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Nagyobb beruházás esetén egyedi árakat biztosítunk.
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Közkedvelt az
új kerékpárút
A hosszúra nyúlt kellemes őszi időjárás
örömeit élvezve nagyon sokan pattannak
biciklire, hogy kipróbálják a város legújabb
büszkeségét, a 2,5 kilométer hosszú Fóti úti
kerékpárutat. A járdával és gépkocsi leállóval segélyezett út mentén 235 új
fa, 508 cserje és 300 méter sövény garantálja a kellemes környezetet. bár
a beruházás ünnepélyes avatója csak november végén várható, ám a kerékpárosok
és a gyalogosok máris birtokukba vették…

A

közel 145 millió forintos – nagyobbrészt pályázati – forrásból megvalósult beruházás révén megduplázódott a város
kerékpárút-hálózata – nyilatkozta lapunknak Dióssi Csaba. A város polgármestere
szerint jelentősen megnőtt a kerékpárosok
biztonsága, akik a beruházásnak köszönhetően a napi 8700 gépjárművet áteresztő Fóti út helyett a kulturált és biztonságos
kerékpárúton közlekedhetnek.
– Jó érzés látni, hogy a hosszúra nyúlt
szép őszi időjárás örömeit élvezve sokan
bicikliznek, futnak vagy sétálnak az új
úton. Örömmel tölt el, hogy a kerékpárút
és környezete Dunakeszi kedvelt közösségi terévé vált – mondta elégedetten Dióssi
Csaba.
– Már olvastunk róla, hogy elkészült az
új kerékpárút, de most megyünk először
végig rajta – árulta el Rosta Éva, aki 11
éves kisfiával Dunakeszi-alsóról kerekezett a Fóti útra. – Már korábban is szerettünk volna biciklivel átmenni Fótra, de a
zsúfolt út szélén nem mertünk közlekedni.
A szűnni nem akaró autókonvojok nagyon
sok balesetveszélyt rejtenek magukban. De
szerencsére ez már a múlté. Nagyon tetszik az út és a környezete is – mondta a fiatal édesanya, aki családjával együtt sokat
sportol. – Bár megvallom, igazán, akkor
lenne határtalan az örömünk, ha a Verseny úton – a vasúti felüljáró és a Kápolna
utca között – is kiépülne a ma még hiányzó néhány száz méteres szakasz is – fordul
Dióssi Csaba polgármesterhez. – Alsón lakunk, ahonnan szívesen kerékpározunk
be Dunakeszi központjába, de nem kevés
4
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kellemetlenséget okoz, hogy a Kápolna utcánál „megszűnik” a kerékpárút. Sajnos ez
igaz a déli irányban is, hiszen a lóversenypálya mellett kiépített bicikliút másik vége
Dunakeszi-alsó pesti oldalán véget ér. Pedig sokan vannak, akik gyalogosan vagy
két keréken járnak át Káposztásmegyerre.
Az én fiam is nap, mint nap gyalog megy a
pesti iskolába. Járművel sem egyszerű ott
közlekedni, nem hogy gyalogosan. Már
nagyon várjuk, hogy megépüljön a két várost összekötő kerékpárút – mondja reményteli mosollyal az arcán Rosta Éva.
– Jó hírem van! – veszi át a szót a polgármester, akinek a sétálók közül többen is
gratulálnak. – A körforgalmi csomópontot építő beruházó az átalakuló és megszépülő Verseny utca elejétől a kerékpárutat is megépíti a Posta utcáig. Onnan már
a Kápolna utcáig elkészíttette a terveket a
város. Megkezdődött az engedélyezési eljárás is – mondta Dióssi Csaba. A polgármester tájékoztatta az öt körülvevő érdeklődőket, hogy hamarosan az önkormányzat birtokában lesz az az ajánlat, melynek
ismeretében elkezdődhet a Dunakeszit és
a fővárost összeköti szakasz tervezése. –
Reményeink szerint az előttünk álló négy
éves ciklusban sikerül megvalósítanunk az
egész várost behálózó kerékpárút koncepciónkat. Márciusban-áprilisban – a közbeszerzési eljárás után – megkezdődik a főút
mentén – a Liget utca érintésével – a Duna-parti kerékpárútba csatlakozó szakasz
építése. A jövő évi terveink között szerepel az úgynevezett külső körúton, a Fazekas iskolától induló, a Fóti utat keresztező, a Posta utca, Nándor utca érintésével

a Kápolna utca végéig futó kerékpárút kijelölése. Ezen a szakaszon nem építünk a
Fóti útihoz hasonló pályát, hanem a meglévő kisforgalmú utakon kerékpáros védősávot festünk fel.
– Már az is nagy előre lépés lesz – kapcsolódott a beszélgetésbe a kutyáit sétáltató Velle János. – Minden újnak, a közösség
javát szolgáló beruházásnak örülök – tette
hozzá a nyugdíjas tűzoltó. – Gyönyörű ez
a Fóti úti beruházás. Ebben a ragyogó napfényes időben, aki csak teheti, itt van. Egy
csapásra megnőtt a kerékpáros és a gyalogos forgalom. A közelben lakom, így látom, hogy nagyon sok ember sétál a fákkal
övezett járdán. Jönnek a pici gyerekekkel
a szülők, nagyszülők. Hozzám hasonlóan
többen itt sétálnak kedvenc kutyájukkal.
Rendkívül jó megoldásnak tartom, hogy
külön fut a kerékpárút és a járda – mondja
elismerően Velle János, aki búcsúzásként
megjegyzi: – Kedvelt hely lett!…
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Jó ütemben halad a körforgalmi csomópont építése a Bajcsy-Zsilinszky út
– Kossuth Lajos út – Fóti út
– Verseny utca kereszteződésében. Már elszállították
a hatalmas kupacokban
magasodó aszfalttömböket,
melyeket a kivitelező COLAS
Zrt. munkatársai bontottak
fel a Verseny utca és a Fóti
út elején. A gyalogosan
közlekedők szeme előtt
jól láthatóan rajzolódik ki az átalakuló Verseny utca elején épülő
zöldsziget körvonala
is. Javában tart a híd lábánál az utca szélesítése…

A munkálatok idején is folyamatos a kétirányú közlekedés

Jó ütemben halad
a csomópont építése

A

z építkezés jelenlegi szakaszában a
Kossuth Lajos út és
a Bajcsy-Zsilinszky
út között zavartalan a kétirányú közlekedés az önkormányzat közbenjárásának köszönhetően. A vasúti hídon áthaladó kétirányú forgalmi rendet az
építkezés időszakának kétharmadában sikerül fenntartani.
– A gépjárművel közlekedők
érdekében azt kértem a kivitelező COLAS ZRt.-től és az illetékes hatóságoktól, hogy a
körforgalmai csomópont építésének ideje alatt is biztosítsák a kétirányú közlekedés feltételeit a vasúti hídnál – mondta el megkeresésünkre Dióssi
Csaba polgármester. – Örülök,
hogy kérésem meghallgatásra
talált, melynek köszönhetően
a beruházás időszakának kétharmadában – 4 héten keresztül – aránylag „zökkenőmentesen” lehet közlekedni Alag és az

„öreg Keszi” között. Ekkor még
biztosítják a kétirányú közlekedés feltételeit a Kossuth Lajos
út és a Bajcsy-Zsilinszky út között. A beruházás második szakaszára is volt megoldási javaslatunk, de azt sajnos nem tudták elfogadni. Így az építkezés
utolsó két hetében -, amikor a
körforgalmi csomópont Kos-

suth Lajos út felőli sávját építik – nem tudják megoldani a
kétirányú közlekedést. Ebben
az időszakban már a Fóti út és
a Verseny utcán keresztül lehet majd közlekedni – mondta
Dióssi Csaba, aki a lakosság türelmét és megértését kéri a beruházás idejére.
A közlekedőket táblák figyel-

meztetik a terelő útvonalakra,
mely szerint az I. ütemben: a
Kossuth Lajos utca – Batthyány Elemér utca – Nándori utca
– Kápolna utca érintésével lehet eljutni a Fóti út és a Verseny utca felé, a II. ütemben:
a Fóti út – Batthyány Elemér
utca érintésével a Kossuth Lajos utca irányába, valamint a
Fóti út – Nándori utca – Kápolna utca érintésével a Verseny utca irányába lehet közlekedni.
A beruházást várhatóan december közepén adják át a forgalomnak, melyet a helyszínen
dolgozók is megerősítettek a
minap…
V. I.
Fotó: KesziPress
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Zöldmezős környezetben épült

Játszótér –
közkívánatra
Távol az autók zajától, csendes, nyugodt környezetben önfeledten játszó gyerekek és az
egymással társalgó szüleik látványa tárul elénk. A fákkal övezett zöldterületen épített játszótér pillanatok alatt a kis csöppségek kedvelt vára lett az Alagliget lakópark
peremén.

A

gyerekek a szombati ebéd után
könnyedén kúsznak felfelé a
mászókán. Édesanyjuk vigyázó tekintetétől kísérve önfeledten repülnek a hintán. A fiúkból máris
„kibújt” a harci szellem, akik gyors rohamokkal igyekeznek elfoglalni a fából készült méteres várat…
– Gyermekem sugárzó arca mindennél
többet mond – válaszol kérdésemre Lázár
Katalin, akit arról faggattam, hogy mi a véleménye a lakópark peremén épített játszótérről. – Nagyon örülök, hogy az itt élő családok többsége amellett érvelt, hogy ezen a
helyen építsen játszóteret az önkormányzat.
Korábban csak az utcákban tudtunk sétálni a gyerekekkel, nem volt egy csendes, kulturált hely, ahol önfeledten játszattak volna.
Én például bejártam Pestre a férjem édesanyjához, hogy az ő környezetében lévő játszótérre kivihessem a gyerekemet – meséli
az anyuka. – Messze volt, időigényes volt, és
bizony nem volt olcsó „kirándulás” – folytatja. – Most meg öt percre van a lakásunktól, ahonnan naponta többször is ki tudunk
jönni – érvel Lázár Katalin, aki a szülők nevében is elismerően nyilatkozik a játszótéren található eszközökről is. – Biztonságosak, a gyerekek nagyon kedvelik őket.
Talán még egy centrifuga kellene – fogalmazza meg közös kérésüket Dióssi Csaba
polgármester felé, aki nem tagadja, hogy
nagyon örül a játszótéren szerzett személyes tapasztalatainak.
– Örülök, hogy személyesen is megtapasztalhattam, amit már sokaktól hallottam, rendkívül nagy sikere van ennek
a játszótérnek. Jól érzékelhető, hogy közkedvelt hely, ahová nemcsak a gyerekek,
de szüleik is szívesen jönnek. Azok várakozásait igazolja, akik korábban is úgy
gondolták, hogy a település szelére, a lakópark szomszédságában, a zöldmezős területen is érdemes egy játszóteret építeni.
Persze voltak, akik azt bizonygatták, hogy
6
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ennek semmi értelme, senki
nem jön ide. S lám, mennyien vannak itt – fogalja össze
az előzményeket Dióssi Csaba. – Nagyon jó döntés volt,
hogy a családok többségének
véleménye alapján itt építettük fel a játszóteret – dicséri a közösség bölcsességét a
polgármester. – Ez egy csendes, nyugodt hely, itt kitűnő
a levegő is, hiszen erre nem
járnak autók. A gyerekekre nem leselkedik balesetveszély. Bekerítjük a játszóteret, így attól sem kell félni, hogy a gyerekek esetleg
megijednének az erre sétáló kutyáktól –
mondta Dióssi Csaba, aki a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére megígérte, hogy tavasszal fát is ültetnek a területre. – Támogatom Dr. Thoma Csaba kérését, hogy árnyékot adó fákat is ültessünk
a játszótérre – jelentette ki a város polgármestere, aki a terület képviselőjéhez hasonlóan örül, hogy a játszótéren kívül sikerült a közelmúltban megépíteni a repülőtéri út mellett a viacolor burkolatú járdát
is. A Fóti úti kerékpárút pedig összeköti az
Alagliget lakóparkot a várossal.
– Kevesen vannak, akik tőlem jobban
örülnek annak, hogy sikerült megvalósítani ezeket a beruházásokat, melyek igen
jelentős fejlődést és változást hoztak az itt

élő családok életében – mondta Thoma
Csaba, aki az első kapavágástól kezdve figyelemmel kísérte a játszótér építését is. –
Mindenki örül, mert közösen alakítottuk,
terveztük a játszóteret. A szülők igényeit
igyekeztem továbbítani és teljesíteni. Minden alapvető játék megtalálható a játszótéren, ami annak a tiszteletre méltó ös�szefogásnak is köszönhető, hogy az egyik
társasház hintát, a másik csúszdát ajánlott
fel, hogy közösen használhassák.
A kellemes novemberi szombat délutáni
órákat betölti az Alagliget lakópark új játszóterén önfeledten hancúrozó gyermeket
vidám zsivaja…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Nagyobb kapacitás, tisztább víz
– uniós támogatással

közélet

Egymilliárd forintot meghaladó összértékű
beruházás valósulhatott meg Dunakeszin a
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.)
szennyvíztelepén. A 601.438.000 forint elnyert
uniós támogatásnak köszönhetően megújulhattak a vízi közművek és új szennyvíz-tisztítási
technológiát vezethetett be a cég. A novemberi
próbaüzem során beigazolódhat: a megújult
gépekkel és az új módszer alkalmazásával
tisztább maradhat a Duna, és a környéken élők sem találkozhatnak a korábban időnként fellépő szaghatással.

A DMRV Zrt. egymilliárdot meghaladó
beruházást valósított meg Dunakeszin

A

DMRV Zrt. a dunakeszi szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére, műszaki színvonalának javítására
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett
Környezet és Energia Operatív Program megvalósítására elnyert 601.438.000 forintos EU-s
támogatásból, a DMRV Zrt.
404.559.500 forintnyi önrész
hozzáadásával és az önrészt kiegészítő 80.000.000 FT. támogatásból újította fel telephelyét.
A beruházásra közbeszerzési eljárás keretében került sor: a
MÉLYÉPÉTERV Zrt. által tervezett fejlesztést az INNOTERV
Zrt.-ből és a KEVIÉP Kft.-ből
álló konzorcium valósíthatta meg; munkájukat a mérnöki
teendőket ellátó ISTER Kft. felügyelte.
A DMRV Zrt. dunakeszi telephelyen november 10-én tartott
ünnepélyes avatón a beruházásban résztvevői cégek vezetői bejelentették, hogy a modernizációnak köszönhetően a megújult
telepen megtisztított szennyvíz
minősége megfelel az Európai
Unió környezetvédelmi előírásainak. Újdonságként hangzott
el, hogy a jövőben vegyszermentesen, UV sugárzás segítségével
fertőtlenítik a Dunába visszajutó tisztított szennyvizet. Az
új eljárásnak köszönhetően to-

vább javul a folyó vízminősége is. A telep kapacitásának bővítése révén Dunakeszi mellett
a környező településekről újabb lakóházakat,
középületeket és ipari
létesítményeket tudnak
bekötni a rendszerbe –
hallhattuk a megnyitón,
melyen azt is megtudhattuk, hogy megszűnik
a telephely környezetében korábban észlelt kellemetlen szag.
Vogel Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója felidézte a 2009
novemberi
alapkőletételkor
megfogalmazott szakmai elvárásait és reményeit, mely szerint a tervezett határidőt precízen betartva – műszaki, üzemeltetési és környezetvédelmi
-, a kor igényeit teljes mértékben

kielégítő beruházást valósítanak
meg. „Én nagyon remélem, hogy
a próbaüzem időszaka, és az azt
követő évek egyértelműen vis�szaigazolják a korábban megfogalmazott közös igényünket és
elvárásunkat.”
A cég első embere a megvalósult beruházást így mutatta be
szakembereknek és a sajtó képviselőinek: „Technológiai megújulást jelent a szennyvíztisztító te-

lepről elfolyó víz fertőtlenítése:
a korábbi klórozást UV fertőtlenítő váltotta ki, amellyel a tisztított víz vegyszer alkalmazása
nélkül csírátlanítható. A fejlesztéseknek köszönhetően immár a
Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep is alkalmassá válik a beérkező szennyvizeknek az előírt határértéken belüli tisztítására” –
mondta el Vogel Csaba, a DMRV
Zrt. vezérigazgatója. – „Bízunk
benne, hogy a novemberben elindult próbaüzem során
bebizonyosodhat, a beruházás következtében
nem csupán a telep kapacitása növekedhetett, de
környezetünk megóvásáért, a térség gazdasági
fejlődéséért, a környéken
lakók elégedettségéért is
sokat tettünk.”
Az avató ünnepség kedves színfoltja volt a dunakeszi Széchenyi István
Általános Iskola tanulóinak rajzaiból készült kiállítás, melyet elismerő szavakkal
méltatott Vogel Csaba. A DMRV
Zrt. vezérigazgatója – miközben
gratulált az intézmény igazgatójának, Tóthné Czimmermann Juditnak – méltatta a diákok téma
érzékenységét, a környezetvédelem iránti fogékonyságát, az iskola társadalmi felelősségvállalásának jelentőségét.
V. I.
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Dunakeszi
Művészeti Napok
Színes programok a 40. Dunakeszi Művészeti Napok rendezvényein

Ajánlás

nyében kiállítással, színházi

40 éve annak, hogy a Dunakeszi Művészeti Nabemutatókkal, irodalmi esttel
pok rendezvénysorozatot Uray György lelkes, és zenei programokkal várjuk
Kis létszámú csapatával először megszervezte.
az érdeklődőket.

A

négy évtized hagyományt teremtett a művészeti kiállítások, a
komolyzenei hangversenyek,
a színházi előadások, a felnőtt
és gyermek rendezvények tekintetében. Az események széles tárházát nyújtja az érdeklődő közönség számára, nagy figyelmet szentelve a helyi kultúrának.
Hagyományokat teremteni nehéz feladat egy olyan, dinamikusan fejlődő városban,
melynek élete, mindennapjai
ezer szállal kötődnek a tőlünk
néhány kilométerre fekvő fővároshoz. Mégis immár 40. alkalommal rendezhetjük meg e
kulturális programot.
Rendkívül fontosnak tartom
hagyományaink ápolását, örü-
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lök, hogy városunk képes saját
kulturális alapértékeit meghatározni, felismerni, illetve kész
volt ilyen értékeket létrehozni,
ezen esszenciális kulturális értékeket beazonosítani, terjeszteni és mélyíteni.
A 2010. évben kiemelten
a színházi események programjait kínáljuk a város polgárai részére, tisztelegve Uray
György emlékének, az általa 50 éve működő Pinceszínháznak – idéntől a nevét viselő Uray György Színháznak –
akik Közösségi Művelődésért
Díjat vehettek át tevékenységük elismeréseként a Területi
és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülettől.
2010. november 9 – 28. között Dunakeszi több intézmé-

Remélem, hogy ajánlataink
közül Ön is – kicsik és nagyok,
fiatalok és idősek – megtalálja
az érdeklődésének számot tartó programokat.
Kívánom, érezzék jól magukat, leljék örömüket az előadásokon, rendezvényekben! Programjainkról tájékozódhatnak
kiadványainkban és a www.
vokejamk.hu honlapunkon.

Palásti Béla
igazgató

Uray György
Színház
felhívása

H

a valaha jártál az Irodalmira vagy a Radnóti Miklós Színpadra,
avagy Pinceszínházban tevékenykedtél, tudd meg, hogy
most Uray György Színház
mindez és már 50 év is elmúlt, mire ide jutottunk.
Uray Társulata(i) -nak minden tagját, aki játszott, segített, világosított, „boldog
előadást”, puszit adott vagy
„csak” velünk volt hívjuk,
szólítjuk!!!
Ne csinálj programot magadnak 2010. november 27
– 28. délutánra, mert már
van!
A JAMK-ban (Magyi, József Attila Művelődési Központ) szombat délután 15
órakor találkozunk.
Hozd magaddal, ha van
fényképed, felvételed, kelléked, plakátod, sós vagy
édes sütid, de épp elég ha
csak a régi szívedet nem felejted otthon!
Ha bárhol olvasod ezt, add
tovább a hírt,
akinek tudod,
hátha nem értünk el mindenkit. Esetleg jelezd, hogy vetted az adást az
uray@freemail.
hu– n, vagy a
06 30 250 20 39 és/vagy 06
30 312 13 19 számon, de ha
e nélkül állítanál be, hangosan örülünk jöttödnek, legfeljebb nem jut kaja (mert az
is lesz persze).
Duló, Zsú, Kozsu

Dunakeszi
Művészeti Napok
Értékteremtő közösségek

N

égy évtizede annak, hogy Uray
György
tanárszínjátszó-rendező
és lelkes, kis létszámú csapata
gondolt először arra, hogy bemutatva városunk kulturális
értékeit, művészeti napok elnevezéssel programsorozatot
szervezzen. Talán maguk sem
hitték, bár bizonyára remélték,

hogy kezdeményezésük hosszú
életű lesz. A programok évről
évre, évtizedről évtizedre bővültek, gazdagodtak, a rendezvénysorozat formájában véglegessé vált, s fénye semmit sem
kopott.
Mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az idei műsorkínálat is – köztük kiállítások,
színházi bemutatók, irodalmi
és zenei estek – igazodik a vál-

tozatos érdeklődési körökhöz,
s nem csupán illendőségből,
jóval inkább meggyőződésből
mondhatjuk, hogy a szervezők
most is magasra tették a mércét. S hogy a színházi esték némileg túlsúlyba kerültek, annak oka az, hogy a fél évszázada működő s az idei évtől Uray
György nevét felvevő Színház
társulata átvehette a Területi és Munkahelyi Művelődési
Intézmények Egyesülete által
adományozott Közösségi Művelődésért Díjat.
A művészeti napok rendezvényei már november 9-én elkezdődtek, és november 28-ig
várják az érdeklődő közönséget. A színvonalas folklórműsorral egybekötött megnyitóra november 13-án került sor
a VOKE József Attila Művelődési Központban. A műsort
Latinovics Zoltán művelődésszervező nyitotta meg, majd
Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő mondott
köszöntőt. Méltatta mindazok
tevékenységét, akik azon fáradoznak, hogy gazdagítsák városunk szellemi értékeit, s szólt
azokról, akik négy évtizeddel
ezelőtt útjára indították e mél-

tán népszerű rendezvénysorozatot. Nem könnyű a főváros
közelségében virágzó kulturális életet teremteni. A feltételek
azonban adottak, hiszen számos kulturális műhely, értékteremtő közösség biztosít ehhez szilárd alapot, az általános iskoláktól a gimnáziumon
át, amely vezérhajója e tevékenységnek, de ide kell sorolni
a művészeti iskolát és a városi
könyvtárat is. Az új városvezetés fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, továbbfejlesztését, s kiemelte, hogy

céljuk a jövőben éves szintű
rendezvénysorozattá szervezni
a település sokszínű művészeti
programjait.
Az est hátralévő részében
emlékezetes műsorral örvendeztette meg a közönséget a
dunakeszi
Duna-Gyöngye
Néptáncegyüttes, a mogyoródi
Jakab Mihály Népdalkör, valamint a Vasas Művészegyüttes
Alapítvány tánckara.
Katona M. István
Foto: A szerző és
KesziPress
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közélet

Előtérben a régiós
együttműködés

Nemrégiben tartotta meg a kisebbségi önkormányzati választást követően első, ünnepi ülését a
városunkban tevékenykedő német kisebbségi önkormányzat. Az újonnan megválasztott képviselő-testület október 12-én elnökké Dr. Mervald Annát, elnökhelyettessé Windhager Károlyt
választotta. Az önkormányzat tagja még Kollár Albin és Frei Nándor.

A

z új testület november 3-án rendezte meg számos meghívott jelenlétében
első, ünnepi ülését. Az ülés kezdetén ismertették az elnök as�szony életútját. Jogi diplomát
1970-ben szerzett az ELTE Jogi
Karán, ügyvédi tevékenységet 35 éven át folytatott. Mindkét szülői ágon német nemzetiségi származású. Dunakeszire
2008-ban költözött, miután befejezte ügyvédi praxisát. Az önkormányzatnak 2009-től tagja,
s ettől kezdve folytat aktív tevékenységet a közösségben.
Az ülés kezdetén Kollár Albin
méltatta az önkormányzat alapító tagja, és négy évig az elnöki
tisztet is betöltő Prof. Dr. Mádl
Antal kimagasló tevékenységét,
melyet a testület élén végzett.
Megköszönve munkáját, átnyújtotta Lengyel István szobrászmű-

vész alkotását, a Dunakeszi város térképéről készült bronz emlékplakettet, magyar és német
nyelvű oklevelet, majd javaslatára a testület örökös és tiszteletbeli elnökké választotta.
Az ülés további részében az elkövetkezendő időszak terveiről
esett szó. Az elképzelésekről az
elnök asszony kérdésünkre elmondta, hogy elődje, Mádl professzor úr igen magas mércét állított, az önkormányzat gazdag,
tartalmas munkát végzett s ezt
mindenképpen folytatni kívánják ugyanezen a színvonalon. Fő
karaktere az eddig végzett munkának a német nyelv, kultúra értékeinek ápolása, a nemzetiség
széles körű megismertetése elsősorban a fiatalok körében. Ennek reprezentánsa a már közismert Lenau-díj, mellyel a német
nyelvet oktató tanárok, a nyelvet magas szinten elsajátító di-

ákok tevékenységét ismerik el.
Továbbra is fontos feladatuknak tartják, hogy támogassák
a német nyelvet tanuló diákok
német nyelvterületre szervezett
szakmai kirándulásait s amen�nyiben az anyagi lehetőségek
engedik, a leginkább rászoruló, de jó tanulmányi eredményeket felmutató diákok részvételét
anyagilag is támogatják.
Szeretnének elindítani egy kisebbségi német nyelvi képzést elsősorban az önkormányzat tagjai, a közvetlen hozzátartozók és
az önkormányzatot támogatók
részére, főként azoknak, akik
valamilyen oknál fogva nem ismerik eléggé a nyelvet. A kezdeményezésről már tárgyaltak
a Szent István Általános Iskola
igazgatójával és a német nyelvtanárokkal, akik üdvözölték a
javaslatot. Kellő számú jelentkező esetén az oktatás már a jövő

év januárjától elkezdődne.
Számos egyéb programot kínálnak majd a városban élő diákok számára, köztük például
ország - ismereti kirándulásokat. Mindemellett kezdeményezői kívánnak lenni a kistérségi
régiós együttműködésnek, ös�szefogva Vác, Verőce, Kismaros,
Nagymaros német kisebbségi
önkormányzataival közös programok szervezésére, programcserékre s egyéb tevékenységekre. Még nem ismerik a jövő évi
normatív támogatás mértékét,
ám azt tervezik, hogy v konkrét
elképzelésekre igyekeznek pályázati úton pénzt szerezni. Végezetül hozzátette az elnök as�szony, hogy legfontosabb céljuk
a jövő évben is hatékonyan, változatlan színvonalon tevékenykedni.
Katona M. István
A szerző felvétele

Tájékoztató az iparűzési adóelőlegkiegészítési kötelezettség teljesítéséről

F

elhívjuk tisztelt adózóink figyelmét hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján, a helyi iparűzési adóelőleget – a társasági
adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére
történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak – a várható
éves fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Az előleg
kiegészítés megfizetési határideje naptári évvel megegyező üzleti évű vállalkozó esetén 2010. december 20.
Az adózás rendjéről szóló törvény 2010. június 29. napjától hatályos 32. § (1) bekezdése alapján, a 2010. évben
először, a feltöltési fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg bevallási kötelezettség is van.
A bevallási nyomtatvány a www.dunakeszi.hu honlapról, a Letölthető dokumentumok menüpont alól letölthető.
Kérjük, hogy bevallási kötelezettségüknek tegyenek eleget,
a nyomtatványt kitöltve és hitelesítve nyújtsák be a 2120 Du-
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nakeszi, Fő út 25. alatt, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjához, személyesen vagy postai úton.
A kiegészítés összegét az adószám pontos feltüntetésével a Dunakeszi Önkormányzat 14100196-6200054911000000 számú iparűzési adó beszedési számlára kell
teljesíteni.
Az iparűzési adóval kapcsolatos további kérdéseikkel, esetleges problémáikkal, kérjük, hogy
forduljanak az Adócsoport munkatársaihoz.
Pállné Kovács Mária
Pénzügyi Osztályvezető
Dunakeszi Város Polgármesteri
Hivatal

sztár

„Jézusként ünneplem
a karácsonyt!”
Feke Pál ugyan még nincs a karrierje csúcsán, de már közel
jár hozzá. Élete nagy álma vált valóra, hogy elénekelhette a
színháztörténet számára két legnagyobb musicalszerepét: Jézus
Krisztust a Szupersztárból, és Jean Valjeant a Nyomorultakból.
A Dunakeszin élő fiatal művésznek pihenni jelenleg nincs ideje,
de most úgy érzi, ereje teljében nem szállhat ki akkor, amikor
végre beindult a szekere.
vül még Polyák Lilla, Homonnay Zsolt,
Mahó Andrea, Csengeri Attila, Krassy Renáta, Posta Victor valamint Gallusz Nikolett lép a közönség elé.
- molnár -

Fotó: Schmidt Barbara

F

eke Pál, amikor elhatározta, hogy
musicalszínész lesz, vélhetően a
legmerészebb álmaiban szerepelt
az, ahova már most eljutott ez a
nagyon tehetséges fiatalember. Ugyanis mindig arról álmodott, hogy elénekelheti majd pályafutása egyik csúcsként Jézus szerepét a Szupersztárból, míg másik
nagy vágya Jean Valjean megformálása
volt a Nyomorultakból. Nos, az énekesnek
most ősszel mindkettő megadatott.
„Nagy álmom vált valóra, hogy eljátszhattam mindkét álomszerepemet, hisz
azt is nagy dolognak tartottam volna, ha
csak az egyiket sikerült volna megformálnom a színpadon. Mind a Madách Színházban, mind pedig a kecskeméti Katona
József Színházban igencsak embert próbáló feladat színészként és énekesként a
két szerepet, de igyekeztem helyt állni” –
nyilatkozta lapunknak Feke Pál.
Akik láthatták valóban fantasztikus
alakításait, azok szerencsésnek vallhatják
magukat. A musicalszínész játéka után
a legzordabb kritikusok sem mártották
vitriolba a pennájukat, és a fiatal énekes
mindig is sokat adott az igazi szakértők
őszinte véleményére.
„De a legfontosabb, ami igazán éltet,
az a közönség előadás utáni tapsa. Ha ezt
hallom, tudom, nem éltem eddig hiába” –
fogalmazott a színművész.
Amikor meghallotta, hogy milyen sztori jelent meg a Szupersztár előadásával
kapcsolatban, hangos nevetésben tört ki.
„Micsoda? Hogy valamelyikünk leesett
volna a keresztről, miközben éppen megfeszítették a Megváltót? Ebből egy szó sem
igaz! Higgyék el nekem, ha leestem volna
a keresztről, akkor arról tudnék – állítot-

ta Feke Pál. – Különben is a Madáchban
nagyon jól felkészült stábbal dolgozunk,
akik minden előadásra komoly technikai előkészületek után engednek minket
a színpadra.”
Arra már ő maga sem emlékszik, vajon
mikor szakított magára annyi időt, hogy
elmenjen valahova pihenni. Pedig a testi
és lelki feltöltődésre mindenkinek szüksége van.
„Noha minden év elején, közepén és végén megfogadom, hogy elmegyek végre
nyaralni, eddig sosem lett belőle semmi.
Most van feladatom bőven, igaz, ma már
megválogathatom azt, mit vállaljak el” –
jelentette ki az színész-énekes.
Miután így sincs szinte egy perc szabad ideje, képzelhető, mi lenne akkor, ha
nem szelektálna a felkérései közül. Október 25-én például egy jótékonysági esten vett részt a Veszprémi Petőfi Színházban a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére, ahol többek között
olyan művészek társaságában lépett fel,
mint Ákos, Csík János, Miklósa Erika, Keresztes Ildikó, Varga Miklós, vagy Sasvári
Sándor. Beszélgetésünk után máris rohant egy stúdióba, duettet énekelt a
Megasztárban, és egyre többször feltűnik a Duna Televízió képernyőjén, a nemrég kezdődött a „Zene az kell” címet viselő 16 részes sorozatban, amelynek ő a műsorvezetője, és a magyar rockoperák zeneszerzőinek pályafutását mutatja be. És
akkor még nem is említette az év utolsó
hónapját.
„December nagyon munkás lesz. Sőt,
már most tudom, hogy karácsonykor éppen Jézusként fogok ünnepelni” – árulta
el Feke Pál.
Azt is tudja, mit csinál majd februárban, hiszen már most készül a Szerelemkoncertre. Ez nem más, mint Valentinnapon illetve február 12-én útjára induló musicaldalokból és népszerű slágerekből álló koncertsorozat, mely a szerelem
témája köré szerveződik. Az énekesen kí-

Elismerték eddigi munkásságát
Feke Pál eddigi pályafutásának talán legnagyobb elismerésében részesült, hisz megkapta a Junior Príma Díj 2010 színház- és
filmművészet kategóriában. „Azt hiszem
ennél nagyobb elismerést nem is kaphat
az ember 29 évesen. Az, hogy egy ilyen
komoly szakmai díjat elsőként kaphattam,
mint színész-énekes, óriási dolog! Nagy
büszkeség ez nekem. Azt hiszem, ilyenkor
érzi meg igazán az ember, hogy mennyi
minden is történt vele az elmúlt években. Az
a szeretet, amit a közönségtől, és azok az
elismerések, amit a szakmától kapok, szinte
felfoghatatlanok a számomra. Nem is tudok
mit mondani, legfeljebb annyit, hogy dolgozom tovább ugyanazzal a hittel és maximalizmussal, ahogy eddig tettem” – fogalmazott a meghatódott színész-énekes.
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Százharminc induló a IV. Farkas Ferenc zongoraversenyen

Tehetséggondozás,
művészeti nevelés

Kiemelkedő zenei esemény színhelye volt november
11-12-én a dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola.
Negyedik alkalommal rendezték meg az iskola névadójáról elnevezett zongoraversenyt,
mely immár fontos, számon tartott esemény a
művészeti iskolák körében. A kétévente sorra kerülő megmérettetésre ez alkalommal a Farkas Ferenc
nevét viselő alapfokú művészeti iskolák, valamint a
budapesti, Pest-, Nógrád-, Komárom-Esztergom-, Fejérés Heves megyei zeneiskolák, művészeti iskolák növendékei nevezhettek négy korcsoportban.

A

A közönség
vastapssal
fogadta a fiatal
tehetségek
bemutatkozását

korábbi versenyektől eltérően idén a jelentkezők nagy száma miatt selejtezőt is szükséges volt rendezni, ahol százharminc induló közül, az első és második korcsoportban választották ki a két nap során
bemutatkozó kilencvennyolc – harmincöt
zeneiskolát képviselő – ifjú zongoristát.
Mit is jelentett ez a figyelemre méltó
részvételi arány? Elsősorban azt, hogy a
fiatalok körében nem lebecsülendő a tehetségek száma, s bár nem
mindenkiből lesz hivatásos művész, mindenképpen jó tudni,
hogy sokan már gyermekkor12

Dunakeszi Polgár

ban megismerkednek a művészetekkel, s ezáltal teljeA zongoraverseny egyik
sebb, értékesebb életút vár
legsikeresebb szereplőjének
rájuk. Mondhatnánk persze,
Dióssi Csaba polgármester
adta át a díjat
hogy országos viszonylatban
a versenyzők száma nem túl
jelentős. Azonban ne feledjük, hogy a mű- szabad idejét, mivészeti- és zeneiskolák a legjobb növendé- ért ne működhetkeiket nevezték, s úgy, mint városunkban, nének az iskolák
minden bizonnyal másutt is, jóval többen alapítványi vagy
Játék közben...
– kezdők és haladók – tanulnak hangsze- más formában?
res játékot s nem csupán zongorán. Ez pe- Épp az eddig elmondottak alapján joggal
dig azt is jelenti, hogy Kodály Zoltán ha- hisszük, hogy ez a nézet nem helytálló. Épzájában létjogosultsága, a fiatalok érzelmi, pen elég silány, értéktelen zenei hatás szöértelmi, esztétikai nevelésében egyaránt vi át mindennapjainkat ahhoz, hogy még
pótolhatatlan szerepe van a művészeti is- inkább megerősödjön a hit abban: a művékoláknak. S miután az általános és közép- szetek, az értékes zene teszi tartósan gaziskolákban igencsak korlátozott óraszám- daggá a felnövekvő nemzedék életét s válban folyik zenei képzés, kivételt képezve a nak ezáltal értékes állampolgárokká. S az
tagozatos iskolák, a művészeti nevelésnek erre költött állami támogatás a jövőt szolmással nem pótolható bázisai ezek a tan- gáló befektetés lehet.
intézmények. Ráadásul, miként városunk
Visszatérve a versenyre, a két nap során
művészeti iskolájában, úgy másutt is, ma a zsűri helyzetét joggal nehezítették meg
már a zeneoktatás mellett más a versenyzők. Alapos felkészültségről, teművészeti ágakban is lehe- hetségről adtak számot a kötelezően előtőséget kapnak az érdek- adott Farkas Ferenc művekkel, valamint
lődő fiatalok tehetségük a szabadon választott darabokkal. A verkibontakoztatására. Oly- seny zárásaként, gálaműsor keretében kekor elhangzottak olyan rült sor a helyezések ismertetésére, a díjak
vélekedések, hogy a zene- átadására. Dr. Ruszinkóné Czermann Cetanulás úri passzió, költse- cília, a házigazda intézmény igazgatója elnek rá azok, akik erre mondta, hogy a verseny egyik célja emlészánják gyermekeik ket állítani a tíz éve elhunyt Farkas Ferenc
zeneszerzőnek, zenepedagógusnak, a máDr. Hargitai Imre,
sik cél pedig fokozott figyelmet fordítani a
a zsűri elnöke
tehetséggondozásra.

Ez utóbbit hangsúlyozta értékelésében
dr. Hargitai Imre zongoraművész, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
docense, a zsűri elnöke értékelésében, kiemelve, hogy a zeneiskolák, művészeti iskolák pótolhatatlan szerepet töltenek be a
fiatalok nevelésében, személyiségük gazdagításában, tehetségük kibontakoztatásában. A most lezajlott zenei megmérettetést a jelentkezők magas száma és a művek
magas színvonalú megszólaltatása okán
rendkívül sikeresnek értékelte.
A helyezettek elismerései mellett a támogatók, szponzorok hozzájárulásainak
köszönhetően több különdíj is átadásra
került. Többek között Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere, országgyűlési képviselő, Vetési Imre, a Dunakeszi Polgár és a
Dunakanyar Régió kiadó-főszerkesztője,
a Dunakeszi Rotary Klub (képviseletében
Kovács László), Csonka Mária, a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatója ajánlott fel és adott át díjakat. Ugyancsak átadásra került a Farkas Ferenc-díj,
a zeneszerző művét legszínvonalasabban
megszólaltató Király Ádám Miklósnak, a
Lukin László Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény növendékének. Szépen szerepeltek városunk zeneiskolájának növendékei, közülük az első korcsoportban Ungár
Cecília különdíjat kapott, a második korcsoportban Bárdos Csenge harmadik helyezett lett, mindkettő dr. Domoszlai Erzsébet tanítványa. Kiemelt különdíjat kapott az első korcsoportban Tóth Blanka,
Pálos Grácia tanítványa.
A verseny rövid gálaműsorral zárult s bejelentették, hogy december 11-én, a Farkas
Ferenc emlékére megrendezendő hangversenyen, melynek színhelye a VOKE József Attila Művelődési Központ lesz, mások mellett a zongoraverseny korcsoportonkénti első helyezettjei is fellépnek.
Katona M. István
A szerző felvételei

Boribon
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Búcsúzunk...
November 9-én emlékhangversennyel búcsúztak kollégái a Farkas Ferenc Művészeti Iskola egykori igazgatójától, tanárától
Takács Lajostól.
A hangverseny előtt Ruszinkóné Czermann Cecília igazgatónő emlékezett az október 17-én elhunyt
kollégájukra.
„Nagyon furán hangzik most a szó emlék, emlékére, hiszen nemrég Takács Lajos még itt dolgozott közöttünk és gyakorolta az
egyik a legszebb hivatást, a zeneoktatást. Még nem olyan régen nyugdíjba vonulása alkalmával ünnepeltük Őt, köszöntük meg több évtizedes munkáját, és
most itt vagyunk együtt megint, hogy búcsúzzunk, hogy elköszönjünk Tőle. Nehéz megtalálni a helyes szavakat, mondatokat.
A pedagógusi pályán töltött több mint 40 év mindenképpen tiszteletet érdemel, különösen úgy, hogy ez a 40 év a semmiből indult, hogy létre kellett hoznia
egy zeneiskolát. Ez alatt az idő alatt volt tanár, tanszakvezető, igazgatóhelyettes és 20 évig igazgató. Hivatástudattal tanított, és zeneszerető diákokat nevelt.
A zenei pályát választó növendékeit nem vesztette szem elől, a főiskola elvégzése után visszahívta tanítani őket ide az iskolába, s talán ezzel alapozta meg
azt a családias légkört, ami a tantestületet ma is jellemzi. A jó hangulathoz az is
hozzájárult, hogy a szakmai munka mellett fontosnak tartotta, hogy emberileg
is megértse és segítse munkatársait.
Jó volt Vele dolgozni. Jókat tudtunk beszélgetni. A szó klasszikus értelmében
művelt ember és kiváló zenész volt. Egyéniségével mindig is egy különleges
színfoltja volt és marad is a művészeti iskolának.
Az iskolában töltött évei alatt egyaránt volt része örömben, bánatban, sikerben, kudarcban, egy azonban biztos. Takács Lajos tanárként, igazgatóként is
beírta nevét az iskola történetébe. Nehéz elhinni, hogy már nincs közöttünk,
hogy 68 évesen már nincs több feladata itt a földön.
Hiányzik. Hiányzik embersége, barátsága, humora, mosolya. Hiányzik, de
mégis velünk marad, hiszen tanítványai és kollégái emlékeiben mindig élni fog.
Takács Lajos, iskolánk egykori igazgatója emléke előtt rójuk le ma tiszteletünket azzal a csodával, amely számára is olyan sokat jelentett: a zenével.
A zene segítségével emlékezzünk csendben közösen Takács Lajosra, aki 68
évesen váratlanul távozott közülünk.”

Várjuk olyan 1,5 - 5 év közötti gyerekek
jelentkezését, akiknek nem jutott hely
a bölcsödében, óvodában,
vagy csak jobban éreznék magukat
egy kislétszámú, családias közösségben.

Kedves Szülők!
Megnyitotta kapuit
a Boribon Családi Napközi
Újpest-Székesdűlőn,
Dunakeszi határában,
a régi 2-es út mellett,
az Auchantól 2 percre.

Táplálékallergiás gyerekek ellátását is vállaljuk,
többéves, saját tapasztalattal!

Érdeklődésüket szeretettel várjuk
az alábbi telefonszámon:
+36 30/274-6936
Látogasson el honlapunkra is:
www.boriboncsana.hu
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„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek.”

ISKOLANAPOK A SZENT ISTVÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az idén 113 éves Szent István
iskolában október 14-15én került sor a hagyományos iskolanapi rendezvényekre. Az egész iskolát
megmozgató esemény sok-sok
játékkal, vidámsággal, komoly versenyekkel és az ünnepi alkalomhoz illő kulturális
programokkal telt.

O

któber 15-én reggel nyolc órakor az iskolazászló bevonulásával vette kezdetét az ünnepi
megemlékezés, melyet hagyomány szerint az iskola kertjében, a Szent
István – Gizella dombormű előtt tartottak. A Himnusz közös eléneklése után
Repcsik Anna tanárnő szavalta el József
Attila Magyarok című költeményét, majd
Szabó József, a körzet önkormányzati képviselője idézte fel meleg szavakkal és szemléletes példákkal, milyen is volt az iskola
akkor, amikor kisdiákként ő is a Táncsics
utcai épületbe járt.
A diákok körében nagy tetszést arató visszaemlékezés után Eich László igazgató köszöntötte a megjelent vendégeket.
Ünnepi beszédében az összetartozás és a
közösség értékteremtő erejének méltatása mellett felsorolta az iskolanapok elő-

ző napi eseményeit - a több mint 80 diák
részvételével lezajlott vers- és prózamondó
versenyt, a szinte minden diákot megmozgató sportversenyeket és az elsős kisdiákok hagyományos Parlamenti látogatását utána pedig büszkén számolt be azokról a
különleges programokról, amelyek a nap
során vártak még a résztvevőkre.
Az iskola jelképének számító bronz
dombormű megkoszorúzása és a Szózat
eléneklése után a főépület földszinti folyosóján került sor az iskolatörténeti állandó kiállítás felavatására, mely a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény és az iskolai archívum anyagainak felhasználásával
Deézsiné Telek Ágnes és Duszáné Majtényi
Alice tanárnők munkája nyomán valósult
meg. A legmagasabb múzeumi követelményeknek is megfelelő kiállítás Dunakeszi
oktatásügyének kezdetétől az 1950-es évekig dolgozza fel az iskola történetét.
A bensőséges hangulatú avatóünnepséget egy igazi kulturális csemege követ-

te. Az István, a király rockopera bábjáték adaptációjának ősbemutatójára került
sor a „Szent István gyermekei” nevű iskolai bábszíntársulat előadásában. A méltán
nagy sikert arató produkció Juhász Terézia
tanárnő és Szabó Ferenc tanár úr rendezésében került színre.
Mindezek után a nap további része a játékosan komoly szórakozás jegyében telt.
Az iskola névadójának tiszteletére és történelmi korának megidézésére az alsó és felső tagozatos tanárok osztályok között zajló
„Árpád-kori akadályversenyt” szerveztek,
ahol ügyességi játékok és elméleti feladatok segítségével mérhették össze ismereteiket és készségeiket a diákok. A programsorozat az eredményhirdetéssel és az ajándékok átadásával ért véget. A megkérdezett gyerekek mindegyike nagyon élvezte
a változatos programokat, és többen említették, hogy már alig várják, hogy újra
Szent István-napok legyenek!

közélet
Rendkívül vidám hangulatban telt idén is a Széchenyi
István Általános Iskolában
a Családi nap névre keresztelt rendezvény. November
13-án szombaton az iskola aulája csordultig
megtelt gyerekkel és felnőttel, ahol a különböző
ügyességi játékok, vetélkedők,
kóstolók, kézműves foglalkozások, ruha- és játékvásár
mellett az egészségmegőrzés
jegyében szűrővizsgálatokon
is részt vehettek a családok.

Családi nap a Széchenyi Iskolában
„Korábban is volt sport- illetve egészségnap iskolánkban,
de ebben a formában idén negyedik alkalommal rendezzük meg az iskolai családi napot, melynek célja az egészséges életmód és táplálkozás
népszerűsítése és megismerése mellett a sport fontosságának hangsúlyozása.” – mondta
Joó Sándorné, a rendezvény főszervezője beszélgetésünk során.
A jókedv és vidámság szinte tapintható volt a rendezvényen, a gyerekek és szüleik arcán is egyaránt mosoly ült az
egész nap folyamán.
Joó Sándorné elmondta,
hogy a tantestület minden tagja közreműködött a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában, közülük is kiemelt
segítséget nyújtott a szervezésben, illetve nagyban hozzájárult a rendezvény sikerességéhez Máté Jánosné, Gresa Ilona,
Szabó Istvánné és Kőszegfalviné

Krupa Magdolna. A szülők
sem tétlenkedtek és az évek során egyre jobban kiveszik a részüket a programból. „Külön
öröm számunkra az, hogy jó
kapcsolatot alakíthatunk ki a
szülőkkel, akik egyre aktívabban vesznek részt családi napjainkon. Idén például ők csinálták a ruhavásárt és az almakóstolót is az ő felajánlásaik alapján valósítottuk meg.”
– mondták a szervezők.
Az intézmény egyébként a
tavaszi időszakban is szokott
hasonló rendezvényt szervez-

ni az iskolába járó gyerekek és
szüleik számára.
Idén ősszel talán a legnépszerűbb a látványkonyha volt,
ahol az elkészített finomságokat mindenki megkóstolhatta. Emellett igen kedvelt volt az
almafajták bemutatója és kóstolója, valamint a kukoricapattogtatás is.
A látványkonyha mögött az
iskola alsó tagozatos tanulóinak műveiből láthattak kiál-

lítást az érdeklődőt, amelyet a
diákok a DMRV Zrt. kérésére
az egymilliárd forintból korszerűsített dunakeszi szennyvíztisztító telepen működő
rendszer átadására rendezett
programra készítettek.
Legindi Tímea
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Még Kecskemétről is jöttek a tóvárosi őszi kavalkádra

Akiknek pepita az egész világ!
Kövek megkeresése, dal-, és mesetanulás, üvegmatrica, adventi naptár és tökfejkészítés. Ezek
és sok más program között választhattak azok a kisgyermekek, akik részt vettek november
13-án a Tóvárosban található gyermekmegőrzőben megrendezett Pepita délutánon. Aki látta, az pontosan tudja, néhány esetben a szülők szinte a gyermekeik lelkesedését
is képesek voltak felülmúlni.

U

gyan reménykedett abban Magyar Anita, hogy az általuk
meghirdetett Pepita délutánon
nem maradnak magukra a
szervezők, ám ekkora érdeklődésre azért ő
sem számított. Előbb csak szállingóztak az
érdeklődő családok, majd amikor elütötte
az óra a délután hármat, már lépni is alig
lehetett Zsebibaba Kuckójában.
„Nagyon sok vendég érkezett, és amikor a fali térképre mindenki feltűzte egy
pepita zászló segítségével, hogy honnan érkezett, döbbenten láttuk, hogy
Dunakeszin kívül Kistarcsáról, Budapestről, sőt, Kecskemétről is jöttek. Ös�szesen 36 család, azaz több mint ötven
gyermek vett részt a programjainkon” –
mesélte a délután szervezője.
A program egyébként már korábban és
Dunakeszi számos pontján elkezdődött,
ugyanis Anitáék több mint 200 darab,
pepitára festett követ rejtettek el a településen, és ezeket kellett megtalálni. Nos, a
kövek fele meg is lett…
A gyerekek és szüleik egy percig sem
unatkoztak, hisz a bejáratnál kiválaszthatták a kisasztaloknál készítendő tökfejek alapanyagait makkból, gesztenyéből,
csipkebogyóból, száraz virágból és ter-

mészetesen tökből.
„Nagyon népszerű volt
a tökfejkészítés, összesen 23 készült belőle. Ám
ugyanígy sikert aratott az
üvegmatrica és az adventi naptár készítése, vagy
éppen a lufifestés és ragasztás. Ahogy láttuk, a
szülők aktívan részt vettek mindenben, néha az ő lelkesedésük
meghaladta a kacagó gyermekeikét is.
A Pepita zenekar tagjai három blokkban vitték el a mesék és a gyermekdalok
világába a résztvevőket. Saját maguk által írt meséjükbe szőtték bele a különböző dalokat, melyekből párat meg is tanítottak a gyerekeknek és szüleiknek. Az
igazi élményt azonban az jelentette a kicsiknek, hogy a zeneszerszámokat ki is
próbálhatták.
A rendezvénynek nagy sikere volt, így
Magyar Anita elárulta, terveik szerint
havonta egy alkalommal szeretnének találkozni ugyanitt a gyerekekkel.
Mert így válik majd igazán pepitává a
világ…
- molnár -
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közélet

Állati jó családi nap Dunakeszin
A rendezvény házigazdája a Tv2 sztárja,
a Magellán műsorvezetője, Váczi Gergő volt
A PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesület október közepén immár második alkalommal szervezett örökbefogadó napot és jótékonysági vásárt Göd Város Önkormányzatának támogatásával Dunakeszin. A családi programokkal és koncertekkel színesített rendezvény sikerrel zárult,
hiszen nagyon sok érdeklődőt vonzott az alagi lóversenypálya területére. A rendezvény házigazdája a Tv2 sztárja, a Magellán műsorvezetője, Váczi Gergő volt, aki a műsorvezetői szünetekben barátságosan elbeszélgetett rajongóival.

A

programok a Dunakeszi Dogfit Agility
csapat kutyás ügyességi sport bemutatójával kezdődtek, akik a Radnóti
Diákszínpad óriási sikernek örvendő musical válogatását követően újra pályára léptek. Bemutatójuk után a nézők is kipróbálhatták ezt a remek kutyás sportot, még azok is, akik
kutya nélkül érkeztek a rendezvényre, hiszen a csapat tagjai „kölcsön adták” saját kutyáikat. Ezután az Utazás a mesék
birodalmába (a Holdkórosok
tervezőinek újabb arca) fantázianévvel egy fergeteges divatbemutató következett, ahol a
gyerekek egymás szavába vágva próbálták kitalálni, melyik
mese szereplőit látják éppen a
színpadon.
A programok azonban nem
csak a színpadon és a pályán
folytatódtak. A PET-ÁK Egyesület gondolt a legkisebbekre
is: kézműves foglalkozással és
arcfestéssel várta a gyerekeket.
A kézműves foglalkoztató asztaloknál pedig az egyesület által kiírt „kutya-cica barátság”
témájú rajzverseny is lezajlott.
Amíg a gyerekek rajzoltak, addig szüleik a családi totón tör-

hették fejüket, melynek kérdéseit az állatvédelem témaköréből válogatták össze az egyesület tagjai.
Nagy sikert hozott az Aquincum Dozers Flyball csapatának interaktív bemutatója is.
A rajzverseny és az állatvédelmi totó fő támogatójának, az Aviva Életbiztosító
Zrt.-nek, és a Veresegyházi
Medveotthonnak köszönhetően senki
sem távozott üres
kézzel. A vidám
és
látványos
dogdancing bemutatókat követő
tombola
sorsolás - a támogatók
által
felajánlott nyereményeknek köszönhetően - hatalmas sikerrel zárult.
A gödi Scarabeus
zenekar ezúttal is
nagy sikerrel zenélt,
melynek tagjai az
állatok megmentéséért koncerteztek.
A rendezvényt a

Core-okozók fantasztikus és
dinamikus
búcsúkoncertje
zárta az alagi lóversenypályán.
A siker azonban nem csak a
műsorokat és programokat élvező közönség jókedvében volt
mérhető. A PET-ÁK Egyesület standjánál nevelési, oktatási, tápozási problémákkal is fordulhattak a vendégek az állatvédőkhöz,
míg a rendezvény alatt a
PET-Á.K. Egyesület
és meghívott vendége, a váci Zöld Menedék Alapítvány
örökbe fogadható
védenceire is volt
jó néhány jelentkező. A jótékonysági
vásárból befolyt adományokat a PET-Á.K. Egyesület a gondozásukban
maradt állataik orvosi költségeire, gyógyszerekre, oltásokra, valamint újabb állatok mentésére kívánja fordítani.
Az Egyesület ismételten szeretné megköszönni mindazoknak a
segítségét, akik nélkül

ez a rendezvény nem jöhetett
volna létre: Köszönet Göd Város Önkormányzatának, a Dunakeszi Pihenő Kutyapanziónak, az InComp Alkatrészáruháznak, az Ariel Elektro Bt.nek, a Keszi-Press Kft.-nek, a
Frakk 91 Bt-nek, az Aviva Életbiztosító Zrt.-nek, az Aranyfácánnak, a veresegyházi Medveotthonnak, és a Lőkös pékségnek.
A szervezők köszönetet
mondanak a színvonalas programokért a fellépőknek és a
műsorvezetőnek.
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kultúra

Klebelsberg Kuno: „Háromféle hazaszeretet van: szónoki, kesergő és alkotó.”

Talapzatára
helyezték az
Árpád-emlékművet
Az emlékművet közkívánatra 2010. november 27-én
(szombaton) 16 órakor avatják fel

A

speciális, nagy teljesítményű
daru költségeit Bus Antal vállalta magára, aki Rátki Zoltán
mérnök úrral nemcsak irányította, hanem Majoros Antallal, Berkes Tiborral és Pusztai Zoltánnal együtt saját kezűleg is segített a beemelési munkálatokban. A nap „fénypontja” az volt, amikor
Bus Antal Árpád-nagyfejedelmünket ábrázoló műalkotás utolsó részét – a süveget
– féltő gondossággal helyezte fel az emlékmű csúcsára. A jelenlévők tapssal fejezték
ki örömüket, majd a Himnusz eléneklése után Bliha Tibor ötletadó Wass Albert
„Üzenet haza” című költeményét szavalta
el mély átéléssel. A Szózat eléneklését követően e nem mindennapi eseményt csoportképpel örökítettük meg.
A munkálatok és az ünnepség végeztével Jámbor János, az Eudoxia 20 Alapítvány ügyvezető titkára a szervezők (Antal
Attila, Csoma Attila és Skripeczky István)
jelenlétében a lakossági hozzájárulásokból
összegyűlt összegből bruttó 1.285.000 forintot adott át munkadíjként Demeter István és Koltai László kőfaragó-művészeknek. Magyar János nagyvonalú saját hozzájárulással egészítette ki a fenti összeget

Széleskörű városi összefogás eredményeként
november 3-án nagy érdeklődés mellett
helyezték talapzatára az Árpád-emlékművet az alagi Szent Imre téren.

A sokak által nagy érdeklődéssel kísért munkálatokat anyagokkal, eszközökkel, saját kezű munkával, szakmai tudásával segítette: Bartinai Péter, Burzuk János, Csia György, Skripeczky Ákos, Majoros Antal, Bencze János, a Gulyás Tüzép,
Csiba Miklós, Szabó Sándor, Balogh Sándor, Rétváry István, Szász Tibor, UNO Reklám Kft., Közüzemi Kft., Neuto Kft., Molnár Pál, Szabó Sándor, Cseh Sándor, Réti
Jolika, Száraz Erzsike, Szabó Imre, Háry
Attila, Magyar János.
Örömmel jelenthetem, hogy a Szent
Imre térre felállított Árpád-emlékmű elnyerte az itt élő lakótársaink tetszését,
amit nap-mint nap kifejezésre is juttatnak.
Az emlékművet közkívánatra 2010. november 27-én (szombaton) 16 órakor avatjuk fel. Meghívott díszvendégeink: Szörényi Levente, Kossuth-díjas előadóművész,
Árpád-kutató és Ferencz István építészmérnök professzor. Fővédnökünk Dióssi
Csaba országgyűlési képviselő, Dunakeszi
város polgármestere.
A XX. század legnagyobb magyar
kultúrpolitikusa Klebelsberg Kuno mondta egy alkalommal: „Háromféle hazaszeretet van: szónoki, kesergő és alkotó.”,
�

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány
Kuratóriuma (2120 Dunakeszi, Garas u. 26.)
(Adószám: 19181242-1-13 )
ezúton is kifejezi köszönetét támogatóinak,
személyi jövedelemadójuk 1%-a felajánlásáért.
A 2009. évben ezen a címen befolyt összeg: 1 174 419,- Ft,
melyet az Alapítvány az Alapító Okiratban
egfogalmazottaknak megfelelően:
• Iskolai taneszközök fejlesztésére,
• tanulói jutalomkönyvekre,
• az iskolai tanulás körülményeinek javítására,
• diák táboroztatás támogatására,
• a tehetséggondozást szolgáló eszközök beszerzésére
fordította.
Csákó Józsefné
kuratóriumi elnök

majd hozzátette: „Csak az alkotó hazaszeretetnek van értelme és kisugárzó ereje.” E
gondolatok jegyében szeretném felsorolni
azok nevét, akik az elmúlt híradásunk óta
az alkotó hazaszeretet szellemétől vezérelve anyagilag vagy más módon támogatták
a fenti célt:
Csoma István András, Hircz Richárd,
Hircz Renáta, Dr. Kovács Árpád, Dr.
Domoszlai Márta, Bencze János, Gulyás
Tüzép, DMRV, Szász Tibor, Neuto Kft.,
Bőgér Zoltán, UNO Reklám Kft., Bus Antal, Közüzemi Kft., Bauer Márton, Rátki
Zoltán, Gyuris Mátyás, Balogh Miklós,
Dr. Koó Éva, Skripeczky Éva, Kurucz Gábor, Mediterrán Stúdió Kft., Széchenyi István Általános Iskola, Rácz Zsigmond, Dr.
Kovács Ágnes, Kövesdi Károly, Kövesdi
Károlyné, Kövesdi Attila, Kövesdi Tímea,
Más festékbolt, Skripeczky Ákosné, Cserné
Fodor Rózsa, Cser Erika, Varga László,
Vargáné Szabó Mária, Dicskó Márk, Mihály Dorka, Török Bendegúz, ifj. Szabó János és Lőrincz Róbert.
Skripeczky István
szervező
(T.: +36-30/3614-515)
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helytörténeti mozaik

Alag centenárium XXIII.

A

A második világháború

lag rövidre szabott újkori történelaz életükkel fizettek ezért. Így járt Dadai Zolúgy gondolták, hogy a fővárosban nagyobb
mében azt hiszem joggal mondtán és fia is. Többek között az ő emlékükre is
esélyük lesz átvészelni a frontot. Ezt a vélehatjuk, hogy a világháborúk dönemeltetett a tavalyi évben a Szent Imre tempményt talán az táplálhatta, hogy a magyar értő, mint később rendre kiderült,
lom parkjában álló alagi hősök kopjafája.
telmiség és az egyházak vezetői szerették volsorsfordító szerepet játszottak. Az első világA szovjet csapatok szeptember 26-án léptek
na elérni, hogy Budapestet nyílt várossá nyilégés megtizedelte a község lakosságát és elvetMagyarország területére, a főváros elleni hadvánítsák, megóvva így azt a harcoktól. Ezért
te Alagtól azt a lehetőséget, hogy a lóversenyművelet október 29-én vette kezdetét. A támaazok közül, akiknek valamilyen kapcsolata
sport tekintetében komoly európai szerepet
dó 2. Ukrán Fronttal szemben a magyar hadvolt a fővárosban sokan
játsszon. A második háború ennél még súlyosereggel kiegészült német
beköltöztek hátrahagysabb következményekkel járt és az egész addi„Dél” hadseregcsova szinte mindenüket.
gi alagi világot elsöpörte.
port vette fel a harcot
Mint később kiderült
Az 1941 nyarán történő hadba lépést kövelegyező-szerűen körsúlyosan tévedtek, hitően megkezdődött a községben is a sorozás,
bevéve a fővárost. A
szen Budapest ostroma
és mivel a magyar hadsereg ebben az időben
főváros védelmére, egy
az egész háború egyik
még csak egy hadtesttel volt jelen a fronton,
szeptember 24-én szülegvéresebb csatájává
ez csak az 1920-ban születetteket érintette. Az
letett határozat alapvált. Akinek szerenelesett katonákról közel sincs teljes informáján létrehozták az ún.
cséje volt és visszatérciónk, az első ismert hősi halott Fortrán LászAttila-vonalat,
amely
hetett többnyire kiló volt, aki október 31-én esett el. Miután a
mélységbe tagoltan háfosztva találta meg a
németek elakadtak a keleti fronton a szövetrom vonalból állt. A ketházát.
ségesektől is több támogatást követeltek, így
tes számú vonal a DunáAlag térségét de1942-ben Magyarországnak már egy teljes
tól Dunakeszi északi hacember 8-án érték el
hadsereget kellett kiállítania. Ennek feltöltésétárán keresztül végighúaz első szovjet csare 1942 tavaszán behívták az 1921-1924 között
zódva érintette Alagot is,
patok, a 30. lövészszületett évfolyamokat is. A hadi helyzet súmajd Mogyoród-Isaszeghadtest egységei.
lyosbodásával a sorozást még újabb évfolyamPécel-Pestimre-Soroksár
Alag és Dunakeszi
kerítése
okra is kiterjesztették, így a községből lassan
irányába ismét elérte a Dutérségében az 1/II.
Budapest be
kezdtek eltünedezni a férfiak. A Don-kanyanát. A vonal kiépítésében a
ejtőernyős-zászlóri katasztrófában több alagi is elesett, többhelyi lakosság is részt vett;
alj 493 fős legénysége, a Budapesti
ségüknek még a földi maradványait sem tudfutóárkok, tankcsapdák létekarhatalmi zászlóalj 500 fős legénysége, az I.
ták hazahozni. A községet közvetlenül 1944sültek a község határában. Ez a védelmi vonal
önálló huszárosztály 135 fős legénysége, a 42.
ben érte el a háború, amelynek nyitánya a néazonban az utolsó pillanatokban összeállított
gyalogezred aknavetőszázada (146 fő), és egy
met megszállás volt március 19-én. Röviddel
védmű volt, amely nem jelentett biztos védelrendőr-zászlóalj védekezett (160-180 fő). Ezek
ezt követően a szövetségesek megkezdték a főmet, csupán hátráltatni tudta a szovjetek előközül az aknavetőszázad volt a község belteváros bombázását. Az első támadásra április
rehaladását. A támadók minden szempontból
rületén elhelyezve. Voltak német csapatok is a
3-án került sor, amely nagy riadalmat okozott
jelentős túlerőben voltak, összlétszámuk (a 2.
védelemben, ezeknek az ezredparancsnoksáa községben is. Hamar megszervezték a közUkrán Front 7. gárdahadserege és a 3. Ukrán
ga Dunakeszin volt. A visszaemlékezések szeségben a légoltalmi szolgálatot, amelynek paFront 46. hadserege, valamint kiegészítő csarint a helyi lakosságnak segédkeznie kellett
rancsnoka Száhlender
patok) elérte a 156.000 főt. A védők közül a
nemcsak a magyar, hanem a német katonák
Béla nyugalmazott
magyar hadsereg
elszállásolásában is. A több hétig tartó front
altábornagy lett. A
51.000 katonája
alatt a harcok első sorban a dunakeszi oldalakosságot légoltalmi
és a német hadlon, ott is főleg a Műhelytelepen folytak, enszirénán értesítették
sereg 41.000 kanek ellenére több civil áldozat esett Alagon is.
a közelgő támadátonája védte a főNév szerint ismerjük Ney Jankát és Pintér Rósokról, amelyet Strib
várost. A csapatok
zát, akik a Görgey u. 25. szám alatt laktak és
Jolán tanítónő keminősége között
haltak meg egy bombatalálat során. Ugyanzelt. Az 1939. évi II.
még nagyobb volt
ilyen sorsra jutott Viola Gábor Kossuth uttc. alapján légoltala különbség, mivel
cai lakos is. A front alatt vesztette életét Tömi kötelezettsége
a magyar adatokrök Rezső is a Thököly (ma Tisza) utcából. A
volt a teljes felnőtt
ba beleszámították
mindössze tizenéves Takács Magdát egy mesférfi lakosságnak
a rendőri-, csendterlövész lőtte le a Kossuth Lajos utcán, amiMagyar honv
édek
és a leventéknek is.
őri-, karhatalmi-,
kor vízért ment. A gyógyszerész feleségét, dr.
Mindenkinek kövalamint egyeteGerbert Andornét pedig egy szovjet katona
telessége volt gondoskodnia
mi zászlóaljakat
lőtte le. A harcok során a németek felrobbanóvóhelyről, bevezették az elsötétítést.
is, amelyek felkészültségükben és fegyverzetották a lovaregylet víztornyát, hogy az sem
1944. április 4-én kelt belügyminisztériutükben jóval alulmúlták az ellenséget. Így vautánpótlásként sem megfigyelőállásként ne
mi rendelet arra szólította fel a községi elöllójában a támadók három-négyszeres túlerőszolgáljon az oroszoknak. A vasúti híd felrobjáróságokat, hogy április 8-i határidőre a helyi
ben voltak, amely a tankok, lövegek és repülők
bantása is felmerült, erre azonban nem került
zsidó szervezetek vezetőivel állíttassák össze
tekintetében is megmutatkozott, így a védők
sor. December 24-én az oroszok teljesen bekeegy névjegyzéket a településen élő zsidókról.
gyakorlatilag a kezdetek kezdetétől lehetetlen
rítették a fővárost, így a helyi harcoknak már
A névjegyzéknek tartalmaznia kellett az ös�dologra vállalkoztak.
nem sok értelme maradt. Az utolsó bombatászeírt személyek lakhelyét és anyjának nevét
A szovjetek november 4-én értek Pest alá
madás karácsony első napján érte a községet,
is. Az országban május 15-én kezdődtek a dea déli irányból. Az Attila-vonal menetből
december 28-án pedig az utolsó német katoportálások, az alagi zsidókat június 30. és júlivaló áttörése nem sikerült nekik, így elhúzóna is elhagyta Dunakeszit. Alagon pedig valóus 3. között vitték el Vácra, ahol az egész járás
dó harcok kezdődtek a főváros előterében. A
színűleg néhány nappal hamarabb befejeződzsidóságát összegyűjtötték. Az összegyűjtött
lovaregylet ekkorra már kimenekítette Nyutek a harcok.
embereket bevagonírozták, és német lágerekgatra a lovak nagy részét, igaz a viszontagsáCsoma Attila
be vitték őket. Többen próbáltak a községből
gos út során sok példány elhullott közülük.
helytörténész
segíteni, elrejteni a zsidókat, ők ha lebuktak
A lakosság tekintetében a községben többen
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Adventi meghívó

Tisztelt Dunakeszi Polgárok!
Ünnepeljenek velünk, készüljünk együtt a Karácsonyra,
a Szeretet ünnepére!
Dunakeszi Város Önkormányzata szeretettel és tisztelettel
meghívja Önt és Kedves Családját Adventi Programjaira!
Időpont: 2010. december 10. 16.00 óra
Helyszín: Körösi Csoma Sándor Általános Iskola Dísztere
(Dunakeszi, Garas u. 26.)

Szeretettel meghívjuk Önt és Családját
a dunakeszi-gyártelepi Jézus Szíve templomban
2010. november 28-án, vasárnap délután
4 órakor kezdődő

ADVENTI ZENEI ÁHITATRA
és ADVENTI GYETYAGYÚJTÁSRA.
Védnök: Szádoczky Károly kanonok, plébános
Támogató: Dunakeszi Város Önkormányzata

Fellépnek: a Bárdos Lajos és a Körösi Csoma
Sándor Általános Iskola növendékei, tanárai
(kirakodó vásár, forró tea, stb. várja a
látogatókat)

Közreműködnek:
Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsinyek Kórusa
Karvezető: Altsach Gergely
Farkas Ferenc Művészeti Iskola vonós zenekara
Vezeti: Ládai Katalin tanárnő
Felső-Gödről a Szent Imre Kamarakórus
Karvezető: Tóth-Cseri Marica
Servite Ökumenikus Kórus
Karvezető: Dr. Gyombolainé Kindler Edit
Szentjánosbogár Klub
Vezető: Dr. Tereza Worowska
Harmónia Sacra Kórus
Karvezető: Szakáll Lászlóné
Tóth-Cseri Marica
Szabó Gábor
Radostyán Bertalan hegedű
Orgonán kísér: Dr. Tasi László
Műsorvezető: Dr. Ládai Balázs

***

Betlehemezés, közös
ünneplés
Időpont: 2010. december 17. 16.00 óra

Helyszín: Városháza Dísztere
(karácsonyi kézműves kirakodó vásár
december 17-21.)

Karácsonyi könyvajánló
Ajándékozza meg Karácsonyra szeretteit, ismerőseit

A római kortól napjainkig

címen megjelent, Dunakeszi helytörténetét bemutató könyvvel.
Megvásárolható: a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, valamint
a dunakeszi Buy-Way-ben található Líra Könyváruházban.

A belépés díjtalan! A támogatást megköszönjük.
A hagyományos karácsonyi vásár e napon kezdődik.

Egészségesen élni
Dunakeszin is elérhető
a szenvedélybetegségek kezelése!

A

z addiktológia szenvedélybetegekkel foglalkozó
tudományág. Többféle függőséget különböztetünk meg, ezek
közül a leggyakrabban előfordulók a szerhez kötött szenvedélyek. Mindenki találkozik közvetlen környezetében cigaretta, alkohol, vagy éppen drogproblémákkal élőkkel. Talán érdekesnek
tűnhet, de vannak nem szerhez kötött szenvedélybetegségek is. Ismerősen hangzik a szerencsejátékokhoz való mértéktelen vonzódás, a vásárlási mánia, esetleg a kóros evés,
az egészségtelen túlsúly problémája,
vagy a párkapcsolati függőség?
Mindezek megkeseríthetik saját magunk és
közvetlen környezetünk életét.
Ezeken a gondokon próbálunk meg
segíteni az addiktológiai kezelés elindításával.
Több százezer páciens kezelésével szerzett
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tapasztalatokat összegezve alakult ki a terápiás séma, amit AKUDETOX vagy NADAprotokollnak neveznek. Öt akupunktúrás pontot szúrunk a fülön a kezelés elején naponta,
később heti 2-3 alkalommal. A kezelési idő
20-40 perc között mozog, az aktuális probléma kezelési igényének függvényében.
Miért hasznos a kezelés?
Mert a kezelések során, rövid idő alatt komoly
függőségi problémák gyógyulhatnak meg, illetve enyhülhetnek. A fülakupunktúrás kezelést mind akut probléma esetén, mind fenntartó kezelésként eredményesen alkalmazzuk.
Kiknek ajánljuk?
Leginkább azokat várjuk, akiknek függőségi gondjaik vannak. A kezelések eredményeképpen a szenvedélybeteg képes abbahagyni addigi szenvedélyeit. Általános tapasztalat
a feszültségtől és a késztetéstől való megszabadulás. Fogyókúrázóknál segít az étvágy
csökkentésében.

Karácsonyi ajándéktippünk!
Lepje meg szeretteit AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL! Kedvesének, szüleinek,
gyermekeinek kiváló ajándék! Válasszon kényeztető szolgáltatásainkból, s szerezzen igazi örömöt azoknak, akik fontosak Önnek!
Bővebb információk:
Test és Lélek Egészségközpont
Dunakeszi, Barátság út 17. II/14.
Telefon: +36-30/33 44 100
web: www.testeslelek.com

Újdonság!
Sikeres masszázskezeléseink
mellett elindult a talpmasszázs
kezelés is!
Várjuk jelentkezésüket!
Bejelentkezés: +36-30/33 44 100
info@testeslelek.com
Bővebb információk:
www.testeslelek.com

rvosi rovat

Sportolás télen – módjával
Divat, néhány téli sportágban jeleskedés egyeseknél a középkorúak feletti évjáratokban is anélkül, hogy ezt felkészítő edzés
előzte volna meg. Történetek forognak közszájon arról, hogy milyen problémákat okoztak ezek az elmúlt szezonban. Valóban lehet annak kockázata, ha az ember megpróbál ilyen módon is törődni állóképességével – kérdezem a Dunakeszi Polgár
állandó egészség-megőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

– Minden bővebb indokolás nélkül: igen!
Felnőtt kor érettebb szakaszában meglehetősen kockázatos minden átmenet nélkül
sílécet vagy korcsolyát kötni a lábunkra.
Akik rendszeresen (heti egy-két alkalommal) sportolnak: kocognak, futnak, kerékpároznak, úsznak, fociznak, vagy teniszeznek, feltehetően jól kondicionálják izomzatukat, izületeiket. Számukra az új mozgásmódok „megtanulása” vagy évenkénti
felidézése nem áll távol fizikumuktól. Egy
esés következményei nem feltétlen jelentenek komolyabb sérülést, hiszen éppen a
gyakori mozgás rugalmasabbá teszi a védekező reflexeinket is. Ugyanakkor – mivel a kardiológust is kérdezték – ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 45 év fölött
a szívünk sem a régi! Terhelhetősége már
korlátozottabbá válik, nem ok nélkül olvashatjuk az egészségmegőrzéssel kapcsolatos
írásokban, hogy ez időtől kezdve az évenkénti kardiológiai szűrővizsgálatok a magát egészségesnek tartóknál is indokolt lehet.
– Szavait értelmezhetem úgy is, hogy 50
felett már ne vállalkozzunk a sízés, vagy
a korcsolyázás fortélyainak megtanulására?
– Nem! Mindenkit arra bíztatok, hogy
mozogjon minél többet, igyekezzen élni
mindegyik adódó lehetőségével. De csak
akkor, ha erre fizikailag és élettanilag felkészült. Amennyiben pontosan tudja terhelhetőségének határait, amennyiben előtte „szárazedzések során” formába hozta
magát, semmi akadálya a lehetőségeinknek megfelelő sípályák és oktatók keresésének. Tapasztalatból mondhatom, hogy aki
5-7 nap aktív síelés (ami napi 8 óra is lehet, szikrázó napsütésben, kristálytiszta levegőn) után hazatér, egy-másfél havi muníciót is felhalmoz magának a boldogság-

hormonokból. Azonban sajnos nem csak
szakirodalmi adat, hogy a sípályán történt
– nem balesetből származó – rosszullétek
és hírtelen halálok a középkorú edzetlen
férfiak soraiból származik. Mind a hideg
idő, a szokatlan megterhelés, a magaslati levegő kevesebb oxigéntartalma vezethet
szívtörténés kialakulásához. De aki ezek

miatt, vagy más eredetű egészségi állapotromlása miatt nem vállalkozhat erre, ne
keseregjen! A téli erdőben tett túrák (akár
10-15 kilométeresek is), vagy napi fél-egyórás séták, hétvégi szánkózások sokat javíthatnak kedély– és egészségi állapotunkon.
Ezek pedig nincsenek korhoz kötve… Való
igaz: ezekben az esetekben is elkél a saját
állapot figyelembe vétele és az annak megfelelő mozgásanyag kiválasztása.
– Fogalmazhatunk tehát úgy is, hogy
aki rendszeresen sportol, azt már baj nem
érheti?

– Részben, mert ez csupán az egyik ös�szetevő. A mozgás mellett kellő gondot kell
fordítani a táplálkozásunkra is. A szervezet télen is igényli a sok folyadékot (vizet!) és a vitaminokat. Ezeket, ha tehetjük
zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával vigyük be a szervezetbe, és csupán a legszükségesebb mértékben válasszunk a csodabogyók gazdag (és drága…) kínálatából.
A tél köztudottan sötét évszak. A szükségesnél gazdagabb kalória bevitellel nem sokat világosítunk a helyzetünkön, csak a kilóinkat gyarapítjuk szükségtelenül. Figyeljünk ilyenkor jobban magunkra, ha valami
rendellenességet észlelünk, ne odázzuk el
az orvosi vizsgálatot. Ennek hiányában úgy
járhatunk, mint az a fiatalember, aki a múlt
télen elkezdett köhögni. Mivel láza csak néhány napot volt, nem érezte különösebben
rosszul magát, nem „zavarta” a háziorvost
ezzel a kis problémával. Néhány hete megkeresett azzal, hogy már szívpanaszai vannak. A vizsgálat végén nyilvánvalóvá vált:
az a téli „kis köhécselés” vírusfertőzés következménye volt, amit nem sikerült a mézes teával és néhány otthon fellelhető köhögéscsillapítóval megszüntetni, és most
már a szívelégtelenséggé fajult a helyzete. A
diagnózis mintegy 35 %-os szívnagyobbodásról szólt, ami a szívpumpa jelentős károsodásával társult. Ez meglehetősen hos�szú kezelést és munkaképtelenséget vetít
előre. Egyelőre nem lehet prognosztizálni,
de nem lehet kizárni a szív transzplantációs programba vételét is… Érdemes megszívlelni: télen is figyeljünk magunkra, törődjünk többet egészségünkkel!

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

Egy szürke őszi reggel „csoda történt!”

Olvasóink írták

M

indennapos reggeli rohanás a munkába, ahova érkezvén csak dél felé ocsúdik az ember, hogy egy kis megálljt parancsoljon magának.
– No, együnk hát! – szól a gyomor,
– No, együnk. Irány az ebédlő! – jómagam is
úgy gondolom, megszolgáltam.
Szerencsére van mit, és hol, és mivel, de jaj,
nincs miből fizetni! Majd elkezdődik a lázas keresés a pénztárca után a zsebekben, táskában, és az

elmében! De egyik sincs! Tudom, hogy nem hagyhattam el, hisz este még a gyermekem arcára tudtam vele mosolyt varázsolni, azóta meg más boldogtalannak nem volt rá szüksége. Akkor hol lehet? Őrjítő érzés, amikor az ember biztosan tudja,
hogy meg kéne találni, a lottó ötös nem olyan biztos, minthogy nem hagytam el. Kergetem a témát,
mint macska a farkát.
Nincs válasz, de szerencsére van bank automata, jöhet az esti bevásárló turizmus. Saját egészségem érdekében belenyugszom a megváltozhatatlanba és nekilátok a vacsora elkészítésébe:
Este jő, este jő, jön az én Családom,
Papír fecnit lobogtat kezében a lányom!
A cédulán egy hír, miszerint találtak egy pénz-

tárcát! Értetlenül állok a konyhában, hogy hol,
ahol én nem és ki az-az Ember, aki vette a fáradtságot, hogy több lépcsőház kapujára kifüggessze!
Minden esetre azonnal telefont ragadtam és felhívtam az illetőt. Egy kedves női hang szólt bele,
akivel miután tisztáztuk a tulajdon viszonyokat,
kielégítette akkorra már lenyugodott elmém kíváncsiságát.
Azon a reggelen a nagy rohanásomban mégiscsak kiránthattam a táskámból a pénztárcámat és
az a járda kövén landolt.
Ő észrevette, majd felvette, és hazavitte, a végén
meg azt az icike-picike cédulát kifüggesztette!
Csoda történt!...
(Név és cím a szerkesztőségben.)
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gazdaság

dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u.1.)
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében az olvasói igények szerint dr. Németh Gábor
ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott tematika alapján a Tisztelt Olvasóink leveleit.

Olvasói kérdés:

20 éve dolgozom ugyanannál a cégnél, bár a
neve többször megváltozott ezalatt, és a tulajdonos is más lett.
Legutóbb 2010. január 1-től történt jogutódlás. December 31-vel
felmondtak, és már most megkaptam a felmondásom. December 1-től be sem kell mennem dolgozni. Az a problémám,
hogy csak 1 hónap felmondási
időt kaptam, végkielégítést pedig
egyáltalán nem. Sőt a munkaviszony igazolásom is csak erre az
egy évre szól. Most akkor elveszett a 20 évem?
Természetesen nem veszett
el 20 év munkaviszonya illetve
szolgálati ideje, hisz végig bejelentett munkahelye volt, ahol fizetett járulékokat és adókat.
A munkáltató jogutód nélküli megszűnésével megszűnik

a munkaviszony is, de Ön jogutódlást említett, és a jogutódlások során nem szűnt meg a
munkaviszonya, hanem folyamatosan fennállt. Így ezt a folyamatos munkaviszonyt kell
figyelembe venni a felmondási
idő és a végkielégítés kiszámolásánál is.
Igazolást is a 20 év munkaviszonyról kell kiadni.
A gyakorlatban általában a
munkáltató a TB kiskönyvben
jelzi ezeket a jogutódlásokat, és
részletekben vezetik bele a munkaviszonyokat.
Ezek általános szabályok,
konkrétumot az összes szerződés, áthelyezés, igazolás alapján
lehet mondani.
A rokkantsági nyugdíjra jogosult munkavállaló munkaviszonyát valóban meg lehet szüntetni, épp úgy, mint bármely más

munkavállalóét. Egy rokkantnyugdíjas a nyugdíjjogszabályok értelmében munkát is vállalhat, ellentétben a beteg, keresőképtelen munkavállalóval, akinek munkát vállalnia tilos, és
rájuk valóban felmondási védelem vonatkozik. A munkáltató felmondhat, de meg is tarthatja a munkavállalóját, a törvény nem kötelezi egyik cselekvésre sem.

Olvasói kérdés:

Fél éve dolgozom a mostani munkahelyemen,
pénzügyi területen. Mivel sok a
munka, egyszerűen „beledobtak
a mélyvízbe”, gyakorlatilag senki
sem volt, aki segített volna. Most
behívott a főnököm, és közölte,
hogy év végével fel fog mondani,
mert képtelen vagyok jól ellátni a
munkámat. Nagyon bonyolult a

munkám, és szerintem ahhoz képest, hogy magamtól jöttem rá,
mit is kell csinálnom, minimális
a hiba, amit elkövetek. Érdemes
ezzel foglalkoznom, vagy jobban
járok, ha elkezdek új állást keresni?
Az ön elbeszélése alapján a
munkáltatónak nincs joga ilyen
indok alapján felmondani.
Ugyanis a munkavégzés szabályait az MT. írja le, és ezek szerint a munkáltató nem teljesítette a következő kötelességeit:
– Nem adta meg a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást
és irányítást, és nem biztosította a munkavégzéshez szükséges
ismeretek megszerzését. Ezt az
MT. 101.§. írja elő. Érdemes beszélnie a főnökével erről, így talán tisztázni tudják a félreértéseket.

Útikalauz bankügyekhez
létezik még devizahitel?

I

dén nyáron olyan törvény született, mely
nagymértékben korlátozza a még mindig „olcsóbb”
devizakölcsönök további terjedését. A jogszabály kategorikusan kimondja: természetes személy deviza alapú (devizában nyilvántartott
vagy nyújtott) kölcsönszerződésének ingatlan fedezetén nem alapítható jelzálogjog, ha az természetes személy tulajdonában áll.
Kérdés, hogy akkor most létezik-e egyáltalán devizahitelezés
vagy nem? A válasz egyértelműen
igen, viszont a lehetőségek minimálisra redukálódtak.
A törvény értelmezése során kiderül, hogy a tiltás nem vonatkozik
a személyi kölcsönökre, hiszen ennél a hiteltípusnál az adós (kezes)
jövedelme szolgál fedezetként.
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Ugyanígy nem jelent problémát a
szigorítás ingatlanlízing esetén sem,
ami a termék működéséből adódik.
A lízing (igaz ez nem hitel, de a finanszírozásnak egyik hasznos formája) sajátossága az, hogy az ingatlan a finanszírozó cég tulajdonában marad a futamidő végéig s így
nincs szükség jelzálogjog bejegyzésére sem. Következő lehetőség a devizahitelezésre, ha nem természetes személy az igénylő, hanem gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó - megjegyzem az őstermelő a
jogszabály szempontjából természetes személynek minősül.
Végül, de nem utolsó sorban a
jogszabály megengedi, hogy a hatályba lépést megelőzően felvett hitelt ki lehet váltani, illetve fedezetcserét lehet végrehajtani. Ennek feltétele csupán az, hogy a jelzálogjog és az azzal biztosított követelés
mértéke a korábbinál nem lehet terhesebb. Összefoglalva a fenti lehe-

tőségek közül a lízinget és a hitelkiváltást emelném ki. A lízing elsősorban új lakás vásárlásakor nyújt
versenyképes alternatívát – itt akár
20-30%-kal kisebb havi törlesztő
összeget is el lehet érni, míg a hitelkiváltás azoknak lehet kedvező,

akik svájci frank alapú kölcsönüket szeretnék lecserélni egy alacsonyabb havi törlesztésű euró hitelre.
Gacsal Tamás
DunaCredit Hiteliroda
Tel: 70/423-2298,
www.dunacredit.eu, info@dunacredit.eu

DunaCredit
HITELIRODA
Pénzügyi- és hitel tanácsadó
Hívjon most!
+36-70/423-2298, 06-27/769-185

Látogassa meg honlapunkat! www.dunacredit.eu

Keresse irodánkat! Dunakeszi, Garas u. 18.

egészség–életmód

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

Klinikánk az egészségről...
Craniosacralis terápia

Craniosacralis terápia: kulcs a testi-lelki egyensúlyhoz
• Mi a craniosacralis terápia? A craniosacralis terápia egy
olyan gyengéd, ám mégis nagyon hatékony módszer, ami
segít a szervezet öngyógyító folyamatait. Az Amerikából
származó, ott már elismert, és klinikákon is alkalmazott
technikának nagy szerepe van a prevencióban, és bizonyos
betegségek kezelésében is.
Az elnevezés onnan ered, hogy a craniosacralis rendszer a craniumtól, azaz a koponyától a sacrumig, azaz a
keresztcsontig tart. Fontos megemlíteni az agyi-gerincvelői folyadékot (liquor), aminek termelődése, elnyelődése, áramlása fontos szerepet játszik a rendszer működésében, és a test állapotának jelzésében. Ez a folyadékáramlás adja a szervezet harmadik ritmusát a légzés, és a vérkeringés mellett.
A terapeuta a craniosacralis rendszeren keresztül végez
állapotfelmérést, és ennek eredményének megfelelően
kezeli, és segít egyensúlyba hozni a craniosacralis rendszert, majd az egész testet. A kezelés során a kötőszövetbe
beleolvadva dolgozik, valamint a koponyavarratok közt
lévő esetleges blokkokat oldja. A sacroiliacalis (keresztcsonti) izület és szerves részét képezi a terápiának.
Széleskörű alkalmazásának titka abban rejlik, hogy a
craniosacralis rendszeren keresztül hozzáférve a központi
idegrendszerhez, annak finomhangolásával egyensúlyba
tudjuk hozni a szervezetet. A terápia mind fizikai , mind
emocionális blokkok (azaz meg vagy fel nem oldott problémák) oldására alkalmas. Lényegi eleme, hogy a panaszt
okozó eredeti okokat szüntetjük meg, és nem csak tüneti
kezelést alkalmazunk.
• Kinek segíthet a terápia: Mivel a szervezet öngyógyító
folyamatait indítja be, így alkalmazása nagyon széles körben hatékony lehet minden korosztály számára (pl: fejfájás, fülzúgás, szédülés, allergia, epilepszia, dyslexia, és még
sok más). Fontos! A craniosacralis terápia nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást és kezelést, de segítheti azt.
Bejelentkezés, és további információ:
Jancsó Veronika,
cranio-sacralis terapeuta
Tel: +36 20 959 0714
E-mail: jancsovera@gmail.com

Egyéb szolgáltatásaink:
Marcsi: Pedikűr-manikűrös

Add a lábad profi kezekbe, és élvezd, hogy értően kényeztetik
a futóműveidet, vagy éppen a kezedet frissítik fel.
Lábunk ápolása legalább olyan fontos, mint kezünké, még
akkor is, ha egy ápolatlan láb kevésbé szembetűnő.
Szánj időt a pedikűrösre!
Ápoltnak lenni igazán nem luxus.

AJÁNDÉKOZZON
SZÉPSÉGET!
Ajándékutalvány kapható
arc és testkezelésekre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

❅

❅
❄

❅

❄

Algotherm referencia kozmetika
SKINLIGHT arcfiatalító kezelések
Sminktetoválás
3D szempilla hosszabbítás
Kollagénterápiás szolárium
Testradíros kezelések, masszázsok
Fülbelövés
Alakformálás: LPG és Kavitációs ultrahang
Pedikűr, manikűr
Fodrászat

WELLNESS
•
•
•
•

Infraszauna
Masszázsok - Svéd, frissítő, relaxációs
Testkezelések - Borkrémes, Forró gurigás, lávaköves
Fényterápiás kollagén szolárium

EGÉSZSÉG

• Kardiológia - Dr. Al Badani Mohamed kardiológusszakorvos
• Homeopátia - Dr. Horváth Gabriella belgyógyászszakorvos, homeopata
• Természetgyógyászat - Biorezonancia, allergia szűrés,
méregtelenítés, Cranyo sacral terápia
• Gyógypedikűr

További információk: www.homeokeszi.hu

www.kiralyvitamin.hu
www.nazarmed.hu

Nyitva tartásunk: H-P.: 10-18 óráig
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31. Telefon: 06 27 347 721
E-mail: nazarmed@gmail.com
www.nazarmed.hu

Barangoló ‒ utazás az eu tagállamokban

Egyesült Királyság

1. rész
Big Ben

anglia
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (angolul United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland vagy Britain, 1921 előtt Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága, a magyar
köznapi használatban többnyire Nagy-Britannia,
illetve gyakran helytelenül Anglia) nyugat-európai
szigetország, mely Angliát, Észak-Írországot, Wales
és Skócia területét foglalja magába. Az első részben
Anglia kerül bemutatásra.

A

nglia, egy élő történelem az odautazók számára: ringó, zöld
mezők, nagyvárosok, több ezer éves múlt és történelem, királyi kastélyok, katedrálisok, egyetemi városok: Oxford, Cambridge egyetemek, Shakespeare, Liverpool – Beatles, Bath fürdőhelye, Yorkshire, Canterbury székesegyház – így áll össze a mozaikokból Anglia képe.
Anglia a Brit-sziget legismertebb területe, az Egyesült Királyság legnagyobb és legnépesebb tagja. Területe 130. 395 km2, 49 millió lakossal. Az emberek többsége a szigetországban anglikán vallású.
Anglia fővárosa London, mely egy igazán pulzáló, nyüzsgő város. Szinte lehetetlen felsorolni mindazt, amit érdemes és illik megnézni, ha ott jár
az ember. Európa legnagyobb városa, méltán rászolgál a „globális falu”
elnevezésre. Kevés város
létezik a világon, ahol
annyi náció élne együtt,
mint itt. A látogatónak gyakran az az érzése, hogy épp az ango-
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Buckhingam
Palota – őrségváltás

lok vannak a legkevesebben, és hogy csak
a grandiózus épületek emlékeztetnek arra,
hogy ez a város volt valaha a Brit Birodalom központja. Az indiai éjjel-nappalik, a
Notting Hill-i karibi karnevál, a kínai újév
ünneplése a Kínai Negyedben, a fekete utcai zenészek ugyanúgy hozzátartoznak a városhoz, mint
az őrségváltás a Buckingham
Palota előtt, a zárás előtti harangozás a pubokban vagy a
szombati krikett. Kihagyhatatlan helyek, illetve programok: Trafalgar tér, Nemzeti Galéria, Nelson Admirális
szobra, Őrségváltás, mely egy
igazán angol unikum, Tower
of London, Buckingham Palota és a királynő, a Big Ben
pontos déli ütései, Tower börtön falai, Westminster katedrális, a Madame Tussauds Panoptikum, ahol sok híresség viasz másával
találkozhatunk, Picadilly Palota, Soho, éttermek, divatszalonok, London Eye, zenei
fesztiválok – ugye, hogy nem elég rá egy
pár hét.
Canterbury városában járva érdemes
megtekinteni a katedrálist, mely a zarándoklatok központja. Mint a legtöbb hasonló épület, ezt is többször átépítették, így
több stílus jegyeit fedezhetjük fel rajta. A
XII. században a zarándoklatok egyik európai központjává vált, amelyet Geoffrey
Chaucer tett halhatatlanná a Canterbury-i
mesék című művében.
Stonehenge kövei, majdnem ötezer
éves múltat örökítenek meg az odalátogatók számára. Egy hatalmas kövekből
álló gyűrű, amelyeken egy-egy ugyanolyan nagy kő fekszik, mint áthidaló gerenda, egy belső patkóalakzat, egy külső
kör és egy árok alkotják. Keveset tudunk
létrejöttének körülményeiről és okáról. A
köveket valószínűleg Wales déli részéből
hozták ide. Számítások szerint kb. 600 ember kell, hogy egy ilyen 50 tonnás tömböt
felemeljen.
Bath a római fürdőjéről, valamint elegáns, aranyszínű György király korabeli
építészetéről vált híressé. Nem csoda, ha
úgy érezzük, tematikus parkban vagyunk,
hiszen oly sok különleges látványosság
van ebben az egy városban. Sűrűn látogattak ide a XVIII. századi arisztokrácia tagjai. Ők hozták ide azokat a híres építészeket, akiknek köszönheti a város arculatát.
Oxford főként az egyeteméről nevezetes, holott a település már öt évszázaddal az egyetem alapítása előtt létezett. Ma Oxford fő látványossága 22

London Eye

Stonehenge

kollégiuma. Az Oxford Story múzeum
elmeséli az Oxfordi Egyetem 800 éves
múltját és jelenét. A
fő utcákat elhagyva,
kis sikátorokon sétálhatunk, amelyek különlegesen bensőséges hangulatukkal rabul ejtenek.
York városában érdemes megnézni a katedrálist, a teaházakat,
a középkori városfalakat, a törté-

nelmi utcákat, a pubokat. Közel 2000 évig
volt az északi területek fővárosa, s jelentős szerepet töltött be Anglia történelmében a római, szász és viking uralom alatt.
A York Minster katedrális a legnagyobb
Európában.
Az angol konyháról megoszlanak a
vélemények. Elsősorban a franciák tesznek
csípős megjegyzéseket e témában. Francia
eredetű az a mondás is, miszerint „Angliában vannak
a világ legjobb élelmiszerei, amíg nem
kerülnek a konyhába.” Az eredeti an-

gol konyha készítésmódjai valóban egyszerűek. Alapjában
véve szeretik a kiadós, testes, jó
minőségű húsokat, jóízű halakat, laktató lepényeket, pudingokat, mégsem élnek fenntartás
nélkül az asztal örömeivel. Tőlük származik a szendvicskészítés, amellyel – egy sakk játszma nagy sietségében – Sandwich gróf próbálkozott meg
először, az eredmény jól ismert,
vagy a tea kultúra
– melynek európai
útja, a XVII. századi Angliából indult el, de ide sorolhatjuk a különböző pudingok, a
pie-ok megszületését is.
Vetési Zsófia

barangolo.eu@gmail.com
Soho-i életkép

életmód

„Mozdulj, Dunakeszi!”
Van egy lelkes csapat Dunakeszin, akik reggelente alkalomadtán esténként is nordic-walkin
gozik a Duna-parton, szövik az álmokat és keresik a módját, hogy minél több embert ösztönözzenek a mozgásra ebben a rendkívüli adottságú környezetben. Álmaik között szerepel többek között, hogy a Katona-dombot és környékét a kutyasétáltatókon kívül mások is élvezzék, valamint
egy aktív fitnesz park és egy kültéri tornapálya létrehozása is, ahol különböző mozgásformákban vehetne részt.

D

e mi is az a nordic walk ing? Tulajdonképpen egy olyan könnyed
mozgásformáról van szó, amely jótékony élettani hatásokkal rendelkezik; nevét legjobban talán északi sétának,
északi járásnak fordíthatjuk. Lényege, hogy
technikájával egyesíti a sífutás lépéstechnikáit, a különböző ugrástechnikákat, a futás, valamint a fitness elemeit. Ebből az összetettségből
adódóan pedig teljes körűen biztosítja minden
korosztály számára az edzési lehetőséget. Nagy
előnye még viszonylagos olcsósága is, hiszen a
felszerelés csupán egyszeri beruházást igényel.
A dunakeszi nordic walking csapat naponta
hozzávetőleg másfél órát edz reggelente, amit
alapos bemelegítéssel kezdenek, amelynél nagyon fontos, hogy mindenki a maga tempójában, adottságaihoz és képességeihez mérten
végezze. Ez után pedig indulhat a könnyed séta
a város gyönyörű környezetében, a Duna-parton, melyet rövid pihenőkkel tarkítanak és jó-

kedvű beszélgetéssel fűszereznek meg.
Az alapötlet Kollár Albinné Györgyitől,
Facsinay Erikától és Kovács Bálintnétól ered,
akik két éve rendszeresen űzik ezt a sportot a
Duna-parton.
A csapat talán egyik leglelkesebb tagja Viczián
Magdolna – aki több évig calenetics edző volt –
elmondta, hogy sok szempontból hasznos ez a
fajta mozgásforma, hiszen amellett, hogy tehermentesíti és hajlékonyabbá teszi az ízületeket,

ALFAPARF

Szépségszalon
Dunakeszi, Fő út 72.
Tel.: 06-27-390-077

(Megközelítés a Krajcár utca felöl.)

Fodrászat, kozmetika,
műköröm-építés, pedikűr,
manikűr, UV-mentes barnítás.
Nyitva: H-P.: 8h-20h
Szom.: 8.30h-12h

K E SZI ABC
0-24
ünnepnapokon is!

– friss pékáru
– tejtermékek
– felvágottak
– nagy italválaszték
– üdítők
– dohányáru

Dunakeszi, Fő út 121.
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javítja az állóképességet, erősíti az izmokat és
emellett a fogyásban is segít. A nordic walking
további jótékony hatásai közé tartozik, hogy a
mozgás által javul testünk oxigénellátása, a séta
oldja az izomfeszültséget, valamint növeli a
stressztűrő-képességet. A vérkeringés aktivizálása által pedig az agyműködést is segíti, illetve
a kar- és lábmunka általi diagonál mozgás a két
agyfélteke összehangolására is jó hatással van.
„Fontos szem előtt tartani, hogy az egészség semmi esetre sem egyenlő a betegség hiányával! Egy állandó változásban lévő testi, lelki, környezeti, szociális és természeti egyensúly az, amelyre mindig törekednünk kell! Ez
a természetben történő mozgás pedig hozzásegítheti az embert a jó közérzethez.” – ezt hangsúlyozták a lelkes csapat tagjai is.
Botra fel – hiszen nincsen rossz időjárás csak
rossz felszerelés – vár minket a természet, kezdődhet a nordic walking!
Legindi Tímea
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LABDRADÚGÁS

Veres Viktor mesterötöse
Nem emlékszem, hogy a dunakeszi labdarúgás történetében
volt-E olyan labdarúgó a felnőtt bajnokságban, aki mesterötössel dicsekedhetne. November 7-én a Dunakeszi K1 – Mogyoród mérkőzésen a hazai csapat 5-1 nyert és mind az öt dunakeszi gólt a 19 éves Veres Viktor lőtte. a Mérkőzést követő
keddi edzésen beszélgettem vele.
– Gratulálunk ehhez a fantasztikus teljesítményhez! Hogyan kezdődött a labdarúgó pályafutásod?
– Tizenegy éve – 1999-ben – kezdtem
a Dunakeszi Vasutasban, ott a serdülő és
ifjúsági csapatban szerepeltem. Következett Fót – 2002-2003 bajnoki évben -, majd
egy fél év REAC-nál, de onnan elküldtek.
A Dunakeszi Kinizsi csapatához 2004-ben
kerültem. Azt hiszem a labdarúgás érzékem édesanyámnak is köszönhetem, ő is
focizott a Sopron női csapatában. A Ki-

nizsi felnőtt csapatába idén nyáron kerültem be, augusztus 28-án Budakalászon
lőttem az első gólt. Az újabb gólra október
31-ig kellett várnom, amikor a GEAC ellen
sikerült egyszer betalálni a hálóba. S ehhez jött most öt. Jól érzem magam a csapatban, amely egységes, jó szellemű.
– November 7. életed nagy napja?
– Igen – mondta mosolyogva. – A 3. percben lőttem az első gólt, önbizalmat adott,
majd 20. percben a másodikat. A csapat vezetett, felszabadultan, jól játszottunk. A 70.,

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható!
T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070
• 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: +36-30-6231481, 06-27/337-353
• Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: +36-70-505-1177
• Dunakeszi (Gyártelep) Kiserdő utca végén lévő garázssoron 18 m2-es garázs eladó.
Irányár: 850.000 Ft. Tel.: +36-70-574-5530
•A
 lagi sörözőbe pultos lányt felveszünk. T.: +36-70-237-0406
•E
 ladó Dunakeszi alagi kertvárosi területén, a Víztorony közelében 35 nm-es- szoba, kony-

Az edző mellett balról Veres Viktor,jobbról Kalicz
Sándor

83. és 86. percben elért góljaim nagy örömet
szereztek nekem és a csapatnak. A győzelem
ajándék edzőmnek, Imre bácsinak névnapjára. Az utolsó négy mérkőzésen Leboniczki
Imre bácsi vezette a csapatot és eddig négy
győzelmünk van 12-2 gólaránnyal. (Érdekesség, hogy a négy győzelem között Aszód,
Perbál ellen a 19 éves Kalicz Sándor három
góljával szerezték meg a hat pontot.)
– További sok sikert a csapatnak és Viktornak!
Kép, szöveg: Solymosi László

klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu
Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

ha, fürdőszoba, gázfűtéses – összkomfortos lakás, melyben kandalló is van. Részben bútorozott. Ára: 6,5 millió Ft. Tel.: +36-20-321-5752, +36-20-968-3216
•K
 ARÁCSONYRA EZÜSTFENYŐK vásárolhatók Váchartyánban a termelőtől. Előre kivágott:
1,20 m-ig 1.500 Ft/db; 1,30 m-től 1.250 Ft/m ártól (december 13-ától) Földlabdás: 3.500 Ft/db
ártól. (A fenyőket kiválasztás után ásom ki!) Tel.:+36-20-577-2189 vagy 06-27-367-107 (este)
Cím: Váchartyán, József Attila u. 40. (Rudnay-kert, MÁV megállótól 300 m)

Aktuális és korábbi lapszámainkat
megtekintheti a www.dunakanyarregio.
hu online hírportálon.

Dunakeszi Polgár 27

Isten veled, Laci bácsi!
Neisz László

(1954. V. 30. – 2010. X. 24.)

„Az el nem ismert érdem hősei
Kiket-midőn már elhunytak s midőn
Ingyen tehette – csúfos háladattal
Kezdett imádni a galád világ."
Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban

A

mikor október 17-én meglátogattam a váci kórházban, nem hittem, hogy ilyen hamar elmegy közülünk, reménykedtünk. Amint beszélgettünk bizakodott, tervezett.
Aztán jött a szomorú hír: a tanár úr október 24-én befejezte
földi pályafutását.
Neisz László Vácott végezte általános és középiskolai tanulmányait. A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán végzett matematika
– testnevelés szakon. 1978-ban megnősült és feleségével együtt
Dunakeszin kapott tanári állást. Élete örömteli eseménye László (1979) és Péter (1981) fia születése. 1981-ben a Dunakeszi Vasutas NB I-es férfi kézilabda csapat edzéseit vezette. 2002 óta sikeres úszóiskolát működtetett. Laci bácsi több száz gyerek fizikai és
szellemi nevelését vállalta magára igen eredményesen. Régi vágású pedagógusként – a szigorú fegyelmet következetesen fenntartva – vívta ki tanítványai megbecsülését, tiszteletét és szeretetét.
A Széchenyi István Általános Iskolában fejezte be tanári pályafutását, ahol még képesítés nélkül tanítani kezdett.
32 évi házasság és tanítás után hagyott itt minket.
Utolsó útjára elkísérték főiskolai csoporttársai, pedagógus kollégái, tanítványai, rokonai és családja. 2010. november 8-án Vácott a családi kriptában helyezték örök nyugalomba.
Nyugodjon békében!
S. L.

kajak

Hagymási
Réka
a legjobb
Szeptember 17-19-én
Pöstyénben rendezték
meg az Olimpiai Reménységek Versenyét, amelyen öt kontinensről
22 ország több száz
versenyzője vett részt.
A dunakeszi Hagymási
Réka a magyar csapat
legeredményesebb
versenyzője volt a három olimpiai számban
elért első helyével. A
pontversenyt a 69 fős
magyar csapat nyerte
556 ponttal, a 370 ponttal záró német csapat előtt. A magyar
csapat 23 arany, 18
ezüst és 12 bronzot
hozott el. Remek hétvége volt!

– Az 1993-as korcsoportban indultam. A K-1 200 méteren, a négyes pályán rajtoltam, végig vezetve, egy hajóhosszal nyertem
a versenyt – számolt be a győzelemről Anita. – A siker szárnyakat
adott és a K-1 500 méteren is a
négyes pályán, hasonló főlénnyel
nyertem. A K-4 500 méteren a németekkel vívtunk nagy csatát, sikerült egy hajóhosszal nyernünk. A
K-4 hajóban Lucz Dóra mögött,
a kettes ülésben ültem. Ezenkívül
a K-4 2000 méteren és K-1 1000
méteren indultunk, ezüstérmet szereztünk.
– További terveid?
– A pihenő után, megkezdődnek
majd a téli alapozó edzések. Készülök a 2011. évi Litvániában
megrendezésre kerülő ifjúsági Világbajnokságra, ez lesz életem
első ifjúsági világbajnoksága.
– Sok sikert!

Solymosi László

A DMRV ZRT. HASZNOS tanácsai
a téli időszakra
A hideg, fagyos, télies idő fokozott fagyveszélyt jelent a családi és hétvégi házaknál, valamint a kiskerteknél található vízvezetékekre, szerelvényekre. A későbbi problémák elkerülése érdekében célszerű megelőző intézkedéseket tenni a fagy elhárítása érdekében.
Nulla fok alatt védeni kell a vízcsöveket a faggyal szemben. Éppen ezért, a vízvezetékek,
kerti csapok, locsolóhálózatok víztelenítését időben el kell végezni. Fontos az is, hogy a
vízmérőakna ne maradjon nyitva, s hogy a vízóraaknában lévő csővezetékeket és a vízmérőt megfelelő anyaggal fedjük le. Ennek legegyszerűbb módja, ha az ún. szigetelő paplannal letakarják az aknát, a mérőeszközt és a vezetékeket. A leggyakoribb elfagyás a kiskerteknél és a hétvégi házaknál tapasztalható, ezért a pinceablakokat és ajtókat célszerű becsukni, mert így elkerülhető az ott található szerelvények károsodása.
Érdemes tehát odafigyelni, hiszen mindenki jól tudja, hogy a vezetékek, csapok, vízmérők
elfagyása, megrongálódása később komoly anyagi következményekkel járhat, melynek javítási költségei a fogyasztókat terheli. Időben tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
„A VÍZ A JÖVŐNK TÜKRE!”
28 Dunakeszi Polgár
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LABDRADÚGÁS
Az NB III Mátra csoportjában
szereplő Dunakeszi Vasutas október közepe óta a négy mérkőzésen három pontot szerzett.
Eredmények:
DVSE-Eger 1-2 (Madar)
Putnok-DVSE 3-4 (Murányi 2,
Gyetván A., Rudolf). A hazai
csapat 3-1-re vezetett, innen fordított a Vasutas.
DVSE-Ózd 3-3 (Madar -11-ből),
Kiss R, Dizmatsek). A 90. percben még 3-2 hazai vezetésre
állt a mérkőzés, ám a 92. percben szabadrúgásból egyenlített
a sereghajtó.
Tiszaújváros-DVSE 5-1 (Madar)
A Pest megyei I/B bajnokságban játszó Kinizsi első csapata
október 17-e óta veretlen.
Aszód-Dunakeszi K 0-1
(Kalicz)
Dunakeszi K.-Perbál 2-1
(Kalicz 2)
GEAC-Dunakeszi K. 0-4 (Czifra,
Tardy Zs, Veres, öngól)
Dunakeszi K- Mogyoród 5-1
(Veres Viktor 5)

Október 17-én visszavette
Leboniczki Imre edző a csapat
irányítását, azóta négy mérkőzésen csak győzelmeket arattak, a bajnokságban 8. helyen
áll.
A Dunakeszi Kinizsi második
csapata a Pest megyei III. osztályban szerepel. A bajnokság
őszi mérkőzésein eddig 18 pontot szereztek:

Multireklám táblák
bérbeadók az m2 út mellett!
tel.: +36-30/342-8032

Bevezetett, jól prosperáló
közéleti újsághoz kulturált fellépésű,
számlaképes hirdetésszervezőket
keresünk.
Érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150

Eredmények:
Fót II-Dunakeszi K. II. 4-1 (Szabó)
Dunakeszi K. II.-Szentendre 7-0
(+Szabó 2, Zajacz, Gerhát)
Pilisszántó-Dunakeszi K. II. 3-0
Dunakeszi K. II.-Pilisszentlászló
4-0 (Szabó 3, Porubszki)
Dunakeszi K. II.-Kisalag 4-0
(Szabó, Zajacz, Porubszki, Faragó))
Üröm-Dunakeszi K. II.
2-4
(Bodog 2, Szabó, Zajacz)
Dunakeszi K. II. -Pomáz II 2-1
(Decső 2)
Pilissport II-Dunakeszi K. II.
1-0

mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

IDŐSEK OTTHONA közvetítés

www.angyalmosoda.hu

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

Irodánk várja otthont kereső idősek jelentkezését!

Az otthont keresők számára a teljes körű
szolgáltatásunk INGYENES!

Munkatársaink szakértelemmel segítenek megtalálni az Ön számára
legmegfelelőbb otthont.

+36 20-371-08-07
www. idosekoldala.hu
idosekoldala@idosekoldala.hu

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

Kő a köbön Kft. Műhelycím: Göd, Nemeskéri u. 33.
Mobil: +36-20-9413-977, Fax:06-27-331-663
Email: lakatoskalman@freemail.hu, www.koakobonkft.hu

akció!
- szőnyegtisztítás
1090 Ft/m2-től
- függönytisztítás
860 Ft/kg-tól
- nadrág, szoknya tisztítás 890 Ft/db

- gyapjútakaró tisztítás
- ing mosva, vasalva
- kabát tisztítás

1500 Ft/db-tól
460 Ft/db
1430 Ft/db-tól

Minőségi vegytisztítás, foltkezeléssel!

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12

megnyitottunk!

erotika
bolt

nyitva:
h
h

18

H–P: 10 –18 , Szo: 9h–12h
Tel.: +36-20/464-8305

2120 Dunakeszi, Iskola utcai Üzletsor

Üzlet teljes berendezéssel,
igény szerint
árukészlettel is, ELADÓ.

Érd.: +36-20-5624-080

Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
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Rády Zoltán
a világ idei legjobb
idejét futotta

sport

Mundi György, Szilvás Bence, Rády Zoltán és Maracskó Pál

– Szeptember 11-én, a Puskás
Ferenc stadionban rendezték
meg a serdülő csapatbajnokságot 32 fiú és 33 lány csapat
részvételével. A 13-15 éves versenyzők korcsoportjában fiú
és lány csapatunk is indult. A
verseny rendszere megengedi,
hogy 13 versenyszámból versenyezzenek az egyesületek,
melyet a 4x100 méteres váltó
egészít ki nemenként. A versenyszámokat az egyesület választja ki és a pontok összessége adja a sorrendet. A fiú csapatunk a Rády Zoltán, Bundy
Gergely, Kovács Bence, Szilvás
Bence, Antal Áron, Isztl Tamás,

Mundi György összeállításában ezüstérmet nyert. A fiú és
lány csapatunk együtt az előkelő kilencedik helyen végzett
– újságolta a jó hírt Maracskó
Pál..
– Szeptember 18-19-én a
Puskás Ferenc stadionban Ös�szetett Országos Bajnokságban
indultunk. Az ifjúsági csapatunk (Molnár Gergely, Molnár
Attila, Baráti Dániel) az igen
erős mezőnyben a hatodik helyet érte el. Ugyanezen a versenyen a felnőtt tízpróbában a
veterán korú Winkler András
a tizenkettedik helyet szerezte meg.

A 82 éves Dunakeszi Vasutas SE atlétikai szakosztály vezetőedzője, több mint harminc éve
Maracskó Pál, aki a fiatal atléták sikereiről
számolt be lapunknak.
Szeptember 25-26-án Tatabányán a Serdülő Egyéni Országos Bajnokságon 1400 induló vett részt. Tőlünk harminckét versenyző indult a
13-15 éves korosztályban. Dobogós helyezéseink: Rády Zoltán 400 méteren kiváló idővel
(50.56) aranyérmes, a 300 méteres gátfutásban 39.80 idővel
itt is első helyen végzett. A 100
méteres gátfutásban bronzérmet hozott el. Szilvási Bence
távolugrásban 639 eredmén�nyel diadalmaskodott, ez is kitűnő eredmény. Bundy Gergely
300 méteres gátfutásban ezüstérmes. Mindhárom verseny-

zőnk meghívást kapott a korosztályos válogatott viadalra
Szlovéniába!
Kitűnő versenyzőink emellett 15 alkalommal végeztek a
IV-XII. pontszerző hely valamelyikén.
Mariborban a három nemzet atlétái: Szlovénia, Horvátország, Magyarország 15 éves
serdőlő atlétái mérték össze tudásukat. Rády Zoltán 300 gátfutásban 37.91 a világ legjobb
eredményével nyert (magyar
csúcs is), a második Bundy
Gergely.
Kép és szöveg:
Solymosi László

Környezetvédelemmel
a pénztárcája védelméért!
Ne dobja el kimerült alkáli elemét
Használjon Incomp alkáli elem
Regeneráló készüléket!

Érdeklődjön az Incomp
szaküzletében!
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SPORTEREDMÉNYEK
sakk

2011. január 21-től
A Pest megyei I/A csapatbajnokságban negyedik
győzelmét
aratta és veretlen az
Alagi Diák Sakk Klub
sakkcsapata.

Alagi DSK-Százhalom
batta 3,5 -1,5 (győz:
Nógrádi J., Üveges V.,
Dióssi Cs., döntetlen: Czap Sz.). A csapatok verseny közben
a Dobos cukrászda által felajánlott süteményeket fogyaszthatták el.
Gödöllő-Alagi DSK 1,5-3,5 (győz: Béki A., Gyombolai B.,
Dióssi Cs., döntetlen: Czap Sz.)
November 6-án Gödöllőn, a 32. Pest megyei nyílt országos
egyéni korcsoportos sakkverseny 3. fordulójában vettek részt
az Alagi DSK sakkozói.
IV. korcsoportban: 9. Bernáth Péter, V. korcsoportban: 4. Naán
Gábor, 5. Üveges Viktor.
Kép, szöveg: Solymosi

„Fűtésrendszer felülvizsgáló,
korszerűsítő"
150 órás OKJ-s képzést indít
az épületgépész szakmának.

Bővebb információ:

kézilabda
AZ NB II-ben szereplő Vasutas férfi
csapata az utolsó
három mérkőzésen
vesztesen hagyta el
a pályát.

Tabán vil-mark
autójavító kft.
MSZ EN ISO 9001:2001 Nyilv. szám: 503/0771
(Képünk illusztráció)

Eredmények:
DVSE-Budakalász 31-26 (Csuka 9, Bagi G 7, Baity 5, Lengyel
4, Járdi 2, Iváncsik 2, Kalmár 1, Farkas 1)
Bp. Honvéd-DVSE 32-26 (Baity 9, Králik 5, Csuka 3, Bagi 3,
Iváncsik 3, Kalmár 1, Járdi 1, Farkas 1)
Pénzügyőr-DVSE 41-33 (Baity 8, Bagi G 7, Lengyel 7, Farkas 3, Iváncsik 2, Salfai 2, Martisz 1, Szőcs 1, Csuka 1, Kalmár 1)

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN
(gázüzemű is)

ÚJDONSÁG!!!

MOTORKERÉKPÁR
VIZSGÁZTATÁS!
KARAMBOLOS
AUTÓK JAVÍTÁSA
(kárfelvételi
ügyintézése)
EREDETISÉG VIZSGÁLAT (teherautó és traktor is)

DVSE-MAFC 31-33 (Baity 9, Csuka 8, Lengyel 7, Kalmár 4,
Salfai 2, Farkas 1)

MINDEN TÍPUSÚ AUTÓ SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA

Kinizsi női kézilabda csapata a Pest megyei bajnokságban
szerepel, két vereséget követően nyertek a lányok:

Dunakeszi, Szt. István u. 16. Tel.: 06-27-341-296
Fax: 06-27-546-675
Web: tabanszerviz.hu E-mail: taban@vnet.hu

Dunakeszi K-Gödöllői KSC 25-29 (Horváth 10, Blaskó 7,
Sziliczi 3, Temleitner 3, Honti 1, Kollarics 1)

Minden, ami autóval kapcsolatos

Verőce SE-Dunakeszi K 27-25 (Blaskó 6, Horváth 6, Földesi 4,
Csombor 3, Temleitner 2, Honti 2, Deézsi 1, Orszánszky 1)
Jászárokszállási VSE-Dunakeszi k 21-34 (Temleitner 8, Horváth 7, Honti 6, Kollarics 5, Deézsi 4, Földesi 4)

Tabán autószerviz

Autómentés 0-24-ig Telefon: +36-20-9257-377,
+36-30-9342-076

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 7-16-ig, szombaton 8-12-ig
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Rév Festék
Kisáruház

Hőszigetelő rendszerek vására
a Rév Festék Kisáruházban!
novemberi árbumm!
Hőszigetelésben mi hosszú távú megoldást kínálunk
a Trilak Festékgyár Thermotek vakolatával.
Kérje egyedi ajánlatunkat a Rév úti szaküzletünkben!
Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu Honlap: www.revfestek.hu

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

Dunakeszi 190x132.pdf 2010.10.28. 12:45:56

Megérkezett...
...és tökéletes lett!
Tesztelje nálunk elsőként!

Szervizünkben október 20-tól hagyományosan
KERÉKCSERE AKCIÓ!
Felnire szerelt minőségi téli gumikkal
és ellenálhatatlan árakkal várjuk! Tel.: 06-30/542-2489

Olcsóbbat, jobbat, megbízhatóbbat keres? Segítünk megtalálni!

Kötelező biztosítás 2011 - Kösse át nálunk!
Teljes körű ügyintézéssel várjuk szalonunkban november 1-től! Info: 061/4050674!

22 499 Ft-tól!

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a részletekről érdeklődjön kereskedésünkben! Suzuki modellek fajlagos CO kibocsátása 103-225 g/km. Suzuki modellek átlagfogyasztása: 4,4-9.7 l/100 km.

