
Dunakeszi  Polgár

2010  márciusX. évfolyam 3. számPolgár
Választás
2010
Merre
haladunk?
(Írásunk a 7. oldalon)

Dunakeszi

varga tibor:

(Tudósításunk a 4-6. oldalon)
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MAGYAR, MAGYAROKNAK, A MAGYAR 
MUNKAVÁLLALÓKÉRT,

15 ÉVE BUDAPEST VONZÁSKÖRZETÉBEN, HAT TELEPHELYEN”

Első lecke ismétlése: 
– NINCS FA 1.700,– Ft-ért!
Második lecke ismétlése: 
– csak megbízható, ismert, 
ellenőrizhető cégtől vásároljon!
Harmadik lecke ismétlése: 
– utcán, autóról, körülbelüli mennyi-
séget ne vegyen, 
sosem fog jól járni!
Az első évfolyAmot közösen 
elvégeztük.  
nehéz A tAnulás, 
húúú... de kimelegedtünk!

TANULJON EGYÜTT A TÍMÁR VASKERREL INGYENESEN!!!

FIGYELJE HIRDETÉSÜNK, A MÁSODIK ÉVFOLYAM KÖVETKEZIK!

garantált mennyiség és minőség megbízható cégtől! 
hitelesített 60 tonnás digitális hídmérleg! 

Nálunk szállításkor a telephelyen ellenőrizheti a mennyiséget!

 Fót – Pilisvörösvár – Szada – Érd – Budakeszi – Vecsés

TŰZIFA 2.400,– Ft/q-ért!!!

Fót, Ipari Park (volt barackos területe) Tel.: 27/359-902, Fax: 27/359-347, E-mail: fot@timarvasker.hu

Ön szerint melyik 30 q?Az ár tartalmazza az ÁFA-t!



3Dunakeszi  Polgár

tartalom

4.

KÖZÉlEt
4  Ünnepelt a város 
 „Nemzeti egységet teremteni..." 

6  Az önkormányzat delegációja 
 Székelykeresztúron ünnepelt
 március idusa 
 a magyar nemzet legszentebb ünnepe

7  Választás 2010 
 merre haladunk?

aKtuális
8 Nőnapi köszöntés 
 megemlékezés a hölgyekről

11 Újabb öt utcát aszfaltoznak
 Közel 100 milliót nyert a város

17 Széchenyi napok
 Emlékezés a legnagyobb magyarra

17 Musical - felsőfokon
 március 27-én Dunakeszin lép fel 
 Bereczki Zoltán és szinetár Dóra

NÉvjEgy
16  Interjú Vekerdy Tamással
 a Waldorf-módszer hazai atyja 
 lokálpatriótává vált Dunakeszin

sPort
25 Ezüstös szombat  
 interjú egy ifjú tehetséges atlétával

26 Rövidpályás nagymenő a jégről 
 Ötszemközt a téli olimpia 
 legeredményesebb magyar versenyzőjével

17.

16.

8.

VÁROSI MAGAZIN   X. évfolyam, 3. szám, 2010. március

Megjelenik havonta 15.000 példányban ▯ Kiadja: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. ▯ Kiadó-főszerkesztő: Vetési Imre
▯ Szerkesztőség: 2600 Vác, Köztársaság út 5. I. em. ▯ Tel.: 06-27-502-390, Fax: 06-27-502-391 ▯ Mobil: +36-30-292-7150, 
+36-30-342-8032 ▯ E-mail: keszipress@invitel.hu, vetesi.imre@gmail.com ▯ Internetes elérhetőségünk:  
www.dunakanyarregio.hu ▯ A lapot támogatja: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala ▯ Tervezőszerkesztő: Gubán Kornélia 

▯ Nyomda: Garmond Press Nyomdaipari Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ▯ Hirdetésfelvétel: A szerkesztőségben a 06-27-502-390 és a +36-30-342-8032-es telefonszámokon  
▯ Uno Reklám: Kisbán Renáta  +36-20-319-5213 ▯ Dunamenti Vállakozók Ipartestülete: Dunakeszi, Táncsics M. út 26., Telefon: 06-27-342-217 ▯ A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy 
a beküldött írásokat — a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül — szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ▯ A sajtónyilvánosság szellemében 
azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a szerkesztőség. ▯ Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal!  ▯ A Dunakeszi Polgár terjesztésével kapcsolatos észrevételeit, például: ha nem kapja rendszeresen, ha egy példánynál többet kap, ha bárhol halomban lerakva 
látja, kérjük jelezze szerkesztőségünknek! Tel.: +36-30-292-7150, +36-30-342-8032

városi magazin

6.

c
ím

la
Pf

o
tó

: h
o

h
N

Er
 m

iK
ló

s



4 Dunakeszi  Polgár

KÖZÉlEt

Többszáz dunakeszi polgár gyűlt 
egybe a Március 15. téren, hogy 
együtt köszöntsék nemzeti ün-
nepünket, az 1848-49-es forra-

dalom és szabadságharc évfordulóját. A 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola fúvósze-
nekara kíséretében közösen elénekelték a 
Himnuszt, majd kezdetét vette az ünnepi 
műsor.

A művészeti iskola színjátszó és néptán-
cos növendékei „Haza és szabadság” cím-
mel nagyszerű produkciót mutattak be. 
A színjátszók Petőfi Sándor, Jókai Mór 
és más reformkori írók, valamint Márai 
Sándor műveiből összeállított részleteket 
mondtak el, megidézve a forradalom nap-
jait s a szabadságról, függetlenségről meg-
fogalmazott gondolatokat. A néptánco-
sok a magyar folklór kincsestárából ad-
tak elő ízelítőt. A fiatalok a műsor végén a 
Kormorán együttes közismert, nagy hatá-
sú Hej rege, rajta… című dalával búcsúz-
tak. Hosszan tartó vastapssal jutalmaz-
ta a közönség a műsort, melyet Hoványné 
Martikán Erika és Gyúró Tamás szerkesz-
tett és rendezett.

A megjelenteket Juhász Ádám köszön-
tötte, majd következett Varga Tibornak, 
a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatójá-
nak ünnepi beszéde. 

„Egy lelkében megrendült és lélekszá-
mában fogyatkozó nemzet tekint a mai 
napon történelmének mélységes mély kút-
jába, hogy belemerítse meggyötört lelkét a 
hazafiság és nemzeti összefogás feledhe-
tetlen korszakába”, kezdte beszédét a szó-
nok. Majd így folytatta: „Az örök márci-
usra emlékezünk, az örök márciusi ifjakba 
kapaszkodunk, az ő bátorságukat és tett-

rekészségüket idézzük fel, mint már oly 
sokszor, amikor önzésünk és egymásnak 
feszülésünk okán térdre roskadni látszik 
nemzetünk.”

Beszéde további részében arról szólt, 
hogy az emlékezés egyfajta tükröt tart a 
jövő nemzedéke előtt. Felidézte a refor-
mok nagyszerű vívmányait, a valódi nem-

zeti liberalizmust, mely a változás ígéretét 
vitte az emberek közé. A forradalom győ-
zelméről, majd a szabadságharcról szólva 
kiemelte: „élt egykor egy olyan nemzedék, 
amelyik valóban képes volt mindenét fel-
áldozni, hogy a nemzet megmaradjon”.  

„Mit jelent az 1848-49 közötti időszak 
nemzetünk történelmében?  tette fel a 
kérdést. S a válasza: „Bármikor, amikor 
e nemzet megaláztatott, amikor polgárai 
jogfosztottnak, kisemmizettnek érezték 
magukat, a kései utódok mindig az örök 
március tüzével melegítették kihűlő, meg-
fáradt lelküket”. 

Beszéde befejező részében így szólt: „Mit 
rontottunk el? Leginkább abban téved-
tünk, hogy nem védtük meg az igaz sza-

vak és tiszta gondolatok erejét. Hagytuk, 
hogy az adott szó hitelességét lefokozza a 
politikai túlélésért vállalt ígérgetés… Ott 
tévedtünk legnagyobbat, amikor hagytuk, 
hogy az értelmes alkotó munkát felváltsa 
a tőkepiaci haszonlesés”, mondta, majd ki-
jelentette: „Magyarország változásra vár… 
A múlt árnyai kérnek tőlünk türelmet, le-
mondást, polgári öntudatot… Lelkünk fél-
tett zugaiba ezért hát csak olyan politikai 
erő merjen kapaszkodni, amely nem hasz-
nálni, hanem szolgálni kíván bennün-
ket. Amely akar és képes is nemzeti egy-
séget teremteni, amely képes fölismertet-
ni egy végletekig kiábrándult nemzedék-
kel: igenis, lehet honja a hazában.”

A hagyományoknak megfelelően követ-
kezett a városi kitüntetések átadása. A Du-
nakeszi város önkormányzatának képvi-
selőtestülete által odaítélt elismeréseket 
Dióssi Csaba alpolgármester adta át. Du-
nakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer 
Emil Díj kitüntetést kapott Zsebeházi 
Gáborné sebészeti asszisztens. Dunakeszi 
Város Sport Díját vehette át Ibrányi Már-
ta, a Széchenyi István Általános Iskola ta-
nára, sportszervező, Bartinai Péter asztali-
tenisz edző és Szentesi Ádám vízilabdázó. 
Dunakeszi Városi Közművelődési Díjat ve-
hetett át Csoma Attila helytörténész, a Köl-
csey Ferenc Városi Könyvtár igazgató-he-
lyettese. Dunakeszi Város Pedagógiai Díját 
Laczkovich Krisztina pedagógusnak ado-
mányozták, aki jelenleg a Szent István Ál-
talános Iskola igazgató-helyettese. Dunake-
szi Városért kitüntetésben részesült Molnár 
Sándorné, aki a Magyar Vöröskereszt du-
nakeszi szervezetének területi vezetője. Vé-
gül, de nem utolsósorban a Dunakeszi Vá-
rosért plakettet kapta meg a Dunakeszi Ki-
nizsi Utánpótlás Sportegyesület.  

Az elismerések átadását követően ke-
rült sor a forradalom és szabadságharc hő-
sei előtt tisztelgő fellobogózott emlékhely 
megkoszorúzására. Elsőként Dunakeszi 
város önkormányzata nevében Dióssi Csa-
ba helyezte el az emlékezés koszorúját. Ezt 
követően az országgyűlési és önkormány-
zati képviselők, majd a pártok, kisebbségi 
önkormányzatok, intézmények, civil szer-
vezetek, végül magánszemélyek helyezték 
el koszorúikat, virágaikat

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zá-
rult.

Katona M. István
A szerző felvételei

Ünnepelt a város

Varga Tibor,  
a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója

„Nemzeti egységet teremteni…”



A kápolnai csatavesztést követő-
en a magyar hadvezetés nagy 
szerencséjére az osztrák csá-
szári erők nem indítottak tá-

madást a Tisza vonala ellen, így maradt 
idő a fővezéri poszt körül kialakult viták 
megoldására, majd a tervezett nagy hadjá-
rat megszervezésére és elindítására. Már-
cius 31-én Görgey Artúr került a honvéd-

seregek élére, és mivel a császáriak főve-
zére, Windischgrätz tábornok nem tudta, 
hol tartózkodik és mekkora erejű a ma-
gyar fősereg, a megindult magyar táma-
dás teljesen felkészületlenül érte az oszt-
rák erőket.

Görgey haditerve – melyet az őt támogató 
Klapka Györggyel dolgozott ki – a császári 
csapatok bekerítésére irányult. A tervnek 
nagyon veszélyes része volt a VII. hadtest 
szerepe, amelynek a fősereg látszatát keltve 
kellett Hatvan környékén manővereznie, 
miközben az I. II. és III. hadtesteknek kellett 
a Jászságon át megkerülnie az ellenséges se-
reget. A terv szerint a négy hadtestnek ápri-
lis 7-én egyesült támadást kellett intéznie a 
császári csapatok ellen, és siker esetén a fő-
erőket elvágták volna Pesttől. Ha az osztrá-
kok rájöttek volna arra, hogy a VII. hadtest 
nem a fősereg, egy támadással legyőzhet-
ték volna, és megnyílik számukra a Debre-

cen felé vezető út. Windischgrätz azonban, 
mint azt már fentebb említettük, nem tud-
ta, hol a magyar főerő, ezért szétszórta csa-
patait, melyeknek így túl nagy arcvonalon 
kellett volna harcolniuk az összpontosított 
magyar sereg ellen.

És akkor április 1-jén a honvédse-
reg támadásba lendült. Hatvannál leg-
inkább morális győzelmet aratva a VII. 
hadtest visszaszorította Schlick csapa-
tait, míg április 4-én az I. hadtest elérte 
Tápióbicskét, ahol véres csatában Damja-
nich János vörössipkásai döntötték el az 
ütközetett a magyarok javára. Mindeköz-
ben Windischgrätzet még mindig nem tá-
jékoztatták kellőképpen a katonai esemé-
nyekről, így a császári fővezér továbbra 
sem tudta a magyar főerők tartózkodá-

si helyét. Ezért Schlick hadtestét Gödöllő-
höz, Jellasicsét Isaszeghez, Wrbnáét pedig 
Váchoz rendelte, és további három dan-
dárral és egy hadosztállyal megerősítette.

Április 5-én Görgey parancsot adott a 
támadás megkezdésére, és egy nappal ké-
sőbb megkezdődött az isaszegi csata, amely 
véres, sok áldozattal járó magyar győze-
lemmel végződött. A győztes isaszegi csata 
után a magyar hadvezetés előtt két lehető-
ség volt: vagy szemből támad a fővárosba 
és környékére összevont császári hadak-

ra, vagy ismét megpróbálja bekeríteni azt. 
Végül Görgey és a tábornokok az utóbbi 
mellett döntöttek, és az új haditerv lénye-
ge egy átkarolási hadművelet Vácon, Lé-
ván át Komárom irányába. A fősereg vo-
nult északra, Pest előterében a II. hadtest 
és a VII. hadtest Kmety-hadosztálya ma-
radt. A főerők célja Komárom felmentése 
és ezzel a Pest-Budára összpontosított csá-
szári hadak bekerítése volt. 

Április 10-én újultak ki a harcok, Vác-
nál Damjanich vörössipkásai megint le-
győzik a császáriakat. Windischgrätz he-
lyett Welden lesz a főparancsnok, ám azt 
ő sem tudja megakadályozni, hogy a hon-
védsereg a tavaszi hadjárat legszebb győ-
zelmét aratja Nagysallónál április 19-én, 
miközben a fősereg végre elérte, majd ha-
talmas küzdelemben felmentette az ost-
romlott Komáromot.

És ekkor a magyar hadvezetés Buda el-
len fordult, ahelyett, hogy a nyugati ha-
tár felé visszavonuló osztrák erőket üldöz-
te volna. A főváros ostroma értékes időt 
adott a császáriaknak, hogy rendezzék so-
raikat, illetve megnyerjék katonai szövet-
ségesüknek az orosz birodalmat. Ám még 
ez sem tudja elhomályosítani a magyar 
honvédség dicsőséges tavaszi hadjáratá-
nak eredményeit.

– molnár -

A magyar hadtörténet egyik legsikeresebb vállalkozása volt a tavaszi hadjárat

Az 1848/49-es szabadságharc 
legfényesebb napjai

Az elvesztett kápolnAi csAtát követően indított tAvAszi hAdjárAt Az 1848/49-es szAbAdsághArc 
legdicsőségesebb időszAkát jelentette A honvédseregnek, illetve A mAgyAr hAdtörténelemnek. A 
terv A császári csApAtok bekerítése és komárom felmentése volt, A mellékhAdszíntereken pedig er-
dély felszAbAdításA és A délvidék elfoglAlásA. A hAdjárAt végül nAgy, ám nem teljes sikert hozott 
A honvédeknek: A mAgyAr hAderő A tiszA-mAros vonAláról A vág és A rábA vonAláig jutott, er-
délyből kiszorultAk Az osztrák és orosz csApAtok, csAk Az érchegységi felkelés és gyulAfehérvár 
várA tArtottA mAgát, A délvidék A titeli-fennsík, ArAd és temesvár kivételével mAgyAr kézre került.

KÖZÉlEt

Tavaszi hadjárat – Komárom

Tavaszi hadjárat – Isaszeg

Tavaszi hadjárat – Tápióbicske
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A krónikák tanúsága szerint a 
székelykeresztúri Gyárfás kúria 
máig féltve őrzött körtefája alatt 
szavalta el 1849. július 30-án 

este Petőfi Sándor az Egy gondolat bánt enge-
met… című versét. Petőfi Bem vezérkarával 
érkezett Keresztúrra, ahol a helyiek kitünte-
tő szeretetét élvezve töltötte a végzetes fehér-
egyházi csata előtti utolsó óráit… Az orosz 
túlerővel szemben Bem zseniális hadveze-
tői képessége is kevésnek bizonyult. A ma-
gyar szabadságért küzdő csapatok vereséget 
szenvedtek, Székelyföld szívében, a Kereszt-
úr melletti Ispánkútnál elesett a forradalom 
lánglelkű költője, Petőfi Sándor…

Petőfi, Damjanich, Vécsey és a többiek 
mind elbuktak, de hős tettük évszázadok 
múltán is beragyogja a magyar nemzet lel-
két. A márciusi ifjak emléke előtt tisztel-
gett városunk önkormányzati delegáció-
ja Székelykeresztúron. Dunakeszi testvér-
városába Kecskeméthy Géza polgármes-
ter vezette azt küldöttséget, melynek tagja 
volt Dr. Illés Melinda jegyző, Kárpáti Zol-
tán, a testvérvárosi kapcsolatokért fele-
lős önkormányzati képviselő, Palásti Béla, 
önkormányzati képviselő, a József Atti-
la Művelődési Központ igazgatója. A már-
cius 15-ei ünnepre Székelykeresztúrra lá-
togatott az erdélyi település Petőfi Sán-
dor Általános Iskolájával immár húsz éves 
együttműködést ápoló Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola igazgató asszonya, 

Kárpáti Zoltánné, és igazgató-helyettese, 
Bódai Edit. 

A Petőfi Sándor Általános iskolában tett 
látogatás után a dunakesziek fejet hajtot-
tak a Gyárfás kúriában, Petőfi Sándor em-

léktáblája és körtefája előtt. A történelmi 
helyszín szellemisége megérintette a tisz-
telgőket, akik meghatottan álltak a kúria 
gyönyörűen felújított kertjében, városunk 
kiváló művésze, Lengyel István alkotá-
sa, a Petőfi-Bem szoboregyüttes előtt is. A 
kompozíción Bem tábornok védelmezően 
áll Petőfi mögött, a háttérben a költő év-
szádos határként elterülő köpönyege, de ő 
mintha lelépni készülne a talpazatról. Va-

lójában – és ez a történelem igazságtételét 
fejezi ki – örökre a talpazaton, a piedesztá-
lon marad…

S mindez tapinthatóan érzékelhető volt 
a március 15-ei ünnepségen is, amely a re-
formátus templomban tartott istentiszte-
lettel vette kezdetét, ahonnan az ünneplő 
keresztúriak és az öt testvérváros küldött-
ségének kíséretében vitték át az angyalok-
kal díszített országzászlót a közeli dísztér-
re, ahol ünnepélyesen felvonták. Az unitá-
rius templomban is ünnepi istentisztelet-
tel emlékeztek március 15. eseményeire. A 
misét követően – melyen képviseltette ma-
gát városunk küldöttsége is – a Berde Mó-
zes Unitárius Gimnázium diákjai és az in-
tézmény énekkara adott ünnepi műsort.

Az egyházi ünnepségeket követően in-
dult el a közel ezer fős tömeg a főutcán a 

Petőfi szoborhoz. A menet élén a székely-
ruhába öltözött lovasok haladtak, őket 
követte a Petőfi Sándor Általános Isko-
la mazsorett csoportja, majd az ünneplők 
hosszú sora…

A Petőfi szobornál a Himnusz közös 
éneklése után a küldöttségek – köztük Du-
nakeszi képviseletében Kecskeméthy Géza 
és Kárpáti Zoltán – a tisztelet és az emlé-
kezés koszorúit és virágait helyezték el. 

Az ünneplő közönséget a tízezer lelkes 
település fiatal polgármestere, Rafai Emil 
köszöntötte, aki beszédében felidézte a 
közeli múltat, azt a korszakot, amikor a 
székelyföldi március 15-dikéket a szorító 
szívfájdalom, visszafojtott zokogások, el-
dugott nemzeti színű zászlók jellemezték. 
„Mára egy kissé megváltozott a helyzet 
annak ellenére – folytatta –, hogy figye-

Bálint Benczédy Ferenc erdélyi unitárius püspök: 

Március idusa, a magyar 
nemzet legszentebb ünnepe

A dunakesziek Erdélyben is megemlékeztek az 1848-as márciusi ifjakról  

KÖZÉlEt
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lő szemek, és szorgosan jegyzetelő kezek vesznek 
körül. De még mindig van bátorságunk nemzeti 
szimbólumainkat, ha csak egy ünnepi nap erejé-
ig is használni, és méltó helyükre tűzni – erősítet-
te a keresztúriak hitét, hozzátéve, hogy március 
15-e méltó megünneplése rajtunk múlik. A köl-
tő szavait hívva segítségül tette fel az önmarcan-
goló kérdést:  a felnőttek generációi megtesznek-e 
mindent, hogy a fiatalok is méltóképpen ápol-
ják hős elődeink emlékét: „József Attila a Petőfi 
tüze című versében írta:… Petőfi Sándor, Tégedet 
`ünnepel /̀A jajgató nép s a süket Elnyomás,/  De 
nagy lelked ̀ tüzét̀ , az Eszmét,/ Cifra, hideg lobo-
gás takarja…” 

Rafai Emil büszkén hangoztatta: 1848. március 
15. a szabadság és a függetlenség ünnepe, amely 
a magyaroké volt, és az is marad mindvégig. „Ez 
az egyetlen ünnepünk, amit semmilyen módon 
nem tudtak kisajátítani. Boldog ünnep ez ne-
künk, annak ellenére, hogy 1849-ben szabadság-
harcunk elbukott. Boldog ünnepünk, mert a sa-
ját népünkért való küzdelmet, a közös ügyünkért 
való összefogást jelenti a számunkra.”  

A városi ünnepség fő szónoka, Bálint Benczédy 
Ferenc, az erdélyi unitárius egyház püspöke a 
magyar nemzet legszentebb ünnepének nevez-
te 1848. március 15-ét. „Bízom benne, hogy ez 
a megemlékezés erőt ad nekünk a mában, mert 
március idusa minden évben megállásra késztet. 
Hőseinket keressük, nemzetünk nagyjainak bíz-
tatását akarjuk hallani, kik talpra tudtak állítani 
egy nemzetet, mert a haza hívó szavát meghallot-
ták – hangoztatta. Az ünnepi szónok a mára utal-
va kijelentette: „Érthetetlen, hogy most is kemé-
nyen dolgoznak azok az erők, amelyek a népek és 
nemzetrészek közé nem hidakat építenek, hanem 
sorompókat állítanak. Álljunk ellent e gonosz 
erőknek, és lelkünkben szeretet, szívünkben pe-
dig bátorság lakozzon, a félelembénító hatása he-
lyett – hangzottak a püspök bátorító szavai. „Bát-
ran és bölcsen, elvszerűen és következetesen kell 
vállalnunk hovatartozásunkat” – mondta irány-
mutatásként Bálint Benczédy Ferenc püspök. 

A testvérvárosi küldöttségek nevében Papp Ti-
bor, Dévaványa polgármestere emlékezett a márci-
usi ifjakra, akik történelmünk legfényesebb lapjait 
írták hős tetteikkel. A rangidős polgármester emlé-
kezet óta nem látott havazás közben mondta el ün-
nepi köszöntőjét, melyet a rendkívüli időjárás miatt 
nem követhetett a kulturális program… 

A székelykeresztúri március 15-ei ünnepség a 
székely himnusz eléneklésével ért véget.

Vetési Imre 

Az ókori görögök már a Krisz-
tus előtti évszázadokban 
megalkották a demokrá-

cia fogalmát, és elkezdték kiépíteni 
azt a rendszert, mely a mai modern 
nemzetállamok alapjaként szolgált. 
Azokban az országokban viszont, 
ahol a 2. világháború befejezése 
egyenlő volt a kommunizmus térhó-
dításával, ott kevésbé, vagy inkább 
egyáltalán nem tudtak megszilárdul-
ni azok a politikai és kulturális alap-
követelmények, melyek nélkülözhe-
tetlenek egy jól működő demokrá-
cia kiépítéséhez. Mindez nem csak 
a politikában okozott súlyos gondo-
kat, hanem egész társadalmunkban 
éreztette hatását, s a mai napig jelen 
van, tudat alatt motoszkálva nehezí-
ti hétköznapi ember és politikus dol-
gát egyaránt. 

Sokan azt vallják, hogy az emlí-
tett rendszer hatása örökké bevéső-
dött mindannyiunk életébe, és so-
sem fogjuk tudni kitörölni onnan 
azt. Ennek valójában csak egy része 
igaz, hiszen természetesen a múl-
tunkat nem tudjuk megsemmisíte-
ni, de erre nincs is szükség, éppen 
ez a szép a történelemben. Azon-
ban ne feledjük, hogy közben felnőtt 
egy új generáció, mely már csak szü-
lei és nagyszülei meséire, történetei-
re hagyatkozhat csupán, a szó szoros 
értelmében már nem élte át az elő-
ző rendszer gyötrelmeit, és pozitívu-
mait sem. Az ő agyuk már egész más 
jövőképre koncentrál, mást szeret-
nének elérni és megvalósítani, mint 
akkoriban szüleik tették, és ez így 
van rendjén, mindenütt. Magyaror-
szág mégis más abból a szempont-
ból, hogy ők, azaz mi éppen a rend-

szerváltás idejében születtünk, vagy 
voltunk 3-4 évesek, így valóban tel-
jesen más közegben járhattunk isko-
lába, új könyvekből tanultunk és új 
módszerekkel. Mára pedig felnőt-
tünk, és teljes jogú választópolgárok 
vagyunk, egy fiatal demokráciában. 

A döntés épp a fentiek miatt nem 
könnyű. Zűrzavarosnak tűnhet az 
elmúlt húsz esztendő, és a legutóbbi 
időszak politikai botrányai is nehe-
zítik az átláthatóságot. Erre egyetlen 
orvosság van: tájékozódni, figyelni, 
nyitott fülekkel járni és elsősorban 
olvasni kell. Múltról, jelenről, vagy 
éppen jövőről szóló találgatásokról, 
de muszáj. 

A „nem megyek el szavazni” vagy 
a „nem érdekel, ki van kormányon” 
jellegű mentalitás elfogadhatatlan. 
Szintén nem tudok azonosulni, az 
„úgysem rajtam múlik az eredmény” 
felfogással sem. Nagyon is rajtam 
múlik. Rajtam, rajtad, azaz rajtunk 
múlik, mindannyiunkon. Ha min-
denki azt gondolná, hogy nem raj-
ta múlik, akkor hová sodródna ez 
az ország? Merre haladnánk tovább? 
Semmiképpen sem előre, pedig ez 
most a legfontosabb! 

Ezúton szeretnék kérni minden 
kedves Dunakeszi Polgár olvasót, 
hogy szánjon rá 15 percet és menjen 
el szavazni április 11-én, mert a ma-
gunk, gyermekeink, unokáink és or-
szágunk sorsa a tét!

Merre haladunk?
nehéz mA mAgyArországon politikAi kultúráról be-
szélni, s olyAn fogAlmAkAt pontosítAni, mint például 
A demokráciA, vAgy A demokrAtikus válAsztójog. 
árnyAlni tudjuk csupán Az említett szAvAk jelentését, 
hiszen mindössze két évtized telt el AzótA, hogy egy-
áltAlán megengedett ilyesmiről beszélni.

„Kedves Olvasóim! Amennyiben kérdésük, észrevétel-
ük, témajavaslatuk lenne, kérem osszák meg velem gondo-
lataikat az alida.szilfai@gmail.com e-mail címen.”

Szilfai Alida

választás 2010

KÖZÉlEt
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Nonapi
köszöntés

üNNEP

k
edves, közvetlen ünnepség 
színhelye volt március 8-án a 
voKE józsef attila művelő-

dési Központ kiállítóterme. az ugyan-
azon a napon nyílt nőnapi tárlat han-
gulatos, szép alkotásai között köszön-
tötte a Nőnap alkalmából Dióssi Csaba 
alpolgármester a Nyugdíjas Kiránduló 
Klub vezetőségének hölgytagjait, Terbe 
Józsefné klubvezetőt, Bottyán Jánosné, 
Dobrovics Istvánné, Gerla Pálné és Sza-
káll Lászlóné vezetőségi tagokat. jelle-
mezhetjük az összejövetelt bensőséges-
nek is; ami a hangulatát illeti, az is volt. 
ám Dióssi csaba köszöntő szavai nem 
csupán a jelen lévőknek, hanem a nagy-
szerűen működő klub egészének is szól-
tak. a férfitársadalom önkritikájának is 
felfogható volt azt említenie, hogy iga-
zából nem csupán az év egyetlen nap-

ján kell hangsúlyozni azt, hogy a nők 
milyen fontos szerepet töltenek be éle-
tünkben. szólt arról is, hogy, mivel sze-
mély szerint a hagyományos családmo-
dell híve, az volt igazán helyén való, 
amikor több generáció élt együtt s a fi-
atalabbak szinte észrevétlenül sajátítot-
ták el az idősebbek élettapasztalata-
it, tudását. mai világunkban ez a mo-
dell megkopott, ezzel sokat veszítünk 
mindannyian s talán ennek is betudha-
tó, hogy akad család, ahol az idősebb 
hölgyek nem kapják meg a kellő meg-
becsülést. 
    többek között ezért is tartja rendkí-
vül értékesnek, hogy városunkban aktí-
van működik az idősek jelentős számát 
tömörítő nyugdíjas klub, melynek gaz-
dag programjai értékes és hasznos idő-
töltést jelentenek a közösség számára. 

a klubélet szervezője, motorja pedig az 
igen aktív vezetőség, melynek munkájá-
ért ezúton is köszönetet mondott az al-
polgármester.
    a hölgyek egy-egy szép virágcsokrot 
vehettek át az alpolgármestertől, majd 
következezett a pezsgőbontás. ám en-
nél is fontosabb volt az a baráti beszél-
getés, melynek keretében több, az idő-
sebbek mindennapi életét befolyásoló 
problémát fogalmaztak meg az autó-
busz közlekedéstől a több helyütt talál-
ható töredezett lépcsőfeljárókig. s talán 
mind közül a legfontosabb, többször is 
hangoztatott kívánságukat mondták el 
ismét, nevezetesen azt, hogy városunk-
ban, ahol nagyszámú nyugdíjas is él, 

hasznos lenne a Polgármesteri hivatal-
ban egy idősügyi referens, aki közvetíte-
ni tudná a városvezetés felé az idősko-
rúak települést érintő problémáit. 
    a jó hangulatú beszélgetés végére 
érve Dióssi csaba jó néhány észrevé-
telt jegyzett fel noteszába s ígéretet tett 
arra, hogy valamennyit közvetíti majd 
az illetékesek felé.      

Katona M. István 
Fotó: varga taMás

ép hagyománya a voKE józsef 
attila művelődési Központnak, 
hogy minden év március 8-án, 

nőnap alkalmából képzőművészeti kiállí-
tást rendeznek, melyeknek valamilyen for-
mában a Nő a középpontja. a múlt évben 
városunk képzőművész hölgyeinek az al-
kotásaiból rendeztek tárlatot. idén pedig 
a férfialkotókat kérték fel, hogy női témá-
jú műveket állítsanak ki. az igényes, válto-
zatos és hangulatos kiállítás „így látunk: 
Nő!” címmel létrejött s a látogatók meg-
tekinthetik Dusza Tibor, Fillyó Gábor, Ma-
gyar Miklós, Peti Sándor, Péntek Lajos, 
Sipos Károly és Tónió képeit, Czinege Ist-
ván szobrait valamint Vincze József fém 
plasztikáit.

K. M. I. 
a szerző Felvétele          

NőNapi
tárlat

sz
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aráti hangulatú, s jog-
gal mondhatjuk, csa-
ládias légkörű ren-

dezvény színhelye volt febru-
ár 26-dikán este a Dunamenti 
vállalkozók ipartestületének 
székháza Dunakeszin. sokan 
eljöttek köszönteni a díszven-
déget, Horváth József vállalko-
zót, a hEfal Kft. tulajdonosát, 
az ipartestület örökös tiszte-
letbeli elnökét abból az alka-
lomból, hogy négy évtizedet 
töltött el ezidáig a vállalkozó-
kat tömörítő szervezetben. Eb-
ből tizenöt éven át, 1984-től 
1999-ig elnökként szervezte, 
irányította a testület tevékeny-
ségét.

az ünnepeltet elsőként Nóg-
rádi Péter titkár köszöntötte, 
majd átnyújtotta a díszokleve-
let. Ezt követően Margitai Edit 
elnök méltatta Horváth József 
ipartestületi tevékenységét s 

különösen azt az időszakot, 
amikor az elnöki tisztet is be-
töltötte. Büszkék vagyunk rá, 
hogy körünkben ilyen hosszú 
időt töltöttél el, mondta az el-
nök asszony, majd a szerve-
zet ajándékaként átadta az 
aranygyűrűt. 

felidézte horváth józsef azt 
az időszakot, amikor még a 
Kisiparosok országos szövet-
sége néven működő szervezet-

nek országosan 350 ezer tag-
ja volt. sajnálatosnak tartot-
ta a rendszerváltást követően 
a szövetség feloszlatását és a 
kötelező tagság megszünteté-
sét. Ennek egyik következmé-
nye volt a taglétszám draszti-
kus lecsökkenése, aminek min-
den bizonnyal nem a jelenleg 
is fizetendő csekély tagdíj az 
oka. Példaként említette, hogy 

Dunakeszin jelenleg 2800 
vállalkozó tevékenykedik s az 
ipartestület taglétszáma nem 
éri el a százat. csak remélhet-
jük, hogy a jövőben ez a hely-
zet változni fog, hangsúlyozta 
a vállalkozó, és felerősödik az 
az érzés, hogy valahová tar-
tozni kell.

K. M. I. 
a szerző Felvétele          

ARANygyűRű aZ üNNEPEltNEK

b

ovább folytatódik a gyűjtés az 
árpád-emlékmű javára. leg-
utóbbi beszámolónk óta a kö-

vetkező személyek csatlakoztak a kezde-
ményezéshez:

Dányi Miklós, Eich László, Dr. Ga lán
tai Ambrus, Horog Lászlóné, Kiss Ist
ván, Kujbus László, Matus Krisztina, Mi
hály Csaba, Mihály Gyula, Skripeczky 
Ákos, ifj. Skripeczky Ákos, Skripeczky 
Balázs, Száraz Erzsébet

velük együtt 151 főre növekedett az 
árpád-emlékművet támogatók száma. 
Nevük ígéretünkhöz hűen fel lesz tüntet-
ve az emlékmű talapzatán.

február végén és március elején két, 
a pályázat iránt érdeklődő szobrászmű-
vész is a vendégünk volt Dunakeszin. az 
első alkalommal Horog László szervező-
társunk technikai segítségének köszönhe-
tően egy csodálatos művészeti bemuta-
tónak is szemtanúi lehettünk.

március elejével elkezdődött az ado-
mányok befizetése is. Kérjük minden tá-
mogatónkat, hogy az Eudoxia20 alapít-

vány alábbi, direkt az emlékmű céljára 
létrehozott alszámlájára szíveskedjenek 
befizetni az adományokat:

SZÁMLASZÁM:
16000006-00000000-40418033
Erste Bank – Dunakeszi, Fő út 24.
Részletes információ kérhető az ala-
pítvány ügyvezetőjétől:
Ügyvezető: Jámbor János;  
telefon: 06/27 349-307
Dunakeszi, Pilinszky u. 1.

aki sárga csekken szeretné rendezi a 
hozzájárulását annak néhány hetet még 
várnia kell, a pénzintézet tájékoztatása 
alapján csak a hónap végén tudjuk átad-
ni a csekkeket a támogatóknak.

a cikk megjelenésének idején már lezá-
rul az emlékmű tervezésére és kivitelezé-
sére kiírt pályázat. a befutott pályamun-
kákat március 27-én egy teadélután kere-
tében (rövid kulturális műsor kíséretében) 
közszemlére tesszük, ahol kedves támo-
gatóink és minden más érdeklődő is sza-
vazhat a neki tetsző művészi elképzelés-

re. a teadélután pontos helye és ideje: 
széchenyi istván általános iskola szín-
házterem (régi alagi községháza épü-
lete); 2010. március 27-én (szombat) 
17 óra.

a rendezvény meghívott díszvendé-
gei: Wittner Mária országgyűlési képvi-
selő, Kecskeméthy Géza polgármester, 
Dióssi Csaba alpolgármester.

minden érdeklődőt szeretettel várunk 
erre a nem mindennapi eseményre. a 
rendezvény zökkenőmentes lebonyolítá-
sa érdekében részvételi szándékát kér-
jük visszajelezni a következő telefonszá-
mon: +36-30-361-45-15.

az árpád-emlékmű javára június hó-
napban egy négy napos kárpátaljai ki-
rándulást is tervezünk, amelynek bevé-
tele az emlékmű javára lesz fordítva. 
az utazás iránt érdeklődni vagy az ár-
pád-emlékmű támogatójának jelentkez-
ni ugyancsak a fent említett telefonszá-
mon lehet.

Csoma Attila
szervező

KözAdAKozáS Az áRpád-EMléKMű jAVáRA

t

KÖZÉlEt
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aKtuális

Jól kezdődött az esztendő a Magyar Vö-
röskereszt városi szervezetének. Mint 
mindig, úgy most is Molnár Sándorné 

területi vezető és munkatársai szervez-
ték meg az idei első, sikeres véradó napot, 
melyre március 11-én várták az önkén-
teseket a VOKE József Attila Művelődési 
Központ színháztermébe. 

„Adj vért és ments meg három életet!” 
Ez a szlogen volt olvasható a vöröskereszt 
felhívásában. Azt is megtudhattuk, hogy 
Magyarországon 350 ezer ember ad rend-
szeresen vért. Évente 500 ezer egység vérre 
van szükség a gyógyításban, így minden 
véradóra nagy szükség van azért, hogy 
műtétek ne maradjanak el. 

Hogy ez mennyire komoly, azt tanúsít-
ja Kovács Sándor dunakeszi lakos esete is. 
A jelenleg már nyugdíjas férfi 1982-ben, az 
Istvántelki Főműhely jogelődjénél komoly 
munkahelyi balesetet szenvedett, és éle-
te megmentéséhez vérre volt szükség. Fel-

gyógyulása után megfogadta, hogy hálá-
ból az ismeretlen véradónak, százszor adja 
vissza a segítséget. A mostani számára a 
97. alkalom volt, s ahogy elmondta: min-
dig igyekezett embertársain segíteni, most 
is ezt tette.

Több első véradó is megjelent a művelő-
dési központban. Köztük volt Grósz Szil-
via, aki édesanyja példáját követve jelent-
kezett véradásra. Párja, Dunai Hunor kí-
sérte el s bátorította kedvesét, akinek azért 
is izgalmas volt ez a nap, mert még ilyen 
alkalom nem volt az életében. Kérdésemre 
azt is elmondta, hogy ezentúl mindig ele-
get tesz a vöröskereszt felhívásának.

Feleségével érkezett a véradásra Dióssi 
Csaba alpolgármester, kitüntetett véradó. 
A szükséges adminisztrációk elvégzése, 
valamint az elengedhetetlen vérnyomás-
mérés után együtt ültek be a speciális szé-
kekbe, s jókedvvel teljesítették önként vál-
lalt emberbaráti kötelezettségüket. Az al-
polgármester derűsen mesélte, hogy felesé-
gének, Ibolyának különleges vércsoportja 
van, őt rendszeresen hívja a vöröskereszt. 
Tíz éve történt, hogy elkísérte nejét a vér-
adásra, s annyira megragadta őt a helyszí-
nen tevékenykedő munkatársak kedvessé-
ge, barátságos viselkedése, hogy eldöntöt-
te, ő is csatlakozik az önkéntesek sorába. 
Tréfásan megjegyezte: „Kísérőnek érkez-
tem, véradóként távoztam.” Elismeréssel 
szólt a városi vöröskereszt munkatársai-
nak áldozatos tevékenységéről, amellyel 
valóságos motorjai a településünkön szer-
vezett véradásoknak.

Minden évben négy váradást szerve-
zünk a városban, mondta el kérdésemre 
Molnár Sándorné. A vöröskereszt szervezi 
a Bombardier Kft., a High Tech Kft., vala-
mint az ORFK Oktatási Igazgatóságán, va-
lamint Gödön és Fóton is a véradó napo-
kat. Megtudtuk, hogy átlagosan a lakosság 
öt százalékát várják, ezt Dunakeszin utol-
jára a 2006-2007-es években érték el. Az-
óta a részvétel csökkenő arányt mutat, alig 
több mint 2,8 százalék. Mindent megpró-
bálnak a mozgósítás érdekében, a rend-
szeresen visszatérőknek küldenek sms-t, 
e-mailt, és levelekkel is próbálják mozgó-
sítani a lakosságot. 

A hat órai zárást követően örömmel szá-
molt be arról, hogy a véradás sikeres volt. 
Megjelent 153 fő, közülük 132-től vettek 
vért s huszonegyen első alkalommal jöt-
tek el. Vagyis, szabadon idézve a már em-
lített szlogent, megmentettek 132-szer há-
rom életet. 

K. M. I. 
a szerző FelvételeI

Eredményes véradás

Az ingyenes gallygyűjtés idén 2010. március 22-én kezdődik, és ápri-
lis 8-án fejeződik be. Minden ingatlan használóját az aktuális idő-
pontról egy héttel előtte a kukára ragasztott címkén értesítünk – tá-

jékoztatta szerkesztőségünket Bauer Márton, a Dunakeszi Közüzemi Kft. 
szállításvezetője.   

A lomtalanítást megelőzően, 2010. április 10-én, szombaton 8 órától 14 
óráig ingyenes elektronikai hulladék és akkumulátorgyűjtés lesz két hely-
színen. A Közüzemi KFT. Szent István utca 1. szám előtti parkolójában és a 
Barátság úti lakótelepen, az OTP parkolójában.  

Az ingyenes lomtalanítás 2010. április 12-én kezdődik, és egészen 2010. 
június 18-ig tart. Minden ingatlan használóját az aktuális időpontról egy 
héttel előtte a kukára ragasztott címkén értesítenek. A társasházak képvise-
lőit a ház lomtalanításáról levélben értesítjük – mondta Bauer Márton.

V. I.

Ingyenes gallygyűjtés és lomtalanítás
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Beiskolázásról, a gyermekek helyes  
életmódjáról, életvezetésről, óvodáztatásról,  

a problémák megelőzéséről, általában  
a gyermekek neveléséről

2010. április 14. (szerda) 
17.00 órától 18.30-ig

VOKE József Attila Művelődési Központ
( 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. )

MEGHíVOTT SZAKEMBEREK:
Tolnai Márta szakpszichológus

Dr. Radics Edit iskola pszichológus
Mozsári Katalin védőnő, egészségnevelő

Faith Éva óvodavezető, közoktatási szakértő
Kisné Ricsóy Márta gyógypedagógus
Szilágy Ferencné igazgatóhelyettes,  

közoktatási szaktanácsadó
Molnár István főtanácsos

A fórumot vezeti: Langmayer Katalin 
vezető főtanácsos, közoktatási szakértő

„A szeretet nyelve„

lAKoSSágI TájéKozTATáS
Dunakeszi város Polgármesteri hivatala tájékoztatja a tisz-
telt lakosságot, hogy 

2010. március 16. - 2010. május 15. között

Dunakeszi város Önkormányzata megbízásából a PENta 
általános Építőipari Kft útépítési munkálatokat végez 
az alábbi helyszíneken:

– Eötvös utca teljes hosszában
– csillag utca teljes hosszában
– Erkel ferenc utca rákóczi u. – toldi u. között szakaszán 
– Kiss józsef utca teljes hosszában
– szent györgy utca teljes hosszában

az építési munkák miatti esetleges kényelmetlenségségekért 
előre is szíves elnézésüket kérjük.

a kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseikkel, panaszaikkal for-
duljanak bizalommal a PENta Kft-hez az alábbi telefonszá-
mon: 06-28-529-050

az útépítési munkálatok műszaki ellenőre: 
aQuatErv-KomPlEX Kft 

Dorka jános  06-30-990-90-32
építés vezetője: 

PENta Kft 
lovászi Károly 06-30-217-36-45

Kérjük, a tisztelt gépjármű tulajdonosokat hogy a kivitele-
zés ideje alatt gépjárműveikkel ne parkoljanak a kivitelezés-
sel érintett területeken, ezzel is segítve a munkálatok mielőb-
bi befejezését.

az érintett lakosságot a PENta Kft szórólapokon is kiérte-
síti.

segítő közreműködésüket megköszönve.

Dunakeszi Város  
Polgármesteri Hivatala

Dunakeszin az elmúlt években 
jelentős volt az útépítések 
aránya, ám még így is maradt 

88 földes út. A városi önkormányzat 
pályázaton nyert forrásból újabb 5 
utca aszfaltozását végezteti el tavasz-
szal. Mint azt Kecskeméthy Géza pol-
gármester a városházán tartott sajtó-

tájékoztatón bejelentette az összesen 
a közel 1800 méter hosszú út aszfal-
tozása bruttó 98 millió forintba kerül. 
A március közepén induló beruhá-
zás keretében megépül a Csillag utca 
(551,5 m), a Kiss József utca (399,6 
m), az Eötvös utca (287,3 m), a Szent 
György utca (251,5 m) és az Erkel Fe-
renc utca (250 m) Rákóczi úti és Toldi 
utca közötti szakasza.     

A polgármester elmondta, hogy a 
beruházás kivitelezésére kiírt pályá-
zat nyertese, a gödi telephelyű Penta 
Kft. lett, mellyel a városi önkormány-

zat közel húsz éve működik együtt. 
Kecskeméthy Géza külön aláhúzta: a 
Penta Kft. szakembereitől ezúttal is 
elvárják, hogy a tőlük megszokott jó 
minőségű utat építsenek, és a beru-
házás időszakában rendszeresen tájé-
koztassák az érintett területen élő in-
gatlantulajdonosokat a munkálatok 

üteméről, és az aktuális közlekedési 
rendről. Bizonyára jó hír az öt utca la-
kói számára, hogy az állami támoga-
tást nem kell kiegészíteniük saját for-
rással – mondta a polgármester.

Nagy Gábor, a tavalyi esztendőben 
10 milliárdos forgalmat teljesítő Penta 
Kft. ügyvezető igazgatója megerősí-
tette: április végén jó minőségű uta-
kat adnak át a városnak. 

Az öt utca terveit a Kasib Kft. és a 
Tandem Mérnöki Iroda készítette.

V. I.

Újabb öt utcát
aszfaltoznak

KÖZÉlEt

F E L H Í V Á S !
A Dunakeszi Rendőrkapitányság felhívja  

a lakosság figyelmét, hogy „Közbiztonsági Háló” 
néven, a szubjektív biztonság növelése érdekében 

országos akció sorozat indult  
2010. 03. 01-én, mely 2010. 05. 31-ig tart. Az akció 
célja a bűncselekmények elkövetésének megelőzése 
illetve a közlekedés rendjének fokozott ellenőrzése.

Kecskeméthy Géza polgármesternek Nagy Gábor, a Penta Kft. ügyvezető igazgatója 
kézfogással is megerősítette, hogy jó minőségi munkát adnak át
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Napjainkban az egyre drágu-
ló energiaárak és a természe-
ti környezetünk fokozott vé-
delme egyaránt szükségessé 

teszi korszerű, hosszú távon gazdaságos, 
és nem utolsósorban környezetkímélő fű-
téstechnikák alkalmazását lakóházakban, 
vagy egyéb építményekben. Ehhez azon-
ban egyebek mellett az is szükséges, hogy 
az építtetők mellett már az építész terve-

zők is ismerjék meg azokat a technikai 
megoldásokat, amelyek az adott épület el-
gondolásakor számításba jöhetnek.

Alapvetően e szándék vezérelte a Wag-
ner Solar Hungary Kft. csapatát, élén 
Beleznai Nándor gépészmérnök, ügyve-
zető igazgatóval, hogy „A megújuló ener-
giaforrások optimális hasznosítása” cím-
mel szakmai konzultációra invitálja a cég 
dunakeszi központjába a településen te-
vékenykedő építész tervezőket. Hogy ez 
a szándék mennyire „benne volt a leve-
gőben”, arra ékes bizonyíték a nagyszámú 
részvétel és igen aktív érdeklődés nem csu-

pán Dunakesziről, hanem a régió más te-
lepüléseiről is.  

A fő téma az interaktív beszélgetés során 
a napenergia hasznosítással, a pellet fűtés-
technikával valamint a geotermikus hőszi-
vattyúk alkalmazásával összefüggő kérdés-
kör volt. E tárgykörökben Beleznai Nán-
dor és Garay András építészmérnök ter-
vező tartottak részletekbe menő szakmai 
tájékoztatót. Szóba került a napkollektorok 
és napelemek célszerű, esztétikus elhelye-
zésének témája, a hőszivattyúk alkalmazá-
sa és megjelenítése a tervezésben, bemutat-
ták a hővisszanyerő szabályozott szellőzés 
technológiáját, valamint megtekinthették 
a mérnökök a pellet, mint korszerű és CO2 
semleges fűtőanyag használatát.

– Régóta gondolkodtunk azon, hogy el-
indítsunk egy olyan szakmai program-
sorozatot azok számára, akik házépítés-
ben részt vesznek azért, hogy megismer-
jék a napjainkban egyre fontosabbá váló 
korszerű fűtéstechnikákat – mondta kér-
désünkre Beleznai Nándor. – Az építészek 
mellett a későbbiekben találkozni szeret-
nénk épületgépész tervezőkkel, beruhá-
zókkal, kivitelezőkkel, légtechnikusokkal, 
hogy segítséget nyújthassunk a tervezés-
től a kivitelezésig. Nem az a célunk, hogy 
a termékeinket eladjuk, hanem közvet-
len párbeszéddel szeretnénk olyan szem-
léletet kialakítani a szakemberek körében, 
aminek eredményeként a jövő építményei-
ben olyan fűtéstechnológiák működjenek, 
olyan korszerű eszközök kerüljenek beépí-
tésre, amelyek nélkül elsősorban Nyugat-

Európában már nem képzelhető el sem la-
kás, sem ennél nagyobb épület. Bár jelen-
leg hazánkban is nehéz gazdasági helyzetet 
élünk meg, de akár lakóház, akár más jel-
legű épület kerül kivitelezésre, ezek hosz-
szú távra készülnek. S az is fontos szem-
pont, hogy az energiaköltségek hosszú tá-
von alacsonyak legyenek. Számítások sze-
rint, egy családi házban harminc-negyven 
év alatt a jelenleg használatos technológi-
ákkal az energiaköltség eléri a harminc-
negyven millió forintot. Ám ha valaki a 
mai korszerű technológiák felhasználá-
sával energiatakarékosan építkezik, nála 
ez a kiadás harminc év alatt negyven-öt-
ven százalékkal kevesebb lehet. S a költ-
ségkímélésen kívül az is fontos szempont, 
hogy a természetkárosító hatások is mini-
málisra csökkenjenek, vagyis az ökológi-
ai szemléletváltást is hangsúlyozzuk talál-
kozóinkon. 

K. M. I. 
a szerző FelvételeI 

NapENErgia 
HaSzNoSÍtÁS  
– korSzErű 
FűtéStEcHNika

Beleznai Nándor ügyvezető igazgató

F E L H Í V Á S !
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy gyermekek óvodai beíratásának időpontja: 

2010. április 19-20.-án, 8.00-16.00 óra 
Beíratás helye: a körzetileg illetékes óvoda (a körzethatárok megtekinthetők: www.dunakeszi.hu)

Beíratható:  az a gyermek, aki 2011. május 31-ig  betölti a harmadik életévét.
Óvodába felvehető:  az a gyermek, aki harmadik életévét betöltötte és felvételét 

az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. a közoktatási törvény értelmében az ötödik életévét betöltött gyermeknek  
kötelező a nevelési év (szeptember 1.) kezdőnapjától napi négy óra óvodai nevelésben részt venni.

A BEIRATáShoz SzÜKSégES: – a szülő személyi igazolványa, lakcím-kártyája
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím-kártyája.
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„Adjon a jó isten,  
Boldog ünnepeket!  
Mindenféle jókkal  

Lásson el titeket.  
Az öreg nagyapám  

Ily köszöntõt hagyott,  
Örvendjetek vígan,  
Jézus feltámadott.  
Öröm ez tinéktek,  

Énnekem és másnak,  
De én is örülök  

A hímes tojásnak.  
Adjanak hát nékem,  
Néhány piros tojást,  

Hogy jó kedvvel menjek  
Az utamra tovább.”

Húsvét
A húsvét a keresztény vallás 

egyik legnagyobb ünnepe, 
amely a feltámadás és a meg-
váltás alapgondolatát foglalja 

magába. Egy 1582-ből származó egyházi 
szabályzat és a niceai zsinat 325-ös hatá-
rozata szerint a tavaszi holdtölte utáni első 
vasárnapra kell esnie húsvét ünnepének, 
minden esetben március 22 és április 25 
közé. Ebből adódóan úgynevezett „moz-
gó ünnep”-ként is szokták definiálni, idén 
április elején lesz.

A tavaszünnephez rengeteg ősi tavasz-
köszöntő népszokás és a termékenységgel 
kapcsolatos ünnepség kötődik.

Maga a húsvéti ünnep különböző nyel-
veken más és más, azonban közös eredete 
héber neve vagyis a pészah, amely kikerü-
lést vagy elkerülést jelent. A húsvét egybe-
esik a tavaszi napéjegyenlőség idején tar-

tott termékenységi ünnepekkel, melynek 
elemei a feltámadás, az újjászületés.

A nagyböjt tulajdonképpen a húsvét 
előtti előkészületi idő, amely Jézus negy-
ven napos sivatagi böjtjének emlékére és 
az önmegtartóztatásra tanít. A böjt negy-
ven napja a keresztények számára egy 
olyan bűbánati időszak, amely alkalmat 
ad a hitben való elmélyülésre valamint 
emellett méltó felkészülés Jézus Krisztus 
feltámadásának megünneplésére is. A böj-
ti időszak utolsó hetének neve a nagyhét, 
a húsvét utáni hetet pedig húsvét hetének 
nevezik.

A böjt alatt régen főleg kenyeret és szá-
raz növényi étkeket ettek. Ezt a negyven 
napos időszakot kisebb ünnepekre tagol-
ják és ennek megfelelően a magyar népha-
gyományban a közbenső napoknak külön 
nevük volt: a második vasárnapot gulyás-

vasárnapnak, az ötödiket feketevasárnap-
nak nevezték, a hatodik pedig a virágva-
sárnap, amely már a húsvéti ünnepsoro-
zat részét alkotja. Ide kapcsolódik a bar-
kaszentelés is, amely a keresztény és a 
„pogány” szokások ötvözetét mutatja. A 
barkát a gyerekek a virágvasárnapot meg-
előző szombaton szedték/szedik és ezt vi-
rágvasárnap a templomban megszentelik. 
Ennek a szentelt barkának bajelhárító sze-
repe van.

Sok országban szokás húsvét vasárnap-
ján a napfelkeltét egy magas hely tetején 
várni. Az egyik hiedelem szerint a felkelő 
nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka 
és akadnak akik pedig úgy vélik, hogy aki 
jól figyel ezen a reggelen az a felkelő nap-
ban megláthatja a Krisztust jelképező bá-
rányt a zászlóval.

Legindi Tímea

F E L H Í V Á S !
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a tankötelessé vált gyermekek 2010/2011. tanévre,  

első osztályba történő beíratásának időpontja: 2010. április 19-20-án,  8.00-16.00 óra
a beíratás helye: a körzetileg illetékes iskola (a körzethatárok megtekinthetők: www.dunakeszi.hu)

Az a gyermek tanköteles, aki 2010. május 31.  napjáig betölti a hatodik életévét.
a szülő kérelmére a gyermek beíratható,  ha a hatodik életévét 2010. december 31. napjáig tölti be.

a hetedik életévét betöltött gyermek csak akkor maradhat az óvodában, ha augusztus 31-e után született  
és a nevelési tanácsadó, vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja. 

a nevelési tanácsadó, vagy a szakértői bizottság ilyen javaslatot szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének
egyetértésével tehet.

BEíRATáShoz SzÜKSégES: – a szülő személyi igazolványa, – lakcím-kártyája
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  lakcím-kártyája – eredeti írásos óvodai szakvélemény
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Kultúra

Az amatőr és pro-
fi színészekből ala-
kult lelkes csapat 
2008 őszén kezdte 

el próbáit, amelyet több nagy-
sikerű előadás követett. Az 
Oscarral a társulat a turnék 
során bejárta egész Magyar-
országot, sőt még Erdélyben 
is volt fellépésük testvérváros-
unkban Székelykeresztúron, 
ahová már az új darabot is 
meghívták.

Az Oscar megrendezése-
kor és előadásakor a színdarab 
két rendezője Hódi Richárd 
és Frech’ Zoltán tulajdonkép-
pen egy kilenc éves ötletüket 
valósították meg. A szervezet 
egyébként non-profit módon 
működik.

Véleményem szerint tevé-
kenységük példa nélküli vá-
rosunkban, ugyanis a társu-
lat jelmezes főpróbáját a duna-
keszi és gödi iskolák 7. illetve 
8. osztályos korosztálya, vala-
mint pedagógusaik ingyen te-
kinthetik majd meg, ahogyan 
ez a tavalyi előadás premierje 
előtt is történt.

Idén a Páratlan páros című 
könnyed vígjátékban a Barátok 
közt című sorozatból jól ismert 

dunakeszi kötődésű Gyetván 
Csaba mellett feltűnik majd 
a Barátok köz Zsófija, vagyis 
Kiss Ramóna is a színpadon az 
egyik női főszerepben. „Nagy 
örömünkre szolgál, hogy Ra-
móna is bekerült a mi kis csa-
patunkba, nagyon kedves lány, 
egyből összebarátkozott min-
denkivel a társulatból. Ramó-
nán keresztül egyébként már 
egy színházi menedzser is a 
szárnyai alá vette társulatun-

kat.” – mondta Hódi Richárd 
beszélgetésünk során.

Február végén lehetősé-
gem volt ellátogatni egyik pró-
bájukra, mely alapján bár-
tan ajánlom az előadást min-

den korosztály számára. Míg 
az Oscarban a szereplők közül 
majdnem mindenki dunakeszi 
lakos volt, addig a Páratlan pá-
ros című előadás szereplőinek 
közel a fele Budapestről autó-
zik városunkba a heti két pró-
ba alkalmával. Annak ellenére, 
hogy nem helyiek, természete-
sen ők is szívügyüknek tekin-
tik feladatukat. 

A szereplők elmondták, hogy 
az előadások, valamint a pró-
bák sem jöhettek volna létre a 
főtámogató Partner Csoport, 
valamint Palásti Béla, a VOKE 
József Attila Művelődési Ház 
igazgatója támogatása nélkül, 
aki a technikai feltételeket és 

a hátterét biztosította ennek a 
rendkívül lelkes csapatnak. 

Amellett, hogy az Oscar 
Színtársulat célja a dunakeszi 
színjátszás újjáélesztése, renge-
teg fellépésük volt más város-
ban, munkájuknak már Duna-
keszi határain túl is híre ment, 
az ország különböző pontjai-
ról jelezték, hogy várják őket 
előadásukkal.

Az „oscarosok” munkássá-
gáról egy próbájukon való rész-
vétel után, azt hiszem egyértel-
műen csak felsőfokon lehet be-
szélni, a színdarabot tehát szív-
ből ajánlom mindenkinek!

Kép és szöveg:
legIndI tíMea

Páratlan páros
A közel húsz előAdást mAgA mögött tudó oscAr színtársulAt újAbb nAgy durrAnássAl készül 
idén is A színházkedvelők számárA.
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Alagi cikksorozatunk első tavaszi 
számában felvillantunk három 
jellemző alagi portrét a két világ-
háború közötti időszakból. Olyan 

neves személyiségek életrajzait, akik a lóver-
senyzés és a községet övező légkör vonzott a 
„fenyőillatú Alagra”.

Az egyik ilyen letelepülő volt Szerémy Zol-
tán, a Vígszínház ünnepelt művésze. Szerémy 
nagy színpadi szerepei mellett a magyar né-
mafilmek igazi sztárja volt. Voltaképpen vele 
indult az egész műfaj, hiszen Blaha Lujzá-
val és Fedák Sárival együtt már az első ma-
gyar némafilmben is játszott (A tánc, 1901). 
Szerémy maga is szenvedélyesen szerette a 
turfot, gyakran kijárt Alagra színészbaráta-
ival, ahol ismeretségbe került a Mravik csa-
láddal. Az ismeretségből idővel szoros ba-
rátság lett, és Szerémy 1914-ben kiköltözött 
a községbe. 1929-ben megjelent Emlékeim a 
régi jó időkből c. önéletírásában így ír erről 
az időszakról:

„Alag iránt való szeretetemet, ezt a meg-
bocsátható gyöngémet, különben az örökké 

szellemes nagy magyar író, Molnár Ferenc is 
tudomásul vette, amikor a világháború kitö-
résének évében, végleges letelepedési szán-
dékkal kivonultam Alagra lakni az én boldo-
gult Mravik barátom egyik villájába. Molnár 
akkor nevezett el „alagi érseknek”, aki nélkül 
sok ideig nem is volt elképzelhető egy-egy jó-
tékony nőegyleti mulatság, amelynek sikerén 
főleg gróf Pejacsevich Albertné lankadatlan 
buzgalma munkált közre.”

Ebben az időszakban Szerémy aktív szí-
nész volt és minden héten Alagról járt be a 
Vígszínházba játszani. Az említett Mravik-
villa a Kossuth utcában állt, akkori számo-
zással a 13-as szám alatt. Élete vége felé azon-
ban már nem abban a villában lakott, hanem 
a mai Deák Ferenc és Kodály Zoltán utca sar-
kán álló Schmelik-házban. Az 1934-ben el-
hunyt színművész hamvai a régi alagi teme-
tőben nyugszanak.

Ugyancsak a híres alagi lakosok közé tar-
tozott Horthy Jenő, a kormányzó öccse is. A 
család őt jogi pályára szánta, de inkább báty-
ja nyomdokait követte és huszárként katonai 

pályára lépett, ahol szenvedélyes lovas vált be-
lőle. Úrlovasként már az 1800-as évek végén 
végiglovagolta a hazai versenytereket, több 
szép sikert aratva. Az adatok szerint 1900-ban 
már Alagon lakott, ami akkor még nem is volt 
önálló település. Jankovich Besánnak a lovait 
lovagolta, aki az Úrlovasok Szövetkezetének 
az elnöke volt. Horthy maga is tagja volt a Szö-
vetkezetnek, valamint a Nemzeti Kaszinónak 
is. Az úrlovaglás mellett előszeretettel vadá-
szott és falkázott is. Az első világháború után 
nagy segítséget nyújtott a Tanácsköztársa-
ság során szétvert alagi tréningtelep rendbe-
hozatalában. Családja politikai felemelkedé-
se nem szédítette meg, mindig is megmaradt 
„sportsman” szerepköré-
nél. A húszas években már 
nem lovagolt versenysze-
rűen, hanem megalapí-
totta saját versenyistálló-
ját, amelynek központja 
a tréningtelepen, a Nán-
dori úton volt. Maga is 
itt élt téglalap alaprajzú 
földszintes kúriájában, 
amely eredetileg 4-5 
szobájával rendelkezett. 
Az épület szerencsére 
napjainkban is jó álla-
potban van, jelenleg a 
Nemzeti Lóverseny Kft. irodái mű-
ködnek benne. A fáma szerint a bátyja lovai is 
az ő istállójában készültek a versenyekre, és a 
kormányzó minden héten meglátogatta őt és a 
lovakat. Az istálló a legnagyobb eredményét a 
harmincas évek közepén érte el, amikor 1935-
ben Duce nevű lova Csaplár Lajossal a nyer-
gében megnyerte a Magyar Derby-t. Horthy 
Jenő a lóversenyzés mellett kitartott koráb-
bi szenvedélye, a vadászat mellett is. Ez nem 
csak magyarországi vadászatokat jelentett, 
hanem hosszú ideig tartó szafarikat is. Egy al-
kalommal Kittenberger Kálmánnal és Széche-
nyi Györggyel együtt, egy négy éves afrikai 
szafarin vett részt, amely a nemzetközi sajtó-
ban is visszhangot kapott. Ilyen esetekben in-
tézőjére és trénerére bízta gazdasága és istál-
lója vezetését. Egy érdekes adalék, amely mu-
tatja a vadászat iránti szenvedélyét: visszaem-

lékezések szerint kocsijának motorháztetőjét 
egy nagy kafferbivaly szarv díszítette, ezzel 
kocsikázott még itt a községben. A nemzet-
közi kalandok mellett részt vett Alag közéle-
tében is, a helyi református közösség presbi-
tériumának oszlopos tagja volt. A kormányzó 
testvéreként a front közeledtével nem marad-
hatott Magyarországon, Nyugatra kellett tá-
voznia. Végül a svájci Lausanne-ban halt meg 
1953-ban.

A harmadik portré, amelyet a két világhá-
ború közötti Alagról bemutatnék Konrád Ig-
nácé, a híres lófestőé. Konrád a tízes évek ele-
jén kezdett rajzot tanulni, de tanulmányait a 
háború félbeszakította. Az orosz hadifogság-
ból 1921-ben tért haza, majd a Fővárosi Állat– 
és Növénykert állatait rajzolva és festve pró-
bálta fenntartani magát. Ebben az időszakban 
jutott el a közeli Alagra, ahol megismerte a lo-
vak világát. Hamar kiderült, hogy a telivérek-
ről készített munkáinak nagy kereslete van a 
trénerek és lótulajdonosok körében. Ekkor-
tól kezdve csak a lovak festésével foglalkozott. 
Művészete alapos anatómiai ismeretekre ala-
pozódott, amelyet rendkívül természetes mó-
don tudott közvetíteni. Alagon készített port-
réira felfigyelt egy Strassburger nevű külföldi 
diplomata, aki megkérte, hogy fesse meg szá-
mára a kor legjobb angol, francia és ameri-
kai lovait. Konrád évekig külföldön dolgozott, 
ahol Európa-szerte ismert festővé vált. A hú-

szas évek végén tért 
csak haza és Alagon 
telepedett le. Tisza 
utcában lévő háza 
egyben műterem is 
volt, amelyet úgy ala-
kított ki, hogy a lova-
kat be lehessen vezet-
ni oda modellnek. A 
legnagyobb istállótu-
lajdonosok, főurak és 
mágnások álltak nála 
sorban, mert mind azt 
szerették volna, hogy ő 
fesse meg lovukat. Idő-

vel a mester egész- ségi állapota leromlott, 
teljesen megsüketült. Ettől kezdve a lovaregylet 
támogatta őt. Konrád hálából megfestette az 
Egyletek a több nemzetközi díjjal jutalmazott 
Reggeli munka Alagon c. képet, amely azóta 
is a magyar Newmarketről készült legsikerül-
tebb alkotás. A mester 1948-ban Párizsba köl-
tözött, ahol újra Strassburgernek dolgozott. 
Konrád Ignác 1969-ben hunyt el a francia fő-
városban, sok műértő a valaha élt legnagyobb 
lófestőnek tartja. Munkájának elismeréseként 
a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány 
május 15-én, az alagi centenáriumi ünnepsé-
gek keretében emléktáblát fog elhelyezi Kon-
rád Ignác Tisza utcai házánál.

Csoma Attila 
helytörténész
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hElytÖrtÉNEti moZaiK

Híres alagi személyiségek
Alag centenárium  XV. 

A derbygyőztes Duce, Csaplárral nyergében

Szerémy sírja Alagon

Reggeli munka Alagon
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– Korábbi interjúinak egyikében ol-
vastam, hogy Ön szerint nem kell a tan-
anyaggal haladni, hisz a kisgyermek-
ként megtanult ismeretek csak minimális 
mértékben emlékeznek vissza a tanultak-
ra. Fenntartja ezt még mindig?

– Igen, továbbra is azt vallom, hogy nem 
kell annyira kötődni a tantervek által elő-
írt tananyagokhoz, hisz korábbi vizsgála-
tok bebizonyították, 25-30 éves korra mi-
nimum a 75 százalékát garantáltan elfe-
lejtik az emberek a tanult anyagoknak. 
Mindig is mondtam, hogy a pedagógusok 
képzésének leginkább a gyerekekről kelle-
ne szólni, nem pedig történészeket és fizi-
kusokat képezni. Nem a szaktárgyban kell 
tehát szakembernek lenni, hanem a gye-
rekben. A mai magyar iskola intézmény-
központú, más szóval tantervközpon-
tú, ahelyett, hogy gyerekközpontú lenne. 
Pedig leginkább arra kellene odafigyelni, 
miként kell a gyerekekkel kommunikálni, 
hogyan tudjuk például a művészeteket be-
csempészni a tananyagba, ami még érde-
kesebbé, hasznosabbá teheti a tanórákat.

– Ennyire rossznak tartja a mai peda-
gógusképzést Magyarországon?

– A képzésnek van egy jól látható és ér-
zékelhető problémája. Azok mennek el a 
pedagógusképzőkbe továbbtanulni, akik 
máshova nem juthatnak be. Ez a tovább-
tanulók alsó egyharmada. A fejlettebb or-
szágokban ez pont fordítva van, hisz ott a 
felső öt százalék jelentkezik pedagógus-

nak. Persze ehhez az is hozzájárul, hogy 
a kezdők bére magasan indul, és utána is 
egy viszonylag jó életszínvonalat biztosít a 
számukra.

– Ezek szerint az elmúlt két évtizedben 
semmit sem fejlődött a magyar pedagó-
gusképzés?

– Ezt így nem állítanám, de egyértelmű 
válasz nincs a kérdésére. Kormányok ho-
vatartozásától függetlenül elindultunk a jó 
irányba, hiszen az 1993-as közoktatási tör-
vény és az 1996-os Óvodai Alapprogram 
egészen jónak mondható. A Nemzeti Tan-
tervek is folyamatosan javulnak, ám végre 
valakinek ki kellene mondania azt az alap-
igazságot, hogy az egyik, általam legvita-
tottabb pont, az első végére való írás és ol-
vasás sem a törvényben, sem pedig a tan-
tervben nincs kötelezvényként megfogal-
mazva. Ráadásul az alsóban, főleg az első 
osztályban használt olvasáskönyvek na-
gyon rosszak, szinte alkalmatlanok az írás 
és olvasás megtanítására.

– Ha ez így van, akkor mi a magyaráza-
ta annak, hogy az iskolák nagy többsége 
nem annyira fogékony az új módszerekre, 
mint amennyire azt Ön jónak tartaná?

– Ennek egyszerű magyarázata van. Az 
új, általunk jónak tartott, gyermekköz-
pontú módszereket alkalmazó iskolák 
nem kapnak ugyanannyi támogatást az 
államtól, mint a régi módszert alkalma-
zók. A támogatás hatvan százalékát kap-
ják meg, míg az állami és egyházi iskolák 
további negyvenet megkapnak az önkor-
mányzatoktól. Ám még ilyen helyzetben 
is 3-5 százalékban van jelen hazánkban az 
alternatív oktatás, ami azért képes hatást 
gyakorolni a közoktatásra. És ez a szám 
csak egyre növekedne, ha azonos feltételek 
mellett működhetnének.

– Önt tartják a Waldorf-módszer ha-
zai elterjesztőjének. Elégedett az intéz-
ményekben zajló munkával?

– Megtisztelő a jelző, amivel engem ille-
tett, de számos külföldi és belföldi barátom 
segítsége nélkül nem ment volna a mód-

szer hazai meghonosítása. Szülői igény 
bőven van rá, hisz jelenleg már ötven óvo-
dai csoport, illetve 26 iskola működik Ma-
gyarországon. Ám úgy érzem, túl gyorsan 
terjed és szaporodik itthon, és bizony kár 
tagadni, vannak rosszul működő intézmé-
nyeink is, ahol az oktatásban még mindig 
számos dogmatikus elv tapasztalható. Ak-
kor lehet jó a képzés, ha a gyermekek előt-
te Waldorf óvodába jártak, melynek há-
rom csoportja biztosítja az iskola folyama-
tos utánpótlását. Ahol az elképzeléseink-
nek megfelelően alakul az oktatás, ott a 
végzettek szinte teljes mértékben felvételt 
nyernek oda, ahova jelentkeznek.

– Ehhez azonban szisztematikus és 
eredményes pedagógusképzés kell, hogy a 
tanári karban is meglegyen a jól felkészí-
tett oktatók utánpótlása.

– A Waldorf Szövetség a lehető legma-
gasabb szintű minőségbiztosítással ren-
delkezik, míg a Waldorf-ház folyamato-
san szervezi a továbbképzéseit a tanárok 
számára. Az ELTE posztgraduális kép-
zést nyújt a jelentkezőknek, míg Solymá-
ron négyéves nappali és hároméves leve-
lezőképzés folyik, és rövidesen szeretnénk 
beindítani az esti oktatást is.

– 1982-ben kiköltözött családjával Du-
nakeszire. Mennyire követi a városban 
zajló oktatást?

– Amíg a gyermekeim itt jártak óvodá-
ba és iskolába, addig szinte napi kapcsola-
tom volt a helyi oktatással. Bevallom, na-
gyon elégedett voltam. Jelenleg a munkám 
másfelé szólít – Budapesten és Solymáron 
dolgozom -, ám ha felkértek valahol, hogy 
tartsak előadást a kamaszkor problémá-
iról, azt mindig szívesen vállaltam. Visz-
szatérve a városra, bizony sokáig úgy érez-
tem, nincs központja Dunakeszinek, alak-
talan, ám ez az érzésem már a múlté. Sokat 
fejlődött a település, abszolút otthonosan 
mozgom már Dunakeszin. Mondhatnám, 
lokálpatriótává váltam teljes mértékben…

B. M. L.

vekerdy tamás lokálpatriótává
vált Dunakeszin

Az ismert pszichológus, oktAtáskutAtó VEkErdy tamÁS szerint ugyAn Az elmúlt két évtizedben 
jó irányt vett A mAgyAr oktAtás, AzonbAn még mindig jellemzőnek tArtjA Azt, hogy számos 
olyAn dolgot is megtAnítAnAk A gyerekeknek, Amire egyszerűen nincs is szükségük A későbbiek 
során. A WAldorf-módszer hAzAi AtyjA úgy véli, túl gyorsAn terjednek, és szAporodnAk mAgyAr-
országon A WAldorf óvodák és iskolák.
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Ha valaki szereti a musical legszebb 
dallamait, annak talán örökre 
szóló élményt adhat március 27-

én este a Szinetár-Bereczki házaspár. A két 
színész alkotta Musical Duett – noha az 
indulásnál ezt jómaguk sem hitték volna 
– az egyik legsikeresebb produkció a ha-
zai zenei palettán. Két éve, novemberben 
telt házas koncertet adtak a Papp Lász-
ló Sportarénában, és ez nem sok művész-
nek sikerült még az aréna fennállása óta. 

Március 27-én este Dunakeszin lép fel 
Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra

Musical – felsőfokon
tAlán Az ország legnépszerűbb művészházAspárjA lép fel márci-
us 27-én A voke józsef AttilA művelődési központbAn: SziNEtÁr 
dóra és BErEczki zoLtÁN, AzAz A musicAl duett. Az este hét-
kor kezdődő előAdás vélhetően telt házAt vonz dunAkeszin.

Azóta kiadták – 2009 novemberében – ka-
rácsonyi albumukat, és nemrég mutatták 
be nagy sikerrel az Operettben a Rebecca 
című musicalt, természetesen Szinetár 
Dórával és Bereczki Zoltánnal a főszerep-
ben. Mi mást alakítanak a darabban, mint 
egy szerelmes házaspárt…

„Nagyon sokat dolgozunk, és rájöttünk 
arra, nincs elég időnk egymásra. Most 
majd másképp lesz, a Rebecca bemutatóját 
követően igyekszünk minél többet együtt 
lenni” – árulta el Szinetár Dóra.

A Szinetár-Bereczki páros sokaknak a 
kedvence, talán ők az egyetlen „sztárpár”, 
akiket elismeréssel és szeretettel emleget 
az emberek nagy része. Igaz, eleinte csak 
Dóra volt a rajongók célkeresztjében. „Há-
rom évvel ezelőttig, ha odajöttek hozzánk, 
akkor kizárólag tőlem kértek autogra-
mot, s ez mindig nagyon bántott. De ami-
óta meglett a közös duett lemezünk, már 
mindkettőnket felismernek. Sőt, a Szom-

bat esti láz óta pedig egyre többször előfor-
dul, hogy már tőle kérnek aláírást a rajon-
gók és nem tőlem” – nyilatkozta korábban 
a csinos színésznő, aki bevallotta, miután 
a hagyományos polgári értékrend alapján 
nevelték a szülei, azt tartja természetes-
nek, ha egy férfi sikeresebb, elismertebb a 
nőnél. Sőt, minél több rajongója lesz férjé-
nek, ő annál büszkébb rá. Bereczki Zoltán 
egyébként nemcsak a színpadon állja meg 
a helyét, családapaként is példakép válhat-
na sok férfi számára.

És hogy mire számíthatnak március 27-
én a nézők? Ugyan meglepetésre is számít-
hatnak a koncertre látogatók, annyi biztos, 
hogy az eddig megjelent CD-k anyagából 
áll össze nagyrészt a műsor. Persze azon se 
lepődjön meg senki, ha a két művész ki-
sebb kirándulást tesz majd a pop világá-
ban.

- molnár -

Egy héttel a hivatalos ünneplés előtt 
nyitották meg a Széchenyi István Ál-
talános Iskolában a névadó életútját 

s életművét bemutató tartalmas dokumen-
tumkiállítást, amely a Magyar 
Bélyeggyűjtők Országos Szö-
vetsége támogatásával, és Bőcs 
János bélyeggyűjtő gazdag 
gyűjteményéből jött létre. Már-
cius 11-12-dikén pedig, az idén 
100 éves tanintézmény névfel-
vételének 19. évfordulója alkal-
mából megrendezték a hagyo-
mányos Széchenyi Napokat.

Az első nap a Diákönkor-
mányzat egész délelőtt zajló 
rendezvényeivel, játékos vetél-
kedőkkel és a Széchenyi kupa 
labdarugó mérkőzéseivel telt. 
Március 12-dikén reggel ünneplőbe öltöz-
ve érkeztek az iskolába a gyerekek, tanárok, 
vendégek. Az iskolavezetés és az osztályok 
külön-külön helyezték el a megemlékezés 
és a tisztelet virágait a bejáratnál lévő, Len-
gyel István tanár-képzőművész által készí-
tett Széchenyi-domborműnél. 

Az irodalmi színpad, a kórus és a néptán-
cosok közös műsorával kezdődött az ünnep-

ség. A Kaszás Zsuzsanna, Cservid Ildikó és 
Balaskó Anikó által összeállított színvona-
las előadás méltóképpen tisztelgett a névadó 
emléke előtt. 

Ünnepi beszédében Tóthné 
Czimmer mann Judit igazgató-
nő felidézte Széchenyi István 
gigászi teljesítményét, mellyel 
az elmaradott feudális viszo-
nyokon kívánt változtatni. Pél-
daként állította a diákság elé a 
„legnagyobb magyart”, akinek 
kitartása, elkötelezettsége, mű-
veltsége, elhivatottsága a jövő 
nemzedékeinek is szólt. „Töre-
kedjetek ti is a szépre és tökéle-
tesre, öregbítsétek 100 éves is-
kolátok hírnevét… Éljetek a le-
hetőségek határtalan tárával, 

ami a ma gyermekeinek adott 
és ne éljetek vissza a belétek ve-
tett bizalommal”, szólt a diá-
kokhoz az igazgatónő.

 Az iskolaszék által alapított 
Széchenyi emlékplakettet a ki-
váló pedagógusi munkáért ez 
alkalommal Vavrik Ferencné 
vehette át. Méltatásában a múlt 

Széchenyi Napok
Emlékezés a legnagyobb magyarra

évben emlékplakettel elismert tanárnő, 
Sirák Margit többek között kiemelte, hogy 
szakmailag felkészült, tanítványai jól meg-
állják a helyüket, folyamatosan képezi magát 
s nyitott az újdonságokra. Jó konfliktuske-
zelő, a szülőkkel és a gyerekekkel igyekszik 
a legjobb megoldást megtalálni a felmerü-
lő problémákra. A diákok számára alapított 
Széchenyi díjat Magyarosi Attila 8. a. osztá-
lyos tanuló vehette át, aki mindvégig jeles 
tanuló volt. Sokoldalúan vett részt az iskola 
képviseletében különböző versenyeken, örö-
kös tagja volt a helytörténeti csapatnak.  

Izgalmakban bővelkedett a nap továb-
bi része. A Könyvmoly Galaxis elnevezésű, 
szeptembertől zajló országos olvasójáték – 
melyben az iskola harmadik éve vesz részt 
– zárórendezvénye következett. A harma-
diktól nyolcadik osztályokig a megadott ol-
vasmányokból rövid jeleneteket kellett elját-
szani a csapatoknak és ezzel párhuzamosan 
játékos szellemi versengés is próbára tette a 
diákokat. Kora délután sor került az ered-
ményhirdetésre, a korosztályonkénti első 
három helyezett osztályok oklevelet kaptak.

Az ünneplés délután, az Alagi Lóverseny-
pálya bejáratánál lévő Széche-
nyi szobor megkoszorúzásával, 
majd a Piros épület melletti Pe-
tőfi domborműnél az 1848-49-
es forradalomra és szabadság-
harcra emlé kező irodalmi mű-
sorral és koszorúzással zárult.

Katona M. István
A szerző felvételei
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Nyitva tartásunk: H-P.: 08-20 óráig 
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31. Telefon: 06 27 347 721

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

HOMEOPÁTIA - A homeopátia a nem hagyományos gyógy-
módok közé tartozik, lényegében egy szabályozó, regulációs te-
rápia. A homeopátiás szerek által közvetített információk hatá-
sára a szervezet öngyógyító mechanizmusai aktivizálódnak, 
amelyek valamilyen okból addig gátolva voltak. A homeopátia 
elnevezés két görög szóból ered (homoios = hasonló, pathein = 
szenvedni) ami azt jelenti a „hasonló szenvedés” tana. A kezelés 
a hasonlósági törvényen alapul, hasonlót a hasonlóval gyógyít.A 
homeopátia individuális, egyénre szabott gyógymód. A kezelés 
során figyelembe veszi a páciens testi-lelki tüneteit, komplex 
módon serkenti, aktivizálja az addig gátolt öngyógyító folyama-
tokat.
 
 Alkalmazási lehetőségek:

-Terhesség során is jól alkalmazható, amennyiben a hagyomá-
nyos gyógyszerek szedése ellenjavallt a mellékhatások miatt.

A homeopátia előnyei:
Kortól függetlenül bárkinél alkalmazható, csecsemő, gyermek, 
felnőtt, idős egyaránt szedheti. Serkenti a szervezet öngyógyító 
mechanizmusait, erősíti az immunrendszert. Adott betegség 
esetén a homeopátia önmagában is elegendő lehet, de szükség 
esetén a hagyományos gyógyszerekkel együtt is alkalmazható.  
Kemikáliáktól és szintetikus adalékanyagoktól mentes, túlérzé-
kenységi reakciót (allergia) nem okoz. A homeopátiás szerek 
természetestermészetes anyagokból (növényi, ásványi, állati eredet) speciá-
lis módon készülnek. Különböző kiszerelésben kaphatók a 
gyógyszertárakban: globulus, krém, kenőcs, orrcsepp, szem-
csepp, injekció, szirup, tabletta formájában. Akut betegség 
esetén a páciensek önmaguk is választhatnak szereket, a 
gyó-gyulás néhány nap alatt bekövetkezhet, de krónikus beteg-
ség fennállásakor a javulás hosszabb időt vesz igénybe, ilyenkor 
homeopátiában jártas szakember segítségére is szükség van. Ösz-
szefoglalva a homeopátia önállóan alkalmazható, vagy kiegészí-
tő terápiaként a hagyományos orvoslás mellett adható és más al-
ternatív lehetőségekkel is kombinálható gyógymód.

- Akut fertőző gyulladások, légúti 
hurutok, vírusos betegségek, króni-
kus, visszatérő kórképek, allergia, 
hörghurut, asztma, ekcéma, szé-
nanátha, hólyaghurut és emésztési 
problémák esetén.
- Stresszel összefüggő betegségek, 
szorongás, alvászavar és fejfájás.

SHIATSU masszázs - A shiatsu (siacu) a hagyományos Japán 
keleti gyógyászat tudására és tapasztalataira épülő alternatív 
gyógyító eljárás. Segít megteremteni és fenntartani testünk 
energiakeringésének harmóniáját, ezáltal egészségünk megtar-
tásának, különböző fájdalmaik, betegségeink gyógyításának ha-
tékony eszköze. A shiatsu az energiapályák mentén tenyér vagy 
ujjnyomással hozza mozgásba az energia pályákat. A shiatsu az 
embert testi, lelki, szellemi egységben –holisztikusan- látja. A 
kezelés egész testet érinti, ruhában történik, és különleges, kel-
lemes élmény.A shiatsu professzionális gyógymód. Csecsemő 
és gyermek masszás: Több mint masszázs, egy új lehetőség  és 
módszer ahhoz, hogy a gyermekeink jobban fejlődjenek. A 
babák jobban alszanak, kiegyensúlyozottabbak, az immunrend-
szerük megerősödik, így kevésbé alakulhatnak ki testi, lelki be
tegségek. A babamasszázs az érintésművészet egyik alkalmazott 
formája, rendszeres végzése elősegíti az izomrendszer növeke-
dését és a mozgáskoordináció kialakulását. Az aktuális mozgás-
minták gyakorlásával a gyermek mozgásfejlődése tökéletesedik 
és felgyorsul, ezáltal hamarabb jut el a mozgásfejlődés követke-
ző szakaszához. A sikeres mozgáskoordináció kezdetben még 
nagy koncentrációt igényel, de elegendő mennyiségű gyakorlás
sal a mozgásügyesség gyorsan fejlődik. A masszázzsal, mozga-
tással adott ingerek hatására a csecsemő testtudata jobban fejlő-
dik, képessé válik testrészeinek összehangolt mozgatására. Így 
elősegítve az    idegrendszer az intelligencia fejlődését, meg-
előzhetők a fejlődési elakadások, eltérések.

SZÉPSÉG: Kozmetika, Műköröm-manikűr kézápolás, Lézer: 
szőrtelenítés, esztétikai kezelések, Alakformálás: Algotherm, 
Kollagén fény terápia, ULTRACELL - utlrahangos és rádió-
frekvenciás zsírbontás egyben, POWER Q-6000 Nyomásterá-
pia: hullám drenázs jellegű masszázs, mely a kezelés által 
felszabadítot zsírokat a nyirokfolyadékkal együt eltávolítja a 
testből. WELLNESS: Infraszauna, Svéd frissítő és relaxációs 
masszázs, gyógymaszszázs. KÖNYVELŐ IRODA: Pályázat 
írás, Gazdasági mutatók elemzése, Könyvelés, Cégalapítás. 
EGÉSZSÉG: 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, Több 
féleféle masszázs (izületi és izomfájdalmak megelőzése és kezelé-
se), relaxáció, frissítés és kényeztetés.

Egyéb Szolgáltatásaink:

E g é s z s é g - é l e t m ó d

Klinikánk az egészségről...

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

Szépség és egészség Klinika

Nazarmed az egészség őrszeme

EgÉsZsÉg–ÉlEtmóD
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dr. NémEtH gÁBor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 dunAkeszi, bAjcsy-zsilinszky u.1.)

OLVASóI KÉRDÉS:
A februárban felmerült 
témánk folytatása: Mun-

káltatóként a gazdaságilag nehe-
zen megélt 2009. év után a 2010. év 
folyamán már a munkavállalóim-
ra fordított  költségeim  csökkenté-
sével tudom csak a válság hatása-
it orvosolni. Milyen lehetőségeim 
vannak?

 A vállalat értékelése
A kiszervezésre vonatkozó dön-
tés után alaposan értékelni kell 
a vállalat állapotát, elemezve az 
erősségeket és gyenge pontokat 
is. A sikeres átmenetet befolyáso-
ló tényezők a vállalat felkészült-
sége, a felső vezetés szemlélete és 
a szervezeten belüli konfliktus-
lehetőségek. A nagy multinacio-
nális vállalatoknál akár hat hó-
napig vagy még hosszabb ideig is 
eltarthat, amíg sikerül kidolgoz-
ni egy megalapozott megtérülé-
si tanulmányt, és támogatást sze-

rezni hozzá, egy közepes méretű, 
egyszerű üzleti modell alapján 
működő kiskereskedelmi válla-
lat számára pedig egy negyedév 
is elegendő ehhez. Más vállala-
toknál akár hónapokat is igénybe 
vehet a pénzügy, az információ-
technológia és a HR egyesítése, 
ennek alapján pedig a HR BPO 
egységes kezelése. A megalapo-
zott tervezés feltételezi a vállalat 
alapos ismeretét. Az alkalmasság 
tesztelésének egyik módja, ha a 
vállalat egyértelművé teszi, hogy 
milyen kritériumok alapján fogja 
értékelni a kiszervezést és kivá-
lasztani a szolgáltatót. 

Egyes vállalatok HR-egységei 
elkövetik azt a hibát, hogy saját 
maguk irányítják a kiszervezés 
folyamatát. Ez helytelen, a prob-
lémák és nehézségek elkerülése 
érdekében a vállalat kulcsjelentő-
ségű döntéshozóit kezdettől fog-
va be kell vonni a folyamatba. A 
vállalatok általában már koráb-

ban kidolgoztak megfelelő folya-
matokat a felvásárlások, eladások 
és nagyobb szerződések megva-
lósításához.

 Változásmenedzsment
Az alábbi 6 dologra kell figyelni a 
kiszervezésnél:

Ki kell dolgozni egy „víziót” 
arra vonatkozóan, hogy milyen 
lesz a HR funkció a jövőben.

A személyzeti és egyéb veze-
tőknek jól látható módon tá-
mogatniuk kell a kiszervezésből 
adódó változásokat.

A maradó HR alkalmazottak 
bevonása.

Az érintettek sokkal könnyeb-
ben fogadják el a változásokat, ha 
egy nagyobb összefüggés része-
ként, más területek változásával 
együtt látják őket. Fel kell ismer-
niük, hogy az egyes részletek ho-
gyan kapcsolódnak egymáshoz. 

Mindig az adott terület és 
munka jellegétől függ, hogy a 

változásmenedzsment módsze-
reinek mely kombinációját cél-
szerű alkalmazni. Egy új mun-
kaerő-felvételi rendszer létesíté-
se például megköveteli az ezért 
felelős menedzserek, munkatár-
sak és más felhasználók képzé-
sét, a munkaerő-felvételben csak 
kisebb mértékben érintettek szá-
mára ugyanakkor elegendő lehet 
némi gyakorlati segítség is. Meg-
felelő marketing– vagy kommu-
nikációs kampányok sokat segít-
hetnek az alkalmazottak munká-
ját hatékonyabbá tevő új online 
eszközök megismertetésében és 
népszerűsítésében (amilyen pél-
dául a juttatásokra bejelentkezés 
rendszere vagy a személyes ada-
tok önkiszolgáló kezelése).

Új folyamatok és eszközök 
megvalósításakor folyamatosan 
meg kell erősíteni a változások-
hoz való igazodást.

Folytatjuk...

gaZDaság

ikkünk az állami készfizető kezesség mellett igényelhető áthida-
ló kölcsönről szól, melynek első részében a kölcsön általános mű-
ködéséről, paramétereiről írtunk. a folytatásban a személyi és 
egyéb feltételekről esik szó.

a lehetséges kérelmezők első csoportjába azok a munkanélküliek tar-
toznak, akik 2008.09.30-át követően váltak munkanélkülivé és jelenleg is 
álláskeresőek.  Erre a csoportra előírás, hogy  a kölcsön biztosítékául szolgáló 
ingatlan értéke nem haladhatja meg a 30 mft-ot, ill. az az adós lakó– ill. tar-
tózkodási helyéül szolgál. további feltétel még, hogy az eredeti kölcsönszer-
ződés megkötésére 2009.06.30-ig sor került és a kölcsön összege nem halad-
ta meg a 20 mft-ot.

a kérelmezők második csoportját azok az adósok alkotják, akik átmeneti fi-
zetési nehézségekkel szembesülnek. a fizetési nehézség ténye azaz a tehervi-
selő képesség romlása akkor fogadható el, ha adós igazolja, hogy a törlesztő 
részlet megfizetése negyedével nagyobb terhet jelent a számára, akár a nettó 
jövedelem csökkenése, akár a törlesztő részlet emelkedése miatt következett 
az be. Korlátozás, hogy az eredeti kölcsön törlesztő részlete ekkor sem halad-
hatja meg a háztartás nettó jövedelmének 60 %-át, valamint maga a korábbi 
kölcsönösszeg is maximum 15 ill. 20 mft volt – a 15 mft az 5 főnél kisebb lét-
számú háztartásokra vonatkozik. 

az áthidaló kölcsönt annál a banknál kell kérelmezni, amelyik az eredeti hi-
telt nyújtotta és minden olyan dokumentumot csatolni kell, ami az álláskeresői 
státuszt, ill. a háztartás nettó jövedelmét igazolják. figyelem, akik a fizetési ne-
hézségeik miatt szeretnék igényelni az áthidaló kölcsönt, azoknak  a kérelmet 
már a nehézségek bekövetkezését követő hónapban be kell nyújtani.

c

ÚTIKAlAuz BANKÜgyEKhEz
segítség A lAkáshiteleseknek!?  (2. rész)

gacsal Tamás
pénzügyi-, hitel– és befektetési tanácsadó

Dunacredit hiteliroda
Dunakeszi, garas u. 18. tel: +36-70/423-2298, gacsalt@t-online.hu

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.

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.

•  Cégünk keres gyakorlott NC illetve CNC technológust Budapest környéki munkahelyre. 
Tel.: +36-20-667-5506, +36-20-589-9239

•  Dunakeszin, Dunához közel, 150 négyszögöles, összközműves építési telek eladó. 
Irányár: 18,5 millió Ft. Tel.: +36-30-258-0298

•  CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés. Érd.: 10-15 óráig. 
E-mail cím: lolo2009@freemail.hu, Tel.: +36 70 620 9901, 06-32-769-001

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

• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2. Házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771
• Látnok-jósnő. Telefon: +36-30-350-9565
•  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, 27-337-353

Apróhirdetések
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Hosszú évek óta már 
rutinosan írtuk a pá-
lyázatokat a minisz-

tériumi, a Nemzeti Kulturá-
lis Alap és más szervezetek ál-
tal évente kiírt felhívásokra, és 
szép nyereményekkel is büsz-
kélkedhetünk. A nagyobb lép-
tékű fejlesztéseket azonban az 
Európai Uniós pályázatok biz-
tosítják. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy elindulunk a Társadal-
mi Megújulás Operatív Prog-
ram „Tudásdepo-Express”– A 
könyvtári hálózat nem formá-
lis és informális képzési szere-
pének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében című 
pályázaton. Tervünket a Kép-
viselő Testület támogatta, amit 
ezúton is köszönünk. Mit sze-
retnénk elérni? 

Azt, hogy könyvtári rend-
szerünk a korszerűbb techno-
lógiával biztosított szolgáltatá-
sokon keresztül jobb hatásfok-
kal szolgálja a lakosság igénye-
it. Adatbázisok létrehozásával 
és a távoli elérésű, könyvtári 
online szolgáltatások megva-

lósításával segítsük a minősé-
gi oktatást, az informális kép-
zést. Figyelmet fordítunk az új 
lakossági rétegekre, a várost 
körülölelő lakóparkok lakóira, 
kibővítjük az otthonról 24 órán 
keresztül elérhető web-alapú 
szolgáltatásokat. Gondosko-
dunk szolgáltatásaink sokré-
tű bemutatásáról, felhasználói 
képzéseket, konzultációs fog-
lalkozásokat szervezünk. Se-
gítjük a gyermek és az ifjúsá-
gi korosztály, ezen belül a szo-
ciális szempontból hátrányos 
helyzetű fiatalok eligazodását 
az Internet világában, előtérbe 
helyezve az olvasás és a tanulás 
fontosságát. Áttekintve az is-
koláskor alatti nevelés lehető-
ségeit, közös könyvtári és csa-
ládi programokon keresztül 
segítjük a kisgyermekek korai 
szocializációját.

A nagyszabású Olvasó Vá-
ros programunkkal az olvasá-
si és digitális kompetenciák fej-
lesztését célozzuk meg. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a település 
történetének széleskörű megis-

Könyvtári tervek rövidtávon

Segítene az EU-s pályázat
nApjAinkbAn Az intézményeink működését, A fenntArtói támogAtás kiegészítését pályázAtok 
benyújtásávAl és főleg megnyerésével segíthetjük elő. szolgáltAtásAinkhoz így lehet  
korSzErűBB tEcHNoLógiÁt aLkaLmazNi, jó miNőSégi tEcHNikai ESzközökEt  
VÁSÁroLNi, vAgy kiAdványokAt megjelentetni. könyvtárunk most egy európAi uniós pályázAt 
benyújtásárA készül, és hA sikerrel járunk, fő céljAink és egy kicsit álmAink is vAlórA válhAtnAk, 
természetesen A lAkosság korszerűbb könyvtári ellátásA érdekében.

PályáZat

A térség legjobb 
feltételeivel
adunk EMELT 
összegű
AZONNALI hitelt
arany ékszerekre!

ZÁLOGFIÓK és ÉKSZERÜZLET
DUNAKESZI, Fő út 122.

Telefon: 06-27/633-963 • Mobil: +36-30/714-0977

Nyitva tartás: H-P.:  8.00 – 16.00 óráig

CSAK 
NÁLUNK,

CSAK
MOST!!!

Ha 50.000 Ft záloghitelt vesz fel, 
vagy 40.000 Ft felett vásárol arany ékszert,  

egy arany medált kap ajándékba.

AKCIÓS ÉKSZEREK, amíg a készlet tart!
Törtarany és fazon-arany felvásárlás  

magas áron, beszámítás, csere.

Új arany: 5800,− tól
Használt arany: 4800,− tól

Akciós arany: 3700,-

mertetésére, a gazdag helytör-
téneti információk kutatására, 
adatbázisba szervezésére, hon-
lapunkon történő közzététe-
lére. Korszerű, többnyelvű in-
teraktív könyvtári honlapot 
tervezünk, melyen keresztül 
szolgáltatásaink széles körét is-
merheti meg és használhatja a 
felnőtt lakosság és a fiatal kor-
osztály egyaránt. Pályázatunk 
megvalósításában együttmű-
ködő partnerként számítunk 
az önkormányzatra, az oktatási 

intézményekre, iskolai könyv-
tárakra, a kistérségünk könyv-
táraira, a város lakosságára. Pá-
lyázatunkról részletesebb in-
formációk a honlapunkon ta-
lálhatók. Felmerül a kérdés, mi 
lesz akkor, ha nem nyerünk. A 
megfogalmazott célok termé-
szetesen érvényesek, ezek meg-
valósításán fáradozunk, csak 
kisebb lépésekben, a rendelke-
zésünkre álló anyagi források 
függvényében.

Csonka Mária
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„Biztonságra és kiszámíthatóságra
vágyunk mindannyian"

KÖZÉlEt

– Változások előtt áll Magyarország. Or-
szágunk gazdaságát romba döntötte nyolc 
év szocialista kormányzása. Az államadós-
ság két és félszeresére nőtt (ma több mint 20 
668 milliárd forint), vagyis minden magyar 
emberre – a csecsemőket is beleértve – fejen-
ként több mint 2 millió forint adósság jut!

Magyarországot újjá kell építeni, és ezt a 
gazdaság talpra állításával kell kezdeni. A 
magyar gazdaságnak magyar lábon kell áll-
nia, és meg kell védeni a magyar gazdaság 
erőforrásait: a termőföldet, a vízkészletet, a 
kiváló magyar árukat, a magyar termelőket 
és a fogyasztókat.

Helyre kell állítani a termelés becsületét: 
a következő kormánynak garantálnia kell, 
hogy a munka és a teljesítmény lesz a meg-
becsülés alapja, nem pedig a spekuláció.

Új alapokra kell helyezni a gazdaságot, 
munkahelyek százezreit kell megteremteni, 
meg kell állítani az oktatás tönkretételét, az 
egészségügyi ellátórendszer szétzüllesztését. 
A feladat nem kevés, s mindezekhez elő kell 
teremteni a szükséges pénzügyi fedezetet is. 
Ez a feladat az új kormányra, az új többség-
re vár. A magam részéről ebben a munkában 
szeretném kivenni részem, segítve a válasz-
tókörzet településein élő polgárokat.

– Ön munkáról beszél. Az itt élő embere-
ket azonban az ország dolgai mellett az is 

érdekli, mi lesz a jövőben szűkebb pátriár-
kájával.

– Ahogy József Attila fogalmazott, dol-
gozni csak pontosan, szépen érdemes. Ezért 
tartom fontosnak hogy még a választások 
előtt minden, a választókörzethez tartozó 
településen sikerült az ott lakókkal együtt-
működve megismerni a gondokat, problé-
mákat, megoldandó feladatokat. E konkré-
tumok ismerete nélkül csak ködös ígéreteket 
tehetnék, így viszont látom, milyen komoly 
feladat hárul rám, amennyiben a választó-
polgárok többsége megtisztel bizalmával. 

– Az elmúlt néhány hét tapasztalatai 
alapján hogyan látja, mit várnak az új kor-
mánytól az emberek?

– Biztonságra és kiszámíthatóságra vá-
gyunk mindannyian. Többen is kérdez-
ték tőlem, van-e egyáltalán mozgástér 
a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben? 
Mindannyiójuknak azt tudtam válaszolni, 
hogy igen. Mert nem lehet elvárni, hogy be-
induljon a gazdaság motorja, miközben Eu-
rópa legmagasabb adóival és felesleges bü-
rokratikus terhek garmadával teszik tönkre 
a kis– és közepes vállalkozásokat. Azt sze-
retnénk, ha sötétedés után is biztonságosan 
közlekedhetnénk az utcákon, s a közbizton-
ság megteremtése érdekében egy erős, ha-
tározott, polgárbarát rendőrség működne. 
Vagy már korábban is említettem az egész-
ségügyet. Ha nem tudjuk megállítani az or-
vosok és nővérek tömeges külföldre ván-
dorlását, akkor színvonalas egészségügyi 
ellátást sem lehet biztosítani. Olyan égető 
problémák ezek, melyekben gyorsan és ha-
tározottan kell döntenie az új kormányzat-
nak, a parlamenti többségnek.

– A dunakesziek életében egyre nagyobb 
problémát jelent a sűrűsödő és zajos át-
menő forgalom, az önkormányzat számá-
ra pedig egyre komolyabb áldozatvállalást 
követel az intézményhálózat fenntartása. 
Országgyűlési képviselőként ezekben az 
ügyekben milyen megoldásokat tudna kí-
nálni az itt élőknek?

– Dunakeszi egy dinamikusan fejlődő és 
szépülő agglomerációs település, köszön-
hetően az itt élő emberek és a város veze-
tői lelkiismeretes munkájának. Úgy vélem, 
önkormányzati képviselőként, majd az el-
múlt években alpolgármesterként komolyan 
szembesülhettem a helyi polgárok gondja-

ival, igényeivel, s amennyire erőmből tel-
lett, igyekeztem a problémákat, elvárásokat 
a megoldások irányába terelni. Ha a válasz-
tók bizalmából én képviselhetem Dunake-
szit az Ország házában, minden tudásommal 
és igyekezetemmel azon leszek, hogy a város 
fejlődését szolgáljam. Mindannyian tudjuk, 
hogy ugyan sikerült új bölcsődei és óvodai 
férőhelyeket önerőből és uniós támogatással 
létrehoznunk, azonban égető szükség lenne 
új bölcsőde és óvoda építésére. De említhet-
ném a Szakorvosi Rendelőintézetet, amely-
nek működését évente közel 80 millió forint-
tal támogatja az önkormányzat, melyet tel-
jes egészében elvisz a működtetés, fejlesztés-
re pedig igen nagy szükség lenne. Fontosnak 
tartom azoknak a forrásoknak a felkutatását, 
melynek révén ezeket a helyi gondokat orvo-
solni tudnánk az előttünk álló néhány eszten-
dőben.

Végezetül engedjenek meg még egy gon-
dolatot. Felelősek vagyunk országunkért, la-
kóhelyünkért, közös jövőnkért. Ezért arra 
kérek minden dunakeszi polgárt is, hogy áp-
rilis 11-én szavazatával támogassa a válto-
zást. Mert itt az idő a cselekvésre.

hAmArosAn urnák elé járulhAtunk és dönthetünk Arról, kiknek szAvAzunk 
bizAlmAt, hogy Az elkövetkező négy évben irányítsA országunkAt. ön, mint 
országgyűlési képviselő-jelölt, hogyAn látjA hAzánk helyzetét?

KolláR AlBIN, a Kőrösi csoma 
sándor általános iskola nyugalmazott 
igazgatója: Dióssi csabával éveken 
át építő, városunk fejlődését szolgáló 
munkát tudtunk közösen végezni, mind 
a Kőrösi iskolával, mind a körzetemmel 
kapcsolatos kérdésekhez mindig segítő-
készen állt hozzá. személyében megbíz-
ható, Dunakeszi iránt elkötelezett embert 
ismertem meg, aki meggyőződésem sze-
rint országgyűlési képviselői munkáját is 
ezen elvek alapján végezné.

SzABÓ KATAlIN, egyetemi hall-
gató: „Bár négy gyermeke közül a két 
idősebb már gimnazista, fiatalos szem-
léletével megérti és képviseli a mi kor-
osztályunkat."
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A szocialisták vezette kormányzás idején 11 milliárd forintot meghaladó fejlesztések történtek a 3. sz. választókerület településein. 
Ebből több mint 7 milliárd forint volt a támogatás. 

Dunakeszire 356 tételben több mint 3,4 milliárd forint fejlesztési-működési támogatás érkezett. Az Önkormányzat és intézményei 
1,2 milliárd forintot, vállalkozások 2,1 milliárd forintot, civil szervezetek 104 millió forintot, magánszemélyek 35 millió forintot, néhány 
százezer forinttól a többszáz millió forintig terjedő összeget kaptak. Bővült a csapadékvíz-elvezető rendszer, a csatorna-hálózat, utak 
aszfaltozására került sor, környezetvédelmi szempontból is fontos a szennyvíztisztító rendszer kapacitásának bővítése. Vállalkozások 
sokasága kapott gépek, berendezések, termelési rendszerek megújítására fejlesztési támogatást, agrárvállalkozások termelési támogatást. 
E fejlesztések eredményeként számos dunakeszi vállalkozás tudott új munkahelyeket teremteni, tudta piaci pozícióját javítani. Civil 
szervezetek működésükhöz, programjaik megvalósításához kaptak kisebb-nagyobb összegeket, melyek segítségével színes kulturális-
szabadidős programkínálatot tudtak biztosítani a Dunakeszin élőknek, az ide látogató érdeklődőknek. Nagyon sokan e támogatások 
segítségével tudták felújítani, modernizálni otthonaikat. És még a Megyeri-hídról, az M0-s körgyűrűről, a váci kórház rekonstrukciójáról, 
a bérek, a családi pótlék, a nyugdíjak emelkedéséről nem is beszéltünk. Ezek mind megcáfolhatatlan tények.

A fejlesztéseket folytatni kell.
Magyarország a világgazdasági válság közepette is megőrizte stabilitását. Ez alapját jelenti a minden ember életminősége folyamatos 

javulását eredményező fejlesztések folytatásának, az oktatás, a szociális ellátások, az egészségügyi rendszer modernizációjának. 
Ennek képviseletére vállalkozik a Magyar Szocialista Párt, ennek képviseletére vállalkoztam én, itt Dunakeszin, Pest megye 3. sz. 
választókerületében.

Az Ön támogatásával büszkeségre okot adó fejlesztéseinket folytathatjuk. 
Minden nehézségünk ellenére az elmúlt években együtt voltunk sikeresek s együtt továbbra is sikeresek lehetünk.

Fábry – Önért, a fejlesztések pártján!

Újságreklám a4 Dunakeszi.indd   1 2010.03.10.   18:24:38
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– Elöljáróban azt, hogy ez (is) veszélyte-
len, fájdalom mentes orvosi beavatkozás. 
Ennek alkalmával a páciensnek hanyatt 
kell feküdnie a vizsgáló ágyon. Meg-
határozott színkód szerint csuklói-
ra és bokáira egy-egy gumiszalaggal 
ellátott fémelektródát rögzítenek. 
Az elektródával érintkező bőrfelü-
letet vízzel benedvesítik, vagy gél-
lel bekenik, az kellemetlenül hű-
vös lehet. Az elektródák másik 
vége a szív elektromos jeleinek fel-
dolgozására alkalmas készülékhez 
csatlakozik. A mellkasra is helyeznek 
6 elektródát, melyek helyzete szintén 
anatómiailag előre meghatározott. A vizs-
gálat közben nem lehet mozogni vagy be-
szélni, mert a légző izmok mozgása és a kü-
lönböző zajok a mérés pontosságát károsan 
befolyásolják.

– Mit és hogyan lehet vizsgálni az EKG 
készülék segítségével?

– A szív által keltett elektromos jelzéseket 
a készülék átalakítja, és papírszalagon gör-
be formájában rajzolja meg. Az elektromos 
jeleket általában 6 vagy 12 különböző elve-
zetésben ábrázolják, vagyis az EKG-szala-
gon ennyi görbe látható. A mai útmutatók 
szerint elengedhetetlen a 12 csatornás EKG  
készítése.  

Vizsgálható vele a percenkénti szívveré-
sek száma, azok szabályossága, a szív inger-
képzése, ingervezetése, ritmuszavarok, in-
gervezetési zavarok, a szívizomzat oxigén-
hiánya, károsodása. 

Számos egyéb kórállapot mellett infor-
mációt ad többek között a szívet alkotó 
kamrák falának nagyságáról, de az alkal-
mazott gyógyszerek szívműködést befo-

lyásoló hatásairól vagy azok nemkívánatos 
mellékhatásairól is. 

– Amikor valakinek komolyabb pana-
szai vannak, olyankor kerül sor a terhelé-
ses EKG vizsgálatra. Mit jelent ez?

– Noha különösebb előkészületre nincs 
szükség, közvetlenül az EKG vizsgálat el-
végzése előtti fizikai terhelés (pl. felmene-
tel a lépcsőn) megváltoztathatja a görbét. 
Pár perc pihenés után azonban a szív ismét 
nyugalmi állapotába kerül. Vannak olyan 
betegségek, amelyeknek az EKG-n kimu-
tatható jelei csak terhelésre jelentkeznek. 

Egy átlagos, nyugalmi állapotban végzett 
EKG vizsgálat nem tükrözi a beteg koszo-

rúér állapotát. Ezért előfordulhat, hogy fi-
zikai terhelés (pl. kerékpár vagy futó-

pad használata) közben kell, hogy fel-
vegyék az EKG-görbét. Ezt neve-
zik terheléses EKG-nak.  Hasznos, 
ha tudjuk azt is: bizonyos ritmus-
zavarok nem észlelhetők folyama-
tosan, ezért a véletlenszerűen meg-
választott időpontban elkészített 
EKG-n nem mutathatók ki. Ilyen-
kor 24-órás folyamatos vizsgálatot 
végeznek hordozható EKG-készü-
lékkel, ami ugyan csekély kellemet-
lenséget okoz ugyan a betegnek, de a 
státuszának megállapításához nélkü-
lözhetetlen adatok ismerhetőek meg 
általa. 

Ez a Holter-vizsgálat. A folyamato-
san rögzített adatokat végül számító-

géppel értékelik ki.
Ezek az adatok – kiegészítve az egyéb el-

végzett vizsgálatok eredményeivel s össze-
vetve a páciens által addig és akkor szedett 
gyógyszerekkel – képezik a további keze-
lés és gyógyítás alapját. Az EKG vizsgálat 
– amelyhez minden háziorvosi rendelőben 
megtalálható az eszköz – olyan beavatko-
zás, amelyhez nem kell megvárni a men-
tőt, vagy a szakorvost: a családorvosok már 
az egyetem harmadik évében megkezdik a 
vele való munkát, és aztán életük végéig ta-
nulják...

rvosi rovat

Szívpanaszok vizsgálata  (3. rész)

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. 

két korábbi lapszámunkban a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, dr. metz Edit 
angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost arról faggattuk: mit tudhatunk mi, laikusok a szívkatéterezés ap-
ropóján akár a legegyszerűbb vizsgálatról, a vérnyomásról és annak méréséről? most azzal zárjuk a szívpana-
szok vizsgálatát összegző témát: mit kell tudnunk az ekg-ról?

MESEBOLT
Gyermekruha bolt

Márkás (Next, Gap, M&S, Early Days, George) 
használtruhák egyenesen Angliából

Scamp bodyk
ÚJ sapkák, harisnyák, zoknik

AKciÓS RUHÁK
Dunakeszin, a Toldi lakóparkban,

közvetlenül a Spar és az épülő óvoda mögött.
Szent László utca 3.

Tel.: 06-20-235-7289
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LEHET MÁS  A POLITIKA!  SZAVAZZON A JÖVŐRE! 
 Kedves dunakeszi 

Polgár! Immár 
hivatalos 
képviselőjelöltként 
köszöntöm Önt! 
Lukácsi Bálint 
vagyok, a Lehet 
Más a Politika 
képviselőjelöltje, 26 

éves végzős környezetmérnök hallgató. 

Miért szavazzon rám, és a LEHET 
MÁS a POLITIKA Párt listájára? 

 Mert az LMP mögött nem állnak 
gazdasági lobbik. 

 Mert nem érdekcsoportokat, hanem 
felelős, gondolkodó, tenni akaró 
állampolgárokat képviselünk. 

 Mert csak az LMP-nek van nyílt 
kampányszámlája, így csak mi 
tudunk elszámolni a költségeinkkel. 

 Mert csak az LMP-nek van olyan 
gazdasági programja, mely biztos 
jövőt jelent, mind vidéken, mind 
a városokban. 

 Mert csak az LMP áll ki a 
korrupció felszámolásáért, 
összefogva több civil szervezettel 
(pl. a Transparency International-
lel). 

 Mert fiatalok vagyunk, frissek, újak.  
Jelöltjeink nem elhasznált 
politikusok. 

 Mert Dunakeszin minden gyereknek 
joga van óvodába és iskolába 
járni. 

 Mert a város túlnépesítés után 
Dunakeszi a zöld fordulatra 
vár. 

 Mert most részese lehet egy 
történelmi lépésnek: közösen 
megmutathatjuk, hogy igenis 
szükség van a megújulásra! 

 Mert 9%-os szavazóbázissal, 
biztos Parlamenti pártként mérnek 
minket. (Nézőpont Intézet márc. 11.)   

 Mert az Országgyűlésben 
dolgozni is lehet! 

Akkor lesz más a politika és más az 
ország, ha támogatását nem rejti 
véka alá. Ha nem csak drukkol 
nekünk, de segít is abban, hogy 
legyen más a politika. 

program/lakossági fórum: 
www.lukacsibalint.hu 

www.lehetmas.hu 

Kapcsolat: 
e-mail: lukacsi.balint@lehetmas.hu 

tel: +36-70-341-9094 

 

ProgramajáNló

Április 7. szerda 18.30
Magyarság Klub:

„Bábel előtt?”- beszélgetŐs sorozat 
az emberiség nyelvéről, a magyar 

nyelv titkáról, múltról, jövőről
Előadó: Rátki Zoltán

Belépő: 300.-Ft

Április 7. szerda. 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
A költészet Napja. Emlékezés Jó-

zsef Attilára

Április 9. péntek 19 óra
Uray György Színház:

A hallei
Belépő: 800.-Ft

Április 10. szombat 17 óra
Terítéken a költészet c. karikatúra ki-

állítás megnyitója
Kiállító művészek: Bacsa Gergely, 
Békési József (Joe), Gáspár Imre, 
Halász Géza, Marabu, Rák Béla, 

Tonio, Zsoldos Péter

Április 14. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándu-
lása: Hortobágy és a Nemzeti Park 

kincse, Kilenclyukú híd

Április 14. szerda 19 óra
A tudás szerdája előadássorozat:

A Szellem ereje
Takács Zoltán időfizikus előadása

Belépő: 700.-Ft

Április 15. csütörtök 19 óra
A Csík Zenekar koncertje

Április 17. szombat 18.30 óra
Jótékonysági hastáncest a rászoru-

ló gyermekek javára
Belépő: 2.500.-Ft

Gyermek/nyugdíjas belépő:  
1.000.-Ft

Támogató jegy: 1.800.-Ft

Április 17. szombat 19 óra
Uray György Színház:

Bolondtalanítás
(15 éven felülieknek!)

Belépő: 800.-Ft

Április 21. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután

Vetítés: Kőszeg és környéke

Április 21. szerda 19 óra
Magyarság Klub:
A magyar Passió

(A magyarság üdvtörténete)
Szántai Lajos előadása

Belépő: 500.-Ft

Április 23. péntek 18 óra
A Magyar Művészetoktatás Napja:

Tanári hangverseny

Április 24-25.  szombat-vasárnap 
10-18. óráig

A Vándorfény Galéria kiállítása és 
vására

Április 28. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándu-

lása:

Hajókirándulás Ráckevére  
Budapestről

Április 28. szerda 19.
A Tudás szerdája előadássorozat:

Ébredés a Hosszú álomból
Takács Zoltán időfizikus előadása

Belépő: 700.-Ft

Április 30. péntek 19 óra
Uray György Színház:

Bolondtalanítás
(15 éven felülieknek!)

Belépő: 800.-Ft

Április 30. péntek 19 óra
Tankcsapda koncert

Belépő: 3.000.-Ft

Kézműves foglalkozások:
Április 17. szombat 9-13 óráig

Selyemfestés

Április 13. kedd és 27-én 15.30 
órakor

Gyöngyfűzés

Április 20. kedd 15.30
Szövő Klub

VOKE József Attila Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

2010. április havi programja
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Az ajánlataink 2010. február 15-étôl visszavonásig, új T-Home lakossági internet-elôfizetôkre érvényesek, 1 év hûségidôvel! Szélessávú internet-
ajánlataink a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein érhetôk el, mûszaki felmérés eredményétôl függôen. Amennyiben az elôfizetô 
jogosult T-Home internetkedvezményre, a T-Home internetkedvezmény is 0 Ft az elsô 2 hónap alatt. Az akciós ajánlat egyéb speciális helyi ajánlatokkal 
nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körû, részletek és szerzôdéskötési feltételek: 1412, www.t-home.hu, T-Pontok és T-Partner üzletek.

www.t-home.hu

Szupergyors otthoni internetcsomagok, 1 év hûségidôvel
2 hónapig 0 Ft-os havidíjért!
A T-Home otthoni internettel szélsebesen, Kábelnet Maximum csomagban akár 80 Mbit/s sebességgel 
jönnek az élmények, ráadásul most új elôfizetôinknek, 2 hónapon át 0 Ft-os havidíjért. Használd ki Te 
is a szélessávban rejlô lehetôségeket! Töltsd fel saját Tavaszi szél videódat a www.netslager.hu oldalra 
legkésôbb 2010. március 28-ig, szerepelj együtt Freddie Mercuryval a T-Home reklámfilmjében és nyerd 
meg az értékes nyeremények egyikét!

Ajánlatainkért hívd a 1412-t vagy látogass el a T-Pontokba!

Internet akár

80
(garantált 16 Mbit/s)

letöltési sebességgel!

Maximális /garantált feltöltés

5 Mbit/s / 1 Mbit/s.

Mbit
/sec

A tavasz netslágere

Szilvás Bence ezüstérmes lett 60 m 
gátfutásban, távolugrásban valamint 
a 4x200-as váltó tagjaként a Fedett 

Pályás Serdülő Országos Bajnokságon, 
melyet március első szombatján rendez-
tek meg. Balszerencse vagy reális helyezés 
a fiatal atléta szereplése? Erre 
a kérdésre kerestük a választ 
Maracskó Pál tanítványával.  

- Csalódásként érted meg, 
hogy „csak” ezüstig jutottál az 
Országos Bajnokságon?

- Igen, de sajnos éreztem, 
hogy nem lesz meg az első hely a 
távolugrásban és a gátfutásban, 
mert a későbbi győztes (Boda 
Ákos) kitűnt a mezőnyből.

- Úgy tűnt, gátfutáson meg-
szorongathatod.

- Én is így éreztem, de a raj-
tomat elrontottam. Nekem még 
nagyon új volt a kiugrásmérővel 
ellátott rajtgép és nem akartam 
kiugrani, mert akkor kizárnak. 
így viszont a rajtom kicsit las-
sabbra sikerült.

- A távolugrásnál sem kel-
lett volna sok, pontosan 12 cen-
timéter.

- Szerettem volna megnyer-
ni a távolugrást és egész jókat 
is ugrottam, de csak nem sike-
rült túlszárnyalnom ellenfelem 
eredményét. Volt egy nagy ug-
rásom, amivel talán nyerhettem 
volna, de sajnos fél centit belép-
tem, így meg kellett elégednem 
a második hellyel.

- Harmadik egyéni számod-
ban, a magasugrásban a ne-
gyedik lettél. Mi hiányzott az 
előkelőbb helyezéshez?

- Többen is megugrottuk a 
155 centimétert. Ekkor dőlt el, 
hogy 160 centiméter kell a do-
bogós helyezésekhez. Sajnos én 
nem tudtam átugrani, míg hár-
man igen, így én „csak” a ne-
gyedik lettem. 

- Pedig egy jó ugrással akár 
nyerhettél is volna. Fejben nem 
sikerült összerakni az ugrást?

- Mielőtt neki készülök az 
ugrásoknak átgondolom mi fog 
történni, de néha úgy látszik, 

nem nagyon hiszek magamba.
- Sok időd nem volt keseregni, hiszen a 

nap zárásaként tagja voltál a Dunakeszi 
VSE 4x200-as váltójának, amely a Delfin 
SE mögött a második helyen ért célba.

- Isztl Tamás volt az első futónk, én a 

második, Bundy Gergely a harmadik, míg 
Rády Zoltán volt a befutónk. Próbáltunk 
mindent kiadni magunkból. Most ennyi 
volt bennünk. Remélem, legközelebb még 
jobbak leszünk.

- Összességében mennyire vagy elége-
dett?

- Sikerült javítanom az eddigi eredmé-
nyeimen és büszke vagyok a váltónk tel-
jesítményére is, így nem lehet panaszra 
okom. 

Nagy Attila

sPort

Ezüstös szombat
Interjú egy ifjú tehetséges atlétával
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Rövidpályás nagymenő a jégről
alig jött haza az olimpiáról, már a világbajnoki szereplés
lebeg Huszár Erika szeme előtt

sokAn voltAk négy évvel ezelőtt, Akik kicsúszott eredménynek vélték HuSzÁr Erika 4. helyét A 
torinói téli olimpián rövidpályás gyorskorcsolyábAn. ám A három éve dunAkeszin élő sportoló 
AzótA európA-bAjnoki érmekkel – köztük ArAnyérem is – bizonyítottA, tAgjA lett sportágA szűk 
elitjének. A nemrég véget ért vAncouveri téli olimpián pedig ismét A legeredményesebb mAgyAr 
sportolóként zárt. erikA nem ül A bAbérjAin, hAnem már készül A világbAjnokságrA.

elteltével már edzeni mentem, hisz rövide-
sen itt az egyéni és a csapat-világbajnokság.

– Az Európa-bajnoki érmek, valamint a 
remek olimpiai szereplés nemcsak dicsőség, 
hanem egyben kötelez is. Mivel lenne elége-
dett a világbajnokság után?

– Ez a világbajnokság erősebb lesz, mint 
az olimpia. Amíg Vancouverben csak a leg-
jobbak léphettek jégre, addig a vb-n minden 
országból két-három versenyző indulhat. 
Noha az olimpián 1500 méteren értem el a 
legjobb eredményt, most leginkább ötszá-
zon szeretném megmutatni, valójában mire 
vagyok képes. Legtitkosabb álmom, hogy 
bekerüljek a legjobb nyolc közé.

– Arról álmodott már, hogy mire költi 
azt a 11,6 millió forintos jutalmat, amit az 
olimpiai pontszerzéseiért kap?

– Bevallom, még nem gondolkodtam er-
ről, és a szezon végéig nem is akarok ezzel 
foglalkozni. Noha azt tudtam, hogy a nyá-
ri olimpiára meghatározott jutalmakat mi is 
megkapjuk jó szereplés esetén, azért az ösz-
szeg nagysága meglepett.

– Egy ideje már Dunakeszin él barátjá-
val, az Újpest jégkorong-csapatának ka-
pusával. Megtalálta ebben a városban azt, 
amit keresett?

– Három éve élek Dunakeszin, és az edzé-
seken kívül szinte minden időmet ebben 
a nagyon hangulatos kisvárosban töltöm. 
Minden megvan itt, ami a tökéletes pihe-
néshez és regenerálódáshoz csak kell. A há-
zunkhoz közel kiépített kerékpárút is a szí-
vemhez nőtt, hisz kedvesemmel rengeteget 
kerekezünk erre.

B. Molnár László

– Gratulálunk a vancouveri eredményei-
hez, amivel a legeredményesebb magyar 
sportoló lett a téli olimpián. Ön mennyire 
elégedett a teljesítményével?

– Bevallom, kicsit felemásak az érzéseim. 
Azzal nagyon elégedett vagyok, hogy 1500 
méteren a legjobb európaiként végeztem a 
hatodik helyen, viszont kis csalódást okoz-
tam magamnak ötszázon, ugyanis ezen a tá-
von is hasonló jó szereplést vártam magam-
tól. És akkor még nem beszéltem az ezren 
történt kizárásomról, amit azóta visszanéz-
tem, és abszolút jogtalannak tartok. Ez bi-
zony sokáig tüske lesz bennem… Viszont a 
váltóban szerzett ötödik hely sok mindennel 
kárpótolt.

– A mai válságos helyzetben is meg kell 
kérdeznem: a torinói remeklés után azt a 
támogatást kapták meg, amit megérdemel-
tek? Jutott elég pénz a felkészülésre?

– Nyugodtan ki merem mondani, hogy 
a korábbi eredményeink alapján jóval több 
támogatást érdemeltünk volna. Torinót kö-
vetően két évig csak edzettünk, nem jár-
hattunk a Világkupa versenyeire. Ugyan ez 
utóbbi az elmúlt két évben megváltozott, ám 
ez nemzetközi szinten csak arra volt elég, 

hogy éppenhogy el-
hagyjuk a torinói 
szintünket. De össze-
szorított fogakkal, a 
körülményeket elfo-
gadva keményen ké-
szültünk, és amikor 
az Európa-bajnoksá-
gokon halmoztuk az 
érmeket, nemcsak 
magunknak bizo-
nyítottuk be, hogy 

igenis a nemzetközi élmezőnyben van a 
helyünk. És ezt most Vancouverben is bizo-
nyítottuk.

– Ez így van, ráadásul nem is saját pengé-
jével verte el egész Európát 1500 méteren…

– Hát, igen, még szerencse, hogy a cipőm 
a sajátom volt. Viszont a pengém a sok élezés 
miatt deformálódott, ezért kellett kölcsön-
pengével versenyeznem. Nem szerencsés ál-
landóan cserélgetni a pengéket, éppen ezért 
megtartom erre a szezonra a kölcsönkapot-
tat…

– Noha alig jött haza az olimpiáról, már-
is a szezon még hátralévő versenyeire gon-
dol? Semmi pihenés, lazítás?

- Számomra éppen elég volt az olimpiát 
követő egy hét a pihenésre. 

Nem vagyok egy lazítós típus, és egy hét 

Dunakeszi  Polgár26
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A fagykár okozta káros
vízelfolyás megelőzése  

a Fogyasztó  
és a Szolgáltató
közös érdeke!

A vízmérő és szerelvényei
fagy elleni védelme

a fogyasztók felelősségi körébe tartozik,
ezért kérjük óvja, védje szerelvényeit,

pénzt, fáradtságot takarít meg.
dMRV zrt.

Pomázon megújult arculattal 
várja kedves vendégeit a 

Négy Szürke Söröző 
(profi pókerasztal, biliárd, 
nyerőgépek),  
kulturált  
kiszolgálás.

• CNC-gépkezelői végzettséggel állást 
keresek. Tel: +36-70-272-1092
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, 
laminált padlólerakást, csiszolást, lak-
kozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177
• Magyarország legnagyobb 
társkeresőjében biztosan megtalálja 
párját! Cronos Iroda: Vác, Dunakeszi,  
14 órától +36-20/566-5047
• Költözés miatt eladó villanysütős 
gáztűzhely: 30.000 Ft. Tel.: 06-27/332-859

Apróhirdetések

Okleveles bAbySITTer képzés Vácon. Munkalehetőség  
a Dunakanyarban. Tanfolyam indul: Március 22., Április 23.

T.: +36-20-566-5047   www.vac.ctk.hu

január 9-én az óvodások orszá-
gos sakkversenyén Kovács tamás 
(alagi óvoda) versenyzője a 10. 
helyen végzett.

január 30.  vácon a 16. szalkai 
Dezső országos nyílt csapat em-
lékversenyen jól szerepeltek az 
alagi sakkozók: 

Alsó tagozat: 6. alagi DsK 
(Kovács  Dániel, sípos  andrás, 
orbán  márk)

Felső tagozat: 2. alagi DsK 
(Dióssi csaba, Bernáth Péter, 
Bozsik Péter)

Ifjúsági: 2. alagi DsK (Petró ta-
más, üveges viktor, Naán gábor)

február 20-án a fazekas mi-
hály iskolában rendezték meg a 
17. alagi országos nyílt csapat-
versenyt, amelyen 15 csapat vett 
részt. a sakkverseny fővédnöke 
Dióssi csaba alpolgármester volt, 
ő nyitotta meg a versenyt. 

EREDMéNyEK: 
Alsó tagozatnál: 6. alagi DsK
Felső tagozatnál: 2. alagi 

DsK (Dióssi csaba, Bernáth Péter, 
Bozsik Péter)

Támogatók: valbona tours 

utazási iroda Dunakeszi, tábor 
út 4/f, Nagy jános gazdabolt 
Dunakeszi, hunyadi u 58., World 
house ingatlaniroda Dunakeszi, 
jános u 2. 

március 6-án gödöllőn a Pest 
megye nyílt országos egyéni sakk-
versenyen i. korcsoportban, 49 
sakkozó között, az első helyen 
végzett Kovács Dániel (alagi DsK 
sakkozója). az v. korcsoportban 
3. üveges viktor (alagi DsK).

Pest megyei csapatbajnok-
ság Szuper csoportban:

Dunaharaszti-Dunakeszi K 8-2 
(győz: Kollár, döntetlen: mundi, 
szénás) 

Erdőkertes-Dunakeszi K.  4-6 
(győz: molnár P, fenyvessy, mol-
nár s, horváth, mundi, döntetlen: 
Batisz, repcsik g)

Dunakeszi K.-szigetszentmiklós 
5-5. (győz: gránicz, molnár s, 
horváth, mundi, döntetlen: Kollár, 
fenyvessy). 

az i. osztályban alagi DsK 
–vác 0,5-9,5 (döntetlen: czap)

solyMosI lászló

saKK
AlAgI SAKK SIKEREK
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akció!
 szőnyegtisztítás	 1090	Ft/m2-től
 Függönytisztítás	 860	Ft/kg-tól
 ing	mosva,	vasalva	 460	Ft/db
 nadrág,	szoknya	 890	Ft/db

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12
A szőnyegeket Dunakeszi, Fót területén ingyenesen házhoz szállítjuk!

Minőségi
vegytisztítás, 

Foltkezeléssel!

sPort

– a mozgalmat 2000-ben indítottuk el – tájékoztat Ibrányi Már-
ta testnevelő tanárnő, szervező, aki segítőjével, Szabó Ferenccel 
együtt szervezik évek óta sikeresen ezt a programot, immár a ti-
zenegyedik alkalommal. 

– az idén a széchenyi iskolában a 2010 perces mozgást, feb-
ruár 26-27-én tartottuk meg – mondta ibrányi márta. - tóthné 
Zimmermann judit igazgatónő nyitotta meg, és a végén ő zár-
ta a sikeres rendezvényünket.  a nyitott programunkra minden-
kit szívesen láttunk. Örömmel mondhatom el, hogy 630 ember 
vett részt, a kísérőkkel együtt ezren voltak jelen. Pénteken az osz-
tályok közötti mérkőzésekre került sor, majd 19-20 óra között 
aerobik, utána röplabda éjfélig, majd a férfiak – nyolc csapat – 
részvételével focival záródott. szombat reggel 7–14 óra között 
az iskolások közötti játékra, és ovis focira került sor.  Délután 14-
18-ig a vasas csata DsE utánpótlás kosarasai vették birtokuk-
ba a tornatermet. Zárásként a felnőtt kosarasok léptek a pályá-
ra. Emléklapot kapott minden résztvevő, továbbá csokoládé, üdí-
tő állt a rendelkezésre. 

ibrányi márta elmondta, hogy a rendezvényt a szülők támo-
gatták, a DsE az iskola tornatermét ingyen bocsátotta rendelke-
zésünkre.  a lakótelepről az újonnan beköltözők szívesen jöttek, 
mivel sokan igénylik ezt a lehetőséget, ezért a célunk, hogy jö-
vőre is folytatjuk.

solyMosI lászló

2010 „MozgáS” –  
630 RéSzTVEVőVEl

angyalmosodaangyalmosoda
mosás,	vegytisztítás,	szőnyegtisztítás-javítás

www.angyalmosoda.hu
Dunakeszi, tábor u. 4. tel.: +36-30/2533-099, +36-30/380-41-63

KÉZilaBDa NB ii
győzElEM éS VERESég
a Dunakeszi vasutas férfi kézilabda csapata megkezdte ta-
vaszi szereplését. az első hazai mérkőzésen győztek, ide-
genben kikaptak. (további hazai mérkőzés: iii. 27. DvsE-
Dunaharaszti…)
Első forduló: DvsE-tarján sE 27-26 (szőcs 7, Králik 4, Kal-
már 4, martisz 3, lengyel 2, juhász 2, iváncsik 2, Kovács 1, 
csuka 1, Baity 1). 
Második forduló: solymár –DvsE 32-24 (szénási 4, Kal-
már 4, martisz 3, iváncsik 3, csuka 3, szőcs 2, Baity 2, ju-
hász 1, Kovács 1, ihász 1)   
Harmadik forduló (lapunk megjelenésével egy időben)

s. l.

tetőszigeteléstetőszigetelés

szféra-tect Kft.
1144 Budapest, füredi u. 52. 

tel./fax: 1/222-8699, 1/220-2809
e-mail: szferatect@szferatect.t-online.hu

szféra-tect Kft.
1144 Budapest, füredi u. 52. 

tel./fax: 1/222-8699, 1/220-2809
e-mail: szferatect@szferatect.t-online.hu

szféra-tect Kft.
1144 Budapest, füredi u. 52. 

tel./fax: 1/222-8699, 1/220-2809
e-mail: szferatect@szferatect.t-online.hu

•  Lapostetők, tetőteraszok hő- és vízszigetelése.
•  Növényzettel, parkkal telepített tetők szigetelése.
• Pincék szigetelése.
• Kerti tavak bélelése.

Sírkő-műkő, 
és minden, ami „kő”

márvány, gránit, mészkő, és műkő síremlékek készítése, akár 
egyedi elképzelések alapján is. épületek teljeskörű műkövezése. 

lépcsők, párkányok, teraszok, kerítés fedlapok, medenceszegély, 
fürdőszoba és konyhapultok gyártása. Ablakpárkányok méret 

utáni készítése. előregyártott kerítéspanelek készítése, járdalapok 
és kerítésoszlopok készítése. kerti díszek, grill sütők.

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

www.koakobonkft.hu
Email: lakatoskalman@freemail.hu
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megnyitottunk!

nyitva:
H–P: 10h–18h,  Szo: 9h–12h

Tel.: +36-20/464-8305

erotika
bolt

szerelmi
élet

kellékei
18

Támogatott 
OKJ-s 

képzések
   kéz-, lábápoló, 

műkörömépítő
  fodrász
  kozmetikus 
  masszőr

+36-70/533-6379
www.fodraszoktatas.hu2120 Dunakeszi, Iskola utcai Üzletsor

laBDarúgás
XII. FAzEKAS KupA

– az idei évben is dunakeszi minden iskolájából jöttek a ii. 
korcsoport résztvevői. Két csoportban küzdöttek a csapatok, 
és az első három helyezett mérkőzött az első hat helyért.

Végeredmény: 1. fazekas m. á. i fehér csapata (csen-
des ákos, Erdős rihárd, Dócs mihály, francia Dávid, Ba-
logh ágoston, Nemes ádám, fenyő Benjámin, edző: Bán-
ki teréz), 2. Bárdos lajos á. i. a döntőben fazekas csapata 
5-2-re nyert. további sorrend: széchenyi istván á. i., faze-
kas m. á. i. zöld csapata, Kőrösi csoma sándor á. i. szent 
istván á. i.

Különdíjakat is osztottunk, oklevél és szobor kíséretében. 
gólkirály: Dócs mihály 6 góllal (fazekas), a legjobb kapus: 
tóth tamás (Bárdos), a legtechnikásabb játékos: rábai Ben-
ce (széchenyi).

solyMosI lászló

A fAzekAs mihály iskolA tornAtermében 
tAlálkoztAk A tizenkettedik fAzekAs kupA 
lAbdArúgó csApAtAi. bánki teréz tAnár-
nőt, szervezőt kértem fel Az esemény 
értékelésére. 

DuNAKESZI TENISZKLub!
Szeretettel várunk minden teniszezni vágyót teniszklubunkban, 

nemre és korra való tekintet nélkül.
A Dunakeszi Vasutas Sporttelepen található  

Teniszközpontunkban magasan képzett edzők segítségével 
ismerhetik meg ennek a csodálatos sportnak a részleteit.

Az óvodásoktól kezdve minden korosztályban oktatjuk  
a fiatalokat és felnőtteket.

A hobbi teniszezők számára hét salakos pálya  
és egy fedett csarnok bérelhető.

Keressék fel honlapunkat,  
a www.dunakesziteniszklub.hu címen, ahol részletes  

információkat találhatnak egyesületünkről.
Várjuk minden teniszt és sportot szerető érdeklődő 

jelentkezését a +36-30-99-04-021  
és a +36-70-50-60-950 telefonszámokon.
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Eladó Dunakeszi-alsón 919 m2-es 
szép parkosított telken, 98 m2-es 
2 + 2 félszobás családi ház. 
Konyha-étkező gyönyörű nagy 
konyhabútorral. Nappali + 3 
különálló 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.

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

Gödön a Dunai oldalon csodála-
tos környezetben eladó  
584 m2-es összközműves telken,
kétszintes 150 m2 lakóterületű  
4 szoba + nappalis családi ház.
A ház kisebb felújítást igényel. 
2 generációnak is kiválóan 
alkalmas.

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.

KIHAGYHATATLAN AKCIÓ!!!!! 
MOST AJÁNDÉK KÜLFÖLDI 
UTAZÁS AZ ELSŐ  
VÁSÁRLÓNAK!  
Eladó Nagytarcsán 1840 m2-es 
telken, ÚJ ÉPÍTÉSŰ,  
4 lakásos, 98 m2-es 1 szobás + 
2 félszobás + nappalis sorházi 
lakások, 23 m2-es garázzsal, 
légkondiciónálóval.
A lakásokhoz önálló telekrész 
tartozik.

Sződliget kiemelten kedvelt 
részén 900 m2-es telken épült 
80 m2-es 3 szobás családi ház 
eladó. Az ingatlan csendes 
aszfaltozott utcában található 
a vasút állomás 5 perc iskola 
óvoda a közelben, szépen 
gondozott parkosított udvar. A 
gépkocsi tárolására 16 m2-es 
garázs az udvaron melléképü-
letek, pince, kút. A családi 
ház fűtése gáz cirkó-kombi 
alternatív fűtésként 2 db jól 
működő cserépkályha.

Irányár: 28,5 M Ft
T.: +36-70-361-2104  

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

Irányár: 27,9 M Ft
T.: +36-70-361-2105

Irányár: 28-29,8 M Ft-ig
T.: +36-70-361-2101

Irányár: 23 M Ft
T.: +36-30-9929-060

Irányár: 21,9 M Ft-tól
T.: +36-70-361-2101

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

10 éve az ön egészségéért

Vérkeringési és vérellátási zavarok
Diabetes szövődményei
Mozgásszervi betegségek
Reuma
Bőrbetegségek
Fájdalomcsillapítás
Anyagcserezavar
Sebgyógyítás
Sportteljesítmény
Stresszcsökkentés
Egyes májbetegségek
Fülzúgás
Szédülés
Potencia

B-B
wellness

2151 Fót, Juhász Gy. u. 46/c.

Minősített orvosi műszer! A  h
ird

etés  fe
lm

uta
tó

jának

-1
0%

  

a  k
ezelés

árá
ból!

BEJElENtkEzÉS:
tel.: +36-70/386-9011, +36-70/277-5858
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Ha fontos a jó ár...Vásároljon a fóti Corában 
2010. március 24 – 2010. április 3. között 

és azonnali kedvezményt adunk!

Egy mosollyal több
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A kupon felhasználási módja:

- vágja ki, hozza magával a fóti Corába a fenti 
időszakban és fizetéskor kérjük adja át a      

pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon

használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges

5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.
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