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Az Országgyűlés kormánypárti többsége, közöttük 
településünk szocialista parlamenti képviselője no-
vember 30-án az önkormányzatok ellehetetlenítésére 
voksolt – nyilatkozta lapunknak Dióssi Csaba. A Fidesz 
választókerületi elnöke hangsúlyozta: érthetetlen, hogy 
Tóth András, aki kilépett az MSZP-ből, a város képvi-
selő-testületének kérését figyelmen kívül hagyva miért 
szavazott igennel és büdzsére és miért szavazta le az 
összes képviselői módosító indítványt, amely Dunakeszi 
számára biztosított volna költségvetési többletbevételt. 
Ezzel a politikai döntésével a Dunakeszin élő embereket 
fosztotta meg a színvonalasabb oktatástól, egészségügyi 
ellátástól, újabb utak és körforgalmi csomópontok építé-
sétől, valamint a Panel Program folytatásától, összessé-
gében több mint egymilliárd forinttól. Persze elismerem, 

egészen más a világ nekünk, akik itt élve nap mint nap 
szembesülünk az emberi és családi tragédiákkal.

Aggódva tekintek a következő év felé, hiszen olyan 
költségvetést fogadott el az Országgyűlés az MSZP és 
az SZDSZ támogatásával, amely ellehetetleníti a mű-
vészeti iskolák működését. Nem tartom elfogadható 
megoldásnak az amúgy is egyre nehezebb helyzetbe 
kerülő családokra hárítani a költségeket, ugyanis a tör-
vény módosítás a hiányzó összeg egy részét a jelenlegi 
térítési díjak 300%-os emelésével kívánja biztosítani – 
mondta el Ruszinkóné Czermann Cecília, a Farkas Fe-
renc Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény igazgatója. 
Véleményét osztja Csonka Mária, a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár igazgatója is, aki szerint 2009. decem-
ber 1-jén az ország költségvetésének megszavazásával 

nyilvánvalóvá vált, a kormánynak nem érdeke, hogy ki-
művelt emberfők sokasága alkossa a nemzetet. A cím-
zett normatív támogatások – köztük a kultúrára szánt 
keretek – csökkenése beláthatatlan következményekkel 
járhat az ország könyvtári és közművelődési hálózatá-
nak működésére. Pedig városunkban a lakosságszám 
gyarapodásának köszönhetően óriási mértékben meg-
nőtt a központi és az 1. Sz. Fiókkönyvtár látogatottsá-
ga – év végére 20 %-os olvasólétszám növekedéssel 
számolunk. A 80.000 könyvtárlátogató, a kikölcsönzött 
100.000 dokumentum is azt jelzi, hogy a kultúrának erre 
az intézményére ezekben a nehéz időkben van a legna-
gyobb szükség.

L. A.

A Dunakeszin élők is vesztesei a 

2010. évi költségvetésnek
A körzet parlamenti képviselője sem szavazta 

meg a városnak közel 1 milliárd forintot

 Aki óvodát épít, az a jövő alapjait rakja le

Átadták a 60 férőhellyel

kibővített Játszóház Óvodát

ö n k o r m á n y z a t

Néhány hete már ismét a gyerekek 
vidáman csilingelő hangja tölti be az uni-
ós pályázati forrásból felújított lakótelepi 
Játszóház Óvodát. A felújítással társuló 
bővítésnek köszönhetően a korábbi 182 
fős gyermeklétszámot 230 főre bővítheti 
az óvoda. A városi intézmény vezetője, 
Madárné Kondács Mária – a december 
4-ei ünnepélyes átadás előtt - boldogan 
mutatta be a meghívott vendégeknek 
és a sajtó képviselőinek a 21. század 
igényeinek is megfelelő létesítményt. 
A fejlesztés eredményeként az eddigi 
hatról nyolcra nőtt a csoportok száma, a 
megszépült helyiségek mellett az új épü-
letszárnyban kapott helyett egy nevelői 
szoba, gyermekmosdó, raktárhelyiség 
és az uniós pályázat előírásainak meg-
felelően kialakítottak egy akadálymentes 
mosdót is. A felújítás során elkészült az 
épület teljes akadálymentesítése, s meg-
építették az akadálymentes parkolót is 
az óvoda mellett.

Kecskeméthy Géza polgármester 
reményét fejezte ki, hogy a felújított és 
kibővített Játszóház Óvodában meg-
szűnnek a férőhely gondok. - Méltán 

lehetünk büszkék arra, hogy Dunakeszin 
óvodát építünk és fejlesztünk, miközben 
az ország számos településén bezárják 
a gyermekintézményeket – hangoztatta a 
polgármester, aki köszönetet mondott Cs. 
Bíró Attilának a nyertes pályázat előkészí-
tésében nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nyéért. Kecskeméthy Géza elismeréssel 
szólt a kivitelező Trend Kft. munkájáról 
is, melynek eredményeként 
igényesen felújított 
óvodát ve-

hettek birtokba a gyerekek. 
Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyű-

lésének elnöke a minőségi munka és a 
sikeres pályázat előkészítésének jelentő-
ségét hangsúlyozta. – Jó helyre került a 
támogatás, melynek odaítélésénél jóma-
gam is bábáskodtam. Aki óvódát épít, az 
a jövő alapjait rakja le a következő nem-
zedékek számára – mondta. Gratulált 

az építőknek, az alkotó embe-
reknek, 

akik – a benyújtott 250 óvodai pályázat 
közül – a közel harminc nyertes között 
vannak. 

Szűcs Lajos és Kecskeméthy Géza a 
nemzeti színű szalag átvágásával ünne-
pélyesen is átadta a felújított Játszóház 
Óvodát.                                         (VETÉSI)

FOTÓ: KESZIPRESS
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Igények és lehetőségek szorításában
Polgármester úr, az elmúlt évekhez hasonlóan most is arra szeretnénk kérni Önt, értékelje a lassan mögöttünk hagyott eszten-

dőt. 2008 végén elég borúlátóan nyilatkozott a 2009-es kilátásokról, s az év elején költségmegtakarítás címen létszámleépítést 

hajtottak végre a hivatalban is. Mostanra hogyan látja, a tények igazolták az előzetes félelmeket? – kérdeztük Kecskeméthy 

Gézától

– Az idei évet valóban megszorító 
intézkedésekkel kezdtük, hiszen az 
ország néhány vezetőjének hangzatos 
és fellengzős kijelentésével ellentétben 
nem hogy országos, de települési szin-
ten is már 2008 végén érezni lehetett a 
világgazdasági válság negatív hatásait. 
A városunkban működő cégek terme-
lése és így nyeresége visszaesett, ami 
nagyban befolyásolja munkaerő-felvevő 
képességüket s nem utolsó sorban a be-
fizetett iparűzési adójuk összege is ezzel 
arányosan csökkent. Előzetes számí-
tásaink alapján több száz millió forintos 
adókieséssel voltunk kénytelenek szem-
besülni. S hogy a város működőképes-
ségét meg tudjuk őrizni, szükséges volt a 
fájdalmas, de elkerülhetetlen megszorító 
intézkedések bevezetése.

– A nehézségek ellenére azért úgy 
tűnik, képes volt fejlődni is Dunakeszi. 
Melyek azok a beruházások, melyeket 
a válság ellenére meg tudtak valósíta-
ni?

– Elöljáróban szeretném leszögezni, 
hogy az idei évi fejlesztések szinte kivé-
tel nélkül vagy pályázati támogatással 
vagy a városunkban működő vállalatok 
felajánlásának köszönhetően valósultak 
meg. Ezek hiányában, önerőből csak 
az intézményhálózatunk működtetésére 
futott volna. Hogy a városban élők is jól 
érzékelhessék: a nevelés-oktatás terüle-
tén az állami normatíva ma már a költsé-
gek felét sem fedezi, de említhetném a 
szakorvosi rendelőt is, ahol évente 60-70 
millió forinttal járul hozzá az önkormány-
zat a működéshez. Ennek hiányában 
csökkenne az oktatás színvonala, még 
tragikusabb lenne a bölcsődei és óvodai 
férőhelyek hiánya, s bizony akár egy-egy 
szakrendelés is csak Vácon lenne elérhe-
tő. Hiába küldenek folyamatos jelzéseket 
az önkormányzatok a kormányzat felé. 
Ahelyett hogy az átvállalt állami feladatok 
támogatási összegét növelnék, újabb fel-
adatokat telepítenek a helyi önkormány-
zatokra, s mindezt úgy, hogy a megfelelő 
pénzügyi fedezetet nem biztosítják hoz-
zá. Felelős városvezetőkként nem tehe-
tünk mást ebben a helyzetben, minthogy 
a fejlesztésektől vonjuk el a költségeket 
annak érdekében, hogy fenntartható ma-
radjon az eddigi színvonalon az oktatás, 
az egészségügyi ellátás.

– Egyre gyakrabban fogalmazó-
dik meg, különösen az újonnan a 
városba költözöttek részéről, hogy 
a lakosság létszámának dinamikus 
növekedésével nem tartott lépést az 

intézményhálózat fejlesztése. Ennek 
eredményeként százak várnak ma is 
bölcsődei vagy óvodai elhelyezésre, s 
az egyre rosszabb helyi tömegközle-
kedés javítása érdekében már aláírá-
sokat is gyűjtöttek. Ön hogyan látja 
ezt a helyzetet?

– Az elmúlt néhány évben több ezer 
fővel gyarapodott Dunakeszi lakossága, 
ami büszkeségre adhat okot. Ez azt je-
lenti, hogy főleg a fővárosiak számára 
vonzó az a csendes és rendezett kisvá-
rosi életforma, amit nyújtani tudunk. Tény 
ugyanakkor, hogy a hozzánk költözők 
többsége fiatal házas, akik vagy kisgyer-
mekekkel választották városunkat új 
lakóhelyükül vagy éppen itt szeretnének 
családot alapítani. Míg országos szinten 
egyre komolyabb gondot jelent a társa-
dalom elöregedése, s több településen 
is iskolákat kellett bezárni az alacsony ta-
nulói létszám miatt, addig nálunk örven-
detesen egyre több gyermek születik. Ez 
persze tudjuk, feladatot is ró a városra. 
Azonban az egyre nehezebb gazdasági 
helyzetben, a kormányzati megszorító in-
tézkedések mellett nagyon nehéz eleget 
tenni a jogos szülői igényeknek. Persze 
egyszerűbb lenne azt mondanom, hogy a 
nagyarányú belterületbe vonásról nem is 
ez a képviselő-testület döntött. Mi azon-
ban anyagi lehetőségeinkhez mérten 
igyekszünk minél gyorsabban megoldást 
találni a problémára. Saját erőből nem 
várható el egyetlen önkormányzattól, így 
tőlünk sem, hogy bölcsődék és óvodák, 
majd később iskolák tucatját építsük 
fel majd tartsuk fenn. Ezért is érezzük 

nagyon fontosnak, hogy az elhelyezési 
gondok megoldásába bevonjuk mind a 
vállalkozókat, mind az egyházakat. Azt is 
látnunk kell ugyanakkor, hogy a jelenlegi 
demográfiai robbanás nem fog évtizede-
kig tartani, s az utána következő időszak-
kal is számolnunk kell a tervezés során. 

S hogy fáradozásaink és törekvése-
ink eredményekkel is jártak, illetve járnak, 
hadd soroljam fel a megvalósult tényeket. 
December elején adtuk át ünnepélyesen 
a lakótelepi Játszóház Óvoda megújult 
és két csoportszobával bővült épületét, 
ahol 50 óvodás elhelyezésére nyílt lehe-
tőség. A beruházáshoz uniós pályázati 
támogatást nyertünk. Az Eszterlánc Óvo-
da két csoportszobával történő bővítését 
azonban a jövő év elején már önerőből 
fogjuk megvalósítani. Egyrészt a ránk 
nehezedő szülői igények, másrészt a túl 
szigorú és bizonytalan pályáztatási me-
chanizmusok miatt. Még az idei évben 
befejezzük az 1. számú Bölcsődénkben 
azt az átalakítási munkát, amelynek 
eredményeként két új bölcsődei csoport 
kezdheti meg működését a jövő év ele-
jétől. Aki a Toldi lakópark környékén már 
megfordult, láthatta, milyen intenzitással 
zajlik a katolikus óvoda építése. Még az 
idei évben tető alatt lesz az épület, s a re-
mények szerint jövő év őszén közel 100 
gyermek veheti majd birtokba.

A helyi közlekedésről hadd mondjak 
annyit, hogy fenntartása jelentős terhet 
ró a városra, ugyanakkor jövő évben 
szeretnénk a felmerült gondokat és hiá-
nyosságokat orvosolni. Azt persze senki 
ne várja tőlünk, hogy a fővárosihoz ha-

sonló színvonalú tömegközlekedést tu-
dunk biztosítani. Bár volt olyan panaszos 
levél is, melyben a közelmúltban hozzánk 
költözött lakó azon méltatlankodott, hogy 
miért nem jár ki Dunakeszire a hármas 
metró. Ha lenne rá lehetőség, higgyék el, 
nem zárkóznánk el előle!

– Melyek azok a sikerek, eredmé-
nyek, amelyek még jellemzik a 2009. 
esztendőt?

– Az előbb felsorolt intézményi be-
ruházások mellett büszkén említhetem, 
hogy elkészült a 2. számú főút Dunakeszi 
déli részénél lévő csomópontjának kör-
forgalommá történő átalakítása. Szintén 
az idei évben kezdődött és jövőre be is 
fejeződik a csapadékvíz-csatorna kor-
szerűsítésének első fázisa egy 800 millió 
forintos beruházás keretében, melyhez 
uniós forrásból kaptunk támogatást.

Mindezek mellett a mai gazdasági 
helyzet ismeretében már az is komoly si-
kert jelent, hogy a működési stabilitásunk 
megőrzése mellett lehetőségünk volt fej-
leszteni is a várost.

– Az idén ősszel önkormányzati 
vezetők, közöttük Ön is, tüntetett az 
önkormányzatokat sújtó 2010. évi költ-
ségvetés intézkedései ellen. Ezek sze-
rint még borúlátóbban tekint a jövő 
esztendő elé, mint ahogy egy évvel 
ezelőtt tette?

– Az önkormányzatokat a jövő évi 
forráselvonások, s a költségek biztosí-
tása nélkül a hozzájuk telepített újabb 
feladatok szinte lehetetlen helyzet elé 
állítják. Az a jövő évi költségvetés, melyet 
sajnos még a város egyéni országgyűlé-
si képviselője is megszavazott, több mint 
300 millió forintot von el Dunakeszitől, 
vagyis minden itt élő embertől. Mert ez 
a pénz fog hiányozni az óvodák, iskolák, 
az egészségügyi ellátó hálózat fenn-
tartásából. Még mi sem tudjuk, honnan 
fogjuk a hiányzó összeget előteremteni, 
miközben a vállalkozások is sorra egyre 
kevesebb iparűzési adót képesek fizetni. 
Jelentősebb fejlesztésekre gondolni sem 
merünk. Célunk az, hogy megőrizzük a 
jelenlegi oktatási és egészségügyi ellátás 
színvonalát és a város működőképes-
ségét. S higgyék el, ez a mai viszonyok 
közepette nem is kis feladat.

De hogy ne csak a gondokról beszél-
jünk, itt szeretném megragadni az alkal-
mat, hogy városunk minden polgárának 
boldog és békés karácsonyi ünnepeket, 
s reményteli új esztendőt kívánjak!

L. A.

ö n k o r m á n y z a t
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A nyáron elhunyt Balogh Ferenc 
megüresedett képviselői helyének 
betöltésére időközi választást tartot-
tak a Dunakeszi 8. számú választó-
körzetben. A november 8-i válasz-
tásra 6 képviselő-jelölt szerezte meg 
a jelöltséghez szükséges ajánlószel-
vényeket, ám a kampány finisében 
a Jobbik színeiben indulási jogot 
szerzett Kaszás Imre visszalépett a 
Szeretem Dunakeszit! Civil Mozgalom 
támogatásával induló Bus Antal füg-
getlen jelölt javára. 

Az alagi városnegyedben lévő 8. 
számú körzetben élő választásra jo-
gosult 1777 választópolgár közül 469 
fő járult az urnákhoz – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Dr. Illés Melinda 
jegyző, a Helyi Választási Iroda ve-
zetője. A választáson a szavazópol-
gárok 26,39 százaléka élt szavazati 
jogával. A leadott szavazatok eredmé-
nyeként Bus Antal független jelölt 

nyerte el a képviselői mandátumot. A 
körzet új képviselője 216 szavazatot 
kapott, a második helyen végzett Dr. 
Thoma Csaba (Fidesz- KDNP) 165 
választópolgár szavazatát nyerte el. 
A harmadik helyen az elhunyt képvi-
selő özvegye, a függetlenként induló 
Baloghné Bitter Zsuzsanna végzett 
54 szavazattal, míg a negyedik he-
lyet a Lehet Más a Politika színeiben 
induló Lukácsi Bálint  szerezte meg 
22 szavazattal. Az MSZP színeiben 
induló Márkusné Kecsmár Ágnesre 7 
választópolgár adta le szavazatát.

Mint Dr. Illés Melindától megtudtuk, 
a választás rendben, rendbontás nél-
kül ért véget. 

Időközben Bus Antal, a 8. számú 
választókörzet új képviselője az ön-
kormányzat képviselő-testületi ülésén 
már esküt tett, s a független képvise-
lők számára fenntartott helyet foglalta 
el. 

(VETÉSI)

A független Bus Antal nyerte

az időközi választást
26,39 százalék volt a részvételi arány

Decemberre, figyelemmel az 
éves gazdálkodási eredmény ala-
kulására és felkészülve a jövő év 

eleji kormányzat által bejelentett 
gázár emelkedésre, újabb 6%-os 
hődíj csökkentést hajtunk végre, 
– tájékoztatta lapunkat Homolya 
József, a Termidor Kft. ügyvezető-
je, aki hozzátette: ezt a díjat szán-
dékaik szerint a fűtési idény végéig 
változatlanul hagynák. Emlékezte-
tett arra, hogy ez rövid időn belül 
már a harmadik árcsökkentés. Hi-
szen október 1-jétől a korábbi 3632 

Ft/GJ-ról, 11 százalékkal 3236 Ft/
GJ-ra, november 1-jétől pedig 2950 
Ft/GJ-ra 9 százalékkal csökkent a 
lakótelepi fogyasztók számára szol-
gáltatott hő díja. Annak ellenére, 
hogy az alapdíjak nem változtak, 
a fogyasztók által fizetendő havi 

fűtési teher lényegesen csökkent, 
a december elején kézhez kapott 
fűtési számla egy 35 m2-es lakás 
esetében hozzávetőleg 12-13 ezer 
forintot, egy 54 m2-es lakás ese-
tében 16-17 ezer forintot, egy 72 
m2-es lakás esetében pedig 21-22 
ezer forintot tartalmazott.

Jelenleg a fűtőmű a helyi 
távhődíj rendeletben foglalt ma-
ximált díjaktól jelentősen olcsób-
ban szolgáltat: a hődíj 3632 Ft/GJ 
helyett 2950 Ft/GJ, az összevont 
alapdíj 489 Ft/lm3/év helyett 414 
Ft/lm3/év – hangsúlyozta Kárpáti 
Zoltán lakótelepi önkormányzati 
képviselő, aki egyúttal a Termidor 
Kft. felügyelő bizottságának is tag-
ja. A képviselő véleménye szerint, 
fontos, hogy az egyre növekvő la-
kossági terheken az önkormányzat 
próbáljon enyhíteni. A lakótelepen 
élők számára, ahol a téli időszak-
ban komoly megterhelés a fűtési 
számla kifizetése, az immár har-

madik hónapja csökkenő árak 
nagy könnyebbséget jelentenek. 
Kárpáti Zoltán szerint ez is azt jel-
zi, hogy a cég vezetése felelősen 
gazdálkodik. 

 L. A.

Újra csökkent 

a távfűtés díja

Homolya József ügyvezető igazgató
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Milliárdos beruházás a
dunakeszi szennyvíztisztító telepen
Szabó Imre miniszter: Hét év alatt 56%-ról 70 %-ra nőtt a csatornahálózat hazánkban

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Kecskeméthy Géza, Dunakeszi polgármestere és Vogel Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója 
helyezte el az alapkövét annak a beruházásnak, amely közel 1,1 milliárd forintból valósul meg a dunakeszi szennyvíztisztító telepen. A fejlesztéshez 
a telep üzemeltetője a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) 600 millió forint uniós támogatást nyert el, melyhez 414 millió forint önrészt 
biztosít. Emellett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatósága 70 millió forinttal támogatja a be-
ruházást. A projekt eredményeként a szennyvíztisztító telep olyan tisztított szennyvizet bocsát ki, amely megfelel az Európai Unió határértékeinek.

A dunakeszi telephelyen tartott ün-
nepségen Vogel Csaba vezérigazgató 
köszöntötte a meghívott vendégeket, aki 
bejelentette, hogy az alapkő elhelyezésé-
vel kezdetét veszi egy olyan beruházás, 
amely több évtizeden keresztül szolgálja 
majd a régió szennyvíztisztítását, és kör-
nyezetvédelmét.  

Szabó Imre miniszter elmondta, 
hogy 2002 óta közel 10 ezer kilométer 
új főgyűjtőcsatorna épült hazánkban. A 
fejlesztések eredményeképpen ma már 
Magyarországon közel 40 ezer kilométer 
a kiépített csatornahálózat hossza. 

„A zöldtárca célja, hogy biztonságos, 
tiszta környezetet és egészségesebb éle-
tet biztosítson Magyarországon. Ennek ér-
dekében az elmúlt 7 évben folyamatosan 
javult a csatornázottság: 56%-ról 70%-ra 
nőtt, mintegy 700 ezer lakást kötöttek rá 
a szennyvízcsatorna-hálózatra, így mára 
közel 3 millióra nőtt a szennyvízcsatorna-

hálózat-

ba bekötött lakások száma” – hangsú-
lyozta Szabó Imre környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter a projektindító ünnep-
ségen. A DMRV az elmúlt években bevé-
teleinek közel 20 százalékát fordította fej-
lesztésekre, melyhez gratulált a miniszter. 
Szabó Imre szólt arról a hármas összefo-
gásról is – Európai Unió, a magyar állam 
és a DMRV - melynek köszönhetően 
elhelyezhetik az 1,1 milliárdos beruházás 
alapkövét. 

„Az uniós elvárásoknak megfelelő or-
szágos szennyvízprogram szerint 2015-
re a hálózattal összegyűjtött szennyvíz 
100 százaléka kizárólag biológiai tisztítás 
után kerülhet csak a befogadóba, és 
a csatornaellátottság országos szinten 
meg fogja közelíteni a 90 százalékot. A 
program megvalósítását segítik az uniós 
pályázati források az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervben, a KEOP-ban 2007-
2013 között 380 milliárd forint áll rendel-

kezésre szennyvízelveze-

tési és tisztítási projektek támogatására 
– tette hozzá a miniszter. 

Kecskeméthy Géza ünnepi kö-
szöntőjében kiemelte, hogy Dunakeszi, 
Göd és Fót már korábban is kistérségi 
együttműködés keretében igyekezett 
megoldani a szennyvíz elvezetését. A 
kilencvenes évek elején még kevesen 
gondolták, hogy a főváros északi agglo-
merációjában ilyen jelentős fejlesztések 
valósulnak meg, melynek tanúi lehetünk 
az utóbbi időszakban, mondta Dunake-
szi polgármestere. – Ezt példázza az is, 
hogy ezekben az években szinte meg-
duplázódott Fót és Dunakeszi lakossága, 
melynek következtében megnövekedett 
a közműterhelés is. Az önkormányzatok 
pályázati támogatásokkal mindhárom 
településen kiépítették a szennyvízcsa-
torna-hálózatot. Napjainkra alig van olyan 
ingatlan, amely nem csatlakozott a kör-
nyezetünk védelmét is szolgáló hálózat-
ra. Dunakeszin korábban a 2. számú főút 
mellett tapasztalható kellemetlen szag-
hatás és az Óceán árok túlterhelése is 
indokolta a szennyvíztisztító bővítését és 
korszerűsítését – húzta alá Kecskeméthy 
Géza, aki szerint a fejlesztés már nem 
tűrt halasztást. Bizakodóan szólt az 1,1 
milliárdos beruházásról, melynek megva-
lósítása jelentős terhet vesz le a DMRV 
Zrt. és az önkormányzatok vezetőinek 
válláról – mondta befejezésül Dunakeszi 
polgármestere, aki sok sikert kívánt a 
projekt munkálataihoz. 

Az ünnepi köszöntők után Szabó 
Imre miniszter, Kecskeméthy Géza pol-
gármester és Vogel Csaba vezérigazgató 
a meghívott vendégek tapsa közepette 
helyezte el az 1,1 milliárd forintból meg-
valósuló szennyvíztisztító alapkövét.

A DMRV Zrt. a dunakeszi szennyvíz-
tisztító telepen megvalósuló fejlesztéshez 
600 millió forint uniós támogatást nyert el, 
melyhez 414 millió forint önrészt biztosít. 
Emellett a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Vízügyi és Környezetvédel-

mi Központi Igazgatósága 70 millió forint-
tal támogatja a projektet.

A projekt keretében új, 3000 m³ tér-
fogatú levegőztető műtárgy, új utóülepítő 
műtárgy, új iszapvíztelenítő gépház léte-

sül, megvalósul az új rendszerű tisztított 
szennyvíz fertőtlenítés, létrejön egy iszap 
elősűrítő, valamint technológiaváltással 
egyes meglévő létesítmények átalakul-
nak. A fejlesztések 2010 szeptemberére 
valósulhatnak meg, 2011 tavaszán pedig 
a próbaüzemek is befejeződhetnek.

VETÉSI IMRE

FOTÓ:KESZIPRESS

Szabó Imre miniszter

Kecskeméthy Géza polgármester

Szabó Imre, Kecskeméthy Géza és Vogel Csaba helyezte el a szennyvíztisztító alapkövét
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Változások a helyi adókban 2010. január 1-től
Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbiakban szeretnénk felhívni szíves fi gyelmüket a változásokra, melyek 2010. január 1-től a lakosságot érintő helyi adók 

vonatkozásában hatályba lépnek. 

Dunakeszi Város Önkormányzata 
illetékességi területén lévő lakás és a 
nem lakás céljára szolgáló épületek, 
épületrészek után építményadó köte-
lezettség áll fenn. 

A Dunakeszi Város Képviselő-tes-
tülete által elfogadott építményadó, 
valamint az építmény után fizetendő 
helyi idegenforgalmi adó rendeletek-
ben foglaltaknak megfelelően Dunake-
szi Város Önkormányzata illetékességi 
területén lévő lakás és a nem lakás 
céljára szolgáló épületek, épületrészek 
után építményadó kötelezettség áll 
fenn, mely 2010. január 1. napjától az 
adókedvezményekre való jogosultság 
feltételeinek vonatkozásában változott. 

Az állandó lakosként bejelentke-
zett magánszemélyeknek járó 80-95 
% mértékű adókedvezményt 2010. 
január 1-től csak az veheti igénybe, 
aki szemétszállításra a Közüzemi 
Komplex Kft-vel korábban szerző-
dést kötött, és a tárgyév január 1-ig 
esedékes szemétdíjat megfizette. 

Az önkormányzati adóhatóság 
2010. január 1. napjától úgy állapítja 
meg az építményadó, illetve építmény 
után fizetendő idegenforgalmi adó 
kedvezményt, hogy figyelembe veszi a 
szemétszállítási szerződéseket, illetve 
azok esetleges díj hátralékait. Amely 
építményre vonatkozóan nem rendel-
keznek szemétszállítási szerződéssel, 
illetve érvényben lévő szerződés alap-
ján szemétszállítási díj hátralék van 
nyilvántartva, azon építmény után fize-
tendő építményadóra – a 2010. adóév-
ben először – nem vehető igénybe az 
állandó lakosoknak járó kedvezmény. 
Ugyanez vonatkozik az építmény után 
fizetendő idegenforgalmi adóra is. 

Azon társasházak esetén, amelyek 
szerződéssel rendelkeznek a Közüze-
mi Komplex Kft-vel, de fizetési hátralé-
kuk van, az ott lakó építményadó köte-
lezetteknek kell igazolni, hogy a közös 
költséget (és így az abba beépített 
szemétszállítás díját) a közös képvise-
lő felé megfizették. Az önkormányzati 
adóhatóság igazolásként elfogadja a 
közös költség csekkszelvényének má-
solatait, bankszámlás fizetés esetén a 

bankszámlakivonatokat, vagy a közös 
képviselő igazolását. 

Hangsúlyozzuk, hogy akinek a 
szemétszállítási díja rendezett, az a 
jövőben továbbra is jogosult a kedvez-
ményre.  

Az építményadó, valamint az 
építmény után fizetendő helyi ide-
genforgalmi adó rendeletek adó-
kedvezményekre való jogosultság 
feltételeiben történő változása miatt, 
azon adózók részére, akik nem ren-
delkeznek szemétszállítási szerződés-
sel, illetve érvényben lévő szerződés 
alapján szemétszállítási díj hátralékuk 
van nyilvántartva, az Adóhatóság az 
építményadó, és az építmény után fi-
zetendő idegenforgalmi adó összegét 
módosító határozatokat 2010. február-
jában postázza. 

Változás még, hogy az építmény-
adó bevallás nyomtatvány kiegészül 
egy új sorral, melyben az építményadó 
alanyai részletezhetik, hogy az ingatlan 
tulajdonának (egyéb vagyoni értékű 
jogának) megszerzését követően ki 
és mely időponttól van bejelentkezve 
az ingatlanba állandó lakosként. Ezzel 
a pontosítással az építményadó ked-
vezmény igénybevételi lehetőségének 
fennállását az adóhatóság könnyeb-
ben tudja vizsgálni. 

A Gépjárműadóról szóló 1991. évi 
LXXXII. törvény változása folytán 2010. 

január 1. napjától emelkedik a sze-
mélyszállító gépjárművek után fize-
tendő adó mértéke. Az adó mértéke 
20-45 forinttal lesz magasabb kilowat-
tonként, a gépjármű korától függően. 
A gyártási évben és az azt követő 3 
naptári évben 345 Ft/KW, a gyártási 
évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/
KW, a 8-11. naptári évben 230Ft/KW, a 
12-15. naptári évben 185 Ft/KW, a 16. 
naptári évben és az azt követő naptári 
években 140 Ft/KW. 

Külön új kategória lesz az adóalap 
szempontjából a légrugós, vagy azzal 
egyenértékű rugózási rendszerű nyer-
ges vontató, tehergépjármű, autóbusz, 
melyeknél az adóalap minden meg-
kezdett 100 kg után 1200,- Ft, az ezek-
től eltérő autóbusz, nyerges vontató, la-
kókocsi, lakó pótkocsi, tehergépjármű 
esetén az adóalap magasabb, minden 

megkezdett 100 kg után 1380,- Ft. 
A módosított adófizetési kötele-

zettséget tartalmazó határozatokat az 
adóhatóság 2010. március hónapban 
megküldi az adófizetésre kötelezettek 
részére. 

A jogszabályi változások mellett, 
fontos hangsúlyozni, hogy az adó ala-
nya változatlanul az a személy, aki a 
járműnyilvántartásban az év első 
napján üzemben tartóként szerepel. 
Amennyiben a gépjárműnek nincs 
üzembentartója, az adó alanya a tulaj-
donos. Az adóévre járó adót pedig az 
adóalany köteles megfizetni.

Év közben újonnan vagy újra for-
galomba helyezett gépjárműre vonat-
kozó adó alanya az, aki a forgalomba 
helyezés hónapjának utolsó napján a 
hatósági nyilvántartásban tulajdonos-
ként szerepel. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy gép-
jármű tulajdonjogának átruházása 
esetén, bejelentési kötelezettség áll 
fenn. Amennyiben sem az eladó, 
sem pedig a vevő nem tesz eleget 
a közlekedési igazgatási hatóság 
(körzetközponti jegyző, Okmányiroda) 
felé e bejelentési kötelezettségének, 
akkor a tulajdonátszállás bejelenté-
se évének utolsó napjáig a hatósági 
járműnyilvántartásba bejegyzett 
üzembentartó (ha nincs üzembentar-
tó, akkor a tulajdonos) az adó alanya, 
aki köteles az adót megfizetni. 

A volt gépjármű tulajdonosok szá-
mára sajnos sokszor csak akkor derül ki 
a bejelentés fontossága, amikor a gép-
járműadót kivető határozatot kézhez 
veszik. Az adóhatóság a gépjárműadó 
kivetéséhez szükséges adatokat a ha-
tósági gépjármű nyilvántartásból kapja, 
és aki ebben a nyilvántartásban autó 
üzembentartóként vagy tulajdonosként 
szerepel, az adófizetésre kötelezett, hi-
ába adta el esetleg évekkel korábban 
a gépjárművét, ha az átruházást nem 
jelentette be. 

Amennyiben a gépjármű tulajdon-
jogában bekövetkezett változást az 
átruházó korábbi tulajdonos legkésőbb 
a változás évének végéig bejelenti, 
akkor az átruházási szerződés meg-
kötésének időpontját követő év első 
napjától nem minősül adóalanynak. 
Ha a tulajdon átruházás tárgya forga-
lomból kivont gépjármű és az átruházó 
a változást a külön jogszabály szerint 
bejelentette, akkor a gépjármű forga-
lomba való visszahelyezését követő 
hónap első napjától nem minősül adó-
alanynak. 

Számtalan esetben előfordul, hogy 
az önkormányzati adóhatóságnál volt 
gépjármű tulajdonosok arra hivat-
koznak, hogy évekkel ezelőtt eladták 
a gépjárművet, és nem értik miért 
kapnak mégis gépjárműadót kivető 
határozatot évek múltán is. Amíg a 
tulajdonváltozás ténye nem kerül 
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Kecskeméthy Géza:

Segítenünk kell a 
bajbajutottakon

Ennek megfelelően például nem 
nyújtottunk  magas árfolyamkockáza-
tot hordozó jen és svájci frank devi-
zahiteleket vagy magas kamatozású 
fogyasztási kölcsönöket. 

A Banco Popolare Hungary azt 
vallja, hogy a hitelezési problémá-
kat elsősorban tudatos pénzügyi 
tervezés és kommunikáció útján kell 
megelőzni. Az ügyfeleinkkel kiala-
kított közvetlen és szoros kapcsolat 
lehetővé teszi, hogy bankunk folya-
matosan figyelemmel kísérje azok 
pénzügyi helyzetének alakulását, 
és időben elejét vegye a problémák 
kialakulásának. 

Természetesen, ügyfeleink sem 
mentesek a piac, vagy saját anya-
gi helyzetük romlásától, az egyéni 
és családi körülményeikben beálló 
esetleges problémáktól, amelyek a 
hitelek törlesztését veszélyeztetik 
vagy akadályozzák. 

Az esetlegesen felmerülő fizetési 
nehézségeket bankunk – méreténél 
fogva – minden esetben személyre 
szabottan és az ügyfél egyedi élet-
helyzetének függvényében tudja ke-

zelni. A fizetésképtelenség okainak 
feltérképezését követően, a Bank 
igyekszik rugalmas, emberséges és 
az ügyfél számára is elfogadható 
megoldást találni a probléma áthi-
dalására. Az okoktól függően a bank 
türelmi időt állapíthat meg az ügyfél 
számára, illetve indokolt esetben át-
ütemezheti a hitel futamidejét. 

A végrehajtási eljárást elkerü-
lendő, a Banco Popolare Hungary a 
legnehezebb esetekben is törekszik 
az együttműködésre, hiszen a peres 
ügyek egyik félnek sem használnak. 
A bankra jellemző ügyfélközpontúság 
jegyében, a Banco Popolare Hungary 
mindvégig átlátható folyamatokkal és 
nyílt párbeszéddel igyekszik mindkét 
fél számára megnyugtató választ 
találni a felmerült pénzügyi nehéz-
ségekre. 

Banco Popolare Hungary Zrt.,
Dunakeszi Fiók

2120 Dunakeszi, Fő út 41.;
Tel: (27) 391 804

bejelentésre, és így átvezetésre 
a hatósági járműnyilvántartáson, 
addig a gépjárműadót a korábbi 
tulajdonosnak kell megfizetnie, a 
törvény szerint. Minden gépjármű tulaj-
donos érdeke tehát, hogy a változást, 
az eladást bejelentse, és ezt köteles is 
megtenni, és megteheti a közlekedési 
igazgatási hatósági feladatokat ellátó 
bármely Okmányirodában. 

DUNAKESZI VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ADÓCSOPORT

A világgazdasági válság hatásai – egyes elemzők szerint – legsúlyosabban a 
devizahitellel rendelkezőket érinti. A japán jenben vagy svájci frankban eladósodott 
lakáshitelesek között ezrek vannak, akik a forint „gyengélkedése” nem tudják fizetni 
az „égbeszökött” havi törlesztő részleteket. A híradások az elmúlt hónapokban jó 
néhány kényszer kilakoltatásról számoltak be. Dunakeszin egy család kilakoltatása 
vált ismertté. Kecskeméthy Géza polgármester szerint ez az egy is sok. Noha azt 
nem tudni, hogy a városban hányan kerültek nehéz helyzetbe, ám a polgármester az 
esetleges nagyobb baj megelőzése érdekében konzultációra invitálta a Dunakeszin 
működő valamennyi bankfiók vezetőjét. Információnk szerint arra kérte a pénzinté-
zeteket – ha van olyan ügyfelük, aki önhibáján kívül nem tudja törleszteni adósságát 
- keressék meg azt a jogi és pénzügyi lehetőséget, hogy a bajbajutott családok feje 
fölül ne vigyék el a házat vagy a lakást. 

A Dunakeszi Polgár szerkesztősége valamennyi bankfióknak díjmentesen kínál-
ta fel, hogy az újság hasábjain tájékoztassák az olvasókat, az városban élő lakossá-
got a pénzintézetben alkalmazott   gyakorlatról. Az alábbi összeállításunkban azon 
bankfiókok szakmai tájékoztatóját közül, melyek éltek lapunk sajtónyilvánosságával. 

A SZERK.

A Banco Popolare Hungary Zrt.
megfontolt és felelős hitelezési politikájának köszönhetően 

bankunk Dunakeszi Fiókja jelenleg nem kezel törlesztési 

nehézségekkel rendelkező ügyfeleket. A hazai gyakorlattal 

ellentétben, ugyanis, a Banco Popolare Hungary kezdetektől 

fogva elzárkózott az ügyfelek részére fokozott anyagi terheket, 

vagy kiszámíthatatlan kockázatot hordozó szolgáltatásoktól. 

Pállné  Kovács Mária osztályvezető

Építményadó, valamint az épít-
mény után fizetendő idegenforgal-
mi adóval kapcsolatos tudnivalók

Dunakeszi Város Önkormányzata 
illetékességi területén lévő lakás és a 
nem lakás céljára szolgáló épületek, 
épületrészek után építményadó kö-
telezettség áll fenn. 

Az építményadó megfizetésére 
kötelezett személy az, aki a naptári év 
első napján az építmény tulajdonosa. 
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok 
tulajdoni hányadaik arányában adó-
alanyok. Amennyiben az építményt 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
vagyoni értékű jog terheli, az annak 
gyakorlására jogosult az adó alanya. 

Az adókötelezettség a használat-
bavételi, illetőleg a fennmaradási en-
gedély jogerőre emelkedését követő 
év első napján keletkezik. Az engedély 
nélkül épült, vagy anélkül használatba 
vett építmény esetén az adókötele-
zettség a tényleges használatbavételt 
követő év első napján keletkezik.

Az adó alapja az építmény m2-
ben számított hasznos alapterülete. 
Az adó éves mértéke lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész esetén az 
építmény hasznos alapterülete után 
800.-Ft/m2. Nem lakás céljára szolgá-
ló épület, épületrész esetén – az ipari, 
kereskedelmi övezeteket kivéve - az 
építmény teljes hasznos alapterülete 
után kereskedelmi, illetve szolgáltató 
tevékenység folytatására szolgáló 
építmény esetén: 800 Ft / m2, ezek 
közé nem sorolható építmény eseté-
ben: 600 Ft / m2

Lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész esetén adókedvezményt 
vehet igénybe az a magánszemély 
tulajdonos, akinek az év első napján 
az adókötelezettség alá eső ingatla-
nában érvényes bejelentett lakóhellyel 
rendelkező személyek laknak. Egy fő 
esetén az adókedvezmény mértéke 
80 %, két fő esetén 90 %, három fő 

esetén 94 %, négy vagy ennél több 
személy esetén az adókedvezmény 
mértéke 95 %. Magánszemély tu-
lajdonában álló, nem lakás céljára 
szolgáló építmény után, amelyet nem 
gazdasági tevékenység folytatására 
hasznosítanak (pl: garázs), a magán-
személy adóalanyt 75 %-os adóked-
vezmény illeti meg. Az a magánsze-
mély adóalany, aki az év első napján 
nyugdíjasnak minősül, bejelentésre 
50 %-os kedvezményben részesül, 
mely kedvezmény kizárólag tulajdoni 
hányada alapján és mértékében illeti 
meg. Ugyanez a kedvezményrendszer 
él az építmény után fizetendő idegen-
forgalmi adóban is. 

Az építményadó, valamint az 
építmény után fizetendő idegenfor-
galmi adó bevallást minden esetben 
felhívás nélkül, önként kell az önkor-
mányzati adóhatóság felé teljesíte-
ni, az adókötelezettség keletkezését 
vagy változását követő 15 napos 
határidőn belül. Adókötelezettség 
keletkezése esetén a használatbavé-
teli, illetőleg a fennmaradási engedély 
jogerőre emelkedését követő év első 
napjától – engedély nélkül épült, vagy 
anélkül használatba vett építmény 
esetén a tényleges használatbavételt 
követő év első napjától – számított 15 
napon belül. Adókötelezettség válto-
zása, például ingatlanvásárlás esetén, 
az új tulajdonos a tulajdonjog átszállá-
sától számított 15 napon belül köteles 
a bevallást teljesíteni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
Adózás rendjéről szóló törvény alap-
ján, az adóhatóság a magánszemélyt 
200.000,- Ft összegű – más személyt 
500.000,- Ft összegű - mulasztási 
bírsággal sújthatja, ha az bejelentési 
(bejelentkezési, változás bejelentési), 
adatszolgáltatási kötelezettségét ké-
sedelmesen, hibásan, valótlan adat-
tartalommal vagy hiányosan teljesíti, il-
letve ha bevallási kötelezettségét nem 
teljesíti. 
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A Budapest Bank működésének 
alapértéke a felelős hitelezés mellett 
az ügyfelek teljes körű tájékoztatása. A 
szerződés megkötése előtt különösen 
fontos, hogy az ügyfél a hitel felvételének 
minden részletével, kockázatával tisztá-
ban legyen. 

A megváltozott gazdasági körülmé-
nyek között különösen nagy hangsúlyt 
kap a felelős hitelezés, valamint a bank 
és az ügyfél közötti szoros együttműkö-
dés. A bank a fizetésképtelenné vagy 
csökkent fizetőképességűvé vált, egyet-
len otthonnal rendelkező ügyfelei ese-
tében olyan eljárásrendet követ, amely 
mindkét fél számára a legoptimálisabb 
megoldást kínálja. Ennek alapvető fel-
tétele, hogy az ügyfél együttműködési 
hajlandóságot mutasson a bank felé, így 
élhet a hitel törlesztőrészleteinek enyhíté-
sére vonatkozó lehetőségekkel, melynek 
eredményeként nem kerül sor árverésre 
vagy bírósági végrehajtásra.

A Budapest Bank a fizetésképtelen-
né vagy csökkent fizetőképességűvé vált 
lakossági ügyfeleivel a lehető legrövidebb 
időn belül felveszi a kapcsolatot. Ezekkel 
az ügyfelekkel a bank elsősorban arról 
egyeztet, hogy a késedelmes részletek 
megfizetésére, az adósság csökkentésé-
re hajlandóak illetve képesek-e.

A bank az együttműködési hajlan-
dóságot mutató ügyfeleit tanácsokkal és 
új megoldásokkal támogatja az ügyfél 
hitelvisszafizetési képességének előse-
gítését. A lehetőségek között szerepel:

a fix törlesztőrészletre való áttérés, 
az átmeneti tőkemoratórium, az átmeneti 
törlesztéskönnyítés, a futamidő hosszab-
bítása, a devizahitel forinthitellé történő 
alakítása, áthidaló kölcsön (köznyelvi 
nevén Lakásmentő Hitel).

Ingatlanfedezet mellett nyújtott lakos-
sági hitelek esetén az MKB Bank többfé-
le megoldást kínál a fizetési nehézségek 
kezelésére, amelyek segítségével Ön 
saját jövedelmi helyzetéhez igazíthatja 
havi törlesztőrészleteit. 

– Amennyiben önhibáján kívül el-
vesztette munkahelyét, romlott a vagyoni 
helyzete, vagy csökkent a jövedelme, és 
ezért átmenetileg minimális összeget ké-
pes bankunk felé törleszteni, a kormány-
rendeletben szabályozott LAKÁSMENTŐ 
ÁTHIDALÓ HITELT ajánljuk figyelmébe.

– Előfordulhat, hogy a háztartás be-
vétele nem nyújt megfelelő fedezetet a 
havi kiadásokra, ezért hiteltörlesztését 
átmenetileg mérsékelni szeretné. Ha 
jelenlegi törlesztőrészletének minimum 
50%-át, illetve legalább 25 000 forintot 
képes törleszteni, VÁLASZTHATÓ TÖR-
LESZTÉSŰ HITELÜNKRE hívnánk fel 
a figyelmét. Ezzel Ön – meghatározott 
időszakon keresztül – a jövedelméhez 
igazodó, előre rögzített törlesztőrészletet 
fizet.

– Ha az árfolyamváltozás jelentősen 
megemelte a havi törlesztési kötelezett-
séget, de a hitel felvételekor érvényes, 
alacsonyobb árfolyammal kalkulált 
törlesztőrészletet továbbra is tudná fizet-
ni, a FORINTBAN FIX TÖRLESZTÉSŰ 
DEVIZAHITEL nyújthat megoldást. Ez – 
a rögzített árfolyam miatt – egy évig nyújt 

védelmet az 
árfolyam-ingado-
zások ellen.

– Amennyi-
ben a jelenlegi 
törlesztőrészletét csak kisebb mértékben 
szeretné csökkenteni, javasoljuk Önnek 
a STANDARD ÁTÜTEMEZÉST, amely-
nek keretében tőkemoratóriumot vagy 
futamidő hosszabbítást igényelhet.

– Ha az elmúlt időszakban lejárt tar-
tozást halmozott fel, azonban mostanra 
anyagi helyzete megengedi a kölcsön 
késedelemmentes törlesztését, az ese-
dékes havi törlesztőrészlet teljesítése 
mellett RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLA-
PODÁS keretében lehetővé tesszük Ön-
nek a lejárt tartozás részletekben történő 
rendezését.

Annak érdekében, hogy megfelelő 
megoldást találjunk a problémájára, kér-
jük, már az első figyelmeztető jelek észle-
lésekor keresse fel bankfiókunkat.

További részletekért hívja 24 órás 
telefonos ügyfélszolgálatunkat, a 06 
40 333 666-os számon elérhető MKB 
TeleBANKárt, látogasson el a www.mkb.
hu honlapra, illetve keresse személyes 
pénzügyi tanácsadóinkat.

Helyi bankfiókunk elérhetősége:
Dunakeszi, Fő út 16-18.

Az UniCredit Bank is tapasztalta, 
hogy az életkörülményeik változása miatt 
ügyfelei egy részének nehézsége adódott 
hitele törlesztésével. Ezért elkészítette a 
Pénzügyminisztérium kezdeményezését 
jelentősen kibővítő saját Hitelkönnyítő 
csomagját is.

Az UniCredit Hitelkönnyítő csomagja 
azoknak az ügyfeleknek kínál megoldást, 
akik rövidebb-hosszabb ideig nehézség-
gel küzdenek hiteltörlesztésükben. A 
bank kezdeményezően, közvetlenül meg-
keresi nemcsak azokat az ügyfeleit, akik 
már késtek a devizaalapú jelzáloghiteleik 
törlesztésével, hanem megelőzési céllal 
azok számára is felajánlja hitelkönnyítő 
megoldásait, akik nincsenek késésben, 
de érdekli őket a lehetőség. Az együtt-
működésre nyitottan fogadja azokat az 
ügyfeleit is, akik maguk kezdeményezik 
a könnyítést.

Az UniCredit Bank széles hitelköny-
nyítő választékából az egyéni körülmé-
nyek, pénzügyi lehetőségek szakmai 
értékelése alapján ajánlja fel ügyfélének 
a személyére szabott, számára legin-
kább megfelelőnek tartott megoldást. Ha 
az ügyfélnek mégsem ez az út járható 
például további információk alapján, ak-

kor közös egyeztetés, felelős információ-
csere után a bank rugalmasan egy újabb 
egyéni megoldást dolgoz ki.

A hitelkönnyítés igénybevételének 
nincsenek előfeltételei, a szerződésmó-
dosításért az UniCredit nem számít fel 
banki költséget.

Az UniCredit Bank már több mint 
3000 ügyfelének nyújtott fizetéskönnyí-
tést, és több száz ügyfelével dolgozik 
együtt most is azért, hogy ők is élhes-
senek a hitelkönnyítéssel. Emellett az 
állami Lakásmentő csomag is elérhető 
az UniCreditnél, azaz megoldások igen 
széles skáláját kínálja a rászorulók 
vagy a későbbi kockázatokat megelőzni 
szándékozók számára. Az együttműkö-
désen alapuló, mindkét oldalról felelős 
megoldások sikeresek, az UniCreditnél 
a válságos hónapokban és azóta sem 
került sor kilakoltatásokra, éppen ellen-
kezőleg, a kölcsönös megértés és aktív, 
közös cselekvés megerősíti a bizalmat, 
megalapozza a hosszú távú ügyfélkap-
csolatokat.

Felelősen hitelez a Budapest Bank
Az immár 20 éves Budapest Bank számára kiemelten fontos a hosszú 
távú együttműködés, a kölcsönös előnyökön alapuló ügyfélkapcsolat. 
Ennek érdekében a gazdasági válság hatásáként ügyfelei körében 
felmerülő fi zetési nehézségek, vagy fi zetésképtelenség esetén a 
bank a kölcsönös érdekek alapján igyekszik megoldást kínálni.

Fizetési nehézségek kezelése 
az MKB Banknál Kedvező megoldások az

UniCredit Banknál
Rugalmas és átfogó Hitelkönnyítő csomag

OLVASÓ VÁROS 2009

B  A  N  K

A Raiffeisen Bank számos megoldási 
lehetőséget kínál nehéz helyzetbe került 
ügyfeleinek, így már több ezer hiteltör-
lesztési problémával küzdő ügyfelének 
nyújtott segítséget.

Azok számára, akiknek a meglévő 
hitele nem késedelmes, vagy a késedel-
met az igénylés benyújtásáig kiegyen-
lítik, a Bank meghatározott feltételek 
teljesítése esetén lehetőséget biztosít a 
meglévő hitel futamidejének növelésére, 
illetve jelzálogfedezetes hitelek esetén 
a törlesztőrészlet ideiglenes csökkenté-
sére. Deviza alapú forintban folyósított 
jelzáloghitelek és piaci kamatozású forint 
alapú jelzáloghitelek esetén mindkét fize-
tési könnyítési mód elérhető, kiegészítő 
kamattámogatású lakáshitelek és bár-
mely fedezetlen személyi kölcsön esetén 
pedig a futamidő hosszabbítható meg.

Azok, akik csak késve tudják meglé-
vő hitelük/hiteleik havi törlesztőrészletét 
fizetni, meglévő hiteleiket kiválthatják, 
illetve összevonhatják a Raiffeisen Új-
rakezdés Hitelen belül, amely megha-
tározott feltételek teljesítése esetén a 
hosszabb futamidő és az ideiglenesen 
csökkentett törlesztőrészlet révén meg-
könnyíti a fennálló tartozások visszafi-

zetését. A fedezetlen bankszámlahitel, 
a fedezetlen személyi kölcsönök és a 
hitelkerettel rendelkező kártyák bármely 
típusa esetén igényelhető az Újrakezdés 
Hitel ingatlanfedezetes és ingatlanfedezet 
nélküli formájában is. A jelzáloghitelek tí-
pusai az ingatlanfedezetes Újrakezdés 
Hitellel válthatók ki. 

Azon deviza alapú jelzáloghitellel 
rendelkező ügyfeleink számára, akiknek 
az Újrakezdés Hitel nem nyújt teljes körű 
megoldást, a „lakáshitel mentőcsomag-
ban” előírt feltételek teljesítése esetén 
elérhető a Raiffeisen Újrakezdés Plusz 
Hitel és a jelzáloghitelek minden típusa 
esetén igényelhető Áthidaló Kölcsön.

További információért érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunk 06-40-48-48-48-as te-
lefonszámán, vagy látogasson el bármely 
bankfiókunkba, illetve a www.raiffeisen.
hu honlapra, az itt megtalálható „Fizetési 
nehézség bejelentése” nyomtatványunk 
kitöltésével pedig jelezheti problémáját.

Számos megoldási lehetőség
a Raiffeisen BANK-nál

Dunakeszi Polgár10
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k u l t ú r a

Rangos pedagógiai díjat vehetett át a közelmúltban 
a Radnóti Miklós Gimnázium rajztanára, Lengyel István, 
akinek sokirányú pedagógusi és művészi tevékenysé-

ge városszerte ismert és elismert. Az idei 
esztendőben alapított Az év Mentora-díjat 

egy általános, egy középiskolai és egy, a 
felsőoktatásban tevékenykedő tanárnak 

adták át november 23-dikán a Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermé-
ben. 

A díjat ez év májusában alapította 
a rangos pedagógiai szakmai folyóirat, 

a Mentor Magazin szerkesztősége. A 
kezdeményezéshez kapcsolódott az 
Osztályfőnökök Országos Szakmai 
Egyesülete, a Független Pedagógus 
Fórum és a Tanárképzők Szövetsé-
ge. Felhívásukban a következőket 
fogalmazták meg: „Az oktatás-nevelés-

képzés minden szintjéről (az óvodáktól kezdve a kö-
zépiskolán és a felsőoktatáson, a pedagógusképzésen 
át a felnőttképzésig) keressük azokat a kiemelkedően 
tehetséges, sokoldalú, kreatív és innovatív pedagóguso-
kat, akik az új kor nevelői eszményét testesítik meg. Az 
átalakuló szakmát jelképezi díjunk neve is.”

Ez az első olyan átfogó elismerés, amely „ledönti” 
a válaszfalakat az oktatási-nevelési szintek között és 
egy egységes koncepció jegyében, azonos nevű díjjal 
jutalmaz minden pedagógust. A mentor szóval a hi-
vatás megújításának fontosságára kívánják felhívni a 
figyelmet, arra, hogy a pedagógus szó régi, tekintélyelvet 
idéző tartalmát egyre inkább fel kell váltania a háttérből, 
barátként, együttműködve segítő „mentor pedagógusi” 
mentalitásnak – Odüsszeusz fia atyai jóbarátjának, 
Mentornak a példája nyomán – elfogadva, hogy a mai 
társadalomban már nem a tanító, a tanár, nem az iskola 
a tudás egyetlen forrása. 

A meghirdetett díj rangját növelte, hogy fő támogató-
ként mellé állt a Magyar Innovációs Szövetség és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia. A fővédnöki tisztet Oláh 
György Nobel-díjas kémikus vállalta. A díj elnyeréséhez 
jelölhettek a szakmai szervezetek (nevelőtestületek, 
munkaközösségek stb.), szülői, civil szervezetek, diák-
szervezetek és egyének egyaránt.

A pályázatra 61 értékelhető ajánlás érkezett, melyet 
a tizenöt fős, neves oktatási szakemberekből, a tudo-
mányos, a művészeti és a sportélet kiválóságaiból álló 
bizottság értékelt. A testület elnöki tisztét dr. Pakucs 
János, a Magyar Innovációs Szövetség alapítója, tiszte-
letbeli elnöke töltötte be. 

A díjak átadására ünnepélyes külsőségek közepette 
került sor, melyen jelen volt dr. Kroó György, az akadé-
mia alelnöke. Gyarmati Szabó Éva, a Mentor-magazin 
főszerkesztője köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a 
díjazott pedagógusok tudásuk, képességeik legjavát 

adják át tanítványaiknak, s példát adnak ezzel környe-
zetüknek is.

Levélben köszöntötte a díjazottakat Oláh György, 
melyben kifejtette, hogy csak jól képzett fiatalsággal te-
remthet Magyarország távlatokat, s ezért sokat tehetnek 
az elhivatott, kreatív szellemű pedagógusok.

Az ünnepségen elismerő oklevelek, különdíjak, és 
életműdíjak átadását követően vehette át Kroó György 
akadémikustól a díjat és Cséri Lajos szobrászművész 
alkotását, a Mentort ábrázoló kisplasztikát Lengyel Ist-
ván művésztanár, „akinek teremtő művészi ereje, kariz-
matikus személyisége közösséggé kovácsolja iskolája 
tanárait, diákjait, városának lakóit”, olvasható az oklevé-
len. – Egy ilyen elismeréshez kell egy megértő család, 
kell egy mindenre nyitott iskolavezetés, egy segítőkész 
tantestület és kellenek a jó irányban befogadó gyerme-
kek. Nekik köszönöm az elismerést –  mondotta a díj 
átvételekor Lengyel István. 

    A tanárt, képzőművészt és színjátszórendezőt 
egy korábbi lapszámunkban, a Névjegy sorozatunkban 
bemutattuk olvasóinknak. Egy megfontolásra érdemes 
gondolatát idézném, melyet a díj átvételét követő be-
szélgetésünk során fogalmazott meg: – Úgy gondolom, 
ha az ember eredményt akar elérni a munkájában, ak-
kor közelebb kell kerülni a gyerekekhez. Talán ennek a 
módszernek van tartós hatása. Persze, eredményt csak 
azokkal lehet elérni, akik ezzel nem élnek vissza.

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELEI

Dunakeszi Polgár 11

akinek sokirányú pedagóg
ge városszerte
esztendőben 

egy általán
felsőoktatá

adták át 
Tudomá
ben.

A díj
a rangos 

a Mentor 
kezdemény
Osztályfőn
Egyesület
Fórum é
ge. Felh
fogalmazt

ké é i d i tjé ől

Lengyel István (jobbról) szaktekintélyek társaságában vette át a díjat

Az Év Mentora-
Díj kitüntetettje
Lengyel István

Sikeresen zárult a harmadik éve meghirdetett Olva-
só Város program, amelyet a városi könyvtár és az 1. Sz. 
Fiókkönyvtár, valamint az iskolai könyvtárak indítottak el 
az igényes, színvonalas olvasás érdekében. A fő célkitű-
zés most is az olvasás népszerűsítése volt, gyermekek 
és felnőttek is egy szépirodalmi mű elolvasásával nevez-
hettek a játékba. Idén közel 500-an adták le könyvtára-
inkban az elolvasott regényről, ifjúsági könyvről, meséről 
kitöltött adatlapot, de számításaink szerint ennél sokkal 
többen vállalkoztak egy könyv elolvasására.

Az alábbi díjakat sorsolás útján állapítottuk meg, és 
2009. december 12-én szombaton délután 16.30-kor vehe-
tik át a szerencsés nyertesek az Olvasó Város díjkiosztó 

ünnepségén, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban.
Az Olvasó Város program díjai és nyertesei:
Dunakeszi Város Önkormányzata Művelődési és 

Oktatási Bizottsága 10.000 Ft értékű könyvutalványa: 
Lajos Tamás, Fazekas Mihály Általános Iskola.

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 5000 Ft értékű 
könyvutalványa: Piller Rudolf, gyermekrészleg.

Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány 5000 Ft 
értékű könyvutalványa: Majkut Kristóf, Radnóti Miklós 
Gimnázium.

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 5000 Ft értékű 
könyvutalványa: Görbedi Szilvia, felnőttrészleg.

József Attila Művelődési Központ, 5000 Ft: Pillérné 

Sőthi Irma, felnőttrészleg. József Attila Művelődési Köz-
pont, 5000 Ft: Botka Ivett, felnőttrészleg.

Hircz Tamás képviselő úr díja, 5000 Ft: Kolláth Tün-
de, felnőttrészleg. Hircz Tamás képviselő úr díja, 5000 
Ft: Anca Irisz, Széchenyi István Általános Iskola. 

További díjak
10 db könyv a Kölcsey Könyvtártól: Botos László, 

Széchenyi István Általános Iskola Panyi József, 1. Sz. 
Fiókkönyvtár Baracz Kornél, Radnóti Miklós Gimnázium 
Migléczi Niké, Bárdos Lajos Általános Iskola Rábavölgyi-
Papp Tímea, 1. Sz. Fiókkönyvtár Gyarmati Réka, Faze-
kas Mihály Általános Iskola Gyenge Melinda, Radnóti 
Miklós Gimnázium Horpácsi Péter, Radnóti Miklós Gim-
názium Szeibert Rita, Széchenyi István Általános Iskola 
Gyuriczki Laura, gyermekrészleg.

Sikeresen zárult a harmadik éve meghirdetett Olva- ünnepségén, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban.
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Annak ellenére, hogy az idei esz-
tendőben a német kisebbségi ön-
kormányzat is nehezebb financiális 
helyzetbe került, mint az elmúlt esz-
tendőben és csak központilag, a mi-
niszterelnökség mellett működő illeté-
kes főosztálytól kapott két alkalommal 
egy szerény összeget, elégedetten te-
kintett vissza ez évi tevékenységükre 
dr. Mádl Antal professzor, a kisebbségi 
önkormányzat elnöke. Jelentős ered-

ményként könyvelte el a Lenau-díj 
létrehozását, melyet a város tanintéz-
ményeiben a német nyelvet átlagon 
felül elsajátító egy-egy diák, illetve 
egy, kiemelkedő tevékenységet végző 
német nyelvtanár részére adtak át a 
tanév végén. Ehhez kapcsolódóan 
pályázati pénzből és saját finanszí-
rozásból megjelentettek egy Lenau 
emlékkönyvet is.

Elnökségük egy tagjának kiválá-
sát követően kiegészültek Galántai 
Ambrussal, aki korábban betöltöt-
te a Magyar Köztársaság Római 
Nagykövetségének konzuli tisztét, 
majd a Los Angelesi főkonzulátuson 
dolgozott konzuli minőségben, vala-
mint alapítója a Magyar Paraolimpiai 
Bizottságnak és első elnöke is volt. 
Vállalta, hogy évente két alkalom-
mal lakásában eszmecserét szervez 
egy-egy, Németországot, annak uni-
ós szerepét, illetve a német-magyar 
viszony alakulását taglaló témában. 
A Szent István, a Széchenyi István 
illetve a Fazekas Mihály Általános Is-
kolákkal kötött együttműködési szer-
ződések értelmében évente – így az 

idei évben is –, a nyelvtanulásban ki-
emelkedő eredményt elért diákok ré-
szére önköltséges alapon kirándulást 
szerveztek német nyelvterületre. Az 
önkormányzat, iskolai javaslatra egy, 
a tanulásban kiemelkedő, de nehéz 
anyagi helyzetben lévő gyermek uta-
zási költségeit fedezte. A kirándulást 
követően vetélkedőt rendeztek arról 
a tájegységről, ahol megfordultak a 
gyerekek, s a versenyzésért könyv-
jutalmakat kaptak a fővárosban lévő 
német ház kiadványaiból.

Az idei esztendő kiemelkedő ese-
ménye volt a négy kisebbségi önkor-
mányzat által közösen megszervezett 
majális, amely mindenki számára 
érzékelhetően demonstrálta, hogy 
a Dunakeszin élő kisebbségeket a 
nyugodt, békés, kiegyensúlyozott te-
vékenység, nem pedig a békétlenség, 
a széthúzás jellemzi. 

Korábbi megállapodásuk értel-
mében a Farkas Ferenc Művészeti 
Iskolában évente két alkalommal 
német ének-, zene- és irodalmi es-
tet rendeznek. Az évzáró művészeti 
eseményre, melyen dr. Mádl Antal az 
idei esztendőt is értékelte, november 
27-én került sor.

A professzor úr nagy érdeklődés 
mellett november 5-én a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtárban A reformkor 
Közép-Európájának német nyelvű köl-
tője, Petőfi „előfutára” címmel előadást 
tartott Nikolaus Lenau (1802-1850) 
osztrák költő életéről és munkásságá-
ról. A költő – tudtuk meg az előadás-
ból – élete első tizennyolc esztendejét 
Magyarországon töltötte, Temesvár 
mellett született, édesapja osztrák, 
édesanyja magyar származású volt. 
Német nyelvű költészetének egyik fő 
témája az alföldi táj, az itt élő emberek 
sorsa volt. Több elbeszélő költeményt 
is írt a cigányságról, köztük a Miska ci-
gány a hegedűs címűt, mely előfutára 
volt Arany János Toldijának és Petőfi 
Sándor János vitézének. Korai beteg-
sége miatt élete utolsó hat esztendejét 
a döblingi pszichiátriai intézetben töl-
tötte, itt is hunyt el. A már említett, róla 
elnevezett díjjal Lenau munkásságát 
is népszerűsíteni kívánják városunk-
ban, jelentette ki dr. Mádl Antal.

KATONA M. ISTVÁN

FOTÓ: KÖLCSEY FERENC

VÁROSI KÖNYVTÁR ARCHÍV
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Évzáró értékelés
és előadás
Nikolaus Lenauról

Dr. Mádl Antal
A dunakeszi Szent Mihály Egyház-

község 2006-ban ünnepelte az öreg-
templom építésének 250. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból a jubileumi rendez-
vények szervezése mellett egyházközsé-
günk rendkívüli feladatra vállalkozott. Az 
akkori állapotában javíthatatlanná vált, 
és nem is a templom méreteire készült 
orgona helyett új hangszer építését ha-
tároztuk el. Elképzeléseink szerint az új 
orgona nem csak liturgikus célokat szol-
gálna, hanem a helyi zenei élet fontos 
eszközévé válhatna. 

Ezzel a tájékoztatóval az a célunk, 
hogy mindazokat, akik érdeklődéssel 
kísérték vállalkozásunkat, vagy adomá-
nyaikkal segítették az orgona építését, 
a jelenlegi helyzetről informálhassuk. 
Hosszú évek próbálkozásai, majd az 
utóbbi három év intenzívebb előkészítő 
munkája után, e nyár elejére összegyűlt 
az orgona építéséhez szükséges több 
mint 50 millió forint. Ezek után a nyár 
végén az egyházközség a szerződést 
is megkötötte a hangszerkészítő céggel, 
az építési költség egy részét előlegként 
kifizette, a maradék részét pedig a meg-
állapodás szerint letétbe helyezte. Az 
egyházközség képviselőtestületének 

több tagja meggyőződött arról, hogy a 
hangszer részeinek készítése a szerző-
désben vállalt ütem szerint halad. Min-
den reményünk megvan arra, hogy jövő 
év őszére a Szent Mihály napi búcsúra, 
de legkésőbb karácsonyra az új orgona a 
karzaton beépítve megszólalhat.  

Ezúton is megköszönjük minden 
adakozó támogatását. Jól eső érzéssel 
tapasztaltuk, hogy az egyházközség tag-
jain kívül, helyi és környékbeli vállalkozók, 
a Szent Mihály Alapítvány, Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata, a város Művelődési 
és Közoktatási Bizottsága és magánsze-
mélyek is önzetlenül segítettek céljaink 
elérésében. Úgy érezzük, hogy pontosan 
a mostanihoz hasonló nehéz időszakban 
érdemes felmutatni az összefogás ere-
jét, jelzést adni arról, hogy sokszor eltérő 
gondolkodású emberek is képesek jó 
ügy érdekében együttműködni. 

Támogatóink segítségét megköszön-
ve, áldott ünnepeket kívánnak az orgona-
építéssel megbízott egyházi képviselők
és                                             BÁN MIHÁLY

AZ EGYHÁZKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

ELNÖKE

Tájékoztató a befejezéséhez
közeledő orgonaépítésről

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre 
az Eudoxia20 Alapítvánnyal együtt-
működésben közösségi összefo-
gással Árpád-emlékmű emelését 
tervezi, amely dísze lenne város-
unk erre a célra kiválasztott köz-
terének. Honfoglaló fejedelmünkre 
emlékezve egy ilyen alkotással 
egyben fiataljaink magyarságtu-
datának elmélyítéséhez is hozzá-
járulnánk. Kérjük lakótársainkat, 
hogy ötleteiket és gondolataikat ez 
ügyben juttassák el hozzánk, szer-
vezőkhöz, a 06/30 361-45-15-ös 
telefonszámon.

Fontosnak tartjuk, hogy Árpád 
vezérünk szobra végre városunk-
ban is elfoglalja méltó helyét. Biz-
tosak vagyunk abban, hogy még 
unokáink is büszkék lesznek azok-
ra, akik részt vettek e nemes cél 
mielőbbi megvalósításában.

Kezdeményezésünkkel egyet-
értenek városunk kitüntetettjei (ifj. 
Bauer Márton világbajnok kajak-
válogatott, Dér Győző szobrász, dr. 
Kisida Elek a Százak Tanácsának 
a tagja, Kollár Albin ny. iskolaigaz-
gató, Szakáll Lászlóné ny. iskola-
igazgató, Száraz György lósport 
szakíró), valamint Szörényi Leven-
te Kossuth-díjas művész.

Az Árpád-emlékmű tervezésére 
és kivitelezésére a Dunakeszi Civi-
lek Baráti Köre és az Eudoxia20 
Alapítvány a közeljövőben pályá-
zatot fog kiírni.

ANTAL ATTILA NY. MÉRNÖK,
BLIHA TIBOR NY. MÉRNÖK,

SKRIPECZKY ISTVÁN NY. GIMNÁZIUMI

TANÁR, TEL: 06/30 361-45-15,
CSOMA ATTILA A KÖLCSEY F. VÁROSI 

KÖNYVTÁR IGAZGATÓ-HELYETTESE, 
DR. THOMA CSABA KÖZGAZDÁSZ.

Történelmi nagyjainkra emlékezve…

Állítsunk közösen szobrot 
Árpád Fejedelem tiszteletére
Tájékoztató felhívás!
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Gyökerek és szárnyak

Pedagógiai módszertani napok

Két vezérgondolat jegyében zajlott le november 
18-27. között Dunakeszin a XV. Közoktatási konfe-
rencia és pedagógiai módszertani napok. A család 
és óvoda-iskola együttműködésének újragondo-
lása mellett a programsorozat másik sarkalatos 
témája a kompetencia alapú oktatás céljának és 
eszközrendszerének megvitatása, gyakorlati be-
mutatása a tanulók képességfejlesztésének meg-
valósítása érdekében.

A másfél évtizedes múltra visszatekintő ren-
dezvénysorozat ismét bebizonyította létjogosult-
ságát. Beérett az a törekvés, hogy a kistérség 
pedagógus társadalmának váljék közös ügyévé, 
emellett az értékes és változatos bemutató órák 
sorozatában a dunakeszi tanintézmények mellé 
csatlakozott a fóti Németh Kálmán Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola is. Reméljük, jövőre 
még több kistérségi iskola követi a példát. 

Ugyancsak a kistérségi nyitás másik jele, hogy 
november 20-án Babicz László Mogyoród polgár-
mestere köszöntötte megnyitó beszédével a szép 
számban megjelent pedagógusokat a Radnóti 
Miklós Gimnázium aulájában a pedagógiai napok 
hivatalos megnyitóján. Köszönetét fejezve ki a 
pedagógusok munkájának, egy Goethe idézettel 
adott hangsúlyt mondandójának: „A legtöbb, amit a 
gyermeknek adhatunk, a gyökerek és szárnyak.”

Megköszönte a szervezőknek a színvonalas 
program összeállítását ünnepi köszöntőjében 
Seltenreich József, Dunakeszi város Önkor-
mányzata művelődési, közoktatási, sport és ifjú-
sági bizottságának elnöke. Hangsúlyozta, hogy a 
szakmai előadók olyan új ismereteket adnak az 
egyébként nehéz helyzetben lévő pedagógusok-
nak, amelyek fontos elméleti muníciót jelenthetnek 
gyakorlati munkájukban.

Emlékezetes előadást tartott a megnyitó napján 
dr. Ranschburg Jenő egyetemi tanár. A család és 
a gyermekek kapcsolatáról szólva kiemelte, hogy 

a korábbi évtizedekhez hasonlítva megváltozott a 
családmodell. Megváltoztak a gyermekek is, sza-
badabbak, sok esetben nehezen kezelhetők. El-
terjedtek a csonka családok, s az is mindennapos, 
hogy a szülők egész nap dolgoznak s csak este, 
kis időre találkoznak egymással szülők és gyere-
kek. Sajnos, a mai pedagógusképzés még nem 
igazodott kellőképpen ezekhez a változásokhoz, 
fejtegette az előadó. Nagy tetszést váltott ki elő-
adásának az a része, amelyben az ismert mese, 
a Micimackó állatfiguráiról modellezte a különböző 
gyerektípusokat.

A módszertani napok zavarba ejtően sokszínű, 

mintegy ötven program kínálata, ezen belül a be-
mutató órák gazdag választéka nehéz döntés elé 
állította az érdeklődőket. Már a megnyitót meg-
előzően, 18-án telt házas látványfizikai bemutatót 
tartott a gimnázium aulájában Härthlein Károly a 
Budapesti Műszaki Egyetem tanszéki mérnöke. A 
későbbi napok programjai közül a teljesség igé-

nye nélkül említve, kiemelkedett Labáth Ferencné 
előadása az óvodai kompetenciafejlesztésről, az 
Élet az őskorban címmel rajzórai kompetencia-
nevelés bemutató Duszáné Majtényi Aliz tanárnő 
vezetésével a Szent István Általános Iskolában. 
Kiemelkedett a Fazekas Mihály Általános Iskolá-
ban a napközis munkaközösség játszóház bemu-
tatója Termésnap címmel, valamint Taksás Gábor 
drámapedagógus vezetésével a Szeretet az élet 
című dramatikus játék és improvizációs bemuta-
tó a Széchenyi István Általános Iskolában. Mind-
emellett sokan keresték fel a tankönyvkiadók be-
mutatóit, a kísérő programokat, köztük a Révész 
István Helytörténeti Gyűjteményt, melyet Szakáll 
Ferencné és Szőke Kálmánné mutatott be az ér-
deklődőknek, valamin Hirschberg Attila rendhagyó 
történelemóráját a Késő Római kori Kikötő Erőd 
kiállítóhelyén.

A módszertani napokat értékelve Langmayer 
Katalin főtanácsos közoktatási ügyintéző köszöne-
tet mondott a rendezvény támogatóinak, Dunakeszi 
Önkormányzatának és a Kistérségi Társulásnak. 
Nagy hangsúlyt kapott a programokon a szülők és 
a pedagógusok együttműködése a nevelés folya-
matában, majd a következőket fogalmazta meg: 
„Szinte minden programban kiemelték az előadók 
a családok mindenekfeletti szerepét, hiszen a szü-
lői mintaadás végigkíséri az embert élete végéig, 
ezeket az alapokat egyetlen oktatási intézmény 
sem tudja pótolni. Hangsúlyozták a gondoskodó, 
odafigyelő szeretet fontosságát és azt, hogy boldog 
gyermeket csak boldog szülő tud nevelni.”

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELEI

Seltenreich József

Dr. Ranschburg Jenő



Városi Helytörténeti Vetélkedő

k u l t ú r a

2009. november 14-én a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában minden Dunakeszi körül forgott, ugyanis ezen a napon volt 

idén a mára már hagyománnyá vált Városi Helytörténeti Vetélkedő. A versenyző diákoknak és felkészítő tanáraiknak is egy-

aránt emberpróbáló feladat volt a versenyt megelőző két hónapos tanulással töltött szakasz.

De mit is jelent tulajdonképpen maga 
a helytörténet? A helytörténet fogalma 
kettős értelemben használható: egyrészt 
jelöli az adott hely múltját és az arra 

vonatkozó feltárt forrásokban rejlő infor-
mációkat, másrészt a történettudomány 
egy irányának megnevezésére is szolgál, 
amely az adott hely múltját és a helyhez 
kötődő történelmi eseménysorozatokat 
mutatja be a rendelkezésre álló források 
segítségével.

A vetélkedőt ötletgazdája Harangozó 
Katalin, a Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola tanárnője volt, idén a gimnázi-
umból és négy általános iskolából össze-
sen hét csapat mérhette össze tudását.

A vetélkedőt megelőző felkészülési 
szakaszban a diákok – azon túl, hogy sa-
ját iskoláján belül felkészítő tanáraikkal 
együtt tanultak – részt vettek közös fel-
készülési foglalkozásokon is a szervező 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
falain belül.

Talán az egyik legizgalmasabb feladat 
az idegenvezetés volt idén is. Ez egy elő-
zetes feladat volt, ami azt jelenti, hogy a 
szombati versenyt megelőző héten az is-
kolás csapatokból kijelölt idegenvezetők 
a felkészítőkkel és a zsűri tagjaival együtt 
buszra szálltak és az előzőleg kisorsolt 
és megadott városi útvonalon életszerű 
buszos idegenvezetést tartottak. Azon 
túl természetesen, hogy a feladat nagyon 
izgalmas volt és a kijelölt idegenvezetők 
ügyesen megtanulták a saját útvonalukra 

eső nevezetességekről a tudnivalókat, 
néhol komoly nehézségbe ütközött az a 
tény, hogy a busz haladt, hiszen egy-egy 
útvonalon belül annyi látnivaló található, 

hogy néhány útszakasz esetében a talp-
raesett csapattagok különböző közbeik-
tatott megállókat jelöltek ki. Az idei év leg-
jobb idegenvezetője az Overdose névre 
keresztelt győztes csapatból került ki. A 
Bárdos Lajos Általános Iskolából érkezett 
Wágner Edit beszámolójából rengeteg 
fontos, pontosan összeszedett informáci-
ót tudhattunk meg többek között például 
a Szenti Imre templomról.

A verseny kiváló házigazdája Kár-
páti Zoltánné igazgatónő volt, aki mint 
magánszemély hagyományt teremtett 
a tavalyi vetélkedő során, ugyanis díjat 
alapított és a legsikeresebb riportert kü-
lön megjutalmazta, valamint a nyertes 
csapat tagjai számára is ő ajánlotta fel a 
jutalomajándékokat.

A zsűri elnöke természetesen el-
maradhatatlanul Szakáll Lászlóné Lujzi 
néni, kinek vezetésével a Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény Dunakeszi 
igazi kincsestára. Mellette idén új zsű-
ritagként nagyon fontos megemlíteni 
Szőke Kálmánnét, aki a verseny elején 
rövid köszöntőt is mondott, valamint a 
felkészülés során a csapatok számára 
részletesen bemutatta a paraszti kony-
ha kellékeit. A Dunakeszi Helytörténeti 
Szemlében megjelent cikkei komoly 
segítséget jelentettek a felkészülési 

idő alatt, a versenyen a kenyérsütéssel 
kapcsolatos kérdések megválaszolása 
mellett a különböző használati tárgyak 
bemutatása során is igen hasznosnak 
bizonyultak ezek az ismeretek. Ahogy 
már a korábbi években, úgy idén is a 
zsűritagok között volt Csonka Mária a 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazga-
tónője, Csoma Attila helytörténész, Dúló 
Károly filmrendező, Juhász Ádám az ön-
kormányzat közművelődési referense és 
Száraz György helytörténeti kutató is. A 
mai zsűri tagjai közül ő az egyetlen, aki a 
legelső versenytől kezdve a megmérette-
tés bíráló bizottságának tagja. A verseny 
fővédnöke Dunakeszi város díszpolgára 
Dallos Gyula örökös magyar bajnok díj-
lovagló volt.

A koradélutánba is átnyúló izgalmas 
vetélkedőn a bemutatkozást követően 

egyre nehezebb faladatokkal találták 
szembe magukat a versenyzők. Ilyen 
volt például a korabeli paraszti konyha 
használati tárgyainak bemutatása mel-
lett a két világháború között üzemelő 
vendéglátóipari egységek felismerése és 
megnevezése egy csak az utcaneveket 
tartalmazó vaktérkép alapján. Különös 
öröm volt számomra, hogy ebben, egy 
korábbi helytörténeti írásomhoz kap-
csolódó feladatban a Széchenyi István 
Általános Iskola két csapata kimagaslóan 
jeleskedett, csak ők kaptak maximum 
pontszámot a megoldásért. A feladat 
megoldása után a nézők számára az 
önként vállalkozó Alagi négyes csapat-
ból Csepeti Tamás rendkívül pontosan, 
magabiztosan és ügyesen ismertette a 
vendéglők neveit illetve pontos elhelyez-
kedését. Kiemelt szerepet kapott idén a 
verseny feladatainak összeállítása során 
városunk két jubiláló temploma: az idén 
70 éves evangélikus templom és a 65 
éve felszentelt Jézus Szíve templom is. 
Végül a villámkérdések és a mozaikkép 
felismerése jelentette a nap csúcspont-
ját.

A gyerekek jól felkészülten, maga-
biztosan, a hosszú és szoros küzdelem 
eredményeként a dobogó legfelső fokára 
végül a Bárdos Lajos Általános Iskola 
Overdose névre keresztelt csapata áll-
hatott fel, kinek rutinos tagjai immár har-
madszor jöttek versenyezni. A győztes 
csapat tagjai: Havasi Viktória, Horváth 
Viktória, Simon Cseng és Wágner Edit, 
felkészítőjük pedig Baloghné Bozsó 
Judit tanárnő és Szabó Gábor egykori 
versenyző, az ELTE földrajz-ének szakos 
hallgatója volt. A második és harmadik 
helyek büszke tulajdonosai a Széchenyi 
István Általános Iskola diákjai lehettek, 
felkészítésüket Sirák Margit tanárnővel 
közösen nagy-nagy örömmel végeztük. 
A második helyen végzett Alagi négyes 
néven szereplő csapat tagjai között – 
ahogy frappáns bemutatkozó szövegük-

ben is hallhatták a nézők – Anca Iris a 
használati tárgyak profi ismerője, Dian 
Fanni az évszámok és helyek zsonglőre, 
Vasanits Flóra a mosás és kenyérsütés 
nagymestere és Csepeti Tamás az ide-
genvezetők gyöngye szerepelt. A dobo-
gó harmadik fokára a Széchenyi csapat 
talpraesett nyolcadikosai állhattak: Lódi 
Roland, Magyarosi Attila, Nyitrai Zoltán 
és Varga Noémi.

Úgy gondolom, szép hagyomány a ve-
télkedő, hiszen egy-egy nemzet, ország 
múltja, jelene jelentékeny részben a helyi 
jelenségekből, folyamatokból tevődik ösz-
sze. Ezeknek a helyi mikrostruktúráknak 
a tanulmányozása és részletes, szinte 
már mikroszkopikus feltárása az egyik 
legfontosabba alapeleme és egyben fel-
tétele is a makro világ, vagyis ebben az 
értelemben hazánk megismerésének 
és bemutatásának. Feltartóztathatatlanul 
globalizálódó világunkban ezek a helyi 
értékek, valamint hagyományok jelentik 
a biztos fogódzót, a lelki és erkölcsi tá-
maszt.

KÉP ÉS SZÖVEG:
LEGINDI TÍMEA



A 19 és 42 év közötti korosztályból – amelyet legin-
kább érintett a sorozás – alig maradt férfi a községben. 
Alagon a lóversenyzés teljesen leállt, mivel a háborúra 
való tekintettel a Magyar Lovaregylet az év hátralevő 
versenyeit törölte. A versenyzés amúgy is nehezen ment 
volna, mivel az istállók személyzete közül nagyon sokan 
megkapták a behívójukat. A behívottak tekintetében 

azonban nemcsak a lovászokra és a segédmunkásokra 
kell gondolnunk, hanem a trénerekre és istállótulajdo-
nosokra is, így túlzás nélkül lehet tehát mondani, hogy 
minden rendű és rangú ember kivette a részét a honvé-
delemből. Íme néhány példa.

Paxy Kornél idomár 1914. júliusában vonult be és 
1918. november 20-én szerelt le, azaz a háború teljes 
ideje alatt szolgált. Kétszer tüdőlövést szenvedett, ka-
tonai helytállásáért megkapta az ezüst, majd az arany 
vitézségi érmet és a III. osztályú Vaskoronarendet is. A 
II. huszárezredben szolgált Csenovits Arzén, a későbbi 
neves idomár, aki 1915-ben, 18 évesen vonult be a sereg-
be és 95 hét frontszolgálatot teljesített. Ő is sebesülési 
éremmel tért haza. Hesp József idomár a 4. honvéd 
huszárezred hadnagyaként vonult az orosz frontra, ahol 
1915. március 22-én Przemysl elestekor fogságba került. 
Oroszország távoli vidékeire vitték, ahonnan viszon-
tagságos körülmények között 1920-ban szökött haza. 
Rajtuk kívül még számtalan községi vezetőt, értelmisé-
git és a település életében fontos szerepet játszó 
személyt említhetnénk a hadba vonultak között. 
A teljesség igénye nélkül a nevesebbek 
közül frontszolgálatot teljesített: Ba-
kos Sándor későbbi iskolaigazgató, 
Kis Gusztáv a község aljegyzője, 
Issekutz Gyula idomár, Kirner A. 
Bertalan református l e l -

kész, dr. Klekkner Mihály ügyvéd, Németh Gyula bankhi-
vatalnok, id. Örményi István későbbi törvénybíró, Binder 
Ottó díjlovagló, Futaky László pályamérnök, Jeszenszky 
Elemér idomár-istállótulajdonos, Szigeti Nándor idomár, 
valamint a későbbiekben Alagra költözők közül dr. Bayer 
Emil községi orvos, és Konrád Ignác festő.

Már a háború első heteiben széles körű összefogás 
indult a hadba vonultak családtagjainak a megsegítésé-
re, hiszen ezek a családok gyakran az egyelten kenyér-
keresőt veszítették el a háborúval. Az ő támogatásukra 
a község segélyalapot hozott létre. 1914. október 11-én a 
jegyző felhívására újabb gyűjtés indult, amelynek a célja 
egy hadikórház létrehozása volt. Mint ismeretes ez a há-
ború minden korábbinál nagyobb emberveszteséget ho-
zott: a négy év alatt a Monarchia sebesültjeinek száma 
meghaladta a három és félmillió főt. Ekkora tömeget a 
korabeli kórházrendszer a normál kórházi ellátás mellett 
nem tudott fogadni. Ezért minden nagyobb település és 
üzem felszólítást kapott hadikórházak létesítésére, ahol 
a frontokról hátrahozott katonákat kezelték. Dunakeszin 
két hadikórház is működött, Alag község a lovaregylettel 
karöltve alakította ki saját 50 ágyas hadikórházát a Geist-
telepen. A kórházakban a magyar sebesültek mellett el-
látták a hadifoglyokat is, akik szintén tízezrével érkeztek 
a csatákból az ország különböző területeire.

A háború miatt hamar hiány mutatkozott a főbb 
megélhetési cikkek területén. 1915-ben bevezették a 
kenyérjegyet, a vármegyéről hozott lisztet a községhá-
zán osztották ki az embereknek. Egy 1916. november 
14-én kelt iratban azt olvashatjuk, hogy gondot okozott 
a község lakosainak zsírral való ellátása is. A szomszé-
dos Dunakeszin könnyebben orvosolták az ilyen jellegű 
problémákat, de Alagon alig volt háztáji, az embereknek 
nem volt földje. Az egyetlen számottevő gazdálkodó a 
lovaregylet volt, amelynek majorsága nehezen tudott 
megbirkózni azzal a feladattal, hogy már nemcsak a 
több száz alkalmazott és a telivérek élelmezését kell 
biztosítani, hanem egy egész község ellátásában kell 
segédkeznie.

Időközben néhány futammal újraindult a lóverseny-
zés. Nagy gondot okozott ugyanis, hogy a 

telivérek hónapokon keresztül verseny 
nélkül álltak, amely nem tett jót az erő-
létüknek. 1915. májusában öt, június-
ban pedig három versenynapot tartot-

tak Alagon, de a háború miatt továbbra 
is nagyon szerény körülmények között. 

A meetingeken csak meghívott közönség 
vehetett részt, nevezési díj nem volt, fo-
gadni pedig egyáltalán nem lehetett. Au-

gusztusban és ősszel tovább folytatód-
tak a versenyek a városligeti 

pályán, és a Király-díjon 
kívül az év összes fon-
tos versenyét 

lefutották. A következő években is rendeztek versenye-
ket, ezeknek a helyszínei Alag, Káposztásmegyer és a 
Városliget voltak. A vidéki versenytereken nem tartottak 
futamokat.

A hosszú háborús évek alatt az otthon maradottak, 
amivel csak tudták segítették a katonákat és családja-
ikat. 1917. áprilisában az Alagi Nőegylet segítségével 
gyermekmenhely létesült a községben. A fronton szol-
gálóknak rendszeresen küldtek segélycsomagokat – ezt 
gróf Pejacsevich Albertné szervezte. A község tehető-
sebbjei mind jegyeztek hadikölcsönt, amelyre öt és fél 
százalékos kamatot adtak. A kamatok azonban nem 
tudtak lépést tartani a megugró inflációval, így a kötvé-
nyek hamar elértéktelenedtek. Az 1918-ban hadikölcsönt 
jegyzők listája a levéltárban fennmaradt, a legtöbbet 
jegyzők szinte kivétel nélkül híres alagi személyiségek: 
Magyar László, Pretzner Imre, gr. Pejacsevich Albert, 
id. Fries János, Gombolai Ferenc, Szigeti Nándor, Mol-
nár Gyula és még sokan mások. A legtöbbet befizető 
Magyar László (a lovaregylet vezértitkára) 15.266 arany-
korona hadikölcsönt jegyzett, amely óriási összeg volt. 
Összehasonlításul egy Pavilonban tartott jótékonysági 
bál nyeresége – mint ahogy az előző havi írásunkban 
közöltük – 300 koronát tett ki, így az összeg vélhetően 
Magyar több évi fizetése lehetett.

A több mint négy évig tartó, váltakozó szerencsé-
vel zajló küzdelmek 1918 őszén a központi hatalmak 
vereségével véget értek. Magyarország óriási katonai 
veszteséget szenvedett: Horvátországgal együtt szá-
molva a 3,4 millió besorozottból 530 ezer veszett oda, 1,4 
millió katona sebesült meg, és több mint 830 ezer esett 
fogságba. Alag község pontos veszteséglistáját nem is-
merjük. A lovaregyleti kápolna falán 34 háborús elesett-
nek állítottak emléket, de ez a szám ennél bizonyosan 
nagyobb, hiszen a levéltári forrásokkal és a személyes 
visszaemlékezésekkel kiegészülve eddig 48 háborús 
hős nevét ismerjük. Az országos arányok tekintetében a 
sebesültek, rokkantak és hadifoglyok száma jóval meg-
haladhatta a százat, azaz elmondható, hogy legalább 
minden negyedik alagi férfit súlyosan érintett a háború.

Cikksorozatunk közvetkező részében Alag 20-as 
éveinek ismertetésével foglalkozunk.

CSOMA ATTILA

HELYTÖRTÉNÉSZ
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Időközben néhány futammal újraindult a lóverseny-
zés. Nagy gondot okozott ugyanis, hogy a

tetetetetttttttttttttttttttt livérek hónapokon keresztül verseny
nnnnnénnnnnnnnnn lkül álltak, amely nem tett jót az erő-
létüknek. 1915. májusában öt, június-
ban pedig három versenynapot tartot-

tak Alagon, de a háború miatt továbbra
is nagyon szerény körülmények között.

A meetingeken csak meghívott közönség
vehetett részt, nevezési díj nem volt, fo-
gadni pedig egyáltalán nem lehetett. Au-

gusztusban és ősszel tovább folytatód-
tak a versenyek a városligeti

pályán, és a Király-díjon
kívül az év összes fon-
tos versenyét 

j
vereségével véget értek. Magyaro
veszteséget szenvedett: Horvátors
molva a 3,4 millió besorozottból 530 
millió katona sebesült meg, és több
fogságba. Alag község pontos vesz
merjük. A lovaregyleti kápolna falán
nek állítottak emléket, de ez a szá
nagyobb, hiszen a levéltári források
visszaemlékezésekkel kiegészülve
hős nevét ismerjük. Az országos ará
sebesültek, rokkantak és hadifoglyo
haladhatta a százat, azaz elmond
minden negyedik alagi férfit súlyosa

Cikksorozatunk közvetkező ré
éveinek ismertetésével foglalkozunk

1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia – válaszul a szarajevói merényletre 

– hadat üzent Szerbiának, ezzel kitört az első világháború. Három nappal később a 

Monarchiában elrendelték a teljes mozgósítást, ennek során Magyarország területé-

ről mintegy hárommillió embert szereltek fel. Alagról és Dunakesziről mintegy 549 főt 

soroztak be néhány hét alatt, amelynek következtében a települések élete gyökeresen 

megváltozott. 

Alag centenárium XII.

Az első világháború

h e l y t ö r t é n e t
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Különös varázsuk van advent ide-
jén a templomoknak, mert az áhítatos 
csendben meghallhatjuk az angyalok 
szárnysuhogását, az orgona elszálló 
hangjával küldünk imát szerettein-
kért, élőkért és megholtakért.

Karácsony előtt a szívünk is 
jobban megnyílik, s amikor becso-
magoljuk ajándékunkat, legyen az 
bármilyen szerény, a lelkünk egy da-
rabkáját is odarejtjük mellé.

A színes üveggömbökről szét-
áradó gyertyafény szenteste köny-
nyeket csal a rideg, morc emberek 

fakó szemébe, s még a legfagyosabb 
szívet is áthevíti egyetlen vékonyka 
gyertyaszál imbolygó lángja. A fáról 
csüngő arany és ezüst csengettyűk 
csilingelése ott visszhangzik a gyere-
kek kacajában, az ajkukról elröppenő 
boldog sikolyokban.

Karácsony éjjelén társra lel a ma-
gányos koldus és megosztja véle az 
alamizsnába kapott bejglit, oltalmat 
talál a hideg elől a hajléktalan csa-
vargó, kezét nyújtja felénk, aki fájdal-
mat okozott, és mi megbocsájtunk.

A legelterjedtebb karácsonyi jel-
kép a karácsonyfa. De mikor állítot-
tak először karácsonyfát a világon és 
hogyan terjedt el a zöld fa feldíszíté-
se hazánkban?

Sokáig vitatkoztak a történé-
szek azon, hogy német vagy skan-
dináv eredetű-e ez a szokás. Az 
biztos, hogy széles körben a XVIII. 
században terjedt el a fadíszítés 
hagyománya. A német protestáns 
hagyományok szerint Luther Már-
ton, a reformáció nagy alakja állított 
gyermekeinek először karácsonyfát 
1536-ban. 

Hazánkban a karácsonyfa díszí-
tésének szokása német, illetve oszt-
rák közvetítéssel jutott el. Az ezzel 
kapcsolatos legismertebb változat 
szerint 1824-ben a magyarországi 
óvodák alapjait lefektető Brunszvik 
Teréz grófnő teremtette meg ennek 
hagyományát Magyarországon azzal, 
hogy Bécsből hozatott karácsonyfát, 
s ezzel divatot teremtett. Eleinte ter-
mészetesen a nemesi családok köré-
ben lett egyre népszerűbb, később a 
módosabb polgári családok körében 
terjedt el, majd végül a szegényebb 
rétegek karácsonyának is része lett, 
lassan kiszorítva ezzel a karácsonyi 
életfa - vagyis termőág - állítási szo-
kást, mely az évről-évre megújuló 
természetet jelképező nagyon régi, 
pogány eredetű népszokás volt. 

Mielőtt az örökzöld fenyőfa vet-
te át az uralmat, nálunk eleinte az 

ünnep dísze az összekötözött fa-
gyöngyből és borókából készített 
csokor vagy koszorú volt, amit sok 
helyen a gerendára akasztottak. 

A magyar életfa-hagyomány ere-
dete visszanyúlik a Csodaszarvas-
legendakörhöz, mely szerint a világ 
hét szintből épül fel – ezért egy ideig 
az ágakat hét vagy kilenc elágazó 
ágcsoporttal vágták. 

Az új életciklus kezdetét, a ter-
mészet megújulását jelképezi a 
zöld fenyő is. Karrierje kezdetén a 
karácsonyfát elsősorban ostyával, 
mézeskaláccsal, almával és dióval 
díszítették, később színes szalago-
kat, gyertyákat erősítettek tüskés 
ágaira – ez utóbbi a „Világ Világos-
sága”, vagyis Jézus Krisztus jelké-
pe. (Érdekesség, hogy a keresztény 
ünnep elődje éppen az a pogány ün-
nep volt, amelyben a Napot, a „Fény 
Urá”-t tisztelték. A téli napforduló 
után a Napistennek áldoztak a Ró-
mai Birodalomban, ilyenkor számos 
helyen ünnepi játékokat is tartottak).

Később a fán üveggömbök, 
ezüstpapír, angyalhaj is helyet kapott 
– ezek bizonyos értelmezés szerint 
szintén jelképek: a csillagok, bolygók 
és a Tejútrendszer megtestesítői. A 
fa csúcsán a legfelső dísz, mely ál-
talában a legfényesebb is volt mind 
közül, a betlehemi csillag megjelení-
tője. Karácsony előestéjén, napnyug-
ta után gyújtották meg az új fényt a 
Fény Fáján, a karácsonyfán. 

TIHANYI-KONDA SZILVIA

Rohanó életünkben túl kevés idő jut a családunkra, szeretteinkre. Advent 
időszaka alatt azonban lelkiekben is felkészülhetünk a Karácsonyra, amely 
még a nem vallásosak számára is fontos nap, hiszen – mai értelmezésben – a 
szeretet, a családi egység ünnepe is. 

A keresztény hagyomány szerint adventkor kezdődik meg az új egyházi 
év és a felkészülés a karácsonyra. Az advent elnevezés a latin adventus, 
„eljövetel” jelentésű szóból származik. A keresztény hagyományok szerint az 
emberiség 4000 évig várta a Megváltó eljövetelét, ezt szimbolizálja az adven-
ti koszorú 4 gyertyája, melyek közül a karácsonyig hátralévő vasárnapokon 
mindig eggyel többet gyújtanak meg. 

Az adventi koszorú 
Hagyománya a néprajzkutatók szerint a Keleti-tenger partjaihoz nyúlik 

vissza, ahol először készítettek fűzfából koszorút. Hazánkban úgy terjedt el, 
hogy a szalmából, fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból font koszorúkkal 
a gonosz szellemek elől védelmezték a házat. Eredetileg a kör alakú, vagyis 
az örökkévalóságot jelképező koszorút zöld, vörös és aranyszínű szalagokkal 
díszítették: a zöld volt a termés, a piros az élet, az arany pedig a fény színe. 

Az ősi pogány szimbólum idővel feledésbe merült és csak az 1800-as 
években terjedt újra – de ekkor már új értelmezésben. Egy német gyermekott-
honban a csillárként funkcionáló hatalmas kerék szolgált koszorúként az ott 
miséző lelkész számára, aki – hogy a gyerekeket megörvendeztesse – hétről 
hétre egy újabb gyertyát tűzött rá.

Magyarországon főleg a második világháborút követő időben vált szo-
kássá adventi koszorút készíteni és templomokban, otthonokban elhelyezni. 
Az estéket a meggyújtott gyertya mellett, adventi dalok éneklésével töltötte a 
család, így vált a koszorú a családi egység jelképévé is. 

Adventi naptár
Az adventi naptár kedves szokását a múlt század elején alapozta meg egy 

furfangos anyuka, akit kisfia minden este azzal nyaggatott, hogy mennyit kell 
még aludnia ahhoz, hogy jöjjön a Jézuska. Az édesanya ekkor fogott egy kar-
tont, huszonnégy mezőre osztotta, és gombostűvel mindegyikre rátűzött egy-
egy bonbont, amelyből kisfia mindennap megehetett egyet Szentestéig…

Kellemes készülődést, szeretetteljes ünnepet kívánok!
TIHANYI-KONDA SZILVIA

Kassovitz László:Kassovitz László:

ÜnnepvárásÜnnepvárás

Mióta állítunk karácsonyfát?Mióta állítunk karácsonyfát?

A karácsonyfa eredeteA karácsonyfa eredete
Adventi szokások Adventi szokások 
Felkészülés a KarácsonyraFelkészülés a Karácsonyra
Rónay György: Advent első Vasárnapja
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán, nem voltál rest naponta jönni hozzám.

Ajtóm bezártam. Ágam levetett. Éjszakámból feléd fordítom orcám:
Boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám! Szüless meg szívemben, Szeretet!
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Sok családban komoly fejtörést Sok családban komoly fejtörést 
okoz, hogy mi kerüljön a fa alá. A okoz, hogy mi kerüljön a fa alá. A 
praktikus és az egyedi, kézzel készí-praktikus és az egyedi, kézzel készí-
tett ajándékok most különös hang-tett ajándékok most különös hang-
súlyt kapnak.súlyt kapnak.

A jótékonysági szervezetek mun-A jótékonysági szervezetek mun-
kája igen nehéz, hiszen az állami kája igen nehéz, hiszen az állami 
támogatás évről-évre kevesebb. En-támogatás évről-évre kevesebb. En-
nek ellenére országszerte adomány-nek ellenére országszerte adomány-
gyűjtő akciók zajlanak, hiszen sok gyűjtő akciók zajlanak, hiszen sok 
szegény családban, vagy otthonban szegény családban, vagy otthonban 
nevelkedő gyermek az ilyen kezde-nevelkedő gyermek az ilyen kezde-
ményezések nélkül talán teljesen ményezések nélkül talán teljesen 
ajándék nélkül maradna a Szeretet ajándék nélkül maradna a Szeretet 
Ünnepén. Sok magányosan élő moz-Ünnepén. Sok magányosan élő moz-
gássérült vagy idős ember is rászo-gássérült vagy idős ember is rászo-
rul támogatásra.rul támogatásra.

Dunakeszin a Vöröskereszten Dunakeszin a Vöröskereszten 
keresztül (Iroda címe: Verseny utca keresztül (Iroda címe: Verseny utca 
12. Tel.: 06/27 351-177) van lehető-12. Tel.: 06/27 351-177) van lehető-
ség arra, hogy a magunk számára ség arra, hogy a magunk számára 
már felesleges, de még jó állapotú már felesleges, de még jó állapotú 
holmijainkat a rászorulók számára holmijainkat a rászorulók számára 
felajánljuk. felajánljuk. 

Kérjük az adományozókat, hogy Kérjük az adományozókat, hogy 
az iroda mellett elhelyezett konténe-az iroda mellett elhelyezett konténe-
rekbe csak ruhaneműt helyezzenek rekbe csak ruhaneműt helyezzenek 
el!el!

A Dunakeszi Vöröskereszt az Élel-A Dunakeszi Vöröskereszt az Élel-
miszerbank (www.elelmiszerbank.miszerbank (www.elelmiszerbank.
hu) jóvoltából csomagokat állít össze hu) jóvoltából csomagokat állít össze 
azon nagycsaládosok és munkanél-azon nagycsaládosok és munkanél-
küliek számára, akik a Családsegítő küliek számára, akik a Családsegítő 
Szolgálat, az iskolák és a Vöröske-Szolgálat, az iskolák és a Vöröske-
reszt által összeírt listán szerepel-reszt által összeírt listán szerepel-
nek. nek. 

Az időseket december 15-én 14 Az időseket december 15-én 14 
órakor a Dunakeszi VOKE JAMK órakor a Dunakeszi VOKE JAMK 
Művelődési Központban megren-Művelődési Központban megren-
dezett Idősek Karácsonyára vár-dezett Idősek Karácsonyára vár-
ják meglepetésekkel és egy közös ják meglepetésekkel és egy közös 
uzsonázással.uzsonázással.

A hátrányos helyzetű családok, A hátrányos helyzetű családok, 
szociálisan rászoruló vagy beteg szociálisan rászoruló vagy beteg 
szülők és gyermekek megsegítését szülők és gyermekek megsegítését 
tűzte zászlajára a Fényút Alapítvány tűzte zászlajára a Fényút Alapítvány 
(www.fenyutalapitvany.org ) is. A (www.fenyutalapitvany.org ) is. A 
szervezet az idei SZJA 1% felaján-szervezet az idei SZJA 1% felaján-

lásokból készít karácsonyi csoma-lásokból készít karácsonyi csoma-
gokat, melyeket a város öt általános gokat, melyeket a város öt általános 
iskolájában fognak szétosztani 50 iskolájában fognak szétosztani 50 
rászoruló gyermek között. rászoruló gyermek között. 

A karácsonyi hangulat átéléséhez A karácsonyi hangulat átéléséhez 
vihet közelebb a közös programokon vihet közelebb a közös programokon 
való részvétel is: 2009. december 18-való részvétel is: 2009. december 18-
án 16.00 órától a Városháza melletti án 16.00 órától a Városháza melletti 
dísztéren Betlehemes játékot adnak dísztéren Betlehemes játékot adnak 
elő a Radnóti Miklós Gimnázium, a elő a Radnóti Miklós Gimnázium, a 
Szent István Általános Iskola és a Szent István Általános Iskola és a 
Széchenyi István Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola 
diákjai. További fellépők: a Fazekas diákjai. További fellépők: a Fazekas 
Mihály Általános Iskola pedagógus Mihály Általános Iskola pedagógus 
kórusa, a Piros Óvoda pedagógus kórusa, a Piros Óvoda pedagógus 
kórusa, valamint – Szakáll Lászlóné kórusa, valamint – Szakáll Lászlóné 
vezényletével – a Nyugdíjas Klub vezényletével – a Nyugdíjas Klub 
Énekkara és dr. Gyombolainé Kindler Énekkara és dr. Gyombolainé Kindler 
Edit vezetésével a Servite Ökumeni-Edit vezetésével a Servite Ökumeni-
kus Kórus előadását is meghallgat-kus Kórus előadását is meghallgat-
hatjuk. hatjuk. 

TIHANYI-KONDA SZILVIATIHANYI-KONDA SZILVIA

Milyen lesz a szegények karácsonya 2009-ben?Milyen lesz a szegények karácsonya 2009-ben?
Az üzletek idén is már október végén ünnepi díszben pompáztak, ahogy minden évben. Talán csak az változott, hogy a roskadá-Az üzletek idén is már október végén ünnepi díszben pompáztak, ahogy minden évben. Talán csak az változott, hogy a roskadá-

sig megpakolt polcokról most lassabban fogy az áru, mint máskor. Ez a december jó lehetőség arra, hogy ne a drága ajándékok sig megpakolt polcokról most lassabban fogy az áru, mint máskor. Ez a december jó lehetőség arra, hogy ne a drága ajándékok 

divatját kövessük, hanem a szív, a szeretet hangját…divatját kövessük, hanem a szív, a szeretet hangját…

Ha a pezsgõ az ünnepek itala, akkor mit is várunk tõle? Az üveg, a címke, érté-
ket sugalljon, elegáns kehelyben finoman gyöngyözve a frissesség, könnyedség, 
elegancia és tartalom mind legyenek meg benne. A felsoroltak együttesen segítik 
azt az érzést, hogy most valami más történik, mint a megszokott hétköznap-
okon.

A köznyelv pezsgõnek nevezi a háromszáz forintos édes habzóbort 
és a húszezer forintos Champagne-t egyaránt, pedig a pezsgõ 
elkészítése nagyon sok odafigyelést, jó technológiát, sok-
szor hosszú idõt igényel. 

Egy-egy ünnep, amikor pezsgővel koccin-
tunk, remek alkalom arra, hogy új pezsgő-
ket ismerjünk meg, kóstoljunk bát-
ran, nyitottan a világra, akár 
szakítva a megszokott 
édes ízekkel. 

M i n é l 
többet kóstolunk, 

annál inkább meg tudjuk 
különböztetni az igazgyöngyöt 

a bizsutól, még ha utóbbi sokszor 
fényesen is csillog.

Minden kedves Olvasónak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és jó borokban gazdag 

Boldog Új Évjáratot kívánunk! 

A pezsgő, az ünnepek itala
Pompa, ragyogás, dicsõség, ünneplés, meghittség, vidámság- e szavak 
jutnak eszünkbe róla, hiszen pezsgõvel ünnepelünk, amikor átvesszük a 
diplománkat, amikor kimondjuk a boldogító igent vagy gyermekünk szüle-
tik. És gondoljunk csak bele, hány tíz- vagy százmillió palackot bont fel a 
világ szilveszterkor, hogy köszöntésre emelje a kelyhet!

KISS ZSOLT ÉS KISSNÉ ARANYVÖLGYI JUDIT

BORMÁNIA BORSZAKÜZLET





Olvasói kérdés: Van egy másod-
állásom, ahol 4 órában dolgozom, 
fizetett szabadságot nem kapok. 
Azt sem tudom, be vagyok-e je-
lentve. Nyáron ugyan voltam 2 
hetet szabadságon, de a másod-
állásomban fizetés nélküli sza-
badságot kaptam. Tényleg nem 
jár nekem fizetett szabadság? Mit 
csináljak?

Amennyiben a munkavállaló 
a munkaviszonya fennállása alatt 
további munkaviszonyt vagy mun-
kavégzésre irányuló jogviszonyt 
létesít, azt köteles bejelenteni mun-
káltatójának. A munkavállalót min-
den további munkaviszonya után 
szabadság illeti meg, amely alap- és 
pót-szabadságból áll. Ha a különbö-

ző munkaviszonyokban – bármilyen 
okból – eltérő mértékű szabadság 
illeti meg, akkor a munkavállalónak 
abban a munkaviszonyában dol-
goznia kell, ahol már nem jár neki 
szabadság, akkor is, ha a másik 
munkaviszonyában még jogosult rá.

Két különböző munkaviszonyban 
pl. akkor lehet eltérő a szabadság 
mértéke, ha az egyik munkaviszony, 
már hosszabb ideje fennáll, mint a 
másik. Az Ön esetében, ha jól ér-
tem, a második munkaviszonyában 
még egy napot sem vett ki idén, 
ezért biztos, hogy a munkáltató jog-
sértést követett el a nyári szabadsá-
ga kiadásánál.

Azt, hogy bejelentették-e meg-
tudhatja az illetékes APEH vagy 

Társadalombiztosítási Igazgatósá-
gon. 

Olvasói kérdés: Tavaly szem-
tanúja illetve részese voltam egy 
közlekedési balesetnek. Még a 
mai napig is tárgyalásokra kell 
járnom, már nagyon sajnálom, 
hogy belekeveredtem, ugyanis 
emiatt az állásom került veszély-
be. A munkahelyemen nem nézik 
jó szemmel, ha munkaidőben kell 
elmennem, nem fizetik ki a ki-
esett időt, sőt már a kirúgással 
fenyegetnek, pedig csak 4-5 alka-
lommal hiányoztam. Volt olyan is, 
hogy arra a napra szabadságot 
vettem ki. Nem tudom, mit csinál-
jak?!

A bíróságon idézésre megjelen-
ni kötelező, így a munkavállaló ál-
lampolgári kötelezettségét teljesíti. 
Ilyenkor a munkáltató köteles az al-
kalmazottat elengedni, és a kiesett 
időre a munkabért megtéríteni, de 
csak abban az esetben, ha a mun-
kavállaló ennek a kötelezettségnek 
csak munkaidőben tehet eleget. A 
bírósági tárgyalás, mivel időponthoz 
kötött, ilyen eset. Természetesen 
a munkavállalónak a lehető leg-
kevesebb munkaidő kieséssel kell 
megoldania ezeket a állampolgári 
kötelezettségeket. A Munka Tör-
vénykönyve 107.§-a irányadó lehet 
a munkáltató számára, problémák 
esetén erre hivatkozzon. Szükség 
esetén forduljon jogi képviselőhöz.

Munkajog a gyakorlatban

Dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata • (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémá-

inak 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.
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Mostanában többször találkozunk hitelkiváltást illetve adósságrendezést népszerűsí-
tő reklámmal, mely alacsonyabb törlesztő részletet ígér.

Többnyire igaz is ez az ígéret, hiszen ha egy rövidebb futamidejű kölcsönt (pl. áruhitel, 
személyi kölcsön) hosszabb futamidejűre cserélünk akkor az már önmagában is kisebb 
havi törlesztő részletet eredményez. A másik tényező ami még befolyásolja a törlesztő 
részlet nagyságát az a kamat és kezelési költség mértéke. Általánosságban elmondható, 
hogy a legkedvezőbb kamatkondíciókkal a jelzálog fedezet melletti kölcsönök rendelkez-
nek, így ha az ettől eltérő kölcsöneinket váltjuk ki akkor szintén csökken a havi törlesztő 
összegünk.

A fentiek szerint a hitelkiváltás tehát „jó üzletnek” tűnik. Mégis mi szól ellene? 
A kiváltás egyik hátránya, hogy magasak az egyszeri, kezdeti költségek. Itt nemcsak 

az új hitel kiadásaival (folyósítási-, közjegyzői díj, értékbecslés költsége stb.) kell számol-
nunk, hanem a kiváltandó kölcsönökről beszerzendő igazolások költségeivel és a végtör-
lesztési/szerződésmódosítási díjakkal is.

A másik tényező ami szintén hátrányos az a kiváltás során realizált árfolyam veszte-
ség. Ugyanis míg (vég)törlesztéskor deviza eladási árfolyamot addig az új hitel folyósítá-
sakor deviza vételi árfolyamot használnak a bankok - ez legalább 2%-kal nagyobb kezdeti 
tőketartozást jelent, amit a törlesztő részletekben fizetünk majd meg. Ha a kiváltandó és a 
kiváltó hitel devizanemei eltérőek ez a „tőkenövekedés” még sokkal több is lehet.

Az előnyök és hátrányok mellett szólnunk kell egy kockázati tényezőről is mégpedig 
az értékbecslés kockázatáról. A gazdasági válság előrehaladtával a magyar ingatlanpia-
con nemcsak a forgalmi értékek hanem az értékhez viszonyított finanszírozási arányok 
(LTV) is jelentősen csökkentek, amik így kedvezőtlenül hatottak a maximálisan felvehető 
hitelösszegre. Ennek és a kedvezőtlen árfolyam változás eredményeként sokszor előfor-
dul, hogy az ingatlan valójában már nem nyújt elegendő fedezetet a fennálló hiteltartozás-
ra, ami eleve meghiúsítja a hitelkiváltási szándékot. 

Mindent összevetve, mivel a hitelkiváltás költségei jól számszerűsíthetőek, hitelkivál-
tási szándékunkat könnyen megerősíthetjük. ill. cáfolhatjuk.

GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ

DUNACREDIT HITELIRODA • DUNAKESZI, GARAS U. 18.
TEL: 70/423-2298, GACSALT@T-ONLINE.HU

Utikalauz bankügyekhez 
Hitelkiváltás

Év végi igazgatási szünet
A képviselő-testület döntése 

értelmében az év utolsó napjaiban 
zárva tart majd a város Polgármes-
teri Hivatala. A 2009. december 25. 
és 2010. január 4. közötti időszakra 
elrendelt igazgatási szünet idején 
az okmányirodában lesz ügyelet, s 
minden osztály köteles gondoskodni 
egy telefonügyeletes személyről, aki-
nek elérhetőségét az okmányirodai 
ügyeleten kell leadni.

Dr. Illés Melinda jegyző szerint az 
igazgatási szünet elrendelése több 
előnyös hatással is jár a Polgármes-
teri Hivatal számára. Egyfelől jelentős 
összegű energiaköltséget tudnak 
megtakarítani, másfelől a Hivatal 
dolgozóinak szabadságolása rende-
zett, egységes keretben történhet. 
Természetesen az adott időszakra 
megszervezett ügyeleti rend indokolt 
esetben biztosítja a feltétlenül szük-
séges feladatok ellátását.



2020 Dunakeszi Polgár

A paraszti konyha - a hétköznapi élet színtere
Új részleggel bővült a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény

Szeptemberben, a Kulturális Örökség Napján nagy érdeklődéssel övezve került 
átadásra a Helytörténeti Gyűjtemény toldaléképületében kialakított paraszti kony-
ha. Nagyanyáink világa tárul elénk, és csodálkozva nézzük a berendezés minden 
darabját. Az idősebbek azért, mert fi atalságukra emlékezeti, a fi atalok azért, mert 
most látnak ilyet először. Szőke Kálmánnéval, a paraszti konyha megálmodójával 
beszélgetünk.

– Milyen kötődése van a régi paraszti világ-
hoz?

– Egy mátraaljai kis faluban, Gyöngyöspatán 
születtem. Gyermekkoromban még több generá-
ció élt együtt, egy fedél alatt. Nem volt televízió, 
számítógép, a mi feladatunk az volt, hogy nagy-
szüleinktől, szüleinktől megtanuljuk a ház körüli 
teendőket. Nagymama főként a benti teendőkre, 
főzésre, takarításra, míg a nagypapa a kinti teen-
dőkre tanított meg bennünket. Szorgoskodtunk 
az állatok körül, a gyümölcsösben, a veteményes 
kertben. A falusi ember életmódjának januártól 
decemberig megvoltak a sajátosságai, a palán-
tázástól, veteményezéstől a betakarításig, ezek 
mind hozzátartoztak az én gyermekkori min-
dennapjaimhoz is. Ezek az emlékek ma is erősen 
élnek bennem. 

– Mióta foglalkozik Dunakeszi történeté-
vel?

– Dunakeszire pontosan 30 éve kerültem. A 
pedagógiai munkámat a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában kezdtem, ahol egy-két hónap 
után honismereti szakkört indítottam, hogy a la-
kótelepi gyerekekkel együtt jobban megismerjük 
új lakóhelyünket. Bejártuk a várost a római őr-
toronytól az alagi templomromig. Rengeteg fotót 
készítettünk az épületekről, és a szép környezet-
ről. Vezetői munkásságom alatt az 5. Számú Ál-

talános Iskola arculatát is úgy alakítottuk ki kol-
légáimmal, hogy a környezetvédelem mellett a 
helyismeret, a néprajz lett a fő arculati elemünk. 

– Hogyan kapcsolódott be a Helytörténeti 
Gyűjtemény munkájába?

– Szakáll Lászlóné Lujzikával korán kapcso-
latba kerültem, és felkeltette az érdeklődésemet 
a Bárdos Iskola aulájában, a tárlókban elhelyezett 
néprajzi kiállítás is. Majd tagja lettem a Város-
védő és Városszépítő Egyesületnek, amely a 
Lujzika által összegyűjtött néprajzi anyagot vette 
szárnyai alá. Az utóbbi  2-3 évben minden tárgy, 
fotó, és egyéb dokumentum leltárba került. Eb-
ben a munkában én is részt vállaltam. Ekkor ta-
pasztaltam, hogy sok olyan tárgy és edény volt 
raktáron, ami alkalmas lehetne egy konyha be-
rendezésére. Egy toldaléképület meg is felelt erre 
a célra, csak rendbe kellett hozni. Az önkormány-
zat támogatta az elképzelésünket és, a GESZ köz-
reműködésével egy vállalkozói csoport felújította 
az épületrészt. 

– Milyen elképzelések szerint rendezték be 
a konyvhát?

– A gyermekkori emlékeim, és a helyi idős em-
berek elbeszélései alapján alakítottuk ki a konyha 
belső terét. A konyha a legfontosabb helyisége 
volt a háznak, itt zajlott a család hétköznapi élete. 
A konyha dísze a konyhaszekrény, festett lóca, a 

fi ókos konyhaasztal hímzett terítővel. A sparhel-
ten vannak a sötét zománcú öntöttvas lábasok, 
alatta fáskosár, szeneskanna lapáttal és a piszkafa. 
A tűzhely köré a főzéshez használt eszközök ke-
rültek, közelében van a vizes-pad, rajta zománcos 
vödör, a ceglédi kanna. A konyhát varrott, szőtt, 
hímzett falvédők, szekrénycsíkok díszítik. Csak 
a legfontosabb berendezéseket soroltam most fel, 
természetesen számos más konyhai eszköz talál-
ható még a kiállításon. 

– Milyen tervei vannak még?
– További tervem, hogy kimegyek családok-

hoz, mert az idős emberek szívesen beszélnek a 
régi dolgokról, próbálok minél több információt 
szerezni a régi falusi életről, az évszakokhoz kö-
tődő munkálatokról. Szeretném a hagyományo-
kat széles körben megismertetni, a Dunakeszi 
Helytörténeti Szemlében éppen a téli időszak-
hoz kötődő disznóölésről írtam egy tanulmányt. 
Lujzikával együtt tervezzük, hogy a Helytör-
téneti Gyűjteménynek legyen egy folyamatos 
nyitva tartása, mert igen nagy az érdeklődés a 
gyűjtemény iránt, sok betelepülő is jelentkezett, 
szeretnék megismerni annak a településnek a 
történetét, ahova költöztek. Ez ügyben minden 
segítséget, felajánlást szívesen fogadunk. 

CSONKA MÁRIA

k u l t ú r a

Tapasztalattal

rendelkező pedagógus

tanítást,
korrepetálást

vállal

orosz, olasz és angol
nyelvekből.

Telefon:
06 20 362 1135

Dugulás 
elhárítás 

hétvégén is kiszállási díj nélkül. 

Tel.: 06-70/626-57-09

Újságunkat és napi aktuális
cikkeinket elolvashatja

www.dunakanyarregio.hu
honlapunkon
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Kedves Dunakeszi Polgárok!Kedves Dunakeszi Polgárok!

Szerkesztőségünk valamennyi munkatársa nevében kívánok Önöknek Szerkesztőségünk valamennyi munkatársa nevében kívánok Önöknek 
meghitt, szeretetteljes karácsonyt, békés, eredményekben és megértésben meghitt, szeretetteljes karácsonyt, békés, eredményekben és megértésben 
gazdag boldog új esztendőt!gazdag boldog új esztendőt!

VETÉSI IMREVETÉSI IMRE

KIADÓ-FŐSZERKESZTŐKIADÓ-FŐSZERKESZTŐ
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Véradók köszöntése

Music-kell est

„Gyújts magadból éltető fényt, ha az életet va-
lahol pislákolni, kihunyni látod…” Ez a nemes gon-
dolat a véradók hitvallása, azoké, akik számtalan 
esetben karjukat nyújtják azért, hogy segíthessenek 
beteg embertársaikon.

Először 1954. november 27-én adományoztak 
kitüntetéseket, elismeréseket a sokszoros véradók-
nak. A Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, 
hogy 1988-tól ez a nap legyen hazánkban a Véradók 
Napja.

Ezt a jeles napot városunkban is évről évre azzal 
ünnepli meg a Vöröskereszt városi szervezete, hogy 
vendégül látva köszönti a sokszoros véradókat. Az 
idei ünnepségre november 24-én került sor a VOKE 
József Attila Művelődési Központban, ahol egyéb-
ként évente több alkalommal is rendeznek véradó 
napot.

A nagy számban megjelenteket Molnár Sándorné, 
a városi szervezet titkára üdvözölte. Külön köszön-
tötte dr. Kalász Lászlót, az Országos Vérellátó Szol-
gálat Közép-Magyarországi Régiójának igazgatóját, 
Török Lászlót, a Magyar Vöröskereszt Pest megyei 
szervezetének igazgatóját, dr. Tomori Krisztinát, az 
Országos Vérellátó Szolgálat váci állomásának or-
vosát, Kecskeméthy Géza polgármestert, dr. Illés Me-
linda jegyzőt és Dióssi Csaba alpolgármestert.

Sokat fejlődött a véradás technikai felszereltsé-
ge az elmúlt évtizedben, mondta dr. Kalász László 
köszöntőjében. Megemlítette, hogy volt idő, amikor 
évente hatszázezer véradót tartottak nyilván. Ez a 

szám manapság kevesebb, ám az ország lakosságá-
nak öt százaléka most is jelentkezik a hívó szóra. S 
az Egészségügyi Világszervezet által biztonságos-
nak megjelölt aránynak ez megfelel, ami azt jelenti, 
hogy például a múlt évben ötszázezer egységnyi 
vért adtak az önkéntesek.

Elismeréssel szólt a Vöröskereszt városi szer-
vezetének a véradásokban végzett kiemelkedő 
tevékenységéről Kecskeméthy Géza, s emlékez-
tetett arra, hogy tíz éve kötöttek együttműködési 
szerződést, aminek értelmében a szervezet végzi 

többek között a véradással járó szervezőmunkát is. 
Szólt arról, hogy a sokszoros véradók szép példát 
nyújtanak emberségből a felnövekvő ifjú nemzedék 
számára.

A váci vérellátó munkatársai nevében mondott 
köszönetet dr. Tomori Krisztina, majd sor került az 

elismerések átadására.
A véradó mozgalomért ezüst emlékérem elis-

merésben részesült Kékesi Lászlóné, oklevelet ve-
hetett át Zsiboráné Zsiga Anna. Köszönetet mondott 
a mozgósításban végzett tevékenységért Molnár 
Sándorné a Bombardier MÁV Kft-nek, a Lightech 
Kft.-nek valamint az ORFK Oktatási Igazgatóságá-
nak. Felolvasta azoknak a százszoros, kilencven-
szeres, hetvenszeres, hatvanszoros és ötvenszeres 
véradóknak a neveit, összesen huszonkét főnek, 
akik december elején, a váci ünnepségen vehetik át 
az elismeréseket. 

Ezt követően a negyvenszeres, harmincszoros 
és huszonötszörös véradóknak, összesen hatvan-
három főnek adta át az okleveleket dr. Kalász László, 
Kecskeméthy Géza, dr. Illés Melinda és Dióssi Csaba, 
aki az ünnepségen átvehette a tízszeres véradásért 
az oklevelet. 

Az elismerésben részesültek közül a teljesség 
igénye nélkül, említjük meg a százszoros véradó 
Béres János fóti lakost, a kilencvenszeres véradó 
Germány Lajost és Papp Istvánt, a Bombardier dolgo-
zóit, a hetvenszeres Kozma Istvánt, a hatvanszoros 
Kozma Lászlót, a negyvenszeres Gyerkes Albertet, 
Müller Miklóst, Raffa Istvánt, Nagy Sándort, városunk 
polgárait.

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE 

Tóth Attila a Társulat Tordájának önálló 
estje november 28-án a Széchenyi István 
Általános Iskola Piros épület színháztermé-
ben került megrendezésre, melynek során 
egy válogatást hallhattak az érdeklődők a 
Musical és a Rockopera-irodalom legszebb 
dalaiból.

Olyannyira nagy érdeklődés övezte az 
előadást, hogy a belépőjegyek mindössze 
három nap alatt elfogytak. Ez köszönhe-
tő részben annak, hogy a programajánló 
színvonalas és szórakoztató műsort ígért, 
valamint Denke Emma nagyszerű kö-
zönségszervező munkájának egyaránt. 
A teltházas műsort az előadás kez-
dete előtt már egy órával nagy 
sürgés-forgás előzte meg, több 
mint 150 néző érkezett a már 
karácsonyi díszben pompázó 
iskolai színházterembe Advent 
első vasárnapján.

Az est meghívott vendége 
Torma Emese, az István a király 
Rékája volt, aki szólóban és Tóth 
Attilával énekelt duettjeivel egyaránt 
elkápráztatta a közönséget. Zongorán 
a tizennyolc éves jazz-zongorista tanuló 
Szebenyi Dániel kísért, háttértáncos-
ként pedig Olter Vanda szerepelt, akit a 
Megatánc című televíziós műsorban már 
megismerhettünk.

Az egymást követő szebbnél szebb 
dalokat Barabás Bea, a Juventus Rádió 
munkatársa konferálta fel.

Tóth Attila a Jézus Krisztus szupersztár-
ból Júdás egyik dalával nyitotta a zenés 
színházat, melyet Torma Emese két dala 

követett. Ezután pedig a musical világába 
kalauzolta Tóth Attila a hallgatóságot a Ró-
meó és Júliából előadott nagysikerű Verona 
című számával, melyet hatalmas taps öve-
zett. Olyan színdarabok betétdalait is hall-
hatta a közönség a rendkívül színvonalas 
és jól megkoreografált este során, mint a 
Chicago, a Valahol Európában, a Mozart, a 
Rudolf, valamint a Légy jó mindhalálig!

Különleges és megható pillanat volt, 
amikor Tóth Attila férfi szoprán hang-

fekvésben a teljesen sötét színpa-
don elénekelte az Ave Maria-t.

A műsor záróakkordja-
ként a Légy jó mindha-

lálig című darabból Az 
élet szép és A zene 
az kell című szá-
mok következtek. 

Ez a két dal Barabás 
Bea szavaival élve az est 

ars poetica-ja is lehetett 
volna.

A tartalmas, élmé-
nyekben és érzelmekben 
egyaránt dús előadást a 

Széchenyi István Általános 
Iskola diákjainak Advent első va-

sárnapjának alkalmából készített rövid mű-
sora követte, majd végül az összes fellépő 
közösen elénekelte az István a királyból az 
Adj békét Uram! című dalt. Az elsöprő taps-
viharnak és a lelkes visszatapsolásnak kö-
szönhetően egy ráadás számot is hallhatott 
a közönség a Jekyll&Hyde-ból.

LEGINDI TÍMEA
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Amikor hidegre fordul az időjárás, végtagjaink ha-
mar lehűlnek - ez természetes jelenség. Ha csak erről 
van szó, az egyáltalán nem kóros. A végtagoknak a 
külső  hőmérséklettől független,  állandó  hidegsége 
ellenben már komolyabb kórállapotra hívja fel a fi-
gyelmet. Köztudott, hogy szervezetünk működéséhez 
szükséges anyagok a verőérhálózaton keresztül jutnak 
el szerveinkhez. Amikor az artériás rendszer valamely 
szakaszán szűkület alakul ki, akkor arra a területre 
nem jut elegendő tápanyag és oxigén, amelynek követ-
keztében fájdalom jelentkezik. Ha a beszűkült ér telje-
sen elzáródik, az artéria által ellátott szövet, szervrész 
elhal. Amennyiben ez végtagon alakul ki, következmé-
nye a végtag vagy egy részének amputálása, belső 
szerveknél pedig a következmény szívinfarktus vagy 
agyvérzés lehet. A leginkább érintett területek a szív-
koszorúerek; az agyi- és lábartériák. Ha az elzáródás 
folyamata viszonylag lassú, az elzáródott ér környe-
zetében lévő kisebb erek átveszik annak funkcióját. 
Nagyon fontos tudni, hogy az érelmeszesedés gene-
ralizált betegség, ha a lábon észlelhető, kb 63%-ban 
érintett lehet a koszorúér és az agyat ellátó főverőér 
is. Az alsóvégtagi érszűkület mérésére egyszerű mód-
szer áll rendelkezésre. 

– Milyen esetben beszélhetünk 
érszűkületetről?

– Különbözőek lehetnek az érszűkületi panaszok, 
attól függően, hogy melyik érterület az érintett. Leg-
gyakrabban az ún. kirakatbetegség árulkodik erről. 

Nem jut elegendő oxigén a lábakba és a lábfejekbe - a 
beszűkült lábartériák miatt -, ez fájdalmat okoz, ezért 
járás közben egyre gyakrabban kell megállni. Az ál-
lapot rosszabbodásával előfordul, hogy nyugalomban 
is fájdalom lép fel. Súlyos komplikációja alakulhat ki 

(cukorbeteg láb), amikor a lábujjak és a lábfej teljesen 
ellátatlanná válik, és ennek következtében elhal. Ezek-
ben az esetekben történhet meg – életmentő jelleggel 
-  az amputáció. 

A szív ereinek  érszűkülete megterheléskor roham-
szerűen fellépő,  heves szívfájdalomként jelentkezik, 
ami kisugározhat a hátba, a balkarba és az állba. Ko-
szorúereink teljes elzáródása szívinfarktushoz, a szív-

izom egy 
r é s z é n e k 
e lha lásá-
hoz vezet. 
Az agyi 
erek szű-
külete csökkent agyi vérellátáshoz vezet, ami sokféle 
tünetet okozhat, pl. szédülés, koncentrációzavar, értel-
mezési nehézségek. Az agyi artériák azonnali elzáró-
dásakor gutaütés lép fel. A tünetek az érintett artériák 
területétől függenek. Bénulások, beszéd, látási, és ér-
zékelési zavarok lépnek fel leggyakrabban. 

– Megelőzhető-e az érszűkület?
Természetesen sokat tehetünk azért, hogy ne 

következzen be a baj, s mint annyiszor, itt is csak azt 
tudom mondani, hogy a legfontosabb a megelőzés! 
A rendszeres mozgás, a dohányzás mellőzése, az 
egészséges étrend és életrend a lehető legjobb eszkö-
zök lehetnek erre. Bizonyos életkorban vagy bizonyos 
betegség (pl.: koleszterinszint emelkedés, cukorbeteg-
ség, magas vérnyomás) esetén el kell végeztetni az 
alsóvégtagi Doppler vizsgálatot, ami érzékeny szűrő-
je az alsóvégtagi érszűkületnek. Mivel az érszűkület 
generalizált betegség, utalhat esetlegesen kezdődő 
koszorúér meszesedésre vagy agyi ereket ellátó nyaki 
nagyér meszesedésre.  Ma Magyarországon a lakos-
ság 25%-a szenved érszűkületben, amely nagy része 
tünetmentes. Ne mulasszuk el elvégeztetni ezt a vizs-
gálatot amennyiben erre lehetőségünk van!

Többen érdeklődtek: igaz-e, hogy nem csak a hideg okozza a kezek hidegségét, hanem lehet ez az  

érszűkület fi gyelmezető jele is? Mi is az érszűkület? – kérdezzük lapunk állandó egészség megőr-

zési  tanácsadóját, Dr. Metz Edit kardiológus főorvosnőt.

Érszűkület ellen tágítsuk a megelőzést

Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG vizsgálatokra bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin 
a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pedig 
16.00-18.30 között történnek a felnőtt vizsgálatok.  Megnyílt a gyermekkardiológiai szakrendelés is! Bejelentkezés a fenti telefonszámon  lehetséges.  Metz főor-
vosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www@dunakeszikardiologia.hu  honlapon találhatóak meg.

e g é s z s é g - é l e t m ó d
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A madár a szárnyán
Müller György fafaragó művész kiállítása Bárdos Lajos iskolában

A madár a szárnyán, az ember képze-
letben vagy modern technikai alkalmatos-
ságokkal győzi le a távolságot. Gyuri bácsi 
több száz kilométert vezetett, hogy meg-
hívásomra itt a dunakeszi Bárdos Lajos 
Általános Iskolában tárja elénk tehetsége 
legjavát. 

Arisztotelésztől származik az idézet: 
„A kultúra jósorsban ékesség, balsorsban 
menedék”

Ezt éreztem idén augusztus 20-án a 
budai várban a Mesterségek Ünnepén. A 
számtalan szebbnél szebb népművészeti 
alkotás közül kiragyogott Gyuri bácsi stand-
ja. Egyik ámulatból a másikba estem. Nem 
tudtam betelni a látvánnyal. Különösen 
repesett a szívem a magyar irodalom és 
népművészet gazdag motívumkincseinek 
láttán. Rögtön elhatároztam, hogy ezt az 
élményt megosztom veletek is. 

Egy kicsit elbizonytalanodtam azon-
ban, amikor szóba elegyedve Gyuri bácsi-
val kiderült, hogy bár Budapesten született, 
hosszú ideje Bajorországban él. No de a 
nehézségek azért vannak, hogy leküzdjük 
őket! Hosszas e-mailezés, időpont egyez-
tetés következett, s most itt láthatjátok azt a 
művészt, akit a történelem vihara még gyer-

mekkorában messzire sodort a szülőhazá-
jától, de szívében-lelkében és nyelvében 
mindvégig megmaradt magyarnak. Ebben 
nagy szerepe volt, hogy Bajorországban, 

Kastlban a magyar gimnáziumban tanult, 
a fafaragást és a néptáncot pedig művészi 
fokra emelte az évek során. 

Táncosként a kölni testnevelési fő-
iskolán tanult, gimnasztika-zene-tánc-

pantomim szakon végzett, s diplomamun-
káját a magyar botostáncokról írta.

Amit kapott, hűen továbbadta, az örök-
séget évtizeden át gazdagította. Kölnben 
Hungária néven alakított néptánccsopor-
tot, majd Bokréta néven hozott létre saját 
néptáncegyüttest. A kastli Magyar Gimná-
ziumban negyedszázadon át dolgozott, a 
Tinódi néptánccsoporttal a világ számos 
részére eljutottak. S ahol ott voltak a tán-
cosok, oda a fafaragók is eljutottak Nagy 
eredmény, hogy kezdeményezésére a ba-
jor kultuszminisztérium jóváhagyta: kötele-
ző tantárgy legyen a magyar néptánc és a 
magyar népi faragás az 5–8. osztályokban.

Sajnos az iskola anyagi okok miatt né-
hány éve bezárt. A nyugdíjas mesternek 
azonban így még több energiája jut a fa-
ragásra. 

Az iskolánkban látható alkotásokat 
igazgatónőnk, Horváthné Szentléleki Ka-
talin méltatta.

Gyuri bácsi vendégkönyve tele van 
számtalan elragadtatott bejegyzéssel, amit 
a mi látogatóink is szaporítottak. Érdekes-
ségként olvashatjuk, hogy pl. 1998-ban az 
Európa Napok keretében az esztergomi 
Főszékesegyház Kincstárában Dr. Paskai 

László bíboros, prímás érsek nyitotta meg 
az akkori kiállítását. Azóta is a világ több 
pontján gyönyörködhettek a magyar nép-
táncban és fafaragások szépségeiben az 
érdeklődők.  

Végezetül álljon itt egy Gyuri bácsi ál-
tal választott idézet - mely az ő hitvallása 
is - Bod Pétertől, a magyar felvilágosodás 
előfutárától: 

„Hazádat és magyar nemzetedet igazán 
szerető kegyes olvasó! Az indulat, melynek 
minden emberben meg kell lenni, engemet 
is arra ösztönöz, hogy amit felebarátimnak 
hasznokra és a magyar nemzetnek tisztes-
ségére s ékesítésére ítélek lenni, abban ne 
légyek csak hallgatással, hanem ami tőlem 
kitelhető, azt véghezvigyem. Mert vala-
miképpen a hazának ártani nem szabad, 
azonképpen annak nem használni, mikor 
lehetne, nagy vétek.”

Ezúton köszönjük meg városunk Ön-
kormányzatának a kiállítás megrendezésé-
hez nyújtott segítségét!

MAJORNÉ MÁTÉ GABRIELLA

ISKOLAI KÖNYVTÁROS 
(ELHANGZOTT A KIÁLLÍTÁS NOVEMBERI MEGNYITÓJÁN)

k u l t ú r a

Amikor gyerekként járni tanult, elő-
ször felállt, és megpihent. Majd amikor 
már meg tudott tenni egy lépést, és 
a fenekére esett, felállt és újra 
nekiindult. Egy kis gyakorlás 
után már stabilan állt, néhány 
újabb fenékre esés mesterré 
avatta, hogyan maradjon áll-
va, és amikor ez már ment, 
utána lépett egyet, majd 
még egyet.  Ahhoz, 
hogy szaladni tudjon, 
először járni tanult 
meg. 

Ahhoz, hogy folyé-
konyan beszéljen, szintén apró lépé-
seken keresztül vezet az út. És ha 
egyik-másik lépést kihagyjuk, akkor 
meglepődünk, hogy fenékre estünk. 
A meglepetés jobban fáj, mint maga 
az esés. Emiatt néha feladjuk. De 
nem szabad feladni. Akkor még ma is 
négykézláb járkálnánk. 

Az angoltanulásban, a nyelvtanu-
lásban ezeket az apró fokozatokat 
ugyanúgy be kell 
tartania, ha ered-
ményt akar elérni. 

Ha elismételt 
egy angol szót, az 
siker. Aki a kis si-

kereket nem 
becsüli meg, 
az nem fog nagy eredményeket elér-

ni… Az angoltanulásnál is így van 
ez. Ha folyékonyan akar beszélni, 
el kell kezdenie gyakorolni. 

Eleinte elég, ha egy- két szót 
elismétel. Ha nem érti meg, amit 

a magnón hall, és emiatt nem 
tudja elismételni az elhang-
zott szót vagy mondatot, 
akkor olvasson el egy rövid 
mondatot, hangosan. Utána 
ezt ismételje el. 

Tévedés azt hinni, hogy 
egyedül nem tudja a beszédet gya-
korolni. Biztosan fel tud olvasni egy 
rövid mondatot. Így Ön angolul be-
szél, igaz? Minden kezdet nehéz. De 
akkor is az elején érdemes kezdenie, 
és ha már elismételte, amit elolvasott, 
akkor ismételje el, amit meghallgatott. 
Ezeken az apró lépéseken, (meg még 
jónéhány továbbin) keresztül jut el 
odáig, hogy folyékonyan beszéljen. 
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Kérdése van? Tegye fel a blogon! • www.nyelvmester.hu

A fokozatokat tartsa be a nyelvtanulás során (is)!

Az első lépést ugye nem futva tette meg?

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



Tarján Tamás irodalomtörténész, 
az est házigazdája a tőle megszokott 
tájékozottsággal faggatta a 36 éves 
fiatal írót, aki családjával viszontag-
ságos körülmények között 1988-ban 
jött el szülővárosából, Marosvásár-
helyről. Négy évig élt Szombathe-
lyen, majd Budapestre költözött. 
Feleségével, Szabó T. Anna költő-
vel sajátos módon udvaroltak egy-
másnak. Minden nap egy verssel, 
illetve egy novellával kedveskedtek 
párjuknak. Ma már két fiúknak, Gá-
bornak és Pálnak is írnak meséket, 
verseket. Dragomán György novellái 
irodalmi folyóiratokban jelentek meg, 
a Mozgó Világ, Jelenkor, Kritika, az 
ÉS hasábjain olvashatjuk őket. Most 
is ír novellákat, amelyek önállóan is 
megállják a helyüket, de együtte-
sen egy novellafüzért alkotva alapja 

lehet majd egy később megjelenő 
könyvnek. Dragomán György eddi-
gi legnagyobb sikere a Fehér király 
című műve, amely tulajdonképpen 
a Ceausescu korszak regénye. „Egy 
tizenegy éves fiú tipikus hányattatá-
sainak elevenségét állítja szembe 

a rettegés és a kíméletlenség alat-
tomos áramlásával, amely egy dik-
tatúrában az élet sajátja.” A regény 
nemcsak itthon hozott elismerést a 
fiatal írónak, külföldön is kiváló kri-
tikákat kapott. Szinte példa nélküli, 
hogy nem egészen négy év alatt 36 

nyelvre fordították le a könyvet, és 
az író alig tud eleget tenni a külföldi 
kiadók meghívásainak. Most éppen 
Törökországba készül. Nagyon sze-
reti a zenét, a zene minden műfaját 
meghallgatja, akkor is, amikor ír, és 
akkor is, amikor valami mást csinál. 
Egyik kedvenc tartózkodási helye 
a konyha, szeret főzni, családjának 
minden nap friss kenyeret süt az álta-
la kikísérletezett recept alapján. Nem 
ám kenyérsütő masinában, hanem 
lábasban összeállítva, és a sütőben 
sütve. Közönségünk nagy örömére a 
sok-sok irodalmi csemege mellett, és 
a kérdésekre adott baráti hangulatú 
válaszok mellett a kenyérsütés re-
ceptjét is megkapták. 

CSONKA MÁRIA

Világsiker és kenyérsütés
Dragomán György író volt a könyvtár vendége
A Dunakeszi Művészeti Napok keretében került sor az év utolsó Irodalmi Szalonjának megrendezésére. A Kölcsey Ferenc 

Városi Könyvtár az utóbbi években a kortárs magyar irodalom fi atal képviselőit hívta meg, hogy a helyi közönség közelebbről 

is megismerkedhessen velük, és az elismerésekben igencsak bővelkedő munkásságukkal. Novemberben Dragomán György 

József Attila díjas író látogatott el a könyvtárba, és egy nagyon kellemes, hangulatos irodalmi est részesei lehettünk.
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www.t-home.hu

Internet és telefon 

együtt nettó

(bruttó 6250 Ft/hó)

A kábelinternetre vállalt 

1 éves hûségidôvel, 

kábel-telefonelôfi zetés mellett

5000 Ft/hó

Vigyen új színt 
vállalkozásába!

A feltüntetett csomagajánlat 2009. október 1-jétôl visszavonásig, de legkésôbb 2010. április 30-ig érvényes. A szolgáltatások létesítése mûszaki felméréstôl függ, a fenti csomagot 
a Magyar Telekom kábelszolgáltatással lefedett területein kínáljuk a kábelinternetre vállalt 1 év hûségidôvel, kábeltelefon-elôfi zetés mellett. A tájékoztatás nem teljes körû, 
további részletek a 1435-ös telefonszámon, a T-Pontokban és a www.t-home.hu honlapon.

Váltson T-Home üzleti kábelszolgáltatásra!

SOHO_Dunak_polgar_190x132.indd   1 11/30/09   1:28 PM
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s p o r t

A The Irish Dance Experience az ír sztepptánc legkiválóbb táncművé-
szeiből álló társulat. Szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok 
és többszörös világbajnok 

Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírű Riverdance együttesnek 
és megannyi vezető társulatnak, akik eme jeles műfajban szórakoztatják 
a közönséget.

Fantasztikus, hogy egy ilyen őstehetséget tudhatunk magunk mellett, 
aki megálmodta, és színpadra vitte ezt a fantasztikus egész estés pro-
dukciót.

Az Irish Dance Experience egy új különleges színfolt az ír tánc és a 
táncművészet világában, amelyet frenetikus zene kísér, ezzel is gyönyör-
ködtetve a közönséget. A produkciót nézve megtapasztalhatjuk az autenti-
kus ír tánc varázsát, de a modernebb stílusú zenéken alapuló izgalmas és 
újszerű koreográfiák, ugyancsak ámulatba ejtik a közönséget.

A gyönyörű jelmezek, az élő zene valamint a látványos díszlet mind 
csak tovább fokozzák az élményt, aminek részesei lehetünk  az előadá-
son. 

Az előadás időtartama 2 x 60 perc.
Helyszín: Dunakeszi – VOKE Józse Attila Művelődési Központ

Idópont: 2010. január 23 (szombat). 

 Egy világsztár Dunakeszin
 The Irish Dance Experience

 Széchenyi Emlékmű
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

2010-ben a Széchenyi István Álta-
lános Iskola alapításának 100. évfor-
dulóját ünnepli. Ebből az alkalomból 
méltó emléket szeretnénk állítani az 
Alagi Lovaregylet által 1910-ben léte-
sített hajdani népiskolának megújult 
intézményünk belső udvarán. 

Kérjük mindazok segítségét, 
támogatását, akik „iskolánk padjait 
koptatták”, akik szülőként ismerték 
meg hagyományainkat, tevékenysé-
günk széles körét, akikre eddig is 
számíthattunk céljaink megvalósítá-
sában.

Köszönettel fogadjuk adománya-
ikat Emlékmű jeligével az OTP RT 
- 11742104-20044246 folyószámlára, 
terveinkről a www.alag.hu honlapon 
tájékozódhatnak.

DUNAKESZI, 2009. NOVEMBER 30.
AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ÉS DOLGOZÓI

Magyarovits Zoltán, 
a sikeres úszóedző

– A 13 éves Sztankovics Anna a Jövő 
SC versenyzője három éve tanítványom 
és az idei Felnőtt Rövidpályás (200 m 
mellen) Magyar Bajnokságot megnyer-
te, ez azért értékes bajnoki cím, mivel 
Egerszegi Krisztina óta ilyen fiatalon nem 
nyertek magyar bajnokságot. Úszott tíz 

korosztályos csúcsot. Anna túl fiatal, így 
a jövő évi Európa bajnokságra és az ifjú-
sági EB-re sem mehet. Így csak marad a 
felnőtt magyar bajnokság és a 200 mell 
mellett, 50 és 100 mellen is bajnok lehet. 
Nyáron Finnországban, Tamperében ren-
dezték meg serdülő Európa Bajnokság-
nak megfelelő versenyt, melyen indult és 
egyéniben 100 méter mellen 4. korosztá-
lyos országos csúccsal, 200 mellen 5. és 
a 4x100-es váltóval bronzérmet nyertek. 
Itt Joó Sára 200 vegyesen 5. helyet sze-

rezte meg. Mindketten korosztályos ma-
gyar bajnokok. Természetes, hogy nagy 
erővel készülünk a Londoni Olimpiára is.

Paraolimpiát Izlandon rendezték 
meg, ezen Englert Katalin indult, 100 m 
mellen, 50 m pillangón, és a 4x50 vegyes 
váltóban is, mindháromszor ezüstérmet 

szerzett. Ráczkó Gitta 100 m-en 3. és 
a 4x50 váltó tagjaként ezüstérmes lett. 
Tóth Tamás 100 m mellen bronzérmes, ő 
Európa csúcstartó rövidpályás távon.

–  Jövő?
– Paraolimpia Világbajnokságot 

rendezik meg 2010-ben, Hollandiában, 
négy versenyzőmmel készülünk erre a 
versenyre.

– További sikereket a versenyzők-
nek és az edzőnek egyaránt!

SOLYMOSI LÁSZLÓ

A 34 éves Magyarovits Zoltán úszóedző 1995 óta, Szécsi 

Tamás mellett tanulta a szakmát. A Jövő SC-ben 2002 óta 

dolgozik tanítványaival, otthonában kerestem fel és örömmel 

számolt be az elmúlt hónapok sikereiről.
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60 éves a Dunakeszi Vasutas
kézilabda szakosztálya

Kiss József jubileuma
Kiss József október 27-én töltötte be 50. évét, a nagyszerű sport-

ember labdarúgó pályafutása Tiszapolgáriból indult. A 2009 – 

2010 bajnokságban Kinizsi három csapatában is szerepelt.

 Kinizsi csapatai az élbolyban

Dunakeszi sportágak közül egye-
düli rekorddal büszkélkedhetnek 
férfikézilabdázóink, hogy 1967 óta a 
Nemzeti Bajnokságban szerepelnek. 
Továbbá idén ünneplik 60. évfordu-
lójukat, melyről Gendur Pál edzővel 
beszélgetek:

– A dunakeszi Járműjavítóba 1949 
márciusába kerültem – mesélte Pali 
bácsi. - Ezen az őszön megalakítottuk 
a férfi kézilabda csapatot, melynek 
edzője és játékosa is voltam. Az 50-es 
évek közepén NB I nagypályás csa-
patunk volt, a Vasutas pályán játszot-
tuk mérkőzéseinket. Majd megszűnt 
a nagypályás kézilabda és áttértek 
(tértünk) a kispályás játékra. 

A megyei bajnokságot 1966-ben 
megnyertük és így felkerültünk az 
NB II-be. Három év után 1970-ben 
NB I/B szerepeltünk, itt is három évet 
játszottunk és feljutottunk 1974-be 
az NB I-be, de egy bajnoki év után 
kiestünk. Újabb négy év NB I/B-ben 
és 1979-ben újra NB I-sek lettünk, de 
itt is csak egy évet szerepelhettünk. 
Két év még az NB I/ben és 1982-től 
NB II-ben szerepelt csapatunk. Nyolc 
év után 1991-től újra NB I/B és ez a 
sorozat 2003 tavaszán szakadt meg. 
Azóta a csapatunk NB II-ben áll helyt.

– Kik azok a játékosok, akik 
meghatározó szerepet játszottak a 
csapatban?

– Az alapítók velem együtt Borbély 
Béla, Pintér János, Pető László.  Az 
1950-51-es évben jött Rózsa Péter 
és Rózsa Ferenc, Konda Lajos, Kor-
da Kálmán, majd Géczi Béla, Szödi 
György, Sak Béla, Fazekas Rudolf. Az 
1952-54 idényben  Badó Ferenc, Kiss 
István, Boros János, Lovász András. 
1956 után Tóth József, Hidasi István. 
Csapatunk 1966-ban Pest megyei baj-
nokságot nyert, itt kezdte pályafutását 
Czipó István, Szabó István, Gákovics 
Gábor… Aranycsapat 1974, amikor 
NB I-ben szerepeltünk: Gergye Lajos, 
Zsiga Imre, Szabó István,  Czipó Ist-
ván, Kovács Kálmán,  Pákozdi Imre, 
Gendur Ferenc, Kolossa Károly. Erre 

a csapatra épült az 1979-es év, mikor 
újra NB I-sek lettünk, kiegészülve 
Szalka Istvánnal, Merk Aladárral, 
Vajkonyi Gusztávval.

– Egyéni élménye Pali bácsi-
nak?

– Nagyon sok van, de jól emlék-
szem 1975 júniusában az első olyan 
csapat volt a mienk, akik akkoriban 
kimehetett az NSZK-ba. Az ott eltöl-
tött idő felejthetetlen élmény volt szá-
momra.

– A csapat ma is töretlenül sze-
repel a Nemzeti Bajnokságban, to-
vábbi sok sikert kívánunk!

KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

– Gazdag labdarúgó pályafutás áll 
mögötted, mesélj az elmúlt 36 évről. 

– Tiszapolgáriban, az iskolában kezd-
tem a labdarúgást, és amikor szakmavá-
lasztásra került a sor Budapestre jelent-
keztem és ekkor a család felköltözött 
Dunakeszire, én így 1974-ben a Vasutas 
labdarúgója lettem, 1995-ig játszottam ott. 
A munkám nem engedte a magasabb 
szinten való játszást és így átjöttem a 
Kinizsibe, itt három év után kerültem 
Csomádra, az itt eltöltött szintén három 
év után, újra visszajöttem a Kinizsibe.

– Legemlékezetesebb mérkőzéseid?
– Úgy emlékszem 1978. június 28-

án osztályozót játszottunk Erzsébeten, 
ellenfél 2-0-ra vezetett, a balhátvédünk 
megsérült, ekkor baloldali védőnek be-
álltam és kiegyenlítettünk, a harmadik 
gólt én rúgtam ennek is köszönhetően 
4-2-re, győztünk, Pollák Ervin három gólt 
rúgott. Nagymarosi mérkőzés, mely nagy 
izgalommal telt el, mivel győzni kellett a 
bajnokság megnyeréséhez. A mérkő-
zés 1-1-re állt, a 11-est kapufára lőttem, 
de az utolsó percben jobboldali beadást 
fejjel a kapuba csúsztattam, és akkor azt 
mondtam: Istenem köszönöm, most rám 
néztél, mivel egész éves munkánk ment 
volna tönkre, ha nem nyerünk. Sikerült.

– Úgy tudom, hárman vagytok 
testvérek, és a fiad is játszik?

–  Igen, János öcsém 47 éves, vele 

ifi csapatban játszottam együtt. A 41 éves 
Zoli öcsémmel az  NB II és NB III-as 
Vasutas csapatban játszottam.  Hárman 
együtt mostanában a Kinizsi öregfiúk 
csapatában szerepeltünk. Fiam 30 éves 
Kiss Róbert most is játszik a Vasutas NB 
III-as csapatában.

– Terveid?
– Szeretem a focit. Ha a labdarúgó 

pályára felmegyek, kikapcsolódom, mivel 
a játék örömet okozz. 

– Gratulálunk eh-
hez a gazdag pá-
lyafutásodhoz!

SOLYMOSI LÁSZLÓ

A Dunakeszi Kinizsi labdarúgó 
csapata a 2009 – 2010-es bajnokság-
ban két felnőtt csapattal vágott neki 
a bajnokságnak, edzőjük Leboniczki 
Imre.

– A rajt előtt milyen tervekkel vág-
tatok neki a bajnokságnak?

– A bajnokság elején hozta a csapat 
az eredményeket, bár lehetett volna jobb 
is, de a sok sérülés, az iskolai elfoglalt-
ság… nehezítette a csapat munkáját. A 
bajnokság végére az első csapat a 4. he-
lyen végzett. Igyekeztünk a fiatal csapat-
tal látványos focit játszani, Sintár Márton, 
Horváth Imre és a 18 éves Kalicz Sándor 
okozott jó játékával örömet. A góllövő lis-
ta élén Balai, Sütő áll 7-7 góljával.

A második csapat szintén 4. helyen 
végzett, nem várt eredménnyel. Itt azok 
kapnak helyet, akik a felnőtt első csa-
patban kevesebb játéklehetőséghez jut-
nak. Itt Porubszki Róbert, az ifiből Sintár 
Bence, Kalicz Sándor, Katona Marlon, 

Dietrich Péter játékát emelném ki jó 
helytállásukért. A munkámat Király Béla 
segítette, a kapusedzések vezetésében.

Ifi csapatunkat a fiatal agilis edző 
Warga Zoltán vette át, miután Németor-
szágból hazajött. A csapat ősszel igen 
értékes harmadik helyet szerezte meg. 

Köztudott, hogy a Vasutas és a Kini-
zsi csapata egyesült, úgy érzem jó volt 
a döntés, és az óta Kinizsi néven szere-
pelünk tovább. A gyenge kezdés után 5. 
helyen végeztünk, ami jó szereplésnek 
mondható, az előttünk álló csapatok át-
lagkora sokkal fiatalabb a mieinknél. 

– További tervek?
– A bajnokságnak vége, az ünnepe-

kig heti két alkalommal lejárunk és január 
közepén kezdjük a felkészülést a 2010 
évi bajnokságokra.

Gratulálunk a szép eredményhez, 
további sikereket kívánunk!

 SOLYMOSI LÁSZLÓ

A dunakeszi születésű Erdei Zsolt

november 22-én pályafutása

csúcsára ért.

A 35 éves ökölvívó megszerezte a

WBC cirkálósúlyú világbajnoki övét,

a címvédő olasz Ciacobbe

Fragomeni felett aratott

győzelmével. Gratulálunk!
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LABDARÚGÁS
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HYDROPR INT
Sz ám í t á s t e c h n i k a

Számítógép szervizelése,

telepítése, bővítése,

nyomtató karbantartás, -javítás

hétvégén is!

Telefon/fax: 27/332-859

Mobil: 06-20/396-5579

E-mail: hydroprint@invitel.hu

Sakk

A szuper csoportban Kinizsi csapata értékes győzelemmel tért haza.
Érd-Dunakeszi K. 4,5 -5,5 (győz: Gránicz, Molnár S, Nádasdi, Horváth, döntetlen: Sza-
bó, Batisz, Mundi)
Dunakeszi K.-Szigetszentmárton 6,5-3,5 (Győz: Szabó, Molnár P, Gránicz, Mundi, Rep-
csik, döntetlen: Kollár, Fenyvessy, Kiss)
Pest megye első osztályban is megkezdődtek a küzdelmek: 
Szob-Alagi DSK 7,5-2,5 (döntetlen: Béki, Czap, Vas, Kiss J, Naán)
Alagi DSK –Gödöllő 3-7 (döntetlen: Czap, Solymosi, Vas, Naán, Dióssi) A mérkőzésre 
Dobos Cukrászda kedveskedett süteményeivel a versenyzőknek.
November 21-én, Gödöllőn rendezték meg a 31. Pest megyei Nyílt Országos Egyéni 
Sakkverseny 3. fordulóját. Alagi sakkozók három ezüstérmet szereztek, helyezések:
I. Kcs.:   2. Kovács Dániel., 21. Kovács Tamás (élete első versenyén)
II. Kcs.: 12. Sípos András
III. Kcs.:  2. Dióssi Csaba… 5. Bozsik Péter
V. Kcs.:  2. Üveges Viktor..  6. Naán Gábor
December 5-én Vácszentlászlón rendezték meg a 25. Pest megyei nyílt országos 
egyéni sakkversenyt, az alagi gyerekek szép sikerével.
I. Kcs.: 3. Kovács Dániel
III. Kcs.: 1. Dióssi Csaba…5. Bozsik Péter
V. Kcs.: 1. Üveges Viktor, 2. Naán Gábor 

KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

A dobogó mindhárom fokán dunakeszi asztaliteniszező diák állhatott november 20-án 
Újpesten, a Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesület által megrendezett orszá-
gos éjszakai bajnokságon. Az első helyezett Gyuriczki Tamás mellett a második és 
harmadik helyen végző Gyuriczki Gábor és Pataki Ádám is Bartinai Péter tanítványa.
A tehetséges fiatok már a felnőtt mezőnyben is bontogatják szárnyaikat. A Budapest 
V. kerületi bajnokságban az 5. Sz. DSE igazolt versenyzőiként Kiss Dániellel és Felker 
Domonkossal kiegészülve hét vereség és egy döntetlen mellett már három győzelmet 
is elértek, ami igen komoly fegyvertény. Az élénkülő helyi asztalitenisz életet jelzi, hogy 
december 18-án pénteken háromnegyed kettőtől karácsonyi háziversenyt rendeznek a 

Fazekas Mihály 
Általános Iskolá-
ban, ahol szep-
tembertől heti 
két délutánon 
mintegy harminc 
fiú és lány edz 
rendszeresen. 
Bartinai Péter 
edző minden 
érdeklődő diákot 
vár a háziver-
senyre és a dél-
utáni edzésekre.

CSOMA ATTILA

ASZTALITENISZ

Kinizsi sakkozói veretlenek
Alagi sakkozók sikerei

Három dunakeszi 
dobogós

Helyesbítés
A Dunakeszi Polgár 2009. novemberi lap-
számában, Szellemi életünk új értékekkel 
gyarapodott című írásban sajnálatos téve-
désből a szerző Vizsy Tímea nevét Eszter-
re „keresztelte”, amiért elnézést kérünk a 
fiatal költőnőtől.

A SZERK.
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A római kortól napjainkig

A Dunakeszi történelmét bemutató könyvben, Csoma Attila 

helytörténész szakavatott és rendkívül színes írásának se-

gítségével 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!

A keménytáblás

KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓ
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Az idén Londonban rendezett öttusa világbajnokságon a magyar női csapat 
bronzérmes, férfi egyéniben Marosi Ádám és a férfi csapat aranyérmet nyert. 
A győztes férfi csapat tagja volt az UTE 24 éves öttusázója, Tibolya Péter, aki 

Dunakeszin él. Pétert otthonában kerestem fel.
– Hogyan lesz valakiből öttusázó?
– Hat éves koromban úszással kezdtem, olyan céllal írattak be szüleim, hogy 

felesleges energiámat lekössék. Két év múlva nyári táborba mentem és ott futás 

is volt, így még több felesleges energiám lekötésével párosult. Szeptembertől két 
tusával (futás, úszás) kezdődött pályafutásom. Az UTE-ba 1995-ben igazoltam.

– Az első sikert követte a többi?
– Igen, késő érő típus vagyok. Az első sikerem 2003-ban Budapesten megren-

dezett Ifjúsági Európa Bajnokság, ahol váltónk (Németh János, Kasza Róberttal 
együtt) ezüstérmet szerezett.  Utolsó éves juniorként – 2006-ban – a sanghaji 
Világbajnokságon egyéniben, ezüstérmet szereztem. Két éve életem első felnőtt 
Európa Bajnokságán - Rigában - egyéniben hatodik helyet szereztem meg, amivel 
olimpiai kvótám lett.  Tavaly én is kint voltam a pekingi Olimpián tartalékosként.

– Az idei esztendőben, augusztusban nagy sikert értél el.
– Igen.  A Világbajnokságon 96 induló három csoportban küzdött és a legjobb 

tizenkettő jutott tovább, én a C csoportban, a 8. helyen végeztem. Londoni felnőtt 
Világbajnokságon csapatban, négy együttes küzdött velünk együtt csehek, litvánok 
és oroszok, itt sikerült aranyérmet szereznünk: Marosi, Németh Róbert és én.

– Mi az erősséged, mi a gyengéd az öttusában?
– A vívás, lovaglás és futás erősségem, úszásom még gyenge, lövészetem 

ingadozik, de azon igyekszem, hogy úszásban és lövészetben is fejlődjek és így 
szeretnék eljutni a 2012-es Londoni Olimpiára.

– Milyen terveid vannak 2010-re?
– Most az alapozást végezzük, jövő év februárjában kezdődnek a Világkupa 

sorozatok, az itt elért eredmények alapján lehet eljutni VB-re és EB-re. Jelenleg 
6-7-en küzdünk 1-4. helyért, én szeretnék az első háromba lenni és akkor egyéni-
ben és csapatban is, indulhatnék. 

– További sok sikert Péter!
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

s p o r t

ÖTTUSA
Londoni Világbajnokságon 

Tibolya Péter aranyérmes
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Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

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- padlólerakást, csiszolást, lakko-
zást, javítást. Telefon: 06-70-505-1177.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással, fóliatakarással, akár azonnali 
kezdéssel.

Telefon: 20/442-9570, 06-1/369-6674.
• Veszélyes fák kivágása 
alpintechnikával, kosaras daruval, elszállí-
tás megoldható!
Tel.: 27/337-353; 30/463-4070.
• A Dunakanyar régiójának Cronos TÁRS-
KERESŐ IRODÁI Vácon és Dunakeszin. 
Előzetes telefonos egyeztetés a 06-
20/566-5047-es számon 14 órától.
• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2.
Házhozszállítással. Telefon: 06-30/296-
1771.
• Pilismaróton  ártér-mentes
üdülő-övezetben 1200 m2-es telken
faház  eladó. Iá.: 7,5 Mft.
Tel.: 06-70/328-5169
• Üzletvezetői végzettséggel rendel-
kező pultoslányokat keresünk pomázi 
sörözőbe.
Tel.: 06-20-492-3044.




