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Dunakeszi Város Képviselő-testülete Dunakeszi Város Díszpolgára kitüntetést adományozott Csákó Józsefnek, a LightTech Lámpagyár ügyvezető
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igazgatójának. Gendur Pál, a MÁV Járműjavító Üzem egykori Tanműhelyvezetője, a DVSE férﬁ kézilabda csapat legendás vezetőedzője Dunakeszi
Városért kitüntetésben részesült. A kitüntetéseket Kecskeméthy Géza polgármester adta át a város Szent István napi ünnepségén. (Írásunk a 4-6. oldalon)
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Szent István királytól a jövő lehetőségét kaptuk
Kárpáti Zoltánné: Ma is vannak köztünk „országépítők”
A mai napon szívből örülünk, hogy augusztus 20-dika egyszerre tud állami, egyházi, s valódi nemzeti ünnep lenni. Felemelő adomány, hogy egész nemzetünk 1000 esztendőre tekinthet vissza ezen
az ünnepen. Páratlan ajándék, hogy népünk egyetlen uralkodó személyéhez köti és kötheti a magyarság és a keresztény hit világának találkozását. Szent István király művével, mindannyian a
jövő lehetőségét kaptuk meg – jelentette ki Kárpáti Zoltán, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
igazgatója, a Szent István napi városi ünnepség szónoka. Az alagi Széchenyi István Általános Iskolában rendezett ünnepségen Kecskeméthy Géza polgármester Dunakeszi Város Díszpolgára kitüntető elismerést adott át Csákó Józsefnek, a LightTech Lámpagyár ügyvezető igazgatójának és Dian
Józsefnek, a Bombardier MÁV Kft. volt ügyvezető igazgatójának, Gendur Pál, a MÁV Járműjavítő
Üzem Tanműhelyének egykori vezetője, a DVSE férﬁ kézilabda csapat legendás vezetőedzője, Dunakeszi Városért kitüntetésben részesült.
A legnagyobb magyar nevét büszkén viselő Széchenyi István Általános Iskolában rendezett ünnepség
a Himnusz közös éneklésével kezdődött. A zsúfolásig
megtelt terem ünneplő közönségét Nagyné Szőllősi
Márta köszöntötte, aki szólt a hely szellemiségéről, múltjáról is. A közelmúltban gyönyörű köntösbe öltöztetett
épület egykoron községházaként szolgálta az önálló
településként működő Alag polgárait, ma pedig oktatási
és kulturális centrumként.
Ez is része Szent István ajándékának, annak a
műnek, mellyel mindannyian a jövő lehetőségét kaptuk meg. „Tőle kaptuk ajándékba, hogy ma itt lehetünk,
hogy Magyarország lakói vagyunk, hogy népünknek
magyar történelme lett, magyar jelene van és magyar
jövője lesz.” – mondta bizakodóan az ünnepi szónok.
Kárpáti Zoltán kiemelte, hogy Szent István elvégezte
a legnehezebbet: „Megalkotta a kereteket ezeréves
államiságunkkal, s hozzá teremtette a támpontokat a
keresztényi erkölccsel. Első apostoli uralkodónk alakja
kiemelkedik a dicső múltból. Amikor őt ünnepeljük, nem
nemzeti harcainkra, függetlenségi törekvéseinkre emlékezünk. Ezen az ünnepen nem kell szót ejtenünk idegen
hatalmakról és megtorlásokról, annál inkább erényekről,
és emberi nagyságról.”
Szent István királyunk leginkább ember volt, aki műveltsége révén a világ legnagyobb gondolkodói között is
helytálló ember volt. Szent István kormányzásra, népe
vezetésére felkészült ember volt – méltatta erényeit a
szónok, aki így folytatta nagy érdeklődéssel kísért beszédét: „Diplomáciai és politikai érzéke a magyar történelem legnagyobb államférfijává avatták. Előrelátásával

Magyarországot teremtette meg, és a jövőbe vezető utat
jelölte ki. Vitathatatlan, értékfelismerő érzékkel rendelkezett. Szándékai önzetlenségéhez és erkölcsi tisztaságához kétség nem férhetett.”
Igazi nagysága talán abban állt – folytatta –, hogy
szuverén módon határozta meg hazánk helyét az akkori nagyvilágban. Úgy kötötte népét Rómához és a latin
műveltséghez, hogy a lehetőségekhez képest a magyar
hagyományokat is megtartotta. „Új vármegyerendszert
épített, de azok alapjául a nemzetségek szállásterületét vette!” Törvényeivel, azok betartásával és az intézményrendszer működtetésével Európa élére helyezte
honunkat első királyunk a jogbiztonság tekintetében
– mondotta Kárpáti Zoltánné, aki arról is szólt, hogy a
Szent István által létrehozott egyházi központok ma is a
művelődés értékadó fellegvárai.
Önbecsülése, öntudata, az emberek iránti tisztelete
és a közösségben való gondolkodása révén alakított
Szent István értékalapú társadalmat, amelyben államalapítóként és egyházszervezőként teremtette meg
magyarságunk évezredes jövőjét. „Szolgált és épített.
Munkával, renddel, erkölccsel, hittel, és megfelelő alkalmazkodással. Országépítő volt. Hiteles volt. Szent volt.
Egy ezredévre szólót alkotott. Ő tanította meg, hogy
szükség van országépítőkre. Olyanokra, akik tudják,
hogy ez sokrétű és fáradtságos feladat. Olyanokra,
akik nem tévesztik össze a munkát, a harcot és az áldozatot az ügyeskedéssel. Olyanokra, akik maradandót
alkotnak, nemzetet és jövőt építenek” – hangzottak az
ünnepi szónok ma is aktuális gondolatai.
Kárpáti Zoltánné beszéde végén arról is szólt, meg-

tisztelve érzi magát, hogy elsőként köszöntheti Dunakeszi azon országépítőit, akik éppen Szent István ünnepén vehetik át szellemi-lelki építkezésük elismerését.
Szeretettel köszöntötte: Csákó Józsefet, Dian Józsefet
és Gendur Pált. „Isten éltesse Önöket! Örömmel, büszkeséggel, de főleg megnyugvással tölt el, hogy vannak
köztünk „országépítők”, jövő építők. Mert szükség van
rájuk! Ők tudatosítják, hogy az építkezés sokrétű és
fáradtságos feladat. Életük a példa, hogy a munka, a
harc és az áldozat nem más, mint szolgálat, mások
életének szolgálata. Iránytűként mutatják az utat és az
összekötőkapcsot az országépítők, a hétköznapi emberek és államalapító királyunk eszméje között. De téved,
aki úgy gondolja, hogy a felelősség, a munka csak az
övék. Hiszen ha úgy tetszik, mindannyian országépítők
vagyunk. A feladatot nekünk, egyszerű halandóknak is
kijelölte Szent István királyunk, fiának adott tanácsaiban:
„Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy
szétszórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy
kárt szenvedne országod!”
Erre figyelmeztette államalapítónk Imre herceget,
s erre figyelmezet bennünket. Ez, gondolkodás nélkül
mindannyiónk felelőssége! – zárta nagy tapssal fogadott
ünnepi beszédét Kárpáti Zoltánné.
A Szent István napi városi ünnepségen Kecskeméthy
Géza polgármester kitüntetéseket adott át a Városi Önkormányzat Képviselő-testület nevében:
Dunakeszi Város Díszpolgára kitüntető elismerésben részesült Csákó József, a LightTech Lámpagyár
ügyvezető igazgatója, Dunakeszi Város Díszpolgára kitüntető elismerésben részesült Dian József, a
Bombardier MÁV Kft. volt ügyvezető igazgatója, Dunakeszi Városért kitüntető elismerésben részesült Gendur
Pál, a MÁV Járműjavítő Üzem Tanműhelyének egykori
vezetője, a DVSE férfi kézilabda csapat legendás vezetőedzője. (A kitüntetettek szakmai életútjának méltatása
és nyilatkozatuk külön írásban olvasható.)
A kitüntetettek köszöntése után hazánk egyik legrégebbi amatőr kórusa, az Újpestért, a Budapestért és
a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Tungsram Kodály
Zoltán Férfikar adott nagy sikerű ünnepi műsort. A honi
és külföldi sikerekkel büszkélkedő kórus tagjait – köztük
két dunakeszi polgárt - Pálinkás Péter karnagy, a Magyar
Kultúra Lovagja lovagja vezényelte. A férfikar – Szent István történelmi üzenetét is közvetítő – Kodály, Liszt, Erkel
és Huszka dalokat szólaltatott meg művészi színvonalon,
melyet lelkes tapssal, óriási ovációval fogadott a hálás
közönség.
A Szózat eléneklését követően fogadással zárult a
városi ünnepség, melyen Kecskeméthy Géza polgármester mondott pohárköszöntőt a kitüntetettek tiszteletére.
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Csákó József „Dunakeszi Város Díszpolgára”
kitüntető címben részesült
Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 134/2008. sz. határozatával Csákó József,
a LightTech ügyvezető igazgatója részére, „Dunakeszi Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza. A Városi Önkormányzat nevében Kollár Albin, Dunakeszi Város Díszpolgára, a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola volt igazgatója mondott laudációt:
„Nagy öröm és megtiszteltetés
számomra, hogy – kitüntetése kapcsán – Csákó József úr életútjáról és
mindenkori közösségei javára végzett
gyümölcsöző, építő tevékenységéről,
nagy hozamú teljesítményéről szólhatok. Megadatott nekem, hogy évtizedek
óta követhetem élete történéseit, munkásságának eredményeit.
Csákó József családjának története a Felvidékhez kötődik. Ő maga
1950-ben Tiszakarádon született.
Dunakeszihez négy és fél évtizede
kötődik, hiszen szüleivel és két testvérével 1963-ban költöztek az akkori
nagyközségbe. 1964-ben a gyártelepi
– akkor 3-as számú – általános iskolában fejezte be alapfokú tanulmányait.
Édesanyja ennek az iskolának volt
nyugdíjazásáig megbecsült tanítója,
édesapja pedig a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgató-helyetteseként vonult nyugdíjba.
Csákó József a váci Gépipari
technikumban érettségizett. Felsőfokú
tanulmányait a budapesti Bánki Donát
Műszaki Főiskolán kezdte, majd a
Budapesti Műszaki Egyetem Gépészeti Karán fejezte be. 1974-től – több
mint negyed századig – az Egyesült
Izzólámpa- és Villamossági Rt-ben
dolgozott. Közben – 1982-ben – a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen
szerzett okleveles gépészmérnöki
diplomát. Eredményes munkája, kiváló vezetői készségei alapján nevezték ki a General Electric Euclid Lamp
Plant gyárának műszaki igazgatójává.
Három évig dolgozott az Egyesült
Államokban, Cleveland-ben. 1994-től

1999-ig a GE Budapesti Fényforrás
gyár, majd ezt követően három évig a
Vákuumtechnikai Gyár vezetőjeként
tevékenykedett. 2002 óta irányítja a
dunakeszi LightTech Lámpatechnológiai Kft. munkáját ügyvezető igazgatóként. Vezetése alatt az üzem gyártási
kapacitása megsokszorozódott. Az
általa irányított beruházások nyomán
az egykor 2800 m2-nyi gyártó 14.000
m2-re bővült, a Kft. által foglalkoztatottak száma folyamatosan növekedett,
ma eléri a 650 főt. A dolgozók túlnyomó többsége dunakeszi lakos. A Kft.
termelésének 95 %-át külföldön értékesíti. Az üzem ma Dunakeszi egyik
legjelentősebb ipari létesítménye.
Csákó József mindig szívügyének
tekintette lakóhelye, városunk fejlődésének ügyét.
Budapesti és váci tevékenységének idején is jelentős anyagi segítséget
nyújtott Dunakeszi közintézményei
működéséhez. A LightTech dinamikus
fejlődése és Csákó József céltudatos
tevékenysége – az ő lakóhelye iránti
elkötelezettsége – a település társadalmi-gazdasági életében is éreztette
hatását. A Kft. önzetlen támogatásával
nagy ívű helyi tervek megvalósításában vállalt részt. Mindezekben Csákó
Józsefnek meghatározó szerepe van.
Az ő személyes tevékenysége, hozzájárulása településünk fejlesztéséhez
példaértékű.
Csákó József számára a család
adta a kiegyensúlyozottság, szerénység és mások megértésének képességét. Életrajzából láthattuk, hogy az
országban több helyütt, s külföldön is

dolgozott, Dunakeszihez való mindenkori kötődése azonban kétségbe vonhatatlan, hisz munkájának gyümölcsei
itt értek be. Három gyermeket nevelt
fel és két unoka boldog nagyapja. Mindenkor nyugodt családi háttér segítette
munkahelyén végzett tevékenységét.
Csákó Józsfe csendes ember, de
értékeit és tudását, munkahelyi és
lakóhelyi közösségeihez való erős
kötődését mindazok – számtalanul sokan – megismerhették, akik személyes
kapcsolatba kerültek vele. Csákó József számára a nagyüzem irányítása
nem csupán embert próbáló kihívás,
hanem a munkahelyi kisebb-nagyobb
közösségei iránti tudatos elkötelezettség vállalása.
Csákó Józsefet nagyon sokan szeretik és tisztelik. Mint ember és vállalatvezető rendkívüli eredményeket ért
el. Ezek az eredmények településünk
számára különösen nagy jelentőségűek.
A kitüntető cím megfelelő személyt
illet. Jó egészséget és további eredményeket kívánunk hozzá.”
***

A Szent István napi ünnepség egyik
legfelemelőbb pillanata volt, amikor a
Dunakeszi Város Díszpolgára címmel
kitüntetett – a közönség vastapsát főhajtással köszönő – Csákó Józsefet
a nézőtéren helyet foglaló Tungsram
Kodály Zoltán kórus tagjai gyönyörű
énekkel köszöntötték.
– A Képviselő-testület döntése és
elismerése számomra nagy meglepetés volt, melyet ezúton is szeretnék
megköszönni – mondta meghatottan.

– Gondolom, ez a kitüntetés nemcsak
nekem szól, hanem mindazoknak, akik
a pályámon segítettek, kollégáimnak,
munkatársaimnak, főnökeimnek, akik
nélkül nem érhettem volna el ilyen
szép eredményeket. Külön köszönettel tartozom családomnak, szüleimnek, mindazoknak, akik biztos pontot
jelentenek az életemben.
– Milyen útravalót ad további
tevékenységéhez a közösség elismerése?
– Megerősít abban a hitemben,
hogy jó úton járok, amikor munkámat
szenvedéllyel, lelkesedéssel, szakmai
alázattal végzem. Ezt a lelkesedést
éreztem, amikor a kórus egy gyönyörű
dallal köszöntött, melynek egykoron én
is tagja voltam. Ha a tudás, a lelkesedés mellé társul némi humor is, akkor
„túlélhetjük” a legnehezebb időszakokat is.
– A szűnni nem akaró zúgótapsból, a gratulálók megnyilvánulásaiból azt érzékeltem, hogy nemcsak
tisztelik, de szeretik is önt.
– Nagyon jó érzés volt ezt megtapasztalni…
(VETÉSI)

Dian József „Dunakeszi Város Díszpolgára”
kitüntető elismerésben részesült
Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 134/2008. (IX.25.) sz. határozatával Dian József, a Bombardier MÁV Kft.
volt ügyvezető igazgatója részére a társaság élén és a városért végzett munkájáért „Dunakeszi Város Díszpolgára” kitüntető címet
adományozza. A Városi Önkormányzat nevében, Kovács László önkormányzati képviselő méltatta Dian József szakmai életútját:
„Dian József 1981-ben ifjú közlekedési mérnökként pályáját a szakmai
gyakorlat „elemi iskolájában” kezdte. A

Ganz MÁVAG-ban volt tervezőmérnök,
projektvezető, majd projektigazgató. A
szakma világát lépésről lépésre meg-

ismerve élt alkotó éveket. Az általa
tervezett, vezetésével épült járművek a
mai napig hirdetik a magas színvonalú

magyar termékek hírét Indiától Egyiptomig.
(Folytatás a 6. oldalon)

Dunakeszi Polgár
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Dian József „Dunakeszi Város Díszpolgára”
kitüntető elismerésben részesült
(Folytatás az 5. oldalról )
1997-ben érkezett a Bombardier
MÁV Kft-hez Dunakeszire, ahol projekt-, termelési-, majd szervizigazgató.
2005-ben került a társaság élére, amelyet a világ élvonalbeli vállalatcsoportja, a Bombardier előírásainak is eleget
téve, minden eddiginél magasabb
színvonalra emelte, a kihívásoknak
példaértékűen tett eleget, dunakeszi
polgárok százainak teremtve meg ezzel a biztos megélhetés lehetőségét.
A város vezetésével és lakóival
egyaránt jó kapcsolatot ápolt. Az intézmények és a civil kezdeményezések bátran fordulhattak hozzá akár
erkölcsi, akár anyagi támogatásért.
Számtalan esemény védnökségét és
szponzorálását vállalta, gazdagítva
ezzel városunk kulturális életét, vagy
segítve egyes szervezetek karitatív

tevékenységét.
Városunkért és polgáraiért végzett
munkáját köszönjük, kitüntetéséhez
gratulálunk!”
Kovács László, az önkormányzat
méltató sorainak tolmácsolását követően kedves hangvételű, személyes
érzelmeit is kifejező gondolatokkal
tisztelgett Dian József munkássága,
emberi kvalitása előtt.
***
A városi ünnepséget követő polgármesteri fogadáson sikerült egy pillanatra „elrabolnunk” a gratulálok gyűrűjéből
Dian Józsefet, aki lapunknak adott rövid nyilatkozatában elmondta: „Nagyon
nagy megtiszteltetésnek tartom a Díszpolgári címet, mellyel Dunakeszi Város
Önkormányzata megtisztelt. Meggyőződésem, hogy e rangos elismerés
elsősorban a társaság tevékenységé-

nek szól. A kitüntetés, a közösséggel
a közösségért végzett alkotó munka
elismerése. Annak a kitűnő kollektívának a megbecsülése, mellyel gyönyörű
eredményeket értünk el a társaság, a
város, a vasúti közlekedés, egy szóval

az ország javára.”
– Szemének csillogásából azt
olvasom ki, hogy csodálatos emlékeket őriz lelkében a dunakeszi kollégákról. Hány dolgos év után távozott Dunakesziről a közelmúltban?
– Tizenkét évet töltöttem el
Dunakeszin. Itt teljesedett ki vezetői
tevékenységem. Ebben a nagy múltú
vasúti üzemben váltam a társaság első
számú vezetőjévé, e funkció teljes körű
tevékenységével és felelősségével.
– Szakmai útja hová kanyarodott?
– Szerencsére sikerült a szakmán
belül maradnom, a MÁV Gépészet
Zrt. vezérigazgató-helyettese vagyok.
Noha máshová „szólított a sors”, ám
a Dunakeszin élő embereket, a városban töltött éveket maradandó szép
emlékként egy életre megőrzöm…
(VETÉSI)

Gendur Pál „Dunakeszi Városért”
kitüntetésben részesült
Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2009. sz. határozatával Gendur Pál részére, aki 1955-1988-ig a Dunakeszi
MÁV Járműjavító Üzem Tanműhelyének vezetője, valamint több mint három évtizedig a DVSE férﬁ kézilabda csapat sikeres vezetőedzője volt, a „Dunakeszi Várososért” kitüntető címet adományozta.
A Városi Önkormányzat nevében Stehlik Ferenc önkormányzati képviselő méltatta Gendur Pál szakmai életútját:

„Gendur Pál 78 éve dunakeszi lakos. Általános iskoláit Dunakeszin végezte, eredményes érettségit a budapesti Wesselényi Miklós technikumban
tett, majd az ELTE-n 1953-ban műszaki
tanári diplomát szerzett. 1953-1955-ig a
dunakeszi 201. számú Szakmunkásképző Intézet tanáraként dolgozott,
1955-1988-ig – nyugállományba vonulásáig – a dunakeszi MÁV Járműjavító
6
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Üzem Tanműhelyének vezetője volt.
Magas színvonalú vezetői, szervezői
tevékenysége eredményeként olyan
szakoktatói tantestületet alakított ki,
amely emberileg, szakmailag és a közösségi munkában is példát mutatott a
tanulóknak. Kiemelkedő pedagógiai és
szakmai elhivatottságát tükrözi, hogy
irányítása alatt, különböző szakmákban, több mint 5400 fiatal – többségük
dunakeszi lakos – tett eredményes
szakmunkás vizsgát.
A dunakeszi Szakmunkásképző
Iskola Vasútgépészeti Technikum esti
tagozatának több mint 30 évig volt tanára, illetve tagozatvezetője. Ezen időszak alatt közel 600 fő tett eredményes
érettségi vizsgát, akik közül sokan
tovább képezték magukat, s jelenleg
közép-, illetve felsővezetői munkakört
töltenek be.
1949-ben alapító tagja volt a Dunakeszi Vasutas SE Kézilabda szakosztályának. A Testnevelési főiskolán
szerzett kézilabda szakedzői diploma
után, vezetőedzőként több mint három
és fél évtizedig eredményesen irányí-

totta a szakosztály szakmai munkáját.
Több száz fiatallal szerettette meg a
sportolásban rejlő szépséget, a közösségért való tenni akarást. Felnőtt
csapattal megyei, valamint az NB II-es
bajnokságokban több alkalommal végeztek az első, illetve dobogós helyen,
sőt 1974-ben és 1978-ban az NB I-ben
is szerepeltek. Az ifjúsági csapatokkal
országos szinten számtalan trófeát
szereztek, különböző szintű bajnokságokban bajnokokként végeztek. Több
ifjúsági és felnőtt válogatott játékost
nevelt, akik irányítása alatt játszottak.
Gendur Pál pedagógiai és sportvezetői munkásságáért több alkalommal
is részesült országos elismerésben.
Kitüntetéséhez gratulálunk!”
***
Gendur Pált az ünnepség után kerestem fel:
– Mit érzett, amikor augusztus
20-án a megjelentek előtt hallgatta a
róla szóló elismeréseket és vette át
a kitüntetést?
– Olyan érzés volt, melyet nehéz

szavakba önteni, mert ez egy olyan elismerés, amire nem nagyon számíthat
az ember 81 évesen. Büszke vagyok,
hogy sok ember emlékezett, emlékszik
rám, mely felemelő érzés volt. A 201.
számú Szakmunkásképzőben eltöltött
évtizedek, és az 5400 tanuló, akik kezem alól szabadultak fel. Kecskeméthy
Gézától átvenni a kitüntetést, nagy
megtiszteltetés volt, mivel Jóska fiammal járt együtt általános iskolában.
Kitűnő tanulók voltak - könny szökik a
szemébe. - Sajnos az is eszembe jutott,
hogy 1995. június 21-én autóbalesetben, 43 éves korában meghalt Jóska
fiam. Milyen jó lenne, ha ő is megélhette volna ezt a nagyszerű pillanatot,
testvéreivel és családjával együtt.
Hálával tartozom feleségemnek,
akivel hatvan éve együtt vagyok, és
nagyon sokat segítette a munkámat,
mert nálam a sorrend: család, munka
és a sport. Ez a három töltötte ki eddigi
életem.
SOLYMOSI LÁSZLÓ
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Ünnepi szentmise
és az új kenyér megáldása
Az államalapító Szent István királyra méltóképpen emlékeztek augusztus 20-án a fennállásának 65. évfordulóját ünneplő gyártelepi Jézus Szíve templomban rendezett ünnepi szentmisén és az új kenyér ökumenikus megáldásán a nagy számban megjelenő
hívek. Az istentiszteletet a Harmonia Sacra kórus nyitotta meg Szakáll Lászlóné karnagy vezetésével s a továbbiakban is több
egyházi művet énekeltek el igen magas színvonalon.
A szertartást – melyen jelen volt Kecskeméthy
Géza polgármester és a városi képviselőtestület
több tagja – Szádoczky Károly apát, kanonok, plé-

vem boldogsága, szép jövő reménysége. Kérlek,
sőt megparancsolom, hogy mindenütt és mindenkor a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiaidat,

bános celebrálta. Tartalmas ünnepi prédikációját
a következőképpen vezette be: „Boldog az a nép,
melyet Isten kiválasztott. És mi Szent István óta
boldognak érezzük magunkat, mert Isten kiválasztott minket és ezt első királyunknak köszönhetjük.
A bölcs ember házát sziklára építi, mert előre látja,
hogy építménye ki lesz téve az időjárás viszontagságainak, de mivel sziklára épített, háza nem dől
össze. Az ostoba ember épít alap nélkül homokra,
s ha jön egy szélvihar, egy özönvíz, háza összedől.
Ezer évvel ezelőtt István király látta, hogy a kalandozó magyarság homokra épített hazát. Ezért
ő bölcsen Jézus krisztus tanítására, a keresztény
hit törvényeire és parancsaira, erre a sziklaszilárd
alapelvre épített hazát s immár ezer esztendő
bizonyítja, mennyire bölcs volt, mennyire jól látta
népe eljövendő sorsát.”
De valóságos csoda, hogy a nemzet ezer év
óta fennáll, folytatta, s felidézte azokat a történelmi
viharokat, melyek Magyarországot megsemmisüléssel fenyegették. De Szent István élete, államalapító nagysága, emberi, erkölcsi példája is hozzájárult, hogy a nemzet túlélt minden megpróbáltatást.
Idézett egy bekezdést István király fiához, Imre
herceghez írott Intelmeiből: „Szerelmes fiam, szí-

rokonságodat, főembereidet, vagy a gazdagokat,
hanem a szomszédokat is fogadd szeretettel és
még a külföldiekkel is légy szeretettel, de mindenkihez, aki csak hozzád járul. Mert ez a szeretet az,

amit, ha gyakorolsz, boldogsághoz vezet téged és
a nemzetet is.”
Az intelmeket a tragikus sorsú Imre herceg
nem tarthatta be, 24 évesen meghalt. Prédikációjában a plébános szólt arról, hogy az utód nélkül maradt király koronáját 1038-ban a magyarok
nagyasszonyának, a boldogságos szűz Máriának
ajánlotta fel, mint örökös királynőnek s csak azért
imádkozott, hogy megkapja Istentől azt a kegyet,
hogy Nagyboldogassszony napján távozhasson a
földi királyságból. Óhaja meghallgatásra talált s
1038. augusztus 15-én hunyta le végleg szemét a
nagy király.
Az istentisztelet befejezéseként, az ökumené
jegyében előbb Kovács László evangélikus lelkész
e szavakkal áldotta meg az új kenyeret: „A kenyér
magában foglalja mindazt, amire testünknek, életünknek, földi mivoltunknak valójában szüksége
van. Azért kérjük mindennapi kenyerünket, mint az
imában, mert túlmutat a test kenyerén, túlmutat a
lélek kenyerén, a feltámadt, élő Krisztusra mutat,
aki úgy áldja meg a kenyeret, hogy jusson belőle mindenkinek.” Őt követően Szádoczky Károly
szentelte meg az új kenyeret, hálát adva mindazoknak, akiknek munkája nyomán asztalunkra
kerülhet az illatos ajándék. A megáldott és megszentelt új kenyeret ezt követően a plébánostól ünnepélyesen átvette a város nevében Kecskeméthy
Géza polgármester.
K ATONA M. ISTVÁN
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Dunakeszi művészek nyári tárlata
A művészet ünnepe, ünnepben a művészet. E kettősséggel is jellemezhetjük az állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából,
immár tizenkettedik alkalommal, a VOKE József Attila Művelődési Központban augusztus 19-én megnyílt képzőművészeti tárlatot, melyen a városunkban élő és alkotó képzőművészek mutathatták be legújabb munkáikat.
Ezúttal harminc művész – festő, grafikus,
szobrász – mintegy száz alkotása szerepel a kiállításon, melynek megnyitóján az alkotók mellett
szép számmal jelent meg az érdeklődő közönség
is. Bevezetőként Babják Annamária színművésznő
és Vincze József költő, zeneszerző és szobrász
közös műsorát hallgathatták meg, majd Latinovics

Zoltán művelődésszervező mondott tartalmas köszöntőt, melyben felidézte az államalapító Szent
István király alakját és történelmi szerepét.
Megnyitó beszédében Ceglédi Gabriella művelődésszervező szólt arról, hogy 1998-ban azért
kezdeményezték a tárlatsorozatot, hogy a város-

unkban élő képzőművészek évről évre lehetőséget kapjanak a közös bemutatkozásra. A több éve
kiállítók mellett idén néhányan első alkalommal
jelentkeztek. Köszöntötte Dér Győző ismert fafaragó művészt, Palásti Renáta grafikust, Pálmai
Katalin festőművészt és Pongrác Ágnes díszletés jelmeztervezőt, festő-grafikust. A teljesség igénye nélkül említette meg azokat az alkotókat, akik
szinte kezdettől visszatérő résztvevői a tárlatoknak. Köztük van Csizmadia Klára, Gulyás Aranka
Erzsébet, Koó Éva Valéria, Chiba Miklós, Czinege
István, Dusza Tibor, Magyar Miklós, Vincze József,
Lengyel István. Beszédében idézte Véghelyi Balázs fiatal költő és prózaíró gondolatait, melyek
napjainkban különösen aktuálisak: „A művészet
magával az emberrel együtt született meg, éppen
ezért úgy kell tekintenünk rá, mint alapvető szükségletünkre. Számomra még ma is az a kerek és
egész világ, ahol az emberek énekelnek, táncolnak, verset írnak, verset mondanak, rajzolnak,
festenek, gyöngyöt fűznek, fát faragnak – és nem
csak pénzt olvasnak.” Befejezésül hangsúlyozta,
hogy a művelődési központ kezdettől magáénak
is tekinti a kiállítást, az intézmény hagyományává
vált és több művészt éppen ez a tárlat indított el
az alkotás útján.
Ezt követően Imre István színművész üdvözölte az alkotókat. Szólt arról, hogy a klasszikus

értelemben vett művészetet a tizenkilencedik és
huszadik században több gondolkodó, teoretikus
„kihalásra” ítélte, ám e jóslatok rendre nem váltak

be, a tehetség utat tör magának befogadó közönsége felé.
Végezetül a művelődési központ képviselői átadták az alkotóknak és szereplőknek az intézmény
ajándékait. A tárlat szeptember 19-ig tekinthető
meg munkanapokon 10-18 óra között, valamint a
hétvégi rendezvények idején.
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Balogh Ferenc emlékére
Hosszú, fájdalmas betegség
után elhunyt Balogh Ferenc önkormányzati képviselő. Mi, akik ismertük őt, tudtuk, milyen rendkívüli
harcot vívott Feri a kórral, azzal a
betegséggel, amit ma még nem tud
gyógyítani az orvostudomány. Tudtuk, láttuk, hogy a legutolsó pillanatig intézte körzete ügyeit, fáradságot nem ismerve kereste, kutatta
azokat a lehetőségeket, amelyek
az alagi lakosok számára nagyobb
kényelmet, biztonságot, kellemesebb lakókörnyezetet jelenthetnek. Ismert és elismert alakja volt
a város közéletének, nem lehetett
őt problémákkal úgy megkeresni,
hogy ne kezdett volna bele azonnal
megoldani azokat. Igazi közéleti
ember volt, a szó nemes, mára sajnos kihalóban lévő értelmezésben.
Feri 1947. március 6-án született
a Békés megyei Elek községben,
majd két évtizede lakott azonban
8
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Dunakeszin. Háztartásbeli édesanyja biztosította számára a család
melegét, általános iskolai tanár
édesapjától pedig azt a tartást kapta, amely végigkísérte életét.
Általános
iskolai
éveit
Egerbocson töltötte, majd az egri
Dobó István Gimnáziumban érettségizett 1966-ban.
A sorkatonai szolgálat után,
1969-től Vám- és Pénzügyőrségnél
dolgozik, egészen nyugdíjba vonulásáig.
Közben 1979-ben tisztivizsgát
tesz, majd képesített könyvelői
képesítést szerez. A 3 éves Államháztartási Felsőfokú Költségvetési
Szakot 1989-ben végzi el.
1997-ben a Vám-és Pénzügyőrség Nógrád megyei Parancsnokságának gazdasági osztályvezetőjeként vonul nyugdíjba, századosi
rendfokozatban.
A város közélete felé a 90-es

évek végén fordult figyelme. Feri
bár sohasem volt egyetlen pártnak
sem tagja, baloldaliságát mindig
felvállalva rendkívüli szociális érzékenységgel vetette bele magát
az alagi közügyek megoldásába.
2002-ben, az önkormányzati választásokon már olyan ember mérettette meg magát személyében,
aki elismert tagja volt már Alag
közéletének.
Munkájának eredményeképp
2006-ban újraválasztották.
Személyében olyan embert
vesztettünk el, aki még magában
hordozta az önzetlen segíteni akarás mára kiveszni látszó értékeit.
Olyan embert, aki közéleti szerepén túl jó barát és otthon nagyszerű családfő is volt. Halála betölthetetlen űrt hagy a város baloldali
közösségében.
A VÁROS BALOLDALI KÖZÖSSÉGE

Balogh Ferencet
2009. szeptember
11-én, 15 órakor
helyezik
örök nyugalomra
a dunakeszi
köztemetőben.

köz-élet

Fókuszban a gyerekek
54 millió forintos beruházással bővül a Játszóház Óvoda
A XXI. századi oktatáshoz szükséges feltételeket biztosíthat az elkövetkező évekre a Játszóház Óvoda. A mintegy 54 millió
forintos EU támogatásból megvalósuló beruházással az intézmény két új foglalkoztató szobával bővül, valamint a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök is beszerzésére kerülnek. Az ötven fővel nagyobb befogadóképességű óvoda
az oktatási ellátás színvonalán túl a régió fejlesztését is szolgálja, az eszközbeszerzés segítségével pedig a legmodernebb
nevelési módszereket tudják alkalmazni a gyermekek egyéni, komplex fejlesztéséhez.
Dunakeszi lakosságának száma az elmúlt időszakban a környező településekhez képest jelentősen megnőtt. Ez jellemzően a fejlett gazdasági és
oktatási, infrastruktúrának köszönhető. A gyermeklétszám nagymértékű növekedése szükségessé
tette az óvodahálózat bővítését, a férőhelyek növelését.
Az önkormányzat 2008-ban nyújtotta be pályázatát „A Játszóház Óvoda bővítése és eszközbeszerzése Dunakeszin a minőségi, XXI. századi oktatás megteremtése érdekében” címmel. A sikeres
elbírálást követően ez év májusában megkezdődött
az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
54.700.000 forint összegű beruházás kivitelezése.
– Mérföldkő ez a város életében, hiszen az a célunk, hogy a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások racionálisan és költséghatékonyan működ-

jenek, modern, XXI. századi nevelési környezetet
tudjunk teremteni a felnövekvő nemzedék számára,

melynek alapkövét már óvodás korban le kell rakni
– mondta Kecskeméthy Géza. A polgármester vé-

leménye szerint a projekt megvalósulásával a mindennapok válnak könnyebbé. A rendelkezésre álló
szakembergárda nagyobb helyen tudja foglalkoztatni a gyermekeket, nő az élettér, több, színesebb,
változatosabb csoportfoglalkozások szervezhetők.
Megfelelő teret kap a művészeti fejlesztés, az integrált nevelés, az informatikai oktatás és az idegen
nyelvoktatás is.
A projekt két részből áll: a jelenlegi óvoda bővítéséből, ami két új csoportszobát, új mosdóhelyiségeket és mozgáskorlátozott mosdót jelent, továbbá
a régi épületrész teljes felújításából. Az elkészült
épület akadálymentes lesz, a járda mellett mozgáskorlátozott parkolót is kialakítanak. Az intézményt
várhatóan szeptember végén birtokba vehetik a
gyermekek, az óvoda munkatársai és a szülők.

Száz éves Mária néni
Arca őrzi szépségét, fiatalságát.
Ahogy az asztalfőn ült s körülnézett az
őt köszöntő vendégseregen, talán elmerengett kicsit, s szemében emlékek élénk
fénye csillogott. Hitte, remélte s megélte
ezt a szép napot, ezt a szép kort.
Meleg hangulatú ünnepség színhelye
volt augusztus 5-én a Napsugár Gondozási Központ ebédlője. Az otthon egyik
lakóját, Puskás Béláné Mária nénit köszöntötték 100. születésnapja alkalmából.
Messziről, a Nyírségből ide utaztak családtagjai, testvérének a leszármazottai,
megtelt az ebédlő az otthon lakóival, s
városunk képviseletében Kecskeméthy
Géza polgármester és dr. Illés Melinda
jegyző is megjelent az ünnepségen.
Egy szép verssel nyitotta meg a rendezvényt Gellén Imréné, majd az intézmény vezetője, Lukácsné Komlósi Ilona
köszöntötte Mária nénit. Kecskeméthy
Géza felidézte, hogy a múlt évben, s az
azt megelőző esztendőben is megünnepelték egy-egy dunakeszi lakos századik
születésnapját, s most Mária nénivel is
gyarapodik a szép korúak száma. Különleges alkalmak ezek a város életében,
s remélhetőleg a jövőben sokunknak
megadatik megélni ezt az életkort. – Dunakeszi város önkormányzata, a képvi-

selőtestület s a magam nevében kívánok jó egészséget, további szép életet
– mondotta befejezésül a polgármester,
majd szép virágcsokorral kedveskedett
az ünnepeltnek.
Hivatalos pillanatok következtek. Városunk jegyzője, dr. Illés Melinda tiszte
volt átadni azt az emléklapot, mellyel a
Magyar Köztársaság kormánya nevében
Bajnai Gordon miniszterelnök köszöntötte
Mária nénit. „Ez az oklevél jelképezi idős
polgáraink iránt érzett mély megbecsülésünket és elkötelezettségünket, azt, hogy
a szépkorúak élettapasztalata része jelenünknek és jövőnknek egyaránt”, olvasható a díszes dokumentumban. A jegyző
asszony elmondta, hogy ő, akinek az ősei
is a városban laktak, büszke arra, hogy
egyre több magas életkort megélt polgár
él a városban, olyanok, akik nemegyszer
a semmiből építették újra életüket.
Végezetül Szabó József alagi plébános áldotta meg Mária nénit, majd következett a műsor. A legfiatalabbak nevében
Novák Eszter verssel, Vizkeleti Zafir
énekkel kedveskedett Mária néninek,
majd a Nyugdíjas Kiránduló Klub tagjai,
Urbányiné Eta, Lacházi Péterné és Antal
Józsefné lepték meg az ünnepeltet verssel és dalcsokorral. Végezetül az otthon

lakói közösen énekelték el Mária néni
kedvencét, a Piros pünkösd napján kezdetű nótát s nevükben Herczog Istvánné
adott át virágcsokrot.
Három torta is került az asztalra, a
családé, az otthon ajándéka s a városvezetés meglepetéseként az a különleges
cukrászati remekmű, melynek közepén
Mária néni fényképe volt látható s melyet
a jegyző asszony adott át. Kérdésünkre elmondta az ünnepelt, hogy Rabócsi Máriaként Pócspetriben született, tizenhárman
voltak testvérek, közülük heten éltek meg
magas kort. Fiatalon volt egy udvarlója,
de a szülei eltiltották, s megfogadta, soha

nem megy férjhez. Aztán 1940-ben egy,
a faluból való ismerőse, Tóth András –
Dunakeszin volt lovász – nővére hívta,
költözzék ide. S itt megismerkedett Puskás Bélával, aki ugyancsak lovász volt,
egy évvel később összeházasodtak s
férje elhunytáig negyvenkilenc évet éltek
együtt boldogságban. Két éve költözött be
az otthonba, akkor már nem bírta a kerti
munkát. Van egy nagybetűs imakönyve,
azt olvasgatja, s közben emlékezik…
Sok boldogságot Mária néni.

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI
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A Dunakeszi Város Pedagógiai Díj kitüntetettje

Színjátszástól az informatikáig
Amikor a Radnóti Miklós Gimnázium ballagási ünnepségén Varga Tibor igazgató úr bejelentette, hogy helyettese a tanév végén nyugállományba vonul, a diákok, tanárok és szülők vastapsban törtek ki, perceken át ünnepelték Csányi László tanár urat. Ő szerényen állva
kivárta, amíg elcsendesül a tapsvihar, majd így szólt: – Köszönöm… Hétfőn reggel találkozunk az érettségizőkkel és ne felejtsétek elhozni
a személyi igazolványt.

M E G H Í V Ó

Igen, ez ő, a Csányi tanár úr, az
igazgatóhelyettes, a matematika és fizikatanár, az informatika mindentudója,
az amatőr színjátszó, a természetbarát.
Közel harmincöt esztendős pedagógusi
pályafutásának minden pillanata Dunakeszihez kötődik. A hivatás a rokon
nevű településen, Budakeszin érintette
meg. A házban, ahol szüleivel élt, lakott
egy tanárember, akinek a személyisége
olyannyira hatással volt az ötéves kisgyermekre, hogy úgy gondolta, ő is tanítani akar majd. Elhatározása később
sem változott, amikor már a fővárosban, a Fehérvári úti általános iskolában
és gimnáziumban tanult. Útja innen,
előfelvételisként az ELTE matematika
szakára vezetett, ám előbb leszolgált
tizenegy hónap katonaidőt Hódmezővásárhelyen. A múlt évben találkozót
szerveztek az egykori katonatársak és
meglátogatták valamikori laktanyájukat
is. Nagy élmény volt mindannyiuknak,
s a laktanya parancsnokának is, mert
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hasonló eset nem fordult elő a helyőrségben.
Az egyetemet középiskolai matematikai tanári diplomával 1975-ben fejezte
be, s ősztől városunkban az akkori 1.
sz. Általános Iskolában kezdte el aktív
pályafutását. Azért is itt, mert ekkoriban tagja volt Uray György legendás
Pinceszínházának, s itt kapott invitálást
egy ismerősétől a tanári állásra. Szinte azonnal a mélyvízbe került. Már a
második félévben osztályfőnök lett az
egyik nyolcadik osztályban, s a következő tanévtől ugyancsak nyolcadikosok
kerültek hozzá. Ahogy fogalmazott, ezzel az osztállyal úgy egymásra találtak,
hogy manapság is legtöbbjükkel szinte
napi kapcsolatban van. Tanítványai között említette László Zoltánt, aki később
alpolgármesteri tisztet töltött be, vagy
Balogh Árpádot, aki a négyes metrónál
dolgozott vezető beosztásban.
Időközben, 1980-ban fizika szakos
tanári diplomát is szerzett, s ekkor már
javában foglalkozott számítástechnikával. Érdeklődése nem maradt magánügy, az akkori igazgatónő, dr. Molnár
Lajosné – Éva néni – is támogatta
kezdeményezését, hogy a diákokat is
meg kell ismertetni ezzel a rohamosan
fejlődő tudománnyal. Szakkört szervezett, Spectrum gépeket vásároltak,
melyekkel a gyerekek nagy élvezettel
ismerkedtek. Mindeközben nyaranta
vándortáborokkal járta tanítványaival
a természetet, s vállszíjas videokamerával örökítették meg a látottakat. Egy
ízben a legrenitensebb gyereket bízta
meg, hogy legyen ő az operatőr, nem is
volt vele baj a továbbiakban.

Pályafutásában egyetlen évnyi kitérő volt, amikor 1989-ben, elmélyült
számítástechnikai ismeretei birtokában,
felkérték megyei szakfelügyelőnek. Ám
olyannyira hiányzott Csányi Lászlónak a
katedra, hogy örömmel tett eleget 1990ben, az akkori gimnáziumi igazgató,
Szabados Miklós hívásának az új épületbe költözött tanintézménybe tanítani.
Munkája új lendületet vett. Matematikát, fizikát, számítástechnikát tanított,
egy kétmilliós pályázat elnyerése után
gépeket vásároltak s beindították az
informatikai oktatást. Négy évig osztályfőnök is volt, majd 1995-ben kinevezték
igazgatóhelyettesnek. Munkájáról Varga
Tibor igazgató így írt: „Precizitása, pontossága és korábbi vezetői gyakorlata
nagyon sok segítséget jelentett az iskolavezetésnek, amely nagy lendülettel
látott hozzá az iskola pedagógiai programjának megalkotásához. Az agglomerációban működő iskola fontos feladatának tekintette, hogy olyan programot
kínáljon az itt élő diákoknak, amely
versenyképes a jó fővárosi iskolák kínálatával. Az emelt szintű oktatás bevezetése, a nyelvi képzés megújítása, az új
érettségi rendszer bevezetése számos
olyan feladatot adott, amelyek színvonalas végrehajtásában kiemelkedő szerep
jutott Csányi László kollégának. Mindez
azt eredményezte, hogy gimnáziumunk
napjainkra Pest megye egyik legjobb
eredményeket elérő intézménye lett.”
Mindeközben 1999-ben a budapesti
Műszaki Egyetemen oktatásinformatikusi felsőfokú szakképesítést szerzett
kiváló minősítéssel. Később, 2004-ben
ugyancsak kiváló minősítéssel fejez-

te be a Műszaki Egyetem közoktatási
vezetői szakképzését. Diákjaitól nem
szakadt el. Tíz évig vett részt a gólyatáborokban, madarásztáborba hívta a
természetbarát gyerekeket, többször
szerepelt a diákszínpad előadásain, s
azt is elárulta, hogy szabad idejében bélyeget gyűjt, íróasztalfiókjának verseket
ír. Ebből fakadóan diákjai nagy örömére,
tartott rímbe szedett matematika órát is.
Hosszasan sorolhatnánk még pedagógiai törekvéseit, amelyek eredményei
oly gazdaggá tették tanítványai diákéveit, a gimnázium egyre színvonalasabb
tevékenységét s nem utolsósorban
személyes pályafutását. Még 1987ben vezető pedagógus címet kapott, a
gimnáziumban 1998-ban elsők között
lett főtanácsos. Ám arra a legbüszkébb, hogy a tantestület 2000-ben neki
szavazta meg a Radnóti-díjat. S most,
nyugállományba vonulása alkalmából a
pedagógus napi ünnepségen vehette át
fáradhatatlan, sikerekben gazdag pályafutása elismeréseként Dunakeszi Város
Pedagógiai Díját.
Beszélgetésünk során azt mondta,
egyelőre nagy tervei nincsenek, élni
szeretné a boldog nyugdíjas életet,
sokat foglalkozik majd a számítógéppel, fényképezni, kirándulni is szeret. A
Diákszínpad vezetője, Lengyel István új
szerepre kérte fel, ezért is fogalmazott
úgy, hogy azért nem csukja magára az
ajtót.
Hisszük és reméljük, hogy ez így is
lesz…

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

Kopjafaavatás az alagi hősök emlékére
Minden honﬁtársunkat szeretettel várjuk a kopjafaavatást megelőző püspöki szentmisére (18 óra)
A kopjafát megáldja: Dr. Beer Miklós váci megyés püspök
A kopjafát leleplezi: Dióssi Csaba alpolgármester • Beszédet mond: Kollár Albin Dunakeszi díszpolgára

Helyszín: Szent Imre templomkert (Dunakeszi, Szent Imre tér 1.)
Időpont: 2009. augusztus 29. (szombat) 19 óra
Szervezők: Csoma Attila (20/56-417-56), Skripeczky István (30/36-145-15)
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Embertöl, emberig. . .
A tanév végesztével számot szokás
vetni az egész év munkájáról. Ezt történt
a Dunakeszi Családsegitö és Gyermekjóléti Szolgálatánál is.
Ezt az évet mint a többi éveket is
Családi Nap rendezvényével zárták a
Dunaparti Napközi otthon táborában, kb.
40 fővel. Szülők és gyerekek, kicsik és
nagyok részt vettek a szervezett versenyjátékokban.
A kisebbekre való tekintettel „jelháború“ volt, a nagyobbak az íjászattal
ismerkedtek. Kedvenc játék a darts
célbadobása lett. Jó étvággyal fogyasztották a finom paprikás krumplit, melyet
nagy kondérban helyben készítettek el,
mellé különféle üdítő közül lehetet választani. Ezután történt a versenyjátékok
eredményhírdetése, melyet mindenki
nagy izgalommal várt, persze a tárgyi
jutalmakat is.
Köszönet a támogatóknak, akik nagy
örömet szereztek a gyerekeknek és a
felnőtteknek is erre a napra.

Támogatók: Dunakeszi Polgármesteri Hivatal (50.000), C&A, Auchan,
Guliver Nagykereskedés, Dunakeszi
Rendőrkutyakiképző.
Csillógó szemű gyermekek örömmel
vették birtokukba az ajándék tárgyakat,
ezt bizonyítják az elkészült fotók is! Elmélyült foglalkozás követe délutánig a
mozgalmas, izgalmas játékokat az asztaloknál: arcfestés, lemosható tetoválás,
bőrfestés, társasjátékok, gyöngyfűzés,
dekupázs-szalvéta technika-köre kavicsra, tálcára, figurák színezése.
Gyerekszáj:
• „...de jó lenne minden szombaton
ide jönni! Ide szívesen jönnék!“
• „...szereztem megint két barátot“
• „...jó volt így együtt!“
A nyári szünet alatt (június 29augusztus 20.) az Ízletes Bt. által szállítot
ebédet kaptak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök. Mindezt a központi keretből finanszírozták,
sikerült a normatívából kiszorítani.

Statisztika: 804 fő gyermek és családja, 65 fő védelembe vett gyermek, 12
fő utógondozott gyermek életének figyelemmel kísérése.
Rendezvények:
• családi nap szervezése
• családok karácsonya
Jelző rendszert működtetnek, ahol a
jelző rendszeri tagok, bölcsőde, óvoda,
általános iskola, középiskola, védőnők,
fejlesztő napközi, nevelési tanácsadó,
rendőrség, gyermek orvosok, valamint
minden állampolgárnak kötelessége jelezni a bántalmazott és veszélyeztetettségben lévő gyermeket!
Itt pszichológus foglalkozik a reá
szoruló gyermekekkel és szüleikkel is.
Fejlesztő pedagógusokat is foglalkoztatnak, akik a gyermekeket tanulásban
felzárkoztatják. Család gondozás, ügyintézésben segítséget nyújtanak, az életmód életvezetési tanácsot is adnak. Jogi
tanácsadás is lehetséges ügyvéd által .
Köszönetemet szeretném kifejezni

a hátrányos helyzetben élő családok,
szülők gyermekei nevében. Ilyen emberekre van szükség a mai társadalmi
helyzetünkben, akik különös figyelmet
fordítanak a gazdasági válság miatt
szükséget szenvedők megsegítésére és
hittel végzik munkájukat! Szükség van az
ő szervezőmunkájukra és összefogásukra, elhívatottságukra, lelkesedésükre. Az
emberek közösségre vágynak, nem szabad magukra hagyni őket, itt megértésre
találnak!
Végül is a problémák megoldása
nem a cselekvésben vagy a ráhagyásban, hanem a megértésben rejlik. Az igazi megértés sok problémán segíthet!
„Sok olyan ember van, aki nagyon
kevéssel is képes gazdaggá tenni a saját
és a mások életét” Anthony De Mello

TISZTELETTEL ÉS KÖSZÖNETTEL
HORPÁCSI MIKLÓSNÉ-NAGYMAMA

16 év a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban
(4 x 8 = 16)
2009. 06. 18-án megkapta legfiatalabb
gyermekünk az érettségi bizonyítványát
és ezzel egy korszak zárult le családunk
életében.
1993 tavaszán, mint azóta is minden
évben izgatott gyermekek és szüleik töltötték meg a gimnázium auláját. Ekkor
volt második alkalommal a 8 évfolyamos
gimnáziumi felvételi. Sokat nem lehetett
tudni még erről a képzésről, de bizalommal és várakozással töltött el bennünket
az a lehetőség, hogy válogatott gyermekek között, jó adottságú, új épületben és
középiskolai tanárok irányításával lehet
tanulni.
Örömmel értesültünk, hogy első
gyermekünket felvették, ezzel kezdődött intenzív kapcsolatunk a dunakeszi

Radnóti Miklós Gimnáziummal. A cím
alatti zárójeles számítás nem hibás, csak
nem hagyományos matematikai művelet,
hanem azt jelenti, hogy négy fiúnk tanult
ebben az iskolában, ebben a képzési formában.
Amikor a legidősebb elballagott, akkor
vették fel a legfiatalabbat. Utólag egyszerűnek és természetesnek tűnik minden,
de a gyermekeknek meg kellett küzdeni
a bejutásért. Nincs összehasonlítási
alapunk más iskolákkal, mert soha nem
akartuk máshová járatni a gyerekeket,
de azt mondhatjuk megérte. Az iskola
vezetése szerencsésen és megnyugtatóan az állandóságot, a stabilitást, a jó
színvonalat biztosította. Nekünk szülőknek ez nagy segítséget és biztonságot

jelentett a fiúk jövője szempontjából.
Természetesen minden szülő igyekszik
lehetőségeihez mérten a legjobbat biztosítani a gyermekének. Mi úgy véljük,
azzal biztosítottuk a legjobbat, hogy ebbe
az iskolába írattuk be őket.
A tanulmányi versenyeken országos
döntőkig juttatták el a tanulókat. A nyelvi
képzés fontos része az oktatásnak.
Az iskola keretein belül lehetőség volt
magas színvonalon sportolni. Többször
országos helyezést értek el a diákok.
A szabadidős kulturális tevékenységre szerteágazó választékot biztosítottak.
Rengeteg színjátékot rendeztek, magas színvonalú előadásokat tartottak.
A néptánc csoport sok országban
fellépett, és ezzel feledhetetlen élményt

nyújtott a táncos diákoknak.
A továbbtanulás feltételei biztosítottak, a diákok a szükséges magas szintű
tudást megszerezhették az iskolában.
Az itt végzett diákok Magyarország
és Európa, sőt a Világ számos egyetemén megállják a helyüket az itt megalapozott tudással.
Az előzőekben azokat a területeket
soroltuk fel, amelyekben közvetlenül érintettek voltunk, vagyunk, reméljük hihető,
hogy nem üres dicséretet írtunk.
Javasoljuk minden olyan szülőnek,
aki szeretné, hogy gyermeke még legalább az érettségig otthon a családdal
együtt lakjon és ne az utazás vigye el a
sok értékes időt, az a dunakeszi 8 osztályos Radnóti Miklós Gimnáziumba írassa
be csemetéjét.
Természetesen az előbb felvázolt lehetőségeket nem tálcán kínálják, hiszen
már a bejutásért meg kell küzdeni, és
minden további eredményért keményen
kell dolgozni. Ha valaki ezt tisztességesen végigcsinálja, akkor megtanul keményen dolgozni, küzdeni, tanulni.
Ezzel az útravalóval bárhol a világban megállhatják a helyüket az itt végzett
diákok.
Köszönjük az iskola tanárainak, dolgozóinak és kiemelten Varga Tibor igazgató úrnak, hogy ő is, ők is megdolgoztak,
megküzdöttek ezért az eredményért.
RADA CSALÁD
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„Imádunk útra kelni, s szívün

„Erdély a beszélő kövek földje. Itt gazdagabb a forrás, szebb az erdő, melegebb a tűz, hamarabb kel fel a nap, s a ren
Kisajátított intézmények, ledöntött szobrok, elfoglalt, lerombolt templomok, meggyalázott temetők messzire kiáltjá
Kárpáti Zoli bácsi és felesége, Erzsi néni,
mint főszervezők szavaival élve: „régi motorosként” szeretném ajánlani mindenki figyelmébe az immár 13. alkalommal megszervezett,

már felfedeztük a környéket, továbbutazunk.
Ám senki ne gondoljon 5*-os luxusszállodákra
„all inclusive” ellátással - általában kollégiumokban, faházakban, illetve Székelykeresztúr

hagyományossá és igen népszerűvé vált erdélyi körutazást. Az 1997 óta minden évben megrendezésre kerülő túratáborban idén hatodik
alkalommal vettem részt. Az ott szerzett élményeimet és tapasztalataimat osztom most meg,
a megismert tájak bemutatásával egybekötve.
Ezen a csodálatos utazáson minden nyáron közel ötven Dunakeszin tanuló diák vehet
részt. A Radnóti Miklós Gimnázium, valamint a
város öt általános iskolájának jutalmazott diákjaiból tevődik össze a csapat, akik valamilyen
kiemelkedő tanulmányi-, sport-, vagy kulturális
tevékenységük alapján Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának támogatásával kapják
ajándékba az utat. A jutalmazott utazókon kívül
a fennmaradt helyekre természetesen a többi
diák jelentkezését is szívesen fogadják, vannak
rendszeresen visszajáró csapattagok is.
A jó hangulatról, a szervezett programokról
és a zökkenőmentes utazásról a főszervezők
és egyben ötletgazdák Kárpáti Zoltán és Kárpáti Zoltánné gondoskodtak, valamint kísérőként
Tóthné Czimmermann Judit és Kupeczkiné
Paitel Klára segítette munkájukat.
Az idei tizenegy napos csillagtúrának során
két szállásunk volt, Székelykeresztúr illetve
Székelyvarság. Innen látogatunk el a városhoz
közelebb-távolabb eső látnivalókhoz, majd ha

vendégházban lakunk. A fő hangsúly természetesen nemzeti örökségünkön van; hiányt
semmiben nem szenvedünk, kísérőink és
buszsofőrjeinek mindenben készségesen állnak segítségünkre.

12

Dunakeszi Polgár

Kárpáti Erzsi néni minden évben részletes,
pontos és nagyon igényes útikönyvet állít ösz-

sze és induláskor mindegyikünket megajándékoz annak egy példányával. A főszervezők
mellé helyi kísérők is csatlakoznak: Ivácson
Sándor és Simó Béla, kinek helyismeretét csak
székely viccei múlják felül. Minden évben kiemelt szerepet kap a programsorozatban Dunakeszi testvérvárosa, Székelykeresztúr, amely a
Székelyföld – Erdély legjelentősebb magyarok
lakta vidékének – egyik városa. Székelyföld fő
turisztikai vonzerejét az egyedülálló székely
kapuk, a történelmi műemlékekben gazdag városok, az 1800 méteres hegycsúcsok, ős fenyvesek, csodás hegyi tavak, védett lápok, és az
itt élő székelyek híres világszeretete jelenti. Az
ide látogató otthon érezheti magát, mert ha
magyar, a Székelyföldön mindenütt anyanyelvén fogadják.
A tábor ideje alatt ellátogattunk a Székelyföldre, a Szászföldre, Brassóba, kalandos
kirándulást tettünk a Hétlétrás vízesésnél,
pihenőnapot tartottunk a Rugonfalvi tónál, tú-

ráztunk a Pogány havasokban, traktorozunk
a Madarasi-Hargitán, kerámiát vásároltunk
Korondon, barangoltunk a Sóvidéken, kultúrtörténeti napot tartottunk az erdővidéken,
kellemes sétát tettünk a Békás-szoros szurdokvölgyében, gyönyörködtünk a Fogarasi havasok kacskaringós szerpentinjén, ahol még

kitekintő

ünk csak Erdélyért dobog…”

rengeteg erdő balladákat zúg, meséket regél. A nemzet, mely saját emlékét veszni hagyja, saját síremlékét készíti.
áltják: minden röggel, amit elmos a pusztulás tengere, Európa lesz szegényebb.”
medvékkel is találkozunk és még a szánk is
tátva maradt a Tordai sóbarlangban elénk táruló látványtól. A sort még hosszan sorolhatnám és egy könyv is kevés lenne ahhoz, hogy
minden közös élményünket elmeséljem. Egyet
azonban bizton állíthatok: sok-sok felejthetetlen kalandban volt részünk idén is.
Erdély természeti szépségeinek gazdagsága ezernyi változatával a benyomások szüntelen zuhatagát önti az utazóra: hófödte hegyóriások, a Hargita, a Fogarasi havasok, ijesztő
szakadékok, a Békás-szoros, sötét fenyvesek,
tengerszemek, a Gyilkos-tó, barlangok, hegyi
patakok ölelik körül a különös érdekességű
városokat és falvakat.
A Kárpáti házaspár célja az odautazó diáksággal Erdély varázslatos sokszínűségének
megismertetése, a mesebeli Tündérország igazi felfedezése.
Ráillett és ráillik Erdélyre ez a jelző: változatos természeti, földrajzi viszonyai, sokféle

netében - ez, ami szemébe tűnik annak, aki
ellátogat erre a gyönyörű, apró csodákkal teli
vidékre.
Úgy érzem, hogy magam és diáktársaim
nevében is köszönettel tartozunk a Szervezőknek!
Bátran állíthatom, hogy sok új baráttal, rengeteg élménnyel gazdagodva, kellemesen elfáradva tértünk haza a tizenegy nap elteltével.

A minket ért ezernyi benyomást szinte alig
lehet szavakba önteni, és igazán csak az értheti meg elkötelezett érzelmeinket, aki már járt
ezen a tájon; ezért álljon itt egy idézet, mely ezt
helyettünk megteszi:

„Ez itt az ősi balladák világa,
Mesél az erdő, súg a szűzi csend:
A székely sors nagy barna szárnyú sasként
Hegyek felett s szívekben kereng.
Megejt a rét, az illatos kaszáló
Ezer virágból szűrt édes szaga,
S a naplemente hosszú hamvas árnyán
Mintha lidércek fátyla hullámzana.
Egy régi dal nő új szimfóniává,
Mesék foszlánya száz húron zenél:
Erdély dalol felkavart szívemben:
A balladás, vén, örök titkú Erdély.”
(Dutka Ákos)

LEGINDI TÍMEA

nyelvű és hitű népessége, eseménydús történelme, múltja mind-mind azt a képzetet keltik
a kívülállókban, hogy ez a föld és annak népe
azon túl, hogy más, mint a környezete, állandó
változások közepette élte életét. Változatosság természetben, változatosság, sokféleség
etnikumában, hitében, változékonyság törté-
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köz-élet

Négy intézmény – három év
– két közös nyelv – egy közös cél
Három évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy a Comenius Iskolai Projekthez kapcsolódván a partneriskolák közti kapcsolatteremtés új kihívást és rengeteg hasznos,
építő jellegű ismeretet nyújtana intézményünk számára, ezért pályázatot nyújtottunk
be a bolzanoi J. W. Goethe Grundschule-val, a bécsi Krotti Schule -val és a pozsonyi
Zakladna Skola a Gymnázium-mal együttműködve a nemzetközi Comenius programban való részvételre. A projekt célja: olyan eljárások kidolgozása, a szociális nevelés
területén, melyek az egyén és osztálycsoportok közötti együttműködés elmélyítését
szolgálják. Közös munkánk legfőbb feladatául a 6 – 10 éves gyerekek szocializációs fejlődésének elősegítését választottuk. Bár ez a tanulási folyamat végigkíséri az
egész életet, ebben a korban különösen fontos a gyerekek támogatása, hiszen ilyentájt
fordul(hat), fordítható az érdeklődés az ÉN-től a MI, a közösség felé.
Minden évben két projekttalálkozót szerveztünk, egyet év elején a tervezésre, egyet
év végén a tapasztalatok összegzésére. Az iskolák Comenius csoportjainak kooperációja valamennyiünk számára gazdag tapasztalatokat hozott. Egyrészt megismertük a
négy ország iskolarendszerét, másrészt konkrét tapasztalatokat szereztünk az alsó
tagozatban folyó nevelő-oktató munkáról.
Egyik bolzanoi tartózkodásunk idején csoportunkat fogadta Michl Ebner EU parlamenti képviselő is, aki nagy érdeklődést tanúsított a nemzetközi iskolai együttműködés
folyamata és eredményei iránt. Meghívott minket Brüsszelbe, ahol az Európa Parlamentben tett látogatásunk során találkozhattunk országaink képviselőivel is. Magyarország részéről Schmitt Pál fogadott minket. Érdekes beszámolót tartott az oktatás
helyzetéről, s kitért a tanárok anyagi és erkölcsi megbecsülésének fontosságára is.
A Comenius projekt során sok új, iskolánk mindennapi életébe beépíthető ötletet,
hasznos tapasztalatot szereztünk. Közös munkánk végeztével egy kiadványt készítettünk, melyben összegyűjtöttük a három év legsikeresebb, legötletesebb, leghasznosabb feladatait, játékötleteit. Ez egy kiváló módszertani anyag az alsó tagozatban alkalmazható személyiségfejlesztő játékokról. Jelenleg még német nyelvű, de tervezzük
a fordítását, s így iskolánk és más iskolák pedagógusai is használhatják, akár dráma
vagy irodalom órán illetve napközis foglalkozásokon, fejlesztő foglalkozásokon. Módszertani játékgyűjteményünk nyomtatott formában is megjelent, melyből egy példányt
dunakeszi tartózkodása alatt átadtunk Schmitt Pál úrnak.
Már a kezdetek kezdetén tudtuk, hogy külföldi tapasztalataink gazdagítani, színesíteni fogják pedagógiai munkánkat, szélesíteni látókörünket, s bíztunk abban, hogy

olyan új, a tanórákba beépíthető lehetőségeket fogunk megismerni, melyek emelhetik
nevelő, oktató munkánk színvonalát. Ez a feltevésünk beigazolódott.
Mindamellett, hogy hatalmas lehetőség nyílt a német és az angol nyelv használatának gyakorlására, sok egyéb területen gazdagodtunk:
• olyan módszertani tapasztalatokra tettünk szert, amely által az iskolában folyó
egyéni fejlesztés eredményesebbé válik
• a projektben való részvételünkkel felkészültebbé váltunk az iskolánkba is egyre
inkább begyűrűző szocio-kulturális nehézségek enyhítésére
• megtanultuk elfogadni és elfogadtatni a másságot, erősíteni a humánus magatartásformákat
• tapasztalatokat szereztünk a nemzeti együttműködések terén
• a projekt során összegyűjtött módszertani eljárások közül néhányat sikerült beépítenünk munkánkba és belső továbbképzések keretében igyekszünk kollégáinknak
is bemutatni azokat
• iskolavezetői látogatások eredményeként bevezetésre került iskolánkban a drámajáték és a bábjáték önálló tantárgyként történő tanulása; helyi tantervünk kiegészítése, színesebbé tétele a projekt során feldolgozott területeken (érzékelés, észlelés,
konfliktuskezelés)
• sokat fejlődött a német nyelvet beszélő és tanító kollégák módszertani kultúrája, s
lendületüknek és lelkesedésüknek köszönhetően idén bevezetésre kerül iskolánkban
a német nyelvi előkészítő osztály, ahol 1. és 2. osztályban játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek a német nyelvvel
• megtanultunk csapatban dolgozni.
Reméljük, hogy a csoportok tagjai között kialakult jó kapcsolatok a későbbiekben
sem szűnnek meg, s alkalmunk lesz az iskolai együttműködéseket a gyerekek külföldi
tanulmányútjaival kiegészítve akár testvériskolai kapcsolatokká fejleszteni.

BÓDAI EDIT

Magyarok Szövetsége – Pest megyei Szala
Gödöllő Szárítópusztán
Dunakeszi szemszögből

„Ki egy nagy cél érdekében Mindent kockára tenni fél,
Vagy nagyon retteg sorsától, Vagy mint ember keveset ér.”
(Montrose, katonaköltő)
Mi, egy maroknyi csapat Dunakeszin, egy hónapja intéztük településünk bemutatását július 11-én – és így utólag bátran kijelenthetjük, hogy szépen sikerült!
Gyönyörűen kifaragott, lófejes Dunakeszi-Alag fatáblánk mögött, sátrunkban
megtekinthették a látogatók a helyi népviseletet – Gellén Imréné Edit saját bemutatásában –, korabeli képeket a régi város életéről; a sátor oldalán poszterek, fotók csüngtek Alag városrészünk világhírű lovassportjáról, híres lovasunkról, Dallos
Gyuláról és díjnyertes lovairól. A másik oldalon számtalan fényképsorozaton nyerhettünk bepillantást Magyarország első és egyetlen tengeralattjárójának épülésébe, „életének” mozzanataiba – melyeket a hajó építője, tervezője és parancsnoka,
Forintos Gyula saját dunakeszi kertjében vitt véghez, hosszú évek munkájával.
Varjas János, marós és költő néhány dekoratív munkája ékeskedett díszként a
tablók alatt, illetve a költő egy versével is kiállt a színpadra.
Rátki Zoltán, dunakeszi csoportunk tagja tartott színvonalas előadást az ősnyelvről az előadósátorban.
Többen is lehettünk volna, kik Dunakeszit képviseljük e nagyrendezvényen, de
úgy hisszük, kis csapatunknak is sikerült színesen és gazdagon bemutatni településünket, mely az évek, évtizedek alatt jelentősen kinőtte magát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni tagjaink, segítőink lelkes munkáját, önzetlen felajánlásait és a sok érdeklődő látogatását!

A Magyarok Szövetsége fiatal szerveződés, de máris százezer aktív taggal
büszkélkedhet. Fő programjára, az augusztus végi Országos Gyűlésre készülve,
a megyék is megtartották önálló, kisebb gyűléseiket a nyár folyamán.
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FORINTOS NIKI

Alag centenárium VIII.

helytörténet

Alag a századfordulón
Cikksorozatunk augusztusi számát Alag századfordulós
éveinek szenteljük.
Az új évszázad rögtön egy forradalmi
újítással köszöntötte Európa versenypályáit,
és ez az újítás hamar elterjedt hazánkban is.
Ekkor jelent meg ugyanis az öreg kontinensen
egy új lovaglási mód, amelyet az amerikai zso-

az új módszerre és a stílust képviselő amerikai zsokék is kapósak lettek szerte Európában.
Alagon is hamar megjelentek a tengerentúli
zsokék, Jim Morgan és Fred Taral volt a két
legnagyobb név közülük. A Monarchia pályáin

kék képviseltek. Az amerikaiak hirtelen megjelenésének az volt az oka, hogy az Egyesület
Államok kongresszusa betiltotta a lóversenyekre való fogadást. Erre az amerikai istállók,
idomárok és zsokék jó része Európa felé vette
az irányt, magukkal hozva lovaglási stílusukat.
A konzervatív angol és az újító amerikai ülés
között az volt a különbség, hogy az angol lovas
hosszú kengyellel, egyenes derékkal lovagolt,
az amerikai pedig rövidebb kengyelt és szárat
fogott, a lovas a ló nyaka mögé kuporodott. A
hagyományos módban a hosszú kengyelnek
köszönhetően a lovas jó finist tudott futni, de
a rossz súlyelosztás miatt nagy terhelés érte
a ló hátát és farát. Az amerikai módszerben
a lovas pozíciójának köszönhetően a zsoké
súlypontja a ló súlypontja elé helyeződött,
így az alig érezte meg a zsoké tömegét. A ló
háta és fara nem lett annyira terhelve és az
egész lovaglás áramvonalasabb lett. Ez egy
fáradságosabb, munkásabb stílus volt a zsokék szempontjából, mivel a lovas így végig
nagy tempót diktált a verseny során és nem
csak a finisre koncentrált. Az „amerikai módit” kezdetben megmosolyogták, kinevették,
„majom-lovaglásnak” csúfolták, de a nevetők

Morgan 126 lovaglásából 36 győzelmet ért el,
míg 1901-ben Fred Taral 299 lovaglásából 90
győzelemmel sampion lett. Ebben az évben
a legtöbb istállótulajdonos alkalmazott már
amerikai zsokét: Dreher Antal Eddie Jonest és
Erbsmehlt, Blaskovich Ernő Charlie van Dusent
és Holmest, az Egyedi fivérek Charlie Greyt,
Szemere Miklós Dogett-et, a Péchy-Üchtritz
szövetség Fred Taralt, a Harkányi-Degenfeld
istálló pedig az afro-amerikai Hamiltont. Máig
élő anekdoták szólnak arról, hogy milyen
csodálkozva nézték a helyiek a színes bőrű
amerikai zsokékat Alag utcáin. Ebből is látszik,
hogy Alag sok tekintetben egyedülálló volt, és
azt hiszem nem túlzás, ha ebből a szempontból a kor leginkább kozmopolita magyar községének nevezzük. Az amerikai zsokék közül
Alagon a legtöbbre Fred Taral vitte, aki első lakója volt a Fóti úton 1903-ban felépült, később
Huxtable-Esch házként ismertté vált villának.
A négyszintes, mintegy 300 négyzetméteres
lakótérrel rendelkező, angol stílusú villa az
ekkor virágkorát élő alagi villa-építészet egyik
legszebb példája. Külön kiemelendő harmonikus natúr fadíszítéses lépcsőháza, szeceszsziós és art deco stílusjegyeket hordozó belső

arcára csakhamar odafagyott a mosoly, mivel
az eredmények azt mutatták, hogy az új stílus
sokkal hatékonyabb a hagyományossal szemben. Csakhamar mindenki igyekezett rátérni

díszítései, valamint könyvtárszobája. Miután
az új stílust a helyi zsokék kitanulták, már nem
érte meg tengerentúli lovasokkal dolgoztatni,
így Fred Taral néhány év után elhagyta Alagot

és Magyaroszágot. Ekkor költözött be a villába
a Huxtable-család.
Az egyre népesedő Alag lakosainak fokozódó problémát okozott, hogy nem volt saját
templomuk, hanem dunakeszi Szent Mihály
templomba kellett átlátogatniuk, amely még
a dunakeszieknek is szűk volt, de bővítésére
nem volt pénz. A lovaregylettől most nem lehetett gyors segítséget várni egy önálló alagi
templom építésének ügyében, mivel az Egylet
már a Szent Mihály templom főkegyura volt és
két templom fenntartását nem kívánta vállalni.
Egy tragédiának kellett bekövetkeznie, hogy a
helyzetben javulás következzen be. 1900-ban
és 1901-ben elhunyt három nemesi származású ifjú, akiknek a családjai kapcsolatban álltak
Alaggal és a lóversenyzéssel. A családok elhatározták, hogy kápolnát emelnek a fiatalok
emlékére. 1905-ben Révész István plébános
rábeszélésére Alagot választották a kápolna
felépítésére és 200.000 aranykoronás alapítást tettek a cél érdekében. Az építkezésre
álló pénzből százezer koronát használtak fel
a neogót stílusú Nepomuki Szent János kápolna javára. A kápolna belső falára két emléktáblát is elhelyeztek az elhunyt családtagok
emlékére. Jobb oldali: „Legkedvesebb leányom

Czyráki Johanna emlékére, aki 1900. július 10én 21 éves korában gróf Pejácsevich Antallal
szentségi házasságot kötött, 1901. március
16-án az örök hazába költözött.” Az emléktáblát az elhunyt édesanyja, Czyrákyné gróf
Almássy Erzsébet állítatta. A bal oldali emléktáblán a következő felirat olvasható: „Örök emlékezetül unokámnak, Beniczky Istvánnak és
nejének Waldeck Valéria grófnőnek, akik 1900.
szeptember 14-én Singapore közelében halálukat lelték 26 és 23 éves korukban. Bánatos
szívvel, özv. gróf Almássy Kálmánné. Szent
angyalok vezessétek őket az Úr színe elé.” A
házaspár hajószerencsétlenségben vesztette
életét Ázsiában, talán ezért is választották a
kápolna védőszentjének a hajósok és tutajosok védőszentjét, Nepomuki Szent Jánost.
További – kevésbé valószínű – ok lehet, hogy
a kápolnaépítés egyik finanszírozójának, a
megözvegyült Pejácsevich Albert édesapjának, Pejácsevich Jánosnak az egyik mellékneve Nepomuk volt. A kápolna 1906-ban épült fel,
innentől kezdve van az alagi híveknek is saját

kápolnája. Időközben az építkezést szorgalmazó Révész István helyett Richter Béla lett a
plébános, de a miséket a kápolnában nem ő,
hanem káplánja tartotta.
A kápolna mellé egy kis iskola is épült,
amelynek diákságát a lovaregyletnél dolgozó lovászfiúk adták. Ezek a fiatalon Alagra
került gyermekek nagyon kemény munkát
végeztek, és iskoláztatásuk sokáig nem volt
megoldott, gyakorlatilag írástudatlanok voltak.
Ezt a helyzetet oldotta meg az iskola építése,
amelynek fenntartását annak a kápolnához
fel nem használt százezer koronának a kamataiból oldották meg, amelyet a családok a
lovaregylethez tettek letétbe. Ebből a letétből fizették az épület fenntartását, a tanító valamint
a harangozó bérét.
1907-ben nagy változás történt a Magyar
Lovar Egylet életében, ugyanis az év végén
az addig elnöklő gróf Batthyány Elemér, 16

évi elnökség után lemondott posztjáról. Ezzel
a magyar lóversenyzés nagy korszaka zárult
le, utódja gróf Nádasdy Tamás lett. Batthyányt
a lovaregylet tisztelete jeléül az igazgatóság
tiszteletbeli tagjává választotta, így az Alagot
felépítő gróf nem vonult vissza teljesen a versenyügytől.
Az évtized végén, 1909-ben egy újabb
látványossággal bővült az alagi településrész.
Az év őszén rendezték meg ugyanis az első
Alagi Csikóárverést, amelyet azután a második
világháború végéig minden évben megtartottak
a Pavilon és a versenypálya közötti területen.
Ezzel Alag a tréning és a versenyeztetés mellett
árverező hellyé is vált, így még inkább hasonlított a mintaként tekintett angliai Newmarketre.
Mindezt röpke húsz év alatt érte el a lovaregylet
az egykori pusztán. Ekkor már Alag készen állt
arra, hogy Dunakesziről leválva önálló település
legyen, de ezzel már cikksorozatunk következő
részében foglalkozunk.

CSOMA ATTILA
HELYTÖRTÉNÉSZ
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A Dunakeszi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat (DBKÖ), a 2006. őszi megalakulását követően, első fontos lépésként tervbe vette azt, hogy egy bolgár ten
év sikertelen próbálkozásai után, 2008 nyarán – részben városi támogatással – sikerült egy tíznapos bulgáriai buszos kirándulást szerveznünk a tengerparti
a szerencse is közrejátszott abban, hogy szálláshelyünkön, Sveti Vlasban, a „Nassi” Szállóban megismerkedhettünk a Nesebar járáshoz tartozó Ravda - t
Bakalovval, aki örömmel fogadta közeledésünket, főleg akkor, amikor megtudta, hogy Kárpáti Zoltán és jómagam is – meglett korunk ellenére – ízig-vérig spo
osztálybeli labdarugó volt, és tornatanári és labdarugó edzői képesítéssel rendelkezik. “Szerelem az első látásra” - tartja a mondás. A mi estünkben ez úgy
tuk a polgármestert és „háremhölgyeit” (így viccelődtünk vele, miután elmesélte, hogy csak női beosztottjai vannak) és a ravdai általános iskola válogatott
ünnepségsorozat részeként, hagyományosan, minden évben megrendezett labdarugó tornára. Meghívásunkat elfogadta, és egy 20 fős küldöttség élén eljö
városunkban eltöltött 3 nap, mivel többségük még sosem járt Magyarországon. Igyekeztünk gazdag programot biztosítani számukra. Elégedetten, élményekke
A kapcsolat ezzel nem szakadt meg. Folyamatosan írtunk, telefonáltunk egymásnak, mígnem…

llesz, kiegészítve az idegenforgalom adta lehetőségeink jobb kihasználásának a szándékh
nyilatkozatával. Ami a bolgár vendéglátás- és
n
vvendéglátóipar mostani színvonalát és árait
iilleti, Bulgária jelenleg Európában verhetetlen.
Nekünk is tetszettek az olcsó árak (már 7,00,N
EUR-ért/fő lehet elfogadható éjszakai szálE
llást kapni, olcsó az étel, ital és a közlekedés
iis). Mély nyomott hagyott bennünk a szép és
ttiszta Fekete-tenger és a mosolygós, kedves
bolgár emberek vendégszeretete. Számukra
b
pedig – ahogy elmondták – vonzó a történelp
mi múltunk, annak megmaradt lenyomatai:
m
kkultúránk, művészetünk, megmaradt váraink,
ffővárosunk, híres épületeink, a magyar ember
sszorgalma, tudása és becsületessége… Van
mit látnunk egymás országában, van mit tanulm
n
nunk egymástól…

Az első találkozásunk a polgármesterrel

A közelmúlt eseményei:
Andon Bakalov, Ravda polgármestere,
2009. július közepére meghívott egy kis lét-

Látogatás a polgármester úrnál
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számú dunakeszi delegációt Ravdába, azzal
a szándékkal, hogy megismertesse velünk
településüket, a kis bolgár tengerparti falut,
Ravdát, hogy megmutassa nekünk annak környékét, valamint hogy megbeszéljük egymásssal kapcsolatunk „hogyan tovább”-ját.
Dióssi Csaba alpolgármester, Kárpáti Zoltán
ö
önkormányzati képviselő, a nemzetközi kapccsolatok tanácsnoka és jómagam, a cikk szerzzője, Kirov Gábor, a DBKÖ elnöke, ez év július
111- én hajnalban, eleget téve a meghívásnak,
rrepülőgépre szálltunk és elrepültünk Bulgáriáb
ba. Egy óra 10 perc volt a repülőút Burgasz várrosáig. A reptértől 30 perces autózással értünk
R
Ravdába, ahol szívélyes fogadtatásban részessültünk. Szombat reggel érkezvén, az első két
n
napon Ravda és környéke nevezetességeivel
iismerkedtünk, míg utolsó napunkat, a hétfőt a
m
munkának szenteltük. Bakalov úr, irodájában
ffogadott minket. Megtárgyaltuk településeink
h
helyzetét, lehetőségeit, meghatároztuk a kapccsolódási pontokat és kijelöltük a soron követkkező közös lépést; ami a két település közötti
kulturális- és sport együttműködés aláírása

És most ismerjenek meg néhány fontosabb
aadatot Ravdáról: állandó lakosainak száma:
2200 fő, közigazgatásilag Nesebar járáshoz
tartozik, 3 város és 11 tenger közeli községgel egyetemben. Polgármestere és 8 hivatali
alkalmazottja van. A fejlesztések kérdései a
járásközpontban, Nesebar városban dőlnek
el. Minden egyéb önkormányzati feladatot a
falu polgármesteri hivatala lát el. Az üdülési
szezonban, a számtalan hotel, motel, panzió és

Dunakeszi Polgár
A bolgár és a magyar

ár tengerparti településsel szeretne közelebbi kapcsolatot létesíteni. Másfél
rparti Sveti Vlasba, dunakeszi lakosok részt vételével. Elszántságunkon túl,
da - tengerparti falu frissen megválasztott, fiatal polgármesterével, Andon
g sportszerető emberek vagyunk. Hamar kiderült, hogy a polgármester első
úgy hangzik, hogy: “Szimpátia az első szóváltás után”. Azonmód meghívatott labdarugó fiúcsapatát Dunakeszire, a 2008 őszén, a Szent Mihály napi
n eljött Dunakeszire. A bolgár küldöttség számára nagy élményt jelentett a
yekkel teli tértek haza.
Ravda falu 2 km hosszú tengerparti sétánya

unkból Ravdába megy nyaralni, az szinte haza
u
megy…
m

F
Felhívás
a dunakeszi lakosokhoz:
Szeretném minden dunakeszi lakosnak a fig
gyelmét
felhívni arra, hogy amennyiben az idén
v
vagy
jövőre Bulgáriában vagy a bolgár tengerp
parton
szeretne üdülni, forduljon bizalommal
h
hozzám,
Kirov Gáborhoz, a DBKÖ elnökéhez
(
(06-20-4535-144,
06-27-631-606) vagy keressen
f személyesen a Dunakeszi, Szent István út 1.,
fel
I.I em. (Vacuum El Sys Kft.) irodájában. Legjobb
s
szándékom
és tudásom szerint igyekszem

Ravda és a tenger, szállásunk erkélyéről

egyéb szálláshelynek köszönhetően, a falu és
agglomerációja 35000 vendéget képes elszállásolni.
Társaim nevében is ki merem jelenteni, hogy
végig csodálatosan éreztük magunkat, minden
elképzelést felülmúló volt a vendéglátás. Fe-

agyar delegáció tagjai

ledhetetlen 3 napot tölthettünk el a tengerparti
településen, amit a helybéliek „Napsugaras”
Ravdának becéznek.
De a szavak helyett beszéljen az a néhány
fotó, amit kint létünk alatt készítettünk.

Ami a közeljövőt illeti…
Szerény pénzügyi helyzetünk ellenére, ism
mételten
meghívtunk egy ravdai küldöttséget
D
Dunakeszire,
az idei, szeptember végi, Szent
Mihály-napi
ünnepségsorozatunkra, hogy népM
tánc
együttesükkel és focicsapatukkal színet
sítsék
városunk sport- és kulturális életének
s
p
palettáját.
A három nap folyamán alkalmat
kerítünk
a két település közötti kulturálisk
sportés turisztikai együttműködés aláírására.
s
Úgy
Ú gondolom, hogy ennek a kapcsolatnak az
ápolása,
fejlesztése, úgy a ravdai, mint a duá
n
nakeszi
lakosok számára, minden tekintetben
előnyös
lehet, mivel a kölcsönös látogatások
e
által
újonnan létrejött személyes, baráti kapá
csolatok
elősegítik a két nemzet közeledését,
c
egymás
jobb megismerését és megszeretését,
e
n beszélve arról az előnyről, hogy aki városnem

Felhőtlen vendégség, felhős ravdai égbolt,
a tenger 25 fokos

hozzásegíteni a Bulgáriában pihenésre vágyó
dunakeszi polgárokat, egy mérsékelt árú, színvonalas és feledhetetlen nyaraláshoz.
KIROV GÁBOR
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Látnivalók, érdekességek Máltán
Lenyűgöző a máltaiak azon igyekezete, ahogy megpróbálnak a kövek között is – sok-sok hatalmas cserépbe ültetett leánderrel
és más virágokkal, vagy kis citrom- és narancsfákkal – zöld oázisokat varázsolni a sziget legszárazabb vidékén is: folyó, patak
ugyanis sehol nincs Máltán, víztározókat is inkább csak a sziget pereme környékén látni, ahol sót párolnak a tengervízből, ez
ugyanis szinte az egyetlen víznyerési lehetőségük. A szigetek ugyan mészkőképződmények, de olyan kevés eső esik ezen a
vidéken, hogy a talajba szivárgó csapadék szinte elenyésző. Ezért a víz nem olcsó – csapvizet inni pedig nem ajánlott.
Málta belső része egyébként meglehetősen kopár, fák inkább csak a sűrűn
lakott partok mentén élnek meg – azon-

ban nem mindig volt ez így: a valaha zöldellő erdőket a föníciaiak tarolták le, hogy
hajókat építsenek a máltai fákból… Korábbi elhatározásunk szerint robogóval
szerettük volna végigjárni a két nagyobb
szigetet, Máltát (mindössze 27*15 km
a területe!) és a Gozót, de erről hamar
lebeszéltek bennünket: a bal oldali kormányzás és a szűk, macskaköves utcácskákon robogó teherautók és buszok
potenciális veszélyforrást jelentenek a
turistáknak. Bár autót is lehet bérelni,
mi ezt inkább kihagytuk, és a jellegzetes
sárga máltai buszokkal jártuk be inkább
a szigeteket. Ez jó döntésnek bizonyult,
mert általában sűrűn járnak a járművek,
és olcsók, még nagyon vicces is felülni
rájuk: olyan érzés, mintha 30-40 évvel
ezelőtt visszaugrottunk volna az időben!
A legtöbb buszon nem nyomógombos
leszállásjelző van, hanem egy drót vezet
végig az utasok feje fölött, amit meg kell
húzni, és csengő jelez a buszvezetőnek.
A máltaiak erős vallásossága (a teljes népesség római katolikus!) - a számtalan óriási és gyönyörű katedrálison és
templomon kívül - abban is megnyilvánult, hogy a buszokon szentképek és
vallásos feliratok pompáztak. Szükség is
lehet néha az égiek segítségére, amilyen
tempóban a sofőrök közlekednek…
Nem hagytuk ki terveinkből a tengeri
18
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hajókázást, a gyönyörű öblöket és a kék
lagúnákat, a homokkal feltöltött strandokat sem. Olyan csodálatos és változatos

kék színekben pompázó áttetsző víztömeget ritkán látni, mint Máltán – úszni
ugyan nehéz volt a hatalmas hullámok
miatt, a nap pedig még árnyékban is
égetett, de azért többször is kimerészkedtünk a tengerpartra.
g p

A híres „Blue Grotto” nevű barlangot,
amelyet sok pénzért mutogatnak a tenger
felől hajóról, mi inkább a parti sziklákon
lemászva néztük meg, miután láttuk a
tőle nem messze található Mnajdra és
Hagar Qim romjait. Az utóbbi az a prehisztorikus templom, ahonnan előkerült
a híres Máltai Vénusz nevű szimbolikus

jelentőségű kőszobrocska. A sziget nagyobb városaiban lehetőség van konflissal várost nézni – leginkább a fővárosban, Valettában érdemes erre rászánni
nem kis összeget (40-45 percért csaknem ugyanennyi Eurót kérnek el, de meg
lehet próbálni alkudni…), mert itt vannak
a legszebb látnivalók út közben. Valetta
sok öblös kikötőrendszerétől kezdve a
kis falusi kikötőkig mindenütt találkoztunk
a tipikus színes – sárga-piros-kék színű
– máltai halászhajókkal, amelyekre készítőik szemet festenek, hogy megóvja a
bárkák tulajdonosait a tengeren.
A gasztronómiát kedvelők megkóstolhatják a híres Máltai bort, a tengeri halakból készült remekműveket és a máltai
nyúlspecialitásokat, levest azonban ne

kérjünk… Arról furcsa fogalmaik vannak
az ottani séfeknek. Ha pedig az ember
nyitott teraszos éttermet választ, hogy
romantikus esti fényben lássa vacsora
közben a tengert, fel kell készülnie, hogy
a számtalan vékonydongájú – és mégis
mindig éhes - máltai macska az ő asztalát is megtalálja…
Az ország tehát izgalmas egyvelege
a különböző kulturális és nyelvi hatásoknak, és a természeti képződményekkel
sem fukarkodott a természet – így tehát
érdemes meglátogatni azoknak is, akik
csak pihenni szeretnének, és azok sem
fognak panaszkodni, akik a történelmi
nevezetességek miatt utaznak Máltára!

TIHANYI-KONDA SZILVIA
FOTÓK: HERCZEG CSILLA

gazdaság

Munkajog a gyakorlatban
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 T. Olvasóink leveleit.

Dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata • (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
Olvasói kérdés: Azt hallottam, hogy
a Munka Törvénykönyve 2009. januárjától megváltozott. Ezek a változások
mennyiben érintik a munkaidőmet, a
pihenőidőmet?
A munkaidő beosztásának szabályai alapjaiban megváltoztak a hatályos
Mt. szerint, lényeges, hogy általános
biztosítékok kerültek bele, mint például
az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményei, azaz ne lehessen a munkáltatónak rendkívüli munkavégzést elrendelni, olyan munkahelyen,
amely egyébként is fokozottan igénybe
veszi a munkavállalót, akár a 8 órás
rendes munkaidőben is.
A hatályos jogszabály szerint a
munkaidő-beosztást – kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában –
legalább hét nappal korábban, legalább

egy hétre a 118/A. § (4) be-kezdésében
meghatározott módon kell közölni. Ha
ez elmarad, akkor a korábbi munkaidőbeosztás marad az irányadó.
Figyelni kell arra, hogy a munkavállaló beosztás szerinti
– napi munkaideje a tizenkét, készenléti jellegű munkakörben a huszonnégy órát,
– heti munkaideje a negyvennyolc,
készenléti jellegű munkakörben a hetvenkét órát nem haladhatja meg.
A beosztás szerinti napi, illetve a
heti munkaidő mértékébe az elrendelt
rendkívüli munkavégzés időtartamát is
be kell számítani.
Az egészségkárosító kockázatok
között foglalkoztatott munkavállaló napi
munkaideje éjszakai munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.

A téli időszámítás kezdete változásokat hozhat amennyiben: A munkavállaló beosztás szerinti munkaideje
a napi tizenkét órát, készenléti jellegű
munkakör esetén a napi huszonnégy
órát legfeljebb egy órával meghaladhatja, ha a téli időszámítás kezdetének időpontja a munkaidő-beosztás
szerinti rendes munkaidő tartamára
esik.
A munkavállaló részére történő
ügyelet elrendelése esetén a fent írt
heti munkaidő leghosszabb tartamába
az ügyelet időtartamát is be kell számítani.
A napi munkaidő tekintetében az
ügyelet teljes tartamát munkaidőként
kell figyelembe venni, ha az ügyelet
alatt a rendkívüli munkavégzés időtartama nem mérhető. Az elrendelt

ügyelet tartama nem haladhatja meg
a huszonnégy órát azzal, hogy ennek
tartamába az ügyelet megkezdésének
napjára eső beosztás szerinti napi
munkaidő tartamát be kell számítani.
Munkaidőkeret alkalmazása esetén az előzőektől annyiban kell eltérni
a beosztás szerinti heti munkaidő mértékét a munkaidőkeret átlagában kell a
munkáltatónak figyelembe vennie.
A pihenőidő szabályai is változtak
némileg: a munkavállaló részére a napi
munkájának befejezése és a másnapi
munkakezdés között legalább tizenegy
óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani. Ettől eltérően osztott napi munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
esetében legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidő biztosítandó.

Utikalauz bankügyekhez
Lakás-előtakarékosság
Cikkeink eddig kizárólag banki számlavezetésről és hiteltermékekről ill. azok folyamatairól szóltak. Jelen írásunkban – szakítva a hagyománnyal – egy olyan megtakarítási terméket mutatunk be, melyhez a jelenleg legkedvezőbb kamatozású, forint
alapú, lakáscélú hitel igényelhető. Ez a termék nem más mint a lakáspénztáraknál
elérhető lakás-előtakarékossági szerződés, melynek főbb ismérveit a következőkben
foglalhatjuk össze.
A lakás-előtakarékossági szerződéssel az ügyfél vállalja, hogy lakáspénztári
számlájára rendszeresen betéteket helyez el a megtakarítási időszak végéig, ennek
fejében a pénztár egy minimális betéti kamatot fizet valamint az állam vissza nem térítendő támogatást ad a megtakarítások 30%-ig, de maximum 72.000,- Ft/év összegig.
Így könnyen kiszámolható, hogy a teljes állami támogatás kihasználásához legfeljebb 20 eFt-ot érdemes havonta megtakarítanunk. A max. 8 éves állami támogatásnak
egyébként feltételei vannak mégpedig a min. 4 éves előtakarékoskodás valamint a
megtakarítás (és kölcsön) kizárólag lakáscélú felhasználása.
A szerződésben a megtakarítási időn és a rendszeresen elhelyezendő betétöszszegen felül meghatározásra kerül egy szerződéses összeg is, mely tulajdonképpen
a jövőbeli megtakarítás (befizetett betétek, jóváírt betéti kamatok, állami támogatások) és az esetleges lakáscélú kölcsön összege. A megtakarítás és a kölcsön aránya
a kínált konstrukciótól függ, általában 50-50%, de akár a 40-60% is elérhető.
Kedvező lehetőség, hogy az ügyfél nemcsak magának köthet szerződést, hanem
kedvezményezettként megjelölheti bármely közeli hozzátartozóját is, ha rendelkezik
adószámmal, ugyanis az állami támogatás csak egy szerződés után jár és ennek
nyilvántartására az adószám szolgál.
További kedvező lehetőség, hogy előtakarékossági szerződést társasházak ill.
lakásszövetkezetek is köthetnek, melyek – a lakások számától függően - magasabb
összegű állami támogatásra jogosultak mint a magánszemélyek. Természetesen
nekik is rendelkezniük kell adószámmal és a szerződéses összeget csak a közös
tulajdonú részek felújítására használhatják fel.
GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
DUNACREDIT HITELIRODA • DUNAKESZI, GARAS U. 18.
TEL: 70/423-2298, GACSALT@T-ONLINE.HU
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Megelőzhető a
sertésinﬂuenza?
Mostanában rengeteget hallani a sertésinﬂuenza vírusáról,
a rémisztő nevű H1N1-ről. Ez a vírus követte a H5N1-et,
azaz a madárinﬂuenza vírusát. Sok kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy most mitévők legyünk. Megijedjünk,
bújjunk el vagy oltassuk be magunkat védőoltással? Vagy
lehet, hogy az egész egyszerűen megelőzhető lenne? Erről
beszélgettünk Dr. Lenkei Gábor orvossal.

Új termék!

Új 500 mg-os C-vitaminok!

Már kapható az új
30, 60, 90 és 120 db-os 500 mg-os
kedvezô árú C-vitamin!
Már 925 Ft-tól!
Jöjjön be és érdeklôdjön eladóinknál!

Új termék!

Új 1000 mg-os C-vitaminok!

Már kapható az új
30, 60, 90 és 120 db-os 1000 mg-os
kedvezô árú C-vitamin!
Már 1490 Ft-tól!
Jöjjön be és érdeklôdjön eladóinknál!

– Doktor úr, mennyire veszélyes a sertésinfluenza vírusa, mennyire féljünk tőle?
– Természetesen, mint minden más vírus, a H1N1 is
okozhat betegséget, de a valódi kérdés az, hogy kinél
okoz és kinél nem.
Mivel dolgoztam mikrobiológusként, egy dolgot biztosan megtanultam. Sokszor le is írtam, elmondtam. Még
legpusztítóbb járványok (pestis, himlő, kolera, stb.) idején sem betegedett meg több, mint a lakosság 30 százaléka. Ez azt jelenti, hogy amikor a középkori városokra
hihetetlen szegénység, és elégtelen táplálkozás volt
jellemző, és pestissel fertőzött patkányok lepték el az
utcákat, házakat, akkor is százból maximum 30 ember
esett áldozatul, a többi 70 egészséges maradt. Amikor
ezt az adatot megismertem, gondolkodtam el azon, hogy
vajon mit érdemesebb vizsgálni:
1) hogy a vírus/baktérium hogyan betegíti meg a 30
százalékot, és hogyan lehet kiirtani?
2) miért ellenálló a 70 százalék, és mit kell tenni,
hogy a 30 százalék is ugyanúgy ellenálló legyen?
A 2-es változat mellett döntöttem.
Csak érdekességképpen, ahogy az Egészségre Ártalmas című könyvemben megtalálható, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2009. április 29-i jelentése
szerint 2003 és 2009 között, 6 év alatt mindössze 421
(!) embert diagnosztizáltak madárinfluenzával az egész
bolygón! Pedig jó nagy sajtója volt.
– Ez azért megnyugtató. Mi lett a kutatás eredménye, mitől maradt egészséges a 70 százalék?
– Nos, mint minden ilyen fertőzéses betegség, ez is
akkor tudja elérni az embert, ha az immunrendszere
meggyengült. Ez a különbség a 30 és a 70 százalék
között. Tehát a feladat az immunrendszer erősítése.
Ha a lelki tényezőket most nem vesszük figyelembe, az
immunrendszert meg lehet erősíteni megfelelő táplálkozással, vitaminok, ásványi anyagok bevitelével.
– Pontosan mit fogyasszunk?
– Először is megfelelő mennyiségű folyadékot. Ez

10 testsúly kilogrammonként 4-5 deciliter,
tehát egy 70 kilós
embernél 3-3,5 liter
folyadékot
jelent.
Persze ezt nem kell mind meginni, hiszen levessel, gyümölccsel és más táplálékkal is fogyasztunk vizet. Amit
viszont iszunk, ideális esetben tisztított víz, vagy szénsavmentes ásványvíz legyen. Ezen felül fontos, hogy ne
éhezzünk. Nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is.
Ami a vitaminokat illeti fontos, hogy ellássuk testünket az összes szükséges vitamin megfelelő arányú és
mennyiségű keverékével.
Az immunerősítéshez elengedhetetlen a megfelelő
mennyiségű C-vitamin bevitel. Szent-Györgyi Albert azt
mondta: ahhoz, hogy egyáltalán egészségesek maradhassunk naponta legkevesebb 1000 mg, azaz 1 g C-vitamint kell elfogyasztanunk.
Nem tudom most felsorolni az összes vitamin szükséges mennyiségét, de azt javaslom, hogy olyan készítményeket keressenek, amelyekből könnyen összejön
az 1000 mg C-vitamin, és arányaiban megfelelően tartalmazza a többi vitamint is.
Ezen túlmenően még további 2-3000 mg C-vitamint
nyugodtan bevehetünk naponta.
– Mi a helyzet a védőoltással?
- Nem ismerem ezt a konkrét vakcinát, de a védőoltásokról általában egy nagyon hasznos beszámoló a
Neil Z. Miller Védőoltások című könyve. Amikor én voltam orvostanhallgató, még azt tanultuk, hogy az influenza vírusok ellen ugyan lehet védőoltást előállítani, de
nem nagyon érdemes, hiszen szinte emberről emberre
mutálódnak.
- Tehát legjobb, ha az immunrendszerünket „turbózzuk fel”?
- Feltétlenül, egy egészséges és erős szervezet ellen a
vírusoknak szinte alig van esélye.
(X)

Üzleteinket megtalálhatja
a Fóti Cora Áruházban a Posta mellett
a Pólus Centerben a Tesco mellett
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Őssejtek beültetése
– remény a kilátástalanságban – esély a további életre
Őssejt-botrányról cikkezett minden lap a hónap elején. Aztán, új szenzációra lelvén, elcsitultak a botrány
krónikák. Maradtak azonban jelentős kételyek az olvasóban. Néhányat mi is megosztanánk lapunk állandó
egészségügyi szakértőjével, Dr. Metz Edit belgyógyász, kardiológus főorvossal, tekintve, hogy az egyik legutolsó hír szerint debreceni kardiológusok is végeztek őssejt beültetést – sikerrel.
– Csupán a tárgyhoz illő precizitás okán
szeretném megjegyezni: az Orvosi Hetilap
2007. februári számában számoltak be a
Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetének vezető kutatói annak a kisebb klinikai
vizsgálatnak az eredményéről, amely során
8 szívizom infarktust szenvedett beteg saját
csontvelőjéből nyert őssejteket ültettek be a
szívizomzatba. Hat hónapos kontroll vizsgálat azt mutatta, hogy mérhető, 6-7 %-al javult
az őssejt beültetéssel is (!!!) kezelt betegek
bal kamrai összehúzó képessége. Azóta
ilyen jellegű vizsgálatokra ott nem került sor.
Budapesten is végeztek hasonló vizsgálatokat, értékelhető eredmény nélkül.
– Megkérem, foglalja össze, mi is az
őssejt és mi a funkciója a gyógyításban?
– Minden élőlény szervezetében megtalálhatók az őssejtek. Hiányuk esetén a
szervezet nem tudna regenerálódni, és akár
néhány óra leforgása alatt elpusztulhatna. A
Nemzeti Egészségügyi Intézet meghatározása szerint: „Az őssejteknek figyelemre méltó
képességük van arra, hogy számos különbö-

ző típusú sejtté fejlődjenek a szervezetben.
Mintegy javítórendszerként szolgálnak, elméletileg végtelen számban tudnak osztódni,
hogy újra „lecserélhessenek”, tehát pótoljanak más beteg sejteket. Amikor az őssejt
osztódik, a keletkező új sejtekben megvan
az a képesség, hogy vagy őssejtek maradjanak, vagy pedig egy másfajta, szakosodott
szerepű sejtté váljanak, mint például egy
izomsejt, egy vörös vérsejt, vagy agysejt.”
Az egészséges szervezetben másodpercenként csaknem egymillió sejt pusztul el, melyet
a jól működő szervezet észrevétlenül pótol,
az őssejtek révén… Az embrionális fejlődés
korai stádiumában – az első két hétben – a
sejtek még minden irányban képesek differenciálódni. A magzat fejlődésének 15. napjától azonban megkezdődik a szakosodás. A
felnőtt szervezetben már csak kisszámú, ún.
szöveti őssejt az, amelyik bármely sejt szaporítását tudja elvégezni osztódással. Ezek a
szöveti őssejtek fontos szerepet töltenek be
a sérülések regenerációjában és a folyamatosan megújuló szövetek (például a vérkép-

zőrendszer) fiziológiás működésében.
– Ezek szerint az őssejtek korlátlanul
javíthatnak az elhasználódott sejtek pótlásában?
– Szó sincs róla! A jelenlegi klinikai vizsgálatoknál a betegek saját (!) őssejtjeiket
kapták vissza. A kardiológia területén 2001től számoltak be külföldi kutatócsoportok
infarktust követően elvégzett saját őssejt
beültetések tapasztalatairól. Megismétlem:
saját őssejtet telepítettek, a szív koszorúerein keresztül, a hagyományos, nyugati orvoslás szabályai szerint. Ebben az esetben
az őssejtek eredete természetesen ismert,
a kilökődés veszélye gyakorlatilag kizárt és
az ezzel kapcsolatos rizikók minimálisak. A
szívizom infarktust követően egy bizonyos
szívizomrészt vérrel, vagyis táplálékkal ellátó
ér elzáródik, így elhalnak ezek a sejtek, csökken a szív funkciója. A csontvelőből nyert saját őssejtet azután szívkatéteres eljárással
jutatják a megfelelő helyre a szívben. Sajnos,
a jelenlegi vizsgálati eredmények nem adnak
okot a feltétlen optimizmusra. Az egy éves

kontroll vizsgálatok nem erősítették meg a
további javulást, a rövidtávú funkciójavulás
nem bizonyult tartósnak. Meg kell jegyezni: a
ma meglévő vizsgálati adatok kisszámúak.
Végső következtetés levonásához nagyszámú betegvizsgálat, pontosan meghatározott
kritériumrendszer szükséges.
– Tehetünk-e valamit az őssejtjeink megóvása, esetleg szaporítása érdekében?
– Jelentős, sőt meghatározó tényező az
őssejtek mindenkori számának alakulásában
az egészséges életmód, a változatos táplálkozás, a sok mozgás és a stressz elkerülése.
Kutatások megállapítása szerint a testmozgás az egyik leghatékonyabb őssejtfokozó,
de termelődését például a fokhagyma fogyasztása is elősegítheti. Az alkohol és a
kávé azonban csökkentőleg hat rá!

Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG vizsgálatokra bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. A Dunakeszi 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 vizsgálatok. Megnyílt a gyermekkardiológiai szakrendelés is! Bejelentkezés a fenti telefonszámon lehetséges.
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A Horze sikertörténete
Sajtóbeszélgetés és fogadás a dunakeszi áruházban
Gunar Gangso, amikor 1983-ban, egy ﬁnnországi kisvárosban, Lahtiban elkészítette
az első termékeket, még álmodni sem mert arról, hogy tevékenységét néhány év
múlva hatalmas siker koronázza majd. A szorgalmas munka, a minőség iránti elkötelezettség és a lovak szenvedélyes szeretete meghozta a nem várt sikert.

Az első években a Finn-Valjas néven alapított kis cég néhány alkalmazottat foglalkoztatott
és csak Finnország területén tevékenykedett, ám
egyre nagyobb sikerrel. A nyolcvanas, kilencvenes években jelentős lovagló,- ügető, felszerelés
nagykereskedelmi vállalat nőtt ki a cégből, amely
a Finn-Tack nevet kapta. Napjainkra Európa vezető
ügető felszereléseket gyártó és forgalmazó nagykereskedelmi vállalat lett. Az európai piacvezető
cég 2003-ban elkezdte a kiskereskedelmi tevékenységet is, bevezették a HORZE márkanevet –
minderről a, Kalkó Róbert, a Horze Hungária Kft.
ügyvezető igazgatója beszélt a dunakeszi áruházban rendezett nagy sikerű sajtóbeszélgetésen.
A szak- és térségi sajtó képviselői, a lovas
szakág jeles személyiségei, a díjlovaglás világhírű
honi reprezentánsa, a Dallos család jelenlétében
tartott tájékoztatón a fiatal direktor arról is beszámolt, hogy először Finnországban, Norvégiában,
Svédországban, Dániában, napjainkban pedig
már 40 országban értékesíti termékeit a Horze. Érdekességként elmondta, hogy a Horze megkezdte

Apróhirdetések
• Látnok-jósnő. Telefon: 06-30/350-95-65.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmennyezetek
építése, stb. 30-3864-456.
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény
szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder,
termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan
hívható: 06-30-623-1481, 27-337-353.
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, laminált-
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működését az Egyesült Államokban, Ausztráliában, és Dubaiban is.
Termékeiket neves európai lovasokkal együttműködve fejlesztik ki. Kiemelt szempont a minőség és a kényelem. A Horze világpiaci pozícióját
erősíti, hogy saját gyáraiban gyártja termékeit.
Kalkó Róbert örömmel újságolta, hogy Magyarországon elsőként, 2007. szeptember 2-án, a honi
lóversenyzés fellegvárában, Dunakeszin nyitották
meg a 600 nm-es eladótérrel rendelkező áruhá-

csapatának” eltökéltségéről, a lovassport felélesztése érdekében végzett tevékenységéről, rendíthetetlen elszántságáról. Az örömben azonban
ürümnek tartja, hogy a lovas nemzetként ismert
magyarok kevés támogatást áldoznak a sportágra,
a fiatalok megnyerésére, lovassport szépségeinek
bemutatására. Ezt az űrt szeretnék „betölteni” azzal, hogy különleges figyelmet fordítanak a fiatal
lovasok, a jövő tehetséges generációjának támogatására.

zukat. Dunakeszin találtuk meg igazán a helyünket – mondta elismerőleg. – A lovaséletnek itt van
hagyománya, az M0-ásnak és a Megyeri hídnak
köszönhetően minden irányból könnyen elérnek
bennünket. A több mint 4 ezer féle termékből innen szolgáljuk ki a Szegeden, Debrecenben, Pécsett, Baján, és Miskolcon nyitott kisebb üzletünket – ismerhettük meg a Horze főbb bástyáit. A
terjeszkedés következő bázisa Bábolna lesz. De
már megkapaszkodtak Romániában és Szlovákiában is.
Kalkó Róbert az üzleti tervek és eredmények
mellett külön hangsúllyal beszélt a Horze „magyar

A Horze Hungária Kft. ebben is példát szeretne mutatni, ezért a legkiválóbb sportemberekkel, a
tizenháromszoros világbajnok testvérpárral, Lázár
Vilmossal és Lázár Zoltánnal, Dallos Zsófiával, és
az idei díjugrató magyar bajnokkal, Janik Attilával
kötöttek támogatói megállapodást. Kalkó Róbert
örömét fejezte, hogy az együttműködő partnereik között van Mikóczy Zoltán, a világhírű alagi ló,
Overdose tulajdonosa is.
A jó hangulatú sajtóbeszélgetés az áruház
megtekintésével, s az azt követő fogadással zárult.
V. I.

padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást.
Telefon: 06-70-505-1177.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással,
fóliatakarással, akár azonnali kezdéssel.
Telefon: 20/442-9570, 06-1/369-6674.
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a négycsillagos
Hotel „M”-ben. Bővebb információ: 06-52/557-050,
www.hotel-m.hu
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítás megoldható!
Tel.: 27/337-353; 30/463-4070.
• A Dunakanyar régiójának Cronos társkereső

irodái Vácon és Dunakeszin. Előzetes telefonos
egyeztetés a 06-20/566-5047-es számon 14 órától.
• Kihagyhatatlan lehetőség! Legyen vendége
wellness-otthonunknak díjtalanul. 06-30/350-9565.
• Négyszemélyes kinyitható, szétszerelhető
heverő, ingyen elvihető. 06-70/574-5530.
• Támogatott OKJ-s képzések! Kéz-, lábápoló,
műkörömépítő, fodrász, kozmetikus, masszőr.
Helyszín: Gödöllő, Vác, Budapest. Telefon: 0670/533-6379.
• Óvónőt keresünk dunakeszi munkahelyre. 0630/607-4800. E-mail: kolyokkeszi@gmail.com.

Ringató kisgyermekkori zenei nevelés
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Ringató foglalkozást tartunk!
DUNAKESZI VOKE József Attila Műv. Közp.
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 9:15-9:50
Első alk.: 2009. szeptember 10.
Pintér Bernadett védjegyes
foglalkozásvezető
Érdeklődni a 30/ 9001305 telefonszámon lehet.
A foglalkozások az óvoda előtti korosztálynak
szólnak, néhány hónapos kortól
három éves korig.

www.ringato.hu

Egy tragédia margójára
A tragédia helyszínén még napokkal később is megdöbbent
emberek beszélgetnek. A Dunakeszi repülőtér hétköznapjai
amúgy csendesek, de itt mindenkinek van valamilyen kötődése a repüléshez. Általában tanulók, oktatók birtokolják a
hangárokat, melyek gyomrában vitorlázó vagy motoros gépek
várják, hogy kitolják őket a felszálláshoz. A repülőtér épületében oktatótermek vannak, a leendő pilóták ezekben tanulják a
lebegés elméleti részét.
Természetes, hogy még a történtek utáni napokban is a tragédiáról beszélgetnek, hiszen egy ilyen baleset hosszú ideig
nem hagyja békén a gondolatokat. A miért és hogyan történt
kérdése állandó témává vált Dunakeszin.
Mint ismeretes, meghalt egy néző,
amikor egy repülőnapon lezuhant egy
kisrepülő. Több gép repült alakzatban,
amikor az egyik búcsúmutatványt akart
végre hajtani, de lezuhant és két nézőt
elsodort. Egy férfi a helyszínen meghalt, életét már nem tudták megmenteni a mentők. A lezuhant gép pilótája
életveszélyes, egy másik néző – egy
kisgyermek – súlyos sérüléseket szenvedett.
A bemutató addig simán zajlott, a
látványos léggömbvadászattal fejeződött be. Nagyon jól képzett pilóták
tudják csak végrehajtani ezt a látvány
produkciót. Nem csak látni kell a parányi lufikat, hanem érezni kell hozzá a
gépet is.
„Ilyen produkciót nem tud akárki
„megcsinálni”, nagy gyakorlat kell hozzá. Nem a léggömb eltalálása, hanem
a gép minden porcikájának az ismerete a nehéz. Évekig kell mesterfokon
repülni hozzá” – állítja Soós P Zoltán
szemtanú, vitorlázó repülő, aki ismeri
a lezuhant pilótát is. Elmondása szerint csak a reflexeinek és saját pilóta
gyakorlatának köszönheti, hogy őt nem
érte baj. „Amikor láttam, hogy rossz helyen, és főleg földközelben jön, elkezdtem menekülni. Talán tíz méter előnyöm volt a többiekkel szemben. Még
most is kiver a víz, amikor erre gondolok” – meséli izgatottan a történteket.
„Nem tudom felidézni, hogy a kiabálás
vagy a borzasztó csend volt előbb a
zuhanás után. Teljes a filmszakadás,
de az biztos, hogy szinte mindenki segíteni akart. A padot teljesen legyűrte a
roncs, az áldozat mozdulatlanul feküdt.
Sokan azonnal telefonáltak a mentőknek, tűzoltóknak hogy rohanjanak,
mert lezuhant egy repülő” – meséli

tovább a szörnyűséget.
„A három kisgép közül az egyik
szeretett volna még elbúcsúzni a
nézőktől, és mélyre ereszkedve egy
speciális hurkot akart csinálni. Egy
hirtelen széllökés a hátára fordította,
aztán lezuhant. Földre érkezésekor
az egyik futóműve elakadt egy sörpadban, amin az áldozat is ült. Tetejére
fordult, akkor gyűrte maga alá. Aztán
a tetején csúszott még egy darabig, a
szárnya beleakadt a földbe, és bucskázott egy nagyot. A tehetetlenség és
a gravitációs erők vitték tovább, végül
egy személyautónak – pontosabban
mikrobusznak – csapódva megállt. Az
összetört repülőgép alkatrészei százötven méteres sugarú körben szétszóródtak” – tájékoztatott Dóra György
a repülőtér biztonsági szolgálatának
munkatársa
„A „Ballonvadászatot” a Hungarocontroll és a Lufthansa közösen szervezte. Alig hirdették, szerencsére azért
nem volt itt több néző. Sokan azért
nem jöttek el, mert a meteorológusok
hatalmas viharra figyelmeztettek, és
már napokkal azelőtt tudni lehetett,
hogy az év legnagyobb vihara közeleg.
A reptéren nem lehetett érezni, hogy az
átlagosnál nagyobb a szél, talán ezért
sem állították le a bemutatót. Talán ha
mégis…” – morfondíroz utólag a lehetőségeken egy vitorlázó repülő.
„Jó alkalom egy ilyen show, hogy a
pilóták próbára tegyék ügyességüket,
a nézők pedig jól szórakozzanak a látványban. „Amolyan összekovácsolási
gyakorlat. Tény, hogy közelebb hozza a
repüléshez az embereket, a tanuló pilótákat pedig lelkesíti. Alig hiszem, hogy
ez megtörtént” – teszi hozzá Kaposi
Máté, az egyik vitorlázást tanuló sport-

társ, aki távolról látta az eseményeket.
Napokkal később már nem kívánja felidézni a látottakat…
„Sajnos a baleset lehetősége benne van a bemutatókban, de a repült
órákra és a rendezvények számára
vetítve ez a szám elenyészően kicsi. A
gép valószínűleg egy hirtelen széllökés
miatt zuhant le - mondta a baleset utáni órában megrendülten Dóra György
a repülőtér biztonsági szolgálatának
munkatársa, aki szomorúan járkált a
lezuhant gép roncsai és a jegyzőkönyvező, fényképező szakértők között.
Egyre csak azt ismételgette: „Hihetetlen, hihetetlen”
„Tapasztalt pilóta vezette a gépet,
aki az egyik légitársaság első tisztjeként dolgozik. Tudására jellemző, hogy
korábban a Malév első tisztje volt, jelenleg pedig a légitársaság pilótaiskolájának oktatója” – mondta a balesetet
követően Vécsei Mihály, a Malév Repülő Klub és Pilótaiskola kommunikációs vezetője.
A reakció idő egy átlagos gépkocsivezetőnél egy másodperc. Vezetői alkalmasságtól függően ez rövidebb és
hosszabb is lehet. Ennyi idő elég, hogy
az adott forgalmi helyzetre reagáljon, és
lehetőség szerint jól manőverezzen. A
repülésben ezek a paraméterek ismeretlenek. A bemutató nézői, a későbbi
szemtanúk az utolsó tíz másodperc
drámai eseményeit taglalják. Ennyi
idő állt rendelkezésükre, hogy amikor
észlelték a baleset lehetőségét, menekülésbe kezdjenek.
„A hatalmasnak tűnő sebesség
megbénítja az embert. Ráadásul földközelben történt a manőver, közel a nézőkhöz. Mindenki megbénult” – állítja
Sipos Zoltán pilóta, aki egyben szemtanú is. „A 105 – ös gép mellett álltam a
balesetkor. Amikor éreztem, hogy ebből
baj lesz, azonnal menekülőre fogtam.
Az ösztöneim vitték a lábaimat a hangár felé” – idézi fel a látottakat a raszta
hajú fiatalember. Elmondása szerint a
nézők a kordon képletesen „látható”

vonalában álltak, vagy ültek a padokon.
Jól szórakoztak, semmi nem utalt arra,
hogy bekövetkezik a tragédia. Amikor
a gép alacsonyan szállva feléjük közeledett, szinte lebénult mindenki. Aki
időben kapcsolt, elkezdett menekülni.
Csak a véletlennek köszönhető, hogy
nem szedett több áldozatot a bukdácsoló gép.
„Amikor visszafordultam, már láttam, hogy elkerülhetetlen. Amennyi idő
alatt most kimondom, meg is történt az
egész. Leszúrta a szárnyát a földre,
aztán bukdácsolt és egy kisbusz elejét
is levitte” – állítja egy másik tanú, aki
majdnem sírógörcsöt kapott a látványtól. „Később tudatosodik az emberben,
hogy akár többen is meghalhattak
volna. Mázli, hogy megúsztuk” – teszi
hozzá. Javaslata szerint kötelezővé
kellene tenni, hogy minden repülőnapot, bemutatót videóra vegyenek
a rendezők, akkor most nem kellene
találgatni.
„A repülés alapeleme a levegő
áramlása. A le és felfelé ható erők tudatos kihasználása a gép műszaki paramétereinek és a pilótáknak a dolga.
Ez maga a repülés. A széllel szemben
viszont alacsonyan repülve tehetetlen
még a legjobb pilóta is” – állítja Balla
Endre oktató. Nem szemtanú, de a lezuhant pilótát ismeri. „Nagyon képzett
szakember, de ez bárkivel előfordulhat”
– mondja széttárt karral, sajnálkozva
és beletörődve a tényekbe.
A baleset miatt azonnal vizsgálat
indult. Beluzsárné Belicza Andrea,
a Pest megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a
Közlekedésbiztonsági Hatóság és a
Légiközlekedési Hatóság is vizsgálódik
az ügyben. Munkájuk nélkülözhetetlen
a nyomozást végző Dunakeszi Rendőrkapitányság számára, a baleset pontos okainak kiderítéséhez.
Amíg azonban a vizsgálat befejeződik, a balesettel kapcsolatos feltevések
természetesek lesznek a repülőtéren.
BCSI
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Közel 20 év az idősek
gondozásában
Tóth Anikó, a Napsugár Gondozási Központ közelmúltban
nyugdíjba vonult vezetője 1990 június elsején kezdte tevékenységét a városi intézményben. Vele készített interjút egykori munkatársa.
– Attól kezdve nagyszabású változások kezdődtek a Gondozási Központ
életében.
Az első feladat volt a II. számú Idősek Otthonának megnyitása, a Diófa u.
10. szám alatt, ahol nappali klub működik. Az volt a cél, hogy a város Duna felőli részén is biztosítsa a város az idős
emberek számára a kulturált szolgáltatásokat, a szociális ellátást. Biztosítottuk az ebédeltetést, és az ebéd házhoz
szállítását is. A nappali Klub egyébként
ma is működik és a lakosság rendelkezésére áll – idézi fel a kezdeteket Tóth
Anikó.
– Közel húsz éves irányításod alatt
milyen nagyszabású munkák valósultak
meg az Idősek Otthonában?
– Városi Idősek Otthona (ÖNO)
Öregek Napközi Otthona volt itt hat
napos nyitva tartással. Az idősek egy
hétig bent voltak, szombat délben
haza mentek. A városi tanács a saját
maga biztosította gépkocsival haza
és vissza szállította az időseket. Ez a
helyzet 1992-ben változott meg, amikor
bentlakásos intézmény lettünk, 20 fővel. Hetes ellátási formából folyamatos
ellátási formára alakultunk, melyet az
idősemberek egészségi állapota indokolta. Az elején 20 fővel működtünk. Az
egy emeletes panel épületben, melynek
első emeletén pedagógus szállás és
egy orvosi lakás volt. A minisztérium által meghirdetett pályázaton nyert pénz
volt az alapja az építkezésnek. A pedagógusok kiköltözése után 8 garzon
lakás kialakítására került sor.1994-ben
fejeződött be az építkezés, a garzon lakásokat azonnal elfoglalták a nyugalomra vágyó idősek (közülük hárman még
jelenleg is tulajdonosai a lakrésznek.)
Ez emelt szintű elhelyezést biztosított
az itt lakóknak, akik egyszeri használatba vételi díjat fizettek. 1997-1998-ban
ismét pályázati lehetőségünk nyílt a
további fejlesztésre, amikor az épület
lapos tetejét nyereg tetőre cseréltük és
a tetőtér beépítésével 14 szoba kialakítására volt lehetőségünk, ahol 19 ellátott
került elhelyezésre. Ugyan ebben az évben liftet építettünk akadály mentesítés
céljából, hogy az idősek el tudják érni
lakhelyüket így intézményünk 50 fős
tartós bentlakást biztosító intézménnyé
alakult.
– Milyen szolgáltatást biztosít az intézmény a bentlakók számára?
– Lakhatás, 24 órás gondozói szolgálat, étkeztetés, orvosi ellátás, szakorvoshoz jutás, kórházi ellátást nem
igénylő fekvőbeteg ellátás, fodrászat
kéthetente, lelki alkalmak, szabad vallás24
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gyakorlás biztosítása, mentálhiegenes
ellátás. Humanizált, barátságos környezetet alakítottunk ki lakóink számára.
Helykihasználásunk100 %-os, jelenleg
is sokan várnak a férőhelyekre. 2000ben ismét pályázat adott lehetőséget az
ebédlő át alakítására, az ellátottak száma 2 és fél szeresére nőtt, a nagyobb
ebédlőben kényelmesebben tudjuk lebonyolítani az étkeztetést.
– Hogyan szállítják az ebédet a
városban saját lakásukban élő időseknek?
– 2000-ig tiszteletdíjas gondozók
szállították kerékpárral az ebédet télen,
nyáron, esőben, hóban. 2003-ban nyílt
lehetőség új pályázat benyújtására,
melyen sikerült nyernünk. A megnyert
összeget 2db gépkocsi vásárlására fordítottunk, az egyiket az ételszállításra, a
másikat pedig az ellátottakkal kapcsolatos ügyek intézésére használjuk. 2006
évben vezettük be a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást. Otthonaikban
egyedül élő, beteg időseinket segíti , a
krízishelyzetekben azonnali megoldást
jelent. 2007-ben újszolgáltatásként
bevezettük a támogató szolgálatot. A
Gondozási Központ szakfeladataiban
most itt tartunk, van egy komplex intézmény, amely alap szolgáltatást és
szakosított ellátást nyújt.
Az intézménnyel kapcsolatban álló
ellátottak száma 200 fő körül mozog.
Ezek lettek volna a működési eszközei,
amik a működésem alatt felfejlődtek,
jelen kornak megfelelő ellátást nyújtó
intézményt hagytam itt, de az nem azt
jelenti, hogy még nem lehetne fejleszteni színvonalát. Kulturális téren erre
szolgálnak például az évek óta tartó
kiállítások az Otthon Galériában.
– Hogyan alakult az elmúlt húsz év
alatt a személyzet összetétele és iskolázottsága?
– A személyzet állománya 22 fő,
közalkalmazotti viszonyban dolgoznak
az intézményben. Az elmúlt évek során a törvényi előírásnak megfelelően
a szakképzettséget sikerült 100%-os
szintre emelni a dolgozók OKJ-s képzésben vettek részt. Nyolcan szereztek
szakképesítést szociális ápoló- gondozó munkakörben. Két dolgozó felsőfokú
Szociális asszisztens végzettséget és
egy kolléganő pedig jelenleg is tovább
tanul a főiskolán.
– Köszönöm a beszélgetést, nagyon
szép nyugdíjas éveket kívánunk!
– Én köszönöm az együtt töltött
éveket!

GELLÉN IMRÉNÉ
(Folytatás a 25. oldalon)
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Közel 20 év az idősek gondozásában
***

(Folytatás a 24. oldalról)
Kedves ünnepség keretében köszöntek el a nyugdíjba vonult Tóth
Anikótól, aki ajándékokkal kedveskedett mind a 22 munkatársának
az együtt töltött közel két évtizedért. A kollektíva nevében Kacsándi
Sándorné és Bánhidi Istvánné méltatta szakmai és emberi helytállását, segítőkészségét. A másfél éve működő Empátia Szakszervezet
nevében Barna Dénes Zoltánné és Gellén Imréné emlékezett az élet
kisebb-nagyobb konfliktusainak megoldásában nyújtott önzetlen segítségért, tárgyilagos, szakszerű tanácsaiért. A társadalmi szervezetek nevében Fodor Sándorné önkormányzati képviselő, az Idősügyi
Tanács képviseletében pedig Herczog Istvánné és Jakus Jánosné
mondott köszönetet az eredményes és tartalmas együttműködésért.

KÖNYVAJÁNLÓ
A római kortól napjainkig
címmel Dunakeszi történelmét bemutató könyv
került megjelenésre. Csoma Attila helytörténész
szakavatott és rendkívül színes írásának segítségével tárul az olvasó elé a település gazdag
történelmi múltja.
A keménytáblás, színes képekkel is illusztrált könyv 2490 Ft-ért vásárolható meg az alábbi helyeken: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár,
Líra Könyvesház (Buy-Way bevásárlóközpontban)
Megrendelhető a kiadónál: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.,
2600 Vác, Köztársaság út 5.
Ismerje meg Ön is Dunakeszi történelmét!
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Írásban tényleg sokkal könnyebb az angol?
„Beszélni akarok, írásban már boldogulok!”
100-ból 80 tanulónk így fakad ki, amikor megkérdezzük, mi a célja, miért jött el hozzánk.
A magyaroknak valóban sokkal nehezebb
megtanulni angolul, mint a hollandoknak, svédeknek,
eknek,
de emiatt tévedés azt hinni, hogy akkor mi
felmentést kapunk a beszéd alól, és elég,
ha csak írunk és olvasunk angolul.
Mégis sokan eszerint cselekednek. Miért?
Az angol kiejtés annyira különbözik a magyarokk
számára a leírt angoltól? Igen, egészen addig,
amíg a tanuló meg nem tanulja az
angol szavak kiejtését.
Utána már könnyű. Nem elég
megtanulni, hogyan írják.
Meg kell tanulni azt is, hogyan ejtik.
És lehetőleg egyszerre. Az sehova nem vezet, ha Ön
először csak a különálló szavak jelentését tanulja meg,
és csak leírni tudja a szavakat.

Amennyiben
Amennyib Ön az órákra csak annyit készül, hogy megírja a
házi fe
feladatát, akkor mitől javulna a beszédkészsége?
Jegyezze
meg a komplett mondatokat, hol az adott szavak
Jegy
előfordultak.
Hallgassa is meg a magnóról, hogyan hangzik
előf
el aaz adott mondat angolul.
A sszavakat így használni is tudja majd.
Amennyiben
elismétli, amit a magnó mondott,
Am
akkor már elkezdett beszélni is.
Neményi András
(angolul, németül, oroszul, olaszul és
franciául beszél,
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagja,
a RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója)
www.nyelvmesternyelviskola.hu
info@nyelvmester.hu

Kérdése van? Tegye fel a blogon! • www.nyelvmester.hu
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„Művészetek völgye”
Csupán egy-két hónap telt el azóta, hogy átfestették a gyártelepi vasútállomás aluljáróját, de a ﬁrkálgatók nem
bírták tovább tétlenül nézni a sárga falakat, és ismét megcsillogtatták tehetségüket a környékbeli műkedvelők
nagy örömére. A falfelületen mindenfajta műfaj megtalálható: barna, kék, vörös vagy ezüst színben játszó jobbrabalra, mi több felfelé kanyarodó aláírások, beszólások, félmondatok, szmájlik, de a csúcsot az írásjelek jelentik.
Mi, botor, halandó lakosok
hiába is próbálnánk megérteni a tagelők művészetét. Ők a
graffitizőkből kivált meg nem értett zsenik! A mi satnya, sőt naiv
ízlésvilágunk a formákkal, emberekkel, állatokkal, növényekkel,
három dimenzióval, s jaj! Azzal
a fránya mondanivalóval semmit
nem ér, már rég lejárt lemez a
tagelők „lazán odafirkantok valamit a falra, hogy lássák milyen jó
arc gyerek vagyok fajta zsenialitásával szemben.
De ne álljunk meg itt, hiszen
az igazi művészek sokoldalúak:
ott vannak a lifteket karcolgatók,
a burkolatot vésők, a liftgombokra köpködők (ah, mily merész!),
és a romantikusok, akik a parkbéli padok méla barnáját dobják

fel szívbemarkoló szerelmi szonettjeikkel, melyek nemcsak a
deszkákba, hanem az imádottak
lelkébe is örökre belevésődnek.
Aki pedig akár több műfajt is ötvöz egyszerre – no, kérem, azt
hívják polihisztornak: azt a soha

eleget nem dicsérhető mágust, ki
a liftajtóba karcolja, hogy „szeretlek, Béla”, aki filccel a padok
háttámlájára firkantja: „én vagyok
a Jani” – azt pedig már meg sem
merem említeni, milyen őrületes
fantáziával bírhat az az alkotó,

aki ábrákat és betűket, sőt: szavakat – á, ne kicsinyeskedjünk:
félmondatokat fest egyszerre a
betonra hű társa, a festékszóró
segítségével.
Nem tagadhatjuk: félre kell
állnunk az új nemzedék előtt, és
átadnunk helyünket (liftjeinket,
falainkat, padjainkat) ezeknek a
sokoldalú tehetségeknek, ahelyett, hogy gátoljuk őket fantáziájuk kibontakoztatásában: hisz’
gondoljuk csak el, mennyi energiát
fektet bele egy-egy művész, hogy
kitalálja, megtervezze és megvalósítsa aktuális ötletét. Balgaság
lenne részünkről megálljt parancsolni az ideák eme árjának.
DEBRECENI KRISZTINA
FOTÓ: HOHNER MIKLÓS
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Asztalitenisz edzések a
Fazekas iskolában
A szeptemberben kezdődő tanévben is lehet majd asztaliteniszezni Dunakeszin az erre kedvet érző általános iskolás
gyerekeknek. A tanévben a Fazekas Mihály Általános Iskola
ad otthont a héti két edzésnek, míg az igazolt iﬁ versenyzők a
Rákóczi utcai Dojo-ban edzenek.
Dióssi Csaba nem alpolgármesteri minőségben

2007 őszén több évtizedes szünet után újraindult városunkban
az asztalitenisz élet. Dunakeszin
a hatvanas-hetvenes években volt
csúcson ez a sportág, a női szakosztály NB I-ig, a férfiak pedig NB
II-ig jutottak. A korabeli férficsapat
egyik versenyzője Bartinai Péter két
évvel ezelőtt az általános iskolás
korosztályban indította újra a sportágat. Az edzések kezdetben a Szé-

HYDROPRINT

Számítástechnika

chenyi István Általános Iskolában
voltak átlagosan 30 diák részvételével. A diákok számára ingyenesen
látogatható edzések megtartását
Dunakeszi Város Önkormányzatának Sport és Ifjúsági Bizottsága támogatta, még magánadományokból
a felszerelést sikerült összeállítani.
Kiss György a Magyarlakk ügyvezető igazgatója kilenc asztalra való jó
minőségű festéket adományozott.
Az asztalokat maga az edző készített el szabadidejében. Mihály Gyula, a Trend Építő Zrt. Cégvezetője
és Kiss György segítségével egy
adogatógépet is sikerült vásárolni,

MUNKAVÁLLALÁSRA is
alkalmas OKLEVELET adó

MASSZŐRTANFOLYAM
indul Dunakeszin
szeptember 14-én,
Számítógép szervizelése,
telepítése, bővítése,
nyomtató karbantartás, -javítás
hétvégén is!

Telefon/fax: 27/332-859
Mobil: 06-20/396-5579
E-mail: hydroprint@invitel.hu
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Budapesten (II. ker.)
szeptember 12-én.

Ára: 45.000 Ft.

Érd.: 06-30/30-21-487
(Nysz.: 14-0032-06)

amely jelentősen javítja a gyerekek
technikáját. Dióssi Csaba alpolgármester egy pinpongasztalt adományozott az 5. Sz. DSE-nek. A nyári
hónapokban sem álltak le az edzések, mivel a tavalyi első alkalom
után idén is sikerül megszervezni
a „Nyári Asztalitenisz tábort”. Talán
ennek is köszönhető, hogy a 12-13
éves leigazolt versenyzők közül
többen (Gyuriczki Gábor, Gyuriczki
Tamás, Pataki Ádám, Kiss Dániel),
már a felnőtt bajnokságon is pontokat tudtak szerezni.
Szeptemberben újra elindulnak
az edzések, ezúttal a Fazekas Mi-

hály Általános Iskola két tornatermében. A heti két edzés időpontja:
kedd 13.30-16.30 és péntek 15.3017.30-ig.
Az asztalitenisz fejleszti az
állóképességet, a ritmusérzéket,
az edzések és a versenyek pedig
fejlesztik a diákok csapatszellemét.
Az edzésekre jelentkezni lehet az
1970 óta edzői képesítéssel rendelkező Bartinai Péter telefonszámán,
06/30 287 8062 vagy személyesen
az edzések idejében. Minden érdeklődő kisdiák ütőt hozzon magával!
CSOMA ATTILA

kézilabda

DVSE kézilabda

Szép bajnoki évet zártak
Dunakeszi Vasutas férﬁ kézilabda csapat 1949-ben alakult, az idén ünnepli 60 éves évfordulóját.
A csapat 1967 óta szerepel a Nemzeti Bajnokságban. A 2008 – 2009 évi bajnokságot az előkelő 5.
helyen zárta. A Nyári Józseftől az edzői feladatot Kalmár Attila vette át és vezetésével, eredményes tavaszi eredményeket értek el.
– A csapat nagyszerűen zárta
a tavaszi hajrát a vezetésed alatt,
mi a titka?
– A csapatot a tavaszi harmadik
forduló után vettem át, Nyári József
edzőtől. Mór elleni győzelemmel
kezdődött a nyerési sorozatunk.
Igaz egy mérkőzésre még visszajött
Jóska, de utána azt kérték, hogy
vegyem át a csapat edzését. A siker
titka: bátrabban nyúltam a csapathoz, belülről is sikerült összefognom
őket. Egy-egy játékost nem hagytam
olyan sokáig a pályán. A nyolc találkozóból 6 győzelem, 1 döntetlen és
1 vereség volt a mérlegünk. Sokat
tanultam a pályafutásom alatt Németh András, Csík János edzőktől
és ezt most hasznosítani tudom a
csapatnál.

– Kik azok a játékosok, akik
kellemes meglepetést okoztak?
– Lengyel Ákos és Mogyorósi
Mihály kapus teljesítményét tudnám
kiemelni, valamint Juhász János,
Csuka András a szélen is megmutatta tudását. A védekezésben
Szemenyei tűnt ki játékával.
– A góllövésben, te vagy a
csapat legjobbja 76 góllal.
– Jó érzés, hogy góljaimmal
hozzájárulhattam a csapatom sikeréhez.
– Mik a további tervek?
– Tudomásom szerint, én leszek
az edző jövőre is, egyelőre nem jelezte
senki, hogy el kívánna menni a csapatból, úgy tudom viszont, hogy Bagi
Gábor visszajön. Boskó Péter emléktornán vettünk részt. A csapat másik

fele strandkézilabdázik, köztük én is.
Augusztus 10-én kezdődött a felkészülés, a bajnokság pedig szeptember 13-

án rajtol. Szeretnénk a következő évi
bajnokságban a dobogóra kerülni.
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI L ÁSZLÓ
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Kalmár Attila
gólkirály és edző

Sütő Zoltán
a gólkirály
A Kinizsi felnőtt csapatában a 19
éves Sütő Zoltán 30 góljával, elnyerte
a házi gólkirályi címet, sőt Pest megye
II. osztályú bajnokság, Vésnök KFT
csoportjában is a legeredményesebb
góllövő volt. Nyolc fordulóbeli, válogatott kiemeléssel rendelkezik Zoli, és az
első helyen áll Bánföldivel (Kisnémedi)
együtt. Zoltán idén érettségizett.
– Hogyan kezdődik egy fiatal
játékos pályafutása?
– A Szent István Iskolában kezdtem, több mint tíz éve itt játszom a Kinizsiben. Amikor ide kerültem, irányító
középpályás voltam. Az ifiben 2006
– 2007-es évben csapat gólkirály voltam és az egész bajnokságban is én
lőttem a legtöbb gólt. Leboniczki Imre
edző vezetése alatt lettem befejező
csatár.
– Nagyszerű szereplésed közül
melyiket emelnéd ki?
– A Pest megyei bajnokságban a
gólkirályi címet sikerült elhoznom 30
góllal. Ősszel a rajtnál Isaszeg ellen
két góllal mutatkoztam be. Itthon a
negyedik fordulóban Iklad ellen háromszor, a nyolcadik fordulóban Dány
ellen négyszer találtam a hálóba.
A hajrában utolsó előtti fordulóban,
ismét hazai pályán Tahitótfalu csapatának háromszor találtam a hálójába,
így összesen 19 gólt értem el. Sajnos,
az utolsó meccsen Mogyoródon súlyos sérülést szenvedtem és közel
három hónapig, nem edzhettem. Tavasszal, 11 gólt értem el a hajrában,
Tahitótfalun négyet, és itthon Mogyoródnak három gólt lőttem. Legemlékezetesebb, mikor itthon a mérkőzés
előtt mondtam edzőmnek, hogy ma
két gólt fogok fejelni és ez sikerült is
Tahitótfalu ellen, annak ellenére, hogy

a fejjátékom nem az erősségem.
– Minek köszönhető a jó játék?
– Hangulatfüggő vagyok, ha jó
hangulat van a csapatban, akkor jól érzem magam és az a teljesítményemre
is kihat.
– További terveid?
– Most érettségiztem, és januártól
tűzoltó szeretnék lenni, valamint a
következő bajnokságban is eredményesnek lenni, gólhelyzeteimet jobban
kihasználva. Fizikailag fejlődni, és
sok rutint szerezni. A példaképem
Ronaldó.
További sok sikert neked és a csapatnak!
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

Dunakeszi Vasutas férfi kézilabda
csapata a 2008-2009. bajnoki évben
NB II Nyugati csoportjában 5. helyen
végzett. A csapat edzője lett 76 góljával a legeredményesebb játékos.
– Gratulálunk a gólkirálysághoz és ahhoz, hogy március 21én átvetted a csapat edzését. A
hátralévő nyolc találkozón 6 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséget
született.
– Több, mint huszonöt éve
kézilabdázol, sok tapasztalatot
szereztél?
– Amikor 2008 januárjában idekerültem a csapathoz – mondta a
40 éves játékos, úgy éreztem, jó
csapatba kerültem, és jól is éreztem
magam. Annak ellenére, hogy ősszel
nem voltam a kezdő csapatban, mert
a sérülésem is akadályozott ebben,
szerettem volna száz gólt dobni. A
góllövésben erősségem, az egyegyezés, ami azt jelenti, hogy szeretem, ha egy az egyben mehetek
rá az ellenfélre. A speciális lövésem

elhajlásból,
jobb átlövésből és az ellenkező felső
sarokba küldeni a labdát.
– Kettős feladatot jól oldottad
meg, a csapat vezetését és a góllövésben is jeleskedtél.
– Ez csapatmunka, és nem árt jó
példával az élen járni. A legtöbb gólt
– nyolcat – a Pénzügyőr ellen értem
el, utána három mérkőzésen is hét
gólt lőttem Mór, Tarján, Dunaharaszti
csapatának. Ősszel, amikor pályára
léptem minden mérkőzésen sikerült
gólt lőni, kivéve a budakalászi mérkőzést. Tavasszal az utolsó hét mérkőzésen is sikerült a góljaimmal a
csapat sikeréhez hozzájárulni. Akkor
érzem magam jól, ha érzem, hogy a
csapatnak hasznos tagja lehetek, s
ez párosul a győzelemmel, akkor az
szép napnak mondható.
További sok sikert Attila!

Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!
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Labdarúgás

Strandröplabda

Utánpótlás 12 évesek
aranyérmesek

Nagy siker Kisséknél

Június 19-én a Fazekas Mihály Iskola tornatermében ünnepélyes
keretek között adta át az érmeket és a kupát Szegediné Lojd Zsuzsa, a Kinizsi USE elnökségi tagja a ﬁatal labdarúgóknak.
– Első alkalommal indult a
BLASZ, serdülő bajnokságban az

utánpótlás 12 évesek között, a harmadik csoportban – mondta Bánki
Teréz tanító, labdarugó edző – és
rögtön sikerült aranyérmet szerezni, mely nagy öröm számunkra.
– Milyen eredményekkel büszkélkedhet még a csapat?
– A 26 mérkőzésből 24 győzelem,
2 vereség, valamint a 136-28-as gólarányunk. Csapatunk tagjai: Murka
Benedek (csapatkapitány), Andris
Bence, Juhász Dénes, Feith Patrik,
Woki Bálint, Hollósy Kristóf, Geiszler
Sándor, Burján Ákos, Mészáros Patrik, Zelei Levente, Bagi Attila, Fekete
Gergő, Szigeti Ákos (Fazekas), Sándor Soma, Miczák Márk, Duró Ádám
(Széchenyi), Dióssi Csaba, Deák Sebestyén, Nagy Ákos, Herczeg Máté
(Radnóti), Surányi Dávid, Deák Bálint, Bábolnai Gergő (Kőrösi), Szarka Bence (Vác), Mucsi István (Bp.),
Nádhera Olivér (Bárdos).

– A díjátadáskor a gyerekek egy
focilabdát adtak aláírásukkal emlé-

kül Bánki tanítónőnek.
Azután a szülőkkel együtt az
ünneplés percei következtek. Gratulálunk a bajnoki címhez, további
sok sikert kívánunk!
KÉP, SZÖVEG: (SOLYMOSI)

A nyári szezonban népszerű a szabadban űzhető strandröplabda, ebben
a sportágban Kiss Regina és Viktória
szép sikereket értek el. Kiss Regina
14 éve strandröplabdázik, a 2006-os
évben nővérével Bernadettel a Magyar
Bajnokságon első, a következő évben
második helyen végeztek. Tavaly Nyári
Virággal az 5. helyet szerezték meg.
- Gratulálunk a szép sikerekhez!
– Köszönöm – felelte Regina
– Hogyan alakult az idei Magyar
Bajnokság?
– Az idei négy versenyből hármat
számítottak be az országos bajnokságba, mi ketten Barcza Nomémivel a
három fordulóban döntőt játszottunk és
a második helyen végeztünk, összességében a Magyar Bajnokságban a
harmadikok lettünk.
– Húga, Kiss Viktoria 16 éves, ő
életében először vett részt Európa
Bajnokságon. A Magyar Bajnokságban
Ancsik Kittivel az elmúlt három évben
aranyérmesek lettek.
– Követed nővéreid sikerét, milyen eredményeket értél el idén?
– Hűvösvölgyben, Európa bajnokságra való felkészülési versenyen Kitti-

Kiss Regina és párja Balczó Noémi
vel elsők lettünk és laptopot nyertünk.
Az elmúlt években U 16 éveseknél
2007 és 2008-as évben megnyertük a
Magyar Bajnokságot. Az idén U 18 év
alattiak között is aranyérmesek lettünk.
Július 21-én utaztunk ki Portugáliába,
Espinhóban az Európa Bajnokságra,
ahol, 24 csapat vett részt. Jól kezdődött, a csoportmérkőzést megnyertük
és a legjobb 16 közé jutottunk. Az Ukránok elleni mérkőzésen Kitti megsérült,
majd sajnos az oroszoktól is kikaptunk,
végül a 13. helyen végeztünk.
Lassan befejeződik a strand idény
és készülnek a lányok a teremröplabda
bajnokságra. További sok sikert kívánunk!
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