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A díjazott borász
Harmadik alkalommal hívta versenyre február utolsó napján a
Közép-magyarországi bortermelőket Pest megye közgyűlése. Ráadásként a Millennium Bora címért is zajlott a küzdelem, mivel a
megye idén ünnepli ezer éves fennállását. A kétszer öt tagú szakmai, illetve a kétszer hét fős társadalmi zsűri mellett egy csúcszsűri
is közreműködött abban, hogy a negyvenegy induló nyolcvanegy
bora közül eldöntsék, melyek legyenek a legjobbak. Negyvenkilenc
fehér, tizenhét rozé és tizenöt vörös bor sorakozott a befóliázott palackokban, melyek között a hazai termelők mellett német, horvát és
olasz nedű is megméretésre került. A zsűri kifejezetten szigorú volt,
ugyanis a benevezett borok harminc százaléka nem lett érmes.

2009. április 16.

Az idén megépül a Zöld Híd
Pótolni kell az elveszett időt, energiát, pénzt
A közelmúltban több településen tartott tájékoztatót a Zöld Híd
Program projektvezetője, Gyenes
Szilárd, ugyanis az idei évben tulajdonképpen el kell készülnie a
hulladékgazdálkodási nagyberuházásnak. Már lezárult a gépbeszerzési tender, amelynek során az
Észak–Kelet Pest és Nyugat–Nógrád megye 106 településén megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez szereztek be
szállító, rakodó, aprító és rostáló
eszközöket. A 45 gép és jármű
több mint 5 millió euróba kerül,
leszállításuk őszig meg is történik.
A 106 település közel ötszáz helyszínén július közepéig elkészülnek
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, ezt követően pedig kihelyezik

a gyűjtőkonténereket is. Ezekben
papírt, műanyagot és fehér üveget
helyezhet el a lakosság. A fémhulladékokat a hulladékudvarokban
lehet lerakni, ezeket Vácon, Balassagyarmaton, Aszódon, Fóton,
Gödöllőn, Kerepesen, Nagymaroson, Rétságon és Veresegyházon építi ki Észak–Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás.
A hulladékudvaroktól távolabb
eső helységekbe mobil hulladékbegyűjtő járművek fognak járni,
amelyeknél az ott lakók leadhatják
a háztartási veszélyes hulladékokat, elektronikai hulladékokat
vagy az elhasznált étolajat.
(Folytatás a 2. oldalon)

ingyenes

Húszezer nézőt várnak
Overdose pesti futására

Út a segélytől a munkához
Szűcs Lajos (jobbról) átadja a díjat Guttmann Vilmosnak

A díjátadáskor dr. Szűcs Lajos,
a Pest megyei közgyűlés elnöke
elmondta, hogy hosszú és nehéz
versengés volt, amelyen a győztesek kiválasztását komoly munka
és alapos mérlegelés előzött meg.
A millenniumi verseny győztese egy német rizling bor lett. Ezüst
minősítést kapott Guttmann Vilmos dunakeszi borász, aki 2008as Dunamelléki Zweigelt italával

elnyerte a Pest Megye Vörösbora
2009 kitüntető címet is.
Mivel Guttmann Vilmos a versenyen személyesen nem tudott
részt venni, így a közelmúltban
dr. Szűcs Lajos személyesen kereste fel a borász pincészetét,
hogy az oklevelet és a nagyméretű, éremmel díszített boros kelyhet átadja.
(Folytatás a 4. oldalon)

A munkaerő-piaci problémák megoldására a kormány 2008-ban
kidolgozta az Út a munkához elnevezésű programot. A közel egy
éve készült felmérés szerint ugyanis, az aktív korúak – 15 és 61 év
közöttiek – foglalkoztatási aránya 59 százalékos volt. A program
szerint ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, a segélyezési rendszer passzív eszközeiről aktív eszközökre - közfoglalkoztatásban,
munkaerő-piaci programban való részvételre és képzésre - kell
a hangsúlyt és a segítés módjait helyezni. Vác képviselő-testülete
márciusi ülésén fogadta el - összhangban az Út a munkához programmal - közfoglalkoztatási tervét, amely szerint mintegy százötven-százhatvan rendszeres segélyben részesülőt vonna be a közfoglalkoztatási programba.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Közfoglalkoztatási terv Vácon

Óriási érdeklődés övezte a
hétmillió forint összdíjazású
OTP-Hungária Nagydíjon induló Overdose záró munkájaként
beharangozott sajtótájékoztatót
az alagi tréningtelepen kedd dél-

előtt. A veretlen magyar csodaló
külföld után óriási médiasztár lett
Magyarországon is, amit mutat az
is, hogy közel tíz televíziós társaság tudósított a jeles eseményről.
Folytatás a 4. oldalon)
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Az idén megépül a Zöld Híd
Pótolni kell az elveszett időt, energiát, pénzt
(Folytatás az 1. oldalról)
A várhatóan 2010 elejétől elinduló új hulladékgazdálkodási rendszerről Gyenes Szilárd
elmondta, hogy több éve tartó
előkészítés, többszöri elutasító
népszavazás és hosszan tartó jogi
vita után sikerült eljutni idáig. De
a kivitelezés kezdete után is voltak
konﬂiktusok, a Kerepes Ökörtelekvölgyi központ munkálatai emiatt
hosszabb időre leálltak. A viták,
konﬂiktusok okozta csúszások
természetesen anyagi veszteséggel
jártak, két-három évvel korábban
jobbak lettek volna a megvalósítás
feltételei. Két komoly feladat vár
még a projekt irányítóira: a hulladék újrahasznosításának biztosítása, valamint a hulladékgyűjtés és
elhelyezés megoldása az átmeneti
időszakban. A feldolgozás, újra-

hasznosítás kiemelt szerepet kap a
Zöld Híd Programban, ezért megkezdődnek a tárgyalások a hasznosítható anyagok nyersanyagként
való felhasználásról. De a projektvezető azt is fontosnak tartja, hogy
a térség lakosai a jövőben jobban
ﬁgyeljenek vásárlási szokásaikra,
a környezettudatosabb életvitelre,
és ebből fakadóan a hulladéktermelés csökkentésére.
A program része a térség három
nagy hulladéklerakó-telepének köztük a csöröginek - a rekultivációja. A csörögi telep területének
újra használhatóvá tétele mintegy
3-400 millió forintba kerülhet. Az
előkészítés már folyik: kiépült a
depóniagáz gyűjtésére szolgáló hálózat. További több mint harminc
kisebb lerakó bezárására és rekultivációjára külön pályázat született,

amelynek az első fordulója már le
is zajlott. A Zöld Híd Program szerint, a csörögi telepet július 15-ével
be kell zárni, és feltehetően lesz egy
átmeneti időszak, amelyben – az új
rendszer beindulásáig – a háztartási hulladék elhelyezéséről valahol
gondoskodni kell. Az önkormányzatoknak és a lakosságnak – több
mint százezer háztartásnak – fel
kell készülnie arra is, hogy a korszerű hulladékgazdálkodás jóval
többe kerül majd, mint a szemétlerakás. A díj várhatóan évi 20-30
ezer forint között lesz. A magasabb
díjat indokolja a nagyobb szállítási
költség is, azaz, hogy a két nagy
befogadó telep – mivel a régió központjában lévő települések sorra
elutasították – tulajdonképpen a
régió két szélére került.

BORGÓ JÁNOS

Játszótér, parkoló, intézményfejlesztés
milliót fordítanak rá, két alsóvárosi
képviselő egy-egymilliót tett hozzá
a választókörzet számára rendelkezésre bocsátott keretből.
Sportudvart avattak a Madách
gimnáziumban – a DDC Kft. jelentős mértékű támogatásával –, a tanév befejeztével pedig elkezdődik az
Árpád Fejedelem Általános Iskola
korszerűsítése és akadálymentesítése. Ehhez 265 millió forint támogatást nyújt a kormány. Az iskolák
más módon is megújulnak: bevezetik a kompetencia alapú oktatást,
azaz, az egyenlő hozzáférést nyolc
városi fenntartású intézményben,
négy általános és két középiskolában, óvodában és a zeneiskolában.
Az uniós pályázaton nyert 159

A város eredményesen pályázott,
az állam mégsem ad pénzt
Felfüggesztették a körforgalmi csomópont építését
Dunakeszi az utóbbi időben
kétszer került abba a helyzetbe,
hogy az eredményes pályázattal
elnyert támogatási forrást utólag
visszavonta az állam – nyilatkozta
lapunknak a minap Kecskeméthy
Géza. A polgármester elmondta,
hogy korábban a városi uszoda építésére megítélt támogatást vonták
vissza forráshiányra hivatkozva.
– A minap pedig arról kaptam tájékoztatást, hogy a tavaly felújított
vasúti felüljáró híd alagi oldalára, a
négy, nagy forgalmú utat befogadó
kereszteződésben tervezett körfor-

galmi csomópont építésére elnyert
pénz felhasználását függesztette fel
az állam – számolt be Kecskeméthy
Géza. A polgármester megdöbbentőnek nevezte a döntést, mellyel a
döntéshozók bizonytalan időre elodázták a balesetveszélyes csomópont átalakítását a gazdasági válság
nehézségei miatt.
– Pedig éppen az ilyen csomópontok felújítására, átalakítására
írt ki tavaly országos pályázatot
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. A 85 millió forintot
meghaladó beruházás költsége-

iből 35 százalék önrészt vállalt
magára a város a képviselő-testület 2008. március 27-i ülésén
hozott döntése alapján. Nagyon
örültünk, amikor értesültünk róla, hogy nyertünk a pályázaton.
Az állami támogatás segítségével
több éves közlekedési problémát
oldhattunk volna meg. Sajnálom,
hogy – reményeink szerint csak
átmenetileg – felfüggesztették a
beruházás megvalósítását, a város
vérkeringését gyorsító körforgalmi csomópont kiépítését.
(Folytatás a 4. oldalon)

Út a segélytől a munkához
Közfoglalkoztatási terv Vácon

Vác nem adja fel
Lapzártánk után kerül sor VácAlsóvárosban egy új, több mint félszáz autót befogadó parkoló átadására, mivel a Földváry lakótelepre
eredetileg tervezett parkolóhelyek
már régen kevésnek bizonyulnak.
Hasonló összegért, több mint tízmillió forintért újították meg Vác
talán legnépszerűbb, Duna-parti
játszóterét, amelyet dr. Bóth János
polgármester avatott fel a napokban. A városban jelenleg 53 játszótér van, nyolcvan-száz gyerekre
jut egy, és jelenleg is hat játszótér
felújítása folyik. A közeljövőben
adják át a – szintén Alsóvárosban
lévő – kibővített Magyar utcai játszóteret, a város legnagyobb komplex játékával. A költségvetésből 12
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millió forintos támogatásból pedagógus-továbbképzésre, tanszerekre, innovációra költenek. A hónap
végére megújul a városi könyvtár
épülete is.
Három nagyberuházás vár indulásra: a kórház rekonstrukciójának befejező része, a Főtér-főutca
program második üteme, valamint
a Kosdi úti kereszteződés körforgalmú csomóponttá való átépítése.
Ezek fedezete az elnyert pályázatokból, az elkülönített önrészből
rendelkezésre is áll. Vác tehát – a
világot és benne a várost is sújtó
gazdasági krízis ellenére – nem
adja fel…

B. J.

(Folytatás az 1. oldalról)
A terv célja, hogy a munkára
képes, tartósan munkanélküli
személyek nagyobb mértékben
vegyenek részt közcélú tevékenységben, és ezzel rendszeres
munkajövedelemhez jussanak.
Ez pedig a munkaerőpiacra való
visszakerülés első lépcsője lehet.
A közfoglalkoztatásba nem vonják be az egészségkárosodottakat
és az 55 év felettieket, ők továbbra is rendszeres szociális segélyt
kapnak. A százötven-százhatvan
ember a rendelkezési támogatásban részesülők, az álláskeresési
ellátásból kikerülők és a regisztrált álláskeresők köréből kerülne
ki. Számukra tizenhárom önkormányzati fenntartású intézmény
– közöttük a kórház, a művelődési
központ, a gazdasági hivatal, idősek otthona, gyermekintézmény –
biztosítana hat-nyolcórás munkát.

A foglalkoztatottak 71 ezer 500
forint minimálbért, illetve végzettségük szerinti bérminimumot
kapnák, a közfoglalkoztatást egy
szervező irányítaná, akit pályázat útján választanak ki, egy éves
időszakra. A foglalkoztatottak
bérének 95 százalékát a központi
költségvetés állja, a foglalkoztató
intézményeket tulajdonképpen

csak a dologi kiadások terhelik. A tervet a képviselő-testület
ugyan egyhangúlag elfogadta, ám
volt, aki - a korábbi tapasztalatok
alapján – kétkedett ennek megvalósíthatóságában. Dr. Bóth János
polgármester szerint azonban, aki
nem él a lehetőséggel, azon nem
is lehet segíteni.
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„Élet emlékek egy pillanatnyi évben”
Radnóti-est a Magyar Költészet Napján
A Magyar Költészet Napja alkalmából került megrendezésre Turek
Miklós Radnóti-estje a Madách
Imre Művelődési Központban, április 10-én. Radnóti Miklós egyike
legtragikusabb sorsú költőinknek,
kinek életútját megpecsételte a
kor, melyben született, s aki – anynyi más emberhez, művészhez
hasonlóan – egy elembertelenítő,
fékevesztett világ áldozata lett.
Ám Radnóti – akárcsak József Attila, kinek születési évfordulójára
a Költészet Napján emlékezünk –
felül tudott emelkedni személyes
tragédiáján, s egy mélyebb emberség fölmutatásával, egyetemes költészetet teremtett. Az Élet-emlékek
egy pillanatnyi évben c. egyszemélyes versszínház szerkesztője,
rendezője és előadója egyben a váci
származású színművész, aki ezzel
az előadással tiszteleg a 100 évvel
ezelőtt született Radnóti Miklós
előtt. Turek Miklós kortárs költők
életútját végigkísérő versszínházának – Faludy György és József
Attila után – a harmadik darabja a
Radnóti előadás.
Turek Miklós monodrámája a
mondanivalóra és a verseket tolmácsoló színészre helyezi a hangsúlyt:
minimális színpadi háttérrel és kellékkel varázsol színházi miliőt. A
díszlet alig néhány bútordarabból
áll; a színpad egyik oldalán fehér
asztal és szék, az asztalon gerinccel
kifelé fordított, nyitott jegyzettömb

– a költő birodalmából. A színpad
bal felén elhelyezett, feketére festett, szúette priccs azonban már
egy másik világba: a szenvedéssel
teli fogolytábor drótkerítései mögé
vezet. A puritán díszletet erőteljes
fény – és hangeffektusok egészítik
ki, melyek nagyban hozzájárulnak
a drámai hangulat megteremtéséhez. A darab a Radnóti életmű utolsó fejezetét dolgozza föl: a versek
fenyegetettségről, halálfélelemről
és szenvedésről szólnak, melyek
ellenpontozásaként újra meg újra
megjelenik a békevágy és a nemzeteken túlmutató humanizmus. Az
idő menthetetlenül széttöredezik
itt, áthidalhatatlanná válik a szakadék a békebeli múlt és a véres jelen
között. Néhány pillanatba sűrűsöd-

nek az emléktöredékek, a bori tábor
celláiból az otthoni idill: a béke, a
költészet és a szerelem – egy értelmesebb valóság elemei – valószerűtlenül távolinak tűnnek. Ködös,
már-már illuzórikus emlékképek
tűnnek föl a minden emberi értéket
földbe tipró jelenben, ám a költő
mégis minduntalan visszanyúlik
e távoli képekhez, hogy belőlük
új erőt merítsen. Az értő gonddal
összeállított verscsokrok kiválóan
érzékeltették az utolsó idők hangulatváltozásait: a végső csüggedés,
majd az azt szüntelen felülíró remény egymásba fordulását. A költészet, mint végső menedék mindvégig megmarad: vers születik a
túlélés eszközeként a fogolytábor
nyirkos, sötét barakkjaiban, majd
az erőltetett menet emberfeletti
küzdelmeiben. A versszínház az
abda községben eldurranó tarkólövésig és az ott fölállított tömegsírig:
a legutolsó állomásig kíséri végig a
költő életútját.
Az est kísérő rendezvényeként
nyílt meg Nágel Kornél graﬁkusművész Radnóti versek ihlette,
tematikus tárlata, mely további
mélységek föltárásával szélesíti ki
az értelmezési kereteket. Az „Oly
korban éltem én…” c. kiállítás lágy
vonalú, ﬁnoman árnyalt, színes
fametszetei e tragikus versek továbbgondolására, vizuális játékra
hívnak.

MACZKAY ZSAKLIN

Jelenits István a Credo-házban
Március 3. és március 31. között nagyböjti előadássorozatot rendezett a Váci Egyházmegye közösségi háza, a Credo-ház. Az öt előadásból álló program az Egyház és a művészetek kapcsolata öszszefoglaló címet viselte, s ennek megnyitásaként március 3-án Bábel Balázst, Kecskemét — Kalocsai
egyházmegye érsekét hallhattuk.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Konferencia a nagyvízi
meder kijelölésről
A Duna nagyvízi meder kijelölése tárgyában március 31-én szakmai konferenciát rendeztek Gödön.
A tanácskozáson elhangzottakról Bábiné Szottfried Gabriella, Sződliget polgármestere az alábbiakban tájékoztatta a sajtó képviselőit:
„A Duna nagyvízi meder kijelölése tárgyában a mai napon a térség érintett polgármesterei és a
szakemberek részvételével konferenciát tartottunk, melyre meghívást kaptak a vízügyi szolgálat
szakági vezetői. Tekintettel a lakosság és az önkormányzatok részéről felmerült problémákra, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviseletében Láng István főosztályvezető úr értékelte a
jogszabály végrehajtásával kapcsolatban felmerült gondokat. Az önkormányzatok jogi aggályait dr.
Cservák Csaba alkotmányjogász foglalta össze.
A problémák megoldására Láng
István úr a következő javaslatokat
tette:
Az önkormányzatok védelmi
tevékenységét a nagyvízi medereljárás során ﬁgyelembe veszik.
Azaz a védelmi terv árvízvédelmi
fejezetét vizsgálják, a nagyvízi
meder bejegyzését meghatározó
vízszintet csökkentik. Az önkormányzatok védekezési, fejlesztési
terveinek függvényében – a töltésépítést értjük ezalatt – a bejegyzéstől határozott ideig, megvalósítás
esetén pedig véglegesen eltekintenek. A vízügyi ágazat megkezdi a
nagyvízi meder kezelési terveinek
készítését, mely az árvízszinteket
nem befolyásoló területeken nem
korlátozza az ésszerű területhasználatot. A vitában elhangzott jogszabályi aggályokkal kapcsolatban
a jogszabályok felülvizsgálatát fogják kezdeményezni.
Tekintettel az eljárás felfüggesztésére és a vízügy módosított
elképzeléseire, a megjelentek a
szoros és folyamatos egyeztetésben
állapodtak meg. A konferencián az
érintett polgármesterek kérései és
a szakemberek válaszai alapján az
előzőekkel elmondottakkal kapcsolatban egyetértés alakult ki. Az
eljárással kapcsolatos jogszabályok átgondolása mellett a nagyvízi
meder kijelölésének tervezett határideje 2010. december 31-dikére
módosult.”
Kiegészítésképpen Láng István
elmondta, hogy a nagyvízi meder
bejegyzés illetve kezelési terv nagyon fontos Magyarország folyói
mellett élők számára. Az eddigi
romló tendenciát, miszerint az árvizeink szintje egyre emelkedik,
megállítsuk, úgy gondoljuk, hogy
a nagyvízi meder kezelési terv

keretében az önkormányzatokkal
közösen a közeljövőben meg tudjuk előzni ennek a jogszabálynak a
keretei között. Tehát ez egy nagyon
fontos alapvető jogszabály, amely
egyben igazodik az Európai Unió
2006-os irányelvéhez, mely sze-

máshol ezután kerül erre sor.
A polgármesterasszony ehhez
hozzátette, hogy a következőkben
úgy oldják meg ezzel kapcsolatban az értesítést, hogy az önkormányzatok lehetőségein keresztül
minden érintett ingatlantulajdonos
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Láng István és Bábiné Szottfried Gabriella

rint árvízi kockázati térképeket és
kockázati elemzéseket kell végeznünk annak érdekében, hogy olyan
fejlesztések történjenek a jövőben,
amelyeket nem veszélyeztetnek az
árvizek.
Újságírói kérdésre válaszolva elmondta Láng István, hogy
a minisztérium képviseletében
az érintett hatóságok, vagyis a
felügyelőségek a közigazgatási jogszabályoknak megfelelően
mindenhol kifüggesztés keretében hozták ezt nyilvánosságra. A
közigazgatási jogszabály jelenleg
ezt a lehetőséget teremti meg az
értesítésre. Hozzátette, hogy ilyen
aggályos területek Esztergomtól
lefelé kb. Bátáig voltak. Az ország
más területein van, ahol már problémamentesen lezajlott az eljárás,

személyesen szerezhessen tudomást arról, hogy éppen hol áll ez az
ügy. S amikor olyan fordulóponthoz érkezik ez a folyamat, amiről
tudomást kell, hogy szerezzenek a
lakók, erről gondoskodni fognak.
Ebben a résztvevő polgármesterek
kivétel nélkül egyetértettek.
Kérdésünkre válaszolva elmondta Bábiné Szottfried Gabriella, hogy az érintett lakók körében
ez a hír biztos, hogy valamelyest
megnyugvást ad majd, hiszen a
minisztérium részéről megvannak
azok a javaslatok, amiket ha az
önkormányzatok meg tudnak valósítani, akkor a nagymeder jelleg
bejegyzéstől teljesen megszabadulhatnak. Ez egy hosszabb folyamat
egy fontos állomása.

KATONA M. ISTVÁN
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Tudósítások Dunakesziről
A város eredményesen pályázott,
az állam mégsem ad pénzt
Felfüggesztették a körforgalmi csomópont építését
(Folytatás a 2. oldalról)
Szomorú vagyok azért is, mert
értékét veszti a kimondott szó
hitelessége, csorbát szenvedhet a
szakmai meggyőződéssel és megalapozottsággal vállalt ígéretek
megvalósítása iránt táplált lakossági bizalom is – fogalmazta meg
véleményét Kecskeméthy Géza
polgármester.

VETÉSI I MRE
FOTÓ: K ESZI P RESS

Húszezer nézőt várnak
Overdose pesti futására
(Folytatás az 1. oldalról)
Nincs veszélyben Overdose
indulása, a magyar versenyló ott
lesz az ezerméteres egyenes futamon a Kincsem Parkban – jelentette be a fényképezőgépek
pergőtüzében Mikóczy Zoltán,
Overdose tulajdonosa.
Az izgalmat az szolgáltatta,
hogy az eddigi 11 galoppfutamon
induló, és veretlen négyéves mén
a legutóbbi patkolása után lesántult. Első két lábára érzékeny volt,
de egy hét kényszerpihenő után
újra tudott edzeni.
– Overdose százszázalékos állapotban van, ott lesz a vasárnapi
versenyen. Tudtuk, hogy a patkolásra érzékeny a ló, így terveztük,
ám nem nagyon múlt el a fájdalma, ezért újrapatkoltuk. Már túltette magát rajta. Van még négy
napunk, hogy az apró lemaradást
behozzuk a formájában – hallhat-

tuk Mikóczy Zoltántól az alagi
tréningtelep egykori diplomataistállójának gyönyörű parkjában.
Overdose a vasárnapi futam kimagasló favoritja, annak ellenére,
hogy sérülés nehezítette a felkészülését. Külföldről is óriási az érdeklődés a budapesti verseny iránt. Noha
érkeznek lovak a Cseh Köztársaságból és Szlovákiából, talán még
Ausztriából is, de jól érzékelhető,
hogy nem igazán mernek kiállni a
veretlen magyar telivér ellen.
A világklasszis Overdose
nyergében a világsztár zsoké,
Christophe Soumillon lovagol
majd vasárnap.
Hatalmas a nemzetközi érdeklődés, hiszen az angol
Newmarket, valamint a német
Baden-Baden lóárverező cég tulajdonosai mellett minden idők
egyik legnagyobb zsokéja, a legendás Epsom Derbyt kilencszer

nyerő Letser Pigott is Magyarországra érkezik.
A szervezők tájékoztatása
szerint óriási érdeklődés kíséri
Overdose várhatón utolsó magyarországi futását, melyre húszezer nézőt várnak, akik díjtalanul
látogathatnak ki a Kincsem Parkba. Hasonlóra legutóbb 1963-ban
volt példa a legendás Imperiál
versenyén.
A program április 19-én 14
órakor kezdődik, 10 futam lesz,
Overdose a 9. futamban, 18 órakor startol. Az igazi sportcsemegének ígérkező versenyt a Tv2
élőben közvetíti.
A sajtótájékoztató csúcspontjaként Ribárszki Sándor tréner
néhány kört sétált az árnyas fák
között a büszke „hercegként” lépkedő magyar csodalóval…

(VETÉSI)

Dunakeszin tanácskozott
a Centrum Párt
Dunakeszin március 29-én
megalakult a Centrum Párt Pest
megyei Választmánya, melynek
elnöke a fóti Fa Sándor lett. A
konstruktív politikai légkörben
megtartott tanácskozáson jelen
volt dr. Pászti Ágnes, a Centrum
Párt elnöke, aki tájékoztatta a
tagságot a párt előtt álló feladatokról. Kiemelten szólt a júniusi
EP választás mellett a közelgő
országgyűlési és helyhatósági
választások időszerű kérdéseiről. Az elnök felvázolta a Magyarországi Szociáldemokrata
Párttal való együttműködés irányait és kereteit.
A választmányi ülést Horváth
Ferenc, a Dunakeszi alapszervezet elnöke, az országos elnökség
tagja vezette, aki bejelentette,
hogy a helyi szervezet a jövőben
rendszeres tanácskozásokat, fórumokat szervez. A rendezvény
meghívott vendégeként Kertész
Lóránt, az Országos Roma Pol-

(Folytatás az 1. oldalról)
A baráti hangulatú találkozón
az elnök úr méltatta a Dunakeszin
jól ismert és népszerű szőlész-borász és gyümölcstermelő sok évtizedes mezőgazdász tevékenységét, akinek első szőlőültetvényei
1982-ben létesültek, s fokozatosan nőtt szőlészetének területe.
Ma már több mint négy hektáron
műveli szőlőit Dunakeszi határában, a Vác melletti Törökhegyen
és Erdőkertesen. Emellett almát,
szilvát és őszibarackot is termel.
Érdekes anekdotaként elme-

A West Side Story tavalyi nagysikerű bemutatója után idén újabb fantasztikus darabot láthattak az érdeklődők a Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény színjátszósainak előadásában. A társulat még csak ebben az évben vette fel frappáns új nevét, azonban
már évek óta Dunakeszi művészeti életének szerves részét képezi. Így alakult meg mára a Bárdos Lajos Általános Iskola falain belül
induló diákok csoportjából a Főnix Kör.
mehet férjhez, ha az idősebb nővér
már elkelt. Kerítenek tehát egy elszánt férﬁút, Petruchiót (Bárány
Gergely), aki vállalkozik Kata
megszelídítésére, rendes feleséggé
alakítására, ami egyáltalán nem

tereket pedig az adott szerepeket
megformáló szereplőkre igazította.
Az átdolgozás során az eredeti történet szinte teljes mértékben változatlan maradt, azonban új szereplőkkel és új dialógusokkal bővült.

könnyű dolog. A darab középpontjában Kata és Petruchio küzdelme,
a szelídítés folyamata áll: az újdonsült férj éhezteti, kínozza, valóban
idomítja feleségét, aki azután megtörik, szófogadó asszonnyá válik.
Shakespeare alaptörténetét meghagyva Hoványné Martikán Erika
teljesen átírta a darabot, a karak-

Ennek célja az volt, hogy a diákok
jobban megmutathassák egyéni teljesítményüket is. Ezáltal kevés volt
a csoportos jelenet, viszont a két
felvonásos előadás alatt a társulat
mind a tizenkilenc tagjával kicsit
közelebbről is megismerkedhettek
a nézők.
Nem csak maga az előadás, de a

szágos polgárjogi mozgalom feladatairól és a közös tevékenység
lehetőségeiről.

V. I.

A Centrum Párt elnök asszonya Fa Sándorral
és Horváth Ferenccel konzultál

A díjazott borász

A Főnix Kör Makrancos hölgye
Az április elején bemutatásra
került vizsgadarab próbáit a szereplők már októberben elkezdték a
rendező, Hoványné Martikán Erika
irányítása alatt. Az éves vizsgaelőadások témájának kiválasztása
általában már nyáron megtörténik
az éves szokásos nyári színjátszó
táborban, ahová a társulat minden
tagja már kész ötlettel érkezik. A
diákok és a tanárnő az egyhetes tábor végén közösen választják ki a
„nyertes” történetet.
A tanárnő, aki az egyesület vezetője, köszöntő beszédében elmondta, hogy egy különleges ﬁatalokból
álló közösségről van szó, akik hisznek a színház varázsában és abban,
hogy a művészet olyan állandó érték, melyre szüksége van az embereknek. Erről úgy gondolom, hogy
a nézők maguk is meggyőződhettek az előadás végére.
A történet egyik főszereplője a
makrancos hölgy, Kata (Varga Lili) egy gazdag kereskedő idősebbik
lánya, akinek modora tűrhetetlenül
érdes, akinek beszédétől, szellemes-durva kifejezéseitől minden
férﬁ fél, így nem sok reménye van
arra, hogy férjet találjon. Húga és
unokahúga azonban csak akkor

gárjogi Mozgalom Elnöke – aki
a Dunakeszi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke is – tájékoztatást adott a térség és az or-

díszletek és a jelmezek is kiválóak
voltak. A háttérkép megalkotásában
Fiyó Gábor és György, valamint
Nagy Zsóﬁa vettek részt, a díszletet pedig Martikán Zsolt készítette
néhány szereplő (Bárány Gergely,
Bigda Tamás, Csík Szimonetta,
Kőrösi Csilla, Mészáros Gábor) segítségével. A jelmezeket Freundlich
Róbertné, a koreográﬁát pedig immár harmadik éve Poller Bence
készítette. A proﬁ fény- és hangtechnikáért Prasznay József (Dodi)
és Vörös István feleltek, továbbá a
háttérmunkálatokban jelentős szerepet vállalt Finta Zsolt is. A darab
létrejöttét illetően köszönet illeti
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola
vezetőségét, a Fóti Kelléktárat, a
VOKE József Attila Művelődési
Központ és a Bárdos Lajos Általános Iskola munkatársait.
Egy szeretetreméltó „nagy
család” sikerének tapsolhattunk,
melynek tagjai nem csupán együtt
dolgoznak, hanem barátai és segítőtársai is egymásnak és olyan pozitív kisugárzással rendelkeznek így
együtt és külön-külön is, mellyel
nagyon ritkán lehet találkozni…

KÉP ÉS SZÖVEG:
LEGINDI TÍMEA

sélte Guttmann Vilmos, hogy egy
barátja, aki kamionsofőr, éppen
Írországban rótta az országutat,
amikor egy ott is hallható magyarországi rádióadón értesült a

díjazott vörösborról. Amikor hazaért, első útja ide vezetett, hogy
gratuláljon és a különleges borból
vásároljon is néhány palackkal.

K ATONA M. ISTVÁN

Körzeti matematika
verseny a Kőrösiben
Több szempontból is fordulópontot jelentett a versenyszervezésben nagy tapasztalattal rendelkező Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola életében a március végén megrendezésre került
körzeti matematika verseny. Ahogy az iskola igazgatója, Kárpáti Zoltánné is említette beszédében, idén rendezték meg tizedik
alkalommal a vetélkedőt, melyen tíz iskola (Dunakeszi, Göd, Fót
iskolái) mintegy százhúsz diákja indult. Évfordulók szempontjából duplán is fontos jelentősséggel bírt a rendezvény, hiszen a
tízéves jubileumon túl az iskola névadója, Kőrösi Csoma Sándor
is éppen 225 éve áprilisban született.
Az ünnepélyes versenymegnyitó után az iskola tanulói feszültségoldás gyanánt egy rövid
táncos bemutatóval kedveskedtek a versenyző diákoknak és az
őket elkísérő felkészítő tanároknak. Az igazgatóasszony beszédében külön felhívta a diákok
ﬁgyelmét arra, hogy a legszebb
feladatmegoldásokat a verseny
végén különdíjjal jutalmazzák
majd.
A verseny főszervezője az
elmúlt kilenc évben dr. Vörös
Istvánné volt, aki minden évben
maga készítette el a gyerekek által megoldandó feladatsort. Idén
sem volt ez másként. A verseny
előkészületeiben és zökkenő-

mentes lebonyolításában legfőbb segítője pedig minden évben Csákó Józsefné, a verseny
háziasszonya idén a Matematika Munkaközösség vezetője,
Harcsárné Rozgonyi Enikő volt.
Tíz évvel ezelőtt egyébként
Ujvári István, az Észak-Pest
megyei Matematikai Tehetségkutató Központ vezetője jóvoltából nyílt lehetősége az iskolának a versenyeztetésre. Így lett
versenyközpont a Kőrösi iskola
az Apáczai díjas pedagógus révén, és így alakult ki a Kőrösi
Csoma Sándor Tehetségfejlesztő Területi Matematika Verseny
mai formájában.
(Folytatás az 5. oldalon)

Tavaszi kiállítás a Széchenyiben
A Dunakeszin élő művészek bemutatkozása
A fenti címmel s „A festészet
határtalan lehetőségei” alcímmel
nagyszabású képzőművészeti kiállítás nyílik április 17-én 18 órakor a Széchenyi István Általános
Iskolában. A tárlaton – amely
május 8-ig tekinthető meg – tíz,
zömében Dunakeszin élő mű-

vész mutatkozik be alkotásaival.
A megnyitón gondolatébresztő
bevezetőt és verset mond Vígh
Sándorné nyugalmazott középiskolai tanár s gitárjátékával közreműködik Nagy Márk. A kiállítás május 8-ig tekinthető meg.

KMI
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Húsvéti kavalkád a Dunakanyarban Körzeti matematika verseny a Kőrösiben
A húsvét megünneplésének mikéntje ősi hagyományokban, szokásokban gyökerezik. A friss virág,
a barka, a nyuszi és a hímes tojás mind-mind olyan szimbólum, mely régóta jelképezi ezt az ünnepet.
A színpompás dekoráció, a tarkabarkatojások, az újraéledő természetet idézik, ám a hagyományok
tisztelete mellett megengedhetjük magunknak, hogy olykor-olykor a szokásostól eltérő módon éljük
meg ezt az ünnepsorozatot. Az ünneplés lényege az együtt töltött időben rejlik, mindegy hogy biciklivel, gyalogosan vagy csendesen a templom padsoraiban, csak ne egyedül búslakodva töltsük az időt.
Kismaroson a művelődési házban, egy bámulatos nyusziváró interaktív meseszínház szórakoztatta
a nagyérdeműt, a Kismarosi Ámulat Színkör és Ungi Krisztián gyerek- tánc csoportja segédletével.
Nagy Izabella vezetésével családi néptáncban vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt. Színes, fodros
szoknyácskák röpködtek, pántlikák libbentek a kellemes langyos szellőben. A vidám zsonglőrködés,
kreatív cirkuszi játszóház mellett, a nagysikerű arcfestés sem maradhatott el, cica-nyuszi poﬁjú gyermekek szaladgáltak az udvaron.
A helyi és környékbeli gazdák, termelők, ízletes
termékeit megkóstolhatták és meg is vásárolhatták
a vendégek. A ﬁnomságok palettájáról nem hiányozhatott idén sem a kecskesajt, tej és a keﬁr. Az

előmerészkedtek a motorosok is. Bár locsolkodókat
nemigen lehetett látni, ám a tavasz hamisítatlan
megérkeztével, igazi húsvéti kavalkád alakult ki a
hétvégén, öröm volt látni!
édességre vágyók különleges házi szörpök, mézek,
és lekvárok íz világában merülhettek el. A népi mesterségek gyakorlására is lehetőség nyílt, így például
a gyöngyfűzés, fafaragás rejtelmeibe is beleshettek
a kíváncsi szemek. Az igazi házi sütemények, festett
tojások, rongyszőnyegek és gyermekjátékok is ott
díszelegtek a portékák között. A népzene csodálatos világa és a gyermekek önfeledt öröme mellett,
szemben a Teleházban, Micsei László festőművész
kiállításában gyönyörködhettek az arra látogatók.
(Pár napig még megtehetik.)
Kismaros állomásról, a dízel vontatású személyvonatok mellett, gőzvontatású nosztalgia vonatok is
indultak a Morgó gőzössel az élen. Kiránduló családok és jókedvű kerekezők lepték el a Dunakanyart,

FRENYÓ K RISZTINA

(Folytatás a 4. oldalról)
Vörös Istvánné nagy-nagy szeretettel mesélt a tavaszköszöntő
tehetségkutató versenyről és arról
a tantestületi összefogásról, mely
nem csak a verseny kapcsán, hanem általánosságban is jellemző
az iskola szellemiségére. A legnehezebb feladat minden évben
a főszervezőre hárult, akinek a
verseny tisztasága érdekében, és
azért, hogy a szervező iskola diákjai is versenyezhessenek, az általa kitalált feladatokat a verseny
napjáig titokban kellett tartania.
A szervezők a matematika verseny mellett egész délutánra színes
programokat szerveztek a résztvevő diákoknak. Ám a legfontosabb
célkitűzés minden évben, hogy
olyan feladatokat állítsanak öszsze, melyek megoldása gazdagítja
a résztvevők problémamegoldó
képességét és kreativitását. A verseny kiváló lehetőséget kínál a tehetséges tanulók felfedezésére is.
A körzeti versenyt sok intézményben megelőzi a házi „matekozás”,
hogy a legkiválóbb tanulók képviselhessék iskolájukat a térségi
megmérettetésen.
Míg korábban csak a felső tagozatosok vehettek részt az eseményen, addig ma már a harmadik és negyedik osztályosok is
bekapcsolódhattak.
A rendezvény két nagy támogatója a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány és
Dunakeszi Város Önkormányzatának Kulturális Bizottsága
mellett Kovács László pékmester
volt, aki a gyerekek vendéglátásához biztosítja a süteményeket.
A szakmai műhely szerepét
betöltő szervező iskola egyébként
a verseny után hagyományosan

minden évben megvendégeli a
résztvevőket.
A verseny mindig kihívás a
tanárok és a diákok számára egyaránt. Nem elég a tudás, szerencsére is szüksége van az embernek. Ezt támasztják alá Charles
Franklin Kettering szavai is: „A
szerencse többnyire csak gyűjtőfogalom az ügyesség, rátermettség, ész, szorgalom és kitartás
számára.”

Az idei szerencsés győztesek a
harmadiktól nyolcadik évfolyamig: Szíj Dániel, Kovács Kinga,
Iványi Béla, Paróczi Dalma, Batári Emese, Imre Balázs.
A legszebb, legegyedibb, legkreatívabb feladatmegoldók pedig: Végh István, Harcsár Enikő,
Végh András, Bősz Norbert, Cseh
Noémi, Halász Nóra.

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Vár a
szülőknek milyen igényeik vannak
– jegyezte meg Badinszkiné. – Sokan féltik az állásukat, vagy egyéb
oknál fogva, ha szükséges, nem
tudják megoldani napközben gyermekük biztonságos felügyeletét.
Ennek érdekében törekszünk komplex lehetőséget teremteni gondjaik
enyhítésére.
A játszóházban reggel héttől
este hétig tudnak fogadni naponta maximum tizenöt gyermeket.

Valamennyi udvari játék megfelel
az EU-s szabványoknak, telepítésük
is ennek megfelelően történt.
Hárman foglalkoznak a gyermekekkel, Viktória a nagyobbakkal,
Adél és Edit a kicsikkel tölti a napot.
Ám ők nem csupán gyermekmegőrzést végeznek, hanem foglalkozásokat is tartanak. Az iskolásoknak
igény szerint korrepetálást tart Viktória, a kisebbek ﬁgyelmét ügyességi játékokkal, kézműves és zenei

Mindezekre az esetekre nyújt
segítséget a gyermek vagy gyermekek felügyeletében Gödön a Mackóvár játszóház és gyermekmegőrző.
Az egykor kertes családi házban,
megfelelő átalakítás után 2007.
szeptemberétől működő vállalkozást Badinszkiné Lénárd Viktória
(képünkön) pedagógus, a játszóház
vezetője mutatta be.
– Régóta tanítok, tudom, hogy a

Ottjártunkkor nyolc kisgyermek
játszott az udvaron, s a ház egyik
szobájában édesdeden aludt egy alig
két éves picike. A nagyszobában
játékok sokasága várja a kicsiket,
egyébiránt valamennyi helyiségben,
így a konyhában, fürdőben, öltözőben is rend és tisztaság, első pillantásra látszik a nagyfokú gondosság.
A szép, napsütéses időben a homokozó, a mászóka és a hinta a sláger.

foglalkozásokkal,
daltanulással,
mesékkel, mondókákkal, zenés, vidám játékokkal kötik le.
Fogadnak gyermekeket alkalmanként néhány órára, de több
napra is. Rugalmasan igazodnak
az igényekhez, s a napirendet is a
gyerekek életkorához igazítják. A
naptári ünnepekhez közeledve kézműves foglalkozásokat tartanak,
legutóbb például húsvét alkalmából

K ATONA M. ISTVÁN

Nem csupán az iskolai, óvodai
szünetben jelent esetenként szinte
megoldhatatlan problémát a dolgozó
családoknál a gyermekek biztonságos, megnyugtató elhelyezése. Az
iskolai napközik, nyári táborok befogadó képessége korlátozott, a kisgyermekes családoknál pedig napi
gondot is jelenthet, ha a szülőknek
csupán néhány órányi szabad időre
lenne szükségük egy esetleges fontos ügy elintézésére.

tojásfestést rendeztek. De ha nincsenek ünnepek, akkor is van meglepetés: június első hétvégéjére például
palacsintapartit hirdetnek.
Vidámak a születésnapi rendezvények. Összejönnek a kis baráti
társaságok, a szülők hozzák a tortát,
kapnak a gyerekek üdítőt, rágcsálnivalót s jókedvű versenyekkel, játékokkal ünnepelnek, amit mindig
zsákbamacskával fejeznek be.
Már most tervezik a szünidei,
tábor jellegű eseményeket, melyek
között várhatóan lesz kirándulás,
öko-park látogatás is.
A felsoroltakon kívül még több
vonzó programmal várják a gyerekeket. Ezekről, s a térítési díjakról a
www.mackovar.hu honlapon lehet
tájékozódni. Amit jó tudni, hogy az
idei évtől kezdve a gyermekfelügyelet díjának 30 százaléka leírható a
személyi jövedelemadóból.
Badinszkiné fontosnak tartotta
azt is elmondani, hogy a Mackóvár
alternatív megoldást kínál a szülőknek gyermekük biztonságos,
színvonalas élményekben gazdag
felügyeletére, elősegítve ezzel a kicsik személyiségének harmonikus
fejlődését is. Az otthonosság érzetét teremtik meg számukra s eddigi
tevékenységüket
visszaigazolják
a szülők pozitív véleményei, s az a
tény, hogy a gyerekek örömmel jönnek el újra és újra, mert visszavárja
őket a Mackóvár.

KATONA M. ISTVÁN

Dunakeszin
a rendőrség melletti
lakóparkban
33 négyzetméteres
garzonlakás kiadó...
Alacsony rezsivel!!!
Tel:06-30-900-6554

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas
OKLEVELET adó
MASSZŐRTANFOLYAM
indul Dunakeszin
május 18-án,
Budapesten

május 16-án.
Ára: 45.000 Ft.
Érd: 06-30/30-21-487 /
Nysz.:14-0032-06/

Fűkaszálást,
fűnyírást,
bozótírtást
vállalok.
Telefon:
06-30-22-49350
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Kitekintő…

Egyszerű emberek
nem mindennapi kalandja

Óriási érdeklődés mellett
játszották le Nagymaroson, a
művelődési házban április 4-én
este azt az 55 perces diaﬁlmet
és ﬁlmet, amely a hat fős csapat,
Fleischmann Pál, Hámori Tibor,
Heininger Ferenc, Mihály Gábor,
Mihály László és Varga Tamás
tavalyi izlandi útjáról készült
(Az útról a részletes beszámolót lapunkban is olvashatták – a
szerk.). A ﬁúk, akik között a legidősebb 49, a legﬁatalabb 29 éves,
nem kis feladatra vállalkoztak,
hiszen különleges környezetben,
gyakran igen mostoha körülmények között kerékpároztak
ezer kilométert, körbe az Atlanti-óceán északi részén elterülő
szigetországon, Izlandon. A hazánknál nem sokkal nagyobb Izlandon hatszázezer ember él, így
a kerékpártúra közben sokszor
csak magukra hagyatkozhattak,
s a bringán lévő, összességében
több mint 50 kilós csomagjaikra,
amelyekben egyebek mellett az
éjjeli menedéket jelentő sátrat, a
ruhákat, az élelmet és a kerékpár-

hoz szükséges műszaki cikkeket
vitték. Az expedíció tagjai 2008.
július 10-én indultak el Nagymarosról a 26 napos kalandra.

A csapat egyik tagja Mihály
Gábor a ﬁlmvetítést megelőző bevezetőjében beszélt a vetítés létrejöttéről, az azt segítő emberekről,
akik a Nemzeti Színház dolgozói.
Az élmény a korszerű technikai

felszerelések segítségével – melyeket a Nemzeti Színháztól
kaptak kölcsön – nagyszerű volt,
mintha moziban ültünk volna,
nem beszélve azokról a csodálatos, Feröer-szigeti és izlandi tájakról, amelyeket Mihály Gábor fotózott, ﬁlmre Fleischmann Pál vett
és az összeállításában Heininger
Ferenc segített. Az összekötő
szöveget Heininger Ferenc írta és
Szarvas József színművész tolmácsolásában hallhattuk.
Mihály Gábor kiemelte: az est
egyszerű hétköznapi emberek
egyszerű utazásáról szól, akiket
nem kísért kísérő stáb, segítő
csapat, s a ﬁlmben sincsen sem-
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Örökifjú kézilabdázó hölgyek
nosztalgiashowja
A tavalyi, nagy sikerű férﬁ kézilabdás nosztalgia randevú után idén már a korábban váci együttesekben szereplő hölgyek is emlékidéző találkozót
szerveztek. A Király Endre Ipari Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium tornatermébe közel száz
egykori játékos érkezett, hogy felidézze az elmúlt
esztendők sikereit. A résztvevők gyertyagyújtással
emlékeztek azokra, akik már nem lehettek jelen az
eseményen. Az érkezőket dr. Bóth János polgármester fogadta egy-egy szál szegfűvel, majd a legendás
edző, Sulyánszki Dezső megnyitója utáni köszöntőjében felidézte, hogy a korábbi esztendők váci
kézilabdásai jelentős érdemeket szereztek abban,
hogy Vác elnyerte a Nemzet Sportvárosa kitüntető
címet. Lebán Tibor egy nagyméretű tortával hálálta
meg a múlt emlékezetes győzelmeit. Ezt követően
a program fő részeként az örökifjú játékosok által
alkotott csapatok mérték össze még ma is kivételes
tudásukat, majd hétméteres dobó viadalon csillog-

tatták meg technikai repertoárjukat. A nagysikerű
rendezvény egy véget nem érő emlékidézéssel kísért
közös ebéddel zárult, megfogadva, hogy hasonló találkozókat a jövőben rendszeressé teszik.

K ERESZTURI GYULA

milyen trükk. Tényleg nem volt
semmi trükk, viszont voltak vicces kockák a túra tagjai részéről,
amin jót derült a közönség.

FISCHER ERZSÉBET
FOTÓ: GULYÁS ATTILA

Jelenits István a Credo-házban
(Folytatás a 3. oldalról)
Az előadó, igazodva Szent Pál
évéhez, Szent Pál és korának kultúrája címmel tartott előadást. Ezt
követően minden kedden más-más
előadó volt a vendég: Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, Káposztássy
Béla és Stanco Attila, majd a programot Jelenits István piarista tanár
zárta március 31-én. Előadásának
címe Költészet a Bibliában, Biblia
a költészetben.
Terjedelmi okokból nincs lehetőségünk minden előadás részletes
ismertetésére, ezért csak erről tudósítunk részletesebben.
Jelenits István bevezetőjében a
tőle megszokott tanári alapossággal vázolta fel azt, hogy a biblia
nem a tudomány nyelvén szól az
olvasókhoz, a történelmi eseményeket is inkább a történelmi regényekhez hasonlóan mutatja be,
azaz irodalmi eszközökkel él. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy
maga a Biblia nem igaz. Csupán
arról van szó, hogy a lelkeket mélyebben ábrázolja, mint a történeti
írások. Elsősorban a személyiséget
ragadja meg. Példaként említette a
Bírák könyvéből a Gedeon történetét bemutató példabeszédet. Ám
nemcsak az Ószövetségben vannak példabeszédek, hiszen Jézus
sem a tudomány nyelvén szólt a
tanítványokhoz, hanem példákkal
szemléltette mondanivalóját (vö. a
magvető). Ez a képszerűség pedig
maga a költészet. A Biblia bizonyos
részeit költeményeknek tekinthetjük. Ilyenek a zsoltárok, és ide sorolhatjuk a Jób könyvét is, melynek
legfontosabb üzenete: elfogadni az
Istent. Az Énekek énekét a világirodalom egyik legszebb szerelmes
versének is tekinthetjük.
Az előadó végül kitért arra,
hogy a Biblia milyen jelentős ha-

tással van az irodalomra. Arany
Jánosnak például ez a könyv volt
az első olvasmánya. Az Aranyballadákban megﬁgyelhető mély
lélekábrázolás talán éppen erre az
olvasmányélményre megy vissza.
Babits Mihály Jónás könyve című
költeményét pedig aligha érthetjük
meg a bibliai ismeretek nélkül.
A Biblia mai irodalomban, köl-

tészetben is kimutatható. Ezt is
példával igazolta a tanár úr. Egy
viszonylag kevésbé ismert költőnő,
Székely Magda művéből idézett.
Mint mondta, fontos szerepe van
a Bibliának a mindennapi imádságainkban. Saját szavainkkal is lehet
imádkozni — jegyezte meg —, de
ahogy például anyák napján verssel
köszöntjük édesanyánkat, Istenhez
is a Miatyánkkal szólunk. Mert a
költészet többet mond, mint a hétköznapi szöveg.
Tudjuk, hogy Jézus tanítványainak azt mondta, hogy ne szaporítsák a szót, amikor imádkoznak

„Ti így imádkozzatok” Ezért a Miatyánk az Úr imája.
Összefoglalva: Akik az előadást
hallották, esztétikai élményekben
és lelkiekben egyaránt gazdagabbak lettek.

DÓRA ZOLTÁN

2600 Vác, Széchenyi utca 4-6.
Tel.: (27)-511-203, (27)-511-242

2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4.
Tel.: (27)-542-720, (27)-542-721

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Amióta családommal Kismaroson élünk, nap mint nap látunk egy
ﬁút futni az úton. Legyen az harmatos hajnal, napsütötte délelőtt,
fogvacogtató hideg este, ő akkor is
kitartóan rója a – nem épp rövidtávú – köröket. Szép lassan valahogy
részese lett életünknek, ha csak egy
pillanatra is, ám beszédtémává vált
a közös vacsoránál a futó ﬁú, akit
elkereszteltünk Forrest Gumpnak.
Na de ki is ő valójában? Utánajártam. Schottner Ádám a becsületes
neve.
– Van, aki kihasználva kamaszéveit szórakozik önfeledten, mit sem
törődve a holnappal, más motorozik, vagy zenét hallgat, ellenben te,
amikor csak teheted, futsz. Honnan
ez a szenvedély nálad?
– Már gyermekkoromban imádtam mozogni, amolyan rosszcsont
vidéki kisﬁú voltam. A családban
mindannyian mozogtunk, kint a
levegőn tevékenykedtünk, és mint
a többi kissrác, így én is szerettem

csavarogni, bújócskázni. Először
a focival próbálkoztam, ám a futás előtérbe került, és azon vettem
észre magam, hogy egyszerűen beleszerettem ebbe a sportágba. Szerencsére adott volt a jó felépítésem
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A kismarosi Forrest Gump
Mintha napjainkban feledésbe merült volna a sport szeretete, a mozgás öröme. Nem divat a kitartás és az eltökéltség, vajon miért mindez? Hová tűntek az élő példaképek, akikre a gyermekeink felnézhetnének? Mint tűre a szénakazalban, oly nehéz rábukkanni egy-egy
igazi tehetségre, pedig higgyék el nekem: vannak, itt élnek közöttünk!
és a szokásos felmérők is azt mutatták, hogy érdemes komolyabban
foglalkozni ezzel a szerelemmel.
Jó dolog futni, ad az embernek egy
tartást, kitölti az időmet és egészségesen lefáraszt. Eleinte valóban
úgy kezdődött, hogy elfutottam a
kapuig és mivel tetszett, tovább futottam a kert végéig, aztán az utca
végéig, később a falu végéig és így
tovább. A csapatban – iskolai versenyek, váltófutások – elért sikerek után, gondoltam megpróbálom
egyéniben is.
Tizenhat-tizenhét évesen eldöntöttem, hogy – mivel igazán nagy
versenyző én úgysem lehetek a lemaradások miatt és rövidtávon esélyem sincs – maratoni futó leszek.
Amikor Újpestre kerültem, egy
olimpiát megjárt lánnyal edzhettem
és én a hecc kedvéért beneveztem a
Budapest Maratonra, különösebb
felkészültség nélkül. Mindenki készült valamire, én pediglen a nagy
Maratonra titokban. Lefutottam a
távot és másokkal ellentétben nekem nem elment, hanem igencsak
megjött a kedvem a hosszútávfutáshoz. Tizenkilenc éves koromtól
a Maraton az első számú proﬁlom.
– Sikerélmény, népszerűség, itthon vagy külföldön? Elkezdtél külföldi versenyekre járni, ráéreztél
az ízére és sikereket értél el. Itthon
nincs akkora népszerűsége e sportágnak, vagy valami más oknál fogva futottál a határon túlra?
– Igen, jól gondolod, más kint
futni és más itthon. Alapvető különbségek vannak, valószínűleg
a mentalitásból adódóan. Míg itt-

hon, zúgolódást hallani egy – egy
verseny kapcsán például az útlezárások miatt, addig kint tömegesen
készülnek a futóversenyekre, és
már a „nagy napot” megelőzően
lázban ég a város. Tízezrek futnak
mögötted és tömegével szurkolnak
érted és önmagában a futásért, ünnepelnek, frissítőkkel várnak, kifestve - táncolva, mámorban úszik

a nép. Akárhol futottam a világban,
megérintett ez a varázs, kultusza
van ennek a sportnak és itthon ezt
sajnos nem érzem. Egy ilyen versenyen sikerélmény önmagában már
a részvétel is, szinte felemel, erőt és
lendületet ad. Második nagy futásomon, a Milánó Maraton korosztályos versenyt sikerült megnyernem. A mai napig ez az eredmény
az, ami mindenhez erőt ad. Elhoztam a világkupát, úgy hogy életem
második maratonját futottam, a
budapesti versenyhez két hétre, ez
maga a csoda!
– Magántanulóként nem könnyű
az iskola, ám a futás az elsődleges
életcélod és a mindennapjaid moz-

gatórugója. Nem sok ez egy kicsit
egyszerre, mindezt miért, megéri
a mindennapi agy és testtorna,
szponzor nélkül?
– A Műszaki Főiskola környezetmérnöki szakán tanulok egyrészről,
másik ágon, pediglen a Testnevelési Egyetemen, szakedzőnek tanulok. A futás erőt ad a tanuláshoz, és
a mindennapi élethez is egyaránt.

Amikor néha bánatos vagyok, futok, ám ha öröm ér, akkor is ezt teszem, valóban a szenvedélyem, de
talán nem származik károm belőle.
Nyáron kint voltam Liverpoolban
és egy negyedik, valamint ötödik
eredményt hoztam haza, ellenben
ez nem számít itthon hírértéknek.
Szponzorod is akkor van, ha te
vagy a legjobb, az hogy ki vagy, ki
lehet belőled és mennyit teszel ezért
naponta, az mind nem számít. Aki
itthon nem nyer, az nem teljesít,
pediglen ugyanannyi munka, erőfeszítés van egy igazi sportolóban,
csupán jószerencse és kitudja még
minek a kérdése, hogy éppen a dobogó tetején, vagy néhány lépéssel

APRÓHIRDETÉSEK
• Parkettás vállal hagyományos-,
szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást.
T:06-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmennyezetek építése,
stb.
T.: 06-30-386-4456
•
Veszélyes
fák
kivágása
alpintechnikával, kosaras daruval.
Elszállítás megoldható. Tel.:06-27337-353, 06-30-463-4070
• Költöztetés a hétvégén is! Fuvarozás, igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival.
Állandóan hívható telefonszámok:
27-337-353, 06-30-623-1481
• A Dunakanyar régiójának Cronos
TÁRSKERESŐ IRODÁI Vácon
és Dunakeszin. Előzetes telefonos
egyeztetés a 06-20-566-5047-es számon 14 órától.

MASSZŐR KÉPZÉS

arrébb áll meg. Eszem ágában nincs
rosszat szólni, ám sajnos a magyar
mentalitás alapjaiban tér el attól,
amit kint tapasztaltam és én lennék
a legboldogabb, ha másként lenne.
Most jelenleg nincs pártfogóm,
szponzorom, de sebaj, futok, futok
tovább, abból bajom nem lehet. A
válság engem is megérint, ezért
most sajnos lemaradtam egy-két jó
versenyről ahová hívtak, mert az
utazás költsége magas. Azért akad
olyan hely is, ahová ismét elutazom, ahol szeretettel várnak és még
megﬁzethető. Ilyen Szlovénia, ahol
jó a pálya, fergeteges a hangulat és
jó idő van. Ez a legközelebbi célom,
májusban.
– Kemény edzések, hosszú körök, nem mindennapi élmények.
Tanulság, példaérték, üzenet?
– Általában reggel hatkor kezdem a futást, persze ez a sport kemény edzésekből is, nem ,,csak”
a futásból áll. Délután háromkor
ugyanúgy nekivágok a természetnek. Fontos a feltűnő ruházat, mert
akadnak óvatlan sofőrök, ezért
nem árt legalább nekem óvatosnak
lennem.
Hetente 250 kilométert futok,
van, hogy elfutok Gödig, aztán
felfutok a Hideghegyre, van egy
kóspallagi köröm, közben mindennap ugyanazok az autók suhannak
el mellettem, már rendszámról
megismerem őket. A buszsofőröket
szeretem, és ők igazán támogatnak,
mosollyal intenek, lehúzódnak.
Van, aki integet és visszaintek,
ha észreveszem, ám akadnak rosszindulatú emberek is, akik megdo-

bálnak, vagy kígyót-békát kiabálnak rám, ám mindezek ellenére
is azt mondom, nem cserélném el
a mindennapi élményeket és ezt
a hihetetlen eszményt semmiért.

Amikor fent az erdőkben futok,
és a szarvasok verekedését, vagy
épp a görények násztáncát látom,
ahogy a gőte, kígyó, róka, sőt még a
vadmacska is a lábaim előtt kúszik
észrevétlenül, és a kutyák farkukat
csóválva messziről megismernek,
csodálatos érzés kerít hatalmába.
Nekem a futás az életem, hogy is
adhatnám oda bármiért?
Magyarországon, ma az aktív
sportolók száma, a népességnek
körülbelül a 8 %-a.
Az, hogy milyen életet választunk, mindenkinek a saját döntése,
ám az nem vitatható, hogy Ádám
mérhetetlen kitartása, kicsiny falujában és országos szinten egyaránt
példaértékű. Hogy akadnak e majd
követői, nem tudom, csak remélhetem.
– Addig is, Fuss Ádám, Fuss
Kismaroson és amerre a lábad visz
ezután is!
Mi büszkék vagyunk rád!

FRENYÓ KRISZTINA
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Vácon, Hatvanban, Gödöllőn

2009. május elején.
FRISSÍTŐ TEST+TALP
(Indiai olajos, relaxáló arc,
Thai,fogyasztó-cellulit,)

Részletﬁzetés!
TREND-ENERGY Oktatási Bt.
Képz.Eng.szám: 04-0122-06

Érdeklődni: (20) 9762 111

Megunt, kidobásra szánt

könyveit
köszönettel, azonnal
elszállítom.
Nem vagyok kereskedő.
Tel: 06/20-9-564 084
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