
első tanévnyitó. Felidézte a várakozás soha el 
nem múló pillanatait, melyet gyermekkorá-
ban ő is átélt. Négy gyermekes apaként tudja, 
hogy a nyár nemcsak a pihenés, hanem a cél-
kitűzések, fogadkozások időszaka is. – Biz-
tos vagyok benne, hogy valamennyi diák és 
szülő valamilyen fogadalmat tett az új tan-
év kezdetén. A mi családunkban is így tör-
tént. Szerencsés esetben a diák, a gyermek és 
a szülő fogadalma egybe esik. Nagyon nagy 
szeretettel kívánom mindannyiótoknak, 
hogy ezek a célok megvalósuljanak, a tanu-
lásban érjétek el azt, amit szeretnétek. Ne fe-
ledkezzetek meg róla – s ezt a tanároktól és a 
szülőktől is kérem –, hogy a gyerekeknek egy 
gyerekkora van – mondta Dióssi Csaba pol-
gármester, aki ünnepi köszöntője után hiva-
talosan is megnyitotta az 2011/12-es tanévet, 
melyhez mindenkinek sok sikert kívánt. 

Az ünnepség végén élményekben és ered-
ményekben gazdag új tanévet kívánt minden 
tanulónak Szilágyi Sándorné igazgató-he-
lyettes, akinek szavait a Szózat közös éneklé-
se követte. Az ünnepi emelvényen olvasható 
kínai közmondás: „A tanítók nyitják ki a tu-
dás kapuját, de belépned neked kell” – is azt 
üzente, hogy a diákok számára Dunakeszin 
is megkezdődött a 2011/12-es tanév…

Hét új tanteremmel bővült 
a Bárdos Iskola

A bárDos iskolA központi épületének uDvArán tArtott ünnepé-
lyes tAnévnyitó után hét Alsó tAgozAtos osztály tAnulói - Az 
intézmény vezetőivel és A meghívott venDégekkel együtt – átsé-
táltAk A néhány száz méterre lévő egykori szAkmunkásképző 
kollégiumánAk épületébe. Az önkormányzAt 70 millió forin-
tot forDított Az objektum részleges átAlAkításárA és felújítá-
sárA, melyet Dióssi Csaba polgármester ADott át HorvátHé 
szentléleki katalin igAzgAtó AsszonynAk Az ünneplőbe öl-
tözött tAnulók és szüleik jelenlétében. 
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T i szTe lT  Adózói n k !
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a helyi adók (építményadó, telekadó, 
iparűzési adó),  valamint a gépjárműadó 
2011. ii. félév befizetési határideje 2011. szeptember 15. napja.

Az Önkormányzat adócsoportja 2011. márciusában kiküldte a II. félév befizetéséhez 
szükséges csekkeket is, ezeken tudják a befizetést teljesíteni.

Amennyiben nem rendelkeznek ilyen csekkel, természetesen felkereshetnek minket személyesen ügyfélfogadási  
időben, illetve telefonon a honlapon megadott elérhetőségeken, külön kérésre továbbra is küldünk.

Kérjük tartsák szem előtt a befizetés határidejét, ugyanis késedelmes fizetés esetén pótlékot számítunk fel.

Kérdéseikkel továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal.
Köszönettel:

az Adócsoport dolgozói 

A rendőrség 2008 szep-
tember elsejével hir-
dette meg az iskola 
rendőre programot, 

mely az eddigi tapasztalatok 
alapján nagymértékben segítet-
te a gyermekek védelmére irá-
nyuló bűn- és baleset megelőzé-
si tevékenységet – kezdte a tájé-
koztatást a főhadnagy asszony. 
– Legfontosabb célja volt a gyer-
mekek biztonságérzetének javí-
tása, az, hogy érezzék, megbíz-
ható, hiteles, értük munkálkodó 
felnőttek állnak mellettük a csa-
ládi ház és az iskola falain kívül 
is. Fontos, hogy a rendőrség kö-
zelebb kerüljön az ifjúsághoz, és 
ezáltal pozitív kép formálódjon 
a testületről a gyermekben, szü-
lőkben, pedagógusokban egy-
aránt. Kiemelten fontos továbbá, 
hogy a programnak köszönhe-
tően kialakult információáram-
lás folyamatossága fennmarad-
jon az intézmények vezetői és a 
rendőrség helyi szervei között. 
Törekedni kell arra, hogy továb-
bi általános és középiskolák is 
kapcsolódjanak a kezdeménye-
zéshez.

A továbbiakban megtudtuk, 
hogy a Dunakeszi rendőrkapi-

tányság illetékességi területén 
2008 óta hét iskolában működik 
az iskola rendőre. Városunkban 
a Széchenyi István, a Fazekas 
Mihály, a Bárdos Lajos és a Szent 
István, Gödön a Németh László 
és a Huzella, Fóton a Fáy And-
rás Általános Iskolák csatlakoz-
tak ez idáig.

Kapitányságunkról az isko-
larendőri megbízatást elválla-
ló munkatársaink a tanév során 
elmennek szülői értekezletekre 
tájékoztatást tartani tevékeny-
ségükről – mondta a továbbiak-
ban az osztályvezető. – Évente 
két alkalommal fogadó órát tar-
tanak, melyről hirdetmények tá-
jékoztatják az iskolákat. Évente 

egyszer nyílt napot rendezünk 
a kapitányságon a tanulóknak, 
szüleiknek és a pedagógusok-
nak s itt ismerkedhetnek meg 
munkákkal. Nagy gondot for-
dítunk a közlekedési ismeretek, 
valamint a dohányzással, dro-
gozással, bűnmegelőzéssel kap-
csolatos helyes viselkedési for-
mák bemutatására. Minden is-
kolában plakáton tesszük köz-
zé az iskolarendőr elérhetőségét 
és igény szerint a szülők négy-
szemközt is találkozhatnak kol-
légánkkal. 

Tájékoztatást kaptunk arról 
is, hogy tanévkezdéstől egy hó-
napon át a kiemelten veszélyes 
csomópontoknál lévő gyalo-
gos átkelőhelyeknél a reggeli és 
a kora délutáni órákban rendőri 
és polgárőri segédlettel biztosít-
ják a tanulók úttesten való átha-
ladását. Városunkban a Kossuth 
utca-Károlyi utca kereszteződé-
sében és a Szent Imre téri kör-
forgalomnál, a Fóti út-Szakáll 
Ferenc utca-Batthyány Ele mér 
utca kereszteződésében, vala-
mint a Március 15-e térnél lévő 
piros átkelőhelyeknél adnak 
szolgálatot. Ellenőrzik a 2-es 
főút kerékpáros forgalmát is, 

Az elmúlt évben városunkbAn is sikerrel műköDött Az „iskolA renDőre 
progrAm”. számos lAkAlommAl tArtottAk ismeretterjesztő kurzusokAt 
közlekeDési, bűnmegelőzési témákbAn DiákoknAk s A tAnintézmények 
renDezvényeinek is visszAtérő venDégei voltAk A renDőrség képviselői. A 
most inDult tAnévben ismét kezDetét veszi ez A folyAmAt, melynek részlete-
iről kérDeztük serfőzőné kozma ilona renDőr főhADnAgyot, A DunA-
keszi  renDőrkApitányság közlekeDésrenDészeti osztályánAk vezetőjét.

ugyanis jelzéseket kaptak, hogy 
többen a forgalommal szemben 
is közlekednek. Azt is megtud-
tuk, hogy a gépjárművezetők-
höz hasonlóan a kerékpároso-
kat is megállíthatják a járőröző 
rendőrök, és a kötelező felszere-
lések hiányában húszezer forin-
tig terjedő helyszíni bírságot is 
kiszabhatnak.

Visszatérve az iskolarend-
őri programhoz, az Országos 
Rendőr-Főkapitányság adatai 
alapján 2001-ben az országban 
a közlekedési balesetben meg-
sérült illetve elhunyt gyerme-
kek száma 2461 volt, ezzel szem-
ben 2010-ben ez a szám 1808-ra 
csökkent. Ezen belül az elhunyt 
gyermekek száma 2001-ben 37 
volt, míg a múlt esztendőben 20 
gyermek esett áldozatul baleset-
nek. Még ez a szám is sok, sőt, 
még egy is sok, ezért is nagyon 
fontos, hogy az iskolások között 
sokat és sokszor beszéljünk a 
gyalogos és kerékpáros közleke-
dési szabályok betartásáról.

A programban együttmű-
ködő partnereink közül első a 
polgárőrség, de egészségüggyel 
kapcsolatos ismeretterjesztéssel 
bekapcsolódott a városi Vörös-
kereszt szervezet is, valamint a 
Szuperbringa programmal tár-
sult a Kormányhivatal (korábbi 
nevén Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság) is. Terveik szerint az idei 
tanévben az ötödiktől nyolcadik 
osztályokig a biztonságos kerék-
pározástól a felszerelési ismere-
tekig tanfolyamszerű előadáso-
kat tartanak és kerékpáros iga-
zolványt is kapnak a résztvevő 
tanulók – közölte befejezésül a 
főhadnagy asszony.

Katona M. István
A szerző felvétele

újra indul 
„az iskola rendőre” 

program

Serfőzőné Kozma Ilona főhadnagy
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Ünnepi köszöntőjében Bo csák 
Istvánné önkormányzati kép-
viselő, családügyi tanácsnok 
elöljáróban az államalapítás 

történelmi előzményeiről szólt, majd ki-
emelte, hogy Szent Istvánnak nem egy po-
gány népet kellett megtérítenie, hanem – 
felismerve a történelmi szükségszerűséget 
– egységes nemzetet teremtett a honfogla-
ló törzsek szövetségéből. A pápa által kül-
dött koronával királlyá koronázták és ez-
zel elkötelezte magát a kereszténység mel-
lett. Ő maga nem csak azonos lett a hittel, 
annak erkölcsi tanításaival, hanem példát 
is mutatott meggyőződéséről.

Beszéde további részében – utalva arra, 
hogy augusztus 20-a az Új kenyér ünnepe 
is – a kenyér méltóságát ecsetelte, hangsú-
lyozva, hogy mindennapi életünkben nagy 
a becsülete. „A magyar ember a kenyeret 
életnek nevezte. Azért, mert a kenyér az 
élet, akinek kenyere van, az nem éhezik”.

Az új óvodáról szólva kiemelte, hogy az 
intézmény nem jöhetett volna létre a kö-
zösség, a városban lakó emberek segítsé-
ge, önzetlen összefogása nélkül. A névadó-
ról elmondta, hogy Árpádházi királyleány 
volt, aki messze idegenbe szakadva, már 
gyermekként is lehajolt a szegényekhez, az 
elesettekhez.

Végezetül kijelentette: „Az ünnep en-
nek az összetartásnak is a megtestesítője. 

Jelképezi azt az utat, melyen járnunk kell, 
hogy az erkölcsileg, emberileg és gazdasá-
gilag mélyre süllyedt országunk felemel-
kedhessen és betölthesse azt a helyet Eu-
rópában, melyre méltán hivatott.”

Emelkedett pillanatok következtek. Az 
Új kenyeret a városban működő négy tör-
ténelmi egyház képviselője, Szabó József 
László római katolikus atya, Bubrik Mik-
lós görög katolikus parókus, Szőke Attila 
református lelkész, valamint Csikány Ka-
talin evangélikus lelkész áldotta meg. 

Ezt követően a szervező, koordinátor 
Szabó József László atya – kit méltán ne-
vezhetünk óvodaépítőnek is – a létesít-
ményről szólva elmondta, hogy a munká-
latokat mintegy 600 önzetlen ember ado-
mánya segítette, akik szinte valamennyi-
en városunk lakói, de érkeztek összegek 
az ország más városaiból, sőt Vancouver-
ből és Erdélyből is. Tekintélyes mennyi-
ség, mintegy 240 millió forint jött össze, 
mely nélkül az intézmény nem készülhe-
tett volna el. Ezt kiegészítette azzal, hogy 
még várnak adományokat azért, hogy egy 
esztendő múlva a még meglévő adósságo-
kat is kiegyenlíthessék. 

Augusztus 20-án azt a köteléket ünne-
peljük, amely összeköt minket, mondta 
pohárköszöntőjében Szabó József önkor-
mányzati képviselő, kisebbségi és egyház-
ügyi tanácsnok. Utalt II. János Pál pápa 

éppen húsz évvel ezelőtti, a Hősök terén 
elmondott, ma is aktuális, figyelemre mél-
tó gondolataira: „Csak akkor lesz boldog 
és biztonságos a házatok, ha nagylelkűen, 
a közös európai ház felépítésén fáradoztok 
a nyitottság, a szolidaritás és az együttmű-
ködés szellemében…”

Hozzátette ehhez a képviselő: „Ne fala-
kat építsünk a világ és magunk közé, jóval 
inkább széles, de erős ajtókat, nagy, de jól 
szigetelt, ütésálló, minden irányba nyitott 
ablakokat.  Rombolni lehet vaktában, ösz-
tönösen engedve a pillanat hevének. Kü-
lön-külön bármit lerombolhatunk, de kö-
zösséget, közös hazát építeni csak együtt 
tudunk. Szent István öröksége ezt követe-
li meg tőlünk!”

Az ünnepségen színvonalas műsorral a 
Dr. Gyombolainé Kindler Edit által vezé-
nyelt Servite Ökumenikus Kórus közre-
működött. A városi rendezvények sorába 
tartozott még a Szent Imre Római Katoli-
kus Templomban tartott ünnepi szentmi-
se, melyen ugyancsak sor került az Új ke-
nyér megáldására.

Katona M. István
Fotó: KesziPress

Ünnepség Szent István napján
Az állAmAlApító szent istván király emlékére renDezett városi 
ünnepség helyszíne iDén renDhAgyó móDon Az újonnAn elké-
szült, impozáns és szeptember elsején megnyílt, 150 óvoDás korú 
gyermek befogADásárA AlkAlmAs szent erzsébet kAtolikus óvo-
DA volt. A közönséget, melynek sorAibAn több önkormányzAti 
képviselő is megjelent, Dászkál istvánné, Az óvoDA vezetője kö-
szöntötte. bevezetőjében megemlékezett államalapító 
nagy királyunkról, majD szólt az óvoDa névaDójáról, 
Aki kenyérrel tápláltA A szegényeket.

aktuális

Bocsák Istvánné

Szabó
József László

Dászkál Istvánné Szabó
József
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körzeti képvise lőink jelentik

K érem engedjék meg, 
hogy néhány mon-
datban ismertessem 

Önökkel az elmúlt időszak 
lakóhelyünket érintő ered-
ményeit.

– Elkészült a kerékpárút 
a Fő út – Liget utca szaka-
szon. Kérem az autósokat, 
fokozott figyelemmel legye-

nek, mivel a Liget utcán fek-
vőrendőr került elhelyezés-
re a Stromfeld utca magas-
ságában, a kerékpárosok 
védelme érdekében.

– Az Elektromos Művek a 
Hársfa, a Katona József, a 
Liget és a Rév utcában ki-
cserélte a magasfeszült-
ségű villanyoszlopokat. Az 
áramkimaradás és a közle-
kedés akadályozása miatt 
ezúton is elnézésüket kér-
jük.

– A lakók kérésének meg-
felelően a Kiserdő utcában 
egy csapadékvíz elnyelő 
került megépítésre; a Kis-
dobos utcában pedig a csa-
padékvíz elnyelő bevezető 
nyílását kijavítottuk, bővítet-
tük. A Zoltán utcai szikkasz-

tó árok kitisztítása és bőví-
tése is megtörtént.

– A Kikelet utcában meg-
kezdődtek az útépítési mun-
kálatok. 

– Szeptember 16. és 18. 
között kerül megrendezésre 
a Dunakeszi Feszt a Kato-
nadombon, melyre minden-
kit nagy szeretettel várunk.

Észrevételeikkel, ötlete-
ikkel a jövőben is bizalom-
mal keresni szíveskedje-
nek, mint azt eddig is tették 
(tel.: 30-528-4550, e-ma-
il: vincze.geza56@gmail.
com).

Vincze Géza 
az 1. számú 

Választókerület 
képviselője

Fejlesztések a Révdűlőben

Örömömre szolgál, hogy a válasz-
tókerületemben elkészült a Júlia, 
Tünde és Hóvirág utcák aszfaltozá-

sa. Az útépítések mellett más területen is 
történt felújítás a nyár folyamán. Bölcsőde-
Óvoda, sőt a Napsugár Idősek Otthoná-
ban is. A felújításra fordítható pénzösszeg-
ből az épület liftjének a teljes rekonstrukci-
ója elkészült, korszerűsítésre kerül a fűtési 
rendszer, valamint három szobában fürdő-
kádak helyett tusolók kerülnek beépítés-
re. Ezzel is az otthonban élő idős emberek 
mindennapos gondjain kívánunk könnyíte-
ni. Segítséget kértem önkormányzatunkon 
keresztül a Rendőrségtől a sűrűbb járőrö-
zésre, mivel nagyon sok a besurranó tol-
vajlás, a trükkös lopás, amit főleg az idő-
sebb korosztály számlájára követnek el. A 
főbb útvonalakon kívül szintén kértem a sű-
rűbb sebesség mérést, a magasabb szank-

cionálást. Továbbiakban is nagy gondot 
okoz a parlagfű pollenkoncentráció az al-
lergiás betegek körében. Tisztelettel kérek 
minden érintett lakótársat, hogy az ingatla-
nán illetve az utcafronton végezze el az ir-
tást. Szeptember hónaptól szeretnénk biz-
tosítani kedves lakótársaink részére a házi-
orvos által felírt gyógyszerek kiváltását, mi-
vel ezen területen nincs gyógyszertár, így a 
Szent Imre patikából a gyógyszertár veze-
tő asszony rendelési napokon eljön a Klub-
házba és felveszi a megrendelést, és a kö-
vetkező napon kihozza. Ha bármiben segít-
ségre van szükségük kérem jelezzék felém 
a megadott elérhetőségeimen. 
Tel.: +36 30 508 4464
Levélcím: 2120 Dunakesz Fő ú. 25.
Email: fodornemarika@citromal.hu.

Fodor sándorné  
7. számú választókörzet képviselője

Megújuló bölcsőde és idősotthon

Első helyen az Andrássy utca

A 2014 végéig leaszfaltozásra kerülő 63 dunakeszi földút közül elsőként az 
Andrássy utca kapott új burkolatot. A július elejére elkészült Andrássy utca tel-
jes hosszában, közel 320 méteren és 4 méter szélességben készült el. Az ed-

digi homokos talaj beitta az esővíz nagy részét, az utcában élők aggódnak, hogy az 
aszfaltozás után az esőzésekkor komoly mennyiségű víz ott marad az aszfalton. A 
Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályának munkatársaival, az út tervezőjével és az 
ott élőkkel közösen a helyszíni bejárást követően, a jelenlévők ígéretet kaptak a ter-
vezőtől, hogy a lehetőségek számbavétele után a csapadékvíz elvezetésére kidol-
gozza a mindenki számára megfelelő megoldást. 

erdész zoltán, alpolGármester 
a 10. számú választókerület képviselője

Befejeződött a 
Kisalagi és Szántó 
utcák aszfaltozása

A Szántó utcában a csapadékvíz elve-
zető árokkal kialakításával kapcsola-
tos utolsó munkálatok vannak folya-

matban. Az aszfaltozás során a lehetséges 
legnagyobb mértékig figyelembe vettük a la-
kosság javaslatait és kéréseit.  Sokan jelez-
ték nekem, hogy problémák vannak az áru-
házak által működtetett buszjáratok nem vá-
sárlási célú igénybevételével kapcsolatban. 
Az eddigi szóban történt megállapodást a 
napokban írásban is szentesíti a Polgármes-
teri Hivatal és az érintett áruházak vezetősé-
ge, amely várhatóan megoldja a problémát. 
Több kérdést kaptam a város postai ellátott-
ságával kapcsolatban. Törvényi előírás sze-
rint Dunakeszin három postának kell működ-
nie, amelyhez hozzájön, hogy lakott területtől 
legfeljebb mekkora távolságra lehet a legkö-
zelebbi posta. Ezeket a feltételeket a Magyar 
Posta felülteljesíti. A városvezetés korábban 
több levelet küldött a Postának azzal az in-
dokkal, hogy az új lakóparkokkal Dunake-
szi létszáma gyakorlatilag megduplázódott, 
a törvényi feltételeknek így is megfelelnek. 
A bővítéssel kapcsolatos tárgyalásainkat en-
nek ellenére tovább folytatjuk. 

Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt vá-
lasztópolgárokat, hogy a hónap utolsó hétfő-
jén, szeptember 26-án 18:30 órakor fogadó-
órát tartok a Kinizsi pálya irodahelyiségében, 
amelyre minden érdeklődőt tisztelettel várok. 

dr. thoma csaba 
a  8. számú választókerület képviselője

Fazekas Iskola  
fejlesztése

Körzetünk fejlesz-
tésén munkál-
kodom ezért is 

nagy öröm, hogy Önö-
ket tájékoztathatom a 
Fazekas Mihály Álta-
lános Iskola tornater-
mének felújításáról.  A 
2000 m2-es bitumenes 
hullámlemezes tetőfelület cseréje a napokban 
fejeződött be. Az elöregedett tetőt, korszerű öt-
vözött-acél, horganyzott és festett trapézlemez-
re cseréltettük le. Amennyiben Ön is fel kíván-
ná venni velem a kapcsolatot a választókerüle-
tet érintő ügyekkel kapcsolatban ezt megteheti 
az alábbi elérhetőségeimen: tel: +36-70/368-
8249, e-mail: botkagabor@fidesz.hu

botka Gábor 
az 5. számú választókerület képviselője



körzeti képvise lőink jelentik

A Tóvárosban és a Toldi-Domb-
liget lakóparkban kutyaürülék 
gyűjtő tartályok megérkeztek, 

kihelyezték őket mindkét lakópark-
ban a kutyások megszokott sétáló 
útvonala mentén. A kutyatulajdono-
sok nagyon örülnek, hogy a teli nej-
lon zacskókat már nem kell hazavinni. 

Sok ember azonban nem tartja tiszte-
letben, hogy ezek a gyűjtők négylábú 
barátaink számára készültek. Néme-
lyiket sok, egyéb szeméttel rakják tele 
úgy, hogy a kutyaürülék számára már 
nem marad hely. Kérem a lakosságot, 
hogy ezekbe a tartályokba ne rakja-
nak egyéb szemetet.

A 9. számú választókerületben több 
mint egy hónapja befejeződött az út-
építés. Azóta két utca, a Vereckei és 
a Hargita utca lakói élvezik a szilárd 
burkolat minden előnyét. Az viszont 
már az útépítés alatt kiderült, hogy az 

esővíz a Toldi utcára fog ömleni, mi-
vel mindkét utca abba az irányba lejt. 
Közös kezdeményezésünkre az Ön-
kormányzat gyorsan intézkedett, és 
mindkét utca Toldi utca felőli végére 
egy-egy csapadékvíznyelő kutat épít-
tetett. A legutóbbi nagyobb esőzéskor 
mindkét kút jól vizsgázott.

Lakossági kezdeményezésre el-
kezdjük a Tóváros lakópark kerítésé-
nek a lebontását. A terület elhanya-
golt, barátságtalan látványt nyújtott. A 
jelenlegi tervek szerint a terepet ren-
dezni fogja az Önkormányzat, bokro-
kat és fákat telepítenek a kerítés he-
lyett. Az élő sövény védelmet nyújt a 
Kossuth utca forgalma miatt keletke-
ző por és zaj ellen. A tereprendezés-
sel egyidejűleg a csapadékvíz elveze-
tése is rendeződik.

Évek óta keserítette meg egy-egy 
kiadós eső a Kismarton utca lakói-
nak életét. Mivel a Tóváros egyik leg-
mélyebb területe éppen itt, a tó mellett 
van, úgy tűnhetett, hogy a tó kilépett a 
medréből, az úttest egy hosszú sza-
kaszon víz alá került, nem egyszer a 
játszóteret is víz borította. A lakók fel-
lélegezhetnek, mert a nyáron kiépült 
a tótól a Tisza utcáig a 194 m hosszú 
csővezeték, mely a csapadékvizet a 
főgyűjtőbe vezeti. Ez az a főgyűjtő ve-
zeték, amely az elmúlt évben pályáza-
ti pénzen épült a Tisza utcától a Liget 
utcán át a Dunáig. 

bocsák Veronika
a 9. számú Választókerület 

képviselője

Tóvárosi hírek

A földutak aszfaltozásának első ütemének ré-
szeként befejeződött a Petőfi utca és a László 
köz aszfaltozása. A kivitelezés minősége ér-

dekében a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Tele-
pülésüzemeltetési Osztályának munkatársai, a kivi-
telező, és jómagam több esetben tartottunk műszaki 
bejárást, hogy az építkezések a tervek szerint zajla-
nak-e. A bejárások 
során, a felmerült 
problémákra sike-
rült megnyugtató 
megoldásokat ta-
lálnunk. Arra ké-
rem ezen utcák la-
kóit, hogy a jövő-
ben az ott felme-
rülő problémákat 
szíveskedjenek je-
lezni felém, hogy 
azokat garanci-
ális hibák javításaként érvényesíthessük a kivi-
telező felé. A Petőfi utcából már hozzám érke-
zett csapadékvíz elvezetési problémára a Műsza-
ki Osztály segítségével már keressük a megoldást.  
A Május 1. utcának a Kert és a Szent István utca kö-
zötti lakói jelezték, hogy az erre a szakaszra még 
korábban kivitelezett nyomott csöves rendszerű 
szennyvíz elvezető rendszer sorozatosan meghibá-
sodik. A problémát továbbítottam a Polgármesteri Hi-
vatal Műszaki Osztályára és kértem a korábbi tervek 
felülvizsgálatát. Ez nagy valószínűséggel hosszabb 
időt vesz igénybe. Az eredményről tájékoztatást 
adok. A László utcai lakók megkeresésére indítványt 
nyújtottam be az utca egyirányúsírására, amelyet az 
Önkormányzat jóváhagyott. Ezzel kapcsolatos mű-
szaki kivitelezés (táblák kihelyezése) a napokban 
várható. E-mail: joszabo01@t-online.hu, levelezé-
si cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

szabó józsef 
a 3. számú választókörzet képviselője

A z Eszterlánc Óvoda egyik 
tagóvodája az Alagi Tag-
óvoda, amely az 1950-

es évek elején nyitotta meg elő-
ször kapuját, az akkori feltörekvő 
nemzedékünk számára. 20 évvel 
később a „település” rohamosan 
gyarapodó lélekszáma, és ter-
mészetes velejárója, gyermeke-
ink növekvő száma szükségessé 
tette az óvoda bővítését, a Tag-
óvoda 70-es években épült má-
sik felének építését. Az ezredfor-
dulót átlépve már az óvodai neve-
lés a művészetek eszközeivel, al-
ternatív program alapján történik. 
Oláhné Juhász Éva korábbi elő-
deihez hasonlóan immár 2007 
óta végzi lelkiismeretesen veze-
tői munkáját. A Tagóvoda első 

embere szerencsés embernek 
vallhatja magát, mivel ő valóban 
azt csinálja, amit szeret, irányítói 
feladatai mellett, szervez és cso-
portfoglalkozásokat tart a Nyuszi 
csoport óvodapedagógusaként. 
A 2011. évi felújítási tervben 4 he-
lyiség, 3 csoportszoba és a torna-
szoba festése szerepelt. A nyár 
folyamán 1 csoportszoba és a 

tornaszoba festése valósult meg. 
Az előzőek ellenére elégedett az 
eredménnyel a tagóvoda vezető-
asszonya, mivel elmondása sze-
rint a tárgyi feltételek évről évre 
javulnak, és biztos benne, hogy a 
másik két csoportszoba festésé-
re a 2012-es esztendőben sor fog 
kerülni. A jövőre nézve vannak 
még egyéb tennivalók, a padlózat 
PVC cseréje, mely az egyik cso-
portszoba öltőzőjében szüksé-
ges, de tán, ami még ennél is fon-
tosabb a már említett tornaszoba, 
és azonkívül még 4 csoportszoba 
nyílászárójának cseréje (az utcai 
fronton lévő 2 csoportszoba nyí-
lászárója még 2004-ben megtör-
tént).  Oláhné Juhász Éva tovább-
ra is optimista, munkatársaival 

együtt bízik benne, hogy az éven-
te szükséges felújítások meg fog-
nak történni. Munkájához kívánok 
sok sikert, és jó egészséget!

hircz tamás 
a 6. számú Választókörzet 

képviselője

Helyzetkép az Alagi Tagóvodáról

Elkészült útjaink
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Akiknek pedig nincs kutyájuk, azért 
szorgalmazták egy ilyen terület kiala-
kítását, hogy a park egy meghatározott 
területén legyenek elkülönítve azok a 

kutyák, amelynek jogos mozgásigényét ilyen mó-
don lehetne kielégíteni. Mind a két csoport már 
hosszú hónapok óta kérte a körzet képviselőjét, 
hogy találjon valami megoldást a terület kialakí-
tására. Kárpáti Zoltán, aki mint mondta, fontos-

nak érezte, hogy a jogos választói igényeknek ele-
get tudjon tenni, felkereste a problémával a Pol-
gármesteri Hivatal műszaki osztályát. A város 
polgármesterének támogatásával sikerült mára 
elérni, hogy a Szent István park déli részén egy 20 
méterszer 60 méteres terület lett lekerítve, ahol a 
kutyafuttató kialakításra kerülhet. Több lakótól 
is komoly segítséget kapott a képviselő, akik kö-
zül Soltész Balázst emelte ki Kárpáti Zoltán, mint 
a kutyafuttató egyik első kezdeményezőjét. 

Mint lapunk megtudta, az esztétikai szem-
pontok is fontos szerepet játszanak a kialakítás-
ban, hiszen a kutyafuttató külső váza fából ké-
szült, környékére új facsemetéket is ültettek, s két 
padot is elhelyeznek a jövőben. Kárpáti Zoltán 
vágya az, hogy ez lehessen az a terület, ahol a la-
kótelepen élő kutyatulajdonosok kulturált körül-
mények között tudnak foglalkozni házi kedven-
ceikkel. Természetesen a higiéniai szempontokat 

sem kívánják szem elől téveszteni, hiszen a ku-
tyapiszok összeszedésére zacskókat biztosítanak, 
melyet egy külön, erre a célra készült szemetes-
ben lehet majd elhelyezni.

Kárpáti Zoltán reményei szerint a kutyafutta-
tót az ott lakó állattulajdonosok egy hónapon be-
lül birtokukba is vehetik. A távlati célokról szól-
va azt is elmondta a képviselő, hogy a Meder utca 
környékén még ebben az évben igyekeznek meg-
oldást találni a parkolási gondok enyhítésére.

Kutyafuttató a Szent István parkban
A lAkótelepen, A szent istván pArk körül élők közül több kutyA-
tulAjDonos is megkereste kárpáti zoltánt, hogy házi keD-
venceik számárA nem nyílnA-e lehetőség egy kulturált kutyA-
futtAtó kiAlAkításárA.

A kezdést délután kettő órá-
ra, a zárást este tíz órára 
tervezték s a két időpont 
között vidám forgatag, hi-

hetetlen jókedv, felhőtlen szórakozás 
tette sikeressé a délutánt. És még va-
lami más is történt, ami talán a leg-
főbb célja volt a rendezvénynek. De 
erről beszéljen az ötletadó s a szerve-
zés oroszlánrészét vállaló házaspár, 
Tolmácsi János és felesége Ágnes.

Az eredeti ötlet mellett az is erő-
sítette elhatározásunkat, hogy olvas-
tuk a Dunakeszi Polgárban képvise-
lőnk, Seltenreich József nyilatkozatát 
arról, hogy itt, ahogy fogalmazott, a 
Lakótelep szívében  olyan programo-
kat lehetne szervezni, amelyek köze-
lebb hozhatják egymáshoz az itt élő 
családokat – tájékoztatott Tolmácsi 
János. – Szándékaink így találkoz-
tak. A képviselő úr segített besze-
rezni a szükséges engedélyeket, mi 
pedig a programokat állítottuk ösz-

sze. – Felesége hozzátette: – Legfőbb 
célunk az volt, hogy ismerkedjenek, 
barátkozzanak egymással az itt élők, 
hogy például a liftbe beszállva ne a 
falat nézzék, hanem ismerősként üd-
vözöljék egymást az emberek.

Terjedt a kezdeményezés híre, so-
kan jelentkeztek az ötletekkel, vagy 
éppen aktív részvételt vállaltak a ren-
dezvény lebonyolításában. Tolmácsi 
úr kulturális és művészeti szakterü-
leten vállalkozóm, így neki nem je-

lentett gondot a programok összeál-
lítása és a szervezés.

Mi minden várta a lakókat? Erdé-
lyi ízesítésű gulyást főzött Simon Jó-
zsef és Sebő Ferenc. Elfogyasztásához 
kétszáz jegyet bocsátottak ki kétszáz 
forintos árban s délre mind elfo-
gyott.  Az utolsó pillanatban „ugrott 
be” a Fóti Motorbarátok Köre vete-
rán motorkerékpárok és autók kiállí-
tásával. Két nagy tál lekváros buktát 
sütött és osztott szét Nagy Sándorné 
és édesanyja. Gyerekek és szüleik tet-
ték ki a zsibvásárra a már szükségte-
lenné vált, de kifogástalan állapot-
ban lévő kinőtt gyermekruhákat és 
játékokat. A gyerekeket várta még az 
ugrálóvár, a vattacukor, az arcfestés 
és nem utolsó sorban a Tengerecki 
Alapítvány vezetője, Tolmácsi Ág-
nes. Többek között környezetvéde-
lemmel kapcsolatos játékokkal, pa-
pírmunkákkal kötötték le az érdek-
lődő gyermekek figyelmét.

A park közepén lévő dombon egy-
mást váltották a zenés programok. 
Először a Dunakeszi Koncertfúvó-
sok muzsikáltak, majd az itt élő ama-
tőr énekesek és zenekarok következ-
tek, köztük egy jazz-trió és a kemény 
rockzenét játszó York együttes. Este 
pedig a Farkas Ferenc Művészeti Is-
kola dániai turnéra induló szimfoni-
kus zenekara adott színvonalas kon-
certet.

Számos vállalkozó tombola aján-
dékot ajánlott fel, a fődíj egy egész 
napos családi belépő volt az Aqua-
world-be. a pókerjáték kedvelői több-
fordulós versenyben mérhették össze 
szerencséjüket és tudásukat.

A piknikre többszázan jöttek el s 
láthatóan mindenki jól érezte magát. 
Örömmel nyugtázta ezt Seltenreich 
József is:

Azon igyekeztünk a szervezőkkel, 
hogy ez a hely legyen a Lakótelep szí-
ve. Látva és tapasztalva a nap sikerét, 
úgy gondolom, ez a szív most meg is 
dobbant. Köszönetet mondok a szer-
vezőknek, segítőknek a munkájukért 
s úgy gondolom, hagyományt terem-
tettünk. Fontos, hogy ez nap nem 
politikai rendezvény volt, hanem 
igazi, vérbeli családi, baráti, közös 
örömteli délután. Többen kérdezték, 
lesz-e folytatása? Mindenképpen 
szeretnénk jövőre ismét megszervez-
ni, mert láthatóan megéri.

Katona M. István
A szerző felvételei

Megdobbant a lakótelep szíve
egy AlkAlommAl tolmáCsi jános, A bArátság úti lAkótelep egyik lAkójA meg-
szólított néhány férfit, Akik A ház előtti pArk ArrA AlkAlmAs helyén hAlászlé-
főzéshez készülőDtek. beszélgetés közben felvetőDött, hogy jó lenne több lA-
kótárs bevonásávAl közös hétvégi bográcsozást, Afféle pikniket renDezni. s 
miként Az lenni szokott, Az ötlet „burjánzAni” kezDett. hA már piknik, legyenek 
vonzók A progrAmok, legyen műsor, sörsátor, gyermekjátszó, miegymás. így 
született meg A nem várt, De remélt „csoDA”: szeptember 3-án A bArátság út 35-45-
ös és A gArAs utcA 2-12-es lAkótömbök közötti pArkbAn megrenDezték Az első 
lAkótelepi pikniket.
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A DMRV Zrt. straté-
giai céljai közé tar-
tozik, hogy a rábí-
zott vízi közművek 

állapotát, műszaki színvona-
lát minden lehetséges eszköz-
zel javítsa a hatósági előírások 
betartása, a környezet védel-
me és a fogyasztói elégedettség 
növelése érdekében – mondta 
projektzáró beszédében a Tár-
saság vezérigazgatója, aki re-
ményét fejezte ki, hogy egyút-
tal egy több évtizedes folyamat 
kezdetét is köszönthetik a re-
konstrukció megvalósításával. 
Vogel Csaba kiemelte, hogy a 
DMRV Zrt. éves szinten a víz 
és csatornadíj bevételek közel 
20%-át fordítja rekonstrukci-
óra és innovációra. A felada-
tok közül kiemelt fontosságú 
volt a 35 éve épült Dunakeszi 
Szennyvíztisztító Telep fejlesz-
tése, amely öt település lakos-
sági és ipari szennyvízét kezeli 
napjainkban. Az állami tulaj-
donú telep vagyonkezelőjeként 
a DMRV Zrt. szem előtt tartja 
a költséghatékony és szakszerű 
üzemeltetést, a környezet vé-
delmét, és az erre vonatkozó 
előírások betartását. 

 A beruházásnak köszön-
hetően a tisztító kapacitás je-
lentősen bővült, kiépült a 
denitrifikációt (nitrát eltávolí-
tást) szolgáló technológia is. A 

fejlesztés révén a telep 10 ezer 
köbméter szennyvíz befogadá-
sára és tisztítására vált alkal-
massá. A rekonstrukció kereté-
ben két darab 2700 köbméteres 
levegőztető, 600 m³ térfogatú 
új utóülepítő, új iszapvíztelení-
tő gépház és iszap elősűrítő lé-
tesült. Környezetbarát techno-
lógia (UV fertőtlenítés) szol-
gálja a tisztított szennyvíz 
fertőtlenítését. A technológia-
váltással egyes meglévő létesít-

mények is átalakultak. 
Az építési munkákat követő-

en, 2011 tavaszán lezárt 6 hó-
napos komplex próbaüzem a 
tervezett tisztítási paraméte-
reket visszaigazolta – jelentet-
te be a vezérigazgató, aki sze-
rint jól jelzi a telep felújítási és 
kapacitás bővítésének aktua-
litását, hogy az elmúlt hóna-
pokban közel 600 új ingatlan 
csatlakozott rá a DMRV Zrt. 
hálózatára. A sikeres és ered-

ményes projekt lezárásaként 
Vogel Csaba, a DMRV Zrt. ve-
zérigazgatója 2011. augusztus 
24-én felavatta a beruházás-
hoz kapcsolódó emlékeztető 
táblákat, miközben köszöne-
tet mondott a tervezőknek, a 
szakmai munkában aktív sze-
repet vállaló DMRV Zrt. mun-
katársainak, a kivitelezésben 
közreműködő cégeknek, a ha-
tóságoknak, és a szaktárca 
képviselőinek.

A  DMRV Zrt.  egymilliárdos beruházással 
korszerűsítette a dunakeszi szennyvíztisztító telepét

A projekt AlApvető céljA volt, hogy A DunAkeszin 
lévő szennyvíztisztító telep AlkAlmAssá váljon 
A beérkező szennyvíz hAtárértéken belüli tisz-
tításárA. A több mint egymilliárD forint össze-
gű beruházás 2009-ben kezDőDött, Amelyhez 
A DunA menti regionális vízmű zrt. (Dmrv zrt.) 
keop pályázAt keretében 600 millió forintot 
meghAlADó uniós támogAtást nyert el. emel-
lett Az óriás cég önerőből 405 millió forinttAl, 
A szAktárcA 80 millióvAl járult A fejlesztés meg-
vAlósításához. A projekt lezárásAként vogel 
Csaba, A Dmrv zrt. vezérigAzgAtójA 2011. Au-
gusztus 24-én felAvAttA A beruházáshoz kAp-
csolóDó emlékeztető táblákAt.
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A beruházás révén jelentősen 
megváltozott a főút arcula-
ta, rendezettebbé, kulturáltab-
bá vált a környezete, új gyalog-

átkelőhelyek, autóbuszmegállók és parko-
lóhelyek épültek. Az úttest két oldalán, a 
KRESZ követelményeit is kielégítő műsza-
ki megoldással kiépített kerékpárút gyor-
san benépesült. Idősek és fiatalok egy-
aránt használják a városi kerékpárút leg-
újabb szakaszát. Aki csak egy félórát is 
eltölt a mozgalmas 2-es főút színes forga-
tagának szemlélődésével, az maga is rá-
csodálkozhat a kerékpározók sokaságára. 
Az utcakép látványos színfoltja a város-
on áthaladó sárgamellényes külföldi turis-
ták konvoja. De jól érzékelhető, hogy lakó-
társaink közül sokan vannak, akik a „drót 
szamár hátán” közlekedve keresik fel az 
üzleteket, intézik ügyeiket. Van, aki kis-
korú gyermekével tandemben fedezi fel a 
várost…

Egy-egy ilyen kép láttán van, aki óvatos-
ságra int a balesetveszélyre figyelmezetve. 
De azzal a véleménnyel is szembesülhe-
tünk, amely bírálja az SZTK mellett kiala-

kított autóbuszmegálló kiépítését, mert az 
intézethez Vác irányából érkező, befordu-
lásra várakozó gépjárművek sokszor aka-
dályozzák a mögöttük közlekedők tovább-
haladását. Persze vannak, akik azért kor-
holják az önkormányzatot, mert az úttest 
szélességét csökkentve alakította ki a ke-
rékpárút sávját a kivitelező. 

A lakossági észrevételeket ismeri a vá-
ros polgármestere is, aki természetesnek 
tartja, hogy egy ilyen jelentős beruházás-
ról eltérő vélemények is napvilágot látnak. 
Dióssi Csaba a képviselő-testület tagjai-
hoz hasonlóan tiszteletben tartja a jobbító 
szándékkal megfogalmazott kritikai ész-
revételeket is. S mint arról lapunknak nyi-
latkozva elmondta: a beruházás előkészítő 
szakaszában és kivitelezés közben is igye-
keztek a lakossági véleményeket és kérése-
ket figyelembe venni, amit a műszaki és 
jogi keretek megengedtek. 

– Nagyon örülünk, hogy elkészült ez 
a jelentős beruházás, amely a kerékpár-
ral közlekedők számára immár hivatalo-
san is biztosítja a biztonságos közlekedést 
a főúton. Bízom benne, hogy dunakeszi 
lakótársaim közül mind többen választják 
majd ezt a közlekedési formát, hiszen a cé-
lunk az volt, hogy az ő hétköznapjaikat te-
gyük könnyebbé – mondta Dióssi Csaba 
polgármester, aki hozzátette: – A kerék-
párút javítja a város közlekedési hálóza-
tát, hozzájárulhat a helyi gépjármű forga-
lom csökkenéséhez. A terveket Magyaror-
szág legjobb kerékpárút tervezője készítet-
te, de ezzel együtt jómagam is úgy látom, 
hogy vannak olyan részletek, melyeket – a 
legnagyobb kompromisszumok ellenére – 
nem tudtuk a legjobb elvárásaink szerint 
megépíteni. A tervező keze is meg volt köt-

ve számos szabály miatt, de nem hagyhat-
ta figyelmen kívül a Magyar Közút, az en-
gedélyezési hatóság vagy Volánbusz szak-
mai véleményét sem. 

A polgármester kiemelte, hogy a magyar 
kerékpáros klubok szakmailag sokkal 
jobb megoldásnak tartják, ha a kerékpáros 
a KRESZ szabályai szerint közlekedő au-
tósforgalom mellett, kijelölt kerékpárúton 
halad, mint szervizúton, melyen a gyalo-

gosok többsége nem tartja be a szabályo-
kat. – A szabályok betartásával közlekedő 
autós és kerékpáros egyaránt nagyobb biz-
tonságban van. Jól látható a kijelölt kerék-
párút sávja, csökkent a gépjárműforgalom 
dinamikája is – sorolja az érveket. 

Az SZTK-nál kialakított autóbuszmeg-
állót és gyalogátkelő kiépítését évek óta 
szorgalmazták az idős, beteg emberek, a 
környező települések. Ez is egy figyelem-
reméltó szempont volt a pályázati forrás 
megítélésében. Mi tagadás, bizony nem 
kevesen vannak, akik vallják, hogy nem 

Aki használja, az kedveli
Újabb 3 kilométerrel bővült Dunakeszi kerékpárút hálózata

elkészült és 2011. Augusztus 15-én A műszA-
ki átADáson is sikeresen vizsgázott A több 
mint 111 millió forintos európAi uniós tá-
mogAtássAl megvAlósult – A fő út és A li-
get utcA mentén húzóDó – kerékpárút. A vá-
ros lAkói és A nyár végi kellemes iDőjárást 
kihAsználó kiránDuló kerékpárosok 
máris birtokukba vették és élvezik, 
Hogy immár szabályosan és bizton-
ságosan közlekeDHetnek a főúton 
is. A kerékpárút ünnepélyes átADásA szep-
tember 17-én, A DunAkeszi feszt városi ren-
Dezvény keretében lesz.Fo
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szabad csak a volán mögül ülve megítél-
ni egy-egy helyzetet…

 – A legtöbb embertől azt hallom, 
hogy a beruházás révén sokkal rende-
zettebb lett a főút. Nagyon örülnek az 
új parkolóhelyek kiépítésének is. Kezd 
egy kellemes európai kisváros arculata 
kirajzolódni. Én azt tapasztalom, hogy 
aki használja a kerékpárutat, annak tet-
szik – mondta jó érzéssel Dióssi Csaba 
polgármester.

A város hátárain túlra is gyorsan híre 
ment, hogy elkészült a kerékpárút. A 
Vöröskereszt Pest megyei Szervezetét 
pl. arra ösztönözte, hogy Dunakesziről 
indítsa el azt a háromnapos, 90 kilomé-
teres kerékpártúrát, mellyel a 90 éves if-
júsági szervezetüket ünneplik. A megye 
városaiból érkezők – akiket a helyi szer-
vezet finom ebéddel fogadott és a pol-
gármester a város történelmét, értéke-
it és a legújabb kerékpárutat bemutatva 
köszöntött – látványos konvojként ke-
rekeztek végig Dunakeszin. A megyei 
szervezet sajtóreferense, Medgyesi Ju-
dit nagy elismeréssel beszélt a fejlesz-
tésről. – Budapesten élek, ott is szoktam 
kerékpározni, így látom a különbséget. 
Dunakeszin biztonságosan közlekedhe-
tünk, a beruházással azt érezzük, meg-
becsülik a kerékpáros kultúrát. Ez na-
gyon fontos, mert a csapatban van pl. 12 
éves fiatal is…

Sokan vannak, akik kiskorú gyerme-
küket magukkal viszik, amikor kerékpá-
ron indulnak intézni ügyeiket. Ifj. Érsek 
Ferenc családjával gyakran közlekedik az 
új szakaszon is. – Gyermekét féltő szülő-
ként, nem tagadom, hogy drukkolok, mi-
kor elhajt mellettünk egy nagyobb autó 
– mondja érdeklődésemre. – De az apai 
aggódást félretéve, nagyon örülök, hogy 
elkészült, már nagyon kellett. Annak pe-
dig külön is örülünk, hogy csatlakozik a 
dunakanyari kerékpárút-hálózatba – te-
szi hozzá, akinek mondataira helyeslőleg 
bólint felesége is.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Mint arról több forrásból is ér-
tesültünk, az ellenőrzés ered-
ményének birtokában, a pol-
gármesteri hivatal levélben 

szólította fel a lakosságot a vonatkozó jog-
szabályok betartására. Ezt az értesítést 
azok is megkapták, akik szabályszerűen 
oldják meg a csapadékvíz elvezetését. Töb-
ben ezt észrevételezték, de sokan keresték 
meg a hivatalt, részben mert nem tartot-
ták egyértelműnek a tájékoztatást, részben, 
mert segítséget szeretnének kapni a csapa-
dékvíz-kivezetés megszüntetésének meg-
oldásához. Mindezek tisztázása érdekében 
megkerestük Manhalder Zoltánnét, a hiva-
tal műszaki osztályának vezetőjét.

Megkeresésünkre az osztályvezető leszö-
gezte, hogy a felszólítás csak azokra a la-
kosokra vonatkozik, akiknek ingatlanáról  
a csapadékvíz az utcára távozik. Azt is el-
mondta, hogy aki – a törvény szerint – a 
felszólításnak nem tesz eleget, határozat-
ban kötelezhető a kivezetés megszüntetésé-
re, ha ez is hatástalan, akkor szankciót al-
kalmaznak. Ugyanis, az utcai vízelvezető-
szikkasztó rendszerek, az utcán keletkezett 
csapadékvíz elvezetésére vannak méretez-
ve, nem tudják befogadni a tetőkről, ker-
tekből kifolyó vizet. Azt is kihangsúlyozta, 
hogy októberben még egy utóellenőrzést 
végeznek, ám, ha valaki nem tudja megol-
dani az ingatlanon belüli elvezetést, szik-
kasztást, akkor egyedi problémájával meg-
keresheti a hivatal műszaki osztályát.

Az általános megoldásokról Manhalder 
Zoltánné elmondta, hogy az ingatlan tető-
szerkezetéről eddig lefolyócsatornán, cső-
vezetéken keresztül utcára vezetett csapa-
dékvizet egy erre a célra – az ingatlanon 
belül – kialakított esővíztároló ciszternába 
vagy szikkasztó-kútgyűrűbe célszerű beve-
zetni. Az így felfogott víz a kert locsolásá-
ra használható. Szintén gyakori az ingatla-
noknál, hogy a csapadékvíz az utca felé lej-
tő garázs-behajtóról, járdáról, esetleg nagy 
felületen burkolt udvarról folyik a közterü-
letre, nem ritkán egy alacsonyabb szinten 
lévő szomszédos ingatlanon okozva gon-

dot. Ebben az esetben a kifolyás megszünte-
tését a kerítés nyomvonalában, a kapubejá-
ró teljes hosszában létesített keresztráccsal 
célszerű megoldani. A rács kert felöli részét 
az előkertben kialakított virágágyba, gye-
pes területre, kerti tóba, vagy esetleg cisz-
ternába javasolják bevezetni. Amennyiben 
az előkertben lévő garázs vagy kapubejáró 
területe nem haladja meg a 30 m2 –t, a be-
járót nem kell átépíteni, hiszen egy ekkora 
területről kifolyó csapadék még nem növe-
li meg jelentős mértékben a közterületet el-
öntő csapadékvíz mennyiségét. 

Az osztályvezető egyúttal felhívja a la-
kosság figyelmét arra is, hogy semmikép-
pen nem szabad a csapadékvizet a szenny-
vízcsatorna-rendszerbe kötni, mert ez a 
szennyvízkezelésben és a szennyvíztisztí-
tó működésében jelentős problémát okoz. 
A csatorna üzemeltetője, a DMRV Zrt. ezt 
folyamatosan füstgenerátorral ellenőrzi, és 
amennyiben illegális, szabálytalan rákötést 
talál, kezdeményezi a szabálysértők meg-
büntetését.

Mint azt a műszaki osztály vezetője 
hangsúlyozta, ha a fentieken túl más prob-
lémája is van az ingatlantulajdonosnak, ak-
kor azt kérelmére, egyedi elbírálás alap-
ján fogják megvizsgálni. Ezzel kapcsolat-
ban a muszak@dunakeszi.hu, illetve a 
06-27/542-802 telefonszámon kaphatnak 
felvilágosítást.

A szerk.

Az utóbbi évek klímAváltozásAi és Az urbAnizáció együttes hAtásAként 
jelentős gonDot okoz A lehulló csApADékvíz elvezetése. Az egykori 
vízelnyelő fölDutAkAt mA már szinte Az egész városbAn AszfAltréteg 
borítjA, miközben jelentősen megnőtt A lAkóingAtlAnok számA is. A 
helyzet megolDásA érDekében tAvAly közel egymilliárDos beruházás-
ként elkészült Az A csApADékvíz elvezető gerinchálózAt, Amely A tó-
várostól A Dunáig „szállítjA” Az esővizet. ám ez sem jelent teljes meg-
olDást, mert sok ingatlanról szabaDon folyik az esővíz az 
utCára, Ami nem kevés problémát jelent Az AlAcsonyAbb területeken 
fekvő ingAtlAnok számárA. A DunAkeszin élő lAkóközösség érDeké-
ben Az elmúlt iDőszAkbAn A polgármesteri hivAtAl megbízásából szAk-
emberek mérték fel, hogy betArtják-e Az esővíz elvezetés szAbályAit Az 
ingAtlAntulAjDonosok.    

A hivatal műszaki osztálya segít a megoldásban

a csapadékvíz nem 
folyhat ki az utcára
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– Amikor bevezettük a sze-
lektív hulladékgyűjtést, a város 
lakossága nagyon fegyelme-
zetten használta a gyűjtőszi-
geteket. Ez a példás gyakorlat 
azonban elromlott, rendsze-
ressé vált, hogy másfajta sze-
metet is zsákszámra, köbmé-
ter számra raknak le. De az is 
gyakorlattá vált, hogy egyesek 
a konténereket kiborítják, a 
szelektíven elhelyezett szeme-
tet összeforgatják, egy részét 
elviszik, a kiszórt anyagot pe-
dig otthagyják.  

– Papírt, üveget szednek ki, 
hogy aztán eladhassák – foly-
tatta Homolya József. – Megol-
dást kell találni erre a helyzet-
re, mégpedig sürgősen! 

Természetesen a környeze-

tükre igényes lakókat is bosz-
szantja, hogy ilyen állapot-
ban van a közelükben találha-
tó szelektív sziget. Nagyon ko-
moly energiát fordítunk arra, 
gyakorlatilag egy kisebb bri-
gád azzal foglalkozik, hogy 
ezeket a szelektív gyűjtőszige-
teket ellenőrizze, az illegálisan 
elhelyezett szemetet fölszedje, 
és a környéket kitakarítsa. 

A Közüzemi kft. minden-
képpen megoldást akar talál-
ni a normális állapot helyreál-
lítására. 

– A fenntartási, karbantar-
tási munkánkat tovább fog-
juk folytatni, de arra kapaci-
táljuk a polgármesteri hivatalt, 
és kértük a polgármester urat, 
hogy a szelektívhulladék-gyűj-

tő szigetek környékét a közte-
rület-felügyelettel fokozottan 
ellenőriztesse. Azokat a reni-
tenseket pedig, akik illegáli-
san helyeznek oda szemetet, 
és a szigeteket nem a rendel-
tetésüknek megfelelően hasz-
nálják, igenis büntessék meg! 
A szemetelés ellen minden jó 
szándékú, a törvényt és kör-
nyezetét tisztelő, városunkat 
szerető dunakeszi lakosnak fel 
kell lépnie.  

Szeretnék elérni, hogy a vá-
ros lakói ugyanolyan fegyel-
mezetten vegyék igénybe a 
Közüzemi Kft. szolgáltatá-
sát, ahogy a kezdetekkor, és 
a többletszeméttől ne ezen az 
úton szabaduljanak meg. 

– Mindössze 194 Ft-ért vásá-

rolhatók a Dunakeszi Közüze-
mi Kft. logójával ellátott 120 
literes zsákok, ezeket ki lehet 
tenni a kuka mellé, és minden 
további költség nélkül elszál-
lítjuk. Mindenki gondoljon 
bele: többe kerül a gyűjtőszi-
getekhez, vagy a város határá-
ba szállítani a szemetet, mint 
a legális szolgáltatást igény-
be venni! A városnak iszonyú 
költséget jelent az illegális sze-
métlerakók felszámolása, arról 
nem beszélve, milyen lesújtó 
az üzenete van a rendetlenség-
nek. Tehát kérjük a dunakeszi-
eket, legálisan szállítassák el a 
szemetüket – mondta befejezé-
sül a Dunakeszi Közüzemi Kft. 
ügyvezető igazgatója.

V. I.

A tisztaság ára csak 194 Ft!

A szelektívhullADék-gyűjtő szigetek körül 
kiAlAkult gonDokról nyilAtkozott lA-
punknAk Homolya józsef, A DunAkeszi 
közüzemi kft. ügyvezető igAzgAtójA, nem 
kis csAlóDottsággAl beszélve Arról, hogy 
Az utóbbi egy, másfél évben minthA csök-
kent volnA A lAkosság fegyelmezettsége, 
elhArApóDzott Az illegális szemétlerAká-
sok számA. 

a szelektív gyűjtő
nem szemétlerakó



– Immáron 30 éve la-
kom Dunakeszin és bár 
nem állítom, hogy ez 
idő alatt nem merült fel 
bennem az ötlet, hogy 
beköltözzek Pestre, na-
gyon örülök, hogy je-

lenleg is Dunakeszin élek.
Ez a város számomra nem csak egy szimp-

la lakóhelyet jelent, hanem mivel ide születtem 
és itt nőttem fel, egyértelműen az otthonom-
nak tekintem. Ide köt a család, a barátok nagy 
része, itt jártam ki az iskoláimat (büszke is va-
gyok mind a Kőrösire mind pedig a Radnóti-
ra) és a DVSE-ben kezdtem el atlétizálni is, így 
életem legnagyobb élményei mind ide fűződ-
nek.

Bár a munkahelyem Pesten van, és így min-
den nap az utazással nem kevés idő töltök el, 
egyáltalán nem bánom, hogy Dunakeszire kell 

hazajönnöm, mert szeretem a város nyugodt-
ságát és viszonylagos közelségét a természet-
hez. Pár perc alatt leérek a Duna-partra vagy 
a lóversenypályára, de a szentendrei sziget is 
igen közel van és a mindennapok rohanása 
után ez hatalmas ajándék. Annál pedig nincs is 
jobb mikor egy kimerítő edzés után pár perc-
cel már a rév melletti büfék valamelyikében ül-
het az ember és sült hecket vacsorázik.

Ezek az adottságok mind olyan értéket kép-
viselnek, amikre véleményem szerint nagyon 
kell vigyázni, ezért is örültem annyira mikor 
például a Duna-parti sétány kiépült, vagy ha 
bármilyen olyan fejlesztést látok, ami ezeket 
adottságokat a város életébe még jobban be-
vonja.

Sportolóként, atlétaként szintén nagyon fon-
tos dolognak tartom, hogy a pályafutásom alatt 
(majd 20 éven át) végig a város és a DVSE szí-
neit képviselhettem. Számomra felbecsülhetet-

len, hogy van olyan pályánk, illetve a gimnázi-
umnak egy olyan csarnoka, ami lehetővé tet-
te a fejlődésemet, illetve a versenyekre való fel-
készülést. Így az eredményeim tényleg a város 
dicsőségét tudták szolgálni. A mai napig a má-
sodik otthonomnak tartom a “Magyi pályát” 
, bár a munka miatt mostanában sajnos keve-
sebbszer jutok ki, mint szeretnék. 

Sportoló szemmel nézve a várost, az egyet-
len komolyabb hiányérzetem az uszoda hiánya 
miatt van csak. Ez régóta nagy szívfájdalom 
a számomra, és nagyon bízok benne, hogy az 
időről-időre, kampányszerűen napvilágra ke-
rülő tervek egyszer majd valóra is válnak. 

De addig is örülök minden kisebb és na-
gyobb fejlesztésnek, legyen szó bicikliútról 
vagy strandröplabdapályákról és mivel szeren-
csére azért időről időre jut ezekből, így boldog 
vagyok itt, Dunakeszin, mert érzem, hogy fej-
lődik a város. 
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Babják Annamária színművésznő neve 
minden bizonnyal ismerősen cseng a 
dunakeszi polgárok számára, hiszen 

Annamária, amellett, hogy a helyi kulturális 
élet meghatározó szereplőjeként a városi ren-
dezvények állandó fellépője, éppen 10. éve a 
Babják Színjátszó Stúdió vezetője is.  

– Nem vagytok tősgyökeres dunakesziek; 
hogyan kerültetek a városba?

– Született pesti lányként gyerekkorom óta 
Kőbányán laktam a szüleimmel, aztán ké-
sőbb a családommal – egy tízemeletes bérház-
ban. 1993-ban azonban a két kislányunk panel 
– allergiája miatt  el kellett költöznünk. Mi-
vel minden Pesthez kötött bennünket – a fér-
jem és az én szüleim, a munkánk – egy közeli 
kisvárost kerestünk. Az alagi részen találtunk 
egy gyönyörű, régi, tornyos házat, cserépkály-
hával, hajópadlóval és egy fantasztikus kert-
tel. Beleszerettünk és azóta is ebben a házban 
élünk. Az első pár hét – be kell valljam – na-
gyon nehéz volt számomra, hiszen én amolyan 
igazi, pesti,nyüzsgős ember voltam, de ma már 
nem költöznék vissza Budapestre, nagyon sze-
retünk  Dunakeszin élni. A gyerekeim már itt 
jártak óvodába, iskolába.

 – Amellett, hogy hűséges maradtál pes-
ti társulatodhoz, a Holdvilág Kamaraszín-
házhoz, Dunakeszin is bekapcsolódtál a helyi 
színházi/kulturális életbe.

– Szinte a kezdetektől kapok felkéréseket a 

városi rendezvényeken való közreműködésre, 
felolvasóestekre, de vannak önálló estjeim is. És 
ami nagyon fontos számomra, az az idén jubi-
láló Babják Színjátszó Stúdió. Imádom a gyere-
keket, imádok tanítani; úgy érzem, hogy talán a 
hivatásom továbbadása, az átadás az igazi kül-
detésem. A József Attila Művelődési Központ 
égisze alatt működő Színjátszó Stúdióban 9–10 
éves kortól a középiskolás korosztályig foglal-
kozom gyerekekkel. Minden évben – közvet-
lenül a tanévzárás után – rendezzük meg szín-
játszó táborunkat, ami az év közös munkájának 
egyfajta összegzése is. A gyerekek –míg a töb-
biek már javában strandolnak – játszva bár, de 
nagyon keményen dolgoznak, hogy  öt nap alatt 
színpadra állítsunk egy darabot.

–Négy éve vagy tagja az Uray Színháznak.
– Ez egy érdekes történet. 15 éve éltem már 

Dunakeszin, és természetesen tudtam a Szín-
házról, mi több, én fent dolgoztam az első eme-
leten a tanítványaimmal, míg Uray Zsuzsáék 
társulata a pincében próbált. De valahogy nem 
közelítettünk egymáshoz. Mígnem 4 évvel ez-
előtt Zsuzsa megkeresett egy szerep-felkérés-
sel. (Lessing Bölcs Náthánjában) És azóta ve-
lük vagyok. Ez egy hobbiszínház, ahol min-
denki munka után utazik ide (pl.Piliscsabáról, 
Gödöllőről, Pestről) próbálni, játszani – má-
soknak örömet adni. Fantasztikus ez a közös-
ség, ráadásul csodás szerepeim vannak.

– Vannak-e dunakeszi álmaid? 

– Ó, hogyne. Régi álmom, hogy létrehozzunk 
Dunakeszin egy amolyan igazi, századelő-han-
gulatú, „füstös, zenés, zsíros-kenyeres, bohém 
tanyát”, ahol összejöhetnének és otthon érezhet-
nék magukat a művészek. Sok tehetséges kép-
zőművész, zenész, író, költő, színész él itt, akik-
nek az összefogását ez a művészkávézó nagyban 
segíthetné.  Valamint nagyon jó lenne – boldo-
gok lennénk – ha többen látogatnának el a helyi 
kulturális rendezvényekre, pl. Művelődési Ház 
programjaira, ill. az épületben működő Uray 
Színház előadásaira is. A Dunakeszin eltöltött 
éveim során tapasztaltam, hogy a város foko-
zatosan fejlődik, beleértve a művészeti életet is, 
és tudom, hogy ezért a városvezetés, valamint a 
kulturális intézmények vezetői sokat tesznek. De 
azért az álmainkat, vágyainkat sose adjuk fel!

Maczkay Zsaklin

Babják Annamária: Vannak még dunakeszi álmaim...

"Dunakeszi az én városom" – vallja Tölgyesi Péter, 
az egykori tizenháromszoros válogatott, kiváló atléta
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Sárkányhajó verseny 
a Duna-parton

Jöjjön el és szurkoljon velünk  
a dunakeszi csapatnak!

Szeptember 16-án pénteken  egy sár-
kányhajó versennyel veszi kezdetét a 
DunakesziFeszt, amelyre sok szeretettel 

várjuk a szurkolni vágyókat, érdeklődőket. A ver-
senyen a környező váro sok (Göd, Fót és Mogyo-
ród) és persze Dunakeszi válogatottja méri ösz-
sze erejét, élükön az adott település polgármes-
terével. A futam Gödről fog indul és a csapatok a 
dunakeszi révnél érnek célba 16 óra 45 perc kö-
rül, ahol a szurkolók tudnak még egy kis biztatást 
adni a csapataiknak. A verseny után a Dunake-
szi Koncertfúvósok felvezetésével a révtől vonul-
hatunk át a fesztivál területére, a Katonadombra, 
ahol megkezdődnek a péntek esti koncertek.

10:00-14:00 Rendőrségi- és  
készenléti mentők bemutató

KözreműKödőK:  
ORFK Dunakeszi Kutyakiképző Iskola, Dunakesziért 

Mentők Alapítvány, Készenléti Mentők Kft.,  
Junimed Eü. Bt.

Program: Közösen tartott bemutató, rendőrségi 
kutyák gyakorlatozása, fegyveres bűnöző elfogása, 

illetve a sérült bűnöző ellátása. Továbbiakban 
a mentőautók mentéstechnikai eszközeinek 

bemutatása, illetve újraélesztés (AMBU babán) 
történő bemutatása, vérzések, epilepsziás beteg 

ellátása, stb.
10:00-14:00 Egészségügyi szűrések a Magyar 

Vöröskereszt Dunakeszi Szervezetének a sátrában.

Rendőrségi Kutyás- és Készenléti Mentők bemutató, valamint 
Vöröskereszt egészségügyi szűrés a Dunakeszi Feszten

A Dunakeszi Kerékpáros Sport Egyesület 
szeptember 17-én kerékpárvonulást szer-
vez Mogyoród, Fót és Dunakeszi között.

Mindenki, aki szeret biciklizni és csatlakozni kíván 
a vonuláshoz 11:00 órakor a Széchenyi István Ál-
talános Iskolánál vagy 11:20-kor a Dunakeszi Vá-
rosházánál bekapcsolódhat a menetbe.

A Városházától a vonulás a Fő úton a Liget utca 
sarkáig halad tovább, ahol délben sor kerül az új 
kerékpárút ünnepélyes átadására. Az ünnepség 
után a helyszínen az alsó tagozatosok egy kerék-
páros ügyességi vetélkedőn vehetnek részt, mi-
közben a vonulás többi része a Dunakeszi Feszt 
területére gurul tovább.

Mogyoród-Fót-Dunakeszi 
kerékpáros vonulás 

a DUKE szervezésében

16 Dunakeszi  polgár
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Egész napos kikapcsolódás a család minden tagjának 
a Dunakeszi Katonadombon. 

Több mint 10 féle csapolt sör, köztük 
a müncheni október feszt hivatalos söre.

     kul turális- és sör fesz t ivál 

dunakeszifeszt.indd   1 8/26/11   9:25:24 AM

Nag ysz ínpad

Szabadtér

Szabadtér

Szombat szeptember 17.

12:00 SVSE Kempo bemutató 
12:15 Négy Muskétás Akrobatikus 
RNR SE 
12:45 Daisen Se karate bemutató 
13:15 Gyémántlótusz karate bemu-
tató 
14:30 Welldance sporttáncegyesület 
15:00 Grease Tánc-Sport Közhasznú 
Egyesület 
16:30 Oksa zenekar koncert 
18:00 Trium vir tus koncert 
21:30 TNT Koncert
23:30 Krízis Band koncert

9:00-15:00 Kistérségi hétpróba
(fozoverseny, rodeóbika, kalapácsos 
eroméro, szkander, sörivóverseny, 
kötélhúzás) 
10:00-14:00 Sportágválasztó 
10:00 „Haditengerészet és folyami flo-
tilla a Római Birodalomban c. kiállítás 
a Kikötoerod Múzeumban
12:45 Mogyoród-Dunakeszi kerék-
páros vonulás befutója
14:00 Penny Market fozoverseny 
eredményhirdetés
14:30 Dechatlon bicikliverseny
(16 év alatti futam)
15:00 Dechatlon bicikliverseny 
(16 év feletti futam)

Kisszínpad
14:00 Széchenyi kötélugrók 
14:15 Lokomotív táncklub 
14:30 Szivárvány Gyermekszínház 
15:30 Szent István bábosok
16:00 Kerékpárverseny
eredményhirdetése 
16:30 Kerékpár árverés 

Ing yenes g yer ek já tékok
Bábjá ték

Pom-pon csapa t
Bungee jumping

Mer ida bic ik lipál ya 
K ir akodóvásár

Kézmû ves foglalkozások
Mu vésze tek u tcája a 

Duna-par ton 
Sz ínvonalas 

gasz t r onómiai k ínála t

“ “

“

“
“ “
“

“ “

Péntek szeptember 16.
Nag ysz ínpad
18:00 Fesztivál megnyitó 
18:15 Blues est 
Fekete Jeno és a Muddy Shoes 
19:45 Póka Egon Experience 
21:00 Kasza Tibor koncert 
22:00 Krízis Band koncert 

14:00-16:40 Sárkányhajóverseny
17:00 Befutó a dunakeszi révnél
17:30 Dunakeszi Koncertfúvósok
felvonulás 

“

nek programjait igyekeztünk úgy összeállítani, hogy nemre és korra való tekin-
tet nélkül mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelobb kikapcsolódást.
Rendezvényünk fényét emeli, hogy a helyszínen csapolt több mint 10 féle sör 
között a müncheni októberfeszt hivatalos sörét, az Erdingert is megkóstol-
hatják vendégeink.
Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok Önöknek!
 

Dióssi Csaba
polgármester

Tisztelt dunakeszi polgárok!

Dunakeszi város képviselo testülete nevében ezúton 
nagy szeretettel és örömmel meghívom Önöket az 
idei esztendoben eloször, hagyományteremto céllal 
megrendezésre kerülo Dunakeszi Feszt kulturális- és 
sörfesztiválra.
A több mint 750 éves múltra visszatekinto telepü-
lésünk legnagyobb szabású szórakoztató eseményé-

“

““ “
“

“

“
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tet nélkül mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelobb kikapcsolódást.
Rendezvényünk fényét emeli, hogy a helyszínen csapolt több mint 10 féle sör 
között a müncheni októberfeszt hivatalos sörét, az Erdingert is megkóstol-
hatják vendégeink.
Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok Önöknek!
 

Dióssi Csaba
polgármester

Tisztelt dunakeszi polgárok!

Dunakeszi város képviselo testülete nevében ezúton 
nagy szeretettel és örömmel meghívom Önöket az 
idei esztendoben eloször, hagyományteremto céllal 
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“

“
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Vasárnap szeptember 18.

Nag ysz ínpad
12:00 Duna Gyöngye néptáncegyüttes
12: 30 Rokka néptáncegyüttes 
13: 00 Farkas Ferenc Muvészeti Iskola      
Musicaltánc csoportja és az iskola 
musical énekesei 
14:15 Dunakeszi Koncertfúvósok 
16:00 Blues Fathers 
17:30 Siva hastáncegyüttes 
18:45 Magyar Változat Munkatársai  
koncert
20:10 Irigy Hónaljmirigy

10:00 Árgyélus néptáncegyüttes
10:15 Sziporkák pom-pon együttes
10:30 Eudoxia Táncszínház 
Soleil Balett
11:15 Hovanecz Ferenc 
énekes gyerekmusor 
14:00 Nap és Hold néptáncegyüttes
14:15 Csiri-biry pom-pon csapat 
14:45 Vektors kötélugrócsapat 
15:00 Vir Bonus oklevélátadás, 
eskütétel
15:30 Csikófark néptáncegyüttes 

Kisszínpad

“

“

“

Szabadtér
Egész nap római és kelta hagyo-
mányorzo tábor 
10:00-11:00 Regisztráció 
a Vir Bonus játékhoz
10:00-14:00 Egészségügyi, rendor 
bemutató
11:00-14:00 Vir Bonus játék 
15.30 Gladiátorjátékok
16:00 Szarvas-Törzs Kelta harci 
bemutató

“ “
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– Honnan jött az ötlet, hogy lakóhelyén, 
Dunakeszin futsal csapatot alakítsanak, 
majd ezt követően benevezzenek a szeptem-
ber 9-én induló másodosztályú bajnokság-
ba?

– A futsal iránti vonzalom nem újkeletű, 
hiszen a Fidelitasban annak idején megala-
kítottuk a csapatunkat, amely a választá-
si győzelmet követően „átigazolt” a Minisz-
terelnökségre. Január óta dolgozik velünk 
a Fradi volt edzője, Fehér Zsolt, aki a közös 
munka alatt kijelentette, ha így dolgozunk, 
akár arra is alkalmasak leszünk, hogy elin-
duljunk a másodosztályban.

– Ráadásul menet közben öt válogatott is 
csatlakozott Önökhöz…

– A Ferencvárostól olyan klasszisok ér-
keztek hozzánk, mint a hazai mezőny leg-
jobb kapusa, Tóth Gyula, vagy a nagypá-
lyán is 32-szeres válogatott, Horváth Fe-
renc. Mindez megspékelve a 2010-es szezon 
Év edzőjével. Hatalmas megtiszteltetés szá-
munkra, hogy egy csapatban lehetünk ve-
lük. Már csak annyi volt a dolgunk, hogy 
a 12 fős gárdának hivatalos formát adjunk, 
hogy elindulhassunk történetünk első hi-
vatalos pontvadászatában. Befogadott min-

ket a Dunakeszi Kinizsi, megalakult a klub 
futsal-szakosztálya, így rövidesen kifutha-
tunk a Radnóti Miklós Iskola tornatermé-
ben a pályára, és elkezdődhet a nagy kaland. 
Reméljük, valamennyi hazai meccsünkön 
telt ház lesz, és minél több, Dunakeszin élő 
érzi majd magáénak a csapatunkat.

– Milyen céllal vágnak neki ezzel a nem 
éppen másodosztályú kerettel a bajnoki 
szezonnak?

– Azért arról ne feledkezzünk meg, hogy 
csapatunk abszolút újonc. Mindenesetre a 
hazai meccseinket szeretnénk megnyerni, 
és az idegenben szerzett pontok segítségével 
szeretnénk az élmezőnyben végezni.

– És a feljutás? Ezzel a kerettel?
– Az ellenfelek ismerete nélkül a feljutás-

ról nem beszélünk, ugyanis a Fradi és az Új-
pest is az NB II-ben játszik ebben a szezon-
ban. Legyenek sikereink, aztán majd kide-
rül, hogy mennyire jön meg evés közben az 
étvágyunk.

– További erősítések is érkezhetnek a csa-
pathoz?

– Noha az utolsó öt fordulóig lehet igazol-
ni, nekünk megvan a 12-es keretünk. Per-
sze a csapat megalakításával szeretnénk el-

Válogatottakkal megerősítve vág neki története első bajnokságának a Kinizsi

Felkerül a futsal térképére 
Dunakeszi

legyen szó bármilyen sportágról, hA 
egy Abszolút újonc, még első szüle-
tésnApját sem betöltő, története első 
bAjnoki szezonjárA készül, AnnAk 
nAgy reményei nem lehetnek. ám hA 
Az ADott csApAt kispADján Az előző 
évAD legjobb trénerének válAsztott 
eDző kerül, hA öt válogAtott igAzol 
A gárDábA, és csApAtkApitányként A 
miniszterelnök szóvivője viszi A szót 
A csApAt érDekeiért, nos, ott Azért 
más A helyzet. DunAkeszin most nAgy 
Dolog készül. A város frissen AlA-
kult futsAl csApAtA szeptember 9-én 
nekivág A másoDosztály küzDelmei-
nek. szijjártó péter szerint képesek 
lesznek ArrA, hogy ezzel A játékosál-
lománnyAl már Az első szezonjuk-
bAn A közvetlen élmezőnyben végez-
zenek.

érni, hogy minél több fiatal futsalozzon 
Dunakeszin.

– Mennyire biztos a helye a csapatban?
– Mivel én vagyok a csapatkapitány, remé-

lem, jut szerep számomra a pályán. Mivel én 
régóta hosszú távokat futok – félmaratont 
másfél órán belül is lefutottam már –, így az 
erőnlétemmel kompenzálom a technikai tu-
dás hiányát.

– Melyik nehezebb: szóvívőként vagy csa-
patkapitányként helyt állni?

– Be kell, hogy valljam, hogy csapatkapi-
tányként nehezen állom meg, hogy ne ma-
gyarázzak meg szinte minden szituációt. El-
árulom, hogy az egyik edzőmeccsen éppen 
szövegelés miatt állított ki a bíró, akit nem 
hatottam meg azzal, hogy arra hivatkoztam, 
csak a szakmámat gyakoroltam…

– Köztudomású, hogy munkahelyi főnö-
ke nagy focirajongó, sőt, igazolt labdarúgó 

„Ütőképes, jó csapatunk van”
Dunakeszi kinizsi legnagyobb igazolása kétségkívül a nagypályán is 32-szeres válogatott lab-
darúgó, Horváth Ferenc. Hogy mi hoz egy ekkora klasszist egy másodosztályú újonchoz?
„a foci szeretet és Fehér Zsolt személye. szívesen játszom még mindig, hisz túl nagy szerelem ez 

köztem és a foci között, amit nem lehet egyszerűen abbahagyni. bevallom, fura lesz az Nb ii-ben játszani, 
de erős a csapatunk, és az eddigi edzőmeccsek alapján ki merem jelenteni, hogy ütőképesek és eredménye-
sek leszünk. már öregszem, fáj szinte mindenem, így bőven elég nekem, ha heti egy-két alkalommal edzek a 
többiekkel. ezzel pont karban tudom tartani magam, és a meccseken is a maximumot tudom nyújtani” – fo-
galmazott a még mindig rendkívül gólerős játékos.  

A

Horváth Ferenc



A Dunakeszi Programiroda 
SZEPTEMBERI 
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

olvasó város 
IDőpont: 2011. szeptember 15. 

csütörtök
elkezdődik a két hónapon át (novem-
ber 15-ig) tartó olvasó Város program 
a kölcsey Ferenc Városi könyvtárban. 
a játékban egy szépirodalmi mű elol-

vasásával lehet nevezni. a programban 
részt vesznek az általános iskolák  

könyvtárai is.
Rendezvényszervező: Csonka Mária 
telefonszám: 27/351-518

   Dunakeszifeszt
IDőpont: 2011. szeptember 16-18.
DunakesziFeszt kulturális- és sörfesztivál a katonadombon.  
sárkányhajó-verseny, ingyenes gyerekjátékok, sportválasztó,  
római és kelta hagyományőrző bemutató, gladiátorjáték, bábjáték-
ok, rendőrségi- és készenléti mentők bemutató, koncertek késő es-
tig. Rendezvényszervező: Dunakeszi programiroda 
telefonszám: 27/542-800/169

   Ünnepi megemlékezés széchenyi születéséről
IDőpont: 2011. szeptember 21. szerda
Ünnepi megemlékezés széchenyi születésének 220. évfordulója  
alkalmából a széchenyi istván általános iskolában.
telefonszám: 06 27 547 820 06; 27 547 821

   Császár bíró lilla versmondó önálló előadóestje a  
   kölcsey ferenc városi könyvtárban
KezDet: 2011. szeptember 22., csütörtök 18:00 
Befejezés: 2011. szeptember 22., csütörtök 
HelyszíN: 2120 Dunakeszi, kossuth l. u. 6. 
 
   125 év-25 év avagy: mikor talál rá az olvasó  
   a költőre, a költő az olvasóra?
Császár Bíró Lilla versmondó önálló előadóestje a 125 éve szüle-
tett költő, tóth árpád verseiből a kölcsey Ferenc Városi könyvtár-
ban. Rendezvényszervező: németh Klára  
telefonszám: 27/341-853

   ii. all-in café flair mixer verseny
IDőpont: 2011. szeptember 29. csütörtök 18 óra.
Helyszín: all-in café, Dunakeszi Dózsa György tér 14.
a jelentkezés és belépés ingyenes. Info: www.allincafe.hu

   zene és képzőművészet rendezvény
IDőpont. 2011. október 1. szombat 18 óra
Helyszín: Farkas Ferenc művészeti iskola bem u. 27.
zene és képzőművészet rendezvény: a magyar Fotóművészet meg-
teremtőjének Németh József fotóművész születésének 100. évfordu-
lója tiszteletére emlékkiállítás és liszt hangverseny iskolánk egykori 
növendékeinek közreműködésével a Farkas Ferenc művészeti isko-
lában. telefonszám: 27 341-896

Könnyűzenei 
jótékonysági est

A korábbi nagysikerű operett est után 2011. 
október 15-én 18 órakor könnyűzenei jó-
tékonysági estet szervez a Dunakeszi Szent 

István Általános Iskoláért Alapítvány. 

A koncerten fellép: Krizbai Teca (Csillag születik), 
Kállay-Saunders andrás (Megasztár 5) 
és Bella Levente (Megasztár 2). 

Az est helyszíne a radnóti miklós gimnázium 
aulája (Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 5.). A ren-
dezvény fővédnöke Szabó József önkormányza-
ti képviselő. A jótékonysági est célja az iskolai te-
hetséggondozó csoportok, kulturális és művészeti 
szakkörök, valamint a hátrányos helyzetű gyerme-
kek támogatása. Jegyek elővételben domokos 
Ágnes szabadidő-szervezőnél kapható a dOK 
Szent István Általános Iskolájában (dunakeszi, 
Táncsics u. 4., Tel.: 27/341-716)

A támogatói jegy ára: 2800 Ft (A helyszínen megvásárolva  
3100 Ft). mInden érdeKlődőT SzereTeTTel vÁrunK!

n
titkon az aranyban reménykedik

em egyszerű a tavalyi szezonban az Év edzőjének választott Fehér 
Zsolt, a Dunakeszi kinizsi trénerének a helyzete. egységes csapa-
tot kell gyúrnia néhány, hazai szinten klasszis futsalosból, valamint 

olyan játékosokból, akik életük első szezonjára készülnek.
„az út elején járunk, a társaság jó, de ha eredményt akarnak elérni, bizony 
több csibészségre lenne szükségük a meccseken. keményen dolgozunk, akár-
csak a vezetőink, akik megteremtették a lehetőségét annak, hogy a csapat 
már heti négyszer edzhet. egyre jobban összeérik a csapat, így ha továbbra is 
ilyen keményen dolgoznak, akkor a bajnokság végére dobogóra is felléphe-
tünk. persze én titokban az aranyérem megszerzéséről álmodom” – árulta el a 
16 éve a futsalban élő szakember, aki felépülve súlyos keresztszalag-sérülésé-
ből, játékos-edzőként szeretné a kinizsit első évében sikerekhez segíteni. 

volt. Netán Orbán Viktor mi-
niszterelnök urat is elhívja a 
meccseikre?

– A miniszterelnök úr min-
dig érdeklődik a csapat felől, és 
ha az időbeosztása engedi, biz-
tos kijön egy meccsünkre. Ám 

abban biztos vagyok, hogy min-
den bajnokit követő reggelen ő 
lesz az első, aki érdeklődni fog, 
hogy ment a játék. Már előre fé-
lek attól, mit kapok majd, ha ne-
tán veszítünk.

– molnár -

Fehér zsoltot 
a tavalyi szezonban 

az Év edzőjének 
választották
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Dr. németH gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 DunAkeszi, bAjcsy-zsilinszky u. 1.)

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

OlVASói KÉRDÉS:
Eltörtem egy raklap bort, 
így kárt okoztam a mun-
káltatómnak, a mun-

káltatóm közölte, hogy válasszak: 
megszünteti a munkajogviszonyo-
mat vagy megtérítem a kárát. le-
hetséges, hogy kétszeresen büntes-
sen?

T. Olvasó! A munkáltatót a bekö-
vetkezett kár miatt kivizsgálási kö-
telezettség terheli, amelyben helyt 
kell adni az Ön védekezésének, a 
kár összegének, a kártérítési összeg 
pontos meghatározásának… Ezek 
súlya alapján a munkáltató dönté-
se, hogy a magatartása elegendő-e 
a munkajogviszony megszünteté-
séhez. Ezt nagyobb társaságok belső 
szabályzataikban már rendezik, de 
az egy-két főt foglalkoztató mun-
káltató csak a saját belátása szerint 
dönt a munkavállaló sorsáról. Eb-
ben az esetben is megszüntetheti a 
jogviszonyát – véleményem szerint 

rendes felmondással a kár összeg-
szerűségének alacsony volta miatt 
–a munkáltatója, illetve ezen kívül 
a kár vonatkozásában peres eljárást 
(fizetési meghagyásos eljárást) is 
kezdeményezhet Ön ellen az illeté-
kes munkaügyi bíróságon. Ameny-
nyiben a munkáltató a fent írt eljá-
rásban helyes járt el, akkor minden-
képpen egy megnyert pere van Ön 
ellen. Az Ön teljesítésének hiánya 
miatt a peres eljárás befejezésekor 
az Ön által fizetendő összeg jóval 
nagyobb lesz mint az eredeti fizetési 
kötelezettsége (emelkedik: az eljárá-
si költségekkel, kamatokkal, ügyvé-
di munkadíjjal). Ezért azt javaslom, 
hogy a felek minél gyorsabban telje-
sítsenek egymás irányában, illetve a 
jogviszonyt szüntessék meg.

OlVASói KÉRDÉS:
A munkáltatóm magát 

jóképűnek tartó, 40-
es éveinek közepén járó, családos 
férfi. Egyedülálló, egy gyermeket 

nevelő nőként dolgozom a közvet-
len beosztottjaként. A munkálta-
tói utasításai, azok tartalma súrol-
ják a jó ízlés határát, gyakran tesz 
ajánlatot, illetve előszerettel túl-
óráztat éjszakába nyúlóan. Tehe-
tek ez ellen valamit egyáltalán?

A munkáltatói utasítás írásba fogla-
lásának kötelezettsége véleményem 
szerint meggátolja majd a főnökét 
abban, hogy a szóbeli, nem kívánt 
tartalmú utasításai a továbbiakban 
is fenyegessék. Kérje azt, hogy írja le 
Önnek, hogy mit kell csinálnia a ha-
tályos Munka Törvénykönyve sze-
rint. Nincs az a munkáltató, aki le 
merészeli írni munkáltatói utasítás-
ban a munkáltatóra irányuló vágya-
it. Egyebekben minden fent jellem-
zett szóbeli utasítást célszerű lenne 
figyelmen kívül hagynia a további-
akban.

Nyilván azzal, hogy kiáll kemé-
nyebben a maga igaza mellett a köz-
vetlen főnöke haragját kiváltja, eb-

ben az esetben mindenképpen a 
cégvezetéshez kell fordulnia. Ezt vi-
szont csak úgy tegye meg, hogy bi-
zonyítani tudja, hogy mit tett a fő-
nöke, azaz legyen olyan hang-, vagy 
képfelvétel a birtokában, mely bizo-
nyítékként szolgál, illetve a munka-
társainak közössége kiáll Ön mel-
lett tanúként. 

Egyebekben a munkahelyi vezető 
elleni harc szinte reménytelen, hi-
szen mindenféle bizonyíték nélküli 
vádaskodásnak hangzik. 

A munkahelyi, vezető által tör-
ténő zaklatás munkahelyi közössé-
gen belül történő rendezésének kul-
túrája Magyarországon teljességgel 
hiányos, a Munka Törvénykönyve 
csak általánosságban foglalkozik a 
kérdéssel, illetve egyéb, büntetőjo-
gi szankciói lehetségesek a munkál-
tató magatartásának megítélésére, 
de ezt az eshetőséget már a munka-
vállalók nagy része nem vállalja fel. 
A munkahely megőrzése fontosabb. 
Sajnos.

GazDasáG

lezárult a kölcsey Ferenc Városi könyvtár 
Európai Uniós pályázata

A TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-
2010-0004 kódszámú, „A du-
nakeszi Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár szolgáltatás fej-
lesztése, képzési szere-
pének erősítése” című pá-
lyázat megvalósítási ha-
tárideje 2011. augusztus 
31-én lejárt. Az egy éves 
időtartamra tervezett felada-
tokat kivétel nélkül megvalósí-
tottuk, így az augusztus 24-én 
megrendezett zárókonferencián 
bejelentettük, hogy a pályázat 
sikeres és eredményes volt.

A pályázat megvalósítása so-
rán arra törekedtünk, hogy a 
korszerűbb technológiával biz-
tosított szolgáltatások minél szé-
lesebb körben váljanak ismert-
té és elérhetővé a lakosság szá-
mára, és jobb hatásfokkal szol-
gáljuk a felmerülő igényeket. A 
négynyelvű interaktív könyvtári 
portál kialakításával kiterjesztet-
tük a web alapú 24 órán keresz-
tül elérhető elektronikus szolgál-
tatások körét. Az elektronikus 
szolgáltatások megismeréséhez 
és használatához e-tananyagok 
/oktatóvideók/ elkészítésével is 
hozzájárultunk. A konzorciális 

információs szolgáltatások kö-
rét helytörténeti adatbázisok lét-
rehozásával bővítettük. A digi-

tális írástudás széleskörű 
megismertetésére infor-
mális képzéseket szer-
veztünk. Az olvasáskul-
túra fejlesztése és a csa-
ládi könyvtárlátogatások 

tekintetében si ke res prog-
ramokat valósítottunk meg. 

Szakmai munkánkat együttmű-
ködő partnereink segítették.

Pályázatunkról bővebben tá-
jékozódhatnak a www.dkvk.hu 
honlapunkon.

További információ:
csonka mária

Kölcsey ferenc városi 
Könyvtár

2120 Dunakeszi,  
Kossuth L. út 6.

Telefon/fax:  
06 27 351-518

E-mail:  
csonkam@mail.dkvk.hu

Szakmai alázattal
szolgálta a várost

Bensőséges ünnepség keretében köszöntek el a város veze-
tői, a hivatali kollégák a nyugdíjba vonuló Ignácz György-
től, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezető 

főtanácsosától. Dióssi Csaba polgármester, Németh Lászlóné al-
jegyző és Dr. Molnár György kedves szavakkal méltatta, a mun-
káját mindvégig példás szorgalommal, szakmai alázattal vég-
ző nyugdíjba vonult kollégájuk tevékenységét, életútját. Ignácz 
Györgynek, aki kiváló munka- és emberi kapcsolatot ápolt va-
lamennyi munkatársával, azt kívánták, hogy a jól megérdemelt 
pihenést hosszú évtizedeken át élvezhesse családja körében. 



Elsőként Bocsák István 
Károlyné önkormány-
zati képviselő köszön-
tötte a jelenlévőket. El-

mondta, hogy a város vezeté-
se és a képviselő testület mindig 
örömmel támogatja az intézmé-
nyek által kezdeményezett pá-
lyázatokat. A könyvtár esetében 
ezt különösen fontosnak tartot-
ták, mert a projekt a szolgálta-
tások fejlesztését szorgalmaz-
ta. Kiemelte a képviselő asszony 
többek között a megújított és 
korszerűsített internetes hozzá-
férést, valamint a rendkívül gaz-
dag helytörténeti adatbázis lét-
rehozását. Elismeréssel szólt a 
pályázat végrehajtásában köz-
vetlenül részt vevő nyolc könyv-
táros, valamint a közreműködő 
további öt szakember munkájá-
ról. „ A siker városunk sikere is, 
melyben megújult önkormány-
zatunk támogatása nagy szere-
pet játszott!”

A pályázatot értékelte beszé-
dében Sóron László, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár főigaz-
gató-helyettese. Minden elisme-
rés megilleti azokat a könyvtá-
rosokat, így a Kölcsey könyvtár 
szakembereit is, akik végigvit-
ték ezt a munkát, majd hozzátet-
te, hogy a Közép-magyarorszá-
gi régió könyvtárai fejlesztésre 
igen csekély lehetőséget kaptak, 
így zömében azokkal a techni-
kai feltételekkel kellett dolgoz-
ni, amik rendelkezésre álltak. 
Viszont a tartalmi munka gaz-
dagítására a nyertes könyvtá-
raknak olyan lehetőségeik te-
remtődtek meg, amelyeket a 
fenntartók nem tudtak volna 
biztosítani. Tájékoztatta a jelen 
lévőket a Szabó Ervin Könyvtár 
ugyancsak most zárult pályáza-

tának eredményeiről s kiemel-
te, hogy különösen azok, akik 
ennek a munkának résztvevői 
voltak, olyan sokrétű tapaszta-
latokkal gazdagodtak, amelyek 
hosszú időre muníciót adnak a 
további munkához. 

Ezt követően Csonka Má-
ria ismertette az egy esztendős 
munka eredményeit, melyhez a 
2010 augusztusában elnyert va-
lamivel több mint 20 millió fo-
rint állt rendelkezésre. Az egy 
év során több szakmai konfe-
rencián tájékoztatták a könyv-
táros kollégákat a munkafolya-
matokról. Az eredmények közül 
kiemelkedik az új négynyelvű 
web 2.0-s honlap (www.dkvk.
hu) elkészülte, melyen keresz-
tül a szolgáltatások széles körét 
ismerhetik meg és használhat-
ják az érdeklődők. Többek kö-
zött könyvtárügyeiket már ott-
honról is intézhetik az olvasók, 
és egyebek mellett beiratkozni is 
lehet az interneten. Sokféle for-
mában ösztönözték az iskolás 
gyermekek érdeklődésének fel-
keltését a könyvtár iránt. Pél-
dául három általános iskolában 
„Barátom a könyv” elnevezés-
sel biblioterápiás módszerekkel 
mentálhigiénés foglalkozáso-
kat tartottak szakemberek bevo-
násával. Ezeken összességében 
mintegy száz hátrányos helyze-
tű gyermek vett részt.

Készítettek tíz projekttanul-
mányt, továbbá a könyvtárhasz-
nálati óráktól az Olvasó Város 
programig mindösszesen kilenc-
venöt könyvtári rendezvényt 
szerveztek, melyeken összessé-
gében több mint háromezren 
vettek részt.  Négy helytörténeti 
adatbázist állítottak össze közel 
kétezer-négyszáz téma feldolgo-
zásával. Felkerült az internetre 
kétezer, a város vizuális örök-
ségét megörökítő fotó, s ugyan-
csak megtalálható a honlapon 
több mint kétszáz, a kistérség-
ben meglévő szobor, emléktáb-
la leírása és fotója. Mindemellett 
fellelhető a kistérségben élő száz 
alkotó – író, költő, képzőművész 
– adata és öt virtuális turistaút 
segítségével „barangolni” lehet 
Dunakeszin, felfedezve a neve-
zetességeket. Igény szerint meg-
tekinthető a könyvtárat bemu-
tató videofilm, valamint tizen-
két oktató video az elektronikus 
szolgáltatások megismertetésé-
hez. Végül, de nem utolsósorban 
készült mintegy tizenkétezer 
reklámtermék, ezerötszáz szó-
rólap, kétszáz plakát és kilenc-
ezer szakmai nyomtatvány. 

Az eddigiek is talán érzékel-
tetik azt a nagyszabású munkát, 
melyet a könyvtár munkatársai 
az eltelt egy esztendő alatt vég-
hezvittek ahhoz, hogy a projekt 
minden szempontból sikeres és 

eredményes legyen. A jelen lé-
vők Preysing Frigyes, Lőrincz 
Róbert és Csoma Attila segítsé-
gével kivetítőn megismerked-
hettek a könyvtár új, minden 
igényt kielégítő, tartalmában is 
rendkívül gazdag honlapjával, 
melynek segítségével az érdeklő-
dők tájékozódhatnak a könyvtár 
szolgáltatásairól, megismerhetik 
a város helytörténeti érdekessé-
geit s tulajdonképpen szinte tel-
jes körű kapcsolatba léphetnek 
az intézménnyel. Egyet kivéve. 
Ugyanis olvasnivalóért válto-
zatlanul fel kell keresni a könyv-
tárat s az elért eredmények is-
meretében bízvást remélhetjük, 
hogy az olvasók száma s az in-
tézmény népszerűsége az elkö-
vetkezendő időszakban tovább 
növekedik majd.

Ebbéli reményét fejezte ki a 
rendezvény záró szakaszában 
Csonka Mária is, aki a projekt 
megvalósításában közreműkö-
dő és együttműködő partnerin-
tézmények képviselőinek apró 
ajándékok átadásával is megkö-
szönte a munkájukat.

A rendezvényt követő fogadá-
son pohárköszöntőjében Lőrincz 
András, a Polgármesteri Hivatal 
intézményirányítási és vagyon-
gazdálkodási osztályának ve-
zetője elismeréssel szólt arról a 
munkáról, melyet a könyvtár 
szakemberei a pályázatírás so-
rán, majd az eltelt esztendő alatt 
elvégeztek. Ennek eredménye, 
hogy az eddig is kiváló szolgál-
tatásaik minősége már jelenleg 
is tovább emelkedett s ez a fej-
lődés az elkövetkezendőkben is 
minden bizonnyal folytatódik.

Katona M. István
A szerző felvételei

Célba ért a
„Tudásdepó-Expressz"

sokrétű, tArtAlmAs, ereDményekben gAzDAg tevékenység-
ről ADott számot Csonka mária, A kölcsey ferenc városi 
könyvtár igAzgAtójA Azon Az Augusztus 24-én megren-
Dezett konferencián, melyen Az egy esztenDővel ezelőtt 
elnyert és most zárult társADAlmi megújulás operAtív 
progrAm „tuDásDepó-expressz” elnevezésű uniós projekt 
végrehAjtását értékelte. olyAn mAgAs szintű szAkmAi mun-
káról volt szó Az AlAptevékenység zAvArtAlAn végzése 
mellett, mely A város különböző korú lAkóit és A könyvtár 
nyújtottA lehetőségeket közelebb hoztA egymáshoz.
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Idén más útvonalon mentünk, mint 
eddig. Ezúttal Bulgáriát hosszá-
ban kettészelő „Öreg hegy” (Sztara 
Planina) északi peremén haladtunk. 

Első állomásunk a régi bolgár főváros volt. 
A 75 ezer lakosú település csodálatos fek-
vése, lépcsőzetes építkezése, a város alatt 
egy szabályos nyolcast rajzoló Jantra fo-
lyó látványa lenyűgözte a dunakeszieket. 
Utunk következő állomása a festői kör-
nyezetben fekvő, hatalmas sziklafalakkal 
körbeölelt drjanovói kolostor volt. Itt egy 
délutánt és a közeli turistaházban egy éj-

szakát töltöttünk el. Nagy sétákat tettünk, 
és megnéztük a „Bacso Kiro” cseppkőbar-
langot is. 

Vasárnap reggel folytattuk utunkat. A 
Sipka szorost érintve áthágtuk az Öreg he-
gyet. Látótávolságban két, közel 2500 mé-
teres csúcs is magasodott. Pihenőt tartot-
tunk Sipka faluban, ahol megcsodáltuk azt 
a piros fehér, fekete és arany színben pom-
pázó gyönyörű pravoszláv templomot, 
melyet Bulgária 500 éves török rabság alu-
li felszabadulásának emlékére emeltek. A 
„Rózsák Völgye” fővárosát, Kazanlik vá-
rost érintve rátértünk az A2 autópályára, 
ahonnan már egyenes út vezetett a Fekete 
tengerig, nevezetes partner településünk-
re, Ravdába. 

Második este nyugdíjasainkat fogadta 
és vendégül látta a helyi „Detelina” Nyug-
díjas klub. Ízletes volt a vacsora, kellemes 
társaságban „jókat beszélgettünk”, és tán-
coltunk. Mindenki jól érezte magát. Más-
nap házigazdánk, a kertjében kialakított 
„Magyar” szobájában, egy nagy agyag-

edényben gjuvecset főzött nekünk, ami 
egy ősi bolgár étel és nagyon ízletes. Elő-
került, többek között a „masztika” is, ami 
a bolgárok nemzeti itala, és nagyon finom.  
Éjfélig énekeltünk. 

Voltunk Szozopolban és Burgaszban 
is. Sokan, sokszor a helyi buszjáratok-
kal átmentek Neszebárba, a Napospartra, 
volt aki, az egy kicsivel távolabbi Szveti 
Vlaszba is. Amikor pedig csak tehettük – 
napoztunk és fürödtünk a tengerben. En-
nek örömeiről, helyhiány miatt most nem 
számolhatok be. De sajnos, minden szép 
álom egyszer véget ér. 

Augusztus 27-én délután ötkor buszunk 
elindult Dunakeszi felé.

Másnap délre szerencsésen, egészsége-
sen, barnán és vidáman hazaértünk.

A DBKÖ nevében, szeretném megkö-
szönni minden bátor útitársunknak az 
irántunk tanúsított bizalmat. Remélem 
senki nem csalódott sem bennünk, sem 
Bulgáriában.

Kirov Gábor - DBKÖ

Tíz nap a csodás
Bulgáriában

csodás bolgár tájak, ragyogó idő, simogató tenger, fergeteges jókedv

Az Alcímben felsoroltAk jellemezték A DunAkeszi bolgár kisebb-
ségi önkormányzAt áltAl szervezett, immáron hArmADjárA is 
sikerrel megvAlósult augusztus végi 10 napos buszos ki-
ránDulásunkat. iDén nehezen állt össze A szükséges létszám, 
De végül minDen megolDóDott és A 30 bátor, többségükben A 
nyugDíjAs kort súroló utAst szállító buszunk, Augusztus 19-én 
elinDulhAtott bulgáriA irányábA.

 



Köszönet mindenért...
molnár sándorné 27 éven át töretlen hit-

tel és lelkesedéssel, az elesett, a szociá-
lisan nehéz helyzetben élő embertársa-

ink iránt érzett empátiával szervezte, irányí-
totta a magyar vöröskereszt Dunakeszi 
városi szervezete embert próbáló te-
vékenységét. hivatalos titulusa sze-
rint a szervezet városi titkára volt, ám 
akik ismerik erzsikét – mert szinte kivé-
tel nélkül így szólítják – azok az elmúlt 
évtizedek során megtapasztalhatták, 
hogy ő volt a minDenes. átalakuló, 
válságokkal és tragédiákkal terhelt világunkban 
is megvolt az ereje és a rendíthetetlen elszánt-
sága ahhoz, hogy a köré szerveződött „csapat-
tal” összefogva segítő kezet tudjanak nyújtani a 
rászorulóknak. A rendszeres véradások mellett 
megannyi jótékonysági rendezvényt szerveztek, 
de soha nem feledkeztek meg a nehézsorsú diák-
ról sem, akikkel nyári táborokban eltöltött gond-

talan napokkal igyekeztek „felhőtlenné” vará-
zsolni a vakációkat…

Molnár Sándorné hivatalos szakmai életútjá-
ban – nyugdíjba vonulása miatt – lezá-

rult egy példásan szép korszak, ám is-
merve őt biztosak lehetünk benne, 
hogy a jövőben is számíthatnak rá…    

köszönet mindenért, az elmúlt 
évtizedek munkájáért – mondta a 

minap rendezett búcsúztatón Dióssi 
Csaba polgármester, aki a városi ön-

kormányzat nevében köszönte meg 
molnár sándorné példaértékű tevékenysé-

gét. A „meglepetésként” szervezett búcsúztatón 
a vöröskereszt megyei vezetője mellett ott vol-
tak a dunakeszi, gödi és a fóti vöröskeresztes ve-
zetők, aktivisták is, akik virágcsokorral és aján-
déktárgyakkal köszönték meg a több évtizedes 
együttműködést.

A Szerk.

40-50 óvodáskorú gyermek napi 4 órás fel-
ügyeletét biztosító szolgáltatást indít szep-
tember második felében az önkormányzat – 
tájékoztatta lapunkat Cs. Bíró Attila. A város 
Szociális és Egészségügyi Osztályának veze-
tője elmondta, az új kezdeményezésnek az 1. 
számú Bölcsőde Fóti úti épülete ad otthont, 
ahol az emeleti szinten újították fel a szüksé-
ges helyiségeket.

A szolgáltatás minimális térítési díj ellené-
ben hétköznapokon 8 és 12 óra, illetve 13 és 
17 óra között biztosít lehetőséget a gyerme-
kek elhelyezésére. A kicsik felügyeletét meg-
felelő szakképzettséggel rendelkező személy-
zettel biztosítja a város. A szolgáltatást folya-
matosan, de a létszámtól függően eseti jel-
leggel is igénybe lehet majd venni, így akár a 
napi bevásárlás vagy hivatali ügyek intézése 
sem okozhat majd komoly fejtörést a kisgyer-
mekes szülők számára.

Az új szolgáltatási forma irányába szeret-
nék terelni azokat a szülőket is, akik jelenleg 
csak napi néhány órára veszik igénybe gyer-
mekeik óvodai ellátását, miközben sok olyan 
kérelmet kellett elutasítani, ahol a szülők a 
teljes napi ellátást igényelnék. 

A szolgáltatással kapcsolatosan bővebb in-
formációt Vrecáné Szabó Ildikótól, a Szociális 
és Egészségügyi Osztály munkatársától lehet 
kérni, illetve nála lehet jelezni a szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó szülői igényeket is 
a 06 (27)-542-883-as telefonszámon vagy a 
vrecane@dunakeszi.hu e-mail címen.

Városi gyermekfelügyelet  
napi 4 órában
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sport

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

Ügyfeleink részére 
ELADÓ ÉS KIADÓ 
INGATLANOKAT 

KERESÜNK!

Ingatlan-Híd  
Közvetítő Iroda

Tel.: 06-70-451-7545, 
06-70-451-7510

Alapképzés: TEST + TALP 
Kiegészítő masszázsfajták:

MASSZoRKÉPZÉS
indul Dunakeszin és Vácott 

szeptember közepén

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

Érdeklődni: +36-20-9762-111

 Fogyasztó cellulit  Tradicionális Thai  
 Aromaolajos  Gyógyító talpmasszázs

RÉszletfizetÉs

Hosszú hallgatás után 
az 59 éves Bartinai Pé-
ter 2007-ben újra élet-

re keltette az asztalitenisz életet. 
Az idén nagy lépést tettek előre, 
de beszéljen erről ő maga:

– Amikor belekezdtem az 
asztalitenisz élet szervezésébe, 
az első edzéseket a Széchenyi 
Iskola Posta utcai tornatermé-
ben kezdtük, ahol négy asztalt 
hoztunk rendbe. Majd a Faze-
kas Mihály Iskola következett 
immár kilenc asztallal, de a 
Rákóczi út elején a volt Vörös 
Csillag mozi helyén is edzet-
tünk három asztalon – emlé-
kezik vissza a 63 éves sport-
ember. Az elmúlt év telén le-
hetőség nyílt arra, hogy olyan 
otthonhoz jussunk, amely-
ről hosszú idő óta álmodtunk. 
Megtaláltuk a volt konzerv-
gyár irodaépületének első eme-

letén azt a 300 négyzetméteres 
termet, melyet önkormányzati 
támogatással alakítottunk át a 
sport céljára. 

– Ez a terem valóban a he-
lyi asztaliteniszezők fellegvá-
ra. De hogyan alakult ilyen 
széppé?

– Az épület belső kialakítása a 
Magyar Lakk ügyvezető igazga-
tójának köszönhető, aki szpon-
zorálja az asztalitenisz szakosz-
tályt. Emellett fontos volt szá-
munkra a már korábban emlí-
tett önkormányzati támogatás 
is. Az idei nyártól egész nap ren-
delkezésükre állt a terem, főleg 
a fiatal játékosok előtt. Huszon-
heten jártak le edzésre, többsé-
gében fiúk. Az ütőket, felszere-
lést a játékosok hozzák, a meze-
ket az egyesület biztosítja.

– Milyen bajnokságban in-
dul a férfi csapat?

– Pest megyében A és B osz-
tályban rendeznek bajnoksá-
got. Mi a B osztály északi cso-
portjában indulunk, ahol ti-
zenkét csapat van. A bajnok-
ságban négy egyéni, két páros 
mérkőzésen bonyolítják le a 
találkozókat. 

– Távlati tervek?
– Szeretnénk, ha minél több 

fiatal kapcsolódna be és ked-
velné meg ezt a szép sport-
ágat. Minden nap edzést tar-
tunk 14 órától a fiataloknak, 
este a versenyzőknek és fel-
nőtteknek. Célunk, hogy élet-
képes, erős csapatunk legyen, 
eljussunk az NB III-ba, majd 
az NB II-be. 

Az időközben edzésre meg-
érkező Dióssi Csaba polgár-
mestert arról kérdezem, mi-
lyen kapcsolata van az asztali-
tenisszel?

– A hetvenes években Ma-
gyarországon rendkívüli nép-
szerű volt ez a sportág. Ak-
kor volt a híres hármas, Jónyer, 
Klampár, Gergely, akik abban 
az időben világbajnoki címet 
is nyertek. Én ekkor lettem a 
Postás egyesület igazolt ver-
senyzője. Az asztalitenisz sze-
retete azóta is megmaradt ben-
nem, ezért amikor 2007-ben 
Dunakeszin újra indult az asz-
talitenisz élet, nagy szimpátiá-
val figyelem ténykedésüket. Az 
Önkormányzatnál azt az elvet 
valljuk, hogy ha valaki egy ér-
telmes cél érdekében tesz va-
lamit, annak is mi is szívesen 
nyújtunk segítséget. Sok sikert 
és eredményes versenyzést kí-
vánok a dunakeszis asztalite-
niszezőknek

Kép, szöveg:  
Solymosi László

újjáéledt Dunakeszin  
az asztalitenisz élet

DunAkeszin régi hAgyományA vAn Az AsztAlite-
nisz életnek. még 1945-ben, A DunAkeszi mAgyAr-
ságnál AlAkult meg Az első AsztAlitenisz csA-
pAt, Amely AzonbAn nyolc év után megszűnt. 
másoDik nekifutásrA 1958-bAn, rung györgy 
eDző vezetésével A DunAkeszi kinizsinél ismétel-
ten megAlAkult A szAkosztály. Az ezt követő 
14 évben pest megyében meghAtározó szerepet 
játszottAk A versenyzők, megyei, sőt országos 
sikereket értek el. A női csApAt 1968-bAn Az nb 
i-ben játszott, A férfi csApAt nb ii-es szintig ju-
tott (tAgjA volt bartinai péter is), mAjD 1972-
ben ismételten megszűnt.

asztaliteNisz
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KeréKpárüzlet  
és szerviz 

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

www. bicajosbolt.hu

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

– Szervezetünk egy csodálatosan megalko-
tott rendszer. Ha valamiből több, vagy keve-
sebb áll a működéséhez rendelkezésre, azon-
nal jelez. Ugyanakkor ezek a jelek egyidőben 
több mindenre is figyelmeztethetnek. Egész-
séges egyéneknél futáskor, megerőltető fizi-
kai munka hatására, avagy különböző idegi 
megrázkódtatásokra is jelentkezhet az úgy-
nevezett nehéz légzés. Ezekben az esetekben 
nem betegség váltja ki azt, hanem a szervezet 
túlterhelése.  Amennyiben viszont valami-
lyen betegség panaszaként lép fel a légszomj, 
akkor csökkent fizikai teljesítőképesség lesz 
ennek a kísérő jelensége. Számos betegség 
következtében, legyen akár a tüdő, akár más 
szerv megbetegedéséről szó, már nyugalom-
ban is fokozódik a légzés. Láz esetén példá-
ul a légzés is szaporábbá válik. Közismert, 
hogy a légszomj talán a leggyakoribb tüne-
te tüdőbetegségeknek, de a szívbetegségnek 
is. Ebből a szempontból jogos a kérdés: mi-
ért nem, vagy miért nem csak a tüdőgyógy-
ász az, akit indokolt elsőre felkeresni? A há-
ziorvos – mivel régebben ismeri betegeit és 
kórelőzményeiket – a rendelkezésére álló in-
formációk alapján biztonsággal tesz javasla-
tot az elvégzendő szakvizsgálatokra. 

– Tulajdonképpen mi is ez a nehézlégzés, 
vagy légszomj?

– A nehézlégzés, a légszomj vagy hétközna-
pibb módon mondva: a fulladás az egyik leg-
kellemetlenebb tünet, amit ember megélhet. 
A  lelki eredetű betegségekben ez az egyik 
leggyakrabban jelentkező panasz, amelyet 
szorongásos-, vagy pánikroham kísér, de je-
lentkezhet neurotikus alapon is. Egészséges 
embereknél a nagy tengerszint feletti magas-
ságokban a ritka levegő okozhat légszomjat. 
Nehézlégzésben a szaporább légzés mellett a 
beteg úgy érzi, nem jut elég levegőhöz, nem 
tud elég gyorsan vagy elég mélyeket lélegez-
ni. Ugyan a leírtak különböző eredetűek és 
más-más alapon alakulnak ki, de számos 
esetben ugyanaz a mechanizmus provokál-

rVosi roVat

Egyszuszra már nem megy...
beköszöntött az ősz, a szeptember első napjaiban hirtelen megérkezett lehülés szokatlanul sok betegnél okozott légzési pana-
szokat. egyikük csodálkozva kérdezte háziorvosát: miért a kardiológushoz, s miért nem a tüdőgondozóba küldte őt panaszával. 
mi erre az ön felelete? – kérdezem a Dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr.metz edit angiológus, 
belgyógyász, kardiológus szakorvost.

ja ki: a hiperventilláció, avagy  a „túllégzés“.   
Ennek következményeként a tüdő és a kerin-
gő vér szén-dioxid szintje rohamosan csök-
ken, a vér pH-ja lúgos irányba tolódik, ame-
lyek fokozzák a szervezet oxigén igényét és 
emiatt  alakul ki a fulladásérzés. Sokan, akik 
átélik ezt a szindrómát, megijednek, mert 
azt gondolják szívrohamuk van, holott ezt a 

fokozott légzés miatti vérgázeltérés váltja ki. 
Felléphet tudatzavar is, gyakran a beteg úgy 
érzi, a körülötte történő események távoliak; 
de kialakulhat a kezekben, a lábakban és a 
száj körül zsibbadó érzés is.

– látható, hogy több betegséghez is pá-
rosulhatnak a tünetek. Milyen típusai van-
nak a nehézlégzésnek? 

– Testmozgás esetén a szervezet több 
széndioxidot termel, és több oxigént hasz-
nál fel. A szív vagy a tüdő valamilyen mű-

ködészavara esetén már kisebb megterhe-
lés is nehézlégzéshez vezethet, de a  tüdőbe-
tegség súlyosbodásával ez már nyugalom-
ban is megjelenhet.  A krónikus hörghurut, 
az asztma esetén a légutak szűkülete miatt 
fokozott a légellenállás. A tüdőhöz a vért a 
szív juttatja el, a normális tüdőműködéshez 
normális szívműködés is szükséges. Ameny-
nyiben a szív pumpafunkciója sérül, folya-
dék szaporodhat fel a tüdőkben, ezt az álla-
potot tüdővizenyőnek (tüdőödémának) ne-
vezik. A tüdőben a folyadék felszaporodása 
szintén okozhat légúti szűkületet és sípolá-
sos nehézlégzést, ekkor ún. szíveredetű aszt-
máról van szó. A rohamszerűen jelentkező 
éjszakai nehézlégzés hirtelen fellépő, gyak-
ran igen riasztó állapot:  a légszomj az alvás 
közben éri a beteget. Ez az állapot már sú-
lyos szívelégtelenség jele. Súlyos veseelégte-
lenségben a vér savassága, a szívelégtelenség 
és a vérszegénység együttesen okoznak lég-
szomjat és ziháló légzést.

– Mit tehetünk a nehézlégzés észlelésekor?
– Először is nyomatékosítsuk: a nehéz-

légzést komolyan kell venni. Hirtelen fel-
lépett légszomjnál azonnali orvosi segítsé-
get kell hívni, lappangva jelentkezőnél pedig 
nem szabad halogatni a panasz okának ki-
derítését. A gyógyszeres kezelés mellett fon-
tos az orvos egyéb utasításainak betartása is. 
A megfelelő, könnyű táplálkozás mellett tö-
rekedni kell az ideális testsúly elérésére és 
megtartására. A dohányzást, az alkoholt sa-
ját érdekünkben mellőzni kell. Az egészsé-
ges életmód szabályainak betartásával segít-
hetjük az orvos által rendelt keringésjavító 
kezelés hatását.

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

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

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

web: www.eletfastudio.hu  •  e-mail: info@eletfastudio.hu

• aerobic • pilates  
• body art • zumba  
• hastánc • jóga  
• kültéri zsírégető 
edzés • kismama és 
baba-mama torna  
• gerinc tréning

• játékos angol  
• csibe torna  
• tapicskoló 
• kerekítő Mosolyogj, és a világ  

visszamosolyog rád!
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Németül is beszélő 
pultos hölgy 
muNkát keres 

vendéglátásban vagy 
kereskedelemben – 

alkalmanként is! 
Tel.: +36-20-451-0575

ői, férfi és vegyes csapatok is szép szám-
mal neveztek és vettek részt a négyfor-
dulós bajnokságon városunkban. Ösz-
szesen körülbelül százhúsz csapat hó-

dolhatott strandröplabda szenvedélyének az igénye-
sen kialakított homokos pályákon.

a Dkse strandröplabda szakosztály 2011. évi Du-
nakeszi – Cervantes strandröplabda bajnokság Ver-
senyszabályzata alapján szigorúan meghatározott 
keretek között bonyolította le a bajnokságot, ahol fon-
tos kitétel volt, hogy a játékosok csak a 14. életévü-
ket betöltött és az országos ranglistán a1 mezőnyben 
pontot nem szerzett  játékosok lehetnek.

az on-line játékos-regisztrációt követően a nevezé-
si díjak befizetésével minden érdeklődő részt vehetett 
tehát a bajnokságon, de természetesen helyi regiszt-

rációra is lehetőség nyílt a szabad helyek számának 
figyelembevételével.

a versenyek mind a négy alkalommal délelőtt 10 
órakor kezdődtek és egészen késő délutánig eltartot-
tak annak ellenére is, hogy három, az országos szab-
ványoknak megfelelő méretű és kialakítású pálya is 
rendelkezésre állt a lebonyolításhoz, ahol a játéksza-
bályok nagyrészt megegyeznek a nemzetközi FiVb 
kiírásokkal.

a szakosztály és az összeszokott szervezőcsapat idén 
is kitett magáért és négy jó hangulatú hétvégi napot 
szerzett azoknak a sportolni vágyó röplabdásoknak, 
akik beneveztek az általuk rendezett bajnokságra.

mindhárom mezőny győztes csapatának ezúton is 
gratulálunk!

Legindi TímeA

Strandröplabda bajnokság
iDén 6. AlkAlommAl került megrenDezésre A kinizsi sportpályán A négy-
forDulós stranDröplabDa bajnokság A DunAkeszi kinizsi után-
pótlás sport egyesület strAnDröplAbDA szAkosztályánAk szervezésé-
ben, Ahol több helyi csApAt mellett rengeteg kistérségi, illetve megyei 
csApAt is megjelent.

n

- Távhőszolgáltatás
- Hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés
- Konténer rendelés – szállítás
- Köztisztasági feladatok ellátása
- Síkosságmentesítési feladatok elvégzése
- Ingatlan üzemeltetés, fenntartás
-  Városüzemeltetési feladatok, zöldfelület fenntartás
- Városi temető üzemeltetése

Célunk, hogy a cégek összevonásával a fent felsorolt tevékenységek el-
látását ügyfeleink igényeit figyelembe véve még hatékonyabban, fogyasz-
tóink és megrendelőink legnagyobb megelégedésére tudjuk biztosítani.

Az összevonás után a távhőszolgáltatással, hulladékszállítással, il-
letve temetkezéssel kapcsolatos mindenfajta ügyintézés változatlanul 
működik, ügyfélszolgálatainak a már megszokott helyeken és időben 
változatlan feltételek mellett állnak a lakosság rendelkezésre.

Homolya József ügyvezető sk.

HullAdéKSzÁllÍTÁSSAl  
KAPCSOlATOS ÜGYInTézéS:
Konténer rendelés, fuvarozás 
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1. 
Tel: 27-341-789 
Ügyfélfogadási idő  
Hétfő – Péntek: 6,30 -14,30 

Hulladékszállítási díj számlázás, városüze-
meltetési feladatok, ingatlan üzemeltetés
2120 Dunakeszi, Tallér utca 1.
Tel: 27-342-885, Fax: 390-774,
E-mail: kozuzem@kozuzem.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:  13,00 – 19,00 
Szerda:    8,00 – 12,00 és 13,00 – 15,00
Péntek:    8,00 – 11,30

TÁvHőSzOlGÁlTATÁSSAl KAPCSOlATOS  
ÜGYInTézéS - TermIdOr FűTőmű
Központi ügyfélszolgálat 
2120 Dunakeszi, Tallér utca 1.
Tel: 27-342-253, Fax : 27-390-774, 
E-mail: termidor@termidor.hu
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:  13,00 – 19,00
Szerda:    8,00 – 12,00 és 13,00 – 15,00
Péntek:    8,00 – 11,30
díjbeszedő iroda
2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 1.
Ügyfélfogadási idő : 
Hétfő:  14,00 – 18,00
Péntek:  14,00 – 18,00
Szombat:  8,00 – 11,00

TemeTőI ÜGYInTézéS:
2120 Dunakeszi, Fóti út 99.
Tel/fax.: 27-635-372

e-mail: 
dunakeszi.temeto@gmail.com

ügyeleti telefonszám 
munkaidőben:
+36-30-9818-618

ügyeleti telefonszám 
munkaidőn kívül: 
+36-30-9818-719 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő – Péntek: 8,00 – 16,00

TISzTelT ÜGYFeleInK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy dunakeszi város önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy helyi közszolgáltatást végző 
vállalkozásait 2011. augusztus 31-ei fordulónappal összevonja, az önkormányzati tulajdonban álló Termidor Kft. és dunakeszi Közterü-
let-fenntartó Kft. beolvad a szintén 100 %-os önkormányzati tulajdonú dunakeszi Közüzemi Kft-be. 2011. szeptember 01-től az önkor-
mányzat ellenőrzése alatt működő összevont cég látja el városunkban az alábbi közszolgáltatási feladatokat:

TÁJéKOzTATÁS Az önKOrmÁnYzATI 
CéGeK öSSzevOnÁSÁrÓl

• Óraadó némettanárt 
keres nyelviskola 
Dunakeszin. info@
nyelvmester.hu  
Tel.: +36-20-343-0820

Apróhirdetések
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A VOKE József Attila Művelődési Központ 
a TÁMOP- 3.2.3. pályázati program  

keretében szeptemberben indítja  
az alábbi képzéseket:

 

1. számíTásTechnikAi képzés 
– megváltozott munkaképességűeknek 

(90 órás képzés)

 

2. kompeTenciA és 
Készségfejlesztő tréning 

(90 órás képzés)
 

RészlETEs infORMÁció:
www.vokejamk.hu/tÁMOP  

vagy a VOKe józsef Attila Művelődési 
Központban (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)



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

IRODA ÉS TELEPHELY: Dunakeszi, Rákóczi út 137.  Tel.: +36 27/540-525     Fax: +36 27/540-526   
Mobil: +36 30/924-3106  E-mail: neutokft@t-email.hu   Web: www.neuto.hu 

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek.: 7-17-ig, Szombat: 7-13-ig

Nagyobb mennyiség 
esetén kérjen egyedi árat 

elérhetőségeinken!

Bramac Natura Plus 1/1-es 
cserép telep helyről, azonnal, 
ÓRIÁSI ÁRENGEDMÉNNYEL! 

RÉSZLETEKÉRT, ÉS ÁRAKÉRT KERESSEN MINKET ELÉRHETŐSÉGEINKEN!

Áremelés előtti 

A K C I Ó : 

PTH 30 N+F tégla (80 db/raklap) 242,-/
db, PTH 10/50 N+F tégla 228,-/db (100 
db/raklap), PTH 44 HS 399,-/db (50 db/
raklap)  a raktárkészlet erejéig Dunake-
szi és 20 km-es vonzáskörzetében le-
szállított, ledaruzott bruttó áron (+rak-
lap, és raklap használati díj)!

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



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!

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

Ledvilágítás technika

30 Dunakeszi  polgár

Június 29-31-én brandenburgban ren-
dezték meg a síkvízi világbajnokságot, 
amelyen első alkalommal vett részt.
– Hogyan alakult a győzelemhez ve-
zető út?
– a döntőben kilencen álltunk rajthoz, 
én az ötös pályán versenyeztem. az első 
rajt az egyik gép hibája miatt nem sike-
rült, de szerencsére engem nem zökken-
tett ki. a második rajt jól sikerült és rög-
tön az élre álltam, ez volt a taktikám. Vé-
gig vezetve és másfél hajóval vertem a 
második helyezetett. a k-4 500 méte-
ren, második helyen értünk célba, ebben 
a hajóban egyedüli Dunakesziként ül-
tem. szerencsére itt a Dunán edzünk és 
világbajnokságon a hullámzó víz nem 
okozott gondot – mesélte boldogan a vi-
lágbajnok.
– További terveid?
– az ifjúsági országos bajnokságon há-
rom számban indulok. szeptemberben 
olimpiai reménységek tornáján harma-
dik alkalommal indulok, a k-1 1000 mé-
teren címvédő vagyok. Győrben rende-
zik a maratoni válogatót 17 kilométeren 
a világbajnokságra. Győzelmem ese-
tén az ifjúsági világbajnokságra jutha-
tok ki. Érdekesség, hogy húgom is elin-
dul ebben a számban, ha ő nyer, akkor 
ő jut ki.
a 15 éves Lucz Noémi abban a szeren-
csés helyzetben van, hogy ott van előt-
te példaképe a nővére, valamint a nagy-
szerű szülői háttér.
– Jól sikerült a magyar bajnokság, va-
lamint a Európa Bajnokság?
– igen, elmondhatom, hogy a magyar 

bajnokságon k-1 500, 1000 és 4000 
méteren aranyérmet szereztem. az ifjú-
sági európa bajnokságon k-1 500 mé-
teren a célom az volt, hogy bejussak a 
döntőbe, sikerült és ott a 9. helyen vé-
geztem, a nálam három évvel időseb-
bek között, Miskó Noémi klubtársam k-2 
1000 méteren 5. lett. 
– További cél?
– szeptemberben a síkvízi magyar baj-
nokságon a 17 kilóméteres távon szeret-
nék nyerni, és ezzel jogot szerezhetek 
az ifjúsági világbajnokságra. kijutni az 
európa reménységek versenyére és ott 
k-1 500 és 1000 méteren indulni.
el kell mondai, hogy a két testvér a tanu-
lásban is sikeres. Lucz Dóra 2006, 2008, 
2009, 2010 években elnyerte a jó tanu-
ló, jó sportoló címet, húga Noémi 2006, 
2007, 2009 évben kapta meg ugyanezt 
a kitüntető címet. Gratulálunk lányok!

kép éS Szöveg: SoLymoSi LáSzLó

FRÉDIKEVILL 
ÁRUHÁZ

VILÁGÍTÁSTECHNIKA
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

Nyitva: H-P: 8-18h, SZo: 8-13h

www.fredikevill.hu  
Tel.: 06-27/347-369, 06-27/342-764

minDig öröm olyAn versenyzővel beszélgetni, Aki nAgy si-
kert ér el DunAkeszi színeiben. A 17 éves luCz Dóra nyerte 
A DunAkeszieknek Az első világbAjnokságot. eDzés előtt 
kerestem fel és kértem, mesélje el A sikereinek állomásAit.

síkvízi Világbajnok: lucz dóra
A Lucz lányok sikere
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Költöztetés,  
MiNDeNNeMű 

áruFuvarozás, 
autószállítás  

és MeNtés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

nincs vége a nyárnak!!!
még nyári árakon fogyhatsz!

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

•  LPG-kezelés: 8+2 alk. bérlet 35.000.-  
(fogyasztás, feszesítés, cellulit kezelés)

•  KAVITÁCIÓS ULTRAHANG ‒ 
NYOMÁS TERÁPIÁVAL 7.500.-/alk.  
(felhalmozódott zsír eltávolítása,  
azonnali látványos, tartós eredmény!!!) 
6 alkalmas KAVITÁCIÓS-bérlet 45.000.- 
helyett most csak 40.000.-

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. 

Dunakeszi kinizsi labdarúgó csapata 
pest megye i/b osztályban indul a 2011 
– 2012 évi bajnokságban.

HAzAI MérKőzéSEI
iX. 17. – 16.00  Dunakeszi k.-Gyömrő
X. 1.     – 15.00  Dunakeszi k.-perbál
X. 15.   -  14.30  Dunakeszi k.-
pilisszentiván
X. 29.   -  13.30  Dunakeszi k.- erdőkertes
Xi. 5.    -  13.30  Dunakeszi k.- Csomád
Felnőtt
Dunakeszi k- Vácrátót 4 – 3 (Cifra, Hor-
váth I, Kiss Á, Szabó G)
Dunabogdány-Dunakeszi k 4-0
Ifjúsági
Dunakeszi k – Vácrátót 3-2 (kósa 2, 
murka)
Dunabogdány – Dunakeszi k 0-3 

(Szűcs, Bóta, Kósa)
Dunakeszi Vasutas Nb iii mátra cso-
portjában sorolták be.

HAzAI MérKőzéSEI
iX. 17. -  16.00  DVse- Vasas Híd
X. 1.  -     15.00  DVse- salgótarjá-
ni btC
X. 15.  -   15.00  DVse- maglódi  tC
X. 29.  -   13.30  DVse- Felsőtárkány sC
Xi. 12. -  13.30  DVse- Ózdi FC

DVse- tiszaújváros 3-1 (Lőrincz 2, 
Mundi) 
Gyöngyös- DVse 1-3 (Duba, Mundi. 
Csósza)
sok sikert mindkét csapatunknak a baj-
nokságban.

kép, Szöveg: SoLymoSi

VERETlEn A VASUTAS!

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

Augusztus hónApbAn minDkét csApAtunk jól kezDett Az első forDulóbAn 
hAzAi pályán megszerezték A három pontot. kinizsinél Cifra máté (ké-
pünkön), A vAsutAsnál lőrinCz lászló rúgtA csApAt őszi első gólját. A 
másoDik forDulóbAn A vAsutAs iDegenben nyert, kinizsi kikApott. kinizsi 
ifjúsági csApAt A két forDuló után veretlen. kár, hogy szeptemberi és ok-
tóber hAzAi mérkőzések minDkét csApAtunknál egy iDőben vAnnAk.

Wagner Solar Hungária Kft.

akciónk ArAnYvASÁrnAPIG tart.

irOdAbútOr
elAdó!

+36-30/342-8032
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5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. szeptember 22 – 2011. szeptember 28. között 2011. szeptember 22 – 2011. szeptember 28. között 2011. szeptember 22 – 2011. szeptember 28. 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. szeptember 22 – 2011. szeptember 28. 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

HérA PréMiuM
egyrétegű latex beltéri festék az ősz divatszíneivel!

Most csak 2990 ft/2,5l (1196/l), 
illetve 4990 ft/5l (998/l)
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VAnílIA

rév festék KisÁruHÁz


