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Új időszak kezdődött
Beszélgetés Kecskeméthy Gézával, Dunakeszi polgármesterével
Az elmúlt év őszén már érzékelhető volt a gazdasági válság, mely Magyarországot is elérte az esztendő végén. A Városházán karácsony előtt megkezdődött az előkészület, a közös
gondolkodás az önkormányzat intézményeinek és a polgármesteri hivatal 2009. évi működési
feltételeinek előkészítése érdekében. A negatív tartományba zuhant gazdasági mutatók előrevetítették a takarékossági intézkedések kényszerét, melyek alapvető hatással voltak a város
költségvetésének előkészítésére. Nem kisebb feladat hárult a döntés előkészítőkre, a képviselő-testület tagjaira, mint az, hogy a megszorító intézkedések bevezetésével párhuzamosan
az önkormányzat továbbra is a megszokott színvonalon biztosítsa a város polgárai számára a
szolgáltatásokat. Az év kezdete ennek jegyében telt. Köztudott, hogy a képviselő-testület a bevételi és kiadási oldalt egyensúlyban fogadta el – emelte ki Kecskeméthy Géza polgármester
a Dunakeszi Polgárnak adott nyilatkozatában.
– Az első negyedév tükrében hogyan ítéli meg,
az elfogadott költségvetés biztosítja Dunakeszi
biztonságos működését? Vagy már most is látható, hogy elkerülhetetlen a korrekció, hiszen nap,
mint nap új hatások érnek bennünket. Magyarán,
mennyire áll szilárd alapokon a költségvetés?
– Már a beszélgetés elején szeretném leszögezni, hogy túlzónak tartom a sokak által hangoztatott
megfogalmazást, miszerint városunk rendkívül rossz
helyzetben van. Dunakeszi ugyanis az első volt azon
települések közül, melyek ráéreztek arra, hogy a 2008as és a 2009-es év költségvetése között szakadék tátong. Teljesen más, új időszámítás kezdődött, melyben
a problémák megoldása más módszereket igényel. Ez
nem hely specifikus, hanem országos probléma. A
pénzügyi és gazdasági válsággal új időszak kezdődött,
újra kell építenünk mindent. Ennek megfelelően az a
költségvetés, amit az idei évre elfogadtunk, már tartalmaz előre mutató elemeket, de vannak olyanok is,
amelyeket még ki kell „izzadni” magunkból. Meg kell
határoznunk, hogy a város életében, működésében
melyek az elhalaszthatatlan feladatok, és melyek azok
a – hogy úgy mondjam – „szépségdíjas feladatok”, melyek megvalósítása jó lenne, ám ezekre az önkormányzatnak jelenleg nincs pénzügyi fedezete.
– Mire gondol, polgármester úr?
– Például a tavaszi lomtalanításra is. Tisztában vagyok azzal, ha ez a kérdés terítékre kerül, akkor jelentős feszültségeket okoz majd a képviselő-testületben
és a város polgárai körében is.
– De ez természetes reakció lehet, mindenkiben,
aki rendezett környezetben szeret élni. Bizonyára a
város adófizető polgáraként ön is így gondolkodik,
hiszen szószólója a tiszta, virágos kertvárosi jelleg
megőrzésének.
– Ez tény, de be kell látnunk, hogy az önkormányzatokat sújtó pénzügyi válság újfajta gondolkodást, a régi
beidegződések száműzését kívánja mindannyiunktól
a túlélés, a fennmaradás érdekében. Mindenki tudja,
hogy a példaként említett szolgáltatást eddig a központi bevételekből finanszírozta az önkormányzat.
Véleményem szerint a jövőben ennek a feladatnak a
pénzügyi forrását a szemétszállítási díj emelésével
lehet előteremteni. Az önkormányzatok a túlélésükért
küzdenek – köztük mi is -, számtalan elképzelést
munkálnak ki működésük fenntartása érdekében. Dr.
Gémesi György, Gödöllő polgármestere például a síkosság-mentesítéssel járó feladatot szüntetné meg.

Több településen felmerült, hogy éjfél és hajnali 4-5
óra között a közvilágítást teljesen vagy részlegesen
lekapcsolják a takarékosság érdekében. Tudom, hogy
minden megszorítás rendkívül nagy feszültséget hordoz magában, de mindenkinek meg kell értenie: valahol takarékoskodni kell. Egy helyen nem tudunk és
nem is akarunk spórolni, mégpedig az iskoláinknál és
az óvodáinknál. Ezek vagy működnek szabályszerűen
vagy nem. De hála istennek, a lakosság fiatal összetételének köszönhetően ezeknek működniük kell.
– Mennyire érződik a konszenzussal elfogadott
gazdasági intézkedési csomag hatása? Az intézkedések - az elbocsátott emberek, az átszervezések
– okozta sebek arányban vannak-e megtakarítások
mértékével?
– A dolgok jelenlegi állása szerint, pusztán a számokat
nézve, azt tudom mondani, hogy az eredmények már nagy
részben megvannak. De azt ma még nem látom, hogy a
jövőben ez a folyamat, ez a trend pozitív vagy a negatív
irányba mozdul-e el, amely lényegében a képviselő-testülettől és a város lakosságától függ. A döntések érzelmi,
az emberi hatásairól, ha megengedi, nem nyilatkoznék,
hiszen a polgármesteri hivatalban közel 30 embert érintett
a létszámleépítés. Az oktatási intézményeknél még nem
zárult le a folyamat. Célunk, hogy minél több kolléga megőrizhesse állását az óvodába, iskolába járó gyermekek tanítása, nevelése érdekében. A takarékosság érdekében a
rendelkezésre álló pénzügyi kerethez igazítjuk a dolgozók
létszámát és a feladatotokat.
– Mikorra döntenek ebben a kérdésben?
– Terveink szerint szeptember 1-jével kerül bevezetésre. Hozzá kell azonban tennem, hogy a tervezett
kormányzati csomag akár még negatív irányba is
módosíthatja elképzeléseinket. A közelmúltban került
napvilágra pl. a pénzügyi tárca azon elképzelése, hogy
a közszférában bevezetnék a négy napos munkahetet.
Erről csak annyit tudok mondani, hogy az önkormányzatok munkáját nem ismerő emberek agyából pattanhatott ki ez a minősíthetetlen „ötlet”. Az önkormányzatok, a polgármesteri hivatalok, az egyéb intézmények
azt a feladatot látják el, melynek keretében a lakosság
életkörülményeit, ügyintézését, védelmét, segítését
végzik. A négy napos munkahét azt jelenti majd, hogy
egyre több polgár ügyét nem lehet elintézni határidőre.
Teljesen más, olyan területekről kellene a költségeket
elvonni, mint a példaként említett a közvilágítástól. Ez
ugyanis jóval kevesebb embernek okoz kellemetlenséget, bosszúságot, mint az, ha a személyi okmányait, a

jogosítványát, az útlevelét a négy napos munkahét miatt csak több hetes várakozási idő után tudja elintézni.
– A rövidebb munkahét, a dolgozók munkabérének csökkenésével járhat?
– Igen. „Természetesen” az intézkedés bevezetése
esetén 20 százalékkal csökken a dolgozók munkabére. Ez a legalacsonyabb munkakörben dolgozóknak,
ahogy mondani szokták, a megélhetését veszélyezteti,
a legjobb dolgozók esetében pedig attól kell tartani,
hogy elhagyják a közszférát.
– Ön úgy fogalmazott egy korábbi interjúban,
hogy 2008 végén már látható volt, a gazdasági
vállalkozások bevételei csökkentek, s emiatt jóval
kevesebb iparűzési adót tudtak befizetni az önkormányzatnak. Ezért az idei évre 3-400 millió forintos
bevételkiesést terveztek. Az első negyedév tényeinek ismeretében mennyire volt megalapozott ez a
kijelentés?
– Való igaz, az idei évre a korábbinál jelentősen
kevesebb, mindössze 1 milliárd forint iparűzési adóbevételt terveztünk. Sajnos ez az előrejelzés realizálódott
az első negyedévben. De félő, hogy ez a tendencia
az év második felében az egész országban folytatódik. Mind többet hallani olyan híreket, hogy egyre
több cég vonul ki Magyarországról vagy éppen csődöt
jelent. A Népszabadság információi szerint például a
Bombardier megrendelés állományában jelentős változás várható, dolgozók kerülhetnek az utcára. Dunakeszi legnagyobb vállalkozása a Bombardier, melynek
teljesítménye, iparűzési adóbefizetése jelentős hatással van a város költségvetésére is.
– Ebben, az egyre nehezedő gazdasági, társadalmi környezetben az önkormányzat hogyan tudja biztosítani a város működtetését? Hol a határ,
meddig lehet még megszorítani?
– Nincs határ, akármeddig lehet szorítani, mondhatja
bárki. De ne így beszéljünk a dolgokról. Sajnálatosnak
tartom, hogy országos szinten ebben a kérdésben az
emberek nem kapnak bíztatást, mert ha az ember a bizalmát elveszti, akkor szinte mindenét elveszti. Biztos vagyok
benne, hogy esetleg nem tetsző és értéktelen vitáknak is
tanúi lehetünk a közeljövőben, de vezető társaimmal és
a képviselő-testülettel együtt azon dolgozunk, hogy át
tudjuk vészelni ezt az időszakot. Hogy ennek érdekében
még milyen intézkedéseket leszünk kénytelenek meghozni, azt most még nem tudom megmondani.
– Köszönöm a beszélgetést.

VETÉSI IMRE

önkormányzat

A képviselő-testület tárgyalta:

Tavaly nőtt a bűncselekmények,
de a felderítések száma is
„A 2008-as év a változások, nehézségek ellenére még mindig kiegyensúlyozott teljesítményt hozott –
persze nem olyat, amelyen már nincs
mit javítani – és az állomány, aki az
évet végigdolgozta, elégedett lehet az

zalékkal több bűnesetet regisztráltak.
A negatív tendenciák mellett azonban
fontos megjegyezni, hogy a súlyos
bűncselekmények (rablás, súlyos testi
sértés) a korábbi évhez képest csökkentek.

Szigorúbb
adókedvezmények
Szigorított a képviselő-testület az
idegenforgalmi adórendeletben, és az
építményadóról szóló rendeletben szereplő kedvezmények igénybevételének
feltételein. Ennek értelmében a jövő évtől kezdődően már csak azok élhetnek
adókedvezménnyel, akik az előző évre
befizetett kommunális hulladékszállítási számlával rendelkeznek, s ezt az
adóhatóságnál igazolni is tudják.

Befagyasztott
támogatás

elért eredménnyel. Fontos azonban
tudomásul venni, hogy ez is csak egy
állomás, és saját lehetőségeink figyelembe vételével, és az esetlegesen
megjelenő külső segítséggel, folyamatos megújulásra, az eredményeink
javítására kell törekednünk a következő évben, és erre a vezetés és az állomány alkalmas” – olvasható abban
az évértékelő jelentésben, amelyet
Kovács László rendőrkapitány készített a képviselő-testület részére.
Láthatóan komoly gondot jelent a
helyi kapitányság életében az erőteljes fluktuáció: a nyomozati és vizsgálati tevékenységet folytató 16 rendőr
közül 10 tavaly került Dunakeszire
számottevő bűnügyi gyakorlati tapasztalat nélkül. Ennek ellenére a kapitányságon 8,5 százalékkal emelkedett a
felderített bűncselekmények száma.
Sajnos a nagy bevásárlóközpontok
valamint a Megyeri híd és az M0-ás
körgyűrű megnyitása már érezteti
hatásait a bűnügyi statisztikában is: a
közterületen elkövetett bűncselekmények száma közel 10 százalékkal nőtt,
a lopásoké 5 százalékkal emelkedett,
s legnagyobb mértékben a betöréses
lopások száma ugrott meg: ezen a
területen 2007-hez képest 28,4 szá-

A dunakeszi kapitányság rendőrei
a tavalyi évben több mint 3200 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, a
szabálysértési feljelentések száma
pedig elérte az 1100-at. A nagyobb
rendőri jelenlét következménye volt,
hogy 23 százalékkal több körözött
személyt sikerült elfogni.
A képviselő-testület tagjai közül
többen is a lakás- és pincefeltörések
növekvő számát említették, s kérték
a rendőrség hathatósabb segítségét. Szóba kerül még a száguldozó
motorosok és autósok problémája,
valamint a Kőrösi Iskola előtti területen rendszeresen randalírozó fiatalok
ügye.
Kovács László rendőrkapitány a
képviselőknek adott válaszában rámutatott: a környező településekhez
képest Dunakeszin a legnagyobb
a közterületi járőrös jelenlét, annak
ellenére, hogy a rendőrség jelenlegi
létszáma megegyezik az 1992-es
évi létszámmal. A város lakosságszáma akkor viszont alig volt 2/3-a
a jelenleginek. Ennek ellenére mindent megtesznek annak érdekében,
hogy az idei évben is színvonalas és
eredményes munkát tudjon folytatni a
rendőrség.

Az idei esztendőben 67, családi
napközibe járó gyermek esetében
állapított meg térítési díjtámogatást
az önkormányzat. Az elfogadott
2009. évi költségvetésben azonban
további gyermekek támogatására
már nem nyílik lehetőség, ezért a
képviselő-testület úgy döntött, hogy
a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról szóló
rendeletének erre vonatkozó részeit
hatályon kívül helyezi. Egyúttal a Hivatalban megkezdődött a bölcsődei
térítési díjtámogatás jelenlegi szabályozásának teljes átalakítása, mely
a közeljövőben a képviselő-testület
ülésének napirendjére kerül.

Újabb vita a strand
jövőjéről
Több mint egy órás vita folyt a
képviselő-testület április 2-ai ülé-

sén a Duna-parti strand jövőjéről.
A polgármester arról tájékoztatta a
képviselőket, hogy a strand területét
bérlő Metalstar 97 Kft. jogi képviselője
ügyfele nevében olyan ajánlatot tett,
miszerint a kialakult helyzetet peren
kívüli egyezség keretében kívánják
megoldani. Egyik javaslatuk szerint
közös megegyezéssel megszűnne az
önkormányzat és a kft. között meglévő bérleti szerződés, egyúttal az
önkormányzat megtérítené az elmúlt
évben a strand területén végzett beruházásokat. Másik javaslatuk alapján
csereingatlanként elfogadhatónak találnák a volt szakmunkásképző iskola, és a volt TIGÁZ épületét. Harmadik
javaslatuk arról szólt, amennyiben a
város megadja a megépített medencékre a fennmaradási engedélyt s új
bérleti szerződést köt velük, akkor
már májusban egy majális keretében
megnyitnák a strandot.
A kérdést tárgyaló Jogi és Ügyrendi
Bizottság nevében Stehlik Ferenc képviselő elmondta, a bizottság az ingatlancserére vonatkozó javaslatot támogatja,
de előtte szükségesnek tartják, hogy készüljön a strand területére vonatkozóan
értékbecslés. Ezt a megoldást több képviselő is támogatta. A vita során sokan
úgy vélekedtek, hogy a strand jelenlegi
értéke nincsen arányban a csereként
szóba került két épület közel 235 millió
forintos értékével.
A polgármester a vita végén az ingatlancserére vonatkozó határozatot
tette fel szavazásra, amely azonban
nem kapta meg a szükséges többséget, így a strand jövőjéről továbbra
sem született döntés.

Dunakeszi Polgár
Üresen áll a vendégváró épület
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TiÉD véleménye…

Jobb későn…!
A Dunakeszi Polgár szerkesztősége márciusi lapszámában arra kereste a választ, hogy a
képviselő-testületben helyet foglaló pártok vezetői hogyan vélekednek a város 2009. évi
költségvetéséről. Több párt vezetője is élt lapunk sajtónyilvánosságával. Ezúttal Dr. Váczi
Árpád, a TiÉD Egyesület színében mandátumot nyert önkormányzati képviselő fejti ki véleményét az önkormányzat idei költségvetéséről. Mint előző lapszámunkban, a kérdések
ezúttal is így szóltak, melyeket a TiÉD Egyesület válaszaihoz hasonlóan változtatás nélkül
közöljük. (A szerk.)
1. A képviselő-testület az év elején példaértékű összefogással állt ki a város jövőjét meghatározó takarékossági intézkedések bevezetése
mellett. Ön szerint ez az egységes akarat érvényesült-e a költségvetés előkészítése, kimunkálása során?
– A takarékossági csomag egyhangú elfogadásakor a pártérdeket megelőzte a város érdeke. Ez
ritka előremutató esemény. A TiÉD Egyesület már
a választás előtt javasolta a mostani intézkedések
többségét, mint pl.: egy alpolgármester, szolgálati
autók megszüntetése, tiszteletdíjak csökkentése/
megszüntetése, bizottsági struktúra karcsúsítása,
stb. Ha a felesleges költségek csökkentését a képviselők a ciklus elején 2006.-ban elvégzik, akkor a

gazdálkodás stabilabb lenne, a megtakarításokból
fejlesztések valósultak volna meg. Gondoljunk csak
az el nem végzett útépítésekre, óvodabővítésekre.
De jobb későn…! Vannak olyan javaslataink, amit
a testület eddig még nem fogadott el, de bízzunk a
döntéshozók belátásában. Köszönet Erdész Zoltán
alpolgármesternek a „csomag” kidolgozásáért.
2. Véleménye szerint az elfogadott költségvetés milyen garanciát jelent a város kiegyensúlyozott működéséhez? Az Önök szakmai
elképzeléseit, várospolitikai törekvéseit milyen
arányban tartalmazza az elfogadott költségvetési rendelet?
– Az intézkedések a várost vezető frakciók
ígérete szerint még folytatódnak, és kiterjednek a

város teljes működésére. Az eddig megtett lépések
szimbolikusak, a jelentőségük e miatt kimagasló.
A működés teljes felülvizsgálata és ésszerűsítése
szükséges annak érdekében, hogy a válságot a
működés romlása és a lakosság további terhelése
nélkül lehessen átvészelni. Meg kell szüntetni többek között az energia- és pénzpazarló rendszereket, a pártérdekeket kiszolgáló döntéseket, és a
felesleges kiadásokat. Biztosítani kell, hogy a helyi
vállalkozók is kapjanak a várostól megbízásokat.
Felül kell vizsgálni a város cégeinek működését.
Ezzel elkerülhető például, hogy a távfűtési díjak - az
előnytelen szerződések, és a vitatott áralkalmazás
miatt - túlzott mértékűek legyenek. A takarékos működés most a túlélést, a válság múlásával pedig a
lakossági jogos igények megvalósítását biztosítja.
3. Milyen szempontok vezérelték Önöket,
ha igen-t mondtak, és milyen megfontolások
alapján voksoltak nem-mel a város költségvetésére?
– A legfontosabb, hogy a lakosságszámhoz igazodó infrastruktúra kiépüljön, a bölcsődei- és óvodai
férőhelyek bővüljenek, a fűtésdíjak csökkenjenek,
használható- tiszta parkjaink és játszótereink legyenek, az utak mindenhol aszfaltozottak legyenek.
Dunakeszi Élhető város legyen! Fontos, hogy a keletkező hulladék hosszú távú elhelyezésének előkészítését a város elkezdje, mert eddig érdemi munka
még nem kezdődött el.
DR. VÁCZI ÁRPÁD,

Meleg van, mégsem kátyúznak a Bajcsyn
Aszfaltoznak a Dombliget lakópark utcáiban
Ez már arcpirító, amit az autósokkal
művelnek! – kiabált ki a letekert Suzuki
ablakából a Bajcsy-Zsilinszky út kátyúit
kerülgető gépkocsi vezetője. A nyomdafestéket nem tűrő megjegyzések
idézésétől eltekintünk, de akik naponta
járnak arra, azok könnyen megfejtik az
elhallgatott mondatokat. Az autósok
hónapok óta kerülgetik a fagyos, rideg
tél nyomaiként tátongó mélyedéseket.
A kátyúk már-már ellepik az állami út
teljes szélességét…
A kátyúk okozta károk kijavításáról
Huszák János, a Magyar Közút Kht.
Váci Üzemmérnökség vezetője szerkesztőségünk megkeresésére február
2-án így nyilatkozott: „A téli hetekben
gondot jelent az is, hogy nehezebbé
vált a hideg aszfalt beszerzése, meszszebbről kell szállítani. Ezért ebben
az időszakban nagyobb felújítás nem
várható. Csak a károk felszámolására tudunk összpontosítani. Pár napon
belül megjelennek munkatársaink,
akik kijavítják az utat, de sokszor újra
vissza kell menni a helyszínre. Lehet,
hogy két hét múlva…”
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Arra a felvetésünkre, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton már több mint két
hete tábla figyelmeztet a veszélyre, de
a kátyúkat még nem javították ki, akkor
így válaszolt: „- A kátyú észlelése után
az első dolgunk, hogy táblát helyezünk
ki a helyszínre, mellyel az autósokat
figyelmeztetjük a veszélyes útszakaszra.” Kérdésünkre a szakember azt is elmondta: „Szigorú szabály írja elő, hogy
a főutakon 48 órán belül ki kell javítani
a kátyúkat. Az alsóbbrendű úthálózatokon, a forgalom nagyságától függően,
2-3 naptól kezdődően két héten belül
kell helyreállítani az utak állapotát.”
Április első napjaiban a gépjárművezetők még mindig a több hetes kátyúk között szlalomoznak a forgalmas
Bajcsy-Zsilinszky úton. Már kellemes,
nyári napokat idéző időjárás van, de
csak nem akarnak megérkezni a kátyújavító gépek Dunakeszire.
A polgármesteri hivatal műszaki
és településüzemeltetési osztályának vezetője, Manhalder Zoltánné
ismételten megerősítette, hogy
Kecskeméthy Géza polgármester

levélben fordult a Magyar Közút Kht.
Pest megyei igazgatójához, kérve a
Bajcsy-Zsilinszky út mielőbbi kija-

vítását. – Többet nem tudunk tenni,
mint azt, hogy napirenden tartjuk a
kérdést, az állami út kezelőjét ismételten felkérjük a probléma orvoslására, az út kijavítására. Mi is érzékeljük, hogy az úttest állapota milyen
sok kellemetlenséget okoz a város

polgárainak, a Fót és Budapest között közlekedő autósoknak – mondta
az osztályvezető, akit a városi utak
állapotáról is kérdeztük.
– A balesetek megelőzése érdekében a téli időszakban is igyekeztünk gyorsan kijavítani a legforgalmasabb városi utakat. Erre a feladatra
több százezer forintot költ az önkormányzat – tájékoztatott Manhalder
Zoltánné, aki beszámolt arról is, hogy
ezekben a napokban megkezdődött
több utca aszfaltozása a Dombliget
lakóparkban. – Az önkormányzattal
kötött megállapodás alapján a terület beruházójának a feladata az utak
aszfaltozása, melyet 2008. december
31-ig kellett volna elvégezni, ám ezt
megakadályozta a téli időjárás. Az
enyhe, kellemes időjárással együtt a
hét elején, április 6-án megérkezett a
kivitelező cég munkacsapata a beruházó megbízásából. Örömmel mondhatom, hogy napról napra növekszik
az aszfalttal borított utak hossza az
új lakóparkban…
VETÉSI IMRE

Gyermek zsivaj tölti be az „öregfalut”

Átadták a város
tizennyolcadik játszóterét
A műanyag csúszdán vidáman sikló,
a hintán jó kedvű kuncogással „repülő”
gyermekek hangja tölti meg a teret. Az
óvónők és a gyermekükkel kilátogató
édesanyák tekintete elégedetten követi a
kis lurkók mozgását. Ők már „elfoglalták”
a város legújabb játszóterét. – Mi is itt leszünk mindennap a gyerekekkel – jelenti
ki Faith Éva, a szomszédban működő
Eszterlánc Óvoda vezetője, miközben a
Radnóti Miklós Gimnázium mellett épített
játszótér sajtóbemutatójának kezdetére
várunk. - Nagyon örülök ennek a lehetőségnek – folytatta -, mert itt olyan játékok,
játékszerek vannak, melyek a mi óvodánkban nincsenek. Már megbeszéltük
a csoport vezetőkkel, hogy felváltva jönnek ki ide a gyerekekkel. Úgy ítélem meg,
hogy ezen a területen egyszerre közel 30
gyerek játszhat. A mi gyerekeink naponta másfél órán keresztül élvezhetik az új
játszótér örömeit. Jó jelnek tartom, amit
szinte minden napszakban látok, hogy a
szülök is szívesen hozzák ide gyerekeiket. Ezért is tartom fontosnak, hogy a város valamennyi játszóterén jó minőségű
játékok fogadják a gyerekeket, mivel az
óvodai játékok többsége elavult.
Szinte végszóra érkezett Dióssi Csaba alpolgármester, aki elmondta, hogy
még tavaly, az idén bevezetett nagyon
komoly megszorítások előtt döntettek
a játszótér építéséről. – Ezért kétszeresen örülök! – jelentette ki. – Öröm látni
a gyerekek önfeledt játszadozását, akik
szerencsére mit sem érzékelnek a felnőtteket nyomasztó terhekből. S örülök azért
is, mert a környéken élőknek, elsősorban
a kisgyermekes családoknak szereztünk
kellemes meglepetést a játszótér meg-

nyitásával. A gyermekek vidám zsivaja
remélhetőleg azok kételyeit is eloszlatja,
akik úgy gondolták, hogy ebben a körzetben kevés fiatal házaspár él, ezért nem
kell ide játszótér. Az élet adta a legcsattanósabb választ, hiszen csak körbe kell
nézni, ahogy a gyerekek hada „birkózik”
a játszóbútorokkal. A szülők is elismerően mosolyognak! Ezek nagyon szép pillanatok! – mondta az alpolgármester, aki
méltatta a körzet önkormányzati képviselőjének, Kliment Gézának rendíthetetlen
hitét, az ügy iránti buzgalmát. – Géza
bácsi mindig mondta, hogy itt szükség
van egy játszótérre, sok fiatal él az „öregfaluban” is. Az óvoda pedig alig kétszáz
méterre van. Neki lett igaza.
Dióssi Csaba reményét fejezte ki,
hogy – a nehéz pénzügyi helyzet ellenére sikerül - a városban működő 18
játszótér mindegyikére a gyermekek
igényeit kielégítő mennyiségű játék kerül
ki még ebben az évben. – Valamennyi
játszóterünk biztonságos – húzta alá az
alpolgármester.
A játszótér sajtóbemutatóján elégedetten beszélt Kliment Géza is, aki
közismert elszántsággal áll ki minden
jó ügyért: - Örülök, hogy végre, annyi
idő után elkészült a játszótér. Sokaknak
tartozunk köszönettel. Az alpolgármester úr szerényen elhallgatta, hogy ő volt
az egyik fő mozgatója az ügynek, a
játszótér felépítésének. Köszönet illeti
Kecskeméthy Géza polgármester urat,
a képviselő-testület tagjait, a munka irányításában résztvevő Groszna Gábort
és Gulyás András vállalkozót, akik nélkül nem jött volna létre ez a nagyszerű
gyermek „paradicsom”. Reméljük, hogy

Jelentős késés
A VOLÁNBUSZ Zrt. értesíti az utazóközönséget, hogy a 2102
jelű, Budapest-fóti Cora, Kisalag, Dunakeszi, Budapest, valamint a 2104 jelű, Vác-Gödöllő útvonalon közlekedő járatok március 19-től várhatóan másfél-két hónapig késéssel
közlekednek az útburkolat felújítási munkálatai miatt. Az útfelújítás időtartama alatt a közlekedés félpályás útlezárás
mellett folyamatosan biztosított, azonban jelentős mértékű
torlódásra, várhatóan 10-30 perces késésekre kell számítani – olvasható a tájékoztatást kiadó szolgáltatástervezési
irodavezető, Kameniczky Ákos levelében.

a játékokat senki nem rongálja meg, és
még a gépkocsival közlekedők sem veszik rossznéven, hogy nem a parkolót
bővítettük, hanem játszótér épült a gimnázium sportcsarnoka melletti közterületen – mondta Kliment Géza.

Azt nem tudom, hogy az autósok
hogyan vélekednek, de azt igen, hogy a
babakocsival érkező édesanya szemmel
láthatóan nagyon örült a közösségi játszótér megnyitásának…
(VETÉSI)

Tavaszi munkák
az utcán, házunk táján
A tavasz beköszöntével újra időszerűvé válik a zöldfelületek ápolása,
karbantartása, a növények nyírása, a fű kaszálása. A polgármesteri hivatal műszaki és településüzemeltetési osztálya szerkesztőségünkhöz
eljuttatott közleményben hívja fel a lakosság ﬁgyelmét, hogy az ingatlan
előtti közterületen a már meglévő, és az újonnan telepített növényzet
folyamatos gondozása (a lombos fák gallyazása, a sövény nyírása,
gyomtalanítás elvégzése) annak az ingatlantulajdonosnak, használónak
a feladata, aki előtt a közterület található.
A növényzet telepítésének és gondozásának előírásait Dunakeszi Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2008. (XI.10.) számú, A közterületek használatának és rendjének helyi
szabályozásáról szóló rendelet 16. §-a
tartalmazza. A rendelet pontos szövege
megtekinthető a város honlapján, de az
alábbiakban a legfontosabb tudnivalók
figyelembe vételét és betartását kérjük.
A fák és cserjék telepítése úgy történjen, hogy az utca forgalmát a majdani
kifejlett fa ne zavarja, tehát a helyét körültekintően kell megválasztani. Az sem
elhanyagolható szempont, hogy egységes képet nyújtson az utca.
A sövény, a cserjék vagy évelő növények az út szegélyétől, szélétől 1,5
m-re kerüljenek, hogy a forgalmat ne
zavarják, akadályozzák. A sövény magassága a 0,5 métert ne haladja meg.
Útkereszteződésnél a beláthatóság
biztosítása érdekében a kereszteződés
körüli 10 méteres sávba ne kerüljön fás
szárú növény.
Sövénytelepítésre javasolt fajok:
mályvacserje, gyöngyvessző, fagyal,

gyöngyvirágcserje, borbolyfélék, cserjés
pimpó stb.
A közterületek zöldfelületi részére
sorfa minőségű lombos díszfa fajok
és fajták kerüljenek, például kőrisfélék,
ezüsthárs, csörgőfa, japánakác, ostorfa,
tatár- és mezei juhar stb.
Fontos szempont az ültetési hely
kijelölésénél az is, hogy a fa majdani
lombozata ne árnyékolja a közvilágítást,
lehetőleg ne érje el az ott húzódó légvezetéket. Ezért ilyen területre, tehát légvezeték közelébe, csak kistermetű lombos
fák - például virágos kőris, díszgalagonya, gömbkoronás akác, gömbkoronás
korai juhar, gömb csepleszmeggy és
egyéb alacsony lombkoronájú fajok, fajták ültetése javasolt.
Bár a növénytelepítés nem engedélyköteles tevékenység, a fentiekbe leírt szempontokat kérjük szíveskedjenek
betartani a később esetleg felmerülő
problémák elkerülése érdekében – kérte a lakosság együttműködését a Polgármesteri Hivatal nevében Fejős Gabriella, a műszaki és településüzemelési
osztály mezőgazdasági ügyintézője.
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A pusztító tűz utáni újjáépítés
Segítsenek, ha tudnak!
Írtuk e lap hasábjain a fenti kérést
januárban. A felhívásra jó néhány
dunakeszi polgár nyújtott segítőkezet
Róth Páléknak. A család szomorú
története az esztendő ötödik napján indult rögös útjára. Az 57 éves, szívbeteg
családfő és feleségének kétszintes faházán kívül a szomszédukban élő fiuk
családjának fából épített otthona vált a
tűz martalékává. Parázsló hamuként
pusztult el a két család otthona. Mindenük odaveszett. A tragédiában a
szerencse, hogy személyi sérülés nem
történt, ám annál jobban sokkolta őket
a nincstelenné vált ember reménytelensége…
Róth Pál ma is könnyes szemmel
emlékezik az önzetlenül segítő dunakeszi polgárokra, akik között nagyon
sok ismeretlen ember is volt. – Hozták
a ruhát, az evőeszközöket, volt, aki az
önkormányzattól kapott Barátság úti lakás lépcsőházában szótlanul tette le a
nekünk szánt heverőt. Csak a nevünket
írta rá – mondja hálával a hangjában.
A napfényes márciusban a horgásztó partján, az egykori családi fészek
képzeletbeli falai között beszélgetünk.
– Itt volt a nappali – mutat a hamuval
keveredett földre. – Felépítjük újra, már
kiástuk az épület alapját – teszi hozzá hosszú perceknek tűnő némaság
után. – A fiam eladta a személygépkocsiját, hogy hozzáfoghassunk az
alapozáshoz, az építkezéshez. Jönnek
a munkatársai, akik segítenek a betonozásban, az építkezésben. De higgye

el, keserves napokat élünk át. Nagyon
nehéz, a nincstelenségből nem lehet
„várat” építeni, de mi újból felépítjük,
mert ez volt az otthonunk. Máshová
nem mehetünk, nem lakhatunk a végtelenségig az önkormányzattól kapott
ideiglenes lakásban. Nem tudom elégszer megköszönni Kliment Géza önkormányzati képviselő úr segítségét,
akinek közreműködésével a katolikus
egyház, az önkormányzati képviselők
anyagilag is támogattak bennünket.
Nagyon jól esett Kecskeméthy Géza
polgármester úr segítsége, aki azonnal
intézkedett, hogy ne maradjunk fedél
nélkül. A bajban döbben rá az ember,
hogy vannak még, akik a szelet kenyeret is megosztják a rászorulóval.
A szomorúság elszáll a tekinte-

Bűncselekmény áldozata
lett egy középkorú férfi
Kovács László városi rendőrkapitánytól kapott tájékoztatás szerint
bűncselekmény áldozata az a középkorú dunakeszi férfi, akinek megégett
holttestét a Dunakeszi Városi Szakorvosi Rendelőintézet és a kettes
főút közötti bokros területen találták
meg a járókelők. Az alezredes elmondta, hogy a helyszínre kivonult
dunakeszi rendőrök megállapították,
hogy a holttest megégett. A halál körülményei tisztázatlanok voltak, ezért
igazságügyi orvos szakértőt kértek a
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helyszínre, aki segített az előzmények
feltárásában. Az orvos szakértő úgy
ítélte meg, hogy bonyolult, nehezen
tisztázható a halál körülménye, emiatt
a Pest megyei Rendőr-főkapitányság
már a helyszínen átvette az intézkedést. Közigazgatási eljárás indult
tisztázatlan halálügyben. A másnap
elvégzett boncolás során megállapították, hogy bűncselekmény történt,
ezért emberölés bűntette miatt a Pest
megyei Rendőr-főkapitányság folytat
nyomozást a bűnügyben.

téből, amikor a partközelben úszkáló
hattyúk versengve kapkodják a vízbedobott táplálékot. – A horgásztó a
mindenem, ez a gyönyörű környezet,
ha pillanatokra is, de feledtet minden
szomorúságot – élénkül meg a hangja. Boldogan meséli, hogy a napokban
kifogta az első halat a tóból. Miközben

az autómhoz kísér megmutatja az utca
egyik villanyoszlopára kitűzött felhívást,
melyben Kertész Károly, a Dunakeszi
MÁV Sporthorgász Egyesület elnöke
kér „minden jóérzésű, a család rendkívül nehéz anyagi helyzetét átérző
egyesületi tagot és családtagjait, hogy
anyagi lehetőségeik függvényében
pénz, vagy egyéb adománnyal támogassák a tragikusan nehéz helyzetbe
került családot. Anyagi támogatásukat:
Róth Pál Dunakeszi OTP 1177342541418370 számla számra átutalással
vagy befizetéssel tehetik meg.”
Az egyesület elnökéhez hasonlóan Róth Pál családja nevében kéri
a segíteni tudó dunakeszieket, hogy
anyagilag is támogassák az elpusztult
házuk újjáépítését a fenti számlaszámra történő befizetéssel, melyet ezúton
is köszönnek.
Segítsenek, ha tudnak, hiszen ismerjük a nagyon is aktuális mondást:
„Kétszer ad, aki gyorsan ad…”
VETÉSI IMRE

FIGYELEM!

Trükkös tolvajok, besurranók garázdálkodnak illetékességi területünkön!
Kérjük, legyenek óvatosak, ne engedjenek be idegeneket
semmilyen indokkal lakásukba, udvarukra, mert figyelmüket
elterelve ellopják otthon tartott készpénzüket, esetleg ékszereiket!

Leggyakoribb trükkök: • a háziorvosa küldött
• hamis pénzt hozott a postás • rendőr vagyok, ellenőriznem kell az itthon
tartott készpénzt • segélyt hoztam • az elektromos művektől, gázművektől,
vízműtől jöttem órát cserélni • túlfizetést történt, hoztam a visszajárót,
de csak húszezresem van, vissza tud adni? • a fia (lánya) küldött a televízióért (hűtőgépért, más eszközért) • hoztam a tartozásomat a fiának (lányának),
meg van beszélve, tud visszaadni húszezresből? • Hoztam a
krumplit, amit a fia (lánya) küldött, hová tehetem? • Olcsón adom
a fát, behordjuk, bepakoljuk! • Oszlopot kell állítanunk az Ön telkén a kábeltv-nek, elektromos hálózatnak, trafónak….
Ezen és még sok hasonló indokokkal ráveszik a tulajdonost, hogy
megkeresse az otthon tartott készpénzét, a rejtekhelyet kifigyelik,
majd a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik az ott tartott készpénzt.
Amennyiben hasonló okkal keresik meg Önt idegenek, kérjük,
ne engedje be őket lakásába, ingatlanára, hanem azonnal
értesítse a rendőrséget a 107-es segélyhívó számon,
vagy a 06-27-341-055, 06-27-341-402-es telefonszámokon!
Sokat segítene azzal, ha feljegyezné annak a gépkocsinak
a rendszámát, amellyel az idegenek megjelennek Önnél!
SELTENREICH MÁRIA R.FHDGY.
DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI CSOPORT
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Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel
Elismerés az óvodai nevelőmunkáért
Faith Éva, az Eszterlánc Óvoda vezetője kiemelkedő, magas színvonalon végzett munkája elismeréseként Dunakeszi Város Pedagógiai Díj kitüntetésben részesült. A díjat a március 15-i ünnepségen
Kecskeméthy Géza polgármester úr adta át. Faith Éva születése óta Dunakeszin él, kisgyermek korában
a János utcai óvodába járt, és az élet úgy hozta, hogy mint vezetőnek, ma is napi kapcsolata van ezzel
az óvodával.

– Hogyan kerültél az óvónői pályára?
– Az 1. Sz. Általános Iskola elvégzése
után a Fóti Gyermekváros Óvónőképző
Szakközépiskolájában érettségiztem,
majd 1987-ben kitüntetéssel végeztem
a Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvónői Szakát. A középiskolai óvodai gyakorlatokat a mai Eszterlánc Óvodában
töltöttem, és egyre több sikerélményem
volt. A pedagógusaim is megerősítettek
abban, hogy jó érzékem van ehhez a
szakmához, így egyértelmű volt, hogy ezt
a pályát választom. Később itt kezdtem
dolgozni is, majd néhány évet elkanyarodtam egy másik óvodába. Rájöttem
azonban, hogy ez az őszinte légkörű
munkahely közelebb áll hozzám, és örömömre nagy szeretettel fogadtak vissza
az óvónőtársaim.
– Fiatalon kerültél vezető beosztásba, ez nagy kihívás volt?
– 28 évesen lettem az óvoda vezetője. Hirtelen ért ez a döntés a ne-

velőtestület részéről, de bíztak a szakmai tudásomban, és abban is, hogy a
személyiségem is alkalmas lehet a
vezetői feladatok ellátására. Valóban
nagy kihívás volt ez számomra, ezért
igyekeztem maximálisan megfelelni az
elvárásoknak. Sokat köszönhetek Dr.
Monori Balázsné Mária néninek, aki
segített a kezdeti nehézségek megoldásában. De segítségemre volt az én
drága nagymamám is, hiszen a családomban 3 kisgyermekem nevelése is
sok energiát igényelt. Ő azonban olyan
szeretetteljesen fordult a gyerekek
felé, és olyan odaadó dédnagymama
volt, hogy nem jelentett nehézséget a
munkám ellátása, és úgy gondolom,
hogy ezért ez a kitüntetés egy kicsit az
övé is.
– Mit tartasz a legfontosabb
szakmai sikernek?
– Az óvodai nevelési program megvalósítása során –az óvodai programon keresztül- kiemelten törekedtem
a gyermekek érzelmi nevelésére a
művészetek sajátos eszközeivel. Ez
tükröződik a tervszerű munka eredményeként kialakult óvodai környezeten is. Lényegesnek tartom, hogy a
kollégáim ismerjék és alkalmazzák az
újszerű, modern pedagógiai eljáráso-

kat, tapasztalataikat örökítsék meg és
adják tovább, mindezt úgy, hogy a kisgyermekkor védelme, boldogságának
megteremtése legyen az elsődleges
szempont. Fontosnak tartom az óvoda tevékenységrendszerében a szülők szerepét, kéréseiket, igényeiket.
Pedagógiai programunk mintaértékű
megvalósításáért 2006. óta az Óvodai
Nevelés a Művészetek Eszközeivel
alternatív program Pest Megyei bázisóvodája vagyunk.
– 2007 óta öt összevont óvoda
vezetője vagy. Ez újabb feladatokat
jelentett.
– Az összevont intézmény vezetése egy újabb kihívást jelentett számomra. Ki kellett alakítani a szervezeti
struktúrát, ami a leglényegesebb dolog
volt. Az összevont intézmény vezetésének a sikere abban rejlik, hogy jól
kell kiválasztani a tagóvoda vezetőket.
Ha ők felkészültek és azonos szakmai,
és erkölcsi értékeket képviselünk,
akkor nem lehet probléma. A vezetők
kiválasztásában a dolgozók döntöttek, az eredmény azt igazolja, hogy
jól döntöttek, én is egyetértek velük.
Örömmel mondhatom, hogy javult az
óvodák helyzete, mert az önkormányzat a megtakarítást visszaforgatta, és

felújításokat tett lehetővé.
– Érdeklődési köröd túlmutat a
szakmán. Mi mindenre jut időd?
– Azt mondhatom, hogy mindenre
jut időm, amire szeretném. Amikor pl. az
óvodánk fennállásának 80. évfordulóját
ünnepeltük, jelentős kutatásokba fogtam a Pest Megyei Levéltárban, a Kalocsai Érsekségen, hogy megírhassam
az intézmény történetét. Élvezet volt
ezt a könyvet megírni, mert sok értékes
információt, tapasztalatot szereztem.
Örömmel vettem részt a település első
írásos említésének 750. évfordulója alkalmából rendezett városi helytörténeti
vetélkedőn is, ahol Kovács Gáborné
igazgató asszony csapatkapitánynak
kért fel. Egy hosszú, tanulságos felkészülési folyamat és egy izgalmas
vetélkedő után a győztesek örömével
köszöntek el egymástól a csapat tagjai. Egyébként minden érdekel, ami
Dunakeszivel kapcsolatos, szívesen
veszek részt városi eseményeken, az
intézmények kulturális programjain. Ha
nyugalmat szeretnék, akkor az olvasás
és a rejtvényfejtés kerül előtérbe.
– Köszönöm az interjút, és lapunk nevében gratulálok a kitüntetéshez.
CSONKA MÁRIA

Tavaszi színkavalkád
Közel negyven éve él Dunakeszin
családjával Thury Ilona, s kilenc esztendeje, hogy autodidakta módon
előbb rajzolni, majd festeni kezdett.
Beiratkozott egy grafikai tanfolyamra, ahol Rácz Noémi és Lukács Zsolt
szlovák grafikus házaspártól tanulta
a művészet eszköztárát. Mesterei között említette Szarka Hajnal,
Jozefka Antal és Dusza Tibor festőművészeket.
Képei színvilágával szándéka
szerint szépséget, melegséget és
szeretettel teli harmóniát kíván sugározni. Hozzátette, hogy képeihez
belülről és „felülről” egyaránt segítséget kap. Erről meggyőződhettek

mindazok, akik már a korábbi években a Dunakeszi Művészeti Hetek
alkalmából szervezett csoportos
tárlatokon, illetve a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtárban, a verőcei művelődési házban, valamint a múlt évben
az Öregek Otthonában rendezett
egyéni kiállításain láthatták műveit.
Legutóbb pedig március 16-30. között Tavaszváró címmel tekinthette
meg a közönség munkáit a Széchenyi István Általános Iskola aulájában.
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI
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A művészetoktatás
nevelés is
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola március 14-én rendezte meg a VOKE József Attila Művelődési Központban hagyományos
bemutatkozó műsorát a tanszakokat reprezentáló művészeti csoportok közreműködésével. A színháztermet megtöltő közönséget dr. Ruszinkóné Czermann Cecília igazgatónő köszöntötte.
Bevezetőben arról szólt, hogy
mennyire jó érzés volt látnia a bemutatóra készülve a vonós és fúvószenekar közös próbáján a lelkesedést, a
mosolygós arcokat, érezni a jó hangulatot és mindezt egy közös produkció
létrejöttének folyamatában. Majd így
folytatta:
„Azt hiszem, nem Önöket kell győzködnöm, arról, hogy milyen jelentősége
van a művészetoktatásnak nemcsak a
lélek gazdagítása terén, hanem mekkora erővel bír az ifjúság megóvása érdekében. Az a gyerek, aki addig, amíg
néptánc vagy balett csoportban táncol,
zenekarban zenél, vagy rajzol, fest,
mennyi olyan dologra nem ér rá, amire
milyen jó is, hogy nem ér rá. A művészeti iskolában tanuló növendékek
egyelőre sokkal védettebbek korunk

ártó kihívásaival szemben, mint azok,
akik szabadidejükben a balhékban találják meg az izgalmat, fenyegetve a mi
biztonságunkat is.
A művészetoktatás lehetőség a
gyerekek közötti esélykülönbségek
csökkentésére is, és szó szerint orvosság a hiperaktív, dekoncentrált,
motiválatlan gyerekek számára. Iskolánkban a Kokas-módszerrel vezetett
előképzős órák eredményei engem is
megleptek. Olyan gyerek, aki az általános iskolában az osztályközösségben
kezelhetetlen, az a művészeti iskolában a diáktársaival közösen figyeli
a zenét és vezeti le a feszültségeit
mozgással, beszéddel, énekkel. Ezért
nem értek egyet azzal a nézettel, hogy
a művészeti iskolában tanulni luxus, tulajdonképpen haszontalan foglalkozás,

úri mulatság, akinek szüksége van rá,
fizesse meg. A zene nemcsak zenére
tanít. De említhetném a színjátszás
fantasztikus közösségteremtő erejét,
a tánchoz szükséges fegyelem személyiségformáló erőit.
Még egy gondolat a művészetoktatás fontosságáról. Ez az iskola nemcsak a kreativitást fejleszti a gyerekekben, hanem a szó szoros értelmében
nevel is. A tánc, a képzőművészet, a
zenetanulás időt, kitartást, figyelmet,
fegyelmet és lemondást követel. Mindmind olyan fogalmak ezek, amelyeket
sok gyermek talán nem is ismer. És
esetenként mi, felnőttek sem vagyunk
igazán tudatában a szavak mögötti tartalom fontosságának.”
Ezt követően mintegy kétórás, színvonalas és változatos műsor kereté-

ben lépett színpadra az iskola vonósés fúvószenekara, az ütőegyüttes, a
néptánc és balett csoport, valamint
a színjátszó tagozat, melynek tagjai
egyébiránt a közelmúltban mutatták
be Hoványné Martikán Erika rendezésében Shakespeare Makrancos hölgy
című vígjátékát.
A program összeállításában közreműködő művészeti vezetők Gyúró
Tamás, Hódi Henrietta, Hoós Sándor,
Kátai Katalin, Kiss B. Judit, Stefán Tivadar voltak.
Ide kapcsolódik, hogy a Magyar Művészetoktatás Napja alkalmából április
25-én az intézmény ünnepi koncertet
rendez a művelődési központban.
KATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

Színházi álom
Palásti Béla nyilatkozata a VOKE József Attila Művelődési Központ színházi terveiről
A VOKE József Attila Művelődési Központ számtalan színházi produkciót hívott már meg a helyi közönség szórakoztatására.
Most azonban egy átfogó színházi koncepciót tudunk felvázolni, aminek kialakításában nagy szerepet játszott az Oscar című
színdarab átütő sikere. Több estén teljes teltházas, pótszékes előadások voltak, ami egyértelműen jelezte a közönség igényét
a helyi színházi életre.
Az Oscar Színtársulat első bemutatkozása, amely új stílust hozott
a színházi életbe, igazolta azt az elképzelésünket, hogy teret kell adni a
helyi művészek szereplésének. Két
éve beszéltünk egy ilyen színtársulat
létrehozásáról, és az egyeztetések
után egy évvel ezelőtt megkezdődtek
a próbák is. Kiváló, országosan is ismert művészek kerültek a társulatba
Frec’h Zoltán, Dér Krisztina, Mukli
Gyula, Gyetván Csaba, Mészáros Tibor személyében. Csatlakozott hozzájuk Hudacsek Éva és Kürti Bernadett
a Pinceszínházból. A csapatot pedig
Hódi Richárd rendező fogta össze.
Érdekességként megemlítem, hogy a
plakáton az Oscar szobrocska arcát is
helyi művész, Tónió tervezte.
Megtapasztaltuk tehát a közönség
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érdeklődését, és színházat kedvelő
támogatókra is találtunk. A Művelődési
Központban nagyszínházi produkciók
bemutatására is alkalmas a színpad
és a technika, mindezek ismeretében
hamar körvonalazódott egy új színházi
koncepció, aminek a Keszi Színház
gyűjtő nevet adtuk. Jó színházi produkciókra, sikerdarabokra gondoltunk
a fővárosban és az ország más színházaiban már sikerre vitt előadások
meghívásával. Továbbá ide soroljuk az
Uray György Színház és Műhely és a
Tücsök Bábegyüttes produkcióit. Mindegyik formációban képzett színészek
és képzett bábművészek játszanak.
Megemlítem még az utánpótlás csoportot is, a Babják Színjátszó Stúdiót.
A felsorolt színházi műhelyek, illetve
az előadásaik együtt alkotják a Keszi

Színházat. Névadója a Kárpátia Együttes producere Pallai Zsolt volt, és kollégám Vörös István, aki a színház logóját
is tervezte. A színház előnye, hogy a
közönségnek nem kell feltétlenül Budapestre utazni, hogy jó darabokat lássanak, és érezhetik a helyi művészeti
élet egyfajta lokálpatriotizmusát is.
A jövőben a Színházi Alapítvány
Dunakesziért, elnevezésű alapítvány
létrehozását tervezzük. Vállalkozó
kedvű embereket, támogatókat várunk,
mert úgy gondoljuk, hogy Dunakeszinek is, mint hasonló más városoknak
is kell, hogy legyen színházi élete. A
színházi alapítvány végső célja az,
hogy a Művelődési Központ be nem
épített lapos tetős részén egy beépített
állandó színházat alakítanánk ki. Ez
a 100-150 férőhelyes terem alkalmas

lenne kisszínházi produkciók létrehozására, megoldaná a Pinceszínház
végleges működését, és a Tücsök
Bábegyüttesnek is állandó helye lenne.
Az építményhez a technikai rész, a berendezés nagyjából már most rendelkezésre áll.
Elképzeléseink megvalósítása néhány évet biztosan igénybe vesz majd,
de a városi lét kötelez bennünket a
megoldásra. A közönség biztatását
már érezzük. Az bizonyos, hogy széleskörű pályázati munkát kell majd folytatnunk, és számítunk az önkormányzat, a vállalkozások támogatására is.
Mindezek együttes akarata és megléte
teremtheti meg, hogy megvalósulhasson ez a színházi álom.
CSONKA MÁRIA

kultúra

A magyar Bob Dylan Dunakeszin
A márciusi zenés irodalmi est keretében látogatott Dunakeszire Dinnyés József, akit a magyar
Bob Dylan-nek is szoktak nevezni. A rendezvénynek a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár adott
otthont. A főszervező Preysing Frigyes régi ismerősként köszöntötte az előadóművészt, aki már
többször is járt városunkban.
Dinnyés József 1963-ban kezdett énekelni, első
kislemeze 1973-ban jelent meg. A magyar Bob Dylan
elnevezést pedig egy szál gitáros, szájharmonikás,
közéleti témákat megéneklő dalai miatt kapta. Saját
magát pedig így definiálta még korábban: „Költők
között zenész, zenészek között költő vagyok…”

A népszerű előadóművész műsorával az 184849-es forradalom és szabadságharc hősei emlékei előtti tisztelgés volt. A közel két órás irodalmi
est közönsége megismerhette a művész legújabb
saját szövegű dalcsokra mellett az írótársak verseinek megzenésített változatát. Dinnyés József
a nagysikerű előadói est befejező részében ismét
három saját dalt szólaltatott meg.
A hangulatot elmesélni nem lehet, ezért helyette álljon itt az a Dinnyési vers, mellyel a rendezvény is befejeződött.

Dinnyés József:
Ezt a napot is megértük
van, aki tovább épít, templomot házat iskolát
van, aki zárkózottan semmit sem csinál
van, aki irgalmat bizonyít hitetleneknek
van, aki levelet ír rég’ látott szeretteinek
Ezt a napot is megértük
estig még van egy kis idő
hogy valami jót tegyünk
ne halasszunk semmit holnapra

LEGINDI TÍMEA

Szentivánéji álom
Jó munkához idő kell – szokták mondani. Így volt ez a Szentivánéji álom című darab esetében is, melyet a Radnóti Miklós
Gimnázium Diákszínpadának tagjai nagy sikerrel mutattak be idén márciusban hat alkalommal.

A lázas próbák már az előadást
megelőzően egy évvel megkezdődtek, igazán intenzíven azonban csak
2008 szeptemberében kezdődtek.
A rendezőtől, Pásztorné Pikli Natáliától megtudtam, hogy nyáron sem
volt pihenő, hiszen ekkor zajlott a
szövegkönyv és a darab fordításainak átírása, a mű egységesítése.
A darab megrendezése egyébként
a tanárnő régi vágya volt. Azonban
segítségével, tapasztalatával, hasznos tanácsaival és elismert rendezői
munkájával nagymértékben hozzájárult Lengyel István tanár úr is, aki a
darab rendezőasszisztense volt és
a Globe-ot (Shakespeare színházát)
idéző díszlet is őt dicséri.
A rendező célja volt, hogy ne csak

az úgynevezett „régi nagyok” játszanak a darabban, akikkel a közönség
már a Diákszínpad korábbi előadásaiban többször is találkozhatott. Így
sokan szerepeltek az iskola jelenlegi
tanulói közül, de persze mellettük
helyet kaptak olyan régebbről ismert
színjátszós arcok is a darabban,
mint Karlbauer Bálint, Seres Dániel,
Petrovánszky László és Herczeg Tamás, valamint a tanári karból Csányi
László tanár úr.
A darab színhelye az álmok és
szerelmek erdeje, s benne a tisztás: a földi emberek és a láthatatlan
szellemvilág mágikus találkozóhelye.
A történet egyébként zseniálisan
bonyolult és egyszerre több síkon
játszódik. Lysander (Seres Dániel)
szerelmes Hermiába (Takács Ráka),
akit apja (Égeus – Csányi László) az athéni törvények szigorával
Demetriushoz (Szombati Szilárd),
Heléna korábbi kedveséhez akar
kényszeríteni. A két szerelmes elszökik azzal a céllal, hogy a város
határán túl, ahol ezek a zsarnoki
törvények már nem érvényesek, házasságot kössenek. Demetrius üldözőbe veszi a szerelmeseket, őt pedig
Heléna (Párzsi Helén) is követi, aki
továbbra is szerelmes a hűtlen ifjúba.
Az éjszaka az athéni erdőben éri a
négy fiatalt, amit a tündérek uralnak.
Azonban az ő világukban sincsen
béke. Oberon (Tóth Krisztián) harag-

szik feleségére, Titániára (Gábor Tamara) és civódásuk kozmikus zavart
okoz. A zavar keltője tulajdonképpen
részben Puck (Szűcs Bálint, Fejér
Gábor, Czermann Márton), a manó
és egy olyan mágikus virág, melynek
nedvét, ha álmában az ember szemére cseppentik, akkor ébredése
után azonnal beleszeret a legelső
lénybe, akit meglát.

hol szomorú történet fényét nagyban
emelték a gyönyörű jelmezek, melyeket Mészáros Apolka és Lencsés
Dóra tervezett, akik korábban maguk
is a Radnóti Gimnázium tanulói voltak. A fellépőruhák néhány kölcsönzött darab kivételével Bélteki Alma
készítette. A fénytechnikáról a már
gyakorlott páros, Kolcsár Gergely és
Nagy Dániel gondoskodott. A hat elő-

Az előadás külön érdekessége,
hogy a hangtechnikában a Farkas
Ferenc Művészeti Iskola kamaraegyüttese működött közre, melyben
Szilágyi Szabolcs vezetésével együtt
muzsikáltak fiatal tanárok és diákjaik. Ez a fajta élőzenés előadásmód
adja a darab különlegességét, hiszen ilyen még nem volt az előadássorozatok történetében.
A kedves szerelmes-vicces, né-

adás alatt egyébként összesen több
mint ezer érdeklődő tekinthette meg
a nagyszerűen megrendezett és kivitelezett darabot.
A történet tanuláságaként úgy
gondolom, sokan vagyunk úgy vele,
hogy csak néhány cseppet szeretnénk abból a mágikus hatalmú szerelmet hozó virágból…
LEGINDI T\MEA
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Húsvét-váró
Húsvét ünnepe idén április 12-én és 13-án lesz. A keresztény világ egyik legnagyobb ünnepének időpontja évente más és más napra tevődik. A dátum a Nap és a Hold mozgásától egyaránt függ, így minden évben egységesen a tavaszi napéjegyenlőséget követő
első holdtölte utáni vasárnapra esik. Ebből adódóan úgynevezett „mozgó ünnep”-ként
is szokták deﬁniálni.
Kik és mit ünnepelnek?
Húsvét keresztény ünnep.
p. Jézus
halálának és feltámadásának,
nak, az
emberiség megváltásának, valamint
a tavasz eljövetelének ünnepe
nepe is.
Húsvét napja az 1582-ből származó
zármazó
egyházi szabályzat szerint a tavaszi
zi
holdtölte utáni első vasárnapra
rnapra
esik, vagyis március 22. és április 25. közé. Az előkészületi
eti
k,
időt nagyböjtnek nevezzük,
mely
önmegtartóztatásraa
tanít minket Jézus negyven
napos sivatagi böjtjének
emlékére. Első napja hamvazószerda, mely során a
hívők a vezeklés részekéntt
hamut szórtak a fejükre. A
böjt negyven napja a kereszztények számára egy bűnbánati
ati
időszak, mely alkalmat ad a hitben való elmélyülésre és kienengesztelődésre, hogy méltóképéppen felkészülhessenek Jézus
us
Krisztus feltámadásának, vaagyis a húsvét megünnepléséére. A böjt utolsó hete nagyhét,
ét,
a húsvét utáni hét húsvét hete,
ete,
egyes magyar vidékeken fehérhét
ehérhét
- fehérvasárnapig tart. A húsvéti
svéti ünnepkör a pünkösddel zárul.

szerint ezen a napon vonult be Jézus
Jeruzsálembe. A mai szokások közé
tartozik, hogy
ezen
a
napon a

A névről

Nagycsütörtök: Az utolsó
vacsora emléknapja, az Oltáriszentség (Eukarisztia) alapításának ünnepnapja. A keresztény hagyomány
szerint Jézus ezen a napon vett
búcsút tanítványaitól a Getsemánékertben. A Nagyhét ünnepeinek
sorában a Nagycsütörtök a gyász
napja, ezért csütörtök estétől szombat estéig nincs harangozás. Ezen
a húsvétot megelőző napon minden
templomban csak egyetlen mise van,
melyet este tartanak.

A húsvét a negyven napos böjt lezárulását jelzi, héber neve a pészah.
A szó kikerülést, elkerülést jelent,
mely arra utal, hogy a halál angyala elkerülte a zsidók bárányvérrel
megjelölt házait. Innen származik
a ritkábban használt angol név, a
passover is. A kifejezés az ünnep
magyar nevében nem található meg,
de Csíkményságon a húsvéti körmenetet kikerülésnek nevezik.

Húsvéti szertartások
Virágvasárnap: A húsvét előtti vasárnap neve és egyben a nagyböjti
előkészületek csúcspontja is. A Biblia
12
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egyházban nincs mise, mert ezen a
napon maga Jézus, az örök főpap
mutatja be az áldozatot. Téves és
kerülendő kifejezés a csonka mise,
ugyanis Nagypénteken csak igeliturgia van, áldoztatással. A pap a szertartást piros öltözékben végzi
– a piros a vértanúság liturgikus
színe.

már délután elkezdődik. A hívőket
arra a napra emlékezteti, amikor
Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra, vagyis
húsvét vasárnap hajnalára feltámadt.
Ekkor van a katolikus liturgiában a
tűzszentelés, amelyet a húsvéti gyertya- és keresztvíz-szentelés, majd
a vigília-mise követ. A tűz Krisztus
jelképe, akinek feltámadásával a
remény, a fény születését ünneplik a
keresztény egyházak. A feltámadási
körmenetet este tartják a templomokban.

Húsvéti szokások

templomokban barkaszentelést és körmenetet tartanak.

Nagypéntek: Ezen a napon
emlékezünk meg Jézus Krisztus
kereszthaláláról. Nagypénteken az

Nagyszombat: Húsvét ünnepének előnapja, az igazi ünneplés

A húsvéti népszokások
közül a legismertebbek a tojásfestés és a locsolkodás.
A locsolás a XVIII. századi
irodalmi adatok szerint még
patak vagy tó vizébe „merítést”
jelentett. A szokás eredete mágikus termékenységvarázsló rítus.
A legények a locsolásért tojást, szalonnát kaptak ajándékba, és ebből
lakomát rendeztek. A kisfiúk locsolkodása, illetve a „szagos vízzel” öntözés újabb, XX. században elterjedt
szokás, ahogy a gyermekeket megajándékozó nyúl meséje is a XX.
századból származik.
LEGINDI TÍMEA

Alag centenárium IV.

Elindul az élet a pusztán
Cikksorozatunk áprilisi számában a lóversenyzés beindulása után lassan formálódó Alag fejlődését tekintjük át,
amely akkor még Dunakeszi része volt.

Amikor 1891-ben elrajtolt az első futam mezőnye,
Alagnak még csak alig több mint kétszáz állandó
lakosa volt. A terület kialakulatlanságát jól érzékelteti egy ebből az évből származó feljegyzés, amely
arról tudósított, hogy a Csomádi utat (mai Kossuth
u.) fóti szőlőbirtokosok elszántották. Egy évvel később, 1892-ben újból erről panaszkodtak Dunakeszi község vezetői és kijelentették, hogy a terület
jogi állása nincs tisztázva, a tagosítási térkép még
nincs készen. A lóverseny megjelenése mindezek
ellenére elindította a lassú, de biztos fejlődést. Bár
a pálya kezelését a múlt számban már bemutatott

Úrlovasok Szövetkezete végezte, a fejlesztések a
tulajdonos és jóval tőkeerősebb Magyar Lovar Egylet nevéhez fűződtek. A Lovar Egylet rögvest nekilátott a terület rendezésének: a legfontosabb feladat
a homok megkötése volt, amely ugyan megfelelt a
lovak patáinak, de a felkavaródó homok ártott azok
tüdejének. A gyepesítéshez első osztályú, Angliából
hozatott magot használtak, így kívánták biztosítani a
lehető legjobb körülményeket. A homok megkötését
szolgálta a Fenyves telepítése is, amely a mai napig
a terület dísze.
A futamok egy-egy versenynapon több ezer embert vonzottak Budapestről Alagra. A korabeli jelentések szerint gyakori problémát jelentettek a tömegben megjelenő zsebtolvajok, akik megrövidítették
az önfeledt turfrajongókat. A helyzet orvoslására a
Lovar Egylet rendszeresen csendőröket kért a versenyekre, hogy így biztosítsák a rendet. Egy 1892ből való feljegyzés szerint 20 csendőrt rendeltek a
zsebtolvajok megfékezésére. Az évről-évre egyre
több verseny és látogató idővel megkívánta, hogy
Alagon önálló csendőrőrs jöjjön létre. Az Egylet saját
területét ajánlotta fel a célra és így 1894/95 táján felépült a csendőrség épülete a mai Verseny utcában.
Ezzel a versenyek biztosítása nagyrészt megoldó-

dott, és a Lovar Egylet adományokkal folyamatosan
támogatta az őrs működését. Egy 1896-ból való irat
szerint az őrsparancsnok ekkor egy bizonyos Mitián
Demeter volt. Az irat egyébként egy vasúti baleset
jelentése, amely az állomás építése közben történt
gázolás körülményeit írja le. A jelentésből kiderül,
hogy mai állomásépületnél korábban egy sorompó
volt, amellyel szabályozták az átjárást. Később ez
kevésnek bizonyult és egy felüljárót építettek a helyére, amely évtizedekig állt.
A Lovar Egylet előtt álló másik égető probléma
éppen a vasúti közlekedés volt. A korábbi megálló
ugyanis egyszerűen nem felelt meg annak a színvonalnak, amelyet a lóversenypálya megkövetelt,
egyrészt a nagy tömeg miatt, másrészt pedig a
meetingekre kilátogató előkelőségek igényei okán.
A korabeli sajtó részletesen foglalkozott az állomás
építésével. A Mikszáth Kálmán által szerkesztett
Országos Hírlap 1898. június 18-ai számában így
írt a munkálatokról: „A magyar királyi államvasutak
igazgatósága elhatározta, hogy a dunakeszi állomást 106,000 forint költséggel teljesen újraépítteti
s az alagi oldalra, a nagytribün közelében helyezi
el. Maga Dunakeszi község még 60,000 forintot
ád az építkezéshez, mely összegen az utakat és
feljárókat hozzák rendbe. A régi állomási épületet
lakásokká alakítják át. Az új állomás építését s az
állomás kibővítését már megkezdték s, az összes
munkálatokkal szeptember közepére készülnek el.”
Ugyanez a napilap később (1898. október 14.) így írt
a fejleményekről: „Az alagi versenyekre legközelebb
kiránduló sportközönséget kellemesen fogja meglepni az a hatalmas állomási épület, mely az alagi
versenytér közvetlen közelében a vendéglővé átalakított kiállítási erdészeti pavillon alján épült. A kereskedelmi miniszter a nagy vasúti kölcsön első részletéből építtette a váczi osztálymérnökség felügyelete
alatt az új állomást, mely a szakértők szerint a máv
legmodernebbül berendezett állomása. Az új épület
egy kilométer távolban van Dunakesztől, mely hatvanezer forinton az utakat hozta rendbe, hogy az állomás könnyen hozzáférhetővé legyen. Az állomás,
mely Dunakesz-Alag nevet kapta, most készült el
teljesen s megnyitása e hónap 15-én megy végbe. E
naptól kezdve a vasutak csak itt állnak meg s a régi
állomást a tisztviselők lakásainak alakítják át.”
Az állomás átadásának dátuma tehát 1898.
október 15., az eddig ismert 1897-es évszámmal
szemben. Az idézett újságcikkből megtudhattuk azt
is, hogy ekkor még állt az erdészeti pavilon, amelyet
képeslapok is megerősítenek.
Ezzel elérkeztünk Alag másik nagy jelképéhez,
a Pavilonhoz. Az általunk ismert Pavilon elődje, az
ún. erdészeti pavilon kezdetben az 1896-os Ezredéves Kiállításon állt a Városligetben. Az ünnepségek elteltével a teljesen faszerkezetű épületet szétszerelték és Alagra szállították, majd étteremmé

alakították. Ez kevéssel az új pálya megépítése
után történt. A Szentes Rezső tulajdonában lévő
étterem a pálya vendégeinek a kiszolgálására volt
hivatott, és a korábbi Spartacus-pálya helyén állt. Az
új versenytérrel azonban megjelent a bookmaker
fogadás is Alagon – mint ahogy arról az előző részben beszámoltunk – és végül is ez okozta az épület
vesztét. A bookmakerek ugyanis érdekeltek voltak
abban, hogy pontosan ismerjék a lovak edzéseredményeit. Mivel a pavilon tetejéről jó kilátás nyílott a
pályára, megbízott figyelőik segítségével megtudták a lovak edzésen mutatott formáját, és ezzel tiltott előnyre tettek szert a fogadásoknál. Amikor ez
Batthyány Elemér lovar egyleti elnök fülébe jutott,
utasítást adott az épület lebontására, mivel a fogadások tisztátalansága nagyban rontotta volna a versenyek jó hírét. A fa pavilont szétbontották és egy
funkciójában odaillőbb, nagyobb és kényelmesebb
szállodaépületet emeltek kicsit távolabb a pályától,
a vasútállomással szemben. Ez lett az a Pavilon,
amely köznyelvi elnevezését elődjétől örökölve évtizedeken keresztül fontos szerepet játszott a helyi
társasági életben. Az épület tulajdonosa a Lovar
Egylet volt, de a vendéglátás jogát bérlőknek adták
ki. Az angol fogadók mintájára épült Lovar Egyleti
Szálloda (ez volt a hivatalos elnevezés) hamar közkedvelt lett a turfrajongók körében. A fővárosból a
futamokra kilátogató közönség előszeretettel látogatta éttermét, a távolabbról érkezők pedig szállást
is kaphattak falai között. Kerthelyisége tavasztól
őszig a zsokék, trénerek és szakújságírók kedvelt
fóruma volt, ahol mindenki kaphatott egy bombabiztos tippet pályára menet. A főúri istállótulajdonosok
mellett a Pavilon állandó vendégei voltak olyan irodalmi nagyságok is, mint Krúdy Gyula vagy Heltai
Jenő. Az erre rendszeresített teremben gyakoriak
voltak a bálok és társasági összejövetelek, egy-egy
komolyabb nagydíj után a Lovar Egylet fogadást
adott a győztes tiszteletére.
A cikksorozat következő részében Alag XIX.
századi fejlődésének további állomásaival ismerkedünk meg.
CSOMA ATTILA HELYTÖRTÉNÉSZ
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NÉVJEGY

Vendégségben
Tóniónál
Valószínűleg kevés olyan ember él Dunakeszin,
aki ne ismerné a neves karikaturistát, Tóth Antalt,
művésznevén, Tóniót, vagy legalábbis ne találkozott volna hírességekről, művészekről, sportolókról, közéleti szereplőkről készített mókás karikatúra-portréival. Szatirikus rajzaival éveken keresztül
a Ludas Matyi és a Hócipő hasábjain (illetve címlapjain) találkozhattunk, de az igazi hírnevet az
Uborka c. tévésorozat hozta el számára, mikor is
– közel tíz éven keresztül – hónapról-hónapra egy
ország derült az általa tervezett politikus-bábokon.
Rajzaival eddig mintegy 80 egyéni és csoportos
kiállításon szerepelt. Az alkotás mellett rajztanfolyamokon, nyári kurzusokon igyekszik továbbadni
tudását és a karikatura-készítés alapfogásait a
fiatalabb generációk tagjainak.
A Dunakeszi neves személyiségeit bemutató Névjegyben ezúttal a mohácsi származású
karikaturistával beszélgettünk, aki évtizedek óta
Dunakeszin él családjával.
– Meséljen egy kicsit a gyermekkoráról. Ha jól
tudom, az édesapja képzőművész volt; mennyiben
jelentett motivációt az ő pályája az Ön számára?
– Az apám – akitől feltehetően örököltem a képességeimet – valaha valóban képzőművészettel
foglalkozott, ám az élet sajnos másfelé terelte. A
háború előtti években tanult a Képzőművészeti Akadémia festő szakán, Aba-Novák Vilmos és Szőnyi István osztályában. A mester, Aba-Novák személyisége
és művészete alapvetően meghatározta az apám
pályafutását. Kisgyerekkoromban hallottam tőle a
szállóigeként terjedő legendáról is, miszerint Picasgy ízben
so egy
ráakadt néhányy
Aba-Novák
festmény-

re egy csoportos kiállításon. Megállt a képek előtt,
és „ki ez a barbár zseni?” felkiáltással csapta össze
a tenyerét. Számos külföldi gyűjtője akadt a magyar
festőóriásnak – többek közt Mussolini. Ez a tény

néhány évvel később elegendőnek bizonyult ahhoz,
hogy itthon feketelistára kerüljön, de hasonlóképp
feketelistásak lettek a tanítványok is. Ez véget vetett
apám akadémiai tanulmányainak, és ezzel együtt a
hivatásos képzőművészeti karrierjének. Élete nagy
részében segédmunkásként dolgozott, és csak kedvtelésből, ajándékba készített egy-egy festményt vagy
szobrot a családtagoknak vagy a barátainak. Idős
korában aztán a népi fafaragásban élte ki tehetségét. Érthető, hogy ilyen személyes tapasztalatok után
inkább óvni próbált a művészeti pályától, mintsem
ösztönözni rá. Az otthoni légkör, ahol apám keze alól
csodás, míves alkotások kerültek ki, mégis csak meghatározó volt számomra.
– A „kis Tónió” – aki otthon magába szívta a művészi alkotás légkörét – híres volt arról, hogy az iskolapadban titokban rajzolgatta az osztálytársakat?
– Ez nem volt meghatározó. Viccből persze készítettem mókás, vázlatszerű rajzokat a többiekről,
de valójában 20 éves koromig a rajzolás tekintetében nem sok említésre méltó történt. Sokat rajzolgattam, és különböző szakkörökben tanultam, de
a tanáraim – úgy látszik - nem találtak kiugróan
tehetségesnek. Később aztán Pécsett jártam épí-

Tóth An

karikat

urista

tal

tőipari technikumba; tőlünk alig pár saroknyira a
képzőművészeti szakközépiskola. Néha kacsintgattam csak arra felé: „mi lett volna, ha oda iratkozom?” Érdekes módon az embereket is csak
később kezdtem figyelni a rajzoló szemével. A középiskola után jobbára fizikai munkákat végeztem,
a rajz – egyelőre, mint szabadidős foglalatosság
– maradt. Gyári munkásként például azzal szórakoztam, hogy ebéd vagy vacsora szünetben – amíg
a többiek ettek - hungarocell táblákra rajzoltam a
„szalonnázgató” kollégák portréját. Vízválasztót a
katonaság jelentett, ahol portrérajzolással múlattam az estéket. Ez nemcsak hallatlan gyakorlathoz
segített a másfél év alatt, de némi jövedelemhez is;
ebből tudtam fedezni a hazautazásom költségeit.
– Hogyan került Dunakeszire?
– A katonaság után – engedve egy vakmerő
ötletnek – nem mentem vissza a szülővárosomba,
Mohácsra, hanem Budapestre költöztem. Eleinte
munkásszállásokon laktam, és segédmunkából
tartottam fenn magam, de ekkor már biztosan tudtam, hogy az én utam csakis a rajz lehet. Munka
után rajzkörre siettem, és fáradhatatlanul gyakoroltam otthon is. Hamarosan „dupla” szerencse ért:
egy dekorációval foglalkozó cég alkalmazásába
kerültem, ahol nem csak szakmai tapasztalatot
szereztem, de megismertem a leendő feleségemet
is. Ő tősgyökeres dunakeszi lakos, így az esküvőnk
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hogy nem fejeztem be - jelentős lépcsőfoka volt
a művészi fejlődésemnek. Közben folyamatosan
felvételiztem a Képzőművészeti Főiskolára, ahová
csak nem sikerült bejutnom, ezért végül az Iparművészeti felé vettem az irányt. Az Iparművészeti
grafika – és formatervezés szakán mindenekelőtt
a vizuális gondolkodást tanultam

m e g .
Amúgy sosem
dolgoztam a szakmámban. A ’80-as évek végén
kezdett Magyarországon is elterjedni a korábban
nem engedélyezett utcai rajzolás. Az egyik nyáron
fogtam magam és átbicikliztem Szentendrére – elsőéves főiskolás voltam ekkor - leültem a főtéren,
és 2-300 Ft-ért elkezdtem portrékat készíteni. A
sikerélmény szinte szárnyakat adott. Szentendre
után a Vörösmarty tér következett. 40-50-en rajzoltunk ekkortájt ott, és a csodás az volt, hogy
valamennyien megéltünk belőle. Nem keserítette
meg a munkát a később sokszor megtapasztalt konkurencia-harc. Az itt keresett összegből
nemcsak a tanulásomat tudtam finanszírozni, de
elegendő volt ahhoz is, hogy fönntartsam a családomat, mely időközben három tagúra duzzadt.
Megszületett ugyanis a lányunk, aki azóta már
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– A váltás – vagy mondjuk inkább azt, hogy a
végleges stílusom kialakulása, melyben a karikatúra stílusjegyei kapták a fő hangsúlyt, az első utcai rajzolásokhoz kötődik. A Vörösmarty téren egy
fiatal fiú jópofa karikatúraszerű portrékat rajzolt
néhány méternyire tőlem. Az ő biztatására kezdtem „karikírozni” a látott arcokat: portrét rendelő
hétköznapi embereket és hírességeket egyaránt.
Próbáltam minél alaposabban megfigyelni az embereket, arcvonásaikat, a belső tulajdonságaikról
árulkodó gesztusokat, a testtartásukat és egyéb
apró jeleket. A rajz során arra törekszem, hogy
kiemeljem az arc jellegzetességeit, mimikáját,
egy-egy meghatározó karaktervonást, ami viszszatükrözi az ember egész lényét és talán a sorsát is. A karikatúra varázsa ebben rejlik: egy-egy
gyors vonásban megragadni az illető karakterét,
a legszembetűnőbb jellemvonásokat. A karikatúristát a kíváncsiság mozgatja, de meghatározó
„ismérve” a beleérző-képesség, az empátia is. Hamar ráéreztem a karikatúra ízére, és attól kezdve
fő profilommá vált. Annál is inkább, mivel ennek
köszönhettem a karrierem „fölfelé ívelését” . A
Vörösmarty téren – az utcai rajzolókra jellemző
módon – reklámcélból elhelyeztem egy-egy paravánon néhány rajzomat. Így fedezett fel a téren
Dombóczki László főszerkesztő, aki épp az
újjászerveződő Ludas
Matyihoz

keresett
munkatársakat. A rendszerváltás környékén ugyanis a Ludas Matyi, mely az
egyetlen hazai szatirikus lap volt - nagy átszervezés alatt állt, az egész stáb kicserélődött, a régi
nagy nevek kiváltak. Dombóczki László leszerződtetett az újsághoz, mi több, szinte azonnal lehetőséget adott rá, hogy címlapokat tervezzek. Az
első címlapomon Antal József képe díszelgett, és
fölkeltette egy animációs filmeket készítő társaság
érdeklődését. A lap megjelenése után két nappal
jött a telefon, hogy hamarosan indul az új, Uborka
c. bábfilm, próbarajzolásra hívnak plasztikusan
rajzoló karikaturistákat. Bejutottam, és a terveim
nyomán közel száz figura született, a műsor pedig
országos hírnevet szerzett nekem.

–
Olvasről, hogy
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ően
a
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élne erről
egy kicsit?
Mesélne
– Nagyjából a rendszer
rendszerás óta
dolgozom
váltás
tásos
rajzolóként
hivatásos
rajzolóként,
és próbálom szabadúszóként fönntartani magam,
ami köztudottan nem egy könnyű műfaj, ezért a
szerencse fordultával az embernek olykor tovább
kell állnia. ’97 nyarán beszűkültek az itthoni lehetőségek, ezért gondoltunk egyet a kollégámmal, és
kiautóztunk Athénba. A kikötőben aztán találomra
fölszálltunk egy hajóra, és irány Santove. Négy szezont dolgoztam végig ezen a csodálatos vidéken,
ahol a hely varázsa mellett az emberek is nagyon
erősen inspiráltak. Sorban álltak a turisták, és várták, hogy lerajzoljuk őket, még mások, fölmásztak a közeli fákra, és onnan szemlélték a portrék
születését. Volt egy periódus, amíg a családunk is
elkísért bennünket; vándoroltunk egyik szigetről a
másikra, nappal hajóztunk, éjszaka pedig a találomra kiválasztott városkában dolgoztunk. Egyik
évben elmentem Portugáliába, majd hazafelé jövet
végigjártam a francia tengerparton fekvő városokat,
de Franciaországban sajnos sehol nem kaptam
engedélyt a rajzolásra. Az elmúlt hét évben „hazai
vizeken utazom”, a szezonokat Balatonlellén töltöm.
Év közben különböző rendezvényeken (például
céges partikon) rajzolok, de gyakran „futnak be”
megrendelések magánszemélyektől is. Utóbb fölfedeztem magamnak a digitális technikát, ami sok új
lehetőséget tartogat.
– Gondolom, a tanítást sem adta föl teljesen?
– Egyelőre nem indítok új csoportot, viszont
már körvonalazódik egy nagy terv: szeretnék egy
több részes oktatófilmet készíteni, amin lépésrőllépésre elmagyaráznám a rajzolás (csendélettől
kezdve a portréig) alapjait. Az ötlet megvan (és
hozzá már számos felvétel), csupán idő kellene a
kivitelezéséhez.
MACZKAY ZSAKLIN
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Utikalauz bankügyekhez Vállalkozói hitelek 3. rész
Vállalkozói hiteleket bemutató cikksorozatunk harmadik részében egy pár szót
ejtenék a támogatott hitelekről. Mint látni fogjuk az ismertetett konstrukciók szinte megegyeznek a „klasszikus” hiteltípusokkal azzal a különbséggel, hogy azok forrásául döntően uniós támogatások ill. a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) refinanszírozási keretei
szolgálnak. Most nézzük mik a legújabb hitelprogramok!
Új Magyarország Mikrohitel: A hitelt azon induló- és mikrovállalkozások (max. 200
mFt-os árbevétel) igényelhetik, akik beruházási terveikhez ill. kapcsolódó forgóeszköz
beszerzéseikhez legalább 20%-os önerővel és megfelelő üzleti tervvel rendelkeznek.
A kölcsönök csak a szerződött pénzügyi közvetítőkön keresztül érhetőek el, melyek
maximális összege forgóeszközhitelnél 6 millió, beruházási hitelnél 10 millió forint. A
maximális futamidő az első esetben 1, míg az utóbbinál 10 év.
Új Magyarország KKV Hitelprogram: A program keretében olyan éven túli (max.
10 év) beruházási kölcsön érhető el a hazai vállalkozások részére, mely min. 10 mFt,
de max. 100 mFt összegű. A hitel – a min. 15%-os saját erő mellett - azért is kedvező, mert árfolyamkockázat nélkül, a devizahitelekre jellemző alacsony kamatozással
(EURIBOR-hoz kötött) vehető igénybe. A hitel területi felhasználása azonban korlátozott, ugyanis csak azok a fejlesztések részesülhetnek a kedvezményes hitelből, melyek
a Közép-magyarországi régión kívül valósulnak meg.
Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram: A konstrukciót jelenleg 9 bank kínálja,
melyből forgóeszközök (árukészlet, működési költségek stb.) finanszírozhatóak saját
erő nélkül, azonban az hitel kiváltására nem alkalmazható. A hitel kedvezményes kamatozású (BUBOR-hoz kötött), futamideje 1év + 1 nap, összege 1-200 mFt lehet.
Az előzőekben röviden jellemzett hitelkonstrukciók pénzintézeti elbírálására a már
megszokott, mindenre kiterjedő, alapos vizsgálatot követően kerül sor, ezért kérelmünk
beadásánál érdemes megfontolnunk a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. vagy a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásának igénybevételét, mely akár a 80%-os
értéket is elérheti.
GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
DUNACREDIT HITELIRODA • DUNAKESZI, GARAS U. 18.
TEL: 70/423-2298, GACSALT@T-ONLINE.HU

gazdaság

Munkajog a gyakorlatban
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő
támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében az olvasói igények szerint Dr. Németh Gábor ügyvéd,
munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott tematika alapján a T. Olvasóink leveleit.
Olvasói kérdés: E havi rovatunk kissé rendhagyó lesz.
A gazdasági válság miatt egyre több munkahely szűnik
meg, ami a munkáltató és a munkavállaló számára egyaránt problémát jelent. Néhány munkavállaló aláírja a
jogellenes munkáltatói felmondást, míg mások – a munkavállalók jelentős része – a törvényes felmondást sem
fogadják el. Ugyanakkor a munkáltatóknak is nehéz a
helyzetük, amikor kényszerűségből meg kell válniuk dolgozóiktól, vagy amikor jogvitába keverednek volt munkavállalóikkal. Nyilván ez a rovat nem alkalmas arra, hogy
teljeskörű tájékoztatást adjon, de útmutatónak megfelel.
Ez már többször körüljárt téma, de az olvasók körében
mégis sok kérdés merül fel, amelyeket itt nem sorolok fel,
de amelyekre megpróbálok válaszolni.
A próbaidő alatt mindkét fél azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.
Rendes felmondással mindkét fél megszüntetheti a
határozatlan idejű munkaviszonyt. A munkáltatónak indo-

kolnia kell a felmondást, jogvita esetén a munkáltatónak
kell bizonyítani az okok valóságát és okszerűségét. A felmondás előtt lehetőséget kell adni a munkavállalónak a
kifogások elleni védekezésre.
A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásból nem következik automatikusan a munkáltatói rendes
felmondás.
A munkáltatónak nem kötelessége indokolni a rendes
felmondást, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.
A felmondási idő minimum 30 nap, mely a munkaviszonyban töltött évek számától függően növekszik, de az
egy évet nem haladhatja meg.
A végkielégítés mértéke 3 év munkaviszony után egyhavi átlagkereset, majd a munkaviszonyban töltött évek
növekedésével, ennek mértéke is nő a törvény szerint.
Kollektív szerződésben ettől el lehet térni, de csak akkor,
ha a munkavállalóra nézve kedvezőbb.
Rendkívüli felmondással akkor lehet megszüntetni a

Dr. Németh Gábor
ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
munkaviszonyt, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos
gondatlansággal megszegi, illetve ha olyan magatartást tanúsít, hogy a munkaviszony fennállását lehetetlenné teszi.
(pl. a munkáltató nem fizet munkabért, vagy a munkavállaló
nem végzi el a munkakörébe tartozó feladatokat).
A vállalkozói igazolvánnyal foglalkoztatott egyénre
nem vonatkozik a munka törvénykönyve, külön vállalkozási szerződésben kell rögzíteni az ő és a munkáltató jogait,
kötelezettségeit.(Ide tartozhat a munkavégzés helyén töltött idő. Általában ilyen szerződésben nem a munkaidőt
rögzítik, hanem az elvégzendő feladatokat. )
Határozott idejű munkaviszonyt csak közös megegyezéssel, azonnali hatállyal próbaidő alatt, illetve rendkívüli
felmondással lehet megszüntetni. Ha a munkáltató ettől
eltér, a munkavállalót egyévi átlagkeresete illeti meg.
Amennyiben a határozott időtartam 1 évnél rövidebb, úgy
a hátralévő időre jutó átlagkeresetét kapja.

Hogyan lehet a legkönnyebben
megjegyezni az angol szavakat?
Mikor az egyik ismerősöm odajött hozzám, hogy segítsek, mert komoly gondjai
vannak az angol szavak megtanulásával, olyan tanácsot adtam neki, amelyen először alaposan meglepődött. Azonban, miután elkezdte alkalmazni az általam javasoltakat, hirtelen változás állt be nála a szótanulásban. Neki is azt tanácsoltam,
amit most Önnek:
A szavakat szövegkörnyezetben rögzítve tanulja
meg, ne külön-külön, egyesével.
Amikor ugyanis az angol szavakat egyeesével próbálja megtanulni, akkor kimaarad az agyban egy olyan fontos lépés,,
ami nélkül hosszútávon szinte lehetet-len tartós eredményt elérni.

A kötődés fontossága
Az emberi agy úgy működik,
hogy azokat a dolgokat képes
könnyen és maradandóan megjegyezni, amelyekhez több dolgot
is kapcsolni tud egyszerre.

Írjon és mondjon az ismeretlen szavakkal mondatokat. Magyarul is mondatokban beszélünk, nem
szavakat mondogatunk, egymás után,
sza
ppl.: szék, asztal, könyv, füzet, lámpa. Így
nem beszélünk. Inkább valahogy így:
- „Anyu, hol a füzetem”?
-”A szobában kisfiam, az asztal mellett a
széken, (ahol hagytad kisfiam…)”.
Érdemes eredeti angol szövegeket
olvasnia vagy hallgatnia, mert azok
biztosan helyesek. De erről bővebben majd legközelebb.

Neményi András

(angolul, németül, oroszul, olaAzaz, ha nem magolja a szavakat, hanem teljes szul és franciául beszél, a Nyelviskolák Szakmai Egyeegész mondatokat mond velük, akkor azok így kö- sületének tagja, a RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója)
www.nyelvmesternyelviskola.hu
tődni fognak, és hosszú távon is megmaradnak.

Kérdése van? Írja meg! info@nyelvmester.hu • www.nyelvmester.hu

Dunakeszi Polgár
városi magazin

www.dunakanyarrego.hu

HYDROPRINT

Számítástechnika

Számítógép szervizelése,
telepítése, bővítése,
nyomtató karbantartás, -javítás
hétvégén is!

Telefon/fax: 27/332-859
Mobil: 06-20/396-5579
E-mail: hydroprint@invitel.hu
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közélet

Büszkeségünk: Mintaértékű geotermikus fűtésű társasház a városban

Kétezer-háromszáz a havi fűtési díj
Dunakeszin a Barátság úton a Plus
Áruházhoz közel felépült egy olyan 75
lakásos társasház, mely megjelenésével, minőségével és egyedülálló
geotermikus fűtés és hűtés rendszerével méltán aratott elismerést az ott
lakók, a környékbeli emberek és a
helyi önkormányzat körében. Ugyanebben az épületben megtalálható a
beruházó-kivitelező irodája is, amely
már önmagában is elismerésre méltó,
hiszen egy fedél alatt lakik az eladó
a vevővel.
A cég első embere, Elek István
kiérdemelt büszkeséggel fogadja az
elismerő szavakat, aki cégével közel
másfél évtizede folyamatosan a minőségi fejlődésre koncentrálva végzi
alkotómunkáját. Az 5-Let Kft., 1996.
januárjában saját vállalkozásként
alakult – avat be a cég alapításába.
– Munkánkat a kezdettekkor belsőépítészeti, és a generálkivitelezői tevékenység jellemezte. Az évek alatt a
súlypont egyre inkább a generál-kivitelezés felé tolódott, melynek eredményeként számos családi ház, villa és
társasház valósult meg Budapesten
és agglomerációjában. Ezek között
sok olyan építmény van, melynek az
igényszintje jóval az átlag feletti. A kihívásoknak csak úgy tudtunk megfelelni, hogy mind magamtól, mind pedig
kollégáimtól megkövetelem a legmagasabb szintű szakmai fejlődést, és
elkötelezettek vagyunk a legjobb technológiák alkalmazásában is.
– Az elmondottakból nem feltétlenül következne, hogy ilyen magas színvonalú épületet tudjanak
létrehozni, főleg a magyar építőipar
hírnevét ismerve.

– Ebben van igazság, de a saját
igényszintünket elvárjuk a beszállítóinktól és az alvállalkozóinktól is.
Hiszem, és bizonyítani tudom, hogy
ebben a szakmában is vannak lelkiismeretes, szakmájukat szerető emberek, de az ő munkájuk értékét ki kell
fizetni, ha azt szeretnénk, hogy holnap
is velük dolgozhassunk.
– Térjünk vissza a Barátság
úti épületre. Tényleg igaz az a hír,
hogy a geotermikus hőszivattyús
fűtésrendszernek köszönhetően a
lakástulajdonosoknak nagyon alacsony lett a fűtésszámlájuk az igen
kemény tél ellenére is?
– Az épület 2007 decemberében
került átadásra. Azóta túl vagyunk
már egy hűtési és majdnem két fűtési
szezonon. Minden másnál beszédesebbek a számok: tavaly február közepétől idén február közepéig mért időszakban a ház összes fűtési költsége
kerek egy év alatt 1.996.000 Ft volt,
amely 4575 m2 fűtött életteret jelent,
ebből a lakások 3941 m2-t tesznek ki.
Tehát átlagosan egy 55 m2–es lakás
éves fűtésszámlája 27.870 Ft, ami havi
átlagos lebontásban 2322 Ft.
– Megdöbbentő. A panel lakásokban havonta fizetnek annyit,
mint itt egész évben. Miért nem
terjedt el ez a fűtési-hűtési mód
jobban?
– A korábbi gázártámogatási rendszer elkényelmesítette az építész és
épületgépész szakmát. Mivel nem piaci árazású volt a gáz, nem fűződött
elemi érdek az energiatakarékosabb
épületgépészeti megoldások kereséséhez és alkalmazásához.
– Ezek szerint ez csak hazánk-

ban számít újdonságnak?
– Skandináviában nagy számban
mintegy két évtizede terjedt el ez a
fűtési mód, Nyugat-Európában kb. 5-6
éve kezdett tömegesen teret nyerni.
Ezen földrajzi területeken ma már
elképzelhetetlen a fosszilis energia
épületekben való alkalmazásának
betervezése.
– Terveznek Dunakeszin vagy
környékén folytatást?
– Igen. Az általunk építendő épületek sorra ezt a fűtési módot fogják
kapni, és a gazdasági válság ellenére
igen sok munkánk van: Dunakeszin
a meglévő geotermikus épület mellett épül az ikertestvére, ezenkívül a
Szent Erzsébet Óvoda építésében
is részt veszünk, amely szintén ezt
a fűtési rendszert használja majd. A

Káposztásmegyeri lakótelepen kezdésképpen 11 db panel épület távhő
leválasztásán dolgozunk, az ott lakók
minket választottak a saját független
geotermikus fűtési rendszerük tervezéséhez és kivitelezéséhez. Ezenkívül Budán közvetlenül a vár mellett
kezdünk építeni egy 15 lakásos társasházat.
– Köszönöm a beszélgetést.
ELÉRHETŐSÉGEIK:
5-LET KFT
2120 DUNAKESZI, BARÁTSÁG ÚT 4/A
TEL. 06 27 633-500,
06 30 45-45-905
WWW.5- LET.HU
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Feladatok:
A cég nyomtatott és online médiafelületeinek értékesítése meglévő és új ügyfelek részére.
Napi szintű munkavégzés és kapcsolattartás az ügyfelekkel. Megyei területen való értékesítés, a terület magas fokú feldolgozása.

Amit elvárunk:
Internet ismerete
Számlaképesség
Saját autó
Értékesítői
tapasztalat előny

Amit kínálunk:
Lakóhely szerint megállapított
értékesítési terület
Alapjutalék
Szorgalmi jutalék
Célprémium

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, küldje el önéletrajzát
a következő e-mail címre: karrier@mtt.hu. A tárgyba írja bele: Megyei Értékesítő
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valasztas2009.ﬁdesz.hu

Tisztelettel tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy a kopogtatócéduláikat leadhatják a

Fidesz Dunakeszi irodájában is: Barátság út 27. (Casalgrande tér-nél)
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 15-18 óráig. • Telefon: 27/344-759
Tisztelettel és Köszönettel: Dunakeszi Fidesz

GEO TARIFA A LEGHATÉKONYABB FŰTÉSI MÓDOT VÁLASZTÓKNAK
A FŰTÉSHEZ SZÜKSÉGES
ENERGIAMENNYISÉG 75%-A
KINYERHETŐ A KÖRNYEZETBŐL
Hőszivattyú alkalmazásával érhető el az elterjedt fűtési módszerek közül a legkisebb környezeti terhelés. A megoldás rohamosan terjed a skandináv országokban, Németországban, míg itthon az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport jár
élen a technológia népszerűsítésében. A vállalatcsoport a hőszivattyús fűtési rendszert
választók számára különösen kedvező GEO
tarifával kínálja a működtetéshez szükséges
elektromos áramot.
A hőszivat tyús fűtési rendszerek elekt romos energia igénye jóval alacsonyabb minden más, vil lany ára mot hasz ná ló fűté si
megoldásnál. Mű ködtetésük höz ki zá rólag
elekt romos áram ra van szük ség, fos szi lis
tü zelőanyag ra (például fá ra, szén re vagy
földgáz ra) nincs. Nem bocsáta nak ki füstöt,
sem más ká ros anyagot. A rendszer a fűtés
mel lett akár 55 °C-os meleg víz előál lítá sá ra
is al kal mas.
A hőszivattyús rendszerek a környezeti – jellemzően a talajban jelen lévő – hőt hasznosítják. Gazdaságosságuk kulcsa, hogy a környezetben meglévő hőmérséklet-különbségekből képesek kinyerni a fűtéshez szüksé-

ges energia tekintélyes részét, akár 75%-át.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a fűtés és hűtés,
illetve melegvíz előállítás teljes energiaszükségletének mindössze 1/4-ét kell vezetékes
árammal fedezni, a többi – azaz a teljes energiaigény akár 3/4 része – Földünk ingyenes
hőenergiája. A legtöbb hőszivattyú a talaj és
a levegő hőmérséklete közötti különbséget
használja ki, de pusztán a levegőből is – még
télen is – kinyerhető a megfelelő mennyiségű hőenergia.
KIEGYENSÚLYOZOTT ENERGIA-MIX
GEO ÁRAMTARIFÁVAL
A környezetbarát fűtési módszerek terjedése
több szempontból is közös érdek, a fogyasztó
számára elsődleges előnyt jelentenek az alacsony üzemeltetési – azaz télen fűtési, nyári
időszakban hűtési – költségek, illetve az,
hogy nem szennyezi környezete levegőjét
füsttel, vagy más drasztikus módon.
Iparági szempontból azért nagy jelentőségű
a hőszivattyús technológia, mert kiegyensúlyozza a lakossági energiahasználatot: ott,
ahol az nem szükséges vagy egyáltalán nem
elérhető, villamos árammal váltja ki a földgáz használatát. Az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok használatához kapcsolódó károsanyag-

kibocsátás csökkenését, az energiatudatosabb fogyasztói szemléletmód és magatar tás
terjedését várja az új technológiától. Az
áramszolgáltató a GEO tarifát – a technológia magyarországi elterjedését támogatandó – kifejezetten a hőszivattyús berendezések kedvező árú áramellátására dolgozta ki.
Az ilyen rendszert üzemeltető ELMŰ-ÉMÁSZ
fogyasztók a GEO tarifával vételezett – kizárólag a hőszivattyús fűtési rendszer üzemeltetésére használható – áramot a nor mál
tarifájú elektromos energia áránál 35%-kal
olcsóbban kaphatják.
A hőszivattyú csekély áramfelhasználásának
és a kedvező árú GEO tarifának köszönhetően gyakorlatilag ma ez a piacon elérhető legalacsonyabb üzemeltetési költségű fűtési
rendszer.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ vállalatcsoport – az áramszolgáltatók közül elsőként és egyedüliként
– nem csak a GEO tarifával támogatja a környezetbarát megoldások terjedését, de személyre szabott tanácsadással segít a technológia megismerésében, az egyéni ter vek megfogalmazásában is. Az érdeklődők bőséges
információhoz juthatnak a társaság Energia
Pontjaiban, illetve a www.energiapersely.hu
honlapon is, ahol online energiatanácsadással is állnak ügyfeleik rendelkezésére. (x)
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Néprajzi vetélkedő
Első alkalommal 1995-ben rendezték meg a Széchenyi István Általános Iskolában diákok részvételével
a városi néprajzi vetélkedőt Fenyő
Ferenc és Fenyő Magdolna tanárházaspár kezdeményezésére és szervezésében. Az első években még a
szürethez kötődött a verseny, számos
kísérő rendezvénnyel, például lángos sütéssel kemencében. Később
a szüret, mint városi rendezvény
elvesztette varázsát, így változott az
időpont is. Azt is hangsúlyozta Tóthné
Czimmermann Judit igazgatónő március 25-én, az idei vetélkedő alkalmával, hogy egyetlen évben sem maradt
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el a rendezvény, még a rekonstrukció
időszakában is megszervezték a
Posta utcai épületben.
A korábbi évekkel ellentétben
most kevesebb, mindössze négy
iskola csapata állt a képzeletbeli
rajthoz. A diákoknak Taksás Gábor
játékvezető közreműködésével az
előzetesen kijelölt témakörből, Magyarország állattartási szokásainak
ismeretéből kellett számot adni a
zsűri – Szakáll Lászlóné, Csukovits
Anita és Horti Zoltán – előtt. A csapatok először saját maguk által írt
szövegekkel népdalokat énekeltek,
majd az ügyességi feladatok sorát

A győztes csapat

bőr szütyő készítésével kezdték. A
továbbiakban karikás ostorral kellett
konzervdobozokat eltalálni, fokossal célba dobni s a puzzle játékhoz
hasonlóan háziállatok képeit összerakni. Nehéz feladatnak bizonyult a
lószerszámok, illetve a megfelelő
pásztorviselet felismerése, annál is
inkább, mert a városi élet mindennapjaihoz ezek már nem tartoznak
hozzá. Éppen ezért fontos a hagyományok ismerete, hangsúlyozta a
verseny értékelésében Horti Zoltán.
A mai fogyasztói világban eldobható
tárgyak vesznek körül minket, ezzel ellentétben régen a mindennapi
használati eszközök sőt, az öltözékek is, egy életre készültek. A néprajz ismerete azért is fontos, mert
ezzel az országot, múltunkat, történelmünket is megismerhetjük.
A vetélkedő befejezéseként Szakáll Lászlóné zsűrielnök köszönetet

mondott a diákoknak és a felkészítő
tanároknak a színvonalas versenyzésért, majd átadta az okleveleket
és a díjakat. Első lett a Bárdos Lajos
Általános Iskola csapata. Második helyen végzett a Szent István Általános
Iskola gárdája. Harmadikok lettek a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola versenyzői, negyedik helyen a széchenyis diákok végeztek. A felkészítő
tanárok, a helyezés sorrendjében
Horváthné Szentléleki Katalin, Maklári
Orsolya és Pleskó Andrea, Benkovics
Rita illetve Panajotu Anna voltak.
A versenyt két produkció is színesítette. Először a házigazda iskola kicsinyek kórusa szép előadásában, Szalai
Ilona tanárnő betanításában és vezetésével hallhattunk népdalokat, majd a
Fóti Asszonykórus adott műsort.
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

köz-élet

Az új generáció

Új városnegyed
született

A közel 800 éves Dunakeszi életét, különösen a mögöttünk hagyott
második évezred utolsó évszázadától
kezdődően, a folyamatos fejlődés, az
átalakulás jellemzi. A nagyszerű adottságokkal bíró településen, a gazdasági és társadalmi rendszerváltozás
utáni időszakban sorra nyitották meg
szolgáltatásaikat a világhírű multinacionális cégek mellett a hazai nagyvállalkozások is. Dunakeszi korszerű
infrastrukturális hálózata, remek logisztikai adottságai, a főváros közelsége, a munkahelyteremtő cégeken
kívül az új otthont kereső családok
százait vonzza a városba.
A régi, történelmi Dunakeszit szegélyező területeken lakóparkok és
társasházak sorr épült, melyek napjainkban is újabbakkal bővülnek…
Az egykori barackos területén
„nőtt ki” Dunakeszi egyik legújabb
városnegyede, a Tóváros. A Fótot
Dunakeszivel összekapcsoló közútról
zárt épülettömegnek látszó lakópark
belső arculata az utazó számára
kedves meglepetéssel szolgál. Szép
házak, virágoktól pompázó előkertek
köszöntik a történelmi Magyarország városainak emlékét őrző tágas
utcákban sétáló látogatót. A megfáradt vándor hangulatos kávézóban
fogyaszthatja el kedvenc frissítőjét.
Közösségi szolgáltatások biztosítják
az itt élők kényelmét, ahol ügyes-bajos dolgaikat intézhetik.

A minap, az életteli, sok-sok fiatal
családnak otthont adó környezetben,
stílszerűen az új generáció biztosítója, az UNIQA nyitotta meg irodáját. A
közel tíz éves múltra visszatekintő biztosító társaság központi régiójának 35.
irodája tevékenységével tovább színesíti a Tóvárosban működő szolgáltatások palettáját - mondta megnyitójában
Horváth Balázs, a biztosító társaság
ügynökségi menedzsere, aki kedves
szavakkal üdvözölte a meghívott vendégeket. A franchise rendszerben működő iroda munkatársai gyorsan, barátságosan és szakszerűen intézik az
itt és az egész városban élők ügyeit,
így Dunakeszi lakóinak házhoz hozza
szolgáltatásait az UNIQA – fogalmazott a menedzser, aki sok sikert kívánt
az irodában dolgozók munkájához.
Keller Ágnes, a Szabadka utcában
ünnepélyesen felavatott ingatlanforgalmazó és biztosítási ügyeket intéző
iroda vezetője megnyitó beszédében
elmondta, hogy komplex szolgáltatásokkal várják a Dunakeszin élőket. A
családok biztosítójaként, a termékek
teljes körét kínálják leendő és meglévő partnereiknek, ügyfeleiknek –
emelte ki az iroda tulajdonosa.
A megnyitón készített fényképet
reményeik szerint sok követi majd a
vállalkozás sikereit megörökítő fotóalbumban, amely újabb mozaikja lesz
Dunakeszi fejlődésének…
(VETÉSI)

MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas OKLEVELET adó

MASSZŐRTANFOLYAM indul Dunakeszin
május 18-án, Budapesten május 16-án.
Ára: 45.000 Ft.

Érd.: 06-30/30-21-487
(Nysz.: 14-0032-06)
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Zöld hegyek, kék folyó, fehér bárányfelhők…

Tavasz van – menjünk kirándulni!
Végre itt a tavasz, a napsütés, amit már annyira hiányolt a szervezetünk és a lelkünk is! Valljuk be: már nagyon jól esne egy
kis mozgás a végtagjainknak. Nem is beszélve a tiszta, friss levegőről!
A légzés és az egészség szoros kapcsolatban vannak, elválaszthatatlanok egymástól, ezért
is fontos, hogy tüdőket legalább
időnként megtöltsük friss oxigénnel!
Stresszes
mindennapjainkban sokszor a tartásunkra sem
ügyelünk, és a sok idegeskedés
következtében kapkodva szedjük
a levegőt, ez pedig árt a szerveinknek, az egészségünknek.
A felnőtt ember természetes
élethelyzetben 6-8 másodpercenként vesz lélegzetet, azonban a
mai felgyorsult, felzaklatott életünkben egy átlagember percenkénti légzéseinek száma akár 1220 is lehet.
A kapkodva evés, dohányzás,

sőt még a túl szoros ruházat is
akadályozhatja a helyes lélegzetvételt, pedig ezek a dolgok sokak

mindennapjainak alapjait képezik.
Ha nem megfelelően lélegzünk,
sejtjeink nem jutnak elég oxigén-

hez, emiatt ingerlékenyebbek lehetünk, megfájdulhat a fejünk, esetleg álmosságot, ólmos fáradtságot
érzünk.
Hosszú távon a keringési rendszert is blokkolja a rossz oxigénellátottság, ezzel olyan rendellenességeket okozhat, mint például a
visszér, vagy más nyirokkeringési
zavarok.
Ráadásul, ha egész életünket a
szennyezett városi levegőn töltjük,
előbb-utóbb valamilyen légzőszervi megbetegedésünk támadhat.
Tehát: menjünk minél többet a
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szabadba! Kiránduljunk sokat, lazítsunk, alakítsunk életmódunkon:
lassítsunk!
Igazán szerencsésnek érezhetjük magunkat a Dunakanyar kapujában élve, hiszen számtalan könynyen elérhető kirándulási helyszín
közül választhatunk, akár gyalogosan, akár kerékpárral szeretnénk
nekivágni a természetnek!
Ha nem akarunk messzire
utazni, elkerekezhetünk vagy elvonatozhatunk Magyarkútra, Királyrétre, a Pilisbe. Két ismertebb
turistaútvonalon is elindulhatunk:
az egyik Kismaroson keresztül
halad, Kóspallagot érintve Nagybörzsönyig tart, a másik Kismaroson keresztül Zebegényig visz
el. Turistaházak, erdei fogadók és
tűzrakóhelyek várják az út közben
megpihenni vágyókat.
Ha nem az erdei túrákat részesítjük előnyben, Szentendre
romantikus terei, vagy a skanzen
kínálnak látnivalókat.
Aki a történelmet szereti, Visegrád, Esztergom felé is veheti
az útirányt.
Egyszóval, ha csak tehetjük,
használjuk ki lakóhelyünk földrajzi
helyzetéből adódó előnyeit, fedezzük fel újra és újra a természet
kínálta csöndet és nyugalmat és
frissítsük fel a tüdőnket!
KÉP ÉS SZÖVEG: KONDA SZILVIA

Gyümölcsök lelke
palackba zárva 2.
Hogyan kóstoljunk pálinkát?
Legutolsó találkozásunk alkalmával megismertük a jó pálinka titkát, most pedig a kóstolásról ejtünk pár szót.
A borokhoz hasonlóan a pálinkáknál is a látvány, az illat, végül pedig az ízlelés
adja a kóstolás „sarokköveit”, bár jelen esetben az illat mindennél fontosabb.
A gömbölyded kelyhű, száj felé szűkülő, kis „csőrrel” rendelkező kóstolópoharak éppen ebben segítenek, hiszen a pálinka illatát koncentráltan továbbítják
az orrunk felé.
Először mindig nézzük meg a pálinka színét! Egy jó pálinka, amennyiben nem
volt hordóban, gyümölcságyon érlelve, esetleg mézzel „megsegítve”, víztiszta,
teljesen átlátszó.
Kivétel csupán a fekete ribiszke és a bodza, ezeknél gyakori a sárgás elszíneződés.
Az illat mindig jellegzetes, az adott gyümölcsre, törkölyre, esetleg seprőre hasonlít, mentes mindenféle zavaró, szúrós, poros, esetleg penészes karaktertől,
hiszen ezek mindegyike hibára utal.
Hosszabb ideig hordóban érlelt pálinkáknál előfordul, hogy az illat kissé zárkózottabb a kelleténél, ilyenkor érdemes kissé megforgatni a pohárban, de óva
intenék mindenkit attól, hogy „menetet tekerjen” a pohárba, hiszen egy idő után
már csak az alkohol fog uralni mindent.
Ízben a tisztaság és az egyensúly fontos, minden egyéb karakter – teltség,
zamat – az alapanyag és az érlelés függvénye.
A magas alkohol, ahogy azt már írtam korábban inkább az egyensúly felborítására alkalmas mind illatban, mind pedig ízben, elfedve minden valódi értéket a
pálinkában, ugyanez igaz a zavaró összetevőkre, keserűanyagokra, esetleg túlzott
édességre.

Az utóízben általában visszatérnek az illatból ismert jegyek is, kellő összhangban, szépen búcsúzva a kóstolótól.
Következő cikkünkben megismerhetik a különböző pálinkafajtákat.

Tavaszi fáradtság
– mit tehetünk?
Régóta ismert fogalom a köztudatban a tavaszi fáradtságnak nevezett állapot. Ilyenkor úgy érezzük, mintha elfogyott volna az üzemanyag, a lendület, általában kedvetlenek lehetünk, és gyakran visszahúz az ágy. Az általános
vélekedés az, hogy a tél elmúltával ekkor ér a szervezet
vitamintartalékai végére, és újra kell tölteni a készleteket.
Dr. Lenkei Gábort a vitaminok egyik legismertebb kutatóját kérdeztük arról is, hogy mi igaz ebből, és tehetünk-e
valamit a tavaszi fáradtság leküzdésére.

Új termék!

Új 500 mg-os C-vitaminok!

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

Új termék!

Új 1000 mg-os C-vitaminok!

– Doktor úr, általában úgy vélik, hogy a tavaszi fáradtság a vitamintartalékok kimerülésének jele. Igaz ez?
– Mindenek előtt szögezzük le, hogy a tavaszi fáradtság nem orvosi kategória, tehát a hivatalos orvoslás nem
ismeri és nem is foglalkozik ezzel a jelenséggel. A magam
részéről nem is tapasztaltam tavasszal semmilyen extra
fáradtságot. Viszont jó párszor hallottam magam is, amikor valaki a szokásos, egyébként is jellemzően meglévő,
fáradtságát március-áprilisban „tavaszi fáradtságnak” nevezte. Szóval ez inkább afféle mondás a köznyelvben.
– Ha ez így van, mivel magyarázhatók ezek a kimerüléses és kedvetlenséggel járó tünetek?
– Félreértés ne essék a tünetek valósak, csak nem
kapcsolhatóak a tavaszhoz, legalábbis a tudomány ezt
soha nem tette meg. Ezzel együtt a tünetek valósak, és
valóban vitaminhiányhoz lehet őket kötni. Lehet hogy valaki mindig fáradt, csak ilyenkor kap egy jó magyarázatot
és könnyebb felismernie, hogy fáradt, mert ilyenkor ráirányítják erre a figyelmét. A vitaminhiány azonban létező
jelenség, és nagyon általános a mai társadalomban. A
tünetek, amiket említett, tulajdoníthatóak ennek. A tavaszi fáradtság, mint elterjedt fogalom, jó alkalom, hogy
beszéljünk erről.
– Tehát mégis kiürülhetnek a vitamintartalékok?
– Valójában nem létezik olyan, hogy vitamintartalék…
– Jól értem, a szervezet nem raktározza a vitaminokat?
– Határozottan nem. A vitaminok, az emberi test létfontosságú folyamataiban vesznek részt, és jellemzően
rövid időn belül felhasználja őket szervezetünk. A feleslegtől pedig egyszerűen megszabadulunk, ha az arányok
megfelelőek. Ráadásul olyan drasztikusan kevés vitamint
fogyasztunk, hogy annak az esélye, hogy túlfogyasszunk,

vagy „raktárra dolgozzunk” a nullához közelít.
Sokkal fontosabb, hogy a vitaminok milyen létfontosságú folyamatokhoz kellenek a testben, és jellemzően
rövid időn belül felhasználásra kerülnek.
– És a hiányukban lehetnek olyan tüntetek, amelyekről beszéltünk?
– Nagyon is. Az orvosi alaptankönyvek nagyon sok
ilyen hiányállapotról beszélnek. Nem sokan tudják, hogy
különféle B-vitaminok hiányában levertség, depresszió,
dekoncentráltság, fáradékonyság, sőt öngyilkossági gondolatok és üldöztetéses téves eszmék is előfordulhatnak.
A C-vitamin hiánya szintén vezethet fáradékonysághoz.
Általános félreértés, hogy a csak a skorbut a C-vitamin
hiánya. Messzemenően nem így van, a skorbut csak a
C-vitamin hiány végső, halálos stádiuma. Addig még
sok kisebb, de észrevehető jelet figyelhetünk meg. Ilyen
lehet például a fogínyvérzés. Csak egy példát mondanék.
Szent-Györgyi Albert, aki a C-vitaminnal kapcsolatos felfedezéseiért kapott Nobel Díjat, úgy nyilatkozott, hogy az
emberi testnek minimálisan napi 1.000 mg C-vitaminra
van szüksége a normál működéshez, sőt később még
ennél is többet javasolt.
Ez ugyanúgy érvényes a többi vitaminra. Mire valakinél a beri-beri, a B1-vitamin végső stádiumos hiánybetegsége bekövetkezik, számtalan jelet észlelhetünk, például a fáradékonyságot, ingerlékenységet, rémálmokat
és így tovább.
- Mit tehetünk ezek ellen?
- Mindenképpen fogyasszunk megfelelő mennyiségű
és arányosan összeállított vitaminkészítményeket, ásványi anyagokkal. Szerencsére a magyar piacon is elérhetőek nagyon jó készítmények.
(X)

Üzleteinket megtalálhatja
Már kapható az új
30, 60, 90 és 120 db-os 1000 mg-os
kedvezô árú C-vitamin!
Már 1490 Ft-tól!

a Fóti Cora Áruházban a Posta mellett
a Pólus Centerben a Tesco mellett

Jöjjön be és érdeklôdjön eladóinknál!

www.drlenkei.hu
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(telefon: 06-27-395-220)
(telefon: 06-1-416-1188)

Új helyen, változatlan színvonalon
Színes fóliák hirdetik a Dunakeszi Szakrendelő II.emeleti ablakain: kardiológiai és szív-ultrahang
magánrendelés kezdte meg itt működését. A központi strerilizáló új berendezéseket kapott, a
korszerűbb eszközök helyigénye töredéke a korábbiaknak. Az így felszabadult helyet vette bérbe
magánrendelése számára lapunk kardiológus tanácsadója, Dr. Metz Edit főorvosnő.
– Ismert és elismert magánorvosa lett városunknak a
sőorvosnő az elmúlt évben. Rendelőjének címét egymásnak adták át a gyógyulni vágyók. Mi indokolta a költözést?
– Elsősorban a betegek érdeke. A korábbi helyen is a második
emeleten dolgoztam, de itt az akadálymentesítés megoldása – az
ÁNTSZ által megszabott egy éven belül – minden reális alapot nélkülözött. Sajnos, akik a különböző szívproblémáik miatt orvoshoz
fordulnak, gyakran már jelentős súlytöbblettel, nem ritkán izületi
problémákkal küszködnek. Ezek az emberek nehezen birkóztak
meg a lépcsőkkel. Most szintén a másodikon rendelek, de ide kényelmes lift hozza fel a betegeket, nem okoz problémát a tolószékkel való közlekedés, vagy akár a mellékhelyiségbe eljutás sem. Itt
tágasabb tér áll a várakozók rendelkezésére is. Minőségi különbség nincs a két helyszín között, hiszen mindent úgy alakítottunk ki,
ahogy azt az erre vonatkozó szakmai előírások megkövetelik.
– Mennyiben különbözik az itteni rendelő a korábbitól? Bővül
esetleg a szolgáltatásai köre?
– Reményeim szerint igen! Előrehaladott tárgyalásban va-

gyunk gyermekkardiológus kollégával. Bízom benne, hogy rövid
időn belül, sikerül a rendelések időpontjait harmonizálni, és akkor
kulturált körülmények között tudunk lehetőséget teremteni a város,
valamint vonzáskörzete beteg gyermekeinek magán kardiológiai
szakellátására. A felnőttek számára végzett kardiológiai állapotfelmérés, EKG, szív-ultrahang- és a terheléses EKG vizsgálat mellett
a gyermek szív-ultrahang vizsgálatok elvégzésére is kitűnően alkalmas az eszközünk. Szakrendelőnk hordozható - Vivid-E tipusú
készüléke, amelyet az amerikai General Electric forgalmaz - ma
az egyik legkorszerűbb a világon. A fenti eszközökkel a gyermekek számára is lehetővé válik a teljeskörű kardiológiai kivizsgálás,
amelynek ma már elengedhetetlen része a szív-ultrahang vizsgálat is.
– Rendelési időpontjai változtak?
– Lényegében nem. Hétfőn 16.00-18.30 között, míg péntekenként váltakozva várom a hozzám fordulókat. Páros héten 08.3011.00 között, míg páratlan héten 16.00-18.30 között találhatnak meg
a Dunakeszi Szakrendelő II. emelet 225. rendelőjében.

Megváltozott a Főorvosnő kardiológiai magánrendelésének helye! A Dunakeszi Szakrendelő (Fő út 75-81.) II. emelet 225. szobában várja a kardiológiai kivizsgálásra, szív ultrahangra, vagy terheléses EKG–ra jelentkezőket. Telefonos időpont egyeztetés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges.

Ahogyan a pszichológus látja

Testvér született
Ahogy azt a múltkori számban írtam, most arról lesz szó, hogyan
fogadta Ákos a kistestvérét, és mi milyen módokon próbáltuk segíteni őt abban, hogy ez minél könnyebb legyen a számára. Ákos most
három éves, Dénes pedig egy, és azt látjuk, hogy nagyon kötődnek
egymáshoz, így azt gondolom, egészen jól kezeltük a helyzetet.
Először is az összetartozás érzését
szerettük volna kialakítani nyilván elsősorban Ákosban. Ezt a célt szolgálták
az egymásnak adott ajándékok Dénes
születésekor, és az is, hogy Dénesnek
vettünk néhány ugyanolyan ruhadarabot,
amilyen Ákosnak is volt és amit szeretett,
és igyekeztünk ezeket egyszerre rájuk
adni. Ákosnak ez nagyon tetszett.
Nagyban megkönnyítette a dolgunkat, hogy Dénes eleinte jó kisbaba volt,
az első pár hétben csak aludt és evett.
Ezalatt mindig Ákossal játszottunk, olvastunk, így nem okozott törést, hogy
hirtelen nem tudtunk vele annyit foglalkozni. Dénes gondozásába igyekeztünk
őt minél jobban bevonni. A pelenkázó
mellé széket tettünk és mindig jött, ha
Dénest tisztába tettük, hozta a pelust,
segített az olajozásnál (tépte a vattát,
nyitotta az üveget), pancsinál kenegette
a hasát a fürdetővel. Ma is nagyon sokat
és valóban hasznosan segít. Sosem
féltettük tőle Dénest, megfoghatta, simo-

gathatta, játszhatott vele pici korában is,
persze csak finoman. Az természetesen
meg sem fordult a fejünkben, hogy Ákost
akár egyetlen napra is a nagyszülőkhöz
küldjük a kisbaba érkezésekor.
Mindezzel együtt Ákosnak nem volt
könnyű az új helyzet feldolgozása. Ha
láttuk rajta, hogy éppen szívesen cserélne Dénessel, mindig hangsúlyoztuk,
hogy milyen jó neki, mert ő már nagyfiú.
Finomakat ehet, amiket Dénes még nem,
szaladgálhat, játszhat ezzel-azzal, míg
Dénes csak egyhelyben fekszik. Igyekeztünk elkerülni, hogy Dénesre hivatkozzunk, ha pl. nem tudtunk vele játszani,
nehogy megharagudjon rá.
Volt kifejezettem rossz időszakunk
is, amikor a kezdeti nyugalmat felváltotta
Dénes állandó sírása, folyton fogni kellett, és ez mindannyiunk, természetesen
Ákos számára is nagyon nehéz volt. Ezzel egyetlen jó dolog tudott történni: hogy
egyszer csak vége lett.
Az igazán látványos problémák Dé-

nes féléves kora körül kezdődtek, amikor mozgékonyabb lett és egyre jobban
hasonlított Ákosra, vagyis konkurencia
lett számára, illetve már a játékait fenyegette. Ákos akkor agresszívabb lett
vele, sokszor ellökte, ráütött, elvette tőle
a játékokat stb. Ezt a helyzetet nehéz
volt kezelni és sajnos gyakran lett bünti a
vége: a szobájába kellett mennie. Próbáltunk elfogadható szabályokat felállítani
Ákos számára: nem vártuk el, hogy adja
Dénesnek a játékait, sőt, hangsúlyoztuk,
hogy az az övé. De nem engedtük, hogy
durva legyen vele, és a saját játékait nem
vehette el Dénestől, illetve ha elvett tőle
valamit, akkor adnia kellett helyette mást.
Hamar rájött, hogy ez jó módszer, mert
elkerülte vele a sírást, ami őt is zavarta.
Később már a saját játékát is odaadta
cserébe Dénesnek, amivel éppen nem
játszott. Így lassan minden játék közös
lett. Ezt elősegítendő a kölcsönösség elvére is felhívtuk a figyelmét, ami nagyon
jó hatással volt Ákosra. Azt mondtuk
neki, hogy karácsonyra talán Dénesnek
is autót (számukra más játék alig létezik)
hoz a Jézuska, és biztosan neki sem esik
majd jól, ha Dénes nem adja kölcsön.
Persze, most is úgy van, hogy Dénesnek mindig az kell, amivel Ákos játszik,
és fordítva. Ebből fakadnak konfliktusok,
amibe időnként közbe kell avatkoznunk:
hol Dénes érdekei védelmében, hol
Ákost támogatjuk, hogy nem kell oda-

adnia a játékát, ha épp azzal játszik. De
mostanában erre is egyre ritkábban van
szükség, mert egyre ügyesebben rendezik el egymás között a dolgot.
A kezdetektől az volt a cél, hogy a fiúk
„egy csapat” legyenek, ennek érdekében
mindig támogattuk őket a közös tevékenységekben. Ez eleinte persze csak
minimális egymásra figyelést jelentett.
Mostanában pedig - ha együtt csinálják
- a kisebb rosszalkodásokat is elnézzük:
Ákos kifröcskölheti a vizet a kádból, ha
ezen Dénes nevet, vagy fröcskölve ugrálhat a tócsában, amin Dénes szintén
sikítva szokott nevetni. Egyre erősebb a
kapcsolat köztük, utánozzák, nevettetik
egymást, örülnek, ha a másik is felébred,
próbálnak együtt játszani stb.
A két gyerek számomra eleinte
folyamatos lelkiismeret-furdalást jelentett, mert egyikkel sem tudtam annyit
foglalkozni, amennyit szerettem volna.
De most már nem érzem ezt, mivel így,
együtt teljes a világ mindkettőjük, mind a
négyünk számára.
RISKÓ-TÓTH MÁRIA
PSZICHOLÓGUS

Hamarosan ismét Dunakeszire
költözik a KSI Kupa mezőnye!
A kerekeseknek kiírt országúti viadal, immár több mint három évtizedre tekint vissza. A hagyományosan többnapos – korábban utánpótláskorosztálynak kiírt – bringaverseny alkalmával időfutam és országúti
mezőnyverseny egyaránt a műsorra kerül az április 18-19-ei hétvégén.
A 32. Decathlon Naturhome-Jakosa KSI Kupa szervezői esztendők óta jó
kapcsolatot ápolnak Dunakeszivel, az önkormányzat támogatását élvezve
rendezik meg a viadalt.
A KSI - Schwinn-Csepel SE szakosztályvezetője, Somogyi Miklós az elsőnapi,
zsámbéki etap után viszi át a ka-ravánt
a Duna-parti városba, az egyenkénti indítású időfutamra, melynek rajt és célterülete a repülőtér mellett, az Alagimajor-felé
vezető úton lesz kiépítve. A Dunakeszi
Nagydíjon a serdülő, az ifjúsági és a felnőtt korosztály hölgy és férfi kerekesei
egyaránt rajthoz állhatnak, a bringásokat
percenként indítják majd a versenybírók.
Az „Open” kategória 8 kilométeres távjának minden 18 év feletti igazolt és nem
igazolt versenyző nekivághat, aki a kiírás
szerinti feltételeket teljesíti. Győz az a
versenyző, aki a távot a legrövidebb idő
alatt tekeri le. Az összetett díjkiosztó ünnepségre a verseny után 14 órakor, a dunakeszi Decathlon áruházban kerül sor.
A viadalon az elmúlt években olyan
kerekesek is indultak, mint a Gemenci
Nagydíj és a Tour de Hongrie győztese,
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Remák Zoltán, a szintén Magyar Körverseny-győztes Lengyel Tamás, a pekingi
olimpikon Kusztor Péter, a magyar bajnok Arany Gábor, Garamszegi László
és Szeghalmi Bálint, külföldiek közül az
osztrák olimpiai ötödik helyezett Roland
Garber.
A versenyről bővebb információk a
somogyi.miklos6@upcmail.hu e-mail címen kérhetők.

VASVÁRI FERENC

Lezárult a Rotter Lajos
Vándordíj pályázat

Tóth Géza 619,1
kilométeres
repüléssel nyert
Annak emlékére, hogy Rotter Lajos 1936 augusztus 12-én 326,5 km-es
céltávjával vitorlázórepülő Világrekordot repült, a család vándordíjat
alapított. A díjra pályázni kell, kezelője
a Nemere Társaság. A díj feltételeit
a család az alábbiakban fogalmazta meg: „A díjat minden évben az a
magyar állampolgár kapja meg, aki
Magyarország területén található repülőtérről kiindulva, az FAI (Nemztközi
Repülő Szövetség) mindenkori Koszorú feladatokra vonatkozó szabályzata szerinti leghosszabb befejezett
céltávját repüli, amely legalább 326,5
km, vagy azt meghaladó távolság. ...

A pilóta vállalja, hogy a díjat Magyarország területéről nem viszi ki, és a díj
megőrzésért teljes anyagi felelőséget
vállal a következő évi átadásig.”
A beérkezett pályázatok közül a
feltételeknek megfelelő leghosszabb
távot Tóth Géza (Opitz Nándor Repülőklub, Dunakeszi) 2008. augusztus
6-án repült, 619,1 km-es ’Gyémánt’
koszorú táv teljesítésével. A díjat,
március 14-én, a Repülőbál előtt a Díjkiosztón adták át.
OPITZ NÁNDOR
REPÜLŐKLUB DUNAKESZI

Overdose világvágtája
A világ legjobb zsokéja lovagolja idén Overdose-t
A veretlen magyar csodalóba beleszeretett a világ legjobb zsokéjának tartott, Christophe Soumillon. Az
április 2-án rendezett sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a 11 versenyen veretlen négy éves magyar
csodaló április 19-én Budapesten, a Kincsem Parkban kezdi a 2009-es szezont. Overdose nyergében,
Aga kán zsokéja, a világ legjobb lovasa, Christophe Soumillon ül.
Mikóczy Zoltánnak és a csodálatos
Overdose teljesítményének köszönhetően Alag ismét elindult a világhír felé. A
szlovákiai magyar vállalkozó a remény,
és az újjászületés esélyét hozta el
Alagra. No és azt a „kismacskát”, amely
az alagi szakemberek, Ribárszki Sándorral, a hétszeres schampion, a négy-

Mikóczy Zoltán
szeres derby győztes trénerrel az élen
az elmúlt két évben világhírű sprinterré
formálták Overdose-t. Kétségtelen, hogy
a ma már magyar csodalóként elismert
veretlen mén a génjeiben hordozza a
tehetség megfejthetetlen titkát. Erre a
titokra kíváncsi a világ legjobb zsokéja, Christophe Soumillon, aki felesége
közvetítésével bejelentkezett Mikóczy
Zoltánnál, hogy örömmel lovagolná
Overdose-t, mert kétszer látta versenyezni, és, ahogy mondta, „szerelmes
lett belé”.
– Christophe felesége - aki egyébként a világhírű zsoké menedzsere
- keresett meg, hogy Soumillon Baden
Baden után Párizsban is látta a lovat,
és szeretne felülni rá. Semmit nem kér,
honorárium nélkül lovagolná, csak rá ülhessen. Ilyen megkeresésnek nem lehet
nemet mondani – mondta büszkén a ló
tulajdonosa, akivel Alagon beszélgettünk.
Overdose idei programjában kilenc
verseny szerepel, ezért Mikóczy Zoltán
külön örül, hogy „Dózi”-nak jót tett a
téli pihenő, remekül szolgálta a négy
éves csodaló fejlődését. – Ennek reményében álltunk ellen a kísértésnek,
és nem indultunk az őszi hongkongi
sprintversenyen, és most, a tavaszi dubai meetingen. Tavaly ősszel úgy éreztük, majd egy év múlva jön el az ideje.
Az idő igazolta döntésünket, hiszen

Overdose megerősödött, megszépült,
erősebb, izmosabb lett. Nagyon fontos,
hogy megnyugodott, megtisztult a szervezete, mivel néhány hónapja nem kapja a különböző vitaminokat és táplálék
kiegészítőket. Úgy tűnik, jó döntés volt,
hogy hosszú téli pihenőt adtunk neki.
A veretlen csodalónak óriási rajongó
tábora van, Fan klubok alakultak. Ismerve Mikóczy Zoltán önzetlenségét és
érzelmi kötődését így szinte „természetes”, hogy Overdose idei első versenyét
a népes magyar publikum előtt futja a
Kincsem parkban.
– „Dózi” óriási népszerűségnek örvend Magyarországon és a környező
országokban egyaránt. A szurkolók
hallatlan rajongással veszik körül. Ezt
szeretnénk megköszönni azzal, hogy
a Kincsem parkban is láthassák versenyben közben, hiszen kevesen tudják
elkísérni Angliába, vagy Franciaországba. A testközelből élvezett vágta
felülmúlhatatlan élményével szeretnénk
tisztelegni szurkolóink rajongása előtt –
mondta az alagi tréningközpont árnyas
fái alatt Mikóczy Zoltán, miközben négy
televíziós társaság operatőrei filmezték
Overdose minden mozdulatát.
A világhírű ló tulajdonosa dicséretes
szerénységgel nyilatkozott az április
19-i pesti versenyről. A kiváló üzletemberben nagyszerű sportembert (is)
ismerhettünk meg, aki elárulta, hogy
úgy készülnek a Kincsem parki futamra,
mintha Baden Badenben vagy Franciaországban versenyezne Overdose. – Mi
egyetlen futamot sem becsülünk alá.
Ezt sem. Ugyanolyan lelkiismeretesen
készülünk a pesti „fellépésre”, mint az
európai küzdelmekre. Óriási az érdeklődés a budapesti futam iránt, egy izgalmas verseny képe kezd kirajzolódni,
Közép-Európa legjobb sprinter lovai
állnak rajthoz Ausztriából, Szlovákiából,
Csehországból, és Magyarországról. A
lóverseny azért is gyönyörű sport, mert
valamennyi tulajdonos, tréner és zsoké,
még ha tudja is, hogy az ő lova a 4. vagy
az 5. helyre esélyes, azért titkon abban
bízik, hogy az övé győz. Ezért lesz szép
a budapesti verseny is.
A verseny főszponzora az OTP
Bank Zrt. lesz, melyet eddig senkinek
sem sikerült megnyerni a lóverseny
támogatására. Overdose és Mikóczy
Zoltán eddigi teljesítményével elnyerte
a legnagyobb magyar pénzintézet támogatását.
– Büszkeséggel tölt el, hogy az OTP
Bank támogatja a versenyt. A pénzintézet által felajánlott versenydíj a Nemzeti

Lóverseny Kft. büdzséjén felüli plusz
összeg. E nemes gesztusnak köszönhetően senki sem mondhatja, hogy –
esetleg – Overdose elvitte a pénzt a
többi galopp ló elől.
A nagy érdeklődéssel várt rangos
eseményre április 19-én kerül sor, melyet a TV2 élőben közvetít.
Az örömteli feszültségtől vibráló levegőben érezni lehetett a reményt, az
újjászületés esélyét. Ezt keltheti életre
Overdose májusban, az Angliában induló nemzetközi verseny sorozaton –
reményeink szerint – elért győzelmeivel.
A tulajdonos elismerte, hogy Angliában
jobb körülmények segítik a magyar ló
felkészítését, de a kinti versenyek után
újra hazahozzák Alagra. – Az értelmünkkel felfogjuk, hogy az angliai tréningközpont ideálisabb lenne, de az érzelmeink
azt mondatják velünk, hogy magyar ló,
magyar színekben fusson. Nem akarjuk
elveszíteni azt, amire büszkék vagyunk,
hogy a mostoha körülmények ellenére
is képesek vagyunk felvenni a versenyt
világ legjobbjaival – hangzottak Mikóczy
Zoltán gyönyörű mondatai, aki szép
álomnak tartaná, ha az idei rendkívül
erős versenyidényben Overdose megőrizné veretlenségét.
– Az álom valóra váltásáért sokat
dolgozunk. A két hónapos angliai időszak alatt, Overdose munkalovasa,
Budinszki Barbara végig kint lesz, ő
edzi, nem hagyják el egymást. Ribárszki
Sanyi nem tud állandóan ott lenni, mert
Alagon 70 ló edzését kell irányítani, az
istállónak helyt kell állnia a hazai versenyeken is. Heti rendszerességgel
utazunk majd, közben pedig Sándor
„távirányításával” készül Overdose a
négy angliai versenyre. Ezt követően
a nyári alagi pihenő idején elemezzük

Budinszki Barbara
majd a tapasztalatokat, és azok birtokában határozzuk meg az őszi feladatokat
– mondta Mikóczy Zoltán.
Ribárszki Sándor szerint is nagyon
jól sikerült Overdose felkészítése, izomzata még erősebb lett. Ő sem tartja
előre lefutottnak az április 19-i futamot:
- Én a legkisebb verseny előtt is izgulok.
„Dózinak” jót tesz a pesti futam, mert
versennyel a lábában könnyebb lesz
vele a kinti munka.
Napjaink legsikeresebb trénere le
sem tagadhatja, hogy félti kedvenc lovát. Minden mozdulatán érződik, hogy
kötődnek egymáshoz. Amikor arról
faggatom, hogy az év végén milyen
eredménnyel lenne elégedett, így válaszolt: - Nyerjen sok versenyt, szerezzen
dicsőséget Magyarországnak – mondja
bizakodva -, de ugyanilyen fontosnak
tartom, hogy egészségesen térhessen
majd a téli pihenőre – húzza magához
Overdose fejét.
Overdose számára április 19-én, a
Kincsem parkban kezdetét veszi az idei
világvágta, mely vágyainkban egy gyönyörű, világra szóló sikerekkel fejeződik
be decemberben. Bizakodva szurkoljunk
Overdose sikeréért, és legyünk büszkék
arra, hogy Mikóczy Zoltán, Ribárszki
Sándor, Budinszki Barbara, és a többi
kiváló szakembernek köszönhetően a
világ újra megismerheti Dunakeszi-Alag
jó hírét…
VETÉSI IMRE

A Ribárszki házaspár

Atlétika

Igazgatónő az atlétikáról
Klenóczky Beát, a Magyar Atlétika Szövetség
igazgatóját kerestem fel dunakeszi otthonában. Bea
1968-82-ig atletizált, a serdülő, ifjúsági és junior korosztályban 14-szer volt országos bajnok, többszörös
korosztályos válogatott, egy alkalommal 1975-ben,
ötpróbában a felnőtt válogatottban is szerepelt. Atlétika szakedzői, földrajz-testnevelő tanári és marketing szakközgazdász diplomája van. Decemberben,
a gödi temetőben ő búcsúztatta a Magyar Atlétikai
Szövetség képviseletében a 91 éves korában elhunyt
Híres László mesteredzőt. Híres László az 1950-es
években itt, Dunakeszin volt atlétaedző hosszú éveken át.
– Hogyan áll jelenleg a magyar atlétika?
– Felemelkedőben – mondta az igazgatónő. A tavaly február 2-án megválasztott új elnökség 13 fős. Dr.
Schulek Ágoston, elnök vezeti a testületet. A sportág
fellendítése érdekében egy közép- és hosszú távú
stratégia megalkotásáról döntött az elnökség. Neki
fogtunk a munkának és decemberben ért be az első
gyümölcse, amikor is elkészült a 2012-ig, Londonig
tartó középtávú és a 2020-ig tartó hosszú távú stratégia terv. Szeretném, ha a dunakeszi lóversenypálya
ismételten otthont adhatna a mezei versenyeknek. A
MASZ-nak több mint 170 atlétika szakosztály a tagja,
ebből 91 szerzett pontot a 2008. évi bajnoki rendszerben.
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– Hogyan értékeled Pest megye atlétikai életét?
– Nyilván, Pest megyében is nehézséget okoz, hogy
csökken a szakosztályok létszáma, és költségkerete.
Ennek ellenére Pest megye atlétikai élete pezsgő,
fedett pályás és szabadtéri atlétikai versenyeket rendeznek minden korosztálynak. Dr. Nagy Sándor elnök
vezetésével jól szervezik és anyagilag is rendben,
tartják sportágunkat.
– Megyénkben hol vannak atlétikai szakosztályok?
– Számottevő a GEAC, a Váci Reménység, a Dunakeszi VSE, valamint több kis szakosztály: Budaörsön,
Albertirsán, ahol most új műanyag pálya is épült.
– Hogyan látod a Dunakeszi Vasutas helyzetét?
– Nagyon aggódom, tudomásul kell venni, hogy egy
sportlétesítmény üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése óriási pénzösszegekbe kerül, sajnos a város
erre nem képes. Az elmúlt évek tapasztalata azt támasztja alá, hogy Dunakeszin a sport, és ezen belül
az atlétika sincs olyan preferált helyzetben, amiben
lehetne. Azt hiszem, ha letelik az ötéves moratórium,
ami kötelező, akkor elveszítjük a sportpályát, ezt
látom a nagy veszélynek. Több évvel ezelőtt voltak
kezdeményezések, - akkor még a város tulajdonában lévő futófolyosó mögötti területen - egy multifunkcionális sportcsarnok, kulturális és egészségügyi
központ létrehozására, majd kiderült hogy a terület

eladásra került. A futófolyosó végét is érinti, remélem
nem az atlétikai szakosztály végét, nem lenne szerencsés, mivel az egyesület nagy hagyományokkal
rendelkezik.
– Hogyan tudod segíteni a Pest megyei atlétikai
életet?
– Mindegyiket egyformán próbáljuk meg segíteni,
vannak olyan megyei szövetségek, akik szívesen veszik, és hagyják, hogy együttműködjünk, de vannak,
akik elzárkóznak, szerencsére Pest megye az együttműködők közé tartozik.
Városi szinten voltak kezdeményezések pl. a DAB
Kör a csarnoképítéssel kapcsolatban, de úgy érzem a
város nem úgy állt az atlétikához, ahogy a Dunakeszi
VSE atlétikai eredményei megérdemelnék, én kész
vagyok a párbeszédre. Nekem az a javaslatom, hogy
ezt a pályát a városnak és az egyesületnek közösen
kellene megvásárolni, és működtetni, bevonni vállalkozókat, akik ezt a pályát fejlesztenék. Nagyon félek,
hogy ez a pálya 5 év múlva elveszik a sport számára, pedig nagyon jó helyen van a Fő út mellett. Nem
szeretnénk lakóparkot, bevásárló központot látni a
helyén néhány év múlva. Ahogy növekszik dunakeszi lakossága, szükség lenne egy igazi klubra, ez a
klubrendszer nyugaton jól működik, és régen Magyarországon is voltak hasonlóak.
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Sporthírek röviden
Sakk
Befejeződött Pest megye 2008-2009.
évi sakk csapatbajnokság. A szuper csoportban: 8. Dunakeszi Kinizsi, az I. osztályban: 7. az Alagi DSK.
4

Március 21-én befejeződött a 30.
Pest megyei nyílt országos versenysorozat. Alagi sakkozók az ötödik fordulóban
elért eredményei:
I. kcs.: 8. Kovács Dániel
II. kcs.: 5. Bozsik Péter
III. kcs.: 2. Susányi Dániel
IV. kcs.: 3. Üveges Viktor
Az 1-5 forduló összesítése alapján
IV. korcsoportban : 2. Üveges Viktor.
Április 18-án 10 órától Dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnáziumban rendezik
meg az első Nógrádi Attila emlékversenyt. A fiatalon elhunyt 25 éves sakkozó
1993-tól haláláig az Alagi Diák Sakk Klub
sakkozója volt.

Atlétika
TÖLGYESI PÉTER 12-SZERES
MAGYAR BAJNOK

Február 21-én a Syma csarnokban
került sor a 2009. évi fedett pályás atlétikai versenyre, ahol a 27 éves Tölgyesi

Apróhirdetések
• Látnok-jósnő. Telefon: 06-30/350-95-65.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
dekorációs munkák, gipszkarton falak és
álmennyezetek építése, stb.
Tel.: 06-30-3864-456.
• 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, lakkozást, javítást.
Telefon: 06-70-505-1177.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormoz-

Péter - hármas ugró - újabb arannyal
gazdagította éremgyűjteményét. A 12
magyar bajnoki címből hatot, fedett pályán érte el.
– Hogyan készültél és hogyan alakult
a magyar bajnoki
döntő?
– Felkészülésem
elég hiányos volt, a
sok munkahelyi elfoglaltság miatt. Úgy
számoltam, hogy akár
szorosabb versenyre is sor kerülhet, mint
listavezető természetesen nyerni mentem – mondta Péter. - Az első sorozatba
megjavítottam idei legjobb eredményemet és az élre álltam. Ekkor már éreztem,
hogy a többiek nem tudnak a nagy ugrásomra válaszolni, így végül is 50 cm-rel
nyertem meg a tizenkettedik magyar
bajnoki címemet.
– További terveid?
– Remélem, a nyári szezonra többet
tudok edzeni, a szabadtéri magyar bajnoki címemet is szeretném megvédeni.
Céljaim között szerepel az Európa Kupán
való szereplés.
– Sok sikert!
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

Judo
DUNAKESZI BAJNOKOK
Remény és a kitartó edzéseknek,
valamint nem utolsó sorban Gerson Csaba edzőnek köszönhetően a dunakeszi
judósok újabb nagyszerű eredményeket
értek el.
Lendvai Szilvia – február 21-én Tatán,
az Országos Bajnokságon a +70 kg-sok
között indult és a harmadik helyet szerezte meg. A mezőnyben ő volt a legfiatalabb
versenyző. Február 28-án, Miskolcon, a
Nemzetközi Ifjúsági versenyen ezüstérmet szerzett és ezzel közelebb került a
megrendezésre kerülő bajai serdülő és
ifjúsági VB-n való részvételre.

Adler Brigitta – Tatán megrendezésre
került Országos Bajnokságon, az 52 kgsok között negyedik, egy hétre rá Miskolcon az ötödik helyet vívta ki.
Fiúknál Gaál Zoltán Tamás a 73 kgsok között - 22 induló - a hetedik helyet
szerezte meg. További sok sikert kívánunk!

Labdarúgás
Megkezdődött a Pest megyei I. osztályú bajnokság. A Vasutas remek rajtot vett
és az 5. forduló után a tabella élén áll.

Erdőkertes-DVSE 0-3 (Müller, Erdélyi,
Lőrincz), DVSE, Budakalász 1-1 (Erdélyi)
DVSE-Hévízgyörk 7-1 (Brukker 2,
Krajcsek 2, Lőricz 2, Deák), FelsőpakonyDVSE 0-1 (Rozinka), DVSE-Pilisi KSK 2-1
(Deák, Dizmatsek)
Pest megye II osztályban a Kinizsi első
csapata eddig egy győzelmet ért el.
Isaszeg-Dunakeszi I. 2-1 (Sütő Z),
Dunakeszi I. –Valkó 4-1 (Váradi, Nagy Á,
Kulcsár, Varga), Dunakeszi I.-Verőce 3-5
(Balai 3)
A második csapatuk eddig egy pontot szerzett. Dunakeszi II.-Szentendre
0-2, Tinye-Dunakeszi II. 1-1 (Nagy Á),
Budajenő-Dunakeszi II. 4-2 ( Nagy L,
Porubszki)
KÉP, SZÖVEG:
SOLYMOSI LÁSZLÓ

gatással, fóliatakarással, akár azonnali
kezdéssel.
Telefon: 20/442-9570, 06-1/369-6674.
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítás megoldható! Tel.: 27/337-353; 30/463-4070.
• Gödön, frekventált helyen lévő szépségszalonba vállalkozói igazolvánnyal rendelkező kozmetikust és fodrászt keresünk.
Tel.: 06-20/971-0203
• Saját tenyésztésű arab hátaslovak panziózással eladók. Lovaglási lehetőség.
Tel.: 06-30/520-3408.
• Cronos Társkereső Iroda Dunakeszin,
Barátság út 35., Fszt.
Találja meg Ön is a párját!
Tel.: 06-20-566-5047.
Előzetes telefonos egyeztetés 14 órától.
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Követni kellene a németek gazdaság élénkítő példáját

Az Inter Autóház a Suzuki TOP-lista élén
Dukai László: Az autóipar a gazdaság tükörképe
Dukai László, a váci Inter Autóház
Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója
meggyőződéssel vallja, hogy a kreativitásból táplálkozó pozitív gondolkodás, a
korábbinál jóval intenzívebb ügyfélkapcsolat, az ésszerű gazdálkodás átsegíti a gazdasági válság nehézségein a
tőkeerős vállalkozásokat. Jó példa erre
a négy márkát forgalmazó Inter Autóház
teljesítménye, amely a Suzuki személygépkocsi értékesítésében napjainkban
a legsikeresebb Magyarországon. A
Suzuki TOP-listáját vezető váci vállalkozás az Esztergomban gyártott autó mellett három közkedvelt, kiváló műszaki
adottságokkal rendelkező autógyártó, a
Chevrolet, a Kia és a Hyundai modelljeit
forgalmazza.
– Sikereinket az ügyfélcentrikus,
gyors és szakszerű kiszolgálásnak
köszönhetjük. Nálunk a megrendelő a
„király”, az ügyfél érdekeit szem előtt
tartva értékesítjük autóinkat. Cégünk
közmegítélésére, a piacon elfoglalt előkelő helyére jelentős hatással van, hogy
a megrendelt autókat a megígért, rövid
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határidő alatt átadjuk a vásárlónak. Marketing stratégiánkban megkülönböztetett
figyelmet fordítunk partnereink megbecsülésére – vall a cég üzleti filozófiájáról
Dukai László, aki tényszerűen azt sem
hallgatja el, hogy eredményességükben
szerepet játszik a tőkeszegény autókereskedések szerényebb teljesítménye
is. – A gazdasági válság senkinek nem
kedvezett. A mi stabilitásunkat erősíti,
hogy négy kiváló márkával vagyunk
jelen az autópiacon. A több lábon állás
nemcsak az Inter Autóháznak, hanem a
jelenlegi és leendő ügyfeleink számára
is nagyobb biztonságot jelent. A vásárlóközönség széles rétegét meg tudjuk
szólítani, mivel gazdag a választékunk.
Az Inter Autóház versenypozícióját erősíti, hogy a vásárló számára rendkívül
kedvező áron kínáljuk a legjobb minőségű gépjárműveket. A Suzukiról közismert, hogy legendásan jó minőségű,
megbízható autó. A Hyundai ma már
a világ ötödik vezető autógyára a Kiaval együtt, melyek egyedülálló garancia
feltételekkel értékesítik járműveiket.

Szerencsések vagyunk, hogy ilyen termékeket forgalmazhatunk, melyekre öt
év kilométer korlátozás nélküli vagy akár
hét év garanciát adhatunk.
Majd arról beszél, hogy az utóbbi időben hatalmas fejlődést megélt Chevrolet
sikeres modelljei futnak az utakon, melyekbe energiatakarékos, új motorokat
építettek be. Hamarosan bemutatkozik a
gyártó legújabb modellje, a Cruz, amely
ma-holnap az Inter Autóház szalonjában
is megtekinthető lesz – teszi hozzá.
Beszélgetésünk fonalát tovább gördítve, megtudom, hogy a vásárlóért vívott versengésben Dukai Lászlóék olyan
programot dolgoztak ki, amely a cég fejlődését, a munkahelyek megőrzését, a
vállalkozás piaci pozícióinak erősítését
biztosítják. - Egyedülálló szervizkedvezményünk kiterjed a munkadíj mellett a
beépített anyagok árára is. A profit akkor
képződik, ha ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket. Márpedig mi erős cég vagyunk,
nálunk néhány nap alatt, nem pedig
két-három hónapot veheti át autóját a
vásárló. Mindent megteszünk, hogy

győztesként kerüljünk ki a versenyből –
mondja elszánt hangon. Majd megjegyzi, hogy most érdemes autót vásárolni,
mert a válság miatt az importőrök készlet kisöprési kampányt indítottak. – Akár
36 %-os kedvezménnyel lehet autót
vásárolni. De csak ebben a hónapban.
Az erős euro és a svájci frank rövid időn
belül megdrágítja az autókat is. Az jár jól,
aki most vásárol.
A vállalkozó szerint serkentőleg
hatna a gazdaságra, ha a német és a
környező kormányokhoz hasonlóan a
magyar állam is támogatná az idős autók cseréjét. – Fogyasztást generálna,
munkahelyeket őrizne meg, növekedne
adó-és járulékbefizetők aránya. Meggyőződésem, hogy az autóipar a gazdaság
tükörképe. Ezért vallom, hogy a magyar
gazdaságnak, akkor van esélye a talpra
állásra, ha a németekhez hasonlóan
keményen dolgozunk, vásárlásainkkal
élénkítjük a belső piacot, és mindenki
tisztességesen adózik…

V. I.

Sporthírek röviden
Kosárlabda
Országos elődöntőben 3. helyezés
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium fiú kosárlabda csapata az V.
csoportban (1992-93 születettek), Pest
megyében az első helyen végeztek.
Az országos elődöntőben a csapat a
3. helyet szerezte meg. A csapat tagjai:
Asztalos Adrián, Beczássy Máté, Dóczy
Gergely, Elek Dávid, Jakucs Balázs,
Muzsi Sándor, Párniczky Péter, Rácz
Bálint, Tóth Ákos, edző Tudja Béla,
Cserháti Dömötör. Gratulálunk!

Kézilabda
NB II-ben szereplő Vasutas férfi kézilabda csapata, rossz rajt után sorozatban három győzelmet szerzett.
DVSE-Szigetszentmiklós
25-36

(Iváncsik 4, Juhász 6, Martisz 5, Szőcs
5, Baity 3, Tóth 1, Farkas 1). Bp. HonvédDVSE 33-17 (Lengyel 5, Csuka 5,
Szemenyei 3, Szőcs 2, Iváncsik 2),
DVSE-Móri KSC 29-27 (Juhász 5, Járdi
5, Tóth 4, Csuka 4, Martisz 4, Farkas
3, Szemenyei 2, Iváncsik 2), SolymárDVSE 22-23 (Juhász 5, Szőcs 5, Csuka
4, Farkas 3, Csákó J 3, Szemenyei 1,
Martisz 1, Kalmár 1), DVSE-Pilisvörösvár
30-27 (Kalmár 6, Baity 5, Csuka 4, Farkas 4, Lengyel 4, Tóth 4, Szemenyei 2,
Csákó J 1)
NB II-ben szereplő Dunakeszi KSE
női csapatának eredményei: Dunakeszi – Tatabánya SC 21-37 (Herédi E 5,
Sziliczi 3, Földesi 3, Kartali 3, Kovács 2,
Herrédi B 2, Vincze 2, Horváth 1), Kispest SC-Dunakeszi 36-15 (Kartali 3,
Kovács 2, Tasi 2, Vincze 2, Földesi 1,
Vesztergom 1, Herédi E 1, Herédi B 1,
Sziliczi 1, Kapella 1), Gödi SE-Dunakeszi
30-19 (Földesi 5, Herédi E 3, Horváth 3,
Vincze 2, Kovács 2, Sziliczi 2, Herédi B
1, Szabó 1,9), Dunakeszi-Kinizsi TTK
25-38 (Földesi 5, Herédi E 5, Sziliczi 3,
Vincze 3, Szabó 3, Kartali 3, Kovács 2,
Horváth 1)
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