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tért vissza! (A hír lapzártakor érkezett)
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15 ÉVE BUDAPEST VONZÁSKÖRZETÉBEN, 
HAT TELEPHELYEN

Új TERmÉK! ÚSZÓKAPU PROFIL 3,0 méter nyílásra, maximum 200 kg önsúlyig

 Fót – Pilisvörösvár – Szada – Érd – Budakeszi – Vecsés

ElérhEtőségünk:  

A profilok S355-ös anyagminőségűek, gyári hajlított kivitelben. Egy normál  
zártszelvényből kivágott profil csak S235-ös anyagminőséggel rendelkezik!

A görgőcsoportok méretre gyártott speciális csapágyakkal készülnek, edzett krómacélból, 
speciális 10 mm vastag kopóréteg  bevonattal!

Profil-C szelvény C48x50 mm spec. hossz.: 4500 mm 8990,- Ft/szál
Görgő G48 5 db fémgörgővel (2 db/kapu) 4.999,- Ft/db
Felfutó görgő 21/48/3,5 mm 2.990,- Ft/db
Fogadó konzol 22/48 2.990,- Ft/db
SZETT ÁR  ÖSSZESEN: 24.968,- Ft bruttó

Profil-C szelvény C60x60x4 mm spec. hossz.: 6000 mm 15.900,- Ft/szál
Görgő G4-60/4mm 5 db fém görgővel (2 db/kapu) 9.029,- Ft/db
Felfutó görgő 21/60/4,0 mm 4.220,- Ft/db
Fogadó konzol G22 4.220,- Ft/db
Felső ütköző saválló 23/60 3.000,- Ft/db
SZETT ÁR ÖSSZESEN: 45.398,- Ft bruttó

tímár  VaskErEskEdElmi  kft.  fót, galamb József u. 1. ipari Park (volt barackos területe) tel.: 27/359-902

Építkezik?  Felújít?  Tervez?
„Megújuló energiák alkalmazása a fűtés korszerűsítésében"

Működő rendszerek megtekinthetők a bemutatóteremben!

címmel a

ELŐADÁST szervez

bejelentkezésre.
Előadóink bemutatják a napkollektoros, hőszivattyús 

és pellet fűtésű rendszerek alkalmazását.
Ritkán tárgyalt kérdések a tervezéstől a kivitelezésig.

Szombatonként közönségnap

július 30-án

 ÚSZÓ-
KAPU
AKCIÓ!

ÚSZÓKAPU PROFIL 4,5 méter nyílásra, maximum 500 kg önsúlyig

www.timarvasker.hu

Fót, Göd, Dunakeszi lakosságának.
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KÖZÉlEt

Dióssi Csaba szerint 
az új törvény megal-
kotásával sikerül ki-
elégíteni egy jelentős 

társadalmi várakozást, amely az 
új Országgyűléstől azt várja, hogy 

törvényalkotó munkájával a tár-
sadalmi, gazdasági folyamatokat 
a hatékonyabb, racionálisabb me-
derbe tereli. Ebbe az irányba mu-
tat a helyi önkormányzati képvi-
selők létszámának jelentős csök-
kentése is. Dunakeszi alpolgár-
mestere úgy véli, hogy a kisebb 
létszámú képviselő-testület eré-
nyei közé tartozik majd a költség-
takarékosabb működés és a haté-
konyabb helyi „törvénykezés”. A 
város új országgyűlési képviselő-
je nem osztja a tamáskodók véle-
ményét, akik a létszámcsökkenés 
miatt azt vizionálják, hogy a ki-
sebb pártok és civil közösségek 
kiszorulnak a helyi közéletből. 
A kétharmados többséget szer-
zett kormányzó pártok nem az új 
törvény „előnyének” köszönhető-

en juttathatnak majd több önkor-
mányzati képviselőt a „helyi tör-
vényhozásba”, hanem a lakosság 
érdekeit és terheinek enyhítését 
szolgáló kormányzati munkájuk, 
az áprilisi választás óta is növek-
vő társadalmi támogatottságuk 
révén. A listás képviselői helyek 
csökkenésétől azt várja, hogy 
erősebb felhatalmazású emberek 
ülnek majd a képviselő-testület-
ben, hiszen korábban éppen az 
volt a kritika, hogy a polgárok bi-
zalmát elvesztett személyek párt-
listán jutottak mandátumhoz. 

Dióssi Csaba megítélése sze-
rint jóval erősebb felhatalmazá-
sú képviselő-testület dönt majd a 
város életéről.    

A július 14-én hatályba lépett 
törvény alapján Dunakeszin 10 
egyéni választókerületet kell ki-
jelölni – kezdte a törvény ismer-
tetését Dr. Illés Melinda. – A 10 
egyéni mandátumot elnyert kép-
viselőn kívül 4 fő kompenzáci-
ós listán jut be a képviselő-testü-
letbe, melynek rajtuk kívül tagja 
lesz a városban közvetlenül meg-
választott polgármester. 

Módosulnak a választási kör-
zet határok is, melyeket a jegyző 
alakított ki, mint a Helyi Válasz-
tási Iroda vezetője. Dr. Illés Me-
linda elmondta, hogy noha a tör-
vény nem írja elő, ám ő konzul-
tált a helyi pártok, civil közössé-
gek vezetőivel, akiknek javaslatait 
figyelembe véve hozta meg szak-
mai döntését. A törvény szerint 

kialakított 10 új egyéni választó-
kerület mindegyikébe megköze-
lítőleg 2900-3350 szavazó polgár 
tartozik.  

A változások közé tartozik, 
hogy az eddigi 29 szavazókör szá-
ma eggyel növekszik. Az ajánló 
szelvények gyűjtésével összefüg-
gésben Dr. Illés Melinda kiemel-
te, hogy polgármester-jelölt az le-
het, aki Dunakeszi választópolgá-
rai (jelenleg 30 200 fő) 2 százalé-
kának (640 fő) az ajánlását élvezi. 
Az egyéni képviselő-jelöltséghez 
pedig a választókerület 1 száza-
lékának (31 fő) az ajánlása szük-
séges. A választási kampány idő-
szaka 72 napról 60-ra csökkent. 

Mint az a közeli napokban is-
mertté vált, Sólyom László köz-
társasági elnök október 3-ra tűz-
te ki a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek válasz-
tását. Ezen a napon választják 
meg a kisebbségi önkormányzat-
ok képviselőit is.  

Vetési Imre

Kisebb létszám-hatékonyabb működés

Sólyom láSzló október 3-ra tűzte az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását. az új országgyűlés első döntései között 
csökkentette az ősszel megválasztásra kerülő helyi önkormányzat-
ok képviselőinek létszámát, melyet a települések létszámának arányá-
hoz igazított az új törvény. dunakeszin napjainkban – még a korábbi 
törvény szerint – 14 egyéni, 9 listás mandátummal rendelkező képvi-
selő és a város lakossága által közvetlenül megválasztott polgár-
mester tagja a 24 fős képviselő-testületnek. az új törvény szerint az 
október 3-án megválasztásra kerülő képviselő-testület létszáma 15 
főre csökken. a döntés politikai hátteréről dióssi csaba (fidesz-kdnp) 
országgyűlési képviselőt, a választás szakmai tudnivalóiról  
Dr. IlléS melInDa jegyzőt, a helyi választási iroda vezetőjét kérdeztük. 

15 fős lesz az új 
képviselő-testület

1. számú egyéni választókerület 
északi irányból határolja: 
Dunakeszi város északi közigaz-
gatási határának a Duna vonalá-
tól a 2-es útig tartó szakasza kele-
ti irányból határolja: Fő út - Kiser-
dő utca kereszteződésétől északra 
eső szakasza, déli irányból hatá-
rolja Kiserdő utca, nyugati irány-
ból határolja: Duna-folyó válasz-
tópolgárok száma: 3203 fő

2. számú egyéni választókerület 
északi irányból határolja: Kiser-
dő utcától dél felé eső terület, ke-
leti irányból határolja: Barátság 
útja 1-7. hsz., Barátság útja pá-
ros oldal, a Fő út Barátság út és a 
Szent István út torkolatában lévő 
körforgalomig terjedő szakasza, a 
Tőzegtavi út Hegyrejáró útig ter-
jedő szakasza, a Hegyrejáró út és 
a Kinizsi utca közötti közterü-
let, a Kinizsi utca, a Márton Áron 
utca, a vasútvonal Márton Áron 
utcától Dunakeszi város déli köz-
igazgatási határáig tartó szakasza 
déli irányból határolja: Dunakeszi 
déli közigazgatási határa, nyuga-
ti irányból határolja: Duna-folyó 
választópolgárok száma: 3258 fő

3. számú egyéni választókerület 
északi irányból határolja: Du-
nakeszi Város északi közigazgatá-
si határának a 2-es úttól a vasútig 
terjedő szakasza, keleti irányból 
határolja: vasútvonal Bercsényi 
utcáig terjedő szakasza, déli irány-
ból határolja Bercsényi utca, Kini-
zsi utca, Tőzegtavi út Hegyrejáró 
út és Fő út közötti szakasza nyu-
gati irányból határolja: Dunake-
szi város északi közigazgatási ha-
tárától a Fő út a Szent István utca 
torkolatában lévő körforgalomig 
terjedő szakasza, a Tőzegtavi út 
Hegyrejáró útig terjedő szakasza, 
választópolgárok száma: 3363 fő

4. számú egyéni választókerület 
északi irányból határolja: Kiser-
dő utca Fő út és Barátság utca kö-
zötti szakaszától délre eső terü-
let, keleti irányból határolja: Fő 
út Kiserdő utca és Barátság utca 
északi vége közötti terület, déli 
irányból határolja: Barátság utca 
(páratlan oldal, kivéve: 1-7. hsz.)  
nyugati irányból határolja: Barát-
ság utca (páratlan oldal) választó-
polgárok száma: 3125 fő

5. számú egyéni választókerület 
északi irányból határolja: Du-
nakeszi város északi közigazga-
tási határa keleti irányból hatá-
rolja: a Vadász utca déli irányból 
határolja: Tábor utca északi olda-
la ( páros házszámok ), Mátyás ki-
rály utcának a Vadász utcáig eső 
része nyugati irányból határolja: 
vasútvonal választópolgárok szá-
ma: 2962 fő

6. számú egyéni választókerület 
északi irányból határolja: Tábor 
utca déli oldala ( páratlan ház-

Dunakeszi  Polgár4



Dunakeszi  Polgár 5

Tájékoztatás az új választási körzethatárokról

számok ), Mátyás király utcának 
a Vadász utcáig eső szakasza kele-
ti irányból határolja: Vadász utca, 
Bocskai utca Báthory utcáig eső 
része, Báthory utca, Batthyány 
Elemér utca déli irányból határol-
ja: Fóti utca északi oldala ( páros 
házszámok ) a Batthyány Elemér 
utcáig eső része nyugati irányból 
határolja: vasútvonal választópol-
gárok száma: 3047 fő

7. számú egyéni választókerület 
északi irányból határolja: Fóti út 
déli oldala (1-67. házszámok) ke-
leti irányból határolja: Nándori 
utca, Kápolna utca, Repülőtér, a 
város keleti közigazgatási határa. 
Déli irányból határolja Dunake-
szi város déli közigazgatási hatá-
ra nyugati irányból határolja: vas-
útvonal, választópolgárok száma: 
3165 fő

8. számú egyéni választókerület 
északi irányból határolja: Toldi 
utca Fenyves utcától keletre eső 
szakasza, keleti irányból határolja: 
Dunakeszi város keleti közigazga-
tási határa, déli irányból határolja 
Kápolna utca, Repülőtér nyugati 
irányból határolja: Nándori utca, 
Fóti út Andrássy Gyula utca és Já-
szai Mari utca közé eső szakasza, 
a Jászai Mari utca és Fenyves utca, 
választópolgárok száma: 3025 fő

9. számú egyéni választókerület 
északi irányból határolja: Du-
nakeszi város északi közigazgatá-
si határa, keleti irányból határolja: 
Dunakeszi város keleti közigaz-
gatási határa, déli irányból hatá-
rolja: Nándorfehérvári utca, Tol-
di utca, Erkel Ferenc utca Rákóczi 
úttól északra eső szakasza, a Rá-
kóczi útnak az Erkel Ferenc utca 
és Fenyves utca közé eső szakasza, 
majd ismét a Toldi utca Fenyves 
utcától keletre eső szakasza. Nyu-
gati irányból határolja: Virág utca, 
Kismarton utca, választópolgárok 
száma: 3025 fő

10. számú egyéni választókerü-
let északi irányból határolja: Du-
nakeszi város északi közigazgatá-
si határa, keleti irányból határol-
ja: Virág utca, Kismartoni utca, 
Nándorfehérvári utca, Toldi utca, 
Erkel Ferenc utca Rákóczi úttól 
északra eső szakasza, Rákóczi út-
nak a Fenyves utcáig eső szakasza, 
valamint a Jászai Mari utca. Déli 

irányból határolja: Fóti út Bat-
thyány Elemér és Jászai Mari utca 
eső szakasza, nyugati irányból ha-
tárolja: Vadász utca Bocskai utcá-
ig terjedő szakasza, Bocskai utca 
Vadász utca és Szilágyi utca kö-
zötti szakasza, Báthory utca, Bat-
thyány Elemér utca választópol-
gárok száma: 2993 fő
E határozattal szemben a közzé-
tételétől számított 2 (kettő) na-
pon belül a Pest Megyei Területi 
Választási Iroda vezetőjének cím-
zett, a Dunakeszi Helyi Választá-
si Irodánál (2120 Dunakeszi, Fő 
út 25.) benyújtott kifogással lehet 
élni. 

I N D O KO L Á S
Az Országgyűlés a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgár-
mesterek választásának szabályá-
ról új törvényt alkotott meg. A tör-
vény rendelkezései szerint a Helyi 
Választási Iroda Vezetője a válasz-
tás évének január 1-i adatai alap-
ján határozza meg a megválaszt-
ható települési önkormányzati 
képviselők létszámát. Dunakeszi 
városának - a lakosságszám-ada-
tot nyilvántartó központi szerv 
adatai szerint - 2010. január 1-én 
38633 fő lakója volt. Ennek figye-
lembevételével Dunakeszi város-
ban egyéni választókerületben 
megszerezhető egyéni mandátu-
mok száma 10. Ennek megfelelő-
en a városban 10 egyéni válasz-
tókerület kialakítása szükséges, 
amint azt határozatom rendelke-
ző részében megállapítottam.

Az egyéni választókerületek ki-
alakítása során a hatályos törvé-
nyeknek megfelelően figyelembe 
vettem, hogy a kialakított válasz-
tókerületek lakosságszáma meg-
közelítően azonos legyen, ezen 
túlmenően figyelembe vettem Du-
nakeszi városban kialakult törté-
nelmi, földrajzi és egyéb helyi sa-
játosságokat is. A helyi sajátossá-
gok körében értékeltem, hogy az 
azonos területen élő városlakók 
életviszonyai és problémái egy-
máshoz hasonlatosak, ezért egyéb 
indok hiányában e rendező elvet 
vettem figyelembe.

Dunakeszi város földrajzi el-
helyezkedését és adottságait fi-
gyelembe véve látható, hogy a vá-
lasztókerületek kialakítása során 
mindenképpen meghatározó te-
reptárgy a várost észak-déli irány-
ban átszelő vasútvonal. A város 

területe így két nagyobb egység-
re tagolható: egyrészt a vasútvo-
naltól nyugatra eső területrész, 
amely a Duna-folyó vonaláig ter-
jed, másrészt a vasútvonaltól ke-
letre eső terület, amelynek kele-
ti határát az M2 autópálya jelenti. 
Tovább bontható a város terüle-
te a tradicionális – többnyire sa-
ját elnevezésű – településrészekre. 
Ezen túlmenően egymástól eltérő 
adottságokkal rendelkeznek a vá-
roson belül a Barátság úti lakóte-
lep, Dunakeszi-Alsó, a közelmúlt-
ban felépült lakóparkok. Ezeket a 

sajátosságokat a választókerületek 
kialakítása során figyelembe vet-
tem. 

A hatályos törvények a válasz-
tókerületek lakosságszám arányos 
kialakításáról rendelkeznek, fi-
gyelmen kívül hagyják, hogy egy-
egy településrész eltérő népsűrű-
ségéből adódóan a kialakuló vá-
lasztókerületek területei között je-
lentős eltérések mutatkozhatnak. 
Dunakeszi városban a lakótelepek 

és lakóparkok népsűrűsége több-
szöröse más városrészekének, így 
a kialakított egyéni választókerü-
letek területei jelentősen eltérnek 
egymástól. 

A vasútvonal által kettészelt vá-
rosrészek lakosságszámának fi-
gyelembe vételével megállapítot-
tam, hogy vasúttól a Duna felé eső 
területen 4, a vasúttól keletre eső 
területen pedig 6 egyéni választó-
kerület kialakítására van lehető-
ség. Ennek megfelelően állapítot-
tam meg választókerületek terüle-
tét, és határait.

Határozatom a 2010. évi L. tör-
vény 5.§ valamint a 24.§ ( 3 ) be-
kezdésén, valamint az 1997. évi C. 
törvény 102.§. (2) bekezdésén ala-
pul, a határozat elleni jogorvoslat-
ról az 1997. évi C. törvény 102.§ ( 
3 ) bekezdése rendelkezik.

Dunakeszi, 2010. július 12.
Dr. Illés Melinda

Jegyző
HVI vezető

dunakeszi helyi választási iroda vezetője a „helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról” szóló 2010. évi l. törvény 5.§ alapján dunakeszi város egyéni választókerületei 
számát, sorszámát és a választókerületek területét az alábbiak szerint állapítom meg:
dunakeszi városban 10 egyéni választókerület került kialakításra, amelyeket 1-től 10-ig folyama-
tosan sorszámozva jelöltem meg. az egyénI válaSzTókerüleTek TerüleTéT az következők 
szerint határozom meg:
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KÖZÉlEt

A megjelenteket Kecskeméthy Gé
za polgármester köszöntötte. 
Mondanivalóját a városi egész-
ségügyi intézmények fenntartá-

sa köré csoportosította. Nagy kérdés, hogyan 
alakul hazánkban az egészségügy finanszí-
rozása, megbecsülése, a munkakörülmé-
nyek változása, fogalmazott. A lehetőségek 
behatároltak, hiszen évi több mint ötven-

millió forintot fordíthat az önkormányzat 
az intézményrendszer működtetésére, ami 
sajnos nem elegendő. Kitérőként elmondta, 
hogy a fontossági sorrendben most elsőbb-
séget élvez a bölcsődei, óvodai fejlesztés, mi-
vel a prognózisok szerint mintegy hétszáz 
gyermek születése várható.

A városban a Szakorvosi Rendelőinté-
zet, a háziorvosi szolgálat, s önálló terü-
letként a tüdőgyógyászat, bőrgyógyászat 
és az ideggondozó fenntartása, zavarta-
lan működtetése nem könnyű feladat. Az 
új kormány részéről elhangzó biztató nyi-
latkozatok alapján várható előrelépés az 
egészségüggyel kapcsolatban. 

Szólt arról is a polgármester, hogy a ter-

vek szerint sor kerül egy ultrahang készü-
lék megvásárlása, és ha sikerül kedvez-
ményes hitelhez jutni, a röntgen készülék 
problémájára is megoldást találnak, s ez 
nagy előrelépést jelentene a diagnosztizá-
lásban és a gyógyításban.

Hangsúlyozta, hogy a rendelőintézet el-
látási körzete városunk mellett Gödre és 
Fótra is kiterjed. Ez mintegy 70-80 ezer 
embert jelent. Sajnos a két szomszédos te-
lepülés önkormányzata nem sokat tesz 
azért, hogy a rendszer jobban működjön. 
Gödről a múlt évben például mindössze 
hárommillió forintot kaptak e célra, idén 
annyit sem.

Megemlítette, hogy a rendelőintézetben 
bizonyos átalakításokra kerül sor. Kiemel-
te ezek közül, hogy a volt ÁNTSZ helyi-
ségében kialakítják a védőnői szolgálatot s 
néhány helyiség bérbeadásával is igyekez-
nek bevételekhez jutni.

Végezetül szólt arról, hogy információi 
szerint az egészségügyi intézményekben 
kiegyensúlyozott a hangulat s ez jelentős 
előrelépés az elmúlt évekhez viszonyítva. 
Minden évben korlátozott mértékben le-
hetőség nyílik elismerések átadására. Így 
történt most is. Kecskeméthy Géza ezút-
tal dr. Babcsányi Judit háziorvost és dr. 
Duliskovich István sebészt részesítette ju-
talomban.

Ezt követően dr. Gógucz Attila, a ren-
delőintézet igazgatója köszönetet mon-
dott a városvezetésnek azért, hogy a ren-
delőintézet folyamatos működéséhez je-
lentős segítséget nyújtottak. Kiemelte, 

hogy az egy esztendővel ezelőtti ünnepsé-
gen Semmelweis Ignác rögös életútját ha-
sonlította össze az egészségügy akkori ki-
látástalan helyzetével, most azonban már 
a reményé lehet a főszerep. „Örüljünk an-
nak, hogy együtt lehetünk, együtt dolgoz-
hatunk, összekovácsolódunk”, mondotta, 
majd egy elgondolkodtató Márai Sándor 
versrészletet olvasott fel, melyet a költő 
egy orvos emlékére írt.

Az ünnepség további részében dr. Fekete 
Zoltán, a váci Jávorszky Ödön Kórház szü-
lész nőgyógyászati osztályának vezető fő-
orvosa idézte fel Semmelweis Ignác életút-
ját, majd befejezésként Wolfort Tiborné, a 
rendelőintézet titkárnője meleg szavakkal 

búcsúztatta el Seltenreich Józsefné asszisz-
tenst, aki négy évtizedes szolgálata befe-
jeztével nyugállományba vonult.

Katona M. István
A szerző felvételei

az anyák megmentője, SemmelweIS Ignác (1818. július 1. – 1865. augusztus 13.) születésnapja a 
magyar egészségügy kiemelkedő ünnepe. országszerte megemlékeztek kiemelkedő életútjáról, 
nagyszerű felfedezéséről. dunakeszi egészségügyi dolgozói július 3-án rendezték meg mintegy 
száz fő részvételével a városi üdülőben a jeles évforduló alkalmából az ünnepséget.

ünnepeltek az egészségügy dolgozói

DunaCredit
HITELIRODA

Közvetítési szolgáltatásaink:
− lakossági és vállalkozói hitelek
− ingatlanlízing
− életjáradék
− lakás-előtakarékossági szerződések

HívjON mOST!
Tel.: +36-70/423-2298, 06-27/769-185

KERESSE IRODÁNKAT!
Cím: Dunakeszi, Garas u. 18.

www.dunacredit.eu
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aKtuális

Az ünnepi eseményen megjelent 
Molnár Géza, az 1993-ban ala-
pított Vasutasok Országos Köz-
művelődési és Szabadidő Egye-

sülete (VOKE) elnöke, aki köszöntőjében 
elmondta, hogy már a kezdetekkor kitár-
ták kapuikat a közművelődési intézmények, 
nyitottabbá váltak. A művelődés és az okta-
tás nagyszerűen egészítik ki egymást, mely-
re különösen nagy szükség van a mai vi-
lágban – hangsúlyozta az elnök. A 21. szá-
zad egyik legkényesebb kérdését érintve ki-
jelentette: „A 40-50 évesek lemaradnak, ha 
nem tudnak megújulni.” Ezért tartja külö-
nösen nagy jelentőségűnek azt a pályázati 
sikert, melynek köszönhetően Békéscsaba, 
Szolnok és Nyíregyháza után a dunakeszi 
VOKE JAMK is elindíthatja a felnőttképzést 
a „több lábon állás” jegyében. A profilbőví-
tés mellett új reményt és esélyt ad sok em-
bernek a jelenlegi nehéz gazdasági környe-
zetben – hallhattuk a VOKE elnökétől, aki 
a legfontosabb célok között a szakmunkás-
képzés elősegítését említette. 

Palásti Bélától, a VOKE JAMK igazga-
tójától megtudhattuk, hogy az 1926-ban 
megnyílt „Magyi” az egyetlen egyesü-
leti formában működő kulturális intéz-
mény Pest megyében.  Tevékenységüket 
állami és városi támogatásból, pályázati 
forrásokból, és egyéb bevételekből finan-
szírozzák. Az intézmény gazdálkodására 
hatással van a vállalkozókkal kialakított 
együttműködés is – húzta alá az igazgató, 
aki szerint az elmúlt tíz esztendőben so-
kat fejlődött az intézmény. Bár - mint a di-
rektor úr mondta – pénz hiányában kül-
ső megjelenésében még nem tudott telje-
sen megszépülni. Ezért is értékelte nagyra 
a városi képviselő-testület és Kecskeméthy 
Géza polgármester támogatását, akiknek 
köszönhetően sikerült felújítani a patinás 
épület 50 méteres homlokzatát. Jövőbe-
ni céljaink között szerepel a ház teljes kül-

ső felújítása és a terasz beépítésével egy új 
otthon megteremtése a pinceszínház szá-
mára. 

Palásti Béla meggyőződéssel vallja, hogy 
a stratégiai fejlesztés révén egy új, egy más 
világ megnyitása veszi kezdetét az intéz-
ményben. Az Európai Unió és a Magyar 
Állam által kiírt pályázat kifejezetten a 
közművelődési intézmények számára ad 
alapokat a felnőttképzési központok be-
indítására. A Magyi egyszerre lehet a kul-
túra és tudás háza – vetítette előre a jövőt 
Palásti Béla. Az intézmény akkreditációja 
lehetőséget teremt arra, hogy képző köz-
pontként aktív szerepet vállaljon a felnőtt-
képzésben, a városban és térségében élő 
nehéz helyzetben lévő felnőtt korosztály 
oktatásában.   

Az ősszel induló akkreditált képzé-
sek között megtalálható az elektronikus 
ügyintézői, számítástechnikai tanfolyam. 
Több mint 20 számítógéppel felszerelt 
korszerű oktatóbázis várja a hallgatókat, 
akik emellett elsajátíthatják az európai 
uniós foglalkoztatási ismereteket, részt ve-
hetnek a családi napközik működtetésével 
összefüggő tanfolyamon, valamint kom-
petencia- és készségfejlesztő tréningen is – 
ismertette a 18 hónapos kurzusok temati-
káit Latinovics Zoltán projektmenedzser. 
Az álláskeresési, pályaorientációs tanács-
adást és előzetes tudásfelmérést is kínáló 
oktatási központban főként a pályakezdő-

ket, a gyedről, gyesről visszatérőket, az 50 
év felettieket, a gyermeküket egyedül ne-
velőket, a munkanélkülieket, a szociálisan 
hátrányos helyzetűeket és a megváltozott 
munkaképességűeket várják.

A projektindító rendezvényt követő fo-
gadáson Kecskeméthy Géza polgármes-
ter gratulált a sikeres pályázatban közre-
működő csapat valamennyi tagjának. Üd-
vözölte a felnőttképzés beindítását, mely 
reményei szerint – többek között – előse-
gíti a kismamák visszatérését a munka-
erőpiacra. Örömmel jegyezte meg, hogy 
Dunakeszin idén várhatóan 700 gyermek 
születik. A felnőtt oktatás társadalmi je-
lentőségét hangsúlyozva kiemelte korsze-
rű ismeretek elsajátításának, a folyamatos 
tanulás, a megújulás, a szakmunkásképzés 
újraindításának fontosságát. A rendkívül 
gazdag hagyományokkal rendelkező kul-
turális intézmény meghatározó szerepet 
tölt be a város életében – dicsérte a JAMK 
tevékenységét. A vasutas kulturális intéz-
mény fenntartását és működtetését az el-
múlt évtizedek során elismerésre méltóan 
támogatatták a járműjavító üzem igazga-
tói, élükön néhai Varga Lajossal – mondta 
pohárköszöntőjében Kecskeméthy Géza, 
aki befejezésül azt kívánta, hogy a fel-
nőttképzésben résztvevők pénzre váltható 
szakmai végzettséget szerezzenek a képzé-
si központban.    

(Vetési)

29 milliót nyert ingyenes felnőttképzésre  
a József Attila Művelődési Központ

A kultúra és a tudás háza
a voke JózSef aTTIla művelőDéSI közponT a régióban egyedülálló új szolgáltatással, a fel-
nőttképzés keretében megvalósuló 18 hónapos ingyenes szakmai képzésekkel segíti a hátrányos 
helyzetű embereket, a gyedről, gyesről visszatérőket, a munkanélkülieket, az 50 év felettieket, a 
gyermeküket egyedül nevelőket. mint azt a projektindító rendezvényen megtudtuk a kulturális 
intézmény a széles körű szakmai képzések finanszírozására 28 millió 915 ezer forintot nyert az új 
magyarország fejlesztési terv társadalmi megújulás operatív program támogatási rendszerében 
a „felnőttképzési programok a voke józsef attila művelődési házban” című, támop pályázaton. 

Közvetítési szolgáltatásaink:
− lakossági és vállalkozói hitelek
− ingatlanlízing
− életjáradék
− lakás-előtakarékossági szerződések
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KÖZÉlEt

– Ez az idilli kép minden fáradságot, küz-
delmet feledtet – mondja Dióssi Csaba alpol-
gármester, aki önkormányzati vezető társaival 
és a képviselő-testület tagjaival évek óta azon 
munkálkodik, hogy Dunakeszit hangulatos, 
emberi léptékű kis várossá formálják. – Ezen 
törekvésünkben kiemelt figyelmet fordítunk 
arra, hogy gyermekeink számára megteremt-
sük a kulturált szabadidő eltöltésének feltét-
eleit. Mindig is komoly hangsúlyt fektettünk 
a régi játszóterek felújítására vagy ahol az ör-
vendetesen növekvő gyermeklétszám igényel-

te, ott újat építettünk, mint pl. a Tóvárosban. 
A város 16 játszótere közül 2006-ban egyet, 
2008-ban kilencet, a következő évben kettőt, 
idén pedig eddig három játszóteret újított fel 
az önkormányzat. Egyedül a gyártelepi Lányi 
park felújítása van hátra, melyet a MÁV lakóte-
lepen most átadott csapadékvíz hálózatot épí-
tése hátráltatott. 

Dióssi Csaba a kisgyermekes szülőkhöz ha-
sonlóan örömteleinek tartja, hogy a jelenleg 
regnáló képviselő-testület négy éves ciklusá-
nak végéhez közeledve jó érzéssel mondhatja, 
hogy a város valamennyi játszóterét felújította 
vagy újjáépítette. 

– Örömteli, hogy felújított, jó állapotban, 
szép környezetben lévő játszótereket adunk át 
a következő testületnek. Az értékeléskor azon-
ban azt sem hallgathatjuk el, hogy volt két ki-
sebb játszótér, melyek valamilyen okból nem 
nyerték el a gyerekek tetszését, ritkán látogat-
ták. A racionalizálás jegyében ezeket össze-
vontuk vagy megszüntettük. De ez nem oko-
zott gondot sem a gyermekeknek, sem a szü-
lőknek, hiszen szinte 50–100 méterre ott volt a 
másik, a népszerűbb. 

Dióssi Csaba nem csak városi vezetőként, 
de szülőként (is) végig követhette a városi ját-
szóterek életútját. Nem is tagadja, hogy mind-
egyik kedves számára, de talán valamivel kö-
zelebb van a szívéhez a Móra utcai játszótér. – 
Gondolom így van ezzel mindenki, aki részt 
vesz valamilyen közösségi munkában. Ráadá-
sul én ennek a körzetnek vagyok az önkor-
mányzati képviselője. S ez már a második ját-
szótér, melyet sikerült felújítanunk – mond-
ja elégedetten. – A mi játszóterünk történe-
te is jól érzékelteti, hogy milyen hatással volt 

rájuk az uniós jogszabályi előírások alkalma-
zása. A történet ott kezdődött, hogy a Móra 
Ferenc utca környékén élők 2001-ben kérték, 
hogy a szabad területen játszótér létesülhessen. 
Az igény mondhatni jókor fogalmazódott meg, 
mert a következő évben Dunakeszi adott ott-
hont egy erdélyi fafaragótábornak. Az ott szü-
letett alkotásokból –, mint a körzet új képvise-
lője – jó néhányat sikerült megszereznem a vá-
rostól. Viszonzásképpen a lakóközösség az ön-
kormányzattal együttműködve vállalta, hogy 
megépíti a játszóteret. Gyermekeink élvezték 
munkánk gyümölcsét, nagyszerű terep volt 
számukra a fabútorokkal és játékokkal felsze-
relt játszótér… 

Dióssi Csaba még ma is fájlalja, hogy alig 
négy évig élvezhették a közös alkotás örömét. 
– Népszerű játszótér volt, szép környezetben, 
melyet 2006-ban „leromboltak”, mert – mint 
a sok-sok támadásban fogalmaztak – nem fe-
lelt meg az uniós szabványoknak. Magyaror-
szág ebben is „él tanuló volt”, mert a szabvá-
nyosítás égisze alatt a játékok felét kiselejtez-
ték. Azokat pedig, melyeket meghagytak, át-
alakították. Ezek azonban funkcionálisan és 

esztétikai szempontból meg sem közelítették 
a régi kedves játékokat. Ezért különösen nagy 
öröm, hogy az itt élő közösség összefogásával 
épült játszótér az önkormányzat felújításának 
köszönhetően újra a régi fényében ragyoghat. 
Új játékokat is kaptunk, nagyon szépen meg-
csinálták. Külön köszönöm a Közüzemi Kft. 
munkatársainak, akik ezt a munkát koordinál-
ták. A megújult közösségi tér egy kicsit sporto-
sabb, hiszen az itt élők igénye alapján elkészült 
– noha nem szabványos méretű – a strand-
röplabda pálya is. Szóval, csak körül kell néz-
ni, látható, hogy boldog gyerekek raja, és elége-
dett szülők élvezik a megújult játszótér öröme-
it – mondja érthető büszkeséggel Dióssi Csaba, 
aki elárulta azt is, hogy hamarosan hozzáfog-
nak az Alagliget lakóparkban létesülő játszótér 
építéséhez, melynek helyszínéről előtte kikérik 
az ott élők véleményét. 

Folytatná még a tervek ismertetését a körzet 
képviselője, de a Móra Ferenc utca környékén 
élő szülők, jó ismerősök „elragadják” tőlünk, 
hogy megosszák vele örömüket...   

(Vetési)

emmel látható, hogy a népes gyer-
eksereg élvezi a játszótér nyújtot-
ta örömöket. szüleik mosolyogva 

nézik a vidáman ugrándozó gyerkőcöket. 
Kíváncsiak voltunk a véleményükre.
– jó, hogy végre elkészült a játszótér – 
válaszolt kérdésünkre Mesterné Volkán Éva 
Vivien, aki kislányával jött ki a térre. – a kic-
siknek is jó, mert van egy normális, beülős 
hinta. sajnos, a többi játszótéren ilyen hinta 
nincs, csak a vasútnál láttam még ilyet.
– Örülünk, hogy szépen néz ki és mind 
többen és többen jönnek ide. Nyugodtan 
hozzuk ki gyerekeinket, mert teljesen biz-
tonságos – fogalmazott Zita, aki ugyancsak 
kislányát hozta el játszani.
– Gyakorlatilag olyan kezdeményezés a 
játszótér, ami a felnőtteket is összehozza, 
főleg, hogy strandröplabdázni is lehet – 
mondta Bakos Csanád. – a kisgyerekes 
szülők sportos fiatalok, szívesen találko-
zunk egymással. Egyébként is összetartó ut-
caközösség vagyunk itt a móra Ferenc és a 
tóth árpád utcában. Fiatalok, középkorúak 
és néhány nyugdíjas él itt, de nagyon együtt 
vagyunk.

a felújítás előtti játszótér kialakításában 
én is részt vettem, de nincs nosztalgiám 
a régi iránt. Örülünk az új játszótérnek, a 
fenntartása a mi feladatunk is, vigyázunk a 
térre, hogy mindig szép maradjon.

Katona M. István

Megújultak a városi játszóterek

Középpontban
a gyerekek
az enyhe szellőt hozó nyári estén sok szülő pihen a hűst adó fák 
árnyékában, a gyerekek vidáman játszanak a fajátékokban bő-
velkedő móra ferenc uTcaI JáTSzóTéren. élvezik az önfeledt 
játék örömét. birtokba vették a nemrég felújított játszóteret…

Kontraszt. A „lerombolt” és az újjáépített játszótér

sz
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– Az erre közlekedő au-
tósok sajnos szinte naponta 
kénytelenek elviselni a zsú-
foltság, a közlekedési forgal-
mi dugók okozta kellemet-
lenségeket. Ezt az áldatlan 
állapotot, ezt az évek óta hú-
zódó kritikus helyzetet szün-
teti meg az állam az önkor-
mányzat kitartó és elszánt 
lobbi tevékenységének kö-
szönhetően. Örömmel je-
lenthetem, hogy a nyertes 
kivitelező cég tájékoztatá-
sa szerint augusztusban el-
kezdődik a körforgalmi cso-
mópont építése – ismertet-
te a helyszínen Dióssi Csaba 
alpolgármester. – Több éves 
küzdelmünk eredményeként 
tavaly már a megoldás kö-
zelében voltunk, ám az út-
alapból elnyert támogatási 
forrást visszavonta a Bajnai-
kormány. A közlekedési cso-
mópontok balesetmentesí-
tésére kiírt pályázaton már 
2008-ban eredményesen 
szerepelt a város, amit 2009-
ben visszavontak – közli 
tényként. – Szerencsére idén 
már teljesül a lakosság és az 
önkormányzat régi elvárása. 

A teljes beruházás tervezé-
se, pályáztatása, kivitelezése, 
a munkálatok irányítása az 
állami Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. kezében 
összpontosul. Dunakeszi eb-
ben a folyamatban a pályá-
zaton túl „csak” a közel 40 
millió forint önrész befize-
tésével vesz részt. A beruhá-
zás teljes költsége 112 millió 
forint. A kivitelezés munká-
latait a Colas Út Zrt. nyerte, 
mellyel a beruházó Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
a napokban írja alá a szerző-
dést. Konzultáltunk a nyer-
tes kivitelező cég képviselő-
ivel, akik elmondták, hogy 
várhatóan augusztus köze-
pén kezdődik az építkezés, 
melyet október végén ad-
nak át a forgalomnak. Kér-
tük őket, hogy lehetősége-
ik szerint úgy szervezzék a 
munkálatokat, hogy a lakos-
ság számára a legkisebb kel-
lemetlenséget okozzák, amit 
megértéssel fogadtak. Jelez-
ték, hogy a hídon, egy nyom-
vonalon halad majd a forga-
lom az építkezés idején.

Dióssi Csaba szerint a 

körforgalom megépítése je-
lentős javulást hozhat a vá-
ros közlekedésében. – Köz-
lekedési statisztikák bizo-
nyítják, hogy a körforgalmi 
csomópontnak háromszor 
nagyobb a forgalom áteresz-
tő kapacitása, mint a jelző-
lámpásnak. Ez az arány itt 
még nagyobb lesz, mivel 
a felüljárónál egy igen bo-
nyolult forgalomtechnikai 
megoldást vált ki. Felgyor-
sul a forgalom, megszűnnek 
a forgalmi dugók, jóval biz-
tonságosabb lesz az átkelés 

a kereszteződésben – sorol-
ja a körforgalmi csomópont 
előnyeit. - De igazán akkor 
lélegezhetünk fel, ha a volt 
JET benzinkútnál nemrég 
átadott körforgalmi csomó-
pont után a most épülőt kö-
vetően a Házasságkötő te-
remnél, a Bajcsy-Zsilinszky 
és a Szent István út keresz-
teződésében is körforgalmi 
csomópont épül – hallhat-
tuk Dióssi Csaba alpolgár-
mestertől. 

Vetési Imre

jElENtősEN CsÖKKENhEt a Város KÖZlEKEdÉsi ZsúFoltsáGa

a hatalmas kiterjedésű, vasútvonallal kettészelt, túlterhelt utakkal szabdalt dunakeszi legfor-
galmasabb közlekedési csomópontja a vasúti felüljárónál négy utat áteresztő kereszteződés. 
a városi utak forgalma mellett itt halad át a fótot és budapestet összekötő állami közút is. a 
rendkívül nagy forgalmat bonyolító bajcsy-zsilinszky úton különösen a délutáni órákban 
alakulnak ki óriási forgalmi dugók. a városi önkormányzat évek óta lobbizik az állami főha-
tóságnál a közlekedési helyzet megváltoztatása érdekében. a körforgalmi csomópont építésére 
2008-ban elnyert pályázati forrást – gazdasági válság címén – a következő esztendőben visz-
szavonta a bajnai kormány. a több éves kitartó lobbizásnak és eredményes pályázati munkának 
köszönhetően augusztusban elkezdődik a körforgalmai csomópont építése – tájékoztatta 
lapunkat a jó hírről DIóSSI cSaba alpolgármester.

Körforgalmi csomópont épül
a vasúti felüljárónál

Dióssi Csaba  
alpolgármester és 
Ignácz György vezető 
főtanácsos egyezteti  
a beruházás részleteit
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– Évtizedek óta itt élek 
a családommal. Tizenhat 
éve vagyok a lakótelepi la-
kótársaim képviselője. Sa-
ját bőrömön érzem, hogy 
milyen gond nyomasztja az 
autó tulajdonosokat. A ko-
rábbi években jómagam is 
tapasztaltam – sajnos még 
néha napjainkban is –, hogy 
a tízemeletes házak mellett, 
a Szent István park környé-
kén sokan parkolnak a szer-
viz utakon. Vagyon- és élet-
biztonsági szempontból 
ezért ebben a választási cik-
lusban legfontosabb felada-
tomnak a parkolók építését tekintem – tá-
jékoztat Kárpáti Zoltán, a Radnóti Miklós 
Gimnázium igazgató-helyettese, aki jóér-
zéssel nyugtázza, hogy ígéretének teljesí-
tésében partnerre talált Kecskeméthy Géza 
polgármesterben és a képviselő-testület 
tagjaiban.  

– Az elmúlt négy évben – a most épülő 
24 beállóval együtt – közel száz gépjármű 
részére sikerült új parkolóhelyet építeni a 
Barátság úti lakótelepen. Az új parkolók 
közvetlenül a szerviz utak mellett épültek, 
melyeket szemmel lehet tartani a lakások-
ból. Többségében gyephézagos kialakítást 
alkalmaztunk, hogy ne csökkenjen a zöld-
terület, amit én rendkívül fontosnak tar-
tok. A beruházásnak köszönhetően jelen-
tősen megnőtt a legális parkolók mennyi-
sége, biztonságosabbá tettük a gépjármű-
vek vagyonvédelmét.  

Ebbe a koncepcióba illeszkedve készült 
el 3 éve a Barátság út 22-24-26. számú épü-
letegyüttes dunai oldalán az aszfalttal bur-

kolt parkoló is. A körzet képviselője el-
mondta, hogy nemcsak a parkolók számát 
sikerült növelni az elmúlt években. – A la-
kóközösség és az önkormányzat összefo-
gásával 20 darab facsemetét ültettünk. A 
polgármester úr segítségével sikerült ki-
építeni a csapadékvíz elvezetőt a Barát-
ság út 16. szám előtt, melynek köszönhe-
tően az esős időszakban is ki tudnak állni 
a parkolóból az autók.   

– Az újabb beruházás átadásával a Ba-
rátság út 28-30-32. előtt minden lehetősé-
get igénybe vettünk a parkolók kialakítá-
sára. Ezt a munkát szeretném – ha újra bi-
zalmat kapok a körzet lakóitól – a követ-
kező ciklusban is folytatni. 

Kárpáti Zoltán tervei között szerepel, 
hogy a Szent István park déli oldalán is ha-
sonló parkolókat épít ki az önkormányzat-
tal együttműködve. – A járdán parkoló au-
tók miatt a kismamák a balesetveszélyes út-
testen kénytelenek a babakocsit tolni – mu-
tat rá a másik megoldásra váró problémára. 

– Mindent elkövetek, hogy a piac mö-
götti homokos, sáros átjárót járda váltsa 
fel még a nyáron. E mellett a park ápolását 
tartom a legfontosabb feladatnak, hogy az 
itt lakók kulturált környezetben élhesse-
nek – mondta Kárpáti Zoltán, a 2. számú 
körzet önkormányzati képviselője, aki kü-
lönösen arra büszke, hogy a toronyházak 
közé ékelődött egykori poros, elhanyagolt 
területen széles körű összefogással felépí-
tették a város egyik legszebb közösségi te-
rét, a Szent István parkot…

Vetési Imre

Biztonságos
és kulturált

az elmúlt évek során látványosan megnőtt a gépkocsik száma a barátság úti lakótelepen (is), 
mely magával hozta a parkolási gondokat is. mindezt fokozza - az országban tapasztalható 
általános közbiztonsági érzett hatásaként - hogy a lakótelepen élők többsége elővigyázatos-
ságból igyekszik lakása környezetében parkolni. éjszakánként szinte mindenhol ki lehetne 
tenni a „megtelt” táblát a szerviz utakra. a terület önkormányzati képviselője, kárpáTI zolTán 
természetesnek tartja az emberek önvédelmi reakcióját, ám azt is tudja, hogy az eltorlaszolt 
utak tűzrendészeti szempontból sok veszélyt rejtenek magukban. a kialakult helyzet orvoslásá-
ra legjobb gyógyírként új parkolók építését tekinti.  

Közel száz új gépkocsi parkoló 
épült a Barátság úton

Kárpáti Zoltán közel 100 parkolót építtetett  
az önkormányzat támogatásával

A távot lemértem: minden nap 
közel tíz kilométert teszek meg 
hellyel-közel ugyanazon az út-
vonalon haladva, mégis min-

dig rácsodálkozom egy-két kisebb utcára, 
eddig még észre nem vett épületre, vagy 
csupán az engem körülvevő természetre.

sok esetben egy-egy hely mel-
lett autóval elsuhanva észre 
sem vesszük annak szép-
ségeit. az utóbbi hetekben, 
amikor csak tehettem szinte 
minden nap kerékpárra pat-
tantam a délutáni órákban 
azzal a céllal, hogy kicsit 
kikapcsolódjak és emellett 
természetesen még jobban 
megismerjem városunkat. 
én magam is meglepődtem, 
hogy mennyi úgymond 
„felfeDezéSre váró”  
része van dunakeszinek.
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– A város régi tervét valóra váltva kora 
ősszel megépíti a Fóti úti kerékpárutat. A 
települést kelet-nyugat irányba összekö-
tő kerekpárút megvalósításában ölt tes-
tet a képviselő-testület 2006-ban elfoga-
dott városi kerékpárút koncepciójának 
egy része – tájékoztat Dióssi Csaba alpol-
gármester. A város országgyűlési képvise-
lőjéről közismert, hogy megszállottan sze-
ret kerékpározni, aki évek óta szorgalmaz-
za a Dunakeszi kerékpárút-hálózat kiépí-
tését. – Nagyon örülünk neki, hogy végre 
a lakosság és a várost felkereső turisták is 
élvezhetik majd a kerékpározás szépsége-
it az új szakaszon is. A 2009-ben elnyert 
pályázatnak köszönhetően a vasúti felüljá-
rótól egészen a városi köztemetőig épül ki 
az új szakasz, amely összeköttetést teremt 

Alaggal és Fóttal, valamint Dunakeszi-al-
sóval. Az előkészületek időszakát rendkí-
vül meghosszabbították a különböző en-

gedélyezési eljárások. De szerencsére túl 
vagyunk a bürokrácia útvesztőin, minden 

engedélyt sikerült beszerezni. Örömmel 
jelenthetem be, hogy finiséhez érkezett a 
Fóti úti kerékpárút építésének előkészíté-
se. A támogatási szerződést elláttuk kéz-
jegyünkkel, már kiírtuk a közbeszerzé-
si pályázatot is – számolt be a részletekről 
Dióssi Csaba. – A kerékpárút építése vár-
hatóan augusztusban elkezdődik, melyet 
terveink szerint október végén, november 
elején már birtokba is vehet a lakosság – 
hallhattuk a politikustól, akitől megtud-
tuk azt is, hogy a Fő út mellett megvalósu-
ló kerékpárút építésének támogatására ki-
írt pályázaton is sikeresen szerepelt Duna-
keszi. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzési 
pályázat előkészítésén dolgozik a polgár-
mesteri hivatal. 

V. I.

HamaroSan  
kezDőDIk a fóTI úTI 
kerékpárúT épíTéSe

tombol a nyár. kánikulai hőséggel köszöntött ránk a nyári vakációk és szabadságok idősza-
ka. a legtöbben hűsítő vízparton pihennek, mások felkerekednek, hogy idegen tájakat fedez-
zenek fel. nem keveSen vannak azok, akIk kerékpárral JárJák végIg a Dunakanyar 
feSTőI SzépSégű TelepüléSeIT. a dunakanyar déli kapuja dunakeszi. sok turista drót szamá-
ron érkezik városunkba, akik meglepődve tapasztalják, hogy budapest és fót felől még nincs 
kiépítve a csatlakozás a festői szépségű duna-parti kerékpárutunkhoz… 

a megvalósítás szakaszába lépett a városi kerékpárút koncepciója

Kora őszre elkészül a korszerű kerékpárút

Amikor székelykeresztúri barátnőm lá-
togatóba érkezett hozzám, a napi edzés 
akkor sem marad el így ő is velem tartott. 
Első utunk a Duna-partra vezetett. A rév-
hez a Fő út mentén, a gyártelepi házak kö-
zött haladtunk át. Barátnőmet teljesen el-
varázsolták a Jézus Szíve templom környe-
ző épületei. Büszkeséggel töltött el, amikor 
ehhez kapcsolódva tősgyökeres dunakeszi 
család sarjaként elmeséltem, hogy váro- 
sunkban állt meg Magyarország első – 
Pest és Vác között közlekedő – vasútvo-
nala 1846-ban. (ugyan nem a gyártelepen, 
hanem a „Dunakeszi” megállónál)

Rövid kitérőnket követően hamarosan 
elértük a Duna-partot. Az árvíz elvonulá-
sa után egy szépen rendbe tett, tiszta Du-
na-parton hajtottunk végig. Nagy megle-
petésemre – annak ellenére, hogy ez egy 

hétköznapi nap volt – mégis igen sok gya-
logossal és kerékpárossal találkoztunk 
utunk során. Nagyszerű dolog városunk 
szép Duna-parti részén kerékpározni, él-
vezni a sportolást, valamint a táj szépsé-
gét. Hétvégén egyre többen látogatnak el 
a partra: napozás céljából, kiszabadulva 
a lakótelepi házak forróságából, egy kel-
lemes/romantikus nyáresti séta kedvéért, 
kutyát sétáltatva vagy gyalogosan.

A Duna-parti kellemes perceinket is to-
vább tudják még fokozni a folyó szépségé-
ben gyönyörködők, hiszen hangulatos ét-
termek várnak minket és még fagylalt is 
kapható. 

Aki a sportolást és a pihenést egy kis 
kulturális programmal is össze szeretné 
kötni, annak lehetősége van a város római 
kori emlékeinek megtekintésére is.

A Dunakeszi Révnél részben feltárt ki-
kötőerőd egyébként az egyetlen „magán-
tulajdonban” lévő műemlék a római Limes 
mentén, mely Hirschberg Attila háza építé-
se során került a felszínre és 2004-ben mű-
emlékké nyilvánították, majd a Pannoniai 
Limessel bekerült az UNESCO Világörök-
ség programjába. A városunkban lévő „ki-
állítóhely” megvalósulásához az elnyert 
pályázaton kívül Dunakeszi Város önkor-
mányzata is támogatást nyújtott.

Összefoglalva egyértelműen megállapít-
ható, hogy Dunakeszi több olyan rejtett 
kinccsel rendelkezik, melyek a köztudat 
számára ismeretlenek. Közöttük megta-
lálhatóak az építészeti és ipari műemlékek, 
sporttörténeti kuriózumok és hagyomá-
nyosan konzerválódott településszerkeze-
ti elemek egyaránt.

Érdemes tehát a szép időt kihasználni és 
kerékpárra ülni, mindenkit csak bíztatni 
tudok, hogy „fedezze fel” Dunakeszi szép-
ségeit!

Legindi Tímea

KeréKPárOn
A VárOSBAn
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adóZás

Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbiakban néhány adózással 
kapcsolatos változásra szeretnénk 
felhívni szíves figyelmüket.

   Iparűzési adó

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés ál-
tal 2010. június 21-i ülésnapon elfogadott, a he-
lyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény ren-
delkezései szerint a helyi iparűzési adóval kap-
csolatos feladatok 2010. június 29-ével az önkor-
mányzati adóhatósághoz kerülnek, illetve az ön-
kormányzati adóhatóságnál maradnak továbbra 
is. Így az állandó és az ideiglenes iparűzési tevé-
kenységgel kapcsolatos valamennyi adókötele-
zettséget 2010. június 29-től újra az önkormány-
zati adóhatóságok felé kell teljesíteni.

 
1. Bejelentési, bevallási kötelezettség, adófize-
tés
Az állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adókö-
teles tevékenységre vonatkozó bejelentési köte-
lezettséget 2010. június 29-től ahhoz az önkor-
mányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, amely-
nek területén az adózó székhelyet vagy telephelyet 
létesített, illetve amelynek területén az ideiglenes 
(alkalmi) jellegű iparűzési tevékenységet folytat-
ni kívánja. Amennyiben adózó a 2010. évben akár 
állandó, akár ideiglenes jellegű iparűzési tevé-
kenységének megkezdését az állami adóhatóság-
hoz már bejelentette, azonban a tevékenység be-
fejezésének időpontja 2010. június 29-re vagy ezt 
követő időpontra esik, akkor a tevékenység befe-
jezésére vonatkozó változás bejelentést már az il-
letékes önkormányzati adóhatósághoz kell telje-
síteni. Az állami adóhatóság tehát a június 28-án, 
éjfélig benyújtott (elektronikus úton továbbított, 
ügyfélszolgálatokon átvett, illetve postára adott) 
adatlapok feldolgozását végzi el, az ezt követően 
benyújtott adatlapokat az adózó részére küldött 
levéllel átteszi az illetékes önkormányzati adóha-
tósághoz.

Amennyiben az adózó a tevékenység megkez-
désére vagy befejezésére vonatkozó bejelenté-
si kötelezettségét kívánja teljesíteni - akár állan-
dó, akár ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység-
ről van szó -, akkor azt szintén az illetékes önkor-
mányzati adóhatóság(ok)nál teheti meg.

Adózó állandó és ideiglenes jellegű iparűzési 
adóval kapcsolatos bevallását 2010. június 28-ig 
tudta az állami adóhatósághoz benyújtani, azo-
kat a bevallásokat azonban, amelyeket 2010. jú-
nius 29-én, vagy ezt követően terjeszt elő az adó-
zó (akár elektronikus úton, akár papíralapon) az 
állami adóhatóság elutasítja. Ezeknek a beval-
lásoknak a feldolgozása már az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozik. A bevallások-
ra teljesített befizetést 2010. június 29-én, vagy 
azt követően az önkormányzati adóhatósághoz 
kell teljesíteni, abban az esetben is, ha az adózó a 
befizetéseihez kapcsolódó bevallást 2010. június 
29-ét megelőzően adta postára, nyújtotta be sze-
mélyesen vagy terjesztette elő elektronikus úton.  
Ha adózó 2010. június 29-ét követően kívánja egy 
esetleg elmulasztott vagy olyan bevallási kötele-
zettségét teljesíteni, amely 2010. június 29. nap-
jánál korábbi (azt megelőző) bevallási időszak-
ra vonatkozik, akkor is az önkormányzati adó-
hatósághoz kell ezeket a bevallásokat teljesíte-
ni. Ugyanez értendő a bevallás önellenőrzésére 
is, akkor is, ha az önellenőrzés olyan bevallásra 
vonatkozik, amely korábban az állami adóható-
sághoz került benyújtásra. Kivételt képez ez alól, 
ha az adózónak 2010. június 29-ét megelőzően az 
adóhivatalhoz benyújtott hibás bevallására – az 
adóhivatal értesítése alapján – úgynevezett „javí-
tóbevallást” kell benyújtania. Ebben az esetben a 
javítóbevallást még az állami adóhatóság dolgoz-
za fel. Az állami adóhatóság azonban csak akkor 

tudja ezeket a javítóbevallásokat 
feldolgozni, ha „Az adóhatóság 
által hibásnak minősített beval-
lás vonalkódja” mező a „javító-
bevalláson” kitöltött.

Az állami adóhatóság a tör-
vény hatálybalépésekor folya-
matban lévő eljárásokat még 
befejezi. Tehát a hatályba lépést 
megelőzően benyújtott bejelen-
téseket (változás bejelentéseket) 
és bevallásokat feldolgozza, sőt a 
hibás bizonylatok javításáról is intéz-
kedik, akkor is, ha a javítás áthúzódna a 
törvény hatályba lépése utáni időpontra (is).

Ugyanígy jár el az állami adóhatóság az ipar-
űzési adóval összefüggésben teljesített befizeté-
sek tekintetében is: a helyi iparűzési adóval kap-
csolatos adószámlára joghatályosan a 2010. júni-
us 28-i legkésőbbi terhelési dátummal teljesített 
befizetéseket fogad(hat)ja el. A postai készpénz 
átutalási megbízások közül azok számolhatóak el 
(könyvelhetőek fel) az állami adóhatóságnál be-
fizetésként, amelyeket az adózó legkésőbb június 
28-án postára adott. Az állami adóhatóság ügy-
félszolgálatain, POS terminálon keresztül szin-
tén a jelzett időpontig lehet helyi iparűzési adó-
ra és jogkövetkezményeire fizetni, illetve a fenti 
időponttól az állami adóhatóság ügyfélszolgála-
tai már nem biztosítanak készpénz átutalási meg-
bízást a HIPA-kötelezettségek teljesítéséhez. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2010. június 29-
én és ezt követően átutalt, postára adott megbízá-
sok alapján beérkező befizetéseket az állami adó-
hatóság haladéktalanul „visszafordítja”, vissza-
utalja az adózó számára. Ugyanez vonatkozik a 
helyi iparűzési adónemen fennálló valós túlfize-
tésekre is. 

Ideiglenes és/vagy állandó jellegű iparűzé-
si adót fizetni 2010. június 29-től már az önkor-
mányzati adóhatósághoz kell. A Dunakeszi Adó-
hatóság felé teljesítendő iparűzési adó befizetése-
ket a következő számlaszámra várjuk: 14100196-
62000549-11000000.

Az esetleges későbbi adóhiány, illetve az ön-
kormányzati adóhatóság által a késedelmes fize-
tés miatti késedelmi pótlék felszámításának el-
kerülése érdekében kérjük, vegyék a leírtakat fi-
gyelembe. A fizetési kötelezettségre vonatkozó 
adatokat az állami adóhatóság átadja az önkor-
mányzati adóhatóságnak, így, ha adózó 2010. 
június 29-től nem fizeti meg adóját vagy egyéb 
iparűzési adóval kapcsolatos kötelezettségét, ak-
kor az önkormányzati adóhatóság késedelmi pót-
lékot számít(hat) fel rá, sőt ellenőrzési eljárás so-
rán adóhiányt is megállapít(hat). 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami adóha-
tóság az önkormányzati adóhatóság(ok)nak az 
adózó azon adatait is átadja, hogy mely iparűzési 
adóval kapcsolatos fizetési kötelezettségének mi-
óta nem tett eleget.

A hivatkozott törvény szerint az állami adó-
hatóság 2010. június 29-től már nemcsak be-
fizetést, hanem iparűzési adóval összefüggés-
ben kiutalási és/vagy átvezetési kérelmet sem 
tud befogadni és teljesíteni. Természetesen 
amennyiben az adózó adókötelezettségének tel-
jesítéseként nagyobb összeget fizetett be adó-
számlájára és hibás bizonylata nincs, valamint 
valamennyi adókötelezettségét (bevallási) teljesí-
tette és ezt követően (valós) túlfizetése áll fenn, 
akkor azt az állami adóhatóság az adózónak tör-
vényi rendelkezés alapján hivatalból kiutalja.  
 

2. Ellenőrzési eljá-
rások
Amennyiben adózónál a hatály-
balépéskor olyan ellenőrzési eljárás van 
folyamatban, amely helyi iparűzési adóra (is) 
vonatkozik, akkor az állami adóhatóság ezen el-
járást az iparűzési adó vonatkozásában is még le-
folytatja, az adatokat azonban az eljárás befeje-
zését követően átadja az illetékes önkormány-
zati adóhatóságnak, amely ha szükséges az eljá-
rást továbbfolytatja, pl. a hatósági eljárásban a 
határozatot meghozza. Abban az esetben azon-
ban, ha az állami adóhatóság az adóügyet 2010. 
június 29-ig lezárta, azaz a határozatát meghoz-
ta, úgy az adóüggyel kapcsolatos jogorvosla-
ti eljárásokat is az állami adóhatóság folytatja le. 
 
3. Fizetési kedvezmények, végrehajtás
2010. június 29-től a helyi iparűzési adó kötele-
zettségre irányuló fizetési kedvezményi (részlet-
fizetés, fizetési halasztás, adómérséklés) kérelmet 
is az önkormányzati adóhatósághoz kell benyúj-
tani. Az állami adóhatóság, a korábban hozzá be-
nyújtott olyan fizetési kedvezményi kérelmeket, 
amelyekben határozathozatalra még nem került 
sor, átadja az önkormányzati adóhatóságnak.

2010. június 29-ével, mint határnappal az álla-
mi adóhatóság a helyi iparűzési adótartozásokra 
vonatkozó adóvégrehajtási eljárás megindításá-
ra illetve folytatására sem rendelkezik önálló ha-
táskörrel. A végrehajtás foganatosítására az álla-
mi adóhatóságnak a folyamatban lévő ingó illet-
ve ingatlan végrehajtással érintett ügyekben illet-
ve a június 29-étől indítandó eljárások esetében 
kizárólag az önkormányzati adóhatóság ezirányú 
nyilatkozata, megkeresése alapján van hatásköre.
 
4. Előlegfizetés
A 2010. szeptember 15-én esedékes iparűzési 
adóelőleg már szintén az önkormányzati adóha-
tósághoz fizetendő.

  A helyi építmény- és telekadó 

A helyi építményadóval kapcsolatban felhív-
juk a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy Dunake-
szi Város Önkormányzata illetékességi területén 
lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épüle-
tek, épületrészek után építményadó kötelezett-
ség áll fenn. 

Az építményadó éves adó, amelyet az adóható-
ság az adóév első napján fennálló állapot szerint 
állapít meg, az adózó bevallása alapján. Kedvez-
ményes összeggel adózik az az adóalany, akinek 
ingatlanába az év első napján állandó lakcímre 
bejelentkezett személyek laknak, szemétszállí-

Adózási
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tási szerződés-
sel rendelkezik, 

és szemétdíj hátra-
léka nincs. Felhívjuk 

adózóink figyelmét, hogy 
a kedvezményt kérelemre, az 

év első napján fennálló állapot 
szerint adhatja meg az adóhatóság, 

nincs mód év közben történt bejelent-
kezéseket arra az évre figyelembe venni. 

Ugyanakkor kérjük, hogy minden esetben 
jelentsék be a lakásba bejelentett személyek lét-

számának változásait az Okmányiroda mellett, 
az önkormányzati adóhatóság felé is, például ha-
lálozás vagy gyermek születése esetén. 

Dunakeszi városban a telekadó alól mentessé-
get élveznek a magánszemélyek. A nem magán-
személy adóalanyok adókötelezettségét az adóha-
tóság az adózó bevallása alapján kivetéssel álla-
pítja meg. Az adókötelezettség keletkezését (vál-
tozását) követő 15 napon belül kell adóbevallást 
tenni. Az adókötelezettség adóköteles ingatlan 
vásárlásával keletkezik, ebben az esetben az adás-
vételi szerződés másolatával kell a változás beje-
lentést megtenni.

   Gépjárműadó 

A Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tör-
vény változása folytán 2010. január 1. napjától 
emelkedett a személyszállító gépjárművek után 
fizetendő adó mértéke. 

Az adó mértéke a gyártási évben és az azt köve-
tő 3 naptári évben 345 Ft/KW, a gyártási évet kö-
vető 4-7. naptári évben 300 Ft/KW, a 8-11. naptá-
ri évben 230Ft/KW, a 12-15. naptári évben 185 Ft/
KW, a 16. naptári évben és az azt követő naptári 
években 140 Ft/KW. 

Új kategóriaként adózik az adóalap szempont-
jából a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózá-
si rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, au-
tóbusz. Ezeknél az adóalap minden megkezdett 
100 kg után 1200,- Ft, az ezektől eltérő autóbusz, 
nyerges vontató, lakókocsi, lakó pótkocsi, teher-

gépjármű esetén az adóalap 
magasabb, minden meg-

kezdett 100 kg után 
1380,- Ft. 

A gépjármű 

légrugós jellegét a közlekedési hatóság (NKH) ál-
tal kiadott hatósági bizonyítvánnyal, vagy igaz-
ságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakér-
tő szakvéleményével, vagy „útkímélő tengely” be-
jegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatá-
sával lehet igazolni az önkormányzati adóhatóság 
felé. 

Az adó alanya továbbra is az a személy, aki a 
járműnyilvántartásban az év első napján üzem-
ben tartóként szerepel. Amennyiben a gépjármű-
nek nincs üzembentartója, az adó alanya a tulaj-
donos. Az adóévre járó adót pedig az adóalany 
köteles megfizetni.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba he-
lyezett gépjárműre vonatkozó adó alanya az, aki 
a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján 
a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként sze-
repel. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy gépjármű tulaj-
donjogának átruházása esetén, bejelentési köte-
lezettség áll fenn. A bejelentésre nyitva álló ha-
táridő 2010. január 1-től tizenöt (15) napról öt (5) 
munkanapra csökkent! A bejelentést tehát az át-
ruházástól számított öt munkanapon belül kell 
megtenni, bármely Okmányirodában. Az adó ki-
vetéséhez szükséges adatokat a helyi adóhatóság 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálta-
tások Hivatalának adatközlése során kapja meg. 
Amennyiben sem az eladó, sem pedig a vevő nem 
tesz eleget a közlekedési igazgatási hatóság (kör-
zetközponti jegyző, Okmányiroda) felé e bejelen-
tési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás 
bejelentése évének utolsó napjáig a hatósági jár-
műnyilvántartásba bejegyzett üzembentartó (ha 
nincs üzembentartó, akkor a tulajdonos) az adó 
alanya, aki köteles az adót megfizetni. 

Számtalan esetben előfordul, hogy az önkor-
mányzati adóhatóságnál volt gépjármű tulajdo-
nosok arra hivatkoznak, hogy évekkel ezelőtt el-
adták a gépjárművet, és nem értik miért kap-
nak mégis gépjárműadót kivető határozatot évek 
múltán is. Amíg a tulajdonváltozás ténye nem ke-
rül bejelentésre, és így átvezetésre a hatósági jár-
műnyilvántartáson, addig a gépjárműadót a ko-
rábbi tulajdonosnak kell megfizetnie, a törvény 
szerint. 

Példával megvilágítva, ha gépjárművét 2010. 
június 14-én, hétfői napon értékesítette, azt júni-
us 21-ig (mivel a határidő öt munkanap) kell be-
jelentenie bármely Okmányirodában. Amennyi-
ben 2010. december 31-ig a bejelentési kötelezett-
ségének nem tesz eleget, 2011. évben szintén Önt 
fogja terhelni a gépjárműadó. 

Minden gépjármű tulajdonos érdeke tehát, 
hogy a változást, az eladást bejelentse, és ezt köte-
les is megtenni, és megteheti a közlekedési igaz-
gatási hatósági feladatokat ellátó bármely Ok-
mányirodában. 

A Dunakeszi Adóhatóság felé bevallási, beje-
lentési kötelezettség két esetben van. Akkor ha a 
gépjármű jogellenesen került ki az adóalany bir-
tokából (ellopják). Ekkor kérelemre szünetel az 
adófizetési kötelezettség (rendőrségi jegyzőköny-
vet kell bemutatni). 

Továbbá a Dunakeszi Adóhatóság felé kell be-
jelenteni, hogy ha az adó alanyát mentesség illeti 
meg. A mentességet ún. 7 pontos orvosi igazolás-
sal lehet igénybe venni, a súlyos mozgáskorláto-
zott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, 
a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gond-
nokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagy-
korú személyt rendszeresen szállító, vele közös 
háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mos-
toha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiak-

ban együtt: mentességre jogosult adóalany) a tu-
lajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt 
el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a 
személytaxiként üzemelő személygépkocsit.

A 304/2009. (XII.22.) Kormány rendelet alap-
ján 2010. január 1-től a jármű tulajdonjogában 
bekövetkezett változás bejelentését – a változás-
tól számított 5 munkanapon belül – az eladó tu-
lajdonos a tulajdonjog változásáról készült teljes 
bizonyító erejű magánokirat benyújtásával vagy 
megküldésével teljesíti bármely Okmányiroda 
felé. A közlekedési igazgatási hatóság (Okmány-
iroda) a bejelentés tényét és időpontját a nyilván-
tartásba bejegyzi.   

Fenti Kormány rendelet határozza meg a gép-
jármű tulajdonosváltásának, illetve az üzemben-
tartó személyének változását igazoló okirat (szer-
ződés) tartalmi követelményeit, amelyek a követ-
kezők:

Tulajdonjog változás esetén: 
- a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegé-

nek meghatározása
- a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító 

(rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai
- a felek természetes személyazonosító ada-

tai (családi- és utónév, születési hely és idő, anyja 
születési családi- és utóneve), személyazonossá-
got igazoló okmány sorszám adata, lakcím adata, 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet megnevezése, képviselőjének 
adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cég-
jegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma

- a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi en-
gedély, törzskönyv) sorszáma, az okmányok át-
adásának-átvételének ténye, időpontja

- a járműnek a vevő birtokába kerülési idő-
pontja

- a jogügylet hatálybalépésének napja
- a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a be-

jelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elma-
radásának, illetve a bejelentési kötelezettség kése-
delmes teljesítésének jogkövetkezményeit

Az üzembentartó személyének változása ese-
tén az alábbi eltérésekkel ugyanazokat a tartalmi 
elemeket kell tartalmaznia a teljes bizonyító ere-
jű magánokiratnak:

A fenti harmadik bekezdésnél értelemszerű-
en a tulajdonos, az üzembentartó és az új üzem-
bentartó adatait kell feltüntetni, a negyedik be-
kezdésnél az új üzembentartó részére történő át-
adás-átvétel tényét, időpontját kell feltüntetni, 
valamint a járműnek az üzembentartó birtoká-
ba kerülési időpontját kell szerepeltetni. Az utol-
só bekezdés szerinti nyilatkozatot utóbbi esetben 
a jármű tulajdonosának is meg kell tennie. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2010. július 1. 
napjától, amennyiben a magánokirat nem felel 
meg a jogszabályban meghatározott tartalmi kö-
vetelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljá-
rásban történő felhasználás céljából joghatás ki-
váltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ennek 
megfelelően a hatóság a nyilvántartásba történő 
bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfe-
let az e rendeletben meghatározott tartalmi kö-
vetelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű 
magánokirat benyújtására, valamint felhívja az 
ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkö-
vetkezményeire. 

Felhívjuk Adózóink 
figyelmét, hogy a www.
dunakeszi.hu honapun-
kat folyamatosan frissít-
jük, ott mindig napraké-
szen tájékozódhatnak az 
aktuális adókötelezett-
ségekről. 

Pállné Kovács Mária 
osztályvezető

Pénzügyi osztály 

  tudnivalók
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KÖZÉlEt

Egyre többször kell arra ébred-
nünk hajnalban vagy korán reg-
gel, hogy a kertjeinket idegenek 
dúlták fel, illetve több szomszé-

dunk értékeit elvitték az éjszaka. A besur-
ranók, illetve a betörők nem kímélnek im-
már senkit. A Tóváros lakópark sorházait 
például heteken keresztül fosztogatták is-
meretlen elkövetők.

„Az egyik éjjel arra ébredtem, hogy na-
gyon ugat a szomszéd kutyája. Kinéztem a 
tetőtéri ablakból, és látom, hogy két férfi 
éppen a kerítésen mászik át. Rájuk kiáltot-
tam, mire kiugrottak a kertből, ám az ut-
cáról az egyikük még vissza is szólt. Mint 
kiderült, a sorházat többször is felkeres-
ték már, nem egy esetben komoly értéke-
ket vittek magukkal. Elhatároztuk, meg-
védjük magunkat, és éjjel-nappal immár 
figyelünk” – árulta el egy neve elhallgatá-
sát kérő lakos.

Utóbbi megjegyzésével tökéletesen 
egyetért Seltenreich Mária, a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési cso-
portvezetője, megbízott sajtóreferense. 
„A nyári időszak sajátossága a besurra-
násos lopások látszólagos megszaporodá-
sa, azonban összességében nézve nem ki-
emelkedő ezen bűncselekmények száma 
illetékességi területünkön a korábbi évek 
azonos időszakához viszonyítva. Termé-
szetesen, aki áldozatává válik ennek, szá-
mára ez nem megnyugtató, illetve a kör-
nyezetében lakókat is érthetően irritálja 

ez a fajta bűnelkövetés, illetve az áldozat-
tá válás eshetősége, különösképpen akkor, 
amikor egy adott városrészen koncentrál-
tan fordul elő egy-egy napszakban. Tudni 
kell ugyanis, hogy a besurranó addig pró-
bálkozik, míg nyitott ajtót talál, és addig 
mindig próbálkozik, míg nyitva találja az 
ajtókat.”  

„Az úgynevezett SZEM, vagyis a Szom-
szédok Egymásért Mozgalom igen ered-
ményesen tud fellépni a hívatlan vendégek 
ellen. Az otthon lévők - idősebbek, vagy 
fiatal anyukák nappal, az őrködést válla-
ló férfiak este és éjjel - sok esetben képesek 
elriasztani a bűnözőket. Persze azt egyál-
talán nem ajánlom, hogy esetleg szembe-
szálljanak valamilyen eszközzel a betola-
kodókkal, hisz a „fegyverünk” akár elle-
nünk is fordulhat, hanem az észlelést kö-
vetően azonnal értesítsék a kapitányság 
ügyeletét” – jelentette ki a százados.

A szakember szerint az is fontos lenne, 
hogyha a behatolókról valamilyen leírást 
tudnának a szemtanúk adni, vagy éppen 
fel tudnák írni a menekülésükhöz használt 
autójuk rendszámát, mert akkor a környé-
ken járőröző rendőrök azonnal keresni 
kezdhetik őket.

„A későbbi azonosítás megkönnyítése 
céljából arra kérnék mindenkit, ha beha-
tolást észlel, akkor ne nyúljon addig sem-
mihez, amíg a rendőrség ki nem érkezik, 
hisz a bizonyításhoz szükséges ujjlenyo-
matokat csak így tudják a kollégáim rögzí-
teni” – folytatta a bűnmegelőzési csoport-
vezető.

A legjobb védelem egyébként az, ha mi-
nél jobban megnehezítjük a behatolók szá-
mára a házakba való bejutást.  A manap-
ság már forgalomban lévő számos mecha-
nikai és elektronikus védelmi eszközök 
otthonunkban alkalmazását, használatát 

ajánlja, úgymint rácsok felszerelését, eset-
legesen a szúnyoghálót zárható rácsos ke-
retben, vagy fizikai behatásra hangot adó 
eszközt. „Sokszor előfordul, hogy értéke-
inket is az alsó szinten hagyjuk, illetve el-
felejtjük sokszor bekapcsolni a ház riasztó-
ját. A besurranó tolvaj csak oda megy be, 
ahol nyitott ajtót vagy ablakot talál, míg a 
betörő is általában feladja, ha két-három 
perc alatt nem tud bejutni a kiszemelt in-
gatlanba. Viszont ha bejutott, akkor min-
den értéket visz, amit könnyen megtalál” 
– nyilatkozta Seltenreich Mária, aki arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a ház előtt álló 
autókba se hagyjunk értékeket éjszakára. 
„Fordítsuk rá azt a kis többletidőt, hogy 
az értékeinket rejtett helyen lévő bizton-
sági szekrénybe zárjuk. De a szekrényt is 
rögzítsük. Hazaérkezésünkkor ne az elő-
szobában, vagy a nappaliban szekrény-
re, polcra pakoljuk értékeinket, hanem te-
gyük biztonságos helyre, éjszakára pedig 
szintén ajánlatos az értékeket elzárni, az 
ajtókat, ablakokat ellenőrizni, becsukni, a 
besurranók ellen ezzel eredményes lehet a 
védekezés.” 

- molnár -  

A SZeM nemcsak lát,
védelmet is jelenthet

sajnos egyre több helyről hallani, hogy városunkban is elsza-
porodtak a besurranásos lopások, betörések. az elkövetők 
pimaszsága nem ismer határokat, és ha feledékenységből va-
laki nem zárja be lakását, autóját, bizony hamar lába kell az 
értékeknek. seltenreich mária százados, a dunakeszi rendőr-
kapitányság bűnmegelőzési csoportvezetője, megbízott saj-
tóreferense szerint a sok településen már megalakított szem 
– SzomSzéDok egymáSérT mozgalom – komoly eredménye-
ket érhet el a bűnözőkkel szemben.

ha van a házban riasztó, akkor az legyen minden esetben bekapcsolva éjszaka is
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A megjelent vendégeket Lengyel 
Péter, a Dunakeszi Városi Pol-
gárőrség elnöke köszöntötte, aki 
kedves szavakkal méltatta a pol-

gárőrök tevékenységét önzetlenül segítő he-
lyi médiumok munkatársainak példaértékű 
támogatását. Elismerését fejezte ki az írott, 
az elektronikus sajtó, és a televízió munka-
társainak a tárgyilagos és hiteles tudósítá-
sokért, a lakosság közbiztonságát szolgáló 
polgárőr akciókról megjelent híradásokért. 
– Valamennyien sokat tettek a polgárőrség 
munkájának megismertetéséért, a szerveze-
tek népszerűsítéséért – hangzottak az elnök 
úr elismerő szavai, aki a helyi elektronikus 
és írott sajtó képviselői mellett köszönetet 
mondott a Telekeszi TV segítőkész riportja-
iért is. – Sajnáljuk, hogy ezúttal csak két mé-
dium munkáját ismerhetjük el emlékérem-
mel. Valamennyien rászolgáltak – tette hoz-
zá Lengyel Péter, aki büszkén beszélt arról is, 
hogy örökös tagjuk, a szervezet munkájában 
hosszú évek óta aktív szerepet vállaló Dióssi 
Csabát országgyűlési képviselővé választot-
ták a szavazó polgárok. 

Kecskeméthy Géza polgármester ünne-
pi köszöntőjében méltatta a Polgárőrség 
és az önkormányzat hosszú évekre vissza-
nyúló együttmű-
ködését. Kiemel-
te, a mindenkori 
képviselő-testület 
fontosnak tekin-
tette a városban 
szolgálatot teljesí-
tő polgárőrök er-
kölcsi támogatása 
mellett a szerve-
zet működési fel-
tételeinek javítá-
sát, eszközpark-
jának korszerűsí-
tését. Köszönetet 

mondott a lakosság közbiztonságáért tett 
erőfeszítéseikért, a rendőrséggel közösen 
szervezett akciók sikeréért, hétköznapi 

helytállásukért. 
Dr. Hatala József 

altábornagy, az 
Országos Polgárőr 
Szövetség alelnöke 
a civil közösségek, 
a polgárőr szerve-
zetek, a rendőrség 
és az önkormány-
zatok összefogásá-
nak társadalmi je-
lentőségét hangsú-
lyozta. A rendőr-
tábornok szerint a 
polgárőrök helyt-
állására, együtt-
működésére nem 
a rendőrségnek 

van szüksége, hanem a helyi közösségek-
nek, melyek tagjai biztonságban szeret-
nének élni. Ezt szolgálja a polgárőrség és 
a rendőrség szoros együttműködése, a ci-
vil közösségek és az önkormányzat támo-
gatása.  

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke a Polgárőrség tevékeny-
ségének önzetlen támogatásáért, a helyi 
sajtóban közölt híradások elismeréseként 
Domoszlai Gábornak, a Keszi-Channel tu-
lajdonosának és Vetési Imrének, a Dunaka-
nyar Régió és a Dunakeszi Polgár kiadó-fő-
szerkesztőjének a Polgárőr Érdemkereszt 
Arany fokozatát, Lakatos Attila polgárőr-
nek példamutató és fáradhatatlan munká-
jáért a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst foko-
zatát adományozta. A kitüntetéseket Dr. 
Hatala József rendőr altábornagy adta át. 

(B. Szentmártoni) 

A szervezett együttműködés javítja a lakosság közbiztonság érzetét

Elismerés a polgárőrök 
munkáját segítő sajtósoknak 

kecSkeméTHy géza polgármester dolgozószobájában szűk körű ünnepség keretében köszön-
tötték a városban tevékenykedő médiumok képviselői közül két szerkesztőség vezetőjét és egy 
példaértékű munkát végző polgárőrt. az ünnepségen megjelent dr. hatala józsef rendőr altá-
bornagy, az országos polgárőr szövetség alelnöke, dr. juhász istván rendőr tábornok, heves 
megye rendőrfőkapitánya, kovács lászló alezredes, dunakeszi rendőrkapitánya, kecskeméthy 
géza polgármester, dióssi csaba alpolgármester, országgyűlési képviselő, és dr. illés melinda 
jegyző. a kitüntetettek a polgárőr érdemkereszt arany- és ezüst fokozatát vehették át.

KÖZÉlEt
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ó ideje tapasztal-
hatják a járóke-
lők, hogy az 1926-
ban épült gyár-

telepi házak közül egyre több 
ismét régi szépségében pom-
pázik. Egykor a Vagongyár 
dolgozói költöztek ide, s az el-
telt évtizedek alatt a MÁV csak 
a szükséges javításokat végez-
te. Amikor 1999-ben itt is sor 
került a privatizációra, a lakók 
otthonaikat viszonylag kedve-
ző áron megvásárolták. Azzal 
is tisztában voltak, hogy gé-
pészetileg, műszakilag megle-
hetősen leromlott állapotban 
vannak az épületek, a külső fa-
lakról hullott a vakolat és a te-
tők sem voltak felújítva.

    De mi is történt, hogy ma-
napság már szinte újjászületik 
a lakótelep? Erről kérdeztük 
Stehlik Ferencet, a körzet ön-

kormányzati képviselőjét? 
– A társasházi lakóközösségek 

a megalakulástól kezdve azon 
gondolkodtak, hogyan lehetne 
a felújítást elkezdeni – mondta a 
képviselő. – Az első időszakban 
a meglévő hibákat, leomlott ké-
ményeket, elkorhadt vízvezeté-
keket próbálták kijavíttatni, el-
sősorban erre fordították a kö-
zös költséget. Majd 2003-2004-
ben sikerült a közösségeknek 
kialakítani egy előtakarékossági 
formulát, megcélozva egy jelen-
tősebb felújítást. A gyártele-
pen huszonhét társasház van és 
ezek túlnyomó része már meg-
újult az elmúlt négy év során. 
Komoly anyagi megterhelést je-
lentett ez a lakóknak, de ehhez 
hozzá kell tenni, hogy minden 
albetétes az önkormányzattól 
a felújításhoz vissza nem térí-
tendő kölcsönként 280 ezer fo-

rintot kapott. Vagyis az önkor-
mányzat az elmúlt négy évben 
16 millió forinttal támogatta a 
társasházak hőszigetelését. Ez 
óriási dolog volt.

Túlnyomórészt tetőfelújítás-
ra, kémények javítására, vala-
mint a homlokzat hőszigete-
lésére és ablakok cseréjére ke-
rült sor. Ez azt jelenti, hogy 
nem csak külsőleg újultak meg 
a házak, nemcsak szebbek, ott-
honosabbak lettek, hanem, mi-
vel gázfűtés van, energiataka-
rékosság szempontjából is je-
lentős megtakarítást eredmé-
nyez a felújítás.

Komoly megterhelést jelen-
tett a lakosoknak a befizetés, 
mert ahol nem volt elég erős a 
megtakarítás, ott bizony a tu-
lajdoni hányad alapján akár 
többszázezer forintot is kellett 
fizetni egy-egy lakástulajdo-
nosnak. Sajnos ezeket egy ösz-
szegben kellett letenni, így hi-
telfelvételekre is sor került. 
Voltak társasházak, ahol min-

denki egyhangúlag szerette 
volna a felújítást, ott gyorsab-
ban ment a munka, és vállalták 
a nagyobb terhet.  

Még néhány épület van, ahol 
a felújítás nem kezdődött el. 
Esetükben elsősorban a tár-
sasházi közösség nem egységes 
akarata játszik szerepet, vagy az 
előtakarékosságban nem tarta-
nak még ott, hogy elindulhas-
son a munka.      Meggyőző-
désem, hogy egy-két éven be-
lül minden ház visszakapja régi 
szépségét, hiszen a lakók arra is 
ügyelnek, hogy visszakerülje-
nek az egykori díszítőelemek is. 
És akkor újra Dunakeszi egyik 
gyöngyszeme lesz ez a terület.

Végezetül elmondta még a 
képviselő, hogy a munkálato-
kat az Axe Vill Bt. végzi, mely-
nek vezetője, Szabó István jól 
ismeri a Gyártelep múltját, így 
– mondhatni – szívén viseli a 
munkálatokat.

Katona M. István
A szerző felvételei

az önkormányzat 16 millióval segíti a felújítást

Megszépül a Gyártelep
j

KÖZÉlEt

VOKe József Attila Művelődési Központ augusztusi programja
2010. augusztus 19. 19 óra

Dunakeszi Művészek
XIII. nyári Tárlata 

dunakeszi művészek Xiii. Nyári tár-
latán kiállító művészek:

 Chiba Miklós, Czinege István, Csiz-
madia Klára, Dér Győző,  

Dusza Tibor, Filyó Gábor,
Gáspár Imre, Gulyás Aranka Er-

zsébet, Halász Géza, Iván Margit, 
Kákonyiné Képes Erzsébet, Koó Éva, 
Kovács Károly, Magát Tamás, Ma-

gyar Miklós, Mohácsi Mária, Mucsi 
Erika, Nagyné Kovács Julianna, Pa-
lásti Renáta, Pálmai Katalin, Péntek 

Lajos, Péter Nándor, Peti Sándor, 
Skripeczky Ákos, Tónió, Tóth Imre, 
Thury Ilona, Tuzson-Berczeli Péter, 

Vándor Gábor, Varjas János, 
Vincze József

 
 A Művelődési Központ au-
gusztus 2-15-ig zárva tart.
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hElytÖrtÉNEti moZaiK

Zsokécsillagok az alagi gyepen
Alag centenárium  XIX. 

Esch Győző egy teniszparti után  1938-ban

A Huxtable-Esch villa

Scheibal József alagi villája

Az alagi tréningtelep és verseny-
pálya számos nagy egyéniségnek 
adott otthont az elmúlt százhúsz 
évben. Legutóbbi számunkban 

a versenyistálló-tulajdonosok világába pil-
lantottunk bele néhány portré felidézésével, 
most pedig a sokat ünnepelt (vagy szidott) 
zsokék közül ismertetünk néhány életrajzot. 
Az első magyarországi zsokék kivétel nélkül 
külföldiek, döntően angolok voltak. Hosszú 
évtizedeknek kellett eltelnie ameddig a ma-
gyar lovasok is felvették velük a kesztyűt. Az 
első magyar zsokécsillag, aki sorozatban le-
győzte az angolokat Janek Géza volt, de az 
első sikeres magyar zsokégeneráció csak ké-
sőbb, a századforduló táján született. A tel-
jesség igénye nélkül ebből a generációból vil-
lantunk fel néhány portrét. 

A sort rögtön Esch Győzővel kezdjük, 
aki a generációból elsőként, 1897-ben lát-
ta meg a napvilágot. Pályafutását a Dreher-
istállónál kezdte, majd Adams tréner mellett 
tanult. 1916-ban, mint lovász a bécsi Urbán-
versenyistállóhoz szerződött, itt 
nyerte első futamát Bej-
rant nyergében. Egy év-
vel később a Landau-
istállónak lovagolt, négy 
évig. Innen 1921-ben Alag-
ra szerződött a Lesvári-mé-
neshez, majd visszatért a 
Dreher-istállóhoz (1922–
23), ezután 1924-ben újból 
a Lesvári-ménes színeit hor-
dozta. 1925-ben egy évig Né-
metországban lovagolt, majd 
Egyedi Lajos istállójának volt 
szerződtetett zsokéja. 1927-
től 1937-ig a Festetics-istálló 
szolgálatában állt. A Fóti úton 
lakott egy kastélyszerű épü-
letben, amelyet még ma is Esch-háznak ne-
veznek. A villát Festetics Tassiló adta zsoké-
jának, Robert Huxtable-nak, majd később 
Esch Győzőnek. Esch Győző a legnagyobb 
zsokék közé tartozott: összesen 800 futamot 
nyert, amelyből a klasszikus versenyeken el-
ért győzelmeinek a száma meghaladja a 200-
at. 12 derbyn győzött, amivel egészen egye-
dülálló rekordot állított fel a világon. Miután 
kiöregedett a zsokéságból, idomárként kez-
dett dolgozni Alagon és ezen a területen is 
szép sikereket ért el.

Esch után egy évvel, 1898-ban szüle-
tett az a Schejbal József, aki eredménye-
ivel egy lapon emlegethető a világrekor-
der derbygyőztessel. Schejbal iskoláit szülő-
városában, Tata-Tóvárosban végezte, majd 
12 éves korában Szemere Miklós versenyis-
tállójához került lovásznak. Négy év múlva 
Alagon, gróf Pejacsevich alkalmazásába ál-
lott, akinek kiváló iskolájában tanult lova-
golni. 1917-ben vett részt először versenyen. 
1920-tól gróf Wenckheim Dénes istállójának 
lett a zsokéja, nevéhez fűződik az istálló eu-
rópai hírű sikereinek oroszlánrésze. Pályafu-
tása során több ezer versenyen indult, ame-
lyeken szinte páratlan sikereket ért el. 1932-

ben már az ezredik győzelmét aratta, amely-
nek alkalmából az istállótulajdonosok és 
menedzserek hatalmas, arany szalaggal át-
kötött ezüstkoszorúval lepték meg, amely-
nek minden egyes ezüstből készült levelén 
egy nyerő lovának neve és győzelmének idő-
pontja szerepelt. 1934-ben már tizenegyed-
szer lett sampionzsoké, azaz az egy évben 
legtöbb győzelmet arató lovas. Aktívan részt 
vett Alag közéletében is: számos kulturális és 
jótékonysági egyesületben tevékenykedett, 
tagja volt a község képviselő-testületének. 
Egyike volt a legkiválóbb magyar zsokéknak, 
akinek nevét Európa-szerte ismerték.

Egy évvel később, 1899-ben látta meg a 
napvilágot Baján a generáció újabb zseniá-
lis alakja, Szokolai István. Szokolai 1913-ban 
Alagon, szintén gróf Pejacsevich Albertnél 
kezdett dolgozni, mint lovászfiú. Itt három 
évig volt szerződésben, majd Törökország-
ban, Romániában, Csehszlovákiában, Jugo-
szláviában, végül pedig Ausztriában és Né-

metországban lovagolt. 
1932-ben hazatért, és 
ismét Alagra szerző-
dött Horthy Jenő istál-
lójához, mint zsoké. 
Pályája során mint-
egy háromszáz győ-
zelmet aratott, szá-
mos klasszikus ver-
senyt nyert, többek 
között a Magyar 
Derbyt, Király-dí-
jat, Milleniumi-
díjat, valamint egy 
ízben megnyerte 
a török derbyt is. 
Igazi sportember 

volt, a lovagláson kí-
vül tornával és labdarúgással is foglalkozott. 
Neve a magyar és az alagi lóversenyzés leg-
nagyobbjai között szerepel.

A generáció következő tagja Sajdik Sándor 
volt, aki 1900-ban született Hajóson. Pálya-
futását 1912-ben ugyancsak gróf Pejacsevich 
istállójában kezdte Alagon, 1916 óta lova-
golt versenyszerűen, ek-
kor nyerte első futa-
mát Tywerton nyergé-
ben. 1918-ban lett hivatá-
sos zsoké, majd 1921-ben 
Hesp Józsefhez, egy év-
vel később pedig Hor-
thy Jenő versenyistál-
lójához szerződött, és 
1925-ben Rabló nyergé-
ben megnyerte a Ma-
gyar Derbyt. 1926-ban 
Németországba ke-
rült a Stall Halma-hoz, 
ahol 1928-ban Gestut 
Hartburgnak, illet-
ve Gestut Weilnek lovagolt, 
végül 1931-ben a Stall Oppenheimhez, Né-
metország legjobb istállójához szerződött. 
Ezek az évek komoly sikert hoztak számára: 
1929-ben, 1931-ben és 1932-ben megnyerte 

a Hindenburg-versenyt és megkapta a Hin-
denburg-plakettet. Wolkenburg nyergében 
egy alkalommal a legnagyobb német verse-
nyen, a Grosse Preis von Berlinen is győzni 
tudott. 1934-ben visszatért Magyarországra, 
és Csernovitz tréner mellé szerződött Alagra. 
Sajdik Sándort a legnagyobb hazai zsokék 

között tartják számon, több mint 400 ver-
seny nyert, köztük számos klasszikust is.

Az előző nevekhez hasonlóan szintén az 
„aranygenerációhoz” sorolható Szabó Lajos 
is, aki 1903-ban született Budapesten. Isko-
láinak elvégzése után Alagon Szigeti Nán-
dornál sajátította el mesterségét, itt tíz évig 
dolgozott, majd a Dreher-istállóhoz szerző-
dött. 1929-ben báró Rothschild versenyistál-
lójának szolgálatába állt. Pályája során szá-
mos versenyt nyert, köztük négy Derbyt, az 
Alter Drahrer, Sirokkó, Ormuzd és Sunime 
nevű lovakkal. 1923-ban gróf Apponyi Ri-
csaj nevű lovával megnyerte a Millenniumi-
díjat is. Szabó Lajos közvetlenül az első nagy 
trénergenerációtól tanulva lett jó nevű idom-
árrá, méltóvá válva a legjobb alagi lovas ha-
gyományokhoz. 

A generáció utolsó tagjaként emleget-
hetjük Csató Antalt, aki 1904-ben született 
Pestszenterzsébeten. Középiskoláit Budapes-

ten végezte, majd 1918-ban Alagra ke-
rült lovásznak, Pejacsevich Al-
bert istállójába. 1922-ben vív-
ta ki a versenyzésre való jogot, 
és már az első három szereplé-
sekor nyerni tudott. 1926-ban 
lett hivatásos zsoké, élete során 
több mint kétszáz futamon dia-
dalmaskodott. Szerepelt Alagon, 
Megyeren, Bécsben, továbbá né-
metországi, csehszlovákiai és ju-
goszláviai helyszíneken is, min-
denütt kitűnő eredménnyel. Az 
ugróversenyeken korának leg-
jobbjai közé tartozott; összesen 
több mint száz versenyen diadal-
maskodott. A lovagláson kívül 

versenyszerűen űzte az ökölvívást is, igazi 
sportember volt.

Csoma Attila
helytörténész
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KÖZÉlEt

– Nem tart attól, hogy a város 
érdekében kimondott szó a kép-
viselő hátrányára válik?  A poli-
tikusi érdek fölé helyezte a közös-
ségi célok megvalósítását?

– Nagyon jól érzékeli. Máskép-
pen nem is lehet, és nem is sza-
bad közszereplést vállalni. A köz 
ügyeinek intézése számomra szol-
gálat. Sok új sütető „politikus-
tól” eltérően én vallom, hogy nem 
az a jó várospolitika, nem az a jó 
környezetvédelem, hogy mindent 
érintetlenül hagyunk. Maradjon 
úgy, ahogy van, mert akkor nem 
érhet támadás bennünket. Nem. 
Az ésszerű, a lakosság többségé-
nek érdekeit és kényelmét szolgáló 
változtatásokat bátran véghez kell 
vinni. Példaként szoktam felhoz-
ni a repülőteret, mellyel, ha oko-
san sáfárkodnánk, akkor rengeteg 
pénzt hozna a városnak ebben a 
borzalmasan ínséges világban. 

– Ön ezt már több fórumon is 
hangoztatta. Mi a konkrét elkép-
zelése?

–Egyszerű, ám nagyon is raci-
onális az elképzelés. A 80 hektá-
ros repülőtér parlagon heverő – 
a repülés céljaira soha nem hasz-
nált – területének értékesítéséből 
származó bevételből meg tud-
nánk valósítani a 10-12 éve han-
goztatott vágyainkat, elképzelése-
inket, fel tudnánk építeni a városi 
uszodát. Érdemes végig gondolni, 
hiszen 3750 diák jár iskoláinkba, 
rengeteg az óvodás korú gyerek, 
akik számára biztosítani tudnánk 
az úszásoktatást. A város lakossá-
gáról nem is beszélve, hiszen ma 
már közel negyven ezren élünk 
Dunakeszin. Az internet „rab-
jává vált” gyermekeink számára 
meg kell teremtenünk a mozgás, 
a sportolás, az úszás feltételeit. Ki 
kell vinni őket a félhomályos szo-
bából! Ezt nem én, hanem az or-
vosok állítják, hogy a sportolással 
számos betegséget meg lehet előz-
ni. S ez mindennél fontosabb.

– Bizonyára ezt kevesen vitat-
ják, de sokan vannak, akik féltik 

a város természeti értékeit, a sza-
bad területeket.

– Én is féltem, de azt nem tu-
dom elfogadni, hogy „régi” gon-
dolkodásunkhoz görcsösen ra-
gaszkodva ne folytassunk értel-
mes párbeszédet tabunak nevezett 
kérdésekről. Nem hiszem, hogy 
lenne a városban egyetlen ember, 
aki ne támogatná az uszoda, vagy 
újabb óvodák mellett a még hi-
ányzó 50 út megépítését. Nem tar-
tom ésszerűnek, hogy 140 futball-
pálya nagyságú területet biztosít-
sunk három – csak zárójelbe jegy-
zem meg, hogy Dunakeszitől elég 
távoli – egyesület számára. 

– Törvényben rögzítették – 
amikor Dunakeszi visszakapta 
a repülőteret -, hogy 15 évig meg 
kell őrizni sportrepülő téri funk-
cióját.

– Jómagam is támogatom, hogy 
az önkormányzat biztosítsa a re-
pülőklubok számára azt a terüle-
tet, ami ténylegesen szükséges a 
sportoláshoz, a repüléshez, a vitor-
lázáshoz. A kelet-nyugat irányban 
igénybe vett repülőtér két oldalán 
parlagon heverő terület értékesí-
tése viszont megoldaná Dunake-
szi fejlesztési gondjait. A jelenlegi 
terület egyharmadának hasznosí-
tása után is bőven maradna felület 
a repülő kluboknak, melyekkel – 
mindkét fél számára elfogad-
ható – megállapodás kere-
tében a törvényben előírt 
15 évet meghosszabbíta-
nák újabb 20 évvel. A vá-
ros fellélegezhetne, az 1,8 
milliárdos adósságának jó 
részét vissza tudná fi-
zetni. Minden költ-
ségvetési évben 
80 millió sza-
badulna fel, 
amit pl. kör-
nyezetünk, 

parkjaink tisztántartására, köz-
útjainkra karbantartására fordít-
hatnánk. Az utóbbi években Du-
nakeszire költözött fiatal családok 
gyermekei számára megoldanánk 
a bölcsődei és óvodai elhelyezést. 
A terület értékesítéséből szárma-
zó pénzt minimum meg tudnánk 
duplázni a pályázati források el-
nyerésével. Ma ugyanis hiába 
vannak pályázatok, ha nagyon ke-
vesen tudunk indulni, mert még 
az önrészre sincs fedezetünk. Így 
viszont lenne. Ott áll üresen a ha-
talmas terület, mert béklyóba köt-
jük saját gondolatainkat.  

– Valószínűleg a nagy többség 
támogatja az Ön elképzelését, hi-
szen minden szülő azt szeretné, 
ha gyermeke úszhatna, óvodába, 
bölcsödébe járhatna. Az ellen-
zők viszont attól tartanak, hogy 
az utóbbi években épült lakópar-
kokhoz hasonlóan a repülőtér pe-
remén is lakóházakat emelnének. 
Így is zsúfolt a város, intézmény-
hálózata túlfeszített. Ön szerint 
milyen célokra lehetne hasznosí-
tani a területet? 

– Az biztos, hogy egyetlen la-
kást nem szeretnék ott látni. Ép-
pen a mai bizottsági ülésünkön 
rendeltünk el – ismételten – vál-
toztatási tilalmat a kertvárosra. 
Nem engedjük, hogy egy telekre 

négylakásos társasház épül-
jön, meg kell őrizni a te-
lepülés nagy részében a 
kertvárosias jelleget… 
Vannak olyan iparágak, 
melyek nem mentek tönk-

re a válság hatására sem. 
Gondoljunk arra, hogy 

vajon kit zavar az 
etyeki filmgyár. 
Kizárólag kör-
nyezetbarát, a 
lakosság nyu-
galmát nem 
irritáló, új 
foglalkozta-
tási lehető-
séget kínáló, 
a városnak 

adóbevételt jelentő funkció telepí-
tését támogatom. Olyat, amellyel 
Dunakeszi nagytöbbsége jól jár-
na, aminek köszönhetően meg-
épülhetnének a sokat emlegetett 
létesítmények. De ehhez okos, és 
higgadt párbeszédre van szükség 
az érintett klubok képviselőivel, 
a repülőtér két oldalán élő embe-
rekkel, akiket egyébként mintegy 
hangfogóként is megvédené a 300 
méteres erdősáv és az odatelepülő 
környezetbarát beruházás a repü-
lőgépek zajától. Tudom, hogy so-
kan ellenzik, főleg azok hallatják 
hangjukat, akik még nem tűntek 
ki a közösség, a város iránti ön-
zetlenségükkel, városépítő alko-
tó munkájukkal. Pedig ez az igazi 
környezetvédelem és városfejlesz-
tés, nem pedig az, hogy évek óta 
hagyjuk ebek harmincadjára a ha-
talmas területet. 

– Szóval azt mondja, hogy nem 
szabad a szőnyeg alá söpörni a 
problémát, nyíltan, őszintén kell 
róla beszélni. 

– Számomra ez természetes. De 
másoktól csak azt hallottam, hogy 
ne adjuk el a repülőtér egy részét 
sem, de azt senki nem mond-
ta még, hogy miből építsünk böl-
csödét, óvodát, uszodát, vagy a 
hiányzó 50 utcát. Ha a serpenyő 
egyik oldalára tesszük, hogy a re-
pülés funkciójára nem használt 
terület továbbra is maradjon par-
lagon, a másik oldalra pedig az ér-
tékesített terület bevételéből böl-
csődét, óvodát, uszodát, utcá-
kat építsünk, akkor biztos vagyok 
benne, hogy az utóbbi oldalra zu-
hanna a mérleg nyelve. Ezt a gon-
dolkodást, ezt a javaslatot a város-
fejlesztési bizottság elnökeként, 
de úgy is, mint a városát szerető és 
támogató lokálpatrióta vállalko-
zó fel merem vállalni. Az értékek 
megbecsülését szem előtt tartó 
konstruktív gondolkodás, az új-
szerű megoldások vállalása a vá-
rosfejlesztés alfája és omegája. 

Vetési Imre

A kimondott szó mozgósító ereje
az egykori kiváló nb i-es futballista, a régió egyik legismertebb pékmestere, a helyi közéletben 
évtizedek óta aktív szerepet vállaló kovácS láSzló sok egyéb mellett kendőzetlen szókimon-
dásáról ismert. a lokálpatrióta frakció vezetője, a képviselő-testület városfejlesztési bizottsá-
gának elnöke szerint a várost feszítő bölcsődei, óvodai férőhelyek megoldására, az évek óta 
ígért uszoda, és a hiányzó 50 út építésére racionális pénzügyi megoldást kínálna, a 140 futball-
pálya nagyságú repülőtér parlagon heverő részének értékesítése. meggyőződéssel vallja, hogy 
az értékek megbecsülését szem előtt tartó konstruktív gondolkodás, az újszerű megoldások 
vállalása a városfejlesztés alfája és omegája. 

A konstruktív gondolkodás a városfejlesztés alfája és omegája



PromóCió

‒ Miért döntöttek amellett, hogy elindítják a franchise 
rendszert? Egyáltalán mi az AXA franchise rendszeré-
nek lényege?

‒ Több sikeres nemzetközi példa után  2008-tól elindítottuk 
a franchise rendszer kialakítását Magyarországon. Fontos 
stratégiai célunk, hogy széles körben, sok értékesítési part-
nerrel dolgozzunk együtt. Törekszünk arra, hogy a lehető 
legtöbb módon tudjunk az ügyfelekkel találkozni. 

Fontosnak tartottuk, hogy az értékesítési módszerek, tech-
nikák tekintetében is valami újat hozzunk a piacra. Ennek 
keretében törekszünk arra, hogy olyan helyi vállalkozókkal 
kössünk franchise szerződéseket, akik elindítják a vállalko-

zást, mi pedig az AXA termékkörét, know-how-ját, imidzsét 
biztosítjuk számukra. Franchise partnereink vállalkozói 
múltjából és a helyismeretéből kiépített kapcsolati tőkén 
keresztül szeretnénk a helyi közösségek életébe is aktívan 
bekapcsolódni. A franchise hálózat kiépítésével a célunk az 
AXA fizikai jelenlétének és földrajzi lefedettségünknek ki-
terjesztése valamennyi üzletágunk számára. A franchise a 
jövőben is nagyon fontos része lesz az értékesítési stratégi-
ánknak, az elkövetkező egy-két évben több franchise irodát 
szeretnénk nyitni. 

A franchise Ügyfélcentrumok az ügyfelek számára min-
den, az AXA csoport Magyarország által kínált terméket 
és szolgáltatást elérhetővé tesznek, legyen az biztosítási, 
banki hiteltermék, számla- és betéti termék, illetve az AXA 
nyugdíjpénztár és egészségpénztár szolgáltatása. Ügyfe-
leinknek azonban nemcsak gyors és hatékony kiszolgálást 
biztosítunk, és nem csak a szerződés megkötéséig tartjuk 
velük a kapcsolatot, hanem pénzügyi tanácsadással folya-
matosan támogatjuk őket változó élethelyzetükben.

‒ Mik az eddigi tapasztalatok?
‒ Mórucz László: Az első AXA franchise Ügyfélcentrum 

Budapest nyolcadik kerületében, a Baross utcában nyílt 
meg. Itt például kínai partnerrel dolgozunk együtt, mert fel-
ismertük, hogy Magyarországon a kínai-vietnami közösség 
jelentős erőt és komoly fejlődési lehetőséget képvisel. Úgy 
érezzük, hogy sikerült megtalálnunk hozzájuk a régóta ke-
resett kulcsot, ezért ezt kiemelkedő eredménynek tartjuk. 

Az új, Dunakeszin nyílt franchise Ügyfélcentrum felé nagy 
várakozásokkal tekintünk, mert így nem csak az észak-
magyarországi régió lefedettségét tudjuk erősíteni azáltal, 
hogy a nagyobb városokból Budapestre érkező ügyfeleket 
könnyebben tudjuk elérni, hanem a Dunakeszin lévő fran-
chise partnerünkön keresztül a helyi növekvő igényekre is 
jobban tudunk figyelni.

‒ Miért döntött úgy, hogy csatlakozik az AXA franchise 
rendszeréhez?

‒ Nagy Sándor: Régi vágyam valósult meg az ügyfél-
centrum megnyitásával. Örülök annak, hogy az AXA part-
nereként az elsők között képviselhetem azt a szakmai hoz-
záértést, amely kiemelkedő ügyfélközpontúsággal párosul a 
pénzügyi szolgáltatások piacán. Az AXA franchise hálózatá-
hoz való csatlakozással a jól kidolgozott folyamatok, ismert 
és elismert márkanév és az ügyfelek által kedvelt termékek 
biztos hátteret nyújtanak. Kollegáim több éves tapasztala-
ta és elhivatottsága, valamint az AXA csoport kultúrájából 
adódó személyes tanácsadás a piacon egyedülálló értéket 
képviselnek. Tudjuk, hogy sikerünk kulcsa és egyben mér-
céje ügyfeleink elégedettsége lesz.

‒ Milyen szolgáltatásokat kínálnak az ügyfeleiknek?
‒ Nagy Sándor: Az AXA csoport Magyarország egysze-

rű, könnyen átlátható szolgáltatásokat és termékeket kínál 
ügyfeleinek. Az új, Dunakeszin nyílt AXA Ügyfélcentrumban 
a folyószámla-vezetés és a teljes körű banki ügyintézés 
mellett utasbiztosítással, egészség- és nyugdíjpénztárral 
kapcsolatos ügyintézéssel, személyre szabott lakáshitel ta-
nácsadással várjuk az ügyfeleket. Mindemellett munkatár-
saink természetesen befektetési-, megtakarítási -, valamint 
nyugdíjprogramok kidolgozásában is az érdeklődők rendel-
kezésére állnak.  

‒ Az AXA Ügyfélcentrumban banki termékeket is ér-
tékesítenek. A többi bankkal szemben, mi az AXA Bank 
Europe SA Magyarországi Fióktelepének (továbbiakban 
AXA Bank) előnye?

‒ Nagy Sándor: Az AXA Bank elsősorban vállalati és 
magánszemélyek részére nyújtott bankszámla-vezetéssel 
foglalkozik, amelyet az ügyfelek a direktbankokra jellemző 
módon ingyenesen vehetnek igénybe. Ezen kívül számotte-
vő a magánszemélyek számára kínált lakáscélú és szabad-
felhasználású jelzáloghitelezési tevékenysége is. Mivel Az 
AXA Bank Magyarországon fiókhálózat nélküli direktbank-
ként működik, alacsony működési költségszint és egyszerű 
szervezeti felépítés jellemző rá. Az alacsony működési költ-
ségek lehetővé teszik, hogy kiemelkedő látra szóló kamato-
kat és az Internet segítségével teljes körű, könnyen elérhe-
tő, valamint alacsony költségű banki kiszolgálást nyújtsunk 
ügyfeleinknek. 

Az AXA csoport Magyarország franchise rendszeréről, és az új, Dunakeszin meg-
nyílt franchise Ügyfélcentrumról beszélgettünk Mórucz Lászlóval, az AXA csoport 
Magyar ország értékesítési vezérigazgató helyettesével és Nagy Sándorral a Du-
nakeszi franchise Ügyfélcentrum vezetőjével.
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EGÉsZsÉG–ÉlEtmód

Nyitva tartásunk: H-P.: 10-18 óráig
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31. Telefon: 06 27 347 721

E-mail: nazarmed@gmail.com
www.nazarmed.hu

Mindannyian vágyunk rá...
  A megtartható kincs a fiatalság öröme

Klinikánk az egészségről...
A masszázs testre, lélekre gyakorolt 
gyógyhatását már az ókori kultúrák-
ban is ismerték. 
A masszázs élénkíti a vér-, és nyirok-
keringést, az anyagcserét, fokozza a sejtregenerációt, csökkenti 
a fájdalmat, és felerősíti a szervezet öngyógyító folyamatait mi-
közben lassul a légzés és megnyugszik a lélek.
Ha gyógyulásra, egy kis kikapcsolódásra vagy felfrissülésre vá-
gyik, szeretettel várom egy masszázsra.

Kőrösi Krisztina,  
gyógymasszőr

EGyéB SzOLGÁLTATÁSAINK:
SzéPSéG: kozmetika, műköröm, manikűr, kézápolás

ÚjDONSÁGOK: ◆ Dunakeszin kizárólag nálunk:  
3D Műszempilla ◆ STUDEX higiénikus, fájdalommentes,  

biztonságos fülbelövés. 
Lézer: szőrtelenítés, esztétikai kezelések, 

Alakformálás: Algotherm

ViLágújdoNSág!!!

wELLNESS:  infraszauna, svéd frissítő és relaxációs masszázs, 
gyógymasszázs.

KöNyvELő IRODA:  pályázatírás, gazdasági  
mutatók elemzése, könyvelés, cégalapítás.

EGéSzSéG: Keresse: Dr. Al-Badani mohamed  
belgyógyász-szakorvosunkat

Homeopátiás szakrendelésünk minden hétfőn és szerdán:  
Dr. Horváth Gabriella belgyógyász- szakorvos homeopata 

 segítségével. www.homeokeszi.hu
kardiológia (szívultrahang, EKG, terheléses 

EKG). Természetgyógyászat (NELSON biorezonancia), 
thermográfia, IBR biorezonanciás állapotfelmérés és terápiás  

kezelés, allergia szűrés, Colon hidroterápia, méregtelenítés  
és táplálkozási tanácsadás, fogyasztás, fülakupunktura, többféle 

masszázs (ízületi és izomfájdalmak megelőzése  
és kezelése), relaxáció, frissítés és kényeztetés.

HOmEOPÁTIA SzAKRENDELéS
INDuLT mINDEN HéTFőN éS SzERDÁN. 

vÁRjuK vENDéGEINKET!

Kollagén
fényterápiás 
szolárium!

Gyógyító érintésExkluzív vendégünk volt Bánsági Ildikó 
színművésznő. Klinikánkat a Két testőr 
forgatása során kereste fel. A műsort a 
TV2 2010.07.17-én sugározta. 

SORISA a legújabb generációs 
testkezelő rendszer.

Az ultrahang, elektroporáció és 
egy aktív gél kombinált hatása 
úgy formázza a testet, hogy 
az jelentős centimétereket kar
csúsodik, de nemcsak a helyi 
zsírlerakodásokra hat, hanem a 
cellulitra és a laza szövetre is.

A KAvITÁCIÓS jelenség: 
A kavitáció a folyadékban 
vagy a biologiai szövetben, 

hangvibrációval történő buborék képződés.Ezek a buborékok lehetnek 
stabilak, nőhetnek v. összeeshetnek. A kavitáció célja, hogy bizton-
ságosan hassunk a zsírszövetre, hogy elpusztítsuk a zsírsejteket,így 
felszabadítva az elraktározódott zsírt.

Már az első IMPACT kezeléssel csökkenthető a kívánt 
terület térfogata.

ELEKTROPORÁCIÓ:
Az elektroporáció közepes frekvenciájú áramok használatát jelen
ti, mellyel kinyitjuk a bőr felső rétegeiben és a sejtmembránban levő 
mikroporusokat. Így nagyobb számú hatóanyag jut be. Az ultrahang, 
elektroporáció és az aktív gél együttesen végzi a test szobrászatát. 
Nemcsak a helyi zsírpárnákra hat, hanem a cellulitra, laza bőrre is.

Cellu m6 keymodule: 2 exkluzív technológia kombinációja. A 
legújabb LPG sejtstimuláló technológiát kínálja arcra és testre. 
Több, mint 20 felhasználóbarát programot kínál a legigényesebb 
vendégeink részére.
Testmodul:  "ROLL".  A Roll kezelőfejekben két, függetlenül 
motorizált görgő van.
Arcmodul: "LIFT". A Lift kezelőfejekben aktív lapkák vannak, 
melyek egy dinamikus bőrstimulálást végeznek.
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Dr. némeTH gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 dunakeszi, bajcsy-zsilinszky u.1.)

GaZdasáG

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:
Építőiparban dolgozom, 
és már 2 hónapja nem 

kaptam fizetést. Eddig nem volt 
semmilyen problémám, de kb. 
másfél éve a cég átalakult, vagyis 
a főnököm egy új céget csinált. Az 
embereit itt tovább foglalkoztatta, 
de rövid idő múlva kezdte sorban 
elbocsátani őket. Senkinek nem 
adott végkielégítést, pedig már 10 
éve dolgoztunk neki. Ez nem tet
szett nekem sem, de legalább én 
nem vesztettem el a munkám. Vi
szont ingyen nem fogok, és nem is 
akarok dolgozni. Nem tudom, mit 
tegyek. Maradjak, és várjak, hogy 
pár hónap múlva kapok fizetést, 
vagy lépjek ki, de akkor semmit 
nem kapok, még munkanélküli já
radékot sem.

Nyugodtan megteheti, hogy 
kilép, mindenféle jogkövetkez-
mény nélkül. Valóban nem jár 
önnek végkielégítés, hiszen a 

régi munkahelye nem jogutód-
dal szűnt meg – hiába ugyanaz 
a tulajdonos- viszont másfél év 
ott töltött idő után felmondási 
időre jogosult, ami az Ön ese-
tében 30 nap. 

A munkaviszonyát rendkí-
vüli felmondással kell meg-
szüntetnie. A Munka Törvény-
könyve szerint  a munkavállaló 
megszüntetheti a munkaviszo-
nyát rendkívüli felmondással, 
amennyiben a másik fél a mun-
kaviszonyból származó köte-
lezettségét szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal meg-
szegi. Az Önök között fennálló 
szerződés (munkaszerződés) 
alapján az elvégzett munkáért 
munkabér jár, amennyiben a 
munkáltató ezt nem fizeti ki, 
szerződést szeg. 

A munkavállalói rendkívü-
li felmondásnál ugyanazok a 
juttatások járnak önnek, mint-

ha a munkáltató mondana fel 
rendes felmondással. 

OlVASóI kérDéS:
Dunakeszin dolgozom 
egy gyárban. 3 hónapos 
terhesen már nem bí

rom az egész napos állómunkát, 
de a munkahelyemen nem akar
nak könnyebb munkát biztosíta
ni, pedig tudom, hogy lehetne. Azt 
mondják, ha nem tetszik lépjek ki. 
Gondolom, GYES után sem akar
nak majd visszavenni. Nem csoda, 
ha a fiatalok nem mernek gyereket 
vállalni, hiszen egy nőt teljesen „le
írnak”, ha gyereke születik. Most 
harcoljak a főnökeimmel? Már be
lefáradtam.

Tudom, nem vigasz, de sok 
nő van az Ön helyzetében.  
Pont azzal él vissza sok mun-
káltató, hogy egy dolgozó ne-
hezen tud küzdeni a jogaiért, 
ha nincs munkavállalói érdek-

képviselet, így inkább elviseli 
a helyzetet, mint harcoljon az 
igazáért.

A Munka Törvényköny- 
vében egyértelműen szerepel a 
hátrányos megkülönböztetés 
tilalma, többek közt az is, hogy 
egy nőt a terhessége miatt nem 
érhet hátrány. A nőt a terhessé-
ge megállapításától gyermeke 1 
éves koráig egészségügyi szem-
pontból az állapotának megfe-
lelő munkakörbe kell ideigle-
nesen áthelyezni, azzal, hogy az 
átlagkeresete nem csökkenhet, 
és ahol lehetőség nyílik a dél-
előtti, vagy nappali munkára. 

Amennyiben nem lát rá 
esélyt, hogy megegyezzen a 
munkáltatójával, célszerű jogi 
segítségnyújtást igénybe ven-
ni, ahol írásban felhívják a 
munkáltató figyelmét törvényi 
kötelezettségeire.

Folytatjuk...

z elmúlt hónapban 
tovább zajlott az ár-
pád-emlékmű megva-
lósításának folyama-

ta. június 19-én egy jótékonysá-
gi estet rendezett a szervező du-
nakeszi Civilek Baráti Köre és az 
Eudoxia20 alapítvány a józsef 
attila művelődési házban az em-
lékmű és az árvízkárosultak javá-
ra. a fellépők között volt a mu-
zsikás Együttes, Petrás Mária és 
Szforák Katalin népdalénekesnők, 
valamint Takács Bence, az Echo 
tV bemondója. a fellépő művé-
szek másfél órás színvonalas, 
több műfajt is felsorakoztató elő-
adással szórakoztatták a közön-
séget. az est egyik szép pillanata 
volt, amikor városunk kitüntetett fa-
faragóművésze, Dér Győző, egy 
réz-domborművet ajándékozott 
rendezvény műsorvezetőjének, 
Döbrentei Kornélnak, aki éppen 
akkoriban ünnepelte születésnap-
ját.  a jótékonysági esten vásárolni 

lehetett az emlékművet alkotásaik-
kal is támogató művészek (Petrás 
Mária, Gross Arnold, Kutlán And-
rás, Nagy Tamás) munkáiból is. a 
jegybevételből valamint a kerámia 
és festményeladásokból összesen 
208.000 forint bevétel szárma-
zott, amelyből 108.000 forint be-
fizetésre került az emlékmű javára 
nyitott számlára, 100.000 forint 
pedig – a rendkívüli árvízhelyzet 
miatt - a magyar Ökumenikus se-
gélyszervezeten keresztül a ma-
gyarországi árvízkárosultak javá-
ra került befizetésre.

Folyamatosan zajlottak az em-
lékmű kivitelezését megelőző 
munkálatok is. az emlékmű épí-
tési munkálatainak a megkezdé-
se előtt több közműcég (dmrV, 
ElmÜ, tiGáZ, t-Com, invitel, 
stb.) részére kellett benyújtani 
a terveket és a hozzájárulásu-
kat megszerezni a felállításhoz. 
a cikk írásának idején már csak 
egy engedélyre várunk és indul-

hat az emlékmű kivitelezési mun-
kálata. az engedély megérkezé-
se után első lépésben a kő kerül 
beszerzésre majd megmunkálás-
ra, elkezdődik a tereprendezés, 
a pajzs elkészítése, majd követ-
kezik az emlékmű beállítása, és 
végül a gyepesítés és a díszkivi-
lágítás beszerelése. az emlékmű 
bankszámláján eddig mintegy 
kétmillió forint gyűlt össze, amely 
elegendőnek látszik az emlékmű 
felállítására. a gyepesítésre és a 
díszkivilágítás beszerelésére vi-
szont még nem áll rendelkezés-
re a kellő összeg, utóbbi önma-
gában legalább félmillió forintba 
kerül majd. a hiányzó pénz ösz-
szegyűjtésére a dunakeszi Civi-
lek Baráti Köre augusztus végén 
a pozsonyi csata emlékére lovas 
pikniket szervez majd az alagi 
tréningtelepen, ahol lovas- és 
íjászbemutató, kulturális műsor, 
történeti előadás, valamint bog-
rácsfőzés lesz a programon.

Végezetül örömmel tudatjuk, 
hogy az elmúlt híradás óta az 
alábbi támogatók álltak az ár-
pád-emlékmű ügye mellé anyagi-
lag vagy munka-felajánlással:

Bardócz Pál, Bliháné Szilvási 
Adél, Budaházy Attila, Gulyás Pé-
ter, Gyuris Mátyásné, Juhász Kár-
oly, Nívó 2001 Kft., Kovács Lász-
ló (önk. képv.), Kovácsné Dobay 
Márta, Lisai Elek Erzsébet, Pázsit-
káné Pataki Andrea (műszaki el-
lenőri munka), Péter Csaba (fény-
technikai tervezés), Rátki Zol-
tán (újabb műszaki tervezőmun-
ka), dr. Szabó Gergő, dr. Szabó 
György, dr. Szabó Györgyné, 
Szokol Erzsébet, Szmolenszky 
Zoltán, Sztelek Zoltán (újabb tá-
mogatás).

CsoMa attIla

szervező

KöZADAKOZáS  
AZ árPáD-eMléKMű JAVárA

a
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Töltsön fel a netre akár 10-szer  
gyorsabban! Magas garantált sebesség,  

korlátlan hozzáférés, fix havidíj.

M-Levelező Plusz 2/2 Mbps
Garantált sebesség: 1024/1024 kbps*
Listaár: 4 875 Ft   hűség nélkül
Akciós ár: 3 900 Ft   1 év hűséggel
Akciós ár telefon mellé: 3 450 Ft
1 év hűséggel

M-Családi 8/8 Mbps
Garantált sebesség: 4096/4096 kbps*
Listaár: 8 500 Ft  hűség nélkül
Akciós ár: 6 800 Ft  1 év hűséggel
Akciós ár telefon mellé: 6 500 Ft
1 év hűséggel

M-Alap 4/4 Mbps
Garantált sebesség: 2048/2048 kbps*
Listaár: 5 938 Ft  hűség nélkül
Akciós ár: 4 750 Ft  1 év hűséggel
Akciós ár telefon mellé: 4 240 Ft
1 év hűséggel

M-Bővített 12/4 Mbps
Garantált sebesség: 6144/2048 kbps*
Listaár: 8 500 Ft  hűség nélkül
Akciós ár: 6 800 Ft 1 év hűséggel
Akciós ár telefon mellé: 6 500 Ft
1 év hűséggel

Mikro inTErnET TELEFon

Akciónk 2010. július 20-tól augusztus 31-ig tart!

SPÓroLJon!
Ha mindkét  

szolgáltatásunkat
megrendeli, a telefon 

alapdíja
2400 Ft helyett

750 Ft
0 Ft kapcsolási díj
nálunk másodperc  
alapú a számlázás
ingyen telefonálhat 
rubiCom hálózaton belül

Értékesítési pont: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 68. (Anacom szaküzlet) Telefon: 06-27-816-000, nyitva tartás: H-P: 8h-17h, Szo.: 8h-13h

Nyaraljon a festői  
szépségű Erdélyben!

Fedezze fel kerékpárral vagy gya-
logosan Móricz Zsigmond  
„Tündérkertjét”, ismerje meg  
a Hargita gyönyörű hegyes- 
völgyes táját. Kóstolja meg a  
Székelyföld gasztronómiai kü-
lönlegességeit, élvezze az orosz-
hegyi emberek vendégszeretetét.

 
Szeretettel várja Önt 

a Bálint-Pál Vendégház,

Cím: Erdély,  
Hargita megye, Oroszhegy

E-mail: balintpal@oroszhegy.ro
Tel.: 0040266-225108 

Mobil: 0040749-883643

ahonnan felkeresheti a közeli Farkaslaka világhírű írójának, 
Tamási Áron szülőházát, bepillantást nyerhet a korondi  
kézművesek műhelyeibe, felfedezheti Székelyudvarhely,  

Csíkszereda, Kézdivásárhely, vagy Tusnádfürdő szépségeit!
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Készüljünk erre is, mint minden másra. Va-
lóban emberpróbáló hőség volt az elmúlt na-
pokban, ami mindenki számára a médiumok-
ból is ismert módon volt átvészelhető: sok-sok 
folyadék fogyasztással, a dél körüli sziesztával, 
szellős ruházattal. Sokkal több beteget lát-
tunk el ájulásos panaszok miatt, köztük telje-
sen egészséges fiatalok is voltak, akik kevés fo-
lyadék fogyasztása miatt lettek rosszul.

Sajnos többszörösen is korlátozott a sza-
badidőnk. Természetesen először is anyagi 
helyzetünk az, ami megszabja lehetőségeink 
korlátait. A családtagok – különösen a gye-
rekek – egyéni elfoglaltságai is szűkítik az 
együtt tölthető programok sorát, ezért ha si-
került döntenünk, akkor ne csak arra ügyel-
jünk, hogy az időrendünk tökéletes legyen a 
közös szabadság alatt, hanem szánjunk időt 
az egészségügyi felkészülésre is. Akinek ér-
zékenyebb a bőre, ne feledjük el a megfele-
lő fényvédő krémet beszerezni a számára. 
Szinte mondani sem kell, hogy nem csak 
krémmel, de szükség esetén sapkával, kalap-
pal, kendővel is lehet- sőt: kell! – védekez-
nünk a napsugárzás káros hatásai ellen. Az 
úti csomagba ilyenkor a szellős, kényelmes, 
könnyen mosható, természetes alapanyagú 
felsőruházaté a legtöbb hely, persze egy-egy 
melegebb pulóver nem csak a magashegyi 
programoknál jöhet jól. 

A gyermekek időtöltésével kapcsolato-
san olvastam egy angol nyelvű folyóirat-
ban (Archives of  Pediatrics and Adolescent 
Medicine), hogy  pl.  29 hónapos korban heti 
átlagban minden TV előtti óra a negyedik 
osztályban az oktatásban való közreműkö-
dést 7%-kal, a matematikai teljesítőképes-
séget 6%-kal rontotta. Az érintett gyerme-
kek hétvégeken az átlagnál 13 %-al keveseb-
bet sportoltak.  Több limonádét fogyasztot-
tak (9 %-kal), és 10%-kal volt több volt náluk 
a közbülső étkezések száma és ennek követ-
keztében a testsúlyuk is 5 %-kal. Figyeljünk 

arra, hogy a korai tévézés károsan befolyá-
solhatja a gyermek szellemi, szociális és tes-
ti fejlődését is.  

- Az öltözet kiválasztása mellett mire ér-
demes még ügyelnünk?

Aki rendszeresen szed valamilyen gyógy-
szert, feltétlen vigyen magával kellő meny-
nyiséget, talán egy-két nappal többre is ér-
demes számítani. Ez ne legyen akadálya a 
program meghosszabbításának. Ha külföld-
re megyünk, ne feledjük: a hazai gyógysze-

reket nem biztos, hogy ismerik külföldön, 
a hatóanyagokban lévő kismértékű eltérés 
nagy komplikációk forrása lehet. Nem érde-
mes kockáztatni.. A mértékletesség hasznos 
tulajdonság itt is. Még egy mondat a rend-
szerességről. A nyári szabadság alatt már at-
tól a tudattól, hogy rövidebb, hosszabb ideig 
kivonhatjuk magunkat a mindennapi konf-
liktusainkból, olyan mértékben tud felsza-
badítani, hogy a harmadik nap már nem is 
értjük, minek kell szedni a vérnyomáscsök-
kentőt, vagy a szívgyógyszereket. Vigyázat! 
A gyógyszerek szedésének elhagyása önha-
talmúlag, orvosi kontroll nélkül rendkívül 
kockázatos! Ne kísérletezzünk vele. Haza-

tértünk után beszéljük meg a tapasztalato-
kat a kezelőorvosunkkal. 

A gyógyszerekkel kapcsolatosan egy má-
sik szempontot is nagyon fontos figyelem-
be venni. A gazdasági válság idején a ha-
misított gyógyszerekkel való üzlet virág-
zik: a Nunwood piackutató intézet vizsgá-
lata alapján Európa-szerte 15 milliárd svájci 
frank nagyságrendű forgalmat bonyolíta-
nak le hamisított gyógyszerekkel. A poten-
cianövelők, fogyasztószerek, izomépítő ké-
szítmények, altatók és hajnövesztők, vala-
mint fájdalomcsillapítók tartozhatnak ebbe 
a csoportba. Csak nyáron az EU a hamisí-
tott termékek lefoglalásának megduplázá-
sát jelentette. Azonban míg egy hatástalan 
potencia növelő szernél azt lehet mondani, 
hogy az illetőnek pechje volt, de adott eset-
ben egy más gyógyszernél esetleg a kívánt 
hatás elmaradása a beteg életét veszélyeztet-
heti. Emiatt kizárólag biztos helyről szerez-
zünk be gyógyszert külföldön, vagy ha lehet, 
valóban itthonról, gyógyszertárakból cso-
magoljunk az útra.

Néhány gondolat a városnéző, barangoló 
olvasóknak. Legbiztosabb jele a turista-stá-
tusznak a kézben tartott ásványvizes üveg. 
Mindnyájan tudjuk: a 2-3 liter folyadék he-
lyett annak a duplája sem lehet sok a 30 Cº 
körüli napokon tett kirándulások alkalmá-
val. A rendszeres folyadékbevitel mellett cél-
szerű a táplálkozásunkra is jobban ügyel-
ni. A főétkezések változatos kiválasztásakor 
ne feledkezzünk el (most sem) a gyümölcs-
fogyasztásról. Igaz, idén eléggé megugrot-
tak az árak, de szervezetünk igényli a vita-
minokat. Legyünk hát (ebben is) bőkezűek 
magunkhoz. 

rVosi roVategéSzSégmérleg – 
Ha még mindig nyaralunk...

metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon találhatóak meg. Fő-
orvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatok-
ra bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő ma-
gánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pe-
dig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  Gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszá-
mon  lehetséges a bejelentkezés. 

csúcsokat dönt a nyári hőség, egészséges(nek tűnő) embereket véve le a lábukról. már-már megszokottá válik a hőségriadó vala-
mely fokozata. szervezetünk nehezen birkózik meg ezzel a terheléssel, pedig legtöbben erre a nyári két-három hónapra tervez-
ték, hogy kipihenik egész éves fáradalmaikat. mit tegyünk, hogy valóban szabadság legyen az erre szánt idő, kérdeztük  
Dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost, a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját. 

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  - gyapjútakaró tisztítás   1500 Ft/db-tól
- függönytisztítás      860 Ft/kg-tól  - ing mosva, vasalva      460 Ft/db
- nadrág, szoknya tisztítás     890 Ft/db - kabát tisztítás    1430 Ft/db-tól



Dunakeszi  Polgár24

TörTéneleM
Ciprus - Szicília és Szardínia után - a Földközi-tenger legnagyobb szige-
te, amelyet már Homérosz is megénekelt, mint amelynek partjainál szü-
letett Aphrodité, a szépség és a szerelem istennője. Az idők során min-
dig fontos kereskedelmi pont volt Európa, Afrika és a Közel-Kelet kö-
zött. A föníciaiak, egyiptomiak, szírek, perzsák, majd Nagy Sándor és 
Ptolemaiosz, mind meg akarták szerezni maguknak ezt a csodás szigetet. 
Ciprus emberemlékezet óta görög sziget, amely már Kr.e. az V-IV. szá-
zadban szorosra fűzte kapcsolatát Athénnal, és amelyet 333-ban (a per-
zsa uralom megsemmisítése után) Nagy Sándor újra meghódított. Kis-
Ázsia folyamatosan változó hatalmi harcai itt is érezhetők: a keresztes 
háborúk változó sikerei, a velenceiek uralma, az arab hódítások, a török 
megszállás, 1925-ben az angol korona fennhatósága alá kerülés. Az 50-
es évektől a helyiek gerillaharcot vívtak az angolokkal, és végre 1960-ban 
kikiáltották a Ciprusi Köztársaságot. Makarios érsek szorosabbra főzte 
a kapcsolatot Görögországgal, és gyors fejlődésnek indította a szigetet. 
Máig tisztelettel emlékeznek rá. A béke azonban nem bizonyult tartós-
nak. A szigeten állandósultak a görög és török szélsőségesek közti viszá-
lyok. 1974-ben fegyveres puccsal megbuktatták Makarios érsek kormá-
nyát, a szélsőjobboldali erőket juttatva hatalomhoz, mire a törökök, a he-

lyi kisebbség védelmére hivatkozva megtámadták és elfoglalták Ciprus 
területének 38%-át. Mintegy 200 ezer görögnek és töröknek kellett el-
hagynia eredeti lakhelyét. A Ciprusi Köztársaság Magyarországgal egy 
időben, 2004-ben kezdte meg az Európai Unióba történő csatlakozását, 
és a rendezésre is ettől várják a megoldást.

ciprus paradicsomi szigete természeti csodákban és történelmi emlékekben egyaránt gazdag. 
több kilométer hosszú aranyhomokos tengerpart, SImogaTó napSüTéS, krISTályTISzTa Ten-
ger, romanTIkuS öblök, baráTSágoS emberek és számos felfedezésre váró műemlék várja 
az idelátogatókat. a legenda szerint ezen a csodálatos mediterrán szigeten emelkedett ki a ha-
bokból aphrodité, a szépség és a szerelem istennője, így joggal nevezik a szerelem szigetének. 

Brugges-i piactér

Ciprus
a Szépség 

és a Szerelem szigete
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A FŐVárOS, nICOSIA
A sziget középső részén, a Kirínia-hegy és a Tróodosz-masszívum kö-
zötti sík területen található. Az ősi város a 7. században lett a sziget fővá-
rosa. Az ókor során Nagy Sándor csatolta birodalmához, azután egyip-
tomi fennhatóság alá tartozott, végül Rómához. Bizánc uralma alatt 
Lefkoszía volt a neve. A keresztesek 1192-ben, a genovaiak 1373-ban, a 
velenceiek 1484-ben foglalták el. Nicosia legérdekesebb része az óváros, 
amelyek egy 16. századi velencei fal vesz körül. A János katedrálist 1662-
ben építették. 1570-től 1878-ig Törökország megszállása alatt volt, ez-
után 1960-ig brit gyarmat. A függetlenség kikiáltása óta görög-török el-
lentétek színhelye. Különösen 1974-ben szenvedett sokat. A sziget görö-
gök illetve törökök lakta részeit elválasztó Zöld vonal áthalad a városon. 
(A vonal két oldalán ENSZ békefenntartók állomásoznak.)

lIMASSOl
Ciprus második legna-
gyobb városa és a Limassol 
közigazgatási kerület köz-
pontja. A város a sziget 
déli oldalán, az Akrotiri 
öbölben fekszik. Délről a 
Földközi-tenger északról 
a Tróodosz-hegység hatá-
rolja. Bár a főváros, Nico-
sia 80 kilométerre észak-
keletre, az ország legfonto-
sabb nemzetközi repülő-
tere pedig 70 kilométerre 
keletre, Larnacában talál-
ható, Limassol tengerpar-
ti elhelyezkedése és Nico-
siához fogható nagysága 
miatt kiemelkedő szere-
pet játszik Ciprus életében. A turizmus csak a ’80-as éveket követően 
indult fellendülésnek, aminek elsőként a Görögországon keresztül ér-
kező orosz bevándorlók, majd Ciprus 2004-es EU csatlakozása adott 
lökést. Limassol lakói között jelentős az itt dolgozó britek száma. Ez a 
kevert népesség az itt dolgozó sok ezer ázsiai vendégmunkással együtt 
még a turisztikai holtszezonban is meglehetős „sokszínűséget” kölcsö-
nöz a településnek.

A város egyik jellegzetessége, a központjában ta-
lálható, pálmafákkal szegélyezett tengerparti sétány, 
és hozzá kapcsolódó park, amely - Larnacához és 
Paphoshoz hasonlóan - a város egyik legfrekventál-
tabb helye. Az idegenforgalmi tevékenység főként a 
város keleti felén húzódó területre összpontosul. Itt 
találjuk a legtöbb szállodát, vagy kivehető kisebb la-
kást (studio) és a legtöbb szórakozóhelyet, éttermet 
illetve az angol mintára épült pubok túlnyomó több-
ségét is. A tevékenységet a Ciprusi Turisztikai Szerve-
zet (CTO) hangolja össze. Az idegenforgalom szem-
pontjából hasznos még, hogy Limassolból a sziget há-
rom másik nagyvárosa, Nicosia, Larnaca és Paphos, 
illetve a Tróodosz-hegység könnyen megközelíthető. 
A város sok rendezvénnyel, fesztivállal várja a közön-
séget az év minden szakában. Több színháza illetve 
filmszínháza mellett képzőművészeti kiállítóhelyek 
is kínálják programjaikat. Limassol nevezetessége a tavasszal megren-
dezett színes utcai karnevál, illetve az őszi borfesztivál.

lArnAKA
Larnaka Ciprus egyik legnagyobb tengerparti üdülőhelye. 25 kilométer-
nyi tengerpartja van. A Phinikoudes és a McKenzie part is kék zászlót 
kapott a tisztaságára. Hat múzeuma a város központjában található. A 
nyári- és tengeri sportok űzésére is van lehetőség. A boltok nagy készlet-
tel rendelkeznek és az orvosi ellátás jó színvonalú. Sok étterem, taverna, 

kávézó és bár van a városban, a hagyo-
mányos ír kocsmáktól kezdve a nem-
zetközi étteremláncokig. Ciprus étel-
specialitása a ’meze’, természetesen a 
városban is megtalálható. A kulturá-
lis élet gazdag, melyek közül sok ese-
ményt az önkormányzat szervez szin-
te naponta. 9500 hotelágy van a vá-
rosban, ez a teljes sziget kapacitásának 
10%-a. A larnakai öböl mentén sok lu-
xusszálloda épült és vannak apartma-
nok is, az olcsótól a drágáig különböző 
árakon. Larnaka ideális kiindulóhely 
Ciprus felfedezéséhez. A nemzetközi 
repülőtér pár kilométerre fekszik a vá-
rosközponttól, de szinte nem is hallani 

a le- és felszálló gépeket. Larnaka sok említésre méltó kulturális és ter-
mészeti értékkel rendelkezik. Ilyen például a Szent Lázár templom, me-
lyet a 9. században építtetett VI. Leó császár. Szent Lázár testét 890-ben 
találták meg ezen a helyen, de Konstantinápolyba vitték, ahonnan ké-
sőbb Marseillesbe került, így ma a templom altemplomában az üres szar-
kofág található.

KöZleKeDéS
Az egyes városok között rendszeres távolsági autó-
buszjáratok közlekednek, az üdülőhelyeket pedig 
félóránként kötik össze autóbuszjáratok. Cipruson 
balra hajts van, ezért a gyalogos közlekedés és autó-
vezetés nagy figyelmet kíván. Amennyiben igény-
be vesszük az üdülőhelyeket összekötő autóbuszjá-
ratokat, úgy fokozottan figyeljük, hogy az út me-
lyik oldalán szállunk fel. Az autóutak és autópályák 
igen jó minőségűek az egész szigeten.

BaraNGoló

Az 1662-ben épült
János-katedrális

Aki háromszor körbeússza 
Aphrodite szikláját,
örökké szép és fiatal marad....
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A helyIeK MenTAlITáSA
A Kelet és Nyugat határán, többféle kultúra 
és életszemlélet érdekes találkozási pontjá-
ban meghúzódó távoli szigetről alkotott el-
képzeléseinket kiszínezi a fantáziánk, ami 
bizony nem mindig egyezik meg a valóság-
gal. Ámulatba esünk, mert az ékszerész in-
gyen megjavítja az óraszíjunkat, 
a falusi autószerelő mindent fél-
retesz, hogy megjavítsa autónk 
gumiját, miközben vendégei le-
hetünk egy kávéra vagy egy kó-
lára. A híres ciprusi vendégsze-
retet hagyománya évszázadok-
ra, sőt évezredekre nyúlik vissza. 
A falvakban szívesen megkínál-
nak étellel, és eszünkbe ne jusson 
visszautasítani a gyakran túlsá-
gosan is bőséges tálat. Noha az 
élénkülő idegenforgalomnak köszönhetően rohamo-
san változik a sziget déli tenger-partjának arculata, ke-
vés külföldi akad, akit rabul ne ejtene Ciprus varázs-
latos hangulata. De igazán vonzóvá lakóinak mentali-
tása teszi. A gyarmati múltból fakadóan az itteniek jól 
beszélnek angolul, tehát az e nyelven értő turisták köz-
vetlenül tapasztalhatják vendéglátóik kedvességét, ud-
variasságát, mértékletességét. 

GASZTrOnóMIA
Mivel a ciprusiak szeretik sa-
ját konyhaművészetüket, nagyon 
sok helyi specialitást kínáló étte-
rem van. A görög és török ételek 
hasonlóak, csak a nevük külön-
bözik.

A mezedes (meze), kis tálakban 
felszolgált hideg vagy meleg előé-
telek, amelyeket önálló fogásként 
is fogyaszthatunk. Mindenütt ta-
lálunk elegendő olajbogyót, meg-
kóstolhatjuk a fűszeres tintahalat, 
a füstölt kolbászkákat és a nyárson 
sült báránycombot, valamint nem 
hagyhatjuk ki a híres halloumi 
sajtot. A kebab – a faszénpará-
zson lassan sütött, nyársra főzött 
húsdarabok – az egész szigeten 
népszerű. A legtöbb ember isme-
ri már a moussaka nevét, s Cipru-
son igazán érdemes megkóstolni 

ezt a darált húsból, padlizsánból és besamelmártás-
ból készült csemegét. A vállalkozó kedvűek kóstol-
ják meg az avgolemono nevű levesfélét, amely csir-
kéből főtt erőleves citromlével, tojással és rizzsel dú-
sítva. Mindenképpen próbáljuk ki a hagymával és 
paradicsommal párolt marharagut, a stifadot. Köz-
kedveltek a friss tésztafélék, különlegességnek szá-
mít a kypriakes ravioles, a holloumi sajttal, mentá-

val és tojással töltött ravioli. 
Az édesszájúak nem tudnak 
ellenállni a ciprusi desszer-
teknek, pedig némelyik egye-
nesen émelyítő. A baklava itt 
édes tésztából és fahéjas dió-
ból készül, és a kaedifi is ha-
sonlóan édes. Keresett cseme-
ge a soujoikko, azaz a mustba 
áztatott, spárgára főzött dió 
vagy mandulabél, amelyet fő-
leg falusi vásárokban árulnak 

különféle hosszúságú darabokban.
Cipruson a bortermelésnek legalább négy-

ezer éves hagyománya van. A sziget legrégibb 
borfajtája a Commandaria, ezen kívül még ér-
demes megkóstolni a Keo Hock, White Lady, 
Arsinoe Aphrodite nevű borokat. 

VáSárláSI leheTŐSéGeK
Az üdülőhelyek közül Limassolban a legjobbak 

a vásárlási lehetőségek. A ciprusiak nagyra becsülik a mesterségeket, 
jó mesteremberek, és üzleteikben a legjobb portékát kínálják. Min-
denféle mérető, nádból és gyékényből készült kosár kapható, általá-
ban olcsón. Érdemes körülnézni a kerámiák között is: különösen a 
terrakotta szobrok ragadják meg a tekintetet, némelyiküket kifejezet-
ten az ókori ciprusi művészet ihlette meg. Szépek a Kornosban vagy 
Phitiben korongolt agyagedények is. Nem érdektelenek a jellegzetes, 
tagadhatatlanul keleties beütésű szőnyegek és függönyök sem. Sokféle 
hímzés, kézimunka is kapható az üzletekben, legtöbbjük Lefkarából 
való, néhány a sziget nyugati vidékéről, Phitiből.

A cipők és szandálok is ciprusi specialitásnak számítanak, és sok 
egyéni tervezésű, helyi jellegű darabot találunk köztük. Nicosia 
ezüst- és aranyművességéről is nevezetes.
 A ciprusiak természetükből fakadóan társaságkedvelő embe-

rek, és ez nyílttá teszi őket. Ha viszonozzuk házigazdáink kedves-
ségét, olyan szívélyes vendégszeretetben lesz részünk, amilyenről 
álmodni sem mertünk.

Észrevételét, véleményét 
a barangolo.eu@gmail.com címre várom.

Számtalan pár
választja Ciprust  

esküvői helyszínként
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aKtuális

A Duna partján sétálva több 
olyan hely is akad, ahol remek 
horgászási lehetőséget kínál a 
hely. A tapasztaltabb „sport-

emberek” a parton ülve, nemegyszer csó-
nakból próbálják meg kifogni „életük ál-
mát”. Mint kiderült, akár érdemesebb a fo-
lyó bal partján egy kicsit feljebb autózni 
Dunakeszitől, hisz például a verőcemarosi 
körrézsűnél számos süllő akadhat a hor-
gunkra, míg Vácnál, a mély vizeknél süllő, 
domolykó, etetéssel pedig paduc fogható. A 
gödi és a dunakeszi rész ugyancsak számos 
folyami hal kifogására ad lehetőséget.

Akik hajóban ülve űzik eme sportot, 
azért attól nem kell félniük, hogy úgy jár-
nak, mint Hemingway öreg halásza: ők bi-
zony hazavihetik a zsákmányukat, már ha 
a horgászszerencse melléjük szegődött.

A másik horgászparadicsom Dunakeszin 
a könnyen megközelíthető kavicsbánya tó. 
A parton pados beállók vannak viszony-
lag sűrűn. Az itt fizetendő napijegy árában 
benne foglaltatik a napkeltétől napnyugtá-
ig való horgászat, illetve 2 ponty, 1 amur, 
csuka, süllő, vagy három kilóig egyéb ha-
lak kifogása. Igaz, az elvihető ponty mé-
rete maximum 60 centi, illetve 6 kiló. Jó 
tanács: mivel nagyon népszerű a horgá-
szok között a tó, érdemes előbb helyet ke-
resni, majd amikor lepakoltunk a kivá-
lasztott beállónál, utána menjünk napije-
gyet váltani. A felnőttek 3300, míg a fia-
talkorúak 1700 forintért horgászhatnak. 
Éjszakai horgászat – ami fantasztikus él-
ményt nyújthat mindenkinek - pénteken 
és szombaton, továbbá ünnepnapok előtti 
éjjel engedélyezett április 30-tól szeptem-
ber 30-ig terjedő időszakban, és a felnőt-
teknek 3890, míg a fiatalkorúaknak 1900 
forintba kerül az éjszakai napijegy kivál-
tása.

Természetesen a napijegy mellett a ta-
von csak állami horgászjegy, a tóra érvé-
nyes területi engedély birtokában is lehet. 
A horgászat megkezdése előtt a horgász-
igazolványt a halőrházban le kell adni. 14 

éven aluli gyermek csak szülő, ill. felnőtt 
kísérő felügyelete mellett pecázhat. A ta-
von felnőtt horgász két bottal, botonként 
max. két horoggal, ifjúsági-és kedvezmé-
nyezett horgász egy bottal, botonként max 
két horoggal, gyermekjeggyel rendelkező 
horgász egy úszós készséggel horgászhat.

A tó mellett horgászók elmondták, na-
gyon változó, hogy mikor és éppen mire 
kapnak a halak. 

„Az egyik boton lebegő pellettel, a má-
sikon lebegtetett kukoricával indítottam 
már kora hajnalban. Az első kapásom tíz 
körül jelentkezett a kukoricára: rövid küz-
delem, és a 3,5 kg-os ponty már ment is a 
szákba” – mesélte egyikük.

Egy másik, középkorú férfi szerencsé-
sebb volt. „A sűrű dip csalira érkezett 
néhány óra elteltével egy ejtős-vivős ka-
pás. Bevágtam, majd húsz perc fárasztás 
után egy 68 centis, tíz kilós pontyot fog-
tam. Mindezt egy két és feles librás bot-
tal” – elevenítette fel a nagy fogást, melyet 
a hal visszaengedése követett. Ugyanígy 
járt egy harmadik horgász is, akinek a fe-
lesége vágott be, majd a fárasztást és a ki-
emelést már a férfi végezte, de a 78 centis, 
8,5 kilós ponty a „csata után” szintén a tó-
ban végezte.

Egy fiatalember, aki most járt először 
itt, nagyon elégedett volt a napjával. „Azt 
hiszem erre a tóra belőttem egy lehetséges 
taktikát és csalit. Mivel a tó nagyon közel 
van a pesti lakásomhoz, így biztos rend-
szeres vendég leszek itt” - ígérte.

Egy középkorú pár élete eddigi legna-
gyobb halát fogta itt ki tavaly, és azóta is 

idejárnak horgászni. „A bevágást követő-
en nem gondoltam nagy halra. Úgy hat-
hét kilósra saccoltam. A körülbelüli 100 
méteres távról 10-15 méterre eljutottunk 5 
perc alatt. Az igazi munka itt kezdődött, 
eltelt úgy 10 perc, míg először megláttam. 
Képzelhetik: egy 20,53 kg-os ponty volt” – 
mesélte el a nagy fogást.

- molnár -

Az „öreg halász” és a zsákmány
a mindennapok idegtépő hajszáját talán egy csendes he-
lyen eltöltött pecázáSSal leHeT a legJobban kIpIHen-
nI. térségünk számtalan lehetőséget biztosít a horgászat-
tal régóta házasságot kötőknek ugyanúgy, mint a kezdő, 
kocapecásoknak. a dunakeszin élők akár folyó parton, de 
akár csendes tó mellett is kiélhetik szenvedélyüket.

Mit tegyünk, ha a ho-
rog a kezünkbe akad?

Előfordulhat a legjobb horgásszal is – 
hát még az először próbálkozóval –, 
hogy a horgászat során beleakadt a 

kezébe a horog. Ez nagyon fájdalmas tud 
lenni, éppen ezért nagyon fontos, hogy mi-
nél előbb, a lehető legkisebb fájdalommal 
kiszedje a pórul járt horgász a kezéből a 
horgot. 
1. lépés
Vágjuk le a horgot a zsinórról, lehetőleg mi-
nél hamarabb a sérült testrészhez.
2. lépés
amennyiben van rá lehetőség, a sérült ujjat 
tegyük be jégkockák közé, egészen addig, 
amíg teljesen el nem zsibbad. ha olyan 
helyre akadt a horog, amit nem lehet beáz-
tatni, akkor egy jégkockát nyomjunk a seb-
re, hogy az minél inkább lehűtse. 
3. lépés
ha már szinte nem érezzük a sebes testrész, 
fogjuk meg a horog végét, és egy gyors 
mozdulattal rántsuk ki. Ezt követően meg-
felelően fertőtleníteni kell a sebet, melyet a 
horog okozott. 
hogy a fenti módon mindig tudjon minden-
ki segíteni magán, nem árt, ha a követke-
ző eszközök mindig a horgásznál vannak: 
zsinórvágó, jégkocka, víz, fogó, fertőtlenítő 
szer.

Kiváló horgászhelyek a Duna partján és Dunakeszin
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Városunk hírességei mivel töltik az idei forró nyarat?

Próbák, bemutatók, film, 
betonozás és tengerpart

mint mindenki más, városunk ismert lakói is a korábban megszokott módon töltik az idei nya-
rat. a munka mellett azonban szakítanak időt a pihenésre is, és rövidebb-hosszabb nyaralást 
beiktatnak a családjukkal rendkívül szoros programjukba. összegyűjtöttük, vajon mit csinál 
idén nyáron feke pál, baJor Imre, kaSzáS géza, frecH zolTán és a tiszteletbeli városlakó-
nak számító kISS ramóna.

sZtároK

Most minden a munkáról szól…
Feke Pál szinte egyfolytában rohan. Vagy próbál gőzerővel, vagy 

éppen szerepet alakít valamelyik darabban. Nem véletlen, hogy pihe-
nésre legfeljebb dunakeszi otthonában van lehetősége. „Nem véletle-

nül költöztem ebbe a csodálatos városba, hisz a munkás hétköznapok 
fáradalmait itt ki tudom pihenni. Nyaralni legfeljebb októberben vagy 

novemberben tudok majd elmenni” – árulta el a színész.
Pali például évtizedeket öregszik néhány perc alatt, amikor a 

trója című rockoperában játszik, amely 300 szereplős, 50 lovast 
is megmozgató monumentális előadás. „Priamoszt, az agg trójai ki-

rályt játszom, és bevallom, így még sosem maszkíroztak el, mint 
ebben a szerepben” – mesélte mosolyogva. már keményen 

próbál a madách színházban is, ahol szeptemberben mu-
tatják be a jézus Krisztus szupersztár rockoperát.

A gyerekek nagyon élvezték a Balatont
Kétgyermekes apaként Kaszás Géza élete egyik legszebb napjait töltötte el csa-

ládjával Balatonfüreden. „Nimród és lia nagyon élvezték a 27 fokos vízben a pan-
csolást, és én is teljesen átadtam magam a pihenésnek” – mondta a színész, 

aki hazaérkezését követően már azonnal nyúlt a telefonja után. „a mun-
ka ilyenkor is megkerülhetetlen, hiszen már készítjük elő a második fil-

mem. most a forgatókönyv írása, illetve a produceri munka előkészí-
tése zajlik” – folytatta Kaszás Géza, aki annyit elárult a készülő alko-
tásról, hogy ezúttal nem vígjáték, hanem egy más, izgalmas jellegű fil-
met készít.

természetesen nem feledkezik meg a fogyatékkal élő emberekről 
sem, és a nyáron kerül sor a számukra összeállított szent Erzsébet 
Kupa vetélkedőre. aztán ha az ideje engedi, augusztus második felé-
ben még szeretné elvinni családját hévízre.
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   Füle, a béke szigete
ugyanúgy, mint az elmúlt években, Bajor 
Imre újfent fülei nyaralójában tölti az egész 
nyarat családja körében. a nyár első felét meg-
határozta a színész számára a dél-afrikai lab-

darúgó-világbajnokság, amit természetesen vé-
gignézett barátai társaságában. Ez-

zel persze nem ért véget az is-
merősök látogatása, ugyanis 
a Bajor-rezidencia egész nyá-
ron nyitva áll előttük. a színész 

Fülét a béke szigetének tartja, 
ahol mindig maximálisan feltöltő-
dik, mire ősszel elkezdődik a mun-
ka. ráadásul barátai közül töb-
ben szintén a településen vettek 
házat maguknak, így sokszor van 

együtt Bajor imre havas henrikkel, 
szilágyi jánossal illetve Koós jános-
sal. „El lehet képzelni, milyen nyüzs-
gés és élet van errefelé” – jelentet-
te ki Bajor imre.

Barátok közt  
telik a nyár
Noha néhány éve már nem 
dunakeszin él Kiss ramóna, a vá-
rostól azóta sem tud, és akar elsza-
kadni. szeretik is a helybeliek, sokan 
tiszteletbeli polgárnak tartják a szép 
színésznőt, aki a település színtársu-
latában, az oscarban is főszerepet 
játszik a Páratlan páros vígjátékban.

„jelenleg még forgatok a Barátok közt-ben, és én még ebben a kániku-
lában is élvezem ezt a munkát. augusztusban viszont jön a szabadság, 
aminek első felét szülővárosomban, Veszprémben illetve a Balatonon töl-
töm szerelmemmel, családommal és a barátaimmal” – ismertette terve-
it ramóna. azt is elárulta, párja, tóth Norbert a Pápa játékosa lett a nyá-
ron, így szerelme hazai meccsein is ott lesz a lelátón. „imádom a focit, a 
vb-t is néztem. az olaszoknak és az argentinoknak szurkoltam, miután ki-
estek semleges nézőként kísértem figyelemmel az eseményeket” – tudtuk 
meg a színésznőtől.

augusztus második felében egy baráti társasággal olaszországban is 
eltölt pár napot, ahova Norbi már nem tudja elkísérni.

Házfelújítást követi a nyaralás
Noha munkából kijut Frech Zoltánnak is az idei nyáron, azért a csa-
ládjával egy hetet pihenni fog a magyar tenger fővárosában, siófokon. 
„most volt időm arra, hogy felújítsam a házunkat, így a betonozás gyö-
nyörű, nemesítő feladata alól sem bújtam ki. azonban elkészültünk, így 
megérdemeltem megyek le siófokra, hogy a családommal élvezhessük 
is egy kicsit a nyarat” – mesélte a Four Fathers énekese, akire a nyár 
hátralévő heteiben többek között a lánchídfesztivál, az árvíz miatt el-
halasztott tahitótfalui Eper fesztivál, illetve a pázmándi máté Péter em-
lékkoncert vár.

És akkor még nem említettük városunk egyik büszkeségét, az oscar 
társulatot. „Bizony, muszáj próbálnunk, hisz az oscarral és a Páratlan 
párossal is több előadásunk lesz a dunakanyar több településén” – tet-
te hozzá Frech Zoltán.

-molnár-

Szeptember 18-án és 19-én megtekinthető állandó progra-
mok tárlatvezetéssel:

10.00 - 18.00  Késő Római Kikötőerőd kiállítás megtekintése  
Helyszín : Dunakeszi, Duna sor 28. 

10.00 - 18.00 Révész István Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése
Helyszín: Dunakeszi, Fő út 110.

A”Kultúrházak éjjel-nappal a képzőművészet jegyében”  
országos program keretében  

a VOKE József Attila Művelődési Központ folyamatos nyitva tartással 
szeptember 18-án 8.00 órától 

szeptember 19-én 22.00 óráig - az alábbi programokkal, valamint tár-
latvezetéssel és a művelődési központ bemutatásával várja látogató-

it. Helyszín: Dunakeszi, Állomás sétány 17.
A Dunakeszi Művészek XIII. Nyári Tárlata

Csorba Gabriella gyűjtő 200 db-os porcelánbaba és mackó kiállítása
Filmvetítés: A Gyártelep bemutatása „70 év a Vasút szolgálatában” 

(45 perces dokumentum film)
„Vágta a világhír felé” (20 perces dokumentum film)

Nyugdíjas Klubok Fekete István prózamondó versenye

Szeptember 18-án 10-22 óráig Alagi Piknik 
az Alagi Tréningközpont Kúriaépület parkjában

Alag községgé válásának 100. évfordulója alkalmából szervezett ren-
dezvény. 10 órakor már nyitnak a kirakodók, kézművesek kínálják 

portékáikat. Póni simogatás, pónilovaglás mellett a gyermekek kéz-
műves foglalkozásokon vehetnek részt. 

Családi vetélkedős programok, a Bőröndszínház, (Játszósátor 
bölcsiseknek, ovisoknak) valamint mesejáték, az Igazmondó Juhász 

várják Önöket. Drukkolhatnak a főzőverseny résztvevőinek. 
Legyenek részesei az Emlékeim Alagról helytörténeti beszélgetés-

nek.  Moderátor: Csoma Attila helytörténész. Ebédidő alatt elfo-
gyaszthatják az otthonról hozott elemózsiát, vagy megkóstolhat-
ják a főzőversenyen főtt ételeket. A színpadon többek között Szá-

raz György helytörténész és Babják Annamária színművésznő irodal-
mi kalandozások a hajdani Alagon című műsorát, és a Fúvószenekari 

Egyesület előadását hallgathatják, nézhetik meg.
14-22 óráig folyamatos programok a színpadon, elsőként a helyi 

amatőr csoportok bemutatója. Szórakoztató műsorok.
Koós Réka énekesnő koncertje. Utcabál és Tűzzsonglőrök

Az Ön családját is várjuk a piknikre! Hozzanak plédet, egy kis ele-
mózsiát és sok-sok jókedvet!

 Kulturális Örökség Napok Dunakeszin
Szeptember 19-én 9-20 óráig

Dunakeszi Ókori Napok a Duna-parton, a Rév-kikötőnél
Délelőtt

Hagyományőrző felvonulás a Casalgrande térről
Agora megnyitása – Helyszín: Duna sor 24 – 32. között    

Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak
Ókori divatbemutató, TÖRTÉNELMI JÁTÉKOK Légiós próbák, Kelta 

kalandtúra
BŐRÖNDSZÍNHÁZ

(Játszósátor bölcsiseknek, ovisoknak)
Délután:

Uray György Színház bemutató  a Duna parton 
Tücsök Bábszínház bemutató a Kikötőerődben

Ókori dráma bemutató a Gyermeküdülőben
VÁROSNÉZŐ TÖRTÉNELMI SÉTA

(külön buszjárat: VOLÁN buszmegállók a Magyarság 
Sportpályától)

Hagyományőrző csoportok bemutatói:
Familia Gladiatoria – gladiátorok élete és harcai

Brigetio Legio – késő római légiós bemutató
Szarvas – Törzs – kelta harci bemutató

ÉLŐ CSATAJELENET – római barbár összecsapás
Csapatversenyek eredmény hirdetése

Este  Koncert és Táncház és
TÁNCSZÍNHÁZ A MÚZEUMBAN

Programjainkra szeretettel várunk mindenkit!

Felhőtlen szórakozást ígérő 
családi hétvége kihagyha-

tatlan programokkal!
Kulturális Örökség 
Napok Dunakeszin
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taNFolyam

De mi is történik a mindenna-
pokban? Hat pedagógus és há-
rom érettségizett, asszisztens-
ként tevékenykedő fiatal se-

gítségével un. munkafoglalkozások kere-
tében a kézművesség rejtelmeibe vezetik 
be az ügyes kezű, érdeklődő gyerekeket. 

Többek között fonástechnikát, gipszfigu-
rák készítését, indián fonást, batikolást, 
origamizást, korongozást, agyagozást sa-
játíthatnak el. Ez utóbbit azért is kiemel-
jük, mert a foglalkozást vezető Kiss Virág 
fazekasmester a táborvezetés felkérésére 
már korábban elkészített kétszáz darab tá-
bori emlékplakettet, melyet minden elkö-

szönő gyermek megkap a táboréletről ké-
szült fotókat tartalmazó CD-vel együtt. 

Hetente egyszer Muzsikáló hangje-
gyek mottóval daltanulásra nyílik lehető-
ség a Farkas Ferenc Művészeti Iskola taná-
ra, Márkus Zsóka közreműködésével. Sor 
került állatsimogatóval egybekötött isme-
retterjesztő előadásra, görög táncokkal is-
merkedhetnek a gyerekek és egy alkalom-
mal fellép a táborban a népszerű Görömbő 
együttes. Csütörtökönként fakultatív ala-
pon kirándulást szerveznek. Jártak már a 
veresegyházi medvefarmon, az Erdei Iskola 
alapítvány segítségével a Napórásházban. 
Terveik között szerepel többek között a bu-
dakeszi Vadaspark, a budai Vár, a Vasút-
történeti Múzeum felkeresése is. 

Két újdonság is szerepel az idei prog-
ramban. A tábor szomszédságában nyílt 
meg a Késő-római Kikötőerőd Múzeum. 
Befogadóképességét figyelembe véve he-
tente mintegy harminc gyermeknek nyílik 
lehetősége arra, hogy megtekintse a látni-
valókat és meghallgassa a múzeum létre-
hozójának és tulajdonosának, Hirschberg 
Attilának a római kort felidéző érdekfeszí-
tő előadását. S ugyancsak a régmúltat idézi 
a négy alkalommal megtartott kelta-ókori 
harci bemutató. 

A dunakeszi Családsegítő Központ mun-
katársa, Lukács Karolin közreműködésével 
hetente egy alkalommal ún. Neurofeedback 
tréninget tartanak egyéni szülői igény sze-
rint többek között tanulási zavarokkal, 
vagy egyéb magatartási problémákkal bíró 
gyermekek számára. A foglalkozás termé-
szetesen teljes diszkrécióval zajlik.

A felsoroltakon kívül még sok egyéb 
szórakozási, sportolási, játszási lehetőség 
között válogathatnak a gyerekek. Mint 
közismert, a nyári autóbusz-menetrendet 
a nyitva tartáshoz igazították, mint ahogy 
az is köztudott, hogy menet közben is mód 
nyílik jelentkezni a táborba, ahol egyéb-
iránt a zömében Dunakeszin lakó gyer-

mekek mellett, egy korábbi megállapodás 
alapján fóti diákok is élvezik a sok-sok ér-
dekes program nyújtotta élményeket. 

(A táborba az alábbi elérhetőségeken le-
het jelentkezni: +36-20-9118-365. E-mail: 
roskapeter@gmail.com.)

Katona M. István
Fotó: a szerző 

Napközis tábor 
a Duna-parton

vidáman telnek a nyári napközis tábor általános iskolás lakóinak mindennapjai a duna-parti 
városi üdülőben. a szervezők – élükön roSka péTer pedagógussal, aki ötödik éve tölti be a ve-
zetői tisztet – változatos programokról gondoskodtak. a július 5-én elkezdődött és augusztus 
19-ig tartó táborba, az előzetes jelentkezések nyomán mintegy 150 gyermek részvételére számí-
tottak. sokan közülük egy-két hetet töltenek el itt, utána családi nyaralás következik, de jócs-
kán akadnak, akik szülői elfoglaltság miatt táborzárásig élvezik a tábor vendégszeretetét.       

Folyamatosan bővülő webshoppal várjuk vásárlóinkat!
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Napközis tábor 
a Duna-parton
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EGÉsZsÉG

a Önnek célja egészsége 
megőrzése, betegsége ke-
zelése, vagy csak teste ké-
nyeztetése, akkor látogas-

son el dunakeszin a Test és lélek 
egészségközpontba. 

Test és lélek professzionális  
kezelése
a hozzáértő kezek egy esztétikus és 
korszerűen felszerelt környezetben vár-
ják Önt, ahol kikapcsolódást nyújthat 
egy kellemes vitalizáló masszázs, 
vagy a konkrét problémát megcélzó 
gyógymasszázs és gyógytorna. 

Életvezetési, családi gondok, munka-
helyi stressz kezelésére kiválóan képzett 
pszichológusok várják kisgyermek 
kortól a felnőttekig a vendégeket. 
 
Alternatív megoldások
a világszerte elismert terápiás módszer, 
a kineziológia is elérhető közpon-

tunkban. a köpölyözés segít a fájda-
lom csökkentésében, a narancsbőr mér-
séklésében, az intimtorna elsajátítá-
sával pedig megelőzhetőek vagy javít-
hatók a vizelettartási problémák.

BeMer terápia
Egészségközpontunkban a BeMer or-
vostechnikai készülékcsalád va-
lamennyi kezelőegysége várja a vendé-
geket. a készüléket szakrendelőkben, 
kórházakban alkalmazzák sikeresen 
önálló, vagy kiegészítő terápiaként be-
tegségek gyógyítására.

Életkortól függetlenül, gyermekkor-
tól időskorig bárki használhatja a ké-
szülékeket. a kezelés során mellékha-
tások nem lépnek fel, a kezelés teljesen 
fájdalom-és egyéb érzet-mentes, kelle-
mesen lehet pihenni alatta. Ellenjaval-
lat nincs, még pace-maker esetén is al-
kalmazható.

Bővebb információk:
Test és lélek egészségközpont
Cím: Dunakeszi, Barátság út 17. II/14.
telefon: +36-30/33-44-100 
web: www.testeslelek.com

h

eGéSZSéGeSen  élnI
dunakeszin is elérhető a BEmEr terápia

Ugye csodálatos lenne, hogy míg Ön dolgozik vagy heti 3–4 napos 
elfoglaltsága van, a kicsi egy helyen megkapná, amire egy mai 

gyereknek szüksége lehet?
Te l efo n:  +36-30/325-4061

A gyermek egész életét az első 3 év minősége határozza meg!

SIESSEN, mÉg VAN HELYüNK!
Jelentkezés augusztus 30-ig.

Életkor: 1–4 év, max. 6 fő.

Az ÖN GYERMEKÉT várjuk 
búcsúzó picinyeink helyére!

✺ Ének hangszeres ✺ Idegennyelvi foglalkozás  
✺ Mozgásfejlesztés, torna ✺ Közösségbe való beilleszkedés  

✺ Esetleges viselkedési problémák kezelése

Megbízható referenciák!

 

JátéK

ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

A térség legjobb feltételeivel dolgozó 
ZÁLOGFIÓK  VÁC, Görgey A. u. 17.

 szám alatt várja régi és új ügyfeleit.

Használt és új ékszerek
szinte fél áron

5300-6300 Ft/g, 
melyhez a díszcsomagolás

ingyenes.

EXTrA AKcIóK!

Telefon: 06-27/503-180 
Mobil: +36-30/860-5479

Nyitva: H-P:  8.00 – 16.00

2600 Vác, Görgey A. u. 17.

Nyerjen Ön is egy BEMER kezelés-
re szóló utalványt és kényeztesse, 
táplálja testét ‒ lelkét a jótékony 
csodával! Ehhez nem kell mást ten-
nie, csak egy kérdésre válaszolnia 
és válaszát elküldeni a szerkesztő-
ségünkbe! 

Cím: Dunakeszi Polgár  
szerkesztősége,  
2600 Vác, Köztársaság út 5.

Kik használhatják a BEMER 
fény terápiás készüléket?

nyitva: 0–24 óráig
Dunakeszi, 
Fő út 121.

TerMéKeInK: 
• Dohányáru • Pékáru 

• Ital termék • Felvágott stb...
Ünnepnapokon is nyitva tartunk!
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Az első nagy lépés 
után két és fél év 
apró lépegetés kö-
vetkezett. A hosz-

szas előkészítés és szervező-
munka azonban meghozta 
gyümölcsét, hiszen 1985. szep-
tember 10-én Londonban alá-
írásra került a Magyar Nagydíj 
első, öt évre szóló szerződése, 
és megkezdődött térségünk-
ben, mondhatni Dunakeszi 
szomszédságában a világ azóta 
egyik legszebb Forma 1-es pá-
lyájának építése. Nyolc hónap 
alatt elkészült a Hungaroring, 
és az első világbajnoki futamot 
1986. augusztus 10-én rendez-
ték. Noha akkoriban Bernie 
Ecclestone ötlete őrültségnek 
tűnt, az azóta eltelt huszon-
négy év azonban igazolta a 
döntés helyességét.

A Formula-1 világbajnok-
ság futamait majd kétmillióan 
nézik helyszínen, és több 
százmillióan a televíziók kép-
ernyője előtt. A magyar ver-
seny mindig is az egyik legjob-
ban megszervezett futam volt 
eddigi története során, és en-
nek köszönhetően a Nemzet-
közi Automobil Szövetség egy-
szer már a Hungaroring szá-
mára ítélte a „Az év legjobban 
rendezett versenyének” járó 
vándordíjat is. Jelenleg 2016-
ig van szerződése a pályának, 
azaz addig mindenképpen lesz 
Magyar Nagydíj.

A Hungaroring az M3-as 
autópálya mentén, Mogyoród 
község határában található. 
A pálya természetes völgyben 

fekszik, s karéj formájában 50 
hektár lelátó öleli körül. Ezen 
kiváló természeti adottságok 
miatt, a nézőtér bármely pont-
járól, a versenypálya 80 szá-
zaléka belátható. A kezdetek-
től többször is átépítették. A 
versenypálya teljes hossza az 
1986-os átadáskor 4013,786 
méter volt, és a pálya vonala 

nem változott 2003-ig. Ekkor 
átalakították a ring két neural-
gikus pontját: meghosszabbí-
tották 202 méterrel a célegye-
nest, illetve leszűkítették az 
első kanyart, ami megkönnyí-
ti a versenyzők számára az elő-
zést, valamint átépítették a 12-
es kanyart. Utóbbi módosítás a 
11. kanyar kezdetétől a 13. ka-
nyar végéig terjedően érintet-
te a régi pályatestet és környe-
zetét.

A korszerűsítés és a csapa-
tok jobb kiszolgálása jegyében 
2008-ban további fejlesztések 
történtek a Hungaroringen. 

„hölgyeim és uraim! Poron-
don a Száguldó Cirkusz!”

Ezek elsősorban a paddock te-
rület és kiszolgáló létesítmé-
nyeinek átépítését, illetve új el-
érési útvonal létrehozását cé-
lozták meg.

Idén 25. alkalommal várja 
a világbajnokság mezőnyét a 
Hungaroring. Az elmúlt évek-
kel kapcsolatban ki tudná fe-
ledni Nelson Piquet sikerét az 

első versenyen, Nigel Mansell 
1989-es parádéját, amikor a 
12. helyről rajtolva lett győztes, 
ugyancsak a brit 1992-es má-
sodik helyét, amivel világbaj-
nok lett. De ugyancsak örökér-
vényű emlék, amikor 1997-ben 
Damon Hill „eltűnt”… Min-
den idők egyik legizgalmasabb 
futama volt a 2006-os, amikor 
a szélsőséges időjárás is közre-
játszott az izgalmakban, és a 
végén Jenson Button megsze-
rezte élete első futamgyőzel-
mét. Remélhetőleg idén nem 
kerül sor olyan balesetre, mint 
amikor tavaly Felipe Massa 

életveszélyesen megsérült az 
időmérőn. A brazil felépült, és 
ismét megpróbálja meghódíta-
ni a Hungaroringet, amely ed-
dig nem kényeztette el: 2008-
ban hatalmas fölénnyel veze-
tett, és pár körrel a vége előtt 
technikai hiba miatt a célegye-
nesben leállt az autója, míg ta-
valy eltalálta egy rugó a fejét, 
ami Rubens Barrichello autó-
járól szakadt le.

A vb-pontverseny talán az el-
múlt évek legizgalmasabb ver-
sengése, ráadásul ismét négy 
világbajnokot láthat a közön-
ség: a kétszeres győztes, spa-
nyol Fernando Alonsót (Fer-
rari), az utóbbi két év bajno-
kát, Lewis Hamiltont és Jenson 
Buttont (McLaren), illetve a 
sportág sokszorosan koroná-
zott királyát, az év elején visz-
szatért, hétszeres világbajno-
kot, Michael Schumachert 
(Mercedes). Külön érdekesség, 
hogy valamennyien nyertek 
már Magyar Nagydíjat.

- molnár –

immár 25. alkalommal rendezik meg a hungaroringen az F1-es magyar Nagydíjat

amikor bernIe eccleSTone, a formula-1 világbajnokság vezetője 1983-ban, a monte 
carlo-i futamon megemlítette a brazíliában élő magyar származású barátjának, 
roHonyI TamáSnak, hogy a versenysorozat egyik futamát a „vasfüggöny” mögé vin-
né, akkor még senki sem hitte volna, hogy ez a beszélgetés alapjaiban változtatja meg 
hazánk és a száguldó cirkusz kapcsolatát. ecclestone hivatalos telexe óta eltelt 27 év, 
és a mogyoródi ringen immár a 25. magyar nagyDíJaT renDezIk augusztus elsején.

A vB állása a Brit  
Nagydíjat követően

Egyéni: 1. lewis hamilton (brit, 
mclaren) 145 pont, 2. jenson 
Button (brit, mclaren) 133, 3. 
mark Webber (ausztrál, red 
Bull) 128, sebastian Vettel (né-
met, red Bull) 121, 5. Fernando 
alonso (spanyol, Ferrari) 98, 5. 
Nico rosberg (német, merce-
des) 90, 6. robert Kubica (len-
gyel, renault) 83.
Konstruktőrök: 1. mclaren 278 
pont, 2. red Bull 249, 3. Ferra-
ri 165, 4. mercedes 126, 5. re-
nault 89, 6. Force india 47.



34 Dunakeszi  Polgár

sPort

– Igazán örülök a felnőtt csapat 4. helyé-
nek, (a 2-4. helyezettnek egyaránt 40 pontja 
van, gólkülönbség döntött a sorrenden) és 
remélem a 2010-2011. évi Pest megyei baj-
nokságban sikerül fellépnünk a dobogóra – 
értékelt és reménykedett Temesvári István, 
hogy az ifik is megismétlik idei sikerüket.  
– Hetente kétszer edzünk a Radnóti Miklós 
Gimnáziumban, a mérkőzéseket viszont 
Gödön a Balázsovits Sportcsarnokban ját-
szottuk. Szeretném, ha az új bajnokságban 
már itthon, hazai közönség előtt játszhat-
nák. A csapatban mindenki odatette ma-
gát, rendszeresen jártak edzésre. A felnőt-

teknél Horváth Luca és Kovács Zsuzsa a két 
legjobb góllövő. Júliusban egy hétig Szar-
vason szeretnénk edzőtáborozni. A Körös 
parti városba meghívást kaptunk az au-
gusztus 20-i tornára. Öröm, hogy a csapat-
ból senki nem akar elmenni, mindenki jól 
érzi magát. Remek a csapaton belül a ver-
senyszellem, többen is vannak, akik szeret-
nének bekerülni a kezdő csapatba. Köszö-
netet szeretnék mondani a Városi Sport-
bizottságnak, hogy évek óta támogatja 
női kézilabda csapatot. Örömteli hír, hogy 
az ifjúsági csapat aranyérmes lett Inárcs-
Örkény és Cegléd csapata előtt.

Az együttes tagjai: Kozák Petra, Horváth 
Luca, Csombor Barbara, Deézsi Réka, Pölcz 
Petra, Kovács Vivien, Benedek Orsolya, Al
bert Renáta, Szenes Bettina, Kollarics Fan
ni, Benkó Csenge, Kincses Adrien, Sándor 
Johanna, Zsombor Zita, Szászvárosi Noé
mi. Deézsi Réka lett a gólkirály 119 talá-
lattal, aki Pest megyében is elhódította a 
gólkirály(nő)i címet több mint száz játé-
kos között. Horváth Luca 91 góljával a 6., 
Szenes Bettina 56 góllal a 16. helyen zárt a 
gólvadászok versenyében. 

Gratulálunk az aranyéremhez!
Solymosi László

Női kézilabda

ArAnyéreM éS 
neGyeDIK hely
TemeSvárI ISTván 1996 óta vesz részt a női kézilabda életében, 
ebből kisebb nagyobb megszakításokkal tíz éve edzi a csapatot. 
a felnőtt csapat 4., az ifi csapat pedig aranyérmes lett.

Pest megye I/B bajnokságban 
a felnőtt csapat újoncként a 
hetedik, az ifi csapatunk pe-
dig bronzérmes helyen vég-

zett, második csapatunk a Pest megye III. 
osztályban a 6. helyen zárt – értékelte a baj-
noki szereplést Leboniczki Imre, a felnőtt 
csapat edzője, aki elégedett az elért ered-
ményekkel. – Az első csapat szereplése el-
fogadható, a gyenge tavaszi szereplés után. 
A labdarúgóink amatőrök, akik főiskolai és 
egyéb tanulmányok és munka utáni kevés 
edzéssel lépnek pályára a hétvégi bajnokin. 
A második csapat azért indult, hogy a saját 
nevelésű fiatal játékosaink a felnőttek kö-

zött is kipróbálhassák magukat, megismer-
jék a bajnokik légkörét. Ezáltal is könnyebb 
út vezet az ifiből a felnőtt csapatba. 

Az ifjúsági csapat dobogóra ért, büsz-
kék vagyunk rájuk. Kónya Károly U 13 és 
óvodás korcsoportját Szabó Ferenc U 16, 
Bánki Teréz U 13 csapatát vezeti, az ő csa-
pata az idei bajnokságban harmadik lett. 
Az öregfiú csapat a Váci Körzeti bajnok-
ság A csoportjában a  8. helyen végzett. Az 
„öregfiúk” hozzáállásában ősszel komoly 
változást várunk.

– kik segítik a munkádat?
– Varga Istvánné technikai vezető, Far

kas Istvánné Éva néni szertáros, és a játé-

kosok komoly hozzáállása.
– További terveid? 
– 2010–2011-es bajnokságban a fel-

nőtt csapat Pest megyei I/B-ben, a máso-
dik csapat a Pest megye III. osztályban in-
dul. Rajtuk kívül ifjúsági csapatunk a Pest 
megye I/B-ben szerepel, valamint a két U 
13 csapat, U 16 csapat, valamint az összes 
korosztályos csapat részt vesz a bajnok-
ságban. Úgy érzem belefáradtam. Háttér-
be vonulok, a felnőtt csapat edzésének irá-
nyítását a 34 éves Warga Zoltán veszi át. 
Én az ifi csapatot és a III osztályban indu-
ló csapat edzését vezetem. A felkészülése-
ket júliusban kezdjük. 

laBdarúGás

Kinizsinél az ifik 
szerepeltek a legjobban

a DunakeSzI kInIzSI uTánpóTláS Se labDarúgó cSapaTánál a 2009 – 2010 évi bajnokság-
ban a legjobb helyezést az ifjúsági csapat szerezte meg, harmadik helyével. minden korosztályban 
megvannak a megfelelő képzettségű edzőik. az u 13 és u 16 csapatot a kinizsi adta a nb iii-as duna-
keszi vasutasnak, a játékosok a fóti úti pályán edzettek. aki megtekinti a hétköznapi edzéseket, azt 
láthatja, hogy a pályák túlzsúfoltak, mivel a szakosztálynak közel négyszáz játékosa van.

a
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Történelmi világbajnokság volt 
Dél-Afrikában, hisz a fekete kon-
tinens először rendezett ilyen 
labdarúgó tornát, illetve euró-

pai válogatott először nyert az öreg konti-
nensen kívül aranyérmet – sőt valamennyi 
érem Európába került -, és akkor még nem 
szóltunk a története első világbajnoki címét 
megszerző spanyol válogatottról.

A vb eseményeit mindenki nyomon kö-
vethette, ahogy tudta, aki csak egy kicsit 
is szereti a futballt. Gundel Takács Gábor 
a Magyar Televízió kommentátoraként az 
egyenes kieséses szakasztól közvetítette a 
meccseket, sőt, a spanyol-holland finálét is 
ő kommentálta a magyar nézők számára.

„Mindenképpen megérdemeltnek tar-
tom a spanyolok világbajnoki győzelmét, 
mert ez a válogatott legalább megpróbált 
focizni. Nem véletlen, hogy az ellenük ját-
szandó meccsekig Németország és Hol-
landia is több remek meccset játszott, az-
tán a hispánok ellen a teljesítményük a 
nulla felé közelített. Sajnos, a torna nagy 
részében a defenzív játék került előtér-
be, és ennek következtében a kiscsapatok 
nagy bravúrokat érhettek el. Ilyen volt pél-
dául a mezőny egyetlen veretlen csapata, 
Új-Zéland is. A focinak ez a fajta felfogás 
árt, bár nagyon szeretném, ha legközelebb 
a magyar válogatott defenzív játékáról be-
szélhetnénk a 2014-es vb-döntőt követő-
en” – értékelt a népszerű televíziós.

A sportriporter az első körben a dél-
amerikai válogatottakért szorított, utána 
Uruguay lett a kedvence. „A rendezők leg-
jobb döntése az volt, amikor Diego Forlánt 
választották meg a világbajnokság legjobb-
jának. Zseni a csatár, nagyon sajnáltam a 
bronzmeccs utolsó percében, amikor a pa-
zar szabadrúgása a kapufán csat-
tant. Nagyon megérdemelte vol-
na azt a gólt” – folytatta Gundel 
Takács Gábor.

A televízióst saját bevallása 
szerint hajtotta egy kis kíváncsi-
ság is Dél-Afrikában, miután az 
ottani biztonságról meglehető-
sen kétségbeejtő híreket hallott. 
„Semmilyen biztonsági problé-
mám nem volt a kint tartózkodásom alatt: 
nem támadtak meg, de nem is kísértek ár-
nyékként a rendőrök. Ám az tagadhatat-
lan, hogy amikor busszal áthaladtunk a 
feketék lakta kertvárosi részen, megsejtet-
tem valamit a biztonsággal kapcsolatban. 
Minden kerítés tetején szöges drót, vala-
mint valamennyibe áram vezetve, amire 
hatalmas tábla hívta fel a figyelmet. Talál-
koztam helyi magyarokkal is, akiktől ré-
misztő történeteket hallottunk” – mesél-
te a riporter.

Noha a világbajnokságra akkreditált 
személyként a szállodától a stadionokig 
az úgynevezett médiabusszal vitték őket, 
ő saját felelősségére kipróbálta az igencsak 

sajátságos helyi közlekedést. 
„A busz adott vonalon köz-
lekedik, és ott áll meg, ahol 
éppen leinti egy felszállni vá-
gyó utas, vagy leszállna a jár-
műről valaki. Én is leintet-
tem egy ilyen buszt, és ami-

kor felszálltam, láttam, egyedül vagyok 
fehér a járművön. Kedélyesen elbeszélget-
tek velem, kedvesek voltak, és mindegyi-
kük örült, hogy országuk vb-t rendezhet” 
– idézte fel Gundel Takács Gábor.

A stadionokban egy ellenőrzési ponton 
kellett áthaladniuk, és a pekingi olimpia 
vasszigorával szemben, itt akár a belépte-
tést követően a gyepre is kisétálhatott in-
terjút készíteni bárkivel. „Igaz, volt olyan 
eset is, amikor egyszerre eltűnt a laza-
ság, és még kifele is olyan szigorúan ellen-
őriztek, mintha egy gyémántbányát hagy-
nánk el a munkát követően” – tette hozzá 
a sportkommentátor.

- molnár -

Gundel takács Gábor turistaként is megismerkedett dél-afrikával

„A spanyolok legalább 
megpróbáltak focizni!”

harminc nap fociőrület után végre visszatérhettünk valós 
életünkbe, ám a dél-afrikai világbajnokság még sokáig témát 
ad egy esti sör melletti beszélgetésben, vagy a munkahelyi 
ebédszünetekben. a magyar televízió kommentátora, a spanyol-
holland finálét közvetítő gunDel TakácS gábor szerint 
megérdemelt hispán siker született a vb-n, mert villáék legalább 
akartak focizni, szemben néhány más válogatottal.

Kinizsinél az ifik 
szerepeltek a legjobban

- Amikor átvetted a csapat 
edzését, milyen tervekkel vág-
tál neki a bajnokságnak?
- azzal a céllal vettem át az u 19 
éves csapat edzéseinek irányítását, 
hogy a Németországban tanultakat 
tovább tudjam adni, elősegítsem a já-
tékosok fejlődését. Kezdetben azt lát-
tam, hogy itt más a mentalitás, mint 
kint, próbáltam azt elérni, hogy min-
dig csapatként lépjenek a pályára. 
a siker titka: a sok munka, valamint, 
hogy a 20 játékos rendszeresen lejárt 

az edzésekre. jó alapozás után jöttek 
is az eredmények. a hibákból tanul 
az ember, Verőce, dány elleni mérkő-
zésen egy kapura játszottunk és így 
elmaradt a győzelem. a csapatkapi-
tány sintár Bence 16 góllal a csapat 
legeredményesebb játékosa. 

- A felnőtt csapatot is átve-
szed?
-  szeretnék velük is olyan eredményt 
elérni, amire egy év múlva büszkék le-
hetünk.

solyMosI lászló

Ifjúsági labdarúgók
az ifjúsági csapat edzését 2009 nyarán 
vette át warga zolTán edző. a 34 
éves szakember németországban élt 25 
éven át és húsz évet játszott, még profi 
szinten is, 2009 januárjában jött haza 
magyarországra.
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nyitva:
H–P: 10h–18h,  Szo: 9h–12h

Tel.: +36-20/464-8305
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2120 Dunakeszi, Iskola utcai Üzletsor

Eladó Dunakeszi-alsón 919 m2-es 
szép parkosított telken, 98 m2-es 
2 + 2 félszobás családi ház.
Konyha-étkező gyönyörű nagy 
konyhabútorral. Nappali + 3 kül-
önálló szoba . Hatalmas fedett 
terasza van./20,28 m2/. A ház 
gépészetileg 10 éve lett felújítva 
és 4 éve belső felújítás történt. 
Garázs 2 autó részére.

Dunakeszi központi helyén 
Dunai panorámás téglaépítésű 
2. emeleti lakás, 39 m2 + 
erkély 1+1 szoba. Tehermentes, 
D-Ny tájolású Eladó.
A lakás minden fogyasztása 
egyedi mérővel mért, fűtése gáz 
cirkó /radiátoros/
Alacsony rezsi költség, fűtés 
télen (7-8000.-Ft meleg vízzel/ 
hó). Közös költség 4 500.- Ft

Dunakeszin kellemes 
kertvárosi részén 180 nöl 
telken eladó 100 m2-es 3 
szobás családi ház.
A tetőtér kialakítva, 
beépíthető. 
A ház alatt pince található.

Nyugalom és harmónia, 
ez vár Önre!!! Dunakeszi 
kertvárosi részén új építésű  
3 lakásos sorházban 102 m2 
lakóterületű lakások eladók, 
4 szoba, + nappali, konyha-
étkező, 2 fürdőszoba. A 
lakásokhoz saját kertrészlet 
és  fedett gépkocsi beálló 
tartozik a bejárati rész    
viacolorral burkolva.

Eladó Dunakeszin, a Dunától 
150 m-re, de nem ártérben, 
csendes, nyugodt környezet-
ben 391 m2-es, összközműves, 
parkosított telken 60 m2-es,  
2+1 félszobás családi ház, 
amely nem nagy, de jó elren-
dezésű, és még bővíthető.  A 
házhoz tartozik egy fedett gép-
kocsi beálló. Csere megoldás 
lehetséges: másfél szobás 
lakás Alagliget lakóparkban, 
érdekegyeztetéssel.

Dunakeszin 566 m2-es telken 
eladó 70 m2-es felújítandó 
családi ház.
2 szoba, fürdőszoba, WC, 
konyha, beépített gang, 
szélfogó.
Tetőszerkezete jó.
Építési teleknek is kiválóan 
alkalmas.

Irányár: 26,8 M Ft/db
T.: +36-70-361-2104  

Irányár: 13,9 M Ft
T.: +36-30-9929-060

Irányár: 28 M Ft
T.: +36-70-633-7458

Irányár: 32 M Ft
T.: +36-70-361-2105

Középső lakások: 25,8 M Ft
Szélső lakás: 28,5 M Ft

T.: +36-70-361-2101

Irányár: 17,9 M Ft
T.: +36-70-361-2107

MEgNyIToTTuK gÖDI IroDáNKAT a Pesti úton a Penny Market melletti üzletsoron!
Tel.: 06-27/332-782  E-mail: worldhouse1@invitel.hu

TElEfoN: 06-27/391-398, 06-27/393-141   MoBIl: +36-20/973-2789
adás – vétel – csere – értékbecslés – ügyvédi iroda – jogi tanácsadás – földhivatali ügyintézés – hitelügyintézés

World Build 2002 Ingatlanközvetítő Kft.
2120 Dunakeszi, János utca 2.
E-mail: worldhouse@invitel.hu
Web: www.ingatlan.com/worldhouse

Nyitva tartás:
H-P: 8-18h   Szo: 9-14h

WORLD hOuse
InGAtLAnIRODA

Egészségnevelő kétféle lovas mozgás-
terápiás végzettséggel játékos moz-
gásterápiára épülő prevenciós, rek-
reációs képességfejlesztő lovas fog-
lalkozásokat tart.

Kiknek szól?  Egészséges (nem 
fogyatékkal élő, beteg, vagy sérült!)  
gyerekeknek 5 éves kortól és felnőttek-
nek. 

Mi a mozgásterápia? egy speci-
ális és komplex prevenciós, fejlesztési és rekreációs lehetőség.

A lóháton végzett torna célja az ember gerincének speciális tornáz-
tatása, mozgásának speciális fejlesztése. 

A lóhátán végzett prevenciós jellegű torna akkor is hasznos segítség 
lehet, ha valakinek már van egy enyhe fokú tartási rendellenessé-
ge (pl.: hanyagtartás, enyhe fokú gerincferdülés stb.), mely torná-
val csökkenthető, és a komolyabb egészségügyi problémák kialakulá-
sa megelőzhető. 

Továbbá a ló speciális mozgása fejlesztő hatást gyakorol az agyte-
vékenységünkre is, ezért segítséget nyújthat a tanulási, magatartási, 
problémákkal küzdő gyerekeknek is. 

De ha valaki csak játékos formában szeretne megismerkedni a lovak-
kal és a lovaglással, akkor is remek kikapcsolódást nyújt a ló hátán 
végzett torna.

Természetesen minden fejlesztő gyakorlatot játékos formában a gyer-
mekek egyéni igényeihez és képességekhez mérten, szakember se-
gítségével végzünk.

Hol és mikor? A foglalkozások Alsógödön vannak, csak előre 
egyeztetett időpontban!

Ön vagy gyermeke szereti a lovakat és szívesen  
tornázna szép környezetben, jó levegőn, egészségének 

javítása érdekében? Akkor jelentkezzen  
a  +36-20/487-6002 számon! 

Manikűr,
pedikűr,

paraffinos
kéz- és

lábápolás
Dunakeszi 

Vasútállomástól 3 percre  
- a Sport utca és a 

Kincsem utca között - a 
Csuta Ferenc utcában. 

Telefon: 
36-20/991-3649, 

27/393-288

Kézilabda
Pest megyei i. osztály női 
kézilabda bajnokságban, 
jászárok szállás-dunakeszi 
KK 18-32 (Blas kó 7, horváth 
7, Kovács Zs 6, Kapella 5, 
sziliczi 4, Kocsis 2, Kollarics 
1)

labdarúgás
Pest megye i/B labdarúgó 
bajnokságban: dunakeszi K 
– Pomáz 1-1 (sütő)
Pilisszentiván-dunakeszi K

Sakk
Érden, az egyéni sakkverse-
nyen az ifjúságiaknál dióssi 
Csaba 6. helyen végzett.
szobon június 26-án a szent 
lászló sakknapon Portisch 
lajos, a Nemzet sportoló-
ja, olimpiai bajnok adott 29 
táblán szimultán, itt solymosi 
lászló döntetlent ért el.

SPORt
EREdMéNyEK
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A Keszi röpisek spanyol utcabálon parádéztak
sPort

látványos programokban bővel-
kedő rendezvényen a spanyol 
nyelvű országok információs pa-

vilonjai mellett finomabbnál finomabb jel-
legzetes spanyol ételeket és italokat kóstol-
hattak meg az érdeklődők. Emellett pedig 
egész nap különbö-
ző programok vár-
tak minden korosz-
tályra: voltak zenés-
táncos fellépések, 
vetélkedők és ter-
mészetesen strand-
röplabda bemuta-
tó is, amely igen 
nagy sikert aratott 
nem csupán a gye-
rekek, hanem a felnőttek körében is. Egy rö-
vid rögtönzött spanyol órát imitálva léptek 
a versenyzők a színpadra, melynek végén 
cervantes-es egyen-pólójukban, széles mo-
sollyal az arcukon kápráztatták el a közön-
séget az említett sportág bemutatásával.

a sikeres rendezvényt követően június vé-

gén került megrendezésre a Kinizsi sport-
pályán a bajnokság idei második része. a 
felhős idő ellenére is ismét szép számmal 
akadtak nevezők.

a rendezvény – a szervező csapat nagy 
örömére – az előzőhöz hasonlóan szintén 
hibátlanul került lebonyolításra.

az első három helyezett a női mezőny-
ben: 1. szabó Valéria – Farkas anita, 2. 
Balajcza Barba-
ra – szűcs anita, 
3. szűcs Katalin 
– Balázs Böbe.

a férfi mezőny-
ben a legsikere-
sebb csapatok: 
1. Pintér Csaba 
– tóth Viktor, 2. 
Novák tamás – 
szele Péter, 3. 
Kovács ákos – tóth Béla.

Vegyes csapatban: 1. Poór jácint – sza-
bó Zsófia, 2. Kaszás Nóra – Kózel miklós, 
3. sipos regina – müller Vilmos.

akinek esetleg kedve 
támad a strandröplab-
dázáshoz az alábbi idő-
pontokban nyílik rá ver-
senyszerűen lehetősége 
a dKsE sporttelepen: 
időpontjai: július 31. 
(esőnap: augusztus 7).

Bővebb információk a nevezésről a 
www.kesziropi.hu internetes oldalon 
olvashatóak.

legIndI tíMea

a

dunakeszi strandröplabda szakosztály fő támogatója a cervantes spanyol intézet,  
amely a közelmúltban rendezett Spanyol nap programJaIra megHívTa a keSzI röpISekeT,  
akik a budapesti aszfalton látványos bemutatóval kápráztatták a népes publikumot. 
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Ugrálóvár
KÖLCSÖNZÉS gyermekek részére

kültérre, beltérre,
kertbe, lakásba

Sírkő-műkő, 
és minden, ami „kő”

Márvány, gránit, mészkő és műkő síremlékek 
készítése. Épületek teljeskörű műkövezése. 
Lépcsők, párkányok, teraszok, kerítés fedlapok, 
medenceszegély, fürdőszoba és konyhapultok, 
ablakpárkányok méret utáni készítése. 
Előregyártott kerítéspanelek, járdalapok  
és kerítésoszlopok, kerti díszek,  
grill sütők, baluszter korlátok készítése.

Kő a köbön Kft. Műhelycím: Göd, Nemeskéri u. 33.
Mobil: +36-20-9413-977, Fax:06-27-331-663  

Email: lakatoskalman@freemail.hu, www.koakobonkft.hu

Fényképes önéletrajzát az
enisz.reka@dh.hu e-mail címre várjuk.

A Duna House ingatlanközvetítõ
hálózat dunakeszi irodájába

ÉRTÉKESÍTÕ munkatársakat keres.
Elvárások:

érettségi • számítógépes alapismeretek
motivált, céltudatos gondolkodás • jó megjelenés
jó kommunikációs és problémamegoldó készség

www.dh.hu

•  Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható!   
T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070

• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2. Házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771
•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és  

álmennyezetek építése, stb.  T.:+36-30-3864-456
•  Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, 

termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 06-27/337-353
•  Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást.  

Tel.: +36-70/505-1177
•  Eladó Dunakeszin, a Malomárok-dűlő „Epresben” jelenleg külterületi, 1200 n2-es telek. 

Érdeklődni: +36-30-214-8368
•  Cégünk keres gödi munkahelyre vil lany  szerelőket, elektronikai műszeré szeket, füg gőzni 

tudó minősített CO-2 hegesztőket. Érd.: 10-16 óráig. Tel.: +36-70-429-3129  
E-mail cím: mail.09@freemail.hu

Apróhirdetések

Eladó üdülő/nyaraló Dunakeszi
DunAkESzin, HorGÁSz PArADi-

CSoMBAn, A TŐzEG TAvAknÁL
közvetlen vízparti, saját partvédelemmel és stéggel rendel-

kező dupla telken (280 m2) 25 m2-es alapterületű, tetőtér 
beépítéses nappalis + kettő hálós, teraszos, közművesített 
faházzal (víz, villany, emésztő) azonnali költözéssel, reális 

áron eladó. Fedett terasz, konyha, zuhanyzó – WC, nappali 
– étkező, lépcsőfeljáró, közlekedő, kettő félszoba,  

erkély, redőny, saját stég.

irányár: 12.750.000,-
Telefon: +36-70/332-8634
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környEzETvÉDELEMMEL  
A PÉnzTÁrCÁJA vÉDELMÉÉrT!
nE DoBJA EL kiMErüLT ALkÁLi ELEMÉT
HASznÁLJon inCoMP ALkÁLi ELEM

rEGEnErÁLÓ kÉSzüLÉkET!

Érdeklődjön az IncomP 
SzaküzletÉBen!

Tisztelt választó polgárok! kedves baloldali Támogatóink!

Az MSZP Dunakeszi Városi Szervezetének elnöksége Tisztelettel kéri támogató segítségüket, a 
2010. október 3-ra kiírt önkormányzati választáson. Ahogy az országban minden településen, 
úgy városunkban is a kétharmados henger alaposan megnyirbálta a demokratikus választási jo-

gainkat azzal, hogy a megszorító csomagok beterjesztése előtt rohammunkában a kormánypártok arcá-
ra átformálták az önkormányzati választásokat. 

Aránybontást követtek el az önkormányzati választásokról szóló törvény módosításával, így a kiegyen-
súlyozott képviselet helyett a „győztes mindent visz” - filozófiát akarják megvalósítani.

Tájékoztatjuk Tisztelt Támogatóinkat, hogy 2010. augusztus 19-től szeptember 3-ig gyűjthetőek az 
ajánló cédulák! 

Az országgyűlési választások idején tapasztalt anomáliákból tanulva tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
MSZP aktivistái kitűzővel rendelkeznek, továbbá a tavasszal jól bevált „házhoz megyünk, alkalmazko-
dunk önökhöz” módszert ismét alkalmazni szeretnénk. 

Kérjük, hogy az alábbi három telefonszámon hívjanak vagy SMS-ben jelezzék, mikor alkalmas, hogy 
az ajánló szelvényekért elmehessünk.

Tisztelettel kérjük, hogy ajánló szelvényeikkel támogassák polgármester-jelöltünket, képviselő-jelölt-
jeinket és ezzel segítsenek megállítani helyi „parlamentünkben” városunk kontrol nélküli, gazdasági és 
politikai elfoglalását.

TelefonSZáMoK:
+36 (20)333-6911, +36 (20)417-5358, +36 (20)336-9294

Köszönjük a bizalmukat!

Az MSZP Dunakeszi Elnöksége

  

MSZ EN ISO 9001:2001 Nyilv. szám: 503/0771 
mŰSzAKI 

vIzSGÁzTATÁS 
HELyBEN 

(gázüzemű is)
ÚjDONSÁG!!! 

mOTORKERéKPÁR 
vIzSGÁzTATÁS!
KARAmBOLOS 

AuTÓK jAvíTÁSA 
(kárfelvételi 
ügyintézése)

EREDETISéG vIzSGÁLAT (teherautó és traktor is)

mINDEN TíPuSÚ AuTÓ SzAKSzERŰ jAvíTÁSA

Dunakeszi, Szt. István u. 16. Tel.: 06-27-341-296 
Fax: 06-27-546-675

web: tabanszerviz.hu    E-mail: taban@vnet.hu

minden, ami autóval kapcsolatos

Tabán auTószerviz
Autómentés 0-24-ig  Telefon: +36-20-9257-377, 

+36-30-9342-076
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 7-16-ig, szombaton 8-12-ig

Tabán vil-mark 
auTójavíTó kfT.



Rév Festék
KisáRuház

Júliusi ár-bumm a Rév Festék Kisáruházban!
Héra Prémium egyrétegű színes beltéri falfesték 5 l csak 4990 Ft (999 Ft/l)

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

Fresco kiváló minőségű beltéri mészfesték
14 l csak 2590 Ft (185 Ft/l)

Hőszigeteléshez kérje egyedi ajánlatunkat a piacvezető
Trilak Festékgyár kiemelkedő minőségű Thermotek rendszerére.

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!


