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Árvíz után szúnyogírtás
A Dunán végig vonuló árhullám másfél méterrel maradt el a 2006-ban mért
magasságtól – tájékoztatta lapunkat Kecskeméthy Géza. A polgármester vezető munkatársaival az áradás időszakában a helyszínen tájékozódott a Duna
vízszintjéről. Idén nem a víz magassága, hanem az elhúzódó, több hullámban
érkező áradás, és a csapadékos időjárás okozhat gondot – mondta július 3-án,
a helyszíni bejáráson.
– Sajnos több napja jelentős
víztömeg áztatja a védgátat, a
vízparti töltést, melynek ellenálló

tatta a polgármester.
Kecskeméthy Géza elmondta,
hogy a várost védő partszakaszon

Kecskeméthy Géza polgármester és Manhalder Zoltánné
osztályvezető a helyszínen egyeztetett az árvizi védekezésről

képességét próbára teszik a nagytestű, gyorsan haladó hajókat „kísérő” hatalmas hullámzások is. Ha
a jelenlegi állapot több napig nem
változik, s folytatódik ez a felelőtlen
hajózás, akkor a Duna Pest közeli
részein több árvízvédelmi műtárgy
is meggyengülhet, melynek következtében mezőgazdasági, de lakott
terület is víz alá kerülhet – hangoz-
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is megjelentek a monszunszerű
esőzések okozta vízmosások. A
rév környéki partszakaszon, a kerékpárúton, a Kiscsurgó utcában
egy méteres víz hömpölygött.
Noha a komp folyamatosan
közlekedett, ám a Duna-part ezen
szakasza a hatalmas víz miatt az
ellenőrzés idején még járhatatlan
volt.

A polgármester beszámolt arról
is, hogy az önkormányzat felkészült a hatékony védekezésre, az
érintett területen élőknek zsákot
és homokot biztosít, a mentéshez
szükséges erők a város rendelkezésére állnak. – Bízom benne,
hogy erre nem lesz szükség, eddig
szerencsére egyetlen család sem
kényszerült otthona elhagyására,
ám ha a helyzet megváltozna,
akkor a város mellett a Fővárosi
Vízművek Katasztrófavédelmi egy-

sége, a Katasztrófavédelmi Szolgálat és egyéb egységek állnak
bevetésre készen – hangoztatta
Kecskeméthy Géza.
A polgármester elmondta, az
árhullám elvonulása után az önkormányzat azonnal elrendeli a
szúnyogirtást a lakosság kényelme
érdekében.
VETÉSI IMRE
FOTÓ: KESZIPRESS

Önkormányzat

Elutasított óvodai pályázat Vezetői
kinevezések
Az elmúlt időszakban komoly problémát jelent
a városban, hogy jelentősen megnőtt a bölcsődébe és óvodába beíratni szánt gyermekek száma.
A szülők igényeinek azonban gátat szab a jelenlegi férőhelyek száma. A helyzeten ugyan javítani
fog a várhatóan szeptemberben átadásra kerülő
két új csoportszoba a Játszóház Óvodában. Ahhoz azonban, hogy az igények nagy részét ki lehessen elégíteni, szükség lenne további bölcsődei
és óvodai férőhelyek biztosítására.

A fentiek érdekében nyújtotta be pályázatát
idén tavasszal az önkormányzat az Eszterlánc
Óvoda bővítésére, s erre a célra meg is vásárolta a
szomszédos telken lévő családi házat. A pályázatot
azonban az illetékes Kulturális Minisztérium elutasította, így a képviselő-testület a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének, Seltenreich Józsefnek a javaslatára a júniusi ülésén úgy döntött, hogy más forrásból
kell pénzt biztosítani a két új óvodai csoportszoba
kialakítására az Eszterlánc Óvodában.

A parlagfű elleni védekezés
A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen előforduló, legelterjedtebb gyomnövény. Pollenje az egyik legerősebb ismert allergén. Nemcsak szántóföldi, hanem városi
gyomként is gyakori. A frissen feltört, de nem művelt, elhagyott területeken elsőként
jelenik meg: a még rendezetlen építési területeken, időlegesen megművelt, majd elhanyagolt kertekben, telkeken, parlagon hagyott területeken, utak és vasúti pályák szélén.
Leghatásosabb a parlagfüvet már tavaszi
megjelenésétől fogva gyomlálni, gyökérrel
együtt kihúzni, illetve tömegesebb előfordulása
esetén rendszeresen kaszálni még a virágzás
előtt! Újabb hajtások esetén a védekezést meg
kell ismételni, és az első fagyokig következetesen végre kell hajtani. Az időjárástól függően a
kaszálást évente többször, de legalább évi 4-6
alkalommal el kell végezni, hogy a terület gyommentes legyen.

A legfontosabb, hogy a parlagfüvet ne hagyjuk bimbózni, virágozni! Ezt a védekezési kötelezettséget jogszabályok írják elő. A védekezést
minden évben június 30. napjáig el kell végezni,
és ezt követően ezt az állapotot folyamatosan

fenn kell tartani a vegetációs idő végéig.
Akik elmulasztják a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket teljesíteni, azok ellen a
növényvédelmi hatóság minden év július 1-től
eljárást kezdeményezhet, melynek keretében
az elhanyagolt területen közérdekű védekezést
rendel el és bírságot szab ki a földhasználó terhére.
Hatósági intézkedést belterületen a jegyző,
külterületi ingatlanokon a Földhivatalon keresztül
a Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság végez. A
védekezés költségeinek megfizetése mellett az
ingatlan tulajdonosa - a fertőzöttségtől függően
- 15.000 – 5.000.000.- Ft közötti bírsággal sújtható az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről
szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján.
A parlagfű elleni védekezés mindannyiunk
közös érdeke, mindenki tehet a rendezettebb,
egészségesebb környezetért. Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlanán és az ingatlan előtti közterületen a gyommentesítést elvégezni és azt fenn is tartani.
Amennyiben ezen kötelezettségünknek
eleget teszünk, csökken a levegő pollenszenynyezettsége, így az allergiás megbetegedések
veszélye is csökken!
Városunkban az igazán szép, rendezett ingatlanok idén is kaphatnak „Parlagfűmentes
Ház 2009” feliratú matricát, így köszönjük meg
a gondosságot, odafigyelést.
Kérem, segítsen Ön is visszaszorítani a parlagfüvet!
DR. ILLÉS MELINDA
DUNAKESZI VÁROS JEGYZŐJE

Újabb öt esztendőre a korábbi intézményvezetőket nevezte ki a képviselő-testület mind a Piros Óvoda mind pedig a Játszóház Óvoda élére.
Az idén járt le mindkét óvoda vezetőjének
megbízatása, így a vonatkozó jogszabályok értelmében pályázatot kellett kiírni a vezetői feladatok újabb öt éves ellátására. A beérkezett
pályázatok és az eddigi szakmai munka alapján
a képviselők további öt esztendőre a korábbi vezetőket bízták meg az intézmény irányításával.
Így a Piros Óvoda vezetője továbbra is Póczik
Miklósné, a Játszóház Óvoda vezetője pedig
Madárné Kondacs Mária lesz.

Közterületi
rongálások

A tér dísze – ha nem rongálják meg

Idén tavasszal ismeretlenek ismét megrongálták városunkban a Casalgrande téren álló
díszkutat. Sajnos az idei nem az első kártétel,
ugyanis a tér felújítása óta minden évben történik rongálás: nemcsak az iparművészeti alkotást,
a locsolócsövet szinte hetente elvágják. Idén tavasszal a kút peremét nyilvánvalóan szándékosan verték szét, az eddigieknél is nagyobb kárt
okozva. A pótlás, javítás olyan pénzösszegből
kerül kifizetésre, amely új érték létrehozására is
felhasználható lett volna.
A városban a parkok területén, a játszóterek
berendezéseiben is rendszeresen láthatók rongálások. A javítás jelentős pénzösszegekbe kerül, sőt néha nem is pótolható a kár. Egy összetört játszóeszköz, pad, ivókút vagy szobor, egy
derékba tört fiatal fa látványa igen lehangoló és
indulatokat is kelt: elkeseríti vagy felháborítja az
embert, de mindenképpen jelentős költségeket
emészt fel.
Kérem, vigyázzon városunk értékeire, hiszen
az mindannyiunk érdeke!
DR. ILLÉS MELINDA
DUNAKESZI VÁROS JEGYZŐJE

Dunakeszi Polgár
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Gazdaságosabban, ésszerűbben

Új igazgató a Szakorvosi
Rendelő élén
Korábbi lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy mivel a Szakorvosi Rendelőintézet előző igazgatóját, dr. Kollár Zoltánt pályázata nyomán kinevezték az esztergomi
Vaszary Kolos Kórház főigazgatójának, a képviselő testület közös megegyezéssel
megszüntette munkaviszonyát, egyúttal megbízta dr. Gógucz Attilát, hogy lássa el a
rendelőintézet megbízott igazgatói feladatait. A március elején történt megbízatása
óta eltelt idő tapasztalatairól kérdeztük az új vezetőt.
– Milyen előzmények után kapott lehetőséget a rendelőintézet vezetésére?
– Ez év február végén Kecskeméthy Géza
polgármester úr kért fel, hogy vállaljam el a rendelőintézet vezetését. Elődöm mintegy nyolc hónapig látta el feladatát, és miután megpályázott
egy kórházi állást, s azt elnyerte. Ahogy erről tudomást szerzett a polgármester, felbontotta vele a
szerződést. Három napig gondolkodtam, végül úgy
döntöttem, hogy ezt a feladatot el kell vállalnom.
Szándékomban állt, hogy megmutatom, hogyan
kell egy rendelőintézetet vezetni.
– Mire gondol?
– Elég sok problémával találtam magam szemben. A legfontosabb volt a költségeket úgy csökkenteni, hogy az ellátás minősége ne romoljon. Az
előző vezető gazdasági igazgatója magától elment,
nem volt szükség végkielégítésre. Utódot nem
vettem fel. Számolni én is tudok, és két nagyon
jó könyvelő dolgozik a rendelőintézetben, a gazdasági felügyeletet pedig a polgármesteri hivatal
pénzügyi osztályának vezetője gyakorolja. Már itt
lehetett spórolni. Volt szerződés egy ügyvédi munkaközösséggel, amelyiknek havonta mintegy százötvenezer forintot fizettek tanácsadás címen. Ezt a
szerződést is felbontottam. Mert ha netán bírósági
ügye lenne a cégnek, az adott esetben igénybe veendő ügyvédi közreműködés kevesebbe kerülne.
Volt egy munkaügyis társasággal szerződés, ezt is
megszüntettem. Ugyanis a régi könyvelő, akit viszszavettünk, ehhez is ért. Elbocsátottam a főnővért
s helyette sem vettem fel új dolgozót. Ha az eddig
felsoroltakat nézzük, máris megszűnt egy csomó
felesleges kiadás. Ezt követően nagyon prózai
dolgokról szólnék. Végignéztem a mosdókat,
amelyek már meglehetősen elhasználódtak, csorogtak a csapok, a feleslegesen elfolyt víz ára is
tetemes összeg volt. Mostanra rendbe hozattam,
korszerűsíttettem, kulturáltabbá tettem ezeket a
helyiségeket.
– Történtek-e változtatások a szakmai munkában?
– A rendelőintézetben dolgozó kollégák szakmai
felkészültségéről csak elismeréssel szólhatok. A
probléma az, hogy a törvények szerint nagyon sok
mozgástere nincs a rendelőintézet igazgatójának.
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– Miért?
– Például, van heti negyven óra belgyógyászati
szakrendelés, s azt kértem, hogy ebből harminc
órát alakítsunk át kardiológiai szakrendeléssé.
Egy kardiológus van és a várakozási idő három,
három és fél hónap. Ez abból adódik, hogy egy
komplett vizsgálatot negyven percnél hamarabb
nem lehet elvégezni. Az volt a célom, hogy olyan
esetben, amikor a családban szív- érrendszeri betegség, vagy egyéb érrendszeri betegség előfordul, a családtagokat is szűrni tudjuk. S akkor talán
nem fordul elő, hogy az utcán összeesik valaki,
és akkor derül ki, hogy ilyen jellegű betegségben
szenved. Ehhez még egy kardiológust kellett volna felvenni, de ez nem történhetett meg. Kellene
egy diabetológus szakember is, de sajnos ilyen
szakorvost nagyon nehéz találni. Szükség lenne
rheumatológusra, ugyanis a jelenlegi kolléga csak
félállásban dolgozik nálunk. Távlati terveim is vannak, de a törvény által túlbiztosított és mozgásteret
nem engedő rendelkezések miatt ezeket nagyon
nehéz megvalósítani.
– Milyen a hangulat a rendelőintézetben?
– Jelen pillanatban jónak mondható, lévén,
hogy azokat a problémákat kiiktattam, amelyek feszültséget okoztak. A munkaértekezleten azt kértem, hogy mindenki úgy tekintse a rendelőintézetet
és úgy gazdálkodjon, mint a sajátjával.
– Milyen a technikai felszereltség?
– A műszerek java része eléggé leromlott állapotban van. Az elődök vagy nem kaptak pénzt
korszerűsítésre, vagy kiesett a látókörükből. Sikerült a sebészetre egy elektrocauteres vágókést
beszerezni. Ígéretet kaptunk egy legmodernebb, 16
milliós szívultrahang készülék vásárlására is. Jelen
pillanatban itt tartunk, azt szeretném, hogy a várakozási idők minimálisra csökkenjenek, de ennek
megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe. Március 7-e óta vagyok itt, ennyit sikerült tennem ez
alatt az idő alatt. Sok minden függ a továbbiakban
az anyagiaktól is, mert az OEP-nek a TB-től kapott
bevétele soha nem fedezi a költségeket. Ezért kell
az önkormányzatnak kiegészíteni a költségvetést,
mivel ráhárították az anyagi különbözet pótlását.
Holott ha valaki fizeti a biztosítást, annak az ellátását a biztosítónak kellene fizetni. És nem kellene,

hogy köze legyen ehhez az önkormányzatnak.
Úgy gondolom, hogy a takarékossággal összefüggő eddigi intézkedéseimmel sikerült enyhíteni az
önkormányzat terhein. Hátra van egy nagy feladat,
a fűtésrendszer korszerűsítése. Ugyanis ez eddig
rengeteg pénzt felemésztett, a téli hónapokban közel egymillióba került havonta a fűtés. Nagy a belső
légtér, rosszak a nyílászárók, ezen változtatni kell.
– Meddig tart az ön megbízatása?
– Ez év végéig. Hogy utána mi történik, nem tudom. Az állásra felkértek, nem pályáztam, s ha az
önkormányzat úgy ítéli meg, hogy megfelelek erre
a posztra, akkor vállalom továbbra is, de pályázni
nem akarok.
– Ön körzeti orvosként dolgozik a városban.
Össze tudja egyeztetni a két feladatot?
– Igyekszem. Hetente kétszer egy kolléganőm
helyettesít, ilyenkor egész nap a rendelőintézetben vagyok, a többi fél napos ottlétet jelent. Van
egy nagyon jó titkárnő, aki a napi ügyeket megoldja és maradt az orvos igazgató, aki folyamatosan
ott van. Én tulajdonképpen az irányítást és a felügyeletet látom el.
– Visszatérve a beszélgetésünk elejére. Hogyan került ön az önkormányzat látókörébe?
– Harminc éve itt dolgozok, már ismernek. Négy
évig voltam az egészségügyi bizottság külsős tagja, ismerik az elgondolásaimat, elképzeléseimet.
Három évtizede élek a városban, Erdélyből települtem át és 1979-től itt működök, itt kaptam állást.
– Említette, hogy három napig gondolkodott a
felkérésen. Miért vállalta mégis a megbízatást?
– Azért, hogy próbáljam valahogy jobbá tenni
a szakorvosi intézet munkáját, amit a betegek érdekében vállaltam, más nem motivált. A rendelő
vonzáskörzete, Dunakeszi, Fót és Göd, hetvenezer
lakost érint. A szépséghibája az a dolognak, hogy
városunkat kivéve a másik két település nem járul
hozzá a költségekhez. Nincs fejkvóta, Dunakeszi
önkormányzata nem kap egy forintot sem azért,
hogy hány beteget látunk el. Azt szeretném elérni,
hogy aki egészségügyi problémájával hozzánk fordul, minden esetben elégedetten és végső soron
egészségesen emlékezzen gyógyító munkánkra.
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE
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Egészségügyi dolgozók köszöntése
Kecskeméthy Géza polgármester és Dr. Gógucz Attila, a Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója köszöntötte a város egészségügyi dolgozóit Semmelweis Ignác születésének évfordulóján. A 191 éve született orvosról, a gyermekágyi láz felfedezőjéről,
Dr. Molnár Csaba, az SZTK orvos-igazgatója emlékezett meg. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bocsák István Károlyné
önkormányzati képviselő asszony is.
Az egészségügyi dolgozók ünnepén
Kecskeméthy Géza polgármester elismerően
szólt a szakterület valamennyi dolgozójának áldozatos tevékenységéről. Az önkormányzat Duna-parti üdülőjében tartott hétvégi rendezvényen
a polgármester kedves szavakkal köszönte meg
az egészségügyi dolgozók szakmai elhivatottságát, ám azt sem hallgatta el, nehezményezi, hogy
többen is távolmaradtak a tiszteletükre szervezett
ünnepségről. Kecskeméthy Géza külön hangsúlyozta a közösség önszervező erejének jelentőségét, az aktív részvétel fontosságát. Példaként
említette a pedagógusokat, akik hatékonyan megszervezik érdekképviseletüket. Hasonló összefogás várható el az egészségügyben dolgozóktól
is – mondta.

Az egészségügyi-intézményrendszer működését támogató városi önkormányzat költségvetését
érintve elmondta, hogy a hazánkat is sújtó gazdasági válság hatásaként drasztikusan csökkent
az iparűzési adóbevétel. Új helyzet van, amely új
megoldásokat kíván a város gazdálkodásában is
– fogalmazott. A kormány megszorító intézkedéseiről szólva kifejtette, hogy a megtakarításokat
célzó pénzelvonásokat a felsőbb szintű hatóságoknál volna ésszerű végrehajtani, nem pedig az

önkormányzatoknál, melyek a lakosságot közvetlenül szolgálják ki.

A város egészségügyi helyzetét elemezve
elmondta, hogy napjainkban már közel 40 ezer
dunakeszi lakos ellátásáról kell gondoskodni,
amely nem kis feladat megoldása elé állítja az
önkormányzatot. A lakosság kulturált és igényes
kiszolgálása érdekében az új városnegyedben, a
Toldi lakóparkban három-három felnőtt és gyermekorvosi rendelőt alakít a közeli hónapokban a
város. A megoldásra váró feladatok közé sorolta
a Fóti úti és a lakótelepi orvosi rendelő felújítását,
melyeket csak pályázati forrásból tudják megvalósítani. A pályázati rendszert bírálva külön aláhúzta, hogy az egész országot – köztük Dunakeszit is
– érintő bölcsödei férőhelyek bővítését nem lehet
400 millió forintos pályázati forrásból megoldani.
– Ha kormányzati körökben komolyan gondolják a
férőhelyek bővítését, akkor 10 milliárdos nagyságrendű összeget kellene ráfordítani.
Kecskeméthy Géza beszéde befejezéseként,
az erkölcsi és az anyagi megbecsülés jelentőségét hangsúlyozva – az önkormányzat szűkös
anyagi helyzete ellenére is - jutalomban részesítette Gornyák Pálnét, Kobolák Jenőnét, dr. Füzi
Józsefet és dr. Gódor Ferencet.

Dr. Gógucz Attila, az SZTK igazgatója is köszönetét fejezte ki a város egészségügyi dolgozóinak. Semmelweis Ignác gyógyító munkájára és
küzdelmére utalva elmondta, hogy kései pályatársai számára is – noha másfajta - küzdelmes harc
vár. De ebben a gyógyító küzdelemben segítőtársra találtak a képviselő-testület tagjaiban, a város
vezetőiben, és a pénzügyi osztály vezetőjében. Dr.

Gógucz Attila szólt arról is, hogy hivatalba lépése
óta több intézkedést vezetett be a megtakarítások
érdekében, a felesleges állásokat megszüntette.
Dr. Molnár Csaba orvosigazgató rövid áttekintést adott Semmelweis Ignác munkásságáról,
az orvostudomány területén végzett kiemelkedő
munkájáról, aki géniusz volt, s magyarnak vallotta
magát.
Az ünnepi köszöntők utáni programokon – többek között - a mentősök az újraélesztés technikáit
mutatták be, melyet nagy érdeklődéssel kísértek,
majd gyakoroltak az egészségügyi dolgozók és
gyermekeik is. A Semmelweis-napi ünnepségen
megjelent dolgozókat és családtagjaikat ebéden
látták vendégül a jeles esemény házigazdái.

V. I.

Szigorú dohányzási tilalom
Július 1-jétől – sok más hazai településhez hasonlóan – Dunakeszin
is szigorúan korlátozzák a közterületen való dohányzást. Az erről szóló
rendeletet a júniusi ülésén fogadta el
a képviselő-testület.
Így a jövőben a dohányosoknak
tartózkodniuk kell káros szenvedélyük gyakorlásától az oktatási és ne-

velési intézmények, az egészségügyi
intézmények, a sport- és kulturális
intézmények, az egyházi épületek és
intézmények, a vonat- és buszmegállók valamint a játszóterek területén
és ezek 50 méteres körzetében. Ez
alól természetesen kivételt képeznek az egyes intézmények területén
a dohányzásra kijelölt helyek.

Mindazok, akik megszegik a rendeletet, szabálysértést követnek el
és 20 ezer forintig terjedő helyszíni
bírsággal illetve 30 forintig terjedő
pénzbírsággal sújthatóak.
A dohányzás tilalmáról hamarosan figyelmeztető táblák is megjelennek a városban.
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Egymilliárdos beruházás
Dunakeszin
Korszerűsíti szennyvíztisztító telepét a DMRV Zrt.
Több mint 600 millió forint állami támogatást nyert el a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. az
Új Magyarország Fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Programjára benyújtott
pályázaton a dunakeszi szennyvíztelep korszerűsítésére. A projekt fontosságára való tekintettel, a 310 millió forintot meghaladó önrészből további 100 milliót vállal magára az állam saját
költségvetéséből. A várhatóan 2010 végére elkészülő nagyberuházásról a helyszínen tartott
sajtótájékoztatón számolt be dr. Pécsi Kálmán, a DMRV Zrt. műszaki igazgatója.
Eredményesen pályázott a
DMRV Zrt. Duna Balparti Regionális
Szennyvízrendszere dunakeszi agglomeráció szennyvíztelepének fej-

ne csak a jelenlegi, hanem a várható
szennyvízmennyiségnek a tisztítását
is – a vonatkozó környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő mértékben

lesztésére, így a 914 millió 976 ezer
forintos beruházáshoz 601 millió 458
ezerrel forint állami támogatást nyert.
A DMRV-nek saját erőként 313 millió
538 ezer forintot kellett volna biztosítania, de a projekt nagy fontossága
miatt, a saját erőt további 100 millió
forinttal megtámogatja a magyar állam. A dunakeszi szennyvíztisztító
telep a hetvenes években épült, tehát
technológiája az akkori kor technikai
színvonalát képviseli. A korszerűsítés révén nő a kapacitás, a tisztítás
egy harmadik fokozattal bővül, ami
lehetővé teszi a foszfor eltávolítását
is, és új technológiát alkalmaznak a
fertőtlenítésre.
Dr. Pécsi Kálmán műszaki igazgató a helyszínen tartott tájékoztatón
elmondta, hogy a programnak az a
célja, hogy középtávon olyan mértékű fejlesztést hajtsanak végre a dunakeszi szennyvíztisztító telepen, hogy

- biztosítsa. A telep létesítésekor
csak egy mechanikai tisztítás zajlott
a telepeken, illetve a könnyen bomló
anyagok lebontását végezték biológiai rendszerrel. A tisztított szennyvíz
pedig magas nitrát tartalommal és
relatíve magas foszfor tartalommal
került a befogadóba. Ma már ezeket
a tárolókat ki kell egészíteni az úgynevezett harmadik fokozattal, ami azt
jelenti, hogy a foszfort el kell távolítani, illetve a nitrátot is le kell bontani.
A tervezett projekt – mint a műszaki igazgató hangsúlyozta – egyik
célja tehát a kapacitásbővítés, hiszen a szennyvíztisztító telep túlterhelt, és számításba kellett venni
a nyolc-tízéves távlatban várható
mennyiségnövekedést is. De nem
lehet figyelembe venni a majdani
újabb belterületbe vonásokat, az
újabb csatornázások során keletkező
szennyvizek tisztítását, mivel ez nem
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tárgya ennek a KEOP pályázatnak.
Megítélése szerint azonban a DMRV
fejlesztési elképzelései bizonyos további lehetőséggel azért számolnak.
A csaknem egymilliárd forintos
beruházás révén a jelenleg 7500
köbméter/nap kapacitású telep 10.000
köbméter/nap kapacitásúra nő, és
teljes tisztításra, tehát a nitrogén és a
foszfor eltávolítására - a határértékeknek a maximális betartásával - válik
alkalmassá. A pályázatban szerepel
egy új iszapvíztelenítő gépház létesítése, gépekkel együtt, valamint a
tisztított szennyvíz fertőtlenítésének

A vácihoz hasonló tisztított víz
hagyja el a dunakeszi telepet is

lezési tervdokumentációk, folyik az
ajánlattételi felhívás véglegesítése a
közbeszerzésre. Megítélése szerint
szeptemberben már szerződést tudnak a fővállalkozóval kötni, és a kivitelezést úgy ütemezik, hogy 2010 év
végén már a próbaüzemre is sor kerülhessen. Először az iszapvíztelenítő
gépházat kell megépíteni és üzembe
helyezni – ez talán a leginkább időigényes munka, – de például, ki kell
építeni a teljes informatikai rendszert,
az erősáramú irányítástechnikai és a
számítógépes rendszert. Több munkafázis párhuzamosan folyhat, de

2010 végére készül el a korszerű szennyvíztisztító

korszerűsítése. Ez technológiai váltást jelent, a klórgázzal történő fertőtlenítést felváltja az ultraviola fénnyel
történő, vegyszer nélküli sterilizálás.
Dr. Pécsi Kálmán szerint a program keretében még ebben a hónapban aláírható a támogatói szerződés.
A beruházást természetesen a DMRV
már jóval korábban előkészítette, ez
közel három és fél évet vett igénybe.
Nagyon alapos, részletes előtanulmányok, előmunkálatok folytak, hogy
a beruházást a lehető legrövidebb
idő alatt le tudják bonyolítani. Már
rendelkezésre állnak a kész kivite-

természetesen közben a szennyvíz
tisztítása sem állhat le, működtetni
kell a jelenlegi technológiát.
A feladat nem egyszerű, ám ennél
talán nagyobb volumenű és ugyanilyen jellegű technológiai fejlesztést és
beruházást már lebonyolított a DMRV
a váci szennyvíztisztító telepen. Azt a
társaság saját beruházásában, saját
finanszírozásban valósította meg. Ott
a tisztított víz ma minden környezetvédelmi előírásnak megfelel, minden
előírt határérték alatt marad.
V. I.
FOTÓ: KESZIPRESS
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Nagykorú a polgárőrség

Dandártábornoki látogatás Dunakeszin
A 18 esztendeje megalakult polgárőrség immáron nagykorú, és a közbiztonság fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenné
vált tevékenysége – jelentette ki Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a tavalyi év munkáját értékelő
közgyűlésen. Rámutatott: főleg a kistelepüléseken romlott az emberek szubjektív biztonságérzete, nem véletlenül tűzte zászlajára az OPSZ 2009-ben a kistelepülések biztonságának fokozását. Az önkéntesek vállalták, több szolgálatot látnak el azokon
a helyeken, ahol különösen fontos, hogy az emberek lássák, a rendőrök és a polgárőrök is ott vannak a közterületeken, és
láthatóan tesznek azért, hogy a lakosságot és javaikat megvédjék a bűnözőktől. Sikeresnek nevezte az elmúlt esztendő sokrétű
tevékenységét, amelynek megvalósításáért az együttműködőknek is köszönetet mondott.
Hazánkban közel 90 ezer polgárőr
teljesít önként vállalt szolgálatot, akik
között ott vannak a dunakeszi polgárőrök
is.
A „felnőtté válás” és a városi szervezet megalakulásának 12. évfordulóját ünnepelték július 4-én polgárőreink, akiket
az „örökös” elnök, Lengyel Péter köszöntött. A baráti hangulatú rendezvényen
megjelent Dióssi Csaba alpolgármester,
két önkormányzati képviselő, Balogh Ferenc és Bottyán Tibor is.
A rendőrkapitányság udvarán, az
árnyas fák tövében sorakozó asztalokat
a régi, tapasztalt, szolgálatban edzett,
a közösségért évek óta önzetlenül dolgozó idősebb és ifjabb polgárőrök és
családtagjaik, a rendőrkapitányság vezető tisztjei ülték körbe, akik az elnök úr
rövid történelmi áttekintését hallhatták a
polgárőrség megalakulásától napjainkig.
Lengyel Péter őszinte szavakkal szólt a
városi polgárőrök elmúlt tizenkét esztendőben végzett munkájáról. Felidézte a
kezdeteket, a szervezet létrehozásának
nehézségeit, azt a korszakot, amikor
már annak is örültek, hogy munkájuk
ellátásához kaptak egy 1500-as Zsigulit.
– A nehézségek ellenére abban biztosak lehettünk, hogy Kecskeméthy Géza
polgármester úr segítségére mindig
számíthattunk – mondta az elnök, aki
kedves szavakkal méltatta Papp József
tevékenységét is, aki önkormányzati képviselőként oroszlánrészt vállalt a városi
polgárőrség megalakításában.
A társadalmi szervezet létszáma
általában 30-35 fő volt, a legnagyobb
szervezettség idején, 48 polgárőr látta el
önként vállalt feladatát.
Tevékenységük – mint mondta - három korszakot ölel fel, melyek elválaszthatatlanok a Dunakeszin szolgálatot
teljesítő három rendőrkapitány személyiségétől. A Dunakeszi Városi Polgár-

őrség megalakulásának időszakában Dr.
Besenyei Gábor alezredes úr irányította a
rendőrkapitányságot, akivel a kölcsönös

polgárőrök munkájára. Köszönetet mondott a rendőrkapitányság vezető tisztjeinek, Mészárosné Makovényi Máriának,

megismerésen túl a szervezet helyét,
szerepét is igyekeztek hozzáilleszteni a
fegyveres testület munkájához. – A következő rendőrkapitány, Dr. Juhász István
alezredes úr ideje alatt ért fel a csúcspontra a városi polgárőrség. Élveztük a
munkát, jól éreztük magunkat, mert tudtuk, hogy számítanak ránk – mondta külön hangsúllyal Lengyel Péter. Az újabb
rendőrkapitány-váltás már a polgárőrség
élén is változást hozott, amit a régi-új elnök így kommentált: – Kovács László úr
személyében egy fiatal, a harmincas éveinek elején járó kapitány került a rendőrség élére, ezért úgy gondoltam, hogy
akkor döntünk bölcsen, ha én is átadom
a helyem egy fiatalembernek. Ifj. Varga
Lajos úr éveken át lelkesen végezte tevékenységét, de tavaly decemberben
munkahelyi elfoglaltsága miatt lemondott
elnöki tisztségéről. A tagság ismét engem választott a szervezet élére – foglalta össze dióhéjban a változásokat. Majd
arról szólt, hogy régi-új elnökként úgy
érzi, Kovács László kapitány úr igényt tart
a közbiztonság megszilárdítását segítő

Serfőzőné Kozma Ilonának, akikkel
rendkívül korrekt, jó munkakapcsolatot
sikerült kialakítani.
Lengyel Péter kijelentette, természetes szövetségesük a rendőrség, támogatják a jó partneri együttműködést. –

Elfogadjuk a rendőrség irányító szerepét
– tette hozzá.
Befejezésül köszönetet mondott a
polgárőrök önzetlen társadalmi szerepvállalásáért, emberi kiállásukért. Szép
szavakkal méltatta a polgárőröket munkájukban is támogató családokat.
Dióssi Csaba alpolgármester a városi
önkormányzat köszönetét és elismerését tolmácsolta a polgárőröknek, akik
tevékenységének is köszönhető, hogy a
bűnelkövetők elkerülik a várost. A politikus nagyra értékelte a társadalmi szervezetben szolgálatot teljesítő polgárőrök

áldozatvállalását, biztosította őket az
önkormányzat támogatásáról.
A köszöntök után Dióssi Csaba alpolgármester és Lengyel Péter, a Dunakeszi
Városi Polgárőrség elnöke kitüntetéseket adott át. Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke az Arany
Érdemkereszt elismerést adományozott
Fódi Ákosnak, a Dunakeszi Polgárőrség
titkárának, Ezüst Érdemkereszt elismerésben részesítette Pavlovic Jovant.
Szűcs Iván rendőrzászlós Kecskeméthy
Gézától polgármesteri díszoklevelet vehetett át.
Pest megye rendőr-főkapitánya dicsérő oklevélben részesítette Klaibán
Sándort és Giczy Gergőt. Kecskeméthy
Géza polgármester dicsérő oklevelet adományozott ifj. Varga Lajosnak,
Klaibán Andrásnak és Szűcs Irénnek.
Jurtin Dénes és Palcsik Miklós a Tíz
éves szolgálatért, többen pedig az Öt
éves szolgálatért járó elismerést vehették át. Külön elismerésben részült a
rendőrség és a polgárőrség együttmű-

ködését segítő tevékenységéért Szőke
Árpád, Mészárosné Makovényi Mária, és
Serfőzőné Kozma Ilona.
Kovács László rendőrkapitány dicsérő oklevéllel tüntette ki Orbán Katalint és
Hamar Ferencet.
A dunakeszi polgárőrök díszvendégeként jelen volt az ünnepi eseményen
az egykori városi rendőrkapitány, Dr.
Juhász István rendőr dandártábornok,
Heves megye rendőrfőkapitánya.

(VETÉSI)
FOTÓ: KESZIPRESS

Dunakeszi Polgár

9

köz-élet

Megkezdődtek a kopjafaállítás
munkálatai Alagon
Néhány évvel ezelőtt a Dunakeszi Civilek Egyesület elhatározta, hogy kopjafát állít az alagi hősök emlékére. A kezdeményezést kezdetektől
fogva pártfogásába vette Szabó József alagi plébános, és engedélyezte, hogy a kopjafa a Szent Imre templom kertjében felállításra kerüljön.
A kopjafát, amelyet Demeter István székelykeresztúri fafaragóművész tervezett és készített már évekkel ezelőtt elkészült, de a fa sajátos tulajdonságai alapján felállítására eddig nem kerülhetett sor, mivel évekig tart, amíg a tölgyfa annyira kiszárad, hogy utána ne repedjen meg.
A gyönyörűen megmunkált, három méter magas és másfél mázsás, magyar népi motívumokkal díszített kopjafát az évek során Skripecky
Ákos ipar- és ötvösművész restaurálta, kezelte, így az most felállítható állapotba került.
A kopjafa ünnepélyes felállítására
és megszentelésére augusztus 29-én
kerül sor, a szombat esti mise után. A
megszentelésre Dr. Beer Miklós váci
megyéspüspököt kértük fel, aki nagy
örömmel elfogadta megívásunkat és
vállalta a mise celebrálását is, így augusztus végén püspöki szentmise lesz
Alagon. A mise után irodalmi műsort
adnak elő Alagon élő előadóművészek,
és a Széchenyi István Általános Iskola
diákjai. A kopjafa leleplezésére Dióssi
Csaba alpolgármester vállalkozott, az
ünnepi ceremónia után állófogadással
várjuk a rendezvényen résztvevőket.
Azt szeretnénk, hogy a püspöki
szentmisére és a kopjafaavatásra a
templom környezete a lehető legünnepibb díszbe öltözzön. Ezért július 4-én,
szombaton újrafestettük a templomkert
játszótérnek az eszközeit, valamint a
templom kerítését. Ekkor került sor a
kopjafa alapjának az elkészítésére is.
A jó cél érdekében sok magánszemély,

civil szervezet és párt fogott össze. A
délelőtt 9 órakor kezdődő és délután
egy óráig tartó kertrendezésen részt

Kör, a Jobbik, a Magyarok Szövetsége,
valamint a Fidesz és KDNP helyi szervezete. A munkához használt festék

volt, az ecseteket és a hígítót Sáreczky
Ferenc családjától kaptuk. A mostani
rendezést augusztus 20-a táján követni fogja egy másik is, amelyen a szaletlit és a kerítés kimaradt szakaszát
fogjuk lefesteni.
Időközben elkezdődött az alagi
hősök neveinek a gyűjtése. Eddig több
mint húsz olyan nevet ismerünk, aki a
világháborúkban vagy 1956-ban halt
hősi halált, ill. a barna vagy a vörös
diktatúra szenvedett meghurcolást. Ők
többségükben katonai áldozatok voltak, de az elmúlt évszázadnak voltak
polgári hősei is, akiknek szintén emléket szeretnénk állítani. A kopjafa felállítása után nem fog magányosan állni,
mivel a Széchenyi István Általános Iskola vállalta, hogy minden évben megemlékezik majd az azokról a hősökről,
akik életüket áldozták a hazájukért.

vett a már említett Lokálpatrióta Körön kívül a Fidelitas, az Alagi Polgári

Asztalos Attilának, a Más festékbolt
tulajdonosának a nagylelkű adománya

CSOMA ATTILA
SZERVEZŐ

Két évtizede szolgálja választóit
Kliment Géza immár két évtizede,
1990 óta képviseli választópolgárait
az önkormányzat képviselő-testületében. Sokak Géza bácsija e tiszteletre méltó megszólítást nemcsak
a múló évtizedekkel, hanem a Mari
néni, Jóska bácsi, az évszázados
iskola ügyeinek, az egyházak működtetését segítő támogatásokért
alázattal teli, ám olykor szenvedéllyel
lángoló képviselői kiállással vívta ki.
Vérbeli lobbysta, aki minden követ megmozgat a jó ügyek képviseletéért. Választói közül sokan vallják
róla, hogy elhivatottságánál csak a
szerénysége tornyosul magasabbra.
Ő az, aki a siker fénysugarait örömmel osztja meg képviselő társaival, a
város vezetőivel, hiszen mint mondja, a Szent István iskola előtt sem
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épülhetett volna járda a város 6-700
ezer forintjából, ha Kecskeméthy
Géza polgármester és a megvalósításra jelentős hatással bíró Dióssi
Csaba alpolgármester nem támogatta volna. De mit sem ért volna a
független képviselő elszántsága, ha
a városatyák nem sorakoztak volna
fel egységesen, akik vállalták, hogy
az Eszterlánc Óvoda mellett vásárolt telken – központi támogatás
hiányában – az önkormányzat saját
forrásból soron kívül felépíti a 2x25
gyermek elhelyezésére alkalmas
óvodát is.
Nagyon szép emberi gesztusnak
tartja, hogy Rada István építészmérnök úr a horgásztónál leégett két
faház helyén épülő családi otthon
terveit díjmentesen készítette el.

Legnagyobb képviselői sikerének
azt tekinti, hogy körzetében az utcák
többségét aszfalt borítja, de csak akkor lesz teljesen elégedett - a lakókkal együtt -, ha a László utca is elkészül, amit öt éve ígér a város. Nagyra
értékeli, hogy a szocialista kormány
százmilliókkal segítette a Széchenyi iskola felújítását, ám reményei
szerint a Fidesz kormányzása alatt
jóval több lehetőség nyílik meg az
önkormányzatok előtt. – Bízom benne, hogy az állam segítségével akkor
végre sikerül felújítanunk Dunakeszi
első oktatási intézményét, a Szent
István Általános Iskolát is – mondja
reményteli mosollyal…
VETÉSI IMRE

kultura

Ünnepi szentmise és koncert
Hatvanöt éve szentelték fel a Jézus Szíve templomot
A dunakeszi-gyártelepi Jézus Szíve templom felszentelésének 65. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisét és búcsúnapi
koncertet rendeztek június 21-én. Az egykori Műhelytelepen már a húszas évektől, a lakótelep építésével szinte egy időben
elkezdődött az aktív hitélet. Vendég lelkipásztorok tartottak istentiszteleteket, majd 1928-ban megalakult a műhelytelepi római
katolikus egyházközség. Ugyanebben az évben, az időközben elkészült iskola alagsorában kialakították a szükségkápolnát, s
két évvel később felszentelték azt az orgonát, amely jelenleg is a templomban található. A főműhely fejlődése, a lakótelep
folyamatos bővülése, a lakosok számának gyarapodása szükségessé tette egy templom építését.
A tervek jóváhagyása után 1942ben kezdődtek el a munkálatok. A
templomalapítás kezdeményezője,
kiemelkedő szorgalmazója Lányi Ferenc MÁV műszaki főtanácsos volt,
aki végigkísérte az építkezés minden
mozzanatát. A Pákozdi István mérnök, műegyetemi adjunktus tervei
alapján, a főműhely szellemi és fizikai
dolgozóinak aktív közreműködésével
felépült, eklektikus stílusú templomot
1944. június 29-én szentelte fel dr. Péteri József váci megyéspüspök. Lányi
Ferenc ugyanebben az évben nyugállományba vonult és a műhelytelepi
egyházi tevékenységéért, s a templomalapításért 1946-ban XIII. Pius
pápától Szent Gellért Lovagkereszt
kitüntetést kapott. (Forrás: Szakáll
Lászlóné).
Az ünnepi szentmisét – melynek s
a délutáni koncertnek egyaránt fővédnöke volt Szádoczky Károly apát, kanonok, plébános és az egyházközség
képviselő testülete – Pálos Frigyes
prépost kanonok celebrálta. Jelen volt
az egész napos programot támogató
Kecskeméthy Géza polgármester
és dr. Lányi Ferenc, templomalapító
édesapja képviseletében. Támogatta még az eseményt Palásti Béla,
a VOKE JAMK igazgatója, valamint
Vörös István művelődésszervező,
szerkesztő. A szertartáson elsőként
megszentelték a templom felújított
zászlaját, a pápai és a nemzeti zászlókat. Majd kezdetét vette az istentisztelet.
Ünnepi prédikációjában Pálos

Frigyes szólt arról, hogy a második
világháborúig csak a váci egyházmegyében több mint harminc templomot

szas évek második felében a hívek
száma néhány százra volt tehető, ám
ők olyan kovászai voltak a hitéletnek,

szenteltek a Szent Szív tiszteletére.
Felidézte a templom létrehozásának
egykori támogatóit. Szólt arról, hogy
a Jézus Szíve tisztelet a vallásosságnak egyik legértékesebb, legmagasztosabb gyakorlása. Ezzel összefüggésben felidézte XIII. Leó pápát, aki
a XX. század születésekor a Szent
Szív oltalmába ajánlotta a világot,
megsejtve a bekövetkezett borzalmakat. A XX. században eluralkodott a
szívtelenség, háborúk dúltak s a kor
racionalizmusa, liberalizmusa mindent megkérdőjelezett, hangoztatta.
Majd kijelentette: felelősek vagyunk
egymásért és ebben óriási segítséget
adhat az a lelkiség, amit a Jézus Szíve tisztelet jelent.
A műhelytelepi vallásos élettel
kapcsolatban kiemelte, hogy a hú-

hogy a hetvenes évekre a hívek száma elérte a háromezret. S arról is beszélt, hogy az 1929-32-es gazdasági
világválság idején, a Műhelytelepen

A szentmisét követően a templomkertben térzenét hallgathattak a
hívők a Dunakeszi Koncertfúvósok
közreműködésével, Tóth Ferenc karnagy vezényletével.
A délutáni hangverseny nagyszerű
zenei élményt nyújtott a hallgatóságnak.
A műsorvezetői tisztet Altsach Gergely látta el, aki bevezetőben kiemelte,
hogy a zenei programot az egykori
templomépítők emlékének ajánlják. A
koncerten többek között Bach, Mendelssohn, Haydn művek, egyházi kórusművek és zsoltárok hangzottak el. A
közreműködők között volt Morva Péter
zongora- és orgonaművész, Veres Kornél brácsaművész, Tóth-Cseri Marica
énekművész. Fellépett a Farkas Ferenc
Művészeti Iskola továbbképzős növendékeinek quartettje, a felsőgödi Szent
Imre Kamarakórus Tóth-Cseri Marica
vezényletével, a dunakeszi Harmónia
Sacra kórus Szakáll Lászlóné karnagy

fejlett szociális tevékenység zajlott,
segítve a rászorulókat. S mit tehetünk
a mostani válság idején? Fel kell gyújtani az emberek szívében a szeretet
lángját, mert felelősek vagyunk egymásért, nem nézhetjük ölbe tett kézzel és közömbös lélekkel az emberek
nyomorúságát, hangoztatta Pálos
Frigyes.

vezetésével. A koncert záróakkordjaként vetítettképes előadást tartott az
egyházközség és a templom történetéről Szakáll Lászlóné, majd az egyesített
kórus fejezte be a műsort, melyért köszönetet mondott a résztvevőknek, s a
szervezőknek Szádoczky István.
KATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI
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Deák Varga Kinga
Már azért is megérdemli a nyári szünetben a pihenést Deák Varga
Kinga, a Radnóti Miklós Gimnázium
angol tanára, mert sikeres államvizsgával fejezte be a négy éves levelező
tagozatos kurzust az egri tanárképző
főiskola egyetemi szakán. Etikát, ember- és társadalomismeretet tanult, s
másoddiplomásként kezdheti el ősszel
e tárgy oktatását. A tantárgy már eddig
is létezett, oktatta is, de szükség volt a
megfelelő végzettség megszerzésére.

Kaposváron érettségizett, majd
az ELTE Bölcsészettudományi Kar
könyvtár-angol szakán kezdett tanulni.
Öt félévet végzett el, ám férjhezmenetele s gyermekei születése miatt
abbamaradt az egyetemi tanulás.
Sokáig magántanárként dolgozott,
nyelvvizsga felkészítést, korrepetálást
vállalt. Dunakeszire költözésük után
is ezt folytatta, nem gondolt rá, hogy
tanár legyen, ám az élet közbeszólt.
Lánya osztálytársának az édesanyja
szólt, hogy a gimnáziumban hosszabb
ideig hiányozni fog egy angol tanárnő,
vállalná-e a helyettesítést. Nagy drukkban volt, de jelentkezett s másnap már
munkába is kellett állni. Letelt a tanév s
a nyári szünet vége felé telefonhívást
kapott, hogy egy kolléganő, aki osztályfőnök is volt, máshová megy dolgozni,
át kellene venni az osztályát.
Így kezdődött a tanári pályafutása. Hamar belerázódott új hivatásába,
beilleszkedett a tanári közösségbe, a
diákokkal is jó kapcsolatot alakított ki.
Persze idővel kiderült, szükség van a
tanári diplomára is, így beiratkozott a
szombathelyi tanárképző főiskolára.
Korábbi egyetemi kurzusait beszámítva, egy év múlva, 2000-ben megszerezte a diplomát.
Emberi, barátságos, segítőkész
légkör fogadta a gimnázium karában és
annak ellenére, hogy nem tanárnak készült, éppen ebben a tanintézményben
talált rá élethivatására. Az osztályfőnö12
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ki feladatkört is megszerette, úgy tapasztalta, hogy könnyen szót tud érteni
diákjaival, úgy véli, egy osztályfőnök
legyen menedzser és pszichológus is
egy személyben. Egy közösséget kell
vezetni kialakulásától négy év múlva
történő szétválásukig. Ezt a nézetet
vallja az osztályfőnöki munkaközösség
vezetőjeként is. Úgy véli, a mai tizenéves fiatalok sok értéket képviselnek,
sokan gyakorta felületesen mondanak
véleményt erről a korosztályról. Saját
tapasztalatai alapján igyekszik cáfolni
az efféle vélekedéseket.
Az angol nyelv mellett valamikor a
képzőművészet is vonzotta. Elvégezte
a Magyar Divatintézet női ruha tervezés
szakát és ismereteit jól kamatoztatja a
gimnázium irodalmi színpadának tevékenységében, mint jelmeztervező,
sok esetben készítő és a jelmeztár
gondozója. Készségét leánya, Fruzsina örökölte, ő jelenleg a Moholy-Nagy
Iparművészeti Egyetem harmadéves
hallgatója s már szép sikereket ért el a
művészpályán. Fia Frigyes jövőre érettségizik a fóti Waldorf iskolában, ő zenei
pályára készül, leginkább a zeneszerzés foglalkoztatja. Férje Csányi László,
a gimnázium most nyugállományba
vonuló igazgatóhelyettese.
Nagy örömmel fogadta az elismerést, de úgy gondolja, ez a díj a
gimnázium tevékenységének is az
elismerése, hiszen csak egy jó pedagógus közösségben lehet eredményes
munkát végezni.

Duszáné Majtényi Alíz
Eredendően orvos szeretett volna lenni, erre utalva mondta, hogy már
gyermekkorában erős szociális érzéke
volt s ez a családjából sem hiányzott.
Szabolcsi születésű, egy kis faluban,
Bátorligeten született, közel a román
határhoz. Közelében terül el egy ősláp,
természetvédelmi terület, gyerekkorában gyakran eljárt ide, itt alakult ki
benne a természet szeretete.
Aztán rajzolni, majd festeni kezdett s ebbéli készsége Nyírbátorban, a
Báthori István gimnáziumban tovább
erősödött. Érettségi után egy évig
óvónőként dolgozott egy kis faluban.
Ott érzett rá, mit jelent gyerekekkel
foglalkozni, olyanokkal, akik különböző családi körülmények között éltek.
Akadtak nagyon szegény családok s
az ő gyermekeikkel is eredményt kellett felmutatni.
A következő évben jelentkezett a
nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképző Főiskola rajz-földrajz

A pedagógus nap alkalmából május 29-én megrendezett városi
ünnepségen vehette át négy tanárnő az Év pedagógusa kitüntető
címet, melyet három éve alapított Kecsekeméthy Géza polgármester azzal a nemes szándékkal, hogy minden esztendőben, ha jelkészakára. Nagyon színvonalas képzés
folyt itt, hasznos szellemi muníciót kapott hivatásához a főiskolai évek alatt.
Itt ismerkedett meg férjével, Dusza
Tiborral, aki jelenleg a Fazekas Mihály
Általános Iskola tanára.
Együtt kezdték Budapesten a tanítást, de nem egy iskolában. Második
gyermeke születése után, 1984-ben
költöztek Dunakeszire s hamarosan
mindketten itt kaptak állást, férje jelenlegi iskolájában s ő az akkori 1. számú,
ma Szent István Általános Iskolában.
Ennek most már tizenhét esztendeje.

vezték meg a Föld napja alkalmából
a Zöld hetet az iskolában. A tanulók
meglepően élénk aktivitással vettek
részt az egy hetes programsorozaton
s a csúcspontjaként megtartott vetélkedőn színvonalas felkészültségről
tettek tanúbizonyságot. Kiderült, érdemes volt megrendezni ezt a sorozatot,
s szeretnének ebből hagyományt is
teremteni.
Leánya, Eszter húsz éves, a
Corvinus egyetem kertépítő szakán tanul. Krisztián fia 25 éves, jótékonysági,
karitatív tevékenységet folytat, külföldi
kórházakban is dolgozott.
Szabad idejében fest, sok képe
van már, de kiállításra még nem gondolt. S kétségtelenül jólesett az elismerés, de úgy véli, ezzel nem csupán az
ő, hanem a tantestület, az iskola eddigi
tevékenységét is elismerte a városvezetés.

Smitula Károlyné
Nagyon jó, összetartó tanári közösségbe sikerült beilleszkednie, s nagyon szereti az iskola patinás épületét
is. Kollégáival együtt igyekszik ápolni
a település hagyományit, törekszik a
gyerekeket a hagyományok szeretetére, tiszteletére nevelni. Munkájában
fontosnak tartja, hogy a családokkal jó
és tartalmas kapcsolatot alakítson ki. A
maximális együttműködés jegyében
beszéljék meg a gyermekek problémáit. Ehhez elengedhetetlen, hogy a
tanulók előtt hitelesek legyenek a pedagógusok.
Felső tagozatosokat tanít s kezdettől osztályfőnök is. Ez utóbbit a
pedagógus hivatás legszebb részének
tekinti, mert együtt kell élnie és gondolkodnia a gyorsan fejlődő gyerekekkel s
gyakorta ő is tanul tőlük, mert a fiatalok
nagyon érzékenyen reagálnak a változó világra és a befogadott újdonságot
azonnal meg is jelenítik.
A természettudományi munkaközösség tagjaként idén először szer-

A hivatás szeretete Jászapátiban
alapozódott meg, amikor érettségi után
Smitula Károlynét volt óvónője hívta,
hogy igaz, képesítés nélkül, de legyen a
munkatársa. Rögtön kapott egy 36 fős
csoportot, s ma is azt vallja, itt szerezte meg hivatásához az igazi alapokat.
Aztán persze Szarvason megszerezte
a főiskolai végzettséget, később, házasságkötését követően Dunakeszire
került, a férje ugyanis idevalósi.
Itteni első s mindmáig egyetlen
munkahelye az Eszterlánc óvoda, ahol
idén éppen húsz éve dolgozik. Kis
túlzással azt is mondhatjuk, hivatása
rabjává vált. Sosem elégedett meg
a már megszerzett tudással. Tanfolyamok, továbbképzések sokaságát
végezte el, de sokat ad az önképzésre
is. Amit egyik nap megtanult, másnap
már alkalmazta is. Munkája olyan, hogy
rögtön lemérhető, ha valamit jól csinált,
s az is, ha nem. Mert a kisgyermek
azonnal nevet, mosolyog, vagy legörbül a szája. A legnagyobb jutalom a
gyermek mosolya.
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zetett. A diploma megszerzése után a
fővárosban kezdett tanítani. Közben elvégezte az idegenvezető képzést, így
a nyári szünetben turistáknak mesélt a
főváros nevezetességeiről.

pesen is, de az elismerésben részesített pedagógusokon keresztül
a városunkban tevékenykedő bölcsődei, óvodai nevelők, tanítók,
tanárok munkáját ismerje el a városvezetés. Alábbiakban az idei
díjazottakat mutatjuk be.
Hány gyermeket tanított meg
mesére, énekre, nehéz lenne összeszámolni. Egykori óvodásai ma már
szülőként hozzák csemetéiket, s kérik,
ha lehet, Ica nénihez, a süni csoportba
kerüljenek. Több mint nyolc éve váltottak az óvodában a hagyományosról
a vegyes csoportokra. Ennek lényege, hogy háromtól hét éves korig egy
csoportban vannak a gyermekek. A
nagyok a minták a kisebbeknek, őket
követik, utánozzák s a nagyok lelkesen
segítik a kicsiket.

Szakmai tapasztalatait, tudását
nem csupán saját munkájában kamatoztatja. Ő vezeti a belső továbbképzéseket mind az öt tagóvodában, és
ő adja át tapasztalatait a gyakorló óvónőknek. Időről időre bemutató foglalkozást is tart csoportjával a kollégáknak.
Mosolyogva jegyezte meg, hogy
nagyon elégedett, mert azt a munkát
végzi, amit nagyon szeret s ez, úgy
gondolja, kevés embernek adatik
meg. S ha mégis fáradtan megy haza,
nagyfia, a 22 éves Karcsi megkérdezi:
Miben fáradtál el anya, hiszen egész
nap játszol? Ő egyébként víz-, gáz-,
fűtésszerelő, míg a 17 éves Máté fia
karosszérialakatosnak tanul. Férje
eredeti szakmája autószerelő, de már
sok éve eladó a város egyik műszaki
botjában.
Néha eszébe jut pályakezdése
és ilyenkor hálás szívvel gondol egykori óvónőjére, aki maga mellé hívta őt.
Ennek immár 35 éve. S ahogy mondani szokták: ha újra kezdené, ugyanezt
a hivatást választaná.

Szentessy Ida
A munkahelyi közösségről felsőfokban szólt Smitula Károlyné. Elmondta, hogy szakmailag, emberileg
egyaránt segítőkészek, olykor jó hangulatú beszélgetések zajlanak s mindebben nagy szerepe van Faith Éva
óvodavezetőnek, aki sokat tett azért,
hogy ez a légkör kialakuljon.

Harmincöt éve jegyezte el magát
a pedagógus hivatással Szentessy Ida,
a Bárdos Lajos Általános iskola történelem-angol szakos tanára. Budapesten,
a Szinnyei Merse Pál gimnáziumban
érettségizett, innen útja egyenesen
a szegedi Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola történelem-orosz szakára ve-

Két évvel később megszületett a
kisfia, a férjét – úszóedző lévén – Tatabányára hívták dolgozni s lakást is
ajánlottak. Hat évig éltek ott, akkor pályáztak meg egy lakást a Dunakeszin
épülő lakótelepen. A városba költöztek
és Szentessy Ida napközis állást kapott
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, kisfia pedig itt lett első osztályos.
Ezt a munkát kevésbé kedvelte, szívesebben tanított volna. Erre aztán 1983ban lehetősége is nyílt a Bárdos iskolában, ahol akkor még Szakáll Lászlóné
Lujzi néni volt az igazgató. Rögtön
osztályfőnök is lett és azonnal bekapcsolódott az iskola rendkívül igényes,
színvonalas életébe. A tanintézményben fontos szerepe volt a zeneoktatásnak, s a muzikalitás a nyelvtanulásban
is sok segítséget jelent. Tanítványai a
különböző nyelvi tanulmányi versenyeken szép sikereket értek el.
Amikor megszűnt az orosz nyelv
kötelező tanítása, Szentessy Idának is
váltania kellett. Már tudott valamennyire angolul, de a nyelvtanításhoz kevés
volt. Elvégezte a közgazdaságtudományi egyetem angol szakát s ettől
kezdve a nyelvtanítás került előtérbe
munkájában. Tíz éve elindították az
angol tagozatot, ami rendkívül sikeresnek bizonyult. A felső tagozat minden
évfolyamában egy csoport számára

naponta van angol óra. A többi osztályban is szívesen tanulják az angolt, de
kevesebb óraszámban. Akik kevésbé
lelkesednek a nyelvtanulásért, azoknak azt szokta mondani, hogy ez az
a tantárgy, amit még rosszul tudni is
érdemes. Idén 14 tagozatos diáktól köszönt el, átlageredményük 4,8 volt.
Tanítványaival sikeresen szerepelnek városi, megyei, országos versenyeken, kétévente tudnak lehetőséget
biztosítani a diákoknak a nyári szünetben angliai tanulmányútra. Júliusban
ismét elutazik egy csoport a ködös
Albionba.
Ebben a tanévben döntöttek arról, hogy az ének-tagozatos diákok is
bekapcsolódnak a nyelvtanulásba. A
történelemtanítással sem hagyott fel
a tanárnő, óráin arra törekszik, hogy a
tanulók folyamatában, összefüggéseiben ismerjék meg a múlt eseményeit.
Sokat beszélgetnek napjaink történéseiről, például arról, hogy mi okozza a gazdasági válságot, s a diákok
meglepő határozottsággal mondanak
véleményt.
Erősen kötődik az iskolához a
tanárnő. Hagyományait, értékeit magáénak is érzi s a tanítás mellett egyéb
módon is igyekszik e hagyományokat
gazdagítani. Például azzal, hogy tanártársaival beindították a sikeres területi
történelmi versenyt, s a megyei szintű,
évenkénti angol tanulmányi verseny
megrendezése is az iskola nevéhez
fűződik.
Büszkén említette a most 32
éves fiát, Krisztiánt, aki kutató-közgazdász, a Harvard egyetemen szerzett
diplomát s mostantól New Yorkban
dolgozik egy befektetési banknál. Idehaza több szakkönyve is megjelent
már, megszerezte a doktorátust is.
Szentessy Ida azt sajnálja, hogy egy
ideig majd ritkábban látja immár nyolc
hónapos unokáját.
KATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

önkormányzat

Vár a nyári tábor
Idén nyáron is megnyitotta kapuit a
napközis tábor a Dunakeszin és Fóton
lakó általános iskolás gyermekek előtt.
A szokott helyen, a Duna sor 32. szám
alatt június 29-én elkezdődött tábor időtartamára sok érdekes, izgalmas programot állított össze a táborvezetés, élén
Roska Péter pedagógussal. Már az első

lesz bőven játék, focibajnokság, tábortorna is. Idén nyáron új játéklehetőségek
– hinta, libikóka – is várják a táborlakókat. A lehetőségekhez képest Dunakeszi önkormányzata igyekszik a tábor elhelyezési körülményeit is javítani. Az új
játékok felszerelése mellett kialakítottak
egy fedett területet, ahol lehetőség nyí-

Benedek Elek születésének 150-ik és halála 80-ik évfordulója előtt
tisztelegve, Dunakeszi Város Önkormányzata és a Magyar Hagyományőr
Világszövetség meseíró- és meseillusztrátor-pályázatot hirdet, amelyen
lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet az alábbiak szerint:

Meseíró-pályázat
A mese témája szabadon választott.
Terjedelme:
• írógépen vagy szövegszerkesztővel megírva,
maximálisan 5 A/4-es oldal,
• kézzel írva, maximálisan 10 A/4-es oldal lehet.
Korcsoportok:
• alsó tagozatos • felső tagozatos
• középiskolás (20 éves korig)
• és 20 éves kor fölötti korosztály.

Meserajz-pályázat
Szabadon választva három kategóriában:
• Benedek Elek-meséhez • magyar népmeséhez • magyar műmeséhez.
Korcsoportok:
• alsó tagozatos • felső tagozatos • középiskolás (20 éves korig)
• és 20 éves kor fölötti korosztály.
Minden pályázó mindhárom kategóriában indulhat, és kategóriánként 3 rajzot
nyújthat be A/4-es vagy A/3-as méretben. Kérjük a pályázókat, hogy egy
kísérőlevélben írják meg, melyik meséhez készítették rajzaikat. A magyar
műmeséhez készített rajzoknál a meseíró nevét is szíveskedjenek megadni.
A pályaműveket a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár címére:

2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6. várjuk.
Beküldési határidő: 2009. szeptember 15.

héten „Állatijó” címmel ismerkedhettek
a gyerekek a lakásban, a padláson, a
kertben, az égen és a földön élő kisebbnagyobb állatokkal, s kirándulást szerveztek a budakeszi Vadasparkba. Egy
héttel később Szentendrére, a Skanzenbe vezetett az útjuk, s a tervek között szerepel a Pálvölgyi barlang, majd
Nagybörzsöny település felkeresése is.
Mindezek mellett a tábor mindennapjai is várhatóan izgalmasan telnek el,
tudtuk meg Roska Pétertől, a gyerekek
kedvelt Péter bácsijától, aki immár negyedik éve szervezi és vezeti a tábort.
Idén tizenkét pedagógus segítségével
lesznek kézműves foglalkozások, az
ősszel megnyíló Római erődmúzeum
„szellemében” ókori pajzsokat, sisakokat, egyéb légiós felszereléseket készíthetnek a gyerekek. Lesz „Ki mit tud?”,
és értő pedagógusok a népi mesterségek titkaiba is beavatják az érdeklődő,
ügyes kezű gyerekeket. Természetesen
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lik árnyékban tartani a foglalkozásokat.
Heti egy alkalommal „Önismereti tükör”
címmel a dunakeszi gyermekjóléti szolgálat munkatársai beszélgetnek a gyerekekkel. A kisebbek számára rendszeres
mesedélutánokat tartanak. A korábbi
évekhez hasonlóan idén is minden hétvégén kézhez kapják a gyerekek CD-n
a táboréletről készített fotókollekciót s
az augusztusi táborzárón kiosztják az
emlékplaketteket is. Jó hír az is, hogy
a családok számára a napi elérhetőség
megkönnyítésére, a Volánbusz a reggeli
és délutáni járatait a tábor nyitvatartási
idejéhez igazította.
A napközis tábor augusztus 15-ig,
hét turnusban fogadja a zömében már
előzetesen jelentkezett mintegy száznegyven általános iskolai diákot, akik
családi, vagy egyéb ok miatt a szünidő
egy részét nem tudják máshol eltölteni.
K. M. I.
A SZERZŐ FELVÉTELEI

A beküldött rajzok Dunakeszin, az október 10-én megrendezésre kerülő
Benedek Elek Mesekarneválon lesznek megtekinthetők. Ugyanott hallható
majd a győztes mesék is.

Kassovitz László szervező • 70/36 96 168 • kassolaci@invitel.hu

Alag centenárium VII.

helytörténet

Híres alagi versenylovak
Cikksorozatunk júliusi számában az alagi tréningtelep „gyümölcseiről”, az itt edzett és világhírűvé vált csodalovakról emlékezünk meg.

A tréningtelep az 1890-es évek elején kezdte meg
működését, mint ahogy arról már korábban beszámoltunk. Ahogy épültek az istállók, idővel több száz telivér
egyidejű tréningjére nyílt lehetőség a munkapályákon. Egy
évtizedre volt azonban szükség, hogy a sok kiváló ló közül
kiemelkedjen egy, amelyet igazi klasszisként lehet emlegetni: Patinence, a sárga kanca 1902. március 5-én született Festetics Tasziló fenéki ménesében. Apja Bona Vista,
anyja Podagra volt. Patience egy éves korában került
Alagra tréningre, idomárja Charles Planner lett. Planner
Németországból mint lovas került Magyarországra, majd
idomárként kezdett dolgozni és Alagon telepedett le, ahol
az 1900-as évek elején kerültek hozzá a Festetics-lovak.
A tréner rögtön felismerte a kanca kitűnő adottságait,
bár az többször alaposan megrémítette idomárját és a
körülötte dolgozó munkaszemélyzetet. Egy különös szokástól vezérelve a ló ugyanis olyan helyzetben szeretett
nyugodni istállójában, hogy teljesen merevvé és sántává
feküdte magát. Patience ennek okán nem járt egészségesen és nagyon kímélte hátsó lábát, mintha sérült lenne.
Plannernek jó időre és nagy szakmai tapasztalatra volt
szüksége ahhoz, hogy rájöjjön a ló hamisságára, így a
kanca első versenyére viszonylag sokat kellett várni.
Patience először a Városligetben, a Tenyésztők díján
indult, ahol leiskolázta a hozzá képest gyengécske mezőnyt. Ekkor a még kezdő lovasnak számító Janek Géza
lovagolta, aki később az első igazán elismert magyar zsoké lett. Másodszor az Esterházy Memorialon futott, amelynek komoly mezőnyét is négy hosszal utasította maga
mögé. Nyergében a kor ünnepelt lovasa, Bobby Huxtable
ült, aki innentől kezdve Patience állandó zsokéja lett. Ezt

talt idős lóval, Ormóddal mérte össze a tudását. Patience
nem kevesebb, mint ötven hosszal verte vetélytársát! Az
eredmény futótűzként terjedt a turfvilágban, így a következő tavaszra Patience ázsiója is jelentősen megnőtt. Első
versenyét 1905-ben a Kanca-díjon futotta, amelyet könynyedén megnyert. Ezután következett egy igazán rangos
viadal, a Király-díj, amelyen szinte végig feltartva aratott
magabiztos diadalt. Ekkor már világossá vált mindenki
számára, hogy a ló egy klasszissal a kor mezőnye előtt
jár és igazi sztárként kezelték az alagi kancát. Következett a bécsi Kanca-díj, amelyen szintén iskolázott, majd
nyolc napra rá a Monarcia legrangosabb versenye, a Bécsi
Derby. Patience a nagyon erős mezőnyben is remekelt és
megkérdőjelezhetetlen fölényről tett tanúbizonyságot. A
tulajdonos gróf Festetics tudta, hogy kancájának most az
egész Monarchiában nincs ellenfele, így időszerűvé vált a
bemutatkozás Európa nagy versenypályáin is. A választás
a Hamburgi Derbyre esett, ahová vonattal szállították a
lovat. Június 25-én futották a derbyt, amely Patience kilencedik és egyben utolsó versenye volt. A kanca itt is győzni
tudott, de a diadalt követően egy idegen kovács félrepatkolta, és emiatt olyan sérülést szerzett, amelyből már
soha sem lábalt ki. Folyamatosan próbálkoztak újra meg
újra munkába állítani, de néhány hét után ismét elkezdte
sérült jobb első lábát fájlalni. Patience tehát kilencszer
futott és kilencszer győzött. Ezt az eredményt Magyarországon addig csak a verhetetlen Kincsem tudta felülmúlni
a maga 54 versenyével és győzelmével. Patience kilenc
győzelme előkelő helyre sorolja a kancát azon a listán,
amelyet az 1700-as évektől vezetnek, és amelyen a veretlen lovak kaphatnak csak helyet. Nem véletlenül csak

követően a Szent László-díjon utasította maga mögé a
mezőnyt egy mocsárszerűen felázott pályán. Az 1904.
év zárásaként könnyedén nyert a rangos Ausztria-díjon
is. Igazi hírnevét azonban mégis egy próba galoppban
alapozta meg Patience, amikor tulajdonosa egy tapasz-

talán két tucat ló szerepel ezen a különleges listán, pedig
az évszázadok alatt telivérek tízezreit regisztrálták a versenyekben. Nekünk, alagiaknak is majd egy évszázadot
kellett várnunk arra, hogy Overdose személyében ismét
egy veretlen csodalovunk legyen (Egyébként Patince utó-

da, Pázmán is veretlen maradt a tízes években, igaz csak
ötször futott). Reméljük, Overdose csak veretlenségében
hasonlít majd Patiencere, és teljes karriert tud majd futni.
Szintén Charles Planner idomította a tízes évek elejének ünnepelt ménjét, Rascalt. A ló Fáy Béla ménesében
született Raeburn és Kikelet keresztezéséből. Fáy még
csikó korában tízezer koronáért eladta a telivért, amelyet
gróf Degenfeld Imre és gróf Teleky László vásárolt meg.
Még a nagy győzelmek előtt Degenfeld megvált tulajdonrészétől, így Teleky lett az egyedüli tulajdonos, aki
nem bánta meg a vásárt, hiszen a ló több mint hétszázezer aranykoronát nyert pályafutása során. Rascal igazi
közönségkedvenc volt, a publikum rajongott érte. Általában Janek Géza lovagolta, aki ekkor már szintén ünnepelt
sztár volt. Rascal nyert Osztrák Derbyt, de igazán sporttörténelmet azzal írt, hogy zsinórban három évben (1910,
1911, 1912) megnyerte a Király-díjat, ami máig megdönthetetlen rekord (A Király-díj 1918-óta Millenniumi-díj néven
kerül megrendezésre). Rascal nem volt veretlen ló, olyan
évjáratban futott ugyanis, amelyben hemzsegtek a zseniális telivérek. Legnagyobb ellenfele herceg Hohenlohe
Oehningen Icy Wind-je volt, akivel felváltva nyerték a nagy
versenyeket. A két ló párharcának oldalakat szenteltek a
korbeli sajtóban, és igazi közéleti témává vált a párviadaluk. Ki ennek, ki annak telivérnek szorított jobban, mintha futballcsapatok lennének. Talán ez a párharc emelte
Rascalt a felejthetetlen versenylovak közé. A versenyektől
visszavonulva Rascal a ménesben is remekelt, az ő utóda
volt az egyik alagi Magyar Derby nyerője, Oscar Anton.
A sorozatos győzelmek nagy dicsőséget hoztak az istállónak és Charles Planner idomárnak, de sajnos irigyeket
is. Plannert 1912-ben megvádolták doppinggal, amelyhez
különféle bizonyítékokat is kreáltak. A Magyar Lovar Egylet
nem tudott Planner védelmére kelni, hiszen semlegesnek
kellett maradnia az ügyben, mivel az idomár Festetics Tasziló telivérjei mellett Batthyány Elemér, a korábbi lovaregyleti
elnök lovait is idomította. Az ügyet Bécsben folytatták le,
ahol Planner alul maradt a – mint később kiderült – koholt
vádakkal szemben. Mivel nem tudta bizonyítani ártatlanságát, a szégyen nem tarthatta Alagon annak ellenére, hogy
a közhangulat végig mellette állt. Németországba tette át
székhelyét, ahol teljes mértékben rehabilitálták és folytatta
sikeres pályafutását. Az általa idomított Batthyány- és Festetics-lovak Darlinghoz és Pejácsevichhez kerültek, ahol
továbbra is sikeresen szerepeltek, bizonyítva azt, hogy korábbi trénerük nem volt csaló.
Patience és Rascal pályájának az ismertetésével
azonban máris túlságosan előreszaladtunk Alag történelmében, ezért a következő számban visszakanyarodunk a
község századfordulós éveinek a históriájához.
CSOMA ATTILA
HELYTÖRTÉNÉSZ
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A Dunakeszin élő Tóth Im
Imre nyelvészt, írót Czine Mihhály irodalomtörténész nem véletlenül nevezte a Nagy
Palóc utódjának. A palócok életét Mikszáth Kálmán
P
hhíres műve, A jó palócok tárta az olvasóközönség
eelé, és sokak számára a „tiszta szívű Bede Annák,
a furfangos Sós Pálok” jelentették ezt a népcsoportot.
N
Nem ismerték azonban a palócság hosszú-hosszú századok óta folytatott keserves harcát a megélhetésért, a mindennapi kenyérért. Egy Bernecebarátiban
to
sszületett palóc ember, Tóth Imre vállalta fel, hogy egy élet munkájával kutatja ennek a népcsoportnnak az eredetét, hovatartozását, nyelvét, szokásait, és mindennapi életüket.
– Kevés embernek adatik meg, hogy még
életében intézményt nevezzenek el róla. Mikor
történt e jeles esemény?
– 1927. április 6-án születtem a történelmi Hont
vármegye kis Börzsönyalji falujában, Bernecén.
Ma Bernecebarátinak hívják Pest megyének ezt
a legészakibb határközségét. Ide köt a gyerekkorom, palóc múltam. Az itteni emberekről mintáztam meg könyveim szereplőit. 2007-ben, amikor
nyolcvan éves lettem, nagyszabású ünnepség
keretében köszöntöttek a község vezetői, lakosai. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy
rólam nevezték el a település könyvtárát, aminek
azóta Bernecebaráti Tóth Imre Községi Könyvtár
a neve. Ipolyságon, ahol szegény zsellérgyerekként polgári iskoláimat jártam, az önkormányzat
2008-ban a Polgármester díjával tüntetett ki.
– Már gyermekkorában bekerült a történelmi események sodrába, milyen életre szóló
élménnyel gazdagodott?
– Én nem voltam ügyes kisgyerek. Nagyapám
fűrészelni tanított volna, de sehogysem boldogult
velem, csak hátráltattam a munkában. Amikor
édesanyám megkérdezte, hogy van-e már bevinni
való fa a kiskályhába, nagyapám azt válaszolta,
hogy „Hát vóna, vóna édes lyányom, ha Imriske
nem segítene. Ezt a gyereket taníttassátok, mert
annyi esze van, mint a váci püspöknek, de ha két
keze után kell megélni, ez éhen hal.” Így hát jött
az iskola, végig csupa kitűnő bizonyítvánnyal.
1938. október 11-én visszacsatolták Ipolyságot,
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és elszakadt a trianoni lánc. Az ezeréves országúton elindultunk ünnepelni Ipolyság visszatérését. Mi gyerekek a lezárt határsorompó felé
mentünk, amit három magyar katona őrzött, amíg

Tóth Imre ősei- a Balyog nemzetség - a
Palóc trilóga regényhősei 1911-ben a
bernecei Nagyboldogasszonyi templombúcsún. Édesanyja a fénykép jobbszélén.

tartott Parassapusztán a hivatalos átadás. Ám az
anyaországi
felnőttek már csapatosan mentek át
a
a szabad mezőn. Ezért katonáink felnyitották a
bernecei
határsorompót. Ekkor mi is elindultunk.
b
Katonás
rendben, lelkesen énekelve. Én vittem át
K
az
a első magyar zászlót, az Ipoly kőhídján, emelt
díszkapu
alatt! A lelkes ságiak zászlóstól ölben
d
vittek
a Vármegyeház elé, ahol már boldogan
v
ünnepeltek
a Felvidékiek. És végre-végre jöttek
ü
örömmel
csókokkal, virágesővel magyar katonáö
ink!
i …Elfeledett szép történelmi esemény…De a
könnyel-vérrel
áztatott magyar zászlót azóta is
k
szívemben
hordom.
s
– A lévai Tanítóképzős éveket a II. világháborús
események szakították félbe, és az
h
utolsó
néptanítók egyikeként az Esztergomi
u
Érseki
Tanítóképzőben kapott kitűnő rendű
É
tanítói-kántori-énektanári
diplomát. Hogyan
t
alakult
ezután a pályája?
a
– A Nógrád megyei Alsópeténybe kerültem
tanítani.
Már itt fiatal tanítóként kiszemeltek a
t

balassagyarmati oktatási osztályra, de ehhez be
kellett volna lépni a pártba. Ezt nem vállaltam,
és a kántorságról sem akartam lemondani. Ezért
áthelyeztek Tábpusztára, majd Varsányba. Innen
hétvégeken
elbicikliztem Alsópeténybe, hogy
h
megtarthassuk
a vasárnapi szentmiséket. Pedig
m
a megyei tanfelügyelő írásban megtiltotta, hogy
elhagyjam
Varsány község területét. Büntetésből
e
jó
j messzire helyeztek, a mátraszelei bányászok
közé
tanítani. Onnan hivatalból a salgótarjáni
k
járási
oktatási osztályra kerültem előadónak,
j
majd
m 1950-56-ig a járási oktatási és népművelési
osztály
vezetője voltam. Közben sok jót mego
csináltunk
a sok kényszerű rossz mellett, amit
c
osztályvezetőként
meg kellett tenni. Időközben
o
megszereztem
az ugyancsak jeles rendű tanári
m
okleveleket
magyar nyelv és irodalomból, valao
mint
m történelemből. Megszerveztük, és az Írószövetség
tagja lett a Nógrádi Írók Szövetsége. Írtam,
v
lapot
szerveztem, és amikor már a Palócföldet is
l
elindítottuk,
jött a nagy történelmi vihar, 1956.
e
– 1956 után internálták forradalmi témájú
írásaiért.
Hogy alakult ekkor az élete?
í
– Forradalmi események zajlottak, a sajtót
életben
kellett tartani. Október 27-én megírtam
é
a Legszentebb forradalom című versemet, majd
egy vezércikket a Nógrádi Népújságban. A vers
kezdő sora így hangzik: „Forradalom, igaz, véres,
tiszta, szent lángfolyó! Nincsen többé vissza.”
Hamarosan elvesztettem az állásomat, mert nem
voltam hajlandó belépni Kádár pártjába. Súlyos
tüdőgyulladást kaptam, így vittek be egy hatsze-

mélyes fogdába. Kihallgatás és a verőlegénytől
kapott pofon után a tököli internáló táborba vittek. Innen négy hónap után kikerültem az egyik
bernecei zsellérgyerek barátom segítségével,

aki a Főügyészség törvényességi ügyésze volt.
Úrkúton, majd Felnémeten rendőri felügyeletes
vasúti pályamunkás voltam, végre újra visszakerültem Salgótarjánba a tanári pályára. 2002-ben
egy számomra nagyon fontos kitüntetést kaptam,
a díszokmányon a következő szöveg olvasható:
„A hazáért és a szabadságért! 1956. A Magyar
Köztársaság nevében az 1956-os Emlékérmet
adományozom Tóth Imre részére. A nemzet sorsát meghatározó dicsőséges forradalmunk alatt
példamutató helytállásáért. Fogadja ezért a Magyar Nemzet köszönetét! Mádl Ferenc Köztársasági Elnök.”
– Térjünk most rá irodalmi munkásságára.
Több „ragadványnévvel” is büszkélkedhet,
Kodály Zoltán a nógrádi Lőrinczének nevezte
Önt. Mivel érdemelte ezt ki?

– A Nógrádi Népújságban 1965. január elsejétől indult el az Anyanyelvünk rovatom. Itt
szépirodalmi munkáim is megjelentek, pl. megírtam nagyanyám történetét Az utolsó boszorkány címmel. A nyelvművelés területéről először
nyelvhelyességi
és nyelvtörténeti cikkek jelentek
n
m Kezdtem az emberi beszéd keletkezésével,
meg.
a
aztán
a magyar nyelvről írtam, majd jött a tényleg nyelvművelés. Nyelvi hibák feltárása, a palóc
ges
n
nyelvről
ismertetés. Kodály Zoltánnak Galyatetőn
v egy örökös használatú lakása a Nagyszálvolt
lóban.
Rendszeresen olvasta írásaimat, a szálló
ló
igazgatójának
volt a feladata, hogy bekészítse a
ig
szobájába
a Nógrádi Népújság vasárnapi számas
it.
it Egy alkalommal a Nyelvtudományi Intézetben
járt,
já és ott újságolta el, hogy van ám egy nógrádi
Lőrinczénk
is. Személyesen is találkoztam vele
L
az
a Egri Konferencián, akkor már ismerte a Kecskenyelv
című írásomat, amelyben azt mutattam
k
be,
b hogy az e hang mennyire túlterhelt a magyar
nyelvben.
Kodálynak éppen a fő-fő panasza a
n
zárt
z ë hang hiánya volt, azért harcolt, hogy a tankönyvekbe
is bekerüljön a zárt ë, ami egyébként
k
még
m ma is él a köznyelvben. A média egyébként
ezt
e a konferenciát a zárt ë konferenciájának nevezte.
v
– Kutatta a palócság eredetét, bizonyítottta a kabar eredetet. Hogyan született meg a
palócság jellegzetes nyelvét feldolgozó Palóc
p
Tájszótár?
T
– A palóc tájnyelv a köznyelvhez képest eléggé nagy eltérést mutat hangállományában, szókincsében és nyelvtani rendszerében egyaránt.
Édesanyám, aki 1900-ban született, ott volt a palóc nyelvváltás határán. Akik őt nevelték, akiket ő
ismert, azok mind-mind a 19. sz.-i palóc tájnyelvet beszélték, de kezdtek áttérni a köznyelvre.
Édesanyámtól tanultam a legszűkebb értelmű
palóc anyanyelvemet. Hogy konkrétan nekiálltam
a gyűjtőmunkának, azt Imre Samunak, az Akadémia Nyelvtudományi Intézete Igazgatójának
köszönhetem. Ő mondta, hogy a nyelvtudománynak van egy majdnem 200 esztendős adóssága,
a leggazdagabb magyar táj nyelvéről a tájszótár
megírása. És ez a feladat énrám vár. Dunakeszin,
a Széchenyi Iskola iskolai könyvtárosi munkája
mellett készült el az Ipoly Menti Palóc Tájszótár,
a palócság nyelvének, kultúrájának, szokásainak
megismertetése. 1987-ben az Akadémia Nyelvtuddományi Társasága adta ki 3000 példányban két
eegykori bernecei zsellérgyerek Zsóka István, és
ffelesége Somkúti Erzsike jelentős anyagi támoggatásával.
– A 80. születésnapom tiszteletére majd 20
eesztendővel később a Nap Kiadó jelentette meg
ddíszkiadásban a javított és bővített Palóc Tájszóttárt.
– A nagy sikert aratott nagyregényét, a Pallóc trilógiát Ön 15 évvel hamarabb írta meg,
mint a Palóc Tájszótárt. Miért porosodott a
m
ffiókban ez a nagyszerű történelmi nemzetség
rregény?
– Írásaimnak köszönhetően a Nyelvtudományi
IIntézet, a Központi Pedagógiai Intézet valamint
Mesterházi Lajos író támogatásával 1967. nyarán
M
a híres budai Arany János Intézet igazgatóhelyetttesévé neveztek ki. Ekkor kerültünk Dunakeszire,

Csaba - a Balyog nemzetség egyik szépunokája

mert Budapesten nem vásárolhattam saját házat
salgótarjáni kertes házam árából. 1969-70 között
született meg a három részből álló regényem.
Palóc népem látószögéből igyekeztem megrajzolni a teljes nemzet közelmúltjának történelmét.
Őseim történetét, a legszegényebb és legigazabb
jó palócok történetét írtam meg 1890-től egészen
1945-ig. Ilyenek millióiból állt a magyar nemzet.
Mesterházi Lajos mondta, hogy még nincs magyar író, aki megírta tisztességesen a két világháborút, meg a közte lévő időszakot. Elküldte a
kéziratomat a Szépirodalmi Kiadóhoz. Ott mindenkinek nagyon tetszett, de azt mondták, nem
tudják kiadni, ne kérdezzem miért. Aczél György
idejében a három T közül a harmadikat kapta.
Engem elkeserített, hogy az enyéimen kívül senki más nem olvashatja, így csak a rendszerváltás után, 1991-ben vettem elő újra, ekkor mentem nyugdíjba. 1994-ben jelentette meg a Püski
Kiadó. 1997-ben megjelent a 4. rész, a Boldog
palócok unokái. Ennek dramatizált változatát az
elmúlt évben mutatta be a Katolikus Rádió. Bár
Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő a Palóc trilógia
bemutatását hagyta örökül.
– Mit gondol, édesanyja mit szólna most,
ha látná az Ön életművét?
– Édesanyám rendkívüli intelligenciájú, egyszerű, falusi palócasszony volt. Híres varróaszszony. Ő volt a bernecei templom angyali hangú
előénekese. Nagyon sokat olvasott, ő tanított
engem a palócok nyelvén beszélni. Neki adtam
oda első olvasásra a Palóc trilógiát. Azt mondta:
„Imriském, ez olyan, mintha egyszer Mikszáth Jó
palócait olvasnám, máskor meg mintha a Boldog
embert hallgatnám.” Segítsége mindig fontos volt
nekem, remélem, hogy most ő is boldog, ha az
Égből letekint rám.
– Gyakran említi a „palóc szolidaritást”.
Mit jelent ez az Ön számára?
– A bernecei zsellérgyerekek együtt jártak az
ipolysági polgári iskolába. Többen pesti doktorok
lettek, jó palócokként segítik egymást. Hajdani
pajtásaim adták az érdemeimet túlontúl kitüntető ragadványneveim közül a legtalálóbbat: „Nem
nógrádi Lőrincze, sem ezredvégi Mikszáth vagy
te. A XXI. századi elfogyó magyarságot sirató
Tiborc vagy.”
– A 80. születésnapomon országszerte sokan köszöntöttek. Köszönöm az Istennek, hogy
a Nagy Palóc utódjaként még mindig köztük élhetek.
CSONKA MÁRIA
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Ünnepi könyvhét
Az Ünnepi könyvhét olyan egyedülálló kulturális rendezvénysorozat, melyet évről
évre töretlen siker és népszerűség övez 1929 óta, tehát immár nyolc évtizede. Az
országos könyvfesztivál keretén belül az érdeklődőket a hagyományos programok
mellett minden évben kísérőprogramok is várják, vagyis az aktuális könyvújdonságok, színes kulturális programok, dedikálások, író-olvasó találkozók mellett, beszélgetések és zenei előadások is.
Az Ünnepi könyvhét székhelye Budapest, de egyre több nagyváros kapcsolódik a Könyvfesztiválhoz,
az érdeklődők tehát az ország bármely pontján részt

vehetnek a fesztiválon. Ennek keretében Dunakeszin
is igényes programok kerültek megrendezésre, melyek közül a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban tartott ünnepélyes koszorúzási ünnepséget és a Túlpart
együttes Liliomtánc névre keresztelt zenés irodalmi
műsorát szeretném kiemelni.
A közel kétórás előadást egy ünnepélyes megnyitó előzte meg. Csonka Mária ünnepi beszédét
követően a Radnóti Miklós két tanulója, Bélteki Alma
és Szombati Szilárd szavalása következett. Mielőtt a
zenés est kezdetét vette volna a program szervezője
és ötletgazdája Antal Attila köszöntötte a szép számmal megjelent érdeklődőket.
A Túlpart együttest egyébként 2003-ban alapították, nevét pedig Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
című verse ihlette, de a túlsó part motívuma a népmesei Óperenciás tengeren túlra is utal. Az együttes

Utikalauz bankügyekhez
- Mire ﬁgyeljünk hiteligényléskor? – költségek, díjak
A címbeli kérdést tulajdonképpen úgy is feltehetném, hogy melyik banknál a legolcsóbb (tudom sehol sem olcsó) kölcsönt felvenni, hol jövünk ki a legjobban?
Szerencsés esetben – ha megfelelünk a követelményeknek – több pénzintézet ajánlatai közül válogathatunk, és annak eldöntésére, hogy hol a legkedvezőbb eladósodnunk
nemcsak a törlesztőrészleteket kell összehasonlítanunk, hanem ismernünk szükséges a
járulékos költségeket, díjakat is. A bankok ezen a téren rendkívül találékonyak és a hitelezési folyamat minden pontjánál képesek valami jutalékot felszámítani.
A következő lehetséges kiadások közül nem mindegyik a bankot illeti, azonban ezen
tételek kifizetését a pénzintézet „akció” keretében átvállalhatja, megtérítheti részünkre.
Most nézzük mik is lehetnek ezek a kiadások, járulékos költségek:
Kérelem befogadásakor: hitelbírálati díj (ill. ennek különböző elnevezései pl. befogadási-, ügyintézési-, regisztrációs díj), értékbecslés díja, tulajdoni lap, térképmásolat kikérésének költségei.
Szerződéskötéskor: szerződéskötési díj, közjegyzői okirat (tartozás elismerő egyoldalú vagy kétoldalú) esetén közjegyzői díj.
Folyósításkor: folyósítási díj (vagy ennek változatai pl. egyszeri kezelési költség,
hitelszámlanyitási díj), tulajdoni lap és jelzálog bejegyzés földhivatali költsége, rendelkezésre tartási jutalék.
Futamidő alatt: törlesztőrészlet – figyelem! türelmi idős vagy akciós kamatozású konstrukciónál a kezdő törlesztőrészletek alacsonyabbak, konverziós díj, szerződésmódosítási ill.
elő-, végtörlesztési díj.
Az említett költségeken túl további súlyos terheket jelenthet még a kötelező bankszámlanyitás, -vezetés valamint az átutalási és készpénzfelvételi díjak kifizetése is.
A fenti felsorolás természetesen nem teljeskörű, ám nem is jelenti azt, hogy a bankok az
összes jutalék és költség típust felszámítanák. Mindenesetre ha a választás során a járulékos költségekkel is kalkulálunk több tíz- vagy akár százezer forintot is megspórolhatunk.
GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
DUNACREDIT HITELIRODA • DUNAKESZI, GARAS U. 18.
TEL: 70/423-2298, GACSALT@T-ONLINE.HU
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tagjainak véleménye szerint a XX. század klasszikussá vált költői – Ady Endre, József Attila, Nagy László,
Radnóti Miklós és még sokan mások – mind a mai
napig őrzik aktualitásukat, ezért az ő „közreműködésükkel” szeretnék zenébe önteni azt a nehezen kifejezhető mondandót, mely a ma élőket megérintheti.
Az előadás során a szöveg és a zenei kíséret tökéletes összhangja volt megfigyelhető, melynek hatására aki az énekeket hallja, szinte akarva-akaratlanul
dúdolni kezd.
A nagyszerű estét egy rendkívül színvonalas
fogadás zárta, melynek keretében lehetőség nyílt
az együttes CD lemezének dedikált példányainak
megvásárlására, valamint az énekes tagokkal való
kötetlen beszélgetésre is.
LEGINDI TÍMEA
FOTÓ: PREYSING FRIGYES

kultura

Versenyek – nyertesek
A TIT Kossuth Klub Egyesület a Föld Bolygó
illetve a Csillagászat nemzetközi éve (2008, 2009)
alkalmából Ember-Föld-Világegyetem elnevezéssel Kárpát-medencei komplex természettudományi csapatversenyt hirdetett 7 és 8-adikos magyar
és külföldi magyar ajkú, négy fős diákcsapatok részére. A nemes vetélkedésre 128 hazai és határon
túli csapat küldte be az elődöntőbe biológia, csillagászat, fizika, földrajz, környezetvédelem, ökológia
témakörökben a kutatómunkán, tudományos megfigyeléseken alapuló dolgozatait. A Bárdos Lajos
Általános Iskola két csapattal nevezett, s munkáik
értékelése után mindkét közösség bejutott a döntőbe, ahol az írásbeli, illetve szóbeli feladatok megoldása után a tíz legjobb csapat között negyedik,
illetve hetedik helyezést szereztek.
Még egy Bárdos sikerről is beszámolhatunk. A

Magyar Rákellenes Liga Számolj a füsttel címmel
dohányzás elleni matematikai pályázatot hirdetett
általános és középiskolás diákok részére. Részletes adattárat mellékelve azt kérték a pályázóktól,
hogy szöveges matematikai példákat alkossanak,
melyek megoldása a dohányzás káros hatásait
emeli ki. Az adatok között volt például az, hogy a
18 éves fiatalok 38 %-a dohányzik, 1 cigaretta 5,5
perccel rövidíti meg egy ember életét s ellenpéldaként az USA-ban a társadalmi összefogás eredményeként 20 év alatt 39 %-ról 22%-ra csökkent a
dohányzók aránya.
A felhívás nyomán 3200 matematikai példa érkezett 970 pályázó részéről. A Bárdos iskolából 62
tanuló készített 128 dolgozatot s a zsűri értékelése
alapján arany fokozatú elismerést kapott az iskola
négy tanulója. Ezüst fokozatot 12 diáknak, bronz

fokozatot 46 tanulónak ítélt oda a zsűri. A legtöbb
pályázatot beküldő iskolák közötti versenyben a
tanintézmény második helyezést ért el.
Az elismerések önmagukért beszélnek. Mindezért sokat tettek a felkészítő tanárok, Kirsch
Ferenc Lászlóné, Verbulecz Valéria és Monokiné
Papp Zita s a feltételeket biztosító Horváthné
Szentléleki Katalin igazgató asszony.
K ATONA M. ISTVÁN

Telitalálat volt

„Amerika Feszt” Dunakeszin
Talán még a szervezők sem gondolták, hogy igazi telitalálat lesz az első „Amerika Feszt”. A színes és látványos programok
sokasága, a ragyogó időjárás, a csodálatos szabadtéri környezet a családok ezreit vonzotta július első hétvégéjén az alagi
lóversenypályára, ahol a Magyar-Holló Rendezvényszervező Kft. hagyományteremtő program-sorozata óriási sikert aratott a
gyermekek és a felnőttek körében egyaránt.

Dióssi Csaba nyitotta meg az
Amerika Feszt programsorozatot

Az Európa-hírű alagi tréningpályát
három napon át a lovak patájának ritmikus dobogása helyett az amerikai
zene dallamai töltötték meg. A világszerte nagy népszerűségnek örvendő amerikai futball képviselői éppúgy
nagy sikert arattak, mint a hatalmas
testű élő bikákat meglovagoló bátor
cowboyok. A „katonaviselt” férfiak
többsége hosszú perceket időzött
az amerikai hadsereg főhadiszállása előtt, ahol a fegyverek láttán újra
„leperegtek” az ifjú kori katonaélmé-

nyek filmkockái… Látványos sikert
arattak a western lovasok bemutatói
és ügyességi versenyei, a táncosok
és zenészek produkciói is.
A színes programok és a vidáman
szórakozó családok láttán méltán fejezte ki örömét a megnyitón Dióssi
Csaba alpolgármester. – Ez a három nap a családoké, a gyerekeké,
akik gyönyörű környezetben tölthetik
együtt szabadidejüket, miközben
élvezhetik a programok varázslatos
látványát – mondta az alpolgármester. A politikus rövid beszédében
kiemelte; Dunakeszi – sok egyéb
mellett – arról vált ismertté, hogy a

hatvanas, hetvenes években elkezdődött intenzív fejlődés nemcsak a
lakosság lélekszámának növekedését, a lakóingatlanok gyarapodását,
de ezzel párhuzamosan a kulturális,
sportélet gazdagodását, színesedését is magával hozta. Dióssi Csaba
szerint jó példa erre az Amerika Feszt
is, amely a szervezők reményei szerint hagyományt teremt Dunakeszin.
Fontosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy a rendezvény azon, a közel két
évszázados lóversenypályán kerül
megrendezésre, amely napjainkban
is fontos szerepet tölt be Dunakeszi
életében. – Valljuk, ha a lóverseny-

zést kiszolgáló tréningkomplexumban az Amerika Feszt-hez hasonló
rangos programok sokaságát rendezik, mindaz hozzájárulhat ahhoz,
hogy ez a gyönyörű objektum a
jövőben is jelenlegi funkciójában
szolgálja az embereket, a magyar
lóversenyzést – hangsúlyozta Dióssi
Csaba alpolgármester.
A forró július eleji nyári napokon
ezreket vonzott az első „Amerika
Feszt”. Remek zene, látványos programok, izgalmas bemutatók sora
szórakoztatta a szép számú nagyérdeműt… De akinek ez sem volt elég,
az felszállhatott a szomszédos repülőtérről induló sárkányrepülőre, helikopterre vagy motoros repülőre, hogy
a magasból csodálja a kék égbolttal
„átölelt” Dunakanyar régiót…
Az újdonság erejével ható látványosság, az óriási érdeklődés, a profi
szervezés, mind-mind jó esélyt kínál
a jövő évi folytatáshoz, ahhoz, hogy
Dunakeszi jó hírét öregbítse a nagyvilágban…
(VETÉSI)
FOTÓ: KESZIPRESS

Dunakeszi Polgár

19

gazdaság

Munkajog a gyakorlatban
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében
az olvasói igények szerint Dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg,
meghatározott tematika alapján a T. Olvasóink leveleit.

Dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata • (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
Olvasói kérdés: Egy üzletláncnál
dolgozom, és többször előfordult
már, hogy egy másik üzletbe kell
mennem dolgozni, mint ahova felvettek. Nekem ez nagyon kellemetlen, az utazás is sokkal hosszabb.
Megteheti-e ezt a munkáltatóm?
Munkaviszony létesítésekor munkaszerződést kell kötni a feleknek.
Ennek kötelező eleme többek között
a munkavégzés helye. Amennyiben a
munkaszerződés nem változó munkahelyen történő munkavégzésre szól,
a munkáltatója nem rendelheti ki Önt
más telephelyre. Ebben az esetben

munkaszerződésben kell módosítani a
munkavégzés helyét.
Ha a szerződésben változó munkahely szerepel, a munkáltató a dolgozót
egész működési területén foglalkoztathatja, és ezzel a belépéskor számolni
kell a munkavállalónak.
Olvasói kérdés: Egy kis helyi cégnél dolgozom, kölcsönt kértem a főnökömtől, mint magánember. Megbeszéltük, hogy részletekben adom
vissza. Ezt írásba foglaltuk. Én szeretnék munkahelyet változtatni, de a
főnököm azt mondta, akkor egyben
levonja a pénzt az utolsó fizetésem-

ből. Jogosan teszi? Így akkor én
szinte semmit sem kapok.
A munkabérből való levonásnak
csak jogszabály, végrehajtható határozat, vagy a munkavállaló hozzájárulása
alapján van helye, ettől érvényesen eltérni nem lehet.
A munkáltató levonja a munkabérből a munkabérelőleget is, de ebben az
esetben nem erről van szó.
Önök egy egyszerű polgári jogi
megállapodást kötöttek, azzal a munkabért nem terhelhetik.
Amennyiben a munkáltató mégsem fizeti ki a teljes munkabérét,

Ön nyugodtan fordulhat az illetékes
munkaügyi bírósághoz, ahol elmaradt
munkabér jogcímén keresetet indíthat
a munkáltatója ellen. Kérheti az összeg
kamatait, illetve az egyéb kárainak
megtérítését, az üggyel kapcsolatos
valamennyi eljárási, valamint ügyvédi
díjat.
Célszerű a peres eljárás előtt megegyezni, mert ilyen esetben a munkáltató a levont pénzösszeg többszörösét
köteles megfizetni.
Ilyen esetekben a közvetítői eljárások igénybe vétele tanácsolt.

Kínába készülnek a zeneiskola tanulói
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola fúvószenekara nemcsak helyi rendezvényeken lép fel, hanem külföldön is. Játszottak már
Dániában és Spanyolországban is, augusztusban pedig ismét útra kelnek - ez alkalommal Európán kívülre. A következő állomás
ugyanis Kína lesz. Untsch Kata és Popovics Katalin több mint öt éve járnak klarinétozni Dunakeszi zeneiskolájába. Mindketten
nagyon várják az utazást, mely során megismerhetik a kínai kultúrát, és megcsillogtathatják tudásukat a helyi közönség előtt.
– Mióta készültök a kínai fellépésekre?
Untsch Kata: Szeptember óta, hetente általában egy, mostanában két alkalommal gyakoroljuk a darabokat. Emellett
otthon is kell készülnünk annak érdekében, hogy jól szóljunk Pekingben. Lesz
egy háromhetes szünetünk júliusban,
augusztusban viszont már minden nap

fogunk gyakorolni. A legfontosabb esemény egy táncfesztivál lesz, így az iskola
néptáncosaival együtt utazunk majd.
– Hány zeneművet fogtok előadni?
Popovics Katalin: Összesen kilenc
darabbal készülünk, köztük lesz Ennio
Morriconétől a Nuovo Cinema Paradiso,
valamint Jacob de Haan-tól a Caribbean
Variation. Természetesen tradicionális
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magyar darabokat is előadunk majd, mint
például a Palotást. Az elkövetkező hetekben pedig két kínai művet tanulunk meg,
köztük a himnuszt is: ezzel szeretnénk
belopni magunkat a helyiek szívébe.
– Meddig maradtok Kínában?
Untsch Kata: Augusztus 15-én indulunk, és két hétig maradunk ott. Öt tanárral megyünk majd, mi, fúvósok nagyjából
harmincan leszünk, a néptáncosok pedig
húszan. Még nem tudjuk pontosan, hol
lesz a szállásunk, azt viszont igen, hogy
szeretnénk minél többet látni az országból: a Nagy Falat, az agyagkatonákat, és
a Nyári Palotát legalábbis mindenképp. Ki
tudja, eljutunk-e Kínába még egyszer.
Popovics Katalin: Szeptemberben
még azt hittük, Skócia lesz a következő úti
cél, de az igazgatónőnek, dr. Ruszinkóné
Czermann Cecíliának végül sikerült megszerveznie, hogy Kínába mehessünk. Az
ő kitartásának köszönhetően harmadik
alkalommal lépünk fel külföldön. A tavalyi,
spanyolországi „kiruccanás” is maradandó élmény volt a számunkra: útközben
jártunk Genovában, gyönyörködtünk a
kikötő fényeiben - de jártunk Monacóban
is, ahol láthattuk a Forma 1-es pályát, a
kaszinókat...
– Milyen volt a spanyolországi utazás?
Untsch Kata: Tavaly májusban voltunk ott, egész pontosan a Barcelona

melletti Santa Perpetua de Mogodában.
2007-ben mi adtunk szállást néhány katalán tanulónak, így tavaly mi lakhattunk
náluk. Megismertük, hogyan élnek ott a

el tudjuk olvasni. Ez a legfontosabb, amit
megtanultunk külföldi útjaink során.
DEBRECENI KRISZTINA

NYÁRI SZÜNET A
KÖNYVTÁRBAN
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
(2120 Dunakeszi Kossuth Lajos u. 6.)
2009. július 6-tól
augusztus 2-ig

az 1. Sz. Fiókkönyvtár
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
2009. augusztus 3-30-ig,

a 2. Sz. Fiókkönyvtár
(2120 Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
2009. augusztus 3-30-ig,
ZÁRVA TART.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
egész nyáron biztosítja a könyvtári
szolgáltatásokhoz való hozáférést.
Olvaóink olvasójegyükkel bármelyik könyvtárat látogathatják.

fiatalok: éjjel kettőkor akár még leckét is
csinálnak, reggel nyolc órakor pedig már
ébren vannak. Egy alkalommal pedig
lehetőségünk volt együtt játszani a helyi
zenekarral, amit sosem felejtünk el. Akkor éreztük igazán, hogy a zene tényleg
nem ismer határokat...
Popovics Katalin: Így van - bár más
nyelvet beszélünk, a kottát mindannyian

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik MAÁR TIHAMÉR nyugalmazott alezredes
utolsó útján velünk voltak, kegyeletüket személyesen vagy
lélekben lerótták, fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

kistérség

Futballakadémia indítását tervezik

A kistérségi összefogás előnyei
Orbán Viktor műfüves futballpályát avatott Mogyoródon
A Dunakeszi Kistérséghez nemrég csatlakozott Mogyoród Nagyközség Önkormányzata közel
80 millió forintos önerős beruházással műfüves labdarúgópályát épített. A sportlétesítményt
Orbán Viktor, a Fidesz MPSZ elnöke avatta fel. Az ünnepi eseményen Szűcs Lajos, a Pest
Megyei Közgyűlés elnöke és Dióssi Csaba, a Fidesz választókerületi elnöke millenniumi zászlót adott át Babicz László polgármesternek.
Óriási taps fogadta a legendás Aranycsapat játékosát, Buzánszky Jenőt, akinek kezdőrúgásával vette kezdetét az első mérkőzés, melyet az
FTC öregﬁúk csapata játszott az Orbán Viktorral felálló Mogyoród FC-vel.

A helyi közösség összefogásának, a sport ünnepe
volt ez a színvonalas rendezvény, melyen örömmel vettem részt – mondta Dióssi Csaba, aki fontosnak tartja a
kistérségi kapcsolatok erősítését, a tradíciók ápolását,
mely megnyilvánult az ezer éves megye rendszer fenn-

állása előtt tisztelgő millenniumi zászló átadásában is.
– Jóleső érzéssel töltött el, hogy Mogyoród, – mint
a Dunakeszi Kistérség legfiatalabb tagja, – ilyen színvonalas sportlétesítményt épített, mely remekül szolgálhatja a versenysport mellett az utánpótlás-nevelést is
– mondta elismerően. – A műfüves futballpálya az első
lépés egy hosszú távú sportkoncepció megvalósításának útján, melyet mogyoródi barátaink tervei szerint a
futballakadémia létrehozása követ. Bízom benne, hogy
a dunakeszi sportegyesületek is bekapcsolódnak majd
ebbe a programba. Erre jó esély van, hiszen a kistérség
települései mindinkább felismerik az együttműködésben,
az összefogásban rejlő lehetőségek jelentőségét.
Az alpolgármester jó példaként említette a közelmúlt
egyik nagysikerű rendezvényét, a III. Fóti-Futi amatőr
futóversenyt, melyen városunk csapata, Bottyán Tibor
önkormányzati képviselő, az egykori kiváló futó vezetésével remekül helytállt… Ám az igazi szenzációs szereplés a 11 éves Csjef Gergő Csaba nevéhez fűződik,
aki az 5 kilométeres távon felnőtt futókat is magamögé
utasítva állhatott fel a dobogó tetejére. A sportcsaládban
nevelkedő Gergő a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és
Gimnázium tanulójaként minden sportágban kipróbálja
tehetségét, s mindegyikben a legjobbak között jegyzik a

nevét. Négy éve judózik, s az éremgyűjteménye 2 ezüst
és 2 bronzérem. A labdarúgópályán is jeleskedik, hiszen
eddig 1 arany, 2 ezüst és 3 bronz medáliát vehetett át
csapattársaival együtt… Tizenhárom éves nővére, Zita
is tehetséges sportoló, aki idén az év sportolója lett.
Zita négy éve judózik, máris kétszeres kupagyőztes. A
judóban szerzett babérok mellett röplabdában egy arany
és egy ezüstérmet, míg kosárlabdában az aranyérem
mellé egy bronzérmet is sikerült „begyűjteni”. A fóti diákolimpián két aranyéremmel és egy ezüsttel büszkélkedő
fiatal lány a Fóti-Futi amatőrverseny 2 km-es kategóriájában a 400 induló között 6. helyen végzett. A Dunakeszin
élő Csjef gyerekek nagyszerűen képviselték városunkat
a kistérségi rendezvényeken, melyre méltán lehetünk
büszkék szüleikkel együtt, akik közül az ökölvívó édesapa, a moszkvai olimpián Magyarország színeiben lépett szorítóba.
Újabb tehetségek szárnybontogatásait segítheti a
képviselő-testület minapi döntése, mellyel támogatta,
hogy a DVSE pályázatot nyújtson be 5,2 millió forint állami forrás elnyerésére, melyből utánpótlás-nevelő központot építene ki a vasutas egyesület.
VETÉSI IMRE
FOTÓ: KESZIPRESS

Angolul tanulni örömmel is lehet?

Újabb kerékpárút
pályázat

Amíg az ember a munkáját lelkesen végzi, repül az idő és észre sem veszi, hogy vége a
munkaidőnek, sőt önként képes túlórázni. Az angoltanulástól meg időnként görcsbe rándul a
gyomra, néha úgy érzi, hogy csupa kudarc és önsanyargatás az egész.
Érdekes tapasztalat, de tény, hogy a nyelvtanulásra
néha úgy gondolunk, mint fárasztó, kellemetlen
m, hogy
tevékenységre. Már többször hallottam,
kiváló tanulmányi eredmények ellené-re az angol valahogy nem megy.
Teljesen más módszerre van szüksé-ge, mint amikor matematikát, történelmet, fizikát vagy biológiát tanul.
Ha reális célt tűz ki,
ha rendszeresen foglalkozik vele,
ha van kitől kérdeznie,
ha szán egy kis időt a tanulásra
és hatékony módszerrel tanul,
akkor bizony azt fogja észrevenni,
hogy halad, már el tudja mondani amit akar,
már egyre többet megért az angol beszédből.
És a sikerélmény motivál.

Elkezd rászokni az angoltanulásra, már alig várja,
hogy leülhessen, és foglalkozhasson vele.
Örömét leli benne.
„Függő állapotba” került, ezt veszi észre magán.
Ezt én is megtapasztaltam magamon. Eleinte nem volt kedvem tanulni, később meg
alig akartam letenni a nyelvkönyvet.
„Nahát, nem hittem volna, hogy örömöt
is szerezhet, ha az angollal foglalkozom!” – mondta egy tanulónk.
Ön is azzal foglalkozik szívesen, ahol
sikerélménye van, igaz? Ez érthető.
Miért ne lehetne ez az angol nyelv?
Jó tanulást kívánok!
Neményi András (angolul, németül, oroszul, olaszul és franciául beszél,
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagja, a RIAN 4 YOU Nyelviskola
alapítója)
www.nyelvmesternyelviskola.hu • info@nyelvmester.hu

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

Kerékpárút épülhet a Fő út mentén, valamint a Liget utcában, amenynyiben az önkormányzat erre vonatkozó uniós pályázata eredményes
lesz. A beruházás várható összköltsége 135 millió forint, melyhez a város 25 millió forintos önrészt biztosít
a jövő évi pályázati keretből.
Ez már nem az első ilyen típusú
pályázata a városnak, hiszen már
nyújtott be pályázatot a Fóti út menti
kerékpárút kiépítésére is, melynek
az eredménye még nem ismeretes.
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utazás

Solymosi László

Hong Kongban jártam
Csodálatos érzés, amikor egy szülőt gyermeke abban a nagyszerű élményben részesíti, hogy eljuthat a világ különböző tájaira.
Így jártam én is, lányom Hong Kongba hívott és ott tölthettem 16 felejthetetlen napot. Hong Kongban, több mint hétmillióan
élnek, a lakók 95%-a kínai. Jó tizenöt órás repülőút után a Lantau szigetén lévő reptérre érkeztem meg, ahol lányom várt.
Hong Kong 262 szigetből és a Kínához kapcsolódó szárazföldi (Kowloon)
részből áll, amelyet kiterjedt komprendszer, alagutak, hidak, és a metró köt öszsze. A Hong Kongról kialakult kép - „felhőkarcoló rengeteg” - ellenére, a terület
38%-a dombos - hegyes nemzeti park.
Én Hong Kong szigetén, a Sárgatenger partján emelkedő hatalmas házak
(20 – 30- 50 emeletesek) egyikében (27
emeletesben) a 16. emeleten laktam lá-

után, a 23 méteres szobor tövéből remek
kilátás nyílt a környező vidékre és a szobor alatt elterülő Po Lin Kolostorra.
Április 26-án Sheung Wang negyed
területén található hajókikötőből induló
légpárnás hajóval mentünk Makaóba a
családdal. Közel egyórás tengeri út után
érkeztünk meg. Megtekintettük a Szent
Pál Katedrálist, majd meglátogattunk
néhányat a Makaót annyira híressé/
hírhedté tevő kaszinókból, amelyekben

nyom családjával.
Úgy kezdődtek a napok, hogy az unokák reggel mentek a maguk útjára. Niki
nyolc órára ment le az iskola buszhoz,
és az vitte minden nap az angol iskolába
és délután 15 óra felé hozta újra vissza.
Márkkal reggelente együtt sétáltunk a
nem messze lévő óvodába, ahol 12 óráig
voltak a gyerekek, és a délutánt már otthon tölthette. A tengerparton játszóterek,
zuhanyzók, az illemhelyek találhatók,
melyek ingyenesek.
Lányommal (volt mikor az egész
család) felkerekedtünk és megmutatta
nekem Hong Kongot. Utunk egy részét
autóval tettük meg, itt baloldali közlekedés van, de mivel parkolási díjak igen
magasak, ezért ajánlatos a tömegközlekedést igénybe venni.
Április 22-én a Stanley piacra látogattunk el, amely népszerű turista látványosság piacával és a tengerparton sorakozó
éttermeivel.
Április 23-án Lantau szigetére látogattuk meg, ahol a drótkötélpályán, tengeren
és hegyeken át (kb. 5,7 km-es út után)
érkeztünk meg (30 perces út), a Tien Tan
Buddha szoborhoz. 100 lépcső megtétele

minden megtalálható, mondhatni városok a városban.
Április 28.-án a szárazföldi részre
mentünk metróval, ahonnan a tengerparton elterülő sétálóutcáról gyönyörű
kilátás nyílik Hong Kong sziget híres
kikötőjére. Ezután a tízezer Buddha-kolostorba mentünk, amely a város melletti
dombon épült 1950-ben. Fenyő és bambuszligeten keresztül vezető 500 lépcsőn
kapaszkodtunk fel a kolostor épületeihez
és rózsaszín pagodájához, amelyet
12800 Buddha-képmás díszit aranyozott
színben.
Április 29-én a Wan Chai-ban lévő,
R 66 nevű étterembe mentünk, amely
jellegzetessége, hogy lassan körbe forog. Másfél óra alatt tesz meg egy teljes
kört, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az
ötvenemeletes házakra, kikötőre és a
környező hegyekre. Az utcákon lévő emberek és autók apró pontoknak tűntek a
magasból.
Április 30. Hong kong belvárosában
jártunk, ahol van madár, virág, szárított
hal, étterem, bank, egyszóval állandó
nyüzsgés található a szűk utcákon.
A dombra épült városrészeken nagy
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szintkülönbségek vannak, gyaloglásra, lépcsőzésre kiválóan alkalmas. Ott
tartózkodásom alatt annyit lépcsőztem,
hogy jó pár évre letudtam a mennyiséget.
Városnézés után, fogaskerekűn mentünk fel Hong Kong sziget legmagasabb
pontjára, ahonnan ugyancsak gyönyörű
látvány tárult a kikötőre és Hong Kong
szárazföldi részére, valamint a környező
szigetekre.
Május 2 – Buddha születésnapja. Az
emberek a Buddha szobor előtt állnak
megsimogatják, két kezüket összetéve
hajolnak meg előtte, és hosszú füstölőket gyújtanak. Ezután a Stanley Piachoz
mentünk és ott hajóval egy órás utat
tettünk a tengeren, felejthetetlen élmény
volt.
Május 3. együtt a családdal a Tai
Tam Nemzeti Parkba mentük kipróbálni
a számtalan turista utak egyikét, amely
hatalmas vízgyűjtők, zöldellő erdők közepén vezetett. A páratartalom 70 % körül
van, nappal 27 fok van, csodálatos napsütéssel. Mindenütt tisztaság és rend. A
sétáló út mentén tornaszerek sorakoztak
táblákkal ellátva, hogy milyen gyakor-

hatalmas épülete és a Világűr Múzeum,
amely 1989 óta működik. A kompkikötőtől északra van a kereskedelmi kikötő
(Ocean Terminal), megépítésekor 1966ban ez a móló volt a leghosszabb létesítmény Ázsiában. 20 órakor Hong Kong
szigetéről egy húsz perces fényjáték
következett és mi ott álltunk több ezer
emberrel és gyönyörködtünk benne.
Május 6-a életem nagy élménye.
Elmentünk Niki iskolájába. Szünetre értünk oda, amikor becsengettek unokám
megfogta a kezem, beálltunk a sorba
és felmentünk az osztályába. Mint volt
pedagógus, nagy érdeklődéssel néztem
az ottani iskolai életet. Niki elsőosztályos, matematika óra volt, a gyerekek a
szőnyegen ültek, és kivetítőn követték a
tanárnő magyarázatát. Majd a tanárnő
szólt Nikinek álljon a nagypapa mellé. A
gyerekek angolul kérdeztek, és unokám
fordította nekem kérdéseiket, és amit én
válaszoltam, azt ő angolra fordította osztálytársainak – ezt a nagyszerű pillanatot
soha nem felejtem el. Majd a gyerekek
asztal köré ültek (iskolapad nincs) és
csoportos munkát végeztek. Az óra vé-

latokat lehet elvégezni rajtuk. A kínaiak
apraja, nagyja futott, tornázott, ez ott
természetes.
Május 4. – Este 19 óra után metróval mentünk át a szárazföldi részre. Az
óratornyot már messziről megpillanthattuk a kompkikötő mellett, jobb kéz felé
található. Mellette a Kulturális Központ

geztével távoztunk. Következett a kínai
(mandarin) nyelvóra.
Május 7. este, búcsú az unokáktól
és lányom kivitt a reptérre. Nehéz volt a
búcsú, de az a jó érzés fogott el, hogy
hazajövök. Júliusban ők jönnek másfél
hónapra. Már alig várjuk!
SOLYMOSI LÁSZLÓ

utazás

Kis országok nagy történelemmel

Málta kontra Magyarország
A közös kezdőbetűn kívül más is összeköti hazánkat Máltával, amely ugyanakkor csatlakozott
az Európai Unióhoz, mint hazánk: a számos fordulatban bővelkedő történelem és a vendégszeretet, amelyről a magyar emberek és a máltaiak is híresek.
Nemrég módunkban állt ezt megtapasztalni, amikor egy csoport hazánkfia megérkezett Luqa-ba, Málta
egyetlen nemzetközi repülőterére:
tüstént külön transzfer jött az utazókért, hogy mihamarabb eljussunk a
tengertől alig két utcányira fekvő szállodánkba.
Mivel már késő délután volt, csak
arra jutott időnk, hogy feltérképezzük lakóhelyünket, a turistákkal teli
Quawra kanyargós utcalabirintusát,
valamint végigsétáljunk a nyaralók
paradicsomának tekintett szomszédos városka, Bugibba pálmafás parti
sétányán.
Aznap este útiterveket szövögetve
tértünk nyugovóra, mi mindent szeretnénk feltétlenül látni ottlétünk röpke
egy hete alatt Málta számtalan látnivalója közül. Ugyanis amilyen kicsi a
területe (316 km2), olyan sok csapás
és fordulat jellemzi a történelmét –
ahogyan Magyarország történetét is.
Csakhogy, míg nálunk egyazon nép
sorsa kötődik a Kárpát-medencéhez,
Máltán számos népcsoport követte
egymást.
Máltán is sok nép vívott véres csatákat egymással
Igaz, hosszabb időt ölel fel a szigetcsoport históriája: már az időszámításunk előtti 5. évezredben – Szicíliából érkező – telepesek népesítették
be a szigeteket, s létrehozták azokat
a megalitikus építményeket, amelyek

közül több ma is áll, igaz, az idő vasfoga nem kímélte őket. Éppen ezért
ma már tetőt emeltek némelyik fölé
a máltaiak, hogy megóvják a további
pusztulástól ezeket az egykor szentélyként szolgáló alkotásokat.
Később ugyanúgy a népek csatározásának színhelyéül szolgált Málta,
mint hazánk. Ott nem a kedvező természeti adottságok, hanem a földrajzi
elhelyezkedés indukálta a csatározásokat: Európa és Afrika között félúton
elhelyezkedő szigeteket a tengeri kereskedelmi útvonalak közelsége tette
fontossá már ie. 1000 körül, amikor a
föníciaiak tették meg kereskedelmi
csomópontjukká Máltát. A szigetet
később a punok uralták, majd hatszáz
éven át a Római Birodalom fennhatósága alá tartozott - egészen annak
felbomlásáig, amikor is a bizánciak
uralma következett. Később, i.sz.
1040 körül arab telepesek népesítették be a területet.
1530-ban Rodoszról Máltára települt a Jeruzsálemi Szent János
Lovagrend. Ennek a korszaknak a
nyomát őrzi még ma is számos erőd,
valamint sok gyönyörű katedrális, a
kormányzói palota, és a Nagymesterek palotája. Ezen építményeket színes márványpadlók, brokáttal bevont
falak, szentek szobrai és festmények
teszik pompázatossá.
Az angol hatás a 19. századtól
érvényesül a szigeten – amikor Málta

brit koronagyarmat lett.
Ezután brit flottatámaszpontként is
szolgált, ami jelentős hatást gyakorolt
az ország gazdaságára is. Az elsősorban a partok mentén megtalálható
sok tucat erődítményt a II. világhá-

jó állapotban van – érdemes bemenni egyikbe-másikba, mert szépen fel
vannak újítva, és csodálatos kilátás
nyílik a tetejükről.
Kulturális hatások a népek olvasztótégelyében

ború idején is jól ki tudták használni
a harcok során. Bátor kiállásukért
a máltaiak megkapták az angol királynőtől a György-keresztet, amely
azóta is az ország zászlaján látható.
Az erődök nagy része egyébként igen

A sokféle nép jelenléte erőteljes
hatást gyakorolt a máltaiak nyelvére,
kulturális szokásaikra is. Ez okozza
például azt a furcsa érzést, ha az
ember egy máltaival próbál kommunikálni, hogy – bár a máltai mellett
az angol a hivatalos nyelv, és a plakátok, újságok mind angol nyelven
készülnek – olyan mintha egy olasz
beszélne hozzá angol nyelven, arab
akcentussal – s mindezt máltai nyelven… Érdekes és kissé zavarba ejtő
volt számomra, de persze ezt is meg
lehet szokni.
Az egymáshoz képest lépcsőzetesen épült házakat, az utcákon olaszosan keresztben kifeszített kötélre
kiteregetett frissen mosott ruhákat
és a lapos tetőkön száradó lepedők
látványát egyenesen imádtuk – a
bensőségesség, otthonosság érzetét
keltette.
TIHANYI-KONDA SZILVIA
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egészség-életmód

Dr. Lenkei visszavág
Június 22-én hétfőn Budapesten a Bástya étteremben
tartották meg Dr. Lenkei Gábor Egészségre ártalmas!
avagy Cenzúrázott egészség Magyarországon című legújabb könyvének sajtótájékoztatóját.
Frappáns választ adott az őt, és a vitaminokat ért támadásra Dr. Lenkei Gábor, a természetes egészségvédő
módszerek egyik legismertebb hazai képviselője. Dokumentumokkal támasztja alá, hogy kik a természetes
egészségvédelem magyar ellenségei. Legújabb könyve
Egészségre ártalmas! avagy Cenzúrázott egészség Magyarországon címmel jelent meg a napokban.

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!

A sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt évben
megengedhetetlen visszásságokat, jogsértéseket tapasztalt állami hivatalok, úgymint OÉTI, ÁNTSZ, GVH
részéről. Dokumentumokkal, hivatalos iratok másolatával,
a felelősök neveinek nyílt közzétételével mutatja be az érdeklődőknek, hogy milyen helyzetbe kerülhet az, aki szembeszáll a gyógyszermaffiával.

a hangsúlyt. Azt kell
elérni, hogy az ember
megőrizhesse,
megerősíthesse az
egészségét és soha
ne is jusson el odáig,
hogy az életét krónikus betegségek nyomorítsák.” „Cenzúrázott egészség- a
betegség-ipar futószalagján” című könyve 2003-ban jelent meg. Azóta több mint 130 000 példány kelt el belőle.
Tízezreknek tartott előadást betegség-egészség témában.
Új könyvét az olvasók már nagyon várták, amelyben
leleplez törvénysértő állami hivatalokat, dokumentumokkal, konkrét nevekkel.
(X)

Külön kitért arra, hogy nem természetes, hogy naponta
bevallottan 22 magyar ember hal meg gyógyszer mellékhatások miatt. Sajnálja, hogy az emberek nincsenek
tájékoztatva a gyógyszerek valódi hatásairól. Nem hibáztatja az orvosokat, mert az ő egyetemi tanulmányainak sem
volt része az egészség megőrzés, de az viszont igenis része volt, hogy három fajta gyógyszernél többet felírni egy
betegnek teljesen hibás, mert a mellékhatások és kereszt
mellékhatások miatt több bajt okozhatunk.
Ezzel szemben 2009-ben, hazánkban több mint 1 200
000 ember szed, több mint 10 féle gyógyszert. Dr. Lenkei
elmondta még, hogy az angol drog szó kitűnően kifejezi
a kábítószerek és gyógyszerek hasonló működési elvét,
hiszen ugyanezzel a kifejezéssel illetik az angol nyelvterületek a legális gyógyszereket és az illegális kábítószert.
Beszámolt arról is, hogy kivonult az üzleti életből,
és mostantól a kutatásnak, könyvírásnak és társadalmi tevékenységeknek szenteli idejét.
Dr. Lenkei Gábor orvos, 1986-ban diplomázott. Kutatóorvos, belgyógyász, szülész-nőgyógyász múlttal végül
szakított a hivatalos orvostudománnyal és új utakat keresett. „Felismertem, hogy a valódi megelőzésre kell helyezni

Már kapható az új
30, 60, 90 és 120 db-os 1000 mg-os
kedvezô árú C-vitamin!
Már 1490 Ft-tól!
Jöjjön be és érdeklôdjön eladóinknál!
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Üzleteinket megtalálhatja
a Fóti Cora Áruházban a Posta mellett
a Pólus Centerben a Tesco mellett
www.drlenkei.hu

(telefon: 06-27-395-220)
(telefon: 06-1-416-1188)

egészség-életmód

Elsózzuk az életüntek...
Társaságban élcelődtek a háziasszonyon: biztosan szerelmes, ha ennyire elsózta a levest. Ő
csodálkozott, hiszen eddig senki nem kifogásolta, hogy ez gondot jelentene. Az egyik résztvevő
megjegyezte, hogy ez baj, mert vérnyomás problémákat is okozhat a dolog. Igaz ez? – kérdeztük lapunk állandó kardiológus szakértőjét, dr. Metz Edit főorvos asszonyt.
– Sajnos van benne igazság. Az, ha
egy asszony szerelmes, az persze semmiképp nem baj, pláne, ha a párjába… A
gond a sózás körül van, amit úgy hisznek
sokan, hogy a magyaros ételek kötelező
velejárója. Denton A. Cooley, a világhírű
texasi szívsebész professzor írta az 1300
szakcikkének egyikében, hogy az ember
genetikailag kőkorszaki táplálkozásra van
programozva. Amikor még nem fedezte fel
a sót és kénytelen volt táplálékát anélkül
elfogyasztani – bár az ősember életkora
jelentősen kevesebb volt a ma élőkénél – a
szív és érrendszeri betegségek, a magas
vérnyomás ismeretlenek voltak számára.
Közismert tény, hogy az emberi szervezetnek a valóságos sóigénye nem több napi
5 grammnál. Öt évvel ezelőtt vizsgálták
ennek mértékét hazánkban és az országos kép akkor (is) lesújtó volt: a férfiak napi
18,3 gramm, a nők napi 14,1 gramm sót
fogyasztanak!

– Ezek szerint a dohányzáson, az alkoholon, elhízáson és a kábítószereken kívül
a sóbevitel is kockázati tényező?
– Valóban így van! Kutatások százai
igazolták: a sófogyasztás és a magasvérnyomás-betegség között ok-okozati összefüggés van! Vizsgálati adatok bizonyítják,
hogy a vérnyomás-emelkedést előidéző
sóbevitel küszöbértéke az 5 gram/nap.
Ennél nagyobb mennyiség bevitele a kutatók véleménye szerint meghaladja azt
a mennyiséget, amit az emberi szervezet
kezelni tud. Ebben az esetben ez a magasvérnyomás-betegség kialakulásának
meghatározó elemévé válik. Ebben természetesen közrejátszhat az is, ha a vese
genetikai vagy szerzett veseműködési hiba
következményeként nem képes eltávolítani
a szervezetbe került sótöbbletet. Amennyiben a napi sóbevitelt sikerül fent említett 5
grammos kívánatos mértékre csökkenteni,
akkor a vérnyomás értéke hipertóniásoknál

5/2 Hgmm-el, idősebb korban pedig 6,3/2,2
Hgmm-el csökken. Annyit jelent ez, hogy a
koszorúér betegségek, szélütés kockázatát 6-15 %-al is csökkenthetjük!
– Mi a gyakorlati megvalósítása a
sóbevitel csökkentésének?
– Nem az, hogy tegyük el az asztalról
a sótartót! Azonban csínján bánjunk vele!
Magyarország is bekapcsolódott az Európai Unió National Salt Initiative programjába, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy
az élelmiszerek sótartalmát csökkentsék 4
év alatt 16 %-al. Első lépésként a következő 12 élelmiszer csoport sótartalmát csökkentik: kenyér, húskészítmények, sajtok,
készételek, levesporok, reggeli cereáliák,
egyes halkészítmények, halkonzervek,
burgonyapehely és különféle fűszeres
falatok, éttermek ételei, kifőzdék termékei,
kiszállított készételek, szószok, fűszerkészítmények, ételízesítők és különféle burgonyakészítmények. Otthon is megvannak

a lehetőségeink. A gyakori sózás helyett
számtalan magyaros fűszer használatával
tehet ízletessé tenni étkeinket. És még egy
új eredmény, ami ebben a témakörben figyelemre méltó: a British Medical Journal
közelmúltban publikált tanulmánya szerint napi 150-600 ml tej, joghurt vagy kefir
fogyasztása 4-6 hét alatt 13/8 Hgmm-es
vérnyomáscsökkenést eredményezhet.
Egy egészséges módszerként ezt is érdemes kipróbálni, s ha már mindenképpen
ragaszkodni szeretnénk a só használatához, akkor a csökkentett nátriumtartalmú
(hiszen a konyhasó nátriumklorid) tengeri
és növényi sókészítményeket használjunk
és ajánlott a csökkentett nátriumtartalmú
ivóvizek fogyasztása is.

Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG vizsgálatokra bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. A Dunakeszi Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pedig
16.00-18.30 között történnek a vizsgálatok. Megnyílt a gyermekkardiológiai szakrendelés is! Bejelentkezés a fenti telefonszámon lehetséges.

PANDA CSALÁDI NAPKÖZI
Dunakeszin induló családi napközink
augusztus végétõl folyamatos felvételt hirdet
1,5-7 éves gyermekek részére.
Kínálatunk:
- egész napos gyermek felügyelet,
- néhány órás gyermekmegõrzés,
- szakképzett pedagógus,
- készségfejlesztõ, zenei, mûvészeti,
mozgásfejlesztõ foglalkozások,
- igény esetén játékos angol oktatás
anyanyelvi tanárral,
- kis létszámú csoport,
szeretet teljes,
családias környezet.

Részletekrõl érdeklõdjön
az alábbi elérhetõségeken:
Huszkáné Alexandrov Andrea
Tel: 06/20 9743-259
E-mail: a.alexandrov@hakft.hu
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Garabonciás a 87. Magyar Derby győztese
A Kovács-istálló sikerét hozta az idei verseny
Overdose csodálatos budapesti gálája és a június 16-20. között rendezett, a világ leghíresebb lóversenye, az ascoti futamok televíziós közvetítése
ismét ráirányította a hazai publikum ﬁgyelmét a magyar lóversenyzésre. Noha a június 28-án futott, 87. Magyar Derby miliőjét, a fogadók ünnepélyességét, a hölgyek és urak eleganciáját nem lehet, és talán nem is illő összehasonlítani az óriási tradíciókkal rendelkező ascoti versenyek
varázslatos szépségével, de jól kitapintható volt, hogy a Kerepesi úti pálya közönsége is igyekszik lépést tartani e csodálatos világ etikettjével.
A pesti verseny színes forgatagában fedezhettük fel az egyik futam fővédnökét, Dr.
Gráf József minisztert, ott volt családjával
együtt Habsburg György, az elmaradhatatlan Farkasházy Tivadar, Kőbán Rita, Vértes
András, Hajas László, Rudolf Péter és még
számos ismert személyiség a több ezres
lelkes nézővel…
A nap kilencedik futama volt a 87. Magyar Derby, melyre 19 lovat neveztek, de
végül tizennyolc állt be a rajtgépbe. A magyar lóversenyzés emelkedő rangját jelzi,
hogy a mezőnyben német, francia, angol

azoknak a tábora, akik a német Limoncello
és a francia Windsor győzelmét tippelték.
A Kerepesi úti pálya esővel áztatott zöld
pázsitján hatalmas küzdelmet vívtak egymással lovak és zsokék. A Magyar Derby
rangjához méltó gigászi küzdelem győztese az ESDE Bt. kiválósága, Garabonciás
lett, nyergében a kiváló bolgár Stanislav
Georgievvel. Másodikként – igazi meglepetésként - Csillaghullás galoppozott át a
képzeletbeli célszalagon Stefan Budoviccal.
Harmadikként a nagy esélyesnek tartott Dr.
Guru futott be az olasz Tellinivel.

lovak is starthoz álltak nyergükben az európai lóversenyzés zsoké fenoménjaival. A
2400 méteres táv egyik nagy favoritjának a
rövid távon sikert sikerre halmozó Dr. Gurut
tartotta a szakmai közvélemény, noha ilyen
hosszú távon még nem indult. Jelentős volt

A 87. Magyar Derbyt nyerő ló tenyésztőtulajdonosa Siklósi Tamás, trénere pedig az
a Kovács Sándor, aki lovasként 13-szoros
champion, kétszeres derby győztes volt.
Az aktív lovaglással tavaly hagyott fel a fiatal idomár, aki a nap nyertese lett, hiszen

a derby győzelem és a harmadik helyezés
mellett idomítottjai megnyerték a Babiéka
Díjat, valamint a nagy sprint és hosszú távú
versenyt. Az egykori sikeres zsoké idomári
pályája is rendkívül bíztatóan indul, hiszen
már tavaly, az első tréneri évében lova
második lett a derbyn, idén pedig parádés
győzelmet aratott.
- Nagyon boldog vagyok, ez fantasztikus siker – mondta másnap az alagi pályán.
Kovács Sándor bízott lovai képességében
és az elvégzett munka minőségében. A
tréninget nehezítette a gyakori esőzés, a
pálya mély talaja, ami sokat kivett a lovakból. – Ennek ellenére optimistán készültünk
az év nagy versenyére. Megvallom, az én
favoritom Garabonciás volt, mert kiváló az
állóképessége, nagyon jól futotta a korábbi
versenyeket is. Sokakkal szemben én egy
kicsivel kevesebb esélyt adtam Dr. Gurunak,
mivel még hosszú távon soha nem futott.
Sprintversenyeken remekelt, 1600 méteren megnyerte a Nemzeti Díjat, de 2400
méter újdonság volt számára – összegezte
a tapasztalatokat a Derby nyerő tréner, aki
maximálisan elégedett volt a bolgár zsoké,
Stanislav Georgiev teljesítményével, aki
igazi profiként követte az idomár taktikai
utasításait.
Kovács Sándor elismeréssel beszélt a
saját tenyésztésű Garabonciás tulajdonosáról, Siklósi Tamásról, aki nagyon sokat áldoz
lovaira. – Boldog vagyok és reménykedő, a
87. Magyar Derby megnyerése nagyon nagy
erőt ad a magyar lóversenyzés felemelkedéséért vívott küzdelmünkhöz. Bízom benne, hogy a köztudatban is elismertté válik a
magyar lósport – mondta a sikeres tréner.
Ezt a nemes küzdelmet segítheti diadalra a betegségéből mielőbb felépülő
Overdose újabb világhírű győzelmeivel…
VETÉSI IMRE

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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A Derby
A Derby több mint kétszáz évre viszszatekintő esemény, ami természetesen
Angliához köthető. Történt, hogy 1780-ban
két angol úr fogadást kötött egymással, melyikük lova a gyorsabb. Urakhoz méltóan a
tét nagy volt, de megegyezésük alapján a
vesztes lett az évről évre megrendezendő
futam „keresztapja”. A versenyben Lord
Derby lova maradt alul, így ő a busás jutalomtól elesve a világ egyik legismertebb
lóverseny futamának lehetett a névadója
– idézte fel a régmúlt történéseit Kalászi
Ferenc a Lóversenylap című kiadványban a
87. Magyar Derby felvezetéseként.
A futamban csak három éves lovak állhatnak starthoz, a verseny távja másfél angol mérföld, azaz 2400 méter. Ettől a világ
több pontján eltérnek, de Magyarországon
a kezdetektől napjainkig a klasszikus távon
futják.
Magyarországon 1921-ben Alagon rendezték az első Magyar Derbyt, a versenyt
Vatinius (Nagy G.) nyerte.
A Magyar Derby legjeinek elit csapatát
16 győzelemmel Aperianov Zakariás vezeti
a trénerek között. A legendás idomár nyomdokaiban járó Ribárszki Sándor, napjaink
csodalova, Overdose trénere 4 diadallal
büszkélkedhet. Őt követi a dobogó harmadik fokán ugyancsak 4 győzelemmel Szigeti
Nándor.
A lovasok mezőnyében 9 Magyar Derby
győzelemmel az 1941-es születésű Vas József viszi el a pálmát, aki emellett hármat a
cseheknél is nyert. Az ugyancsak 12 Derbyt
nyerő legendáshírű Esch Győző ötször
nyerte meg a Magyar Derbyt, hatszor Bécsben, egyszer pedig Prágában diadalmaskodott. A két zsoké fenomént holtversenyben
két csillogó tehetségű lovas, Gutai János és
Keszthelyi István követi 4-4 győzelemmel.
V. I.

felhívás

FIGYELEM! FELHÍVÁS!
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a JUHÁSZ-ŐR Vagyonvédelmi Kft.

2009. augusztus 10-től teljes körű ellenőrzést végez
DUNAKESZI városában.
A DMRV Zrt. azon Fogyasztóinak, akik a csatornahálózatot eddig anélkül használták, hogy erre a szerződéskötési
szándékukat jelezték volna, felajánlja annak lehetőségét, hogy pótlólag az alábbi kedvezményes feltételekkel szerződést kössenek:
Akik 2009. augusztus 6-ig bejelentik a Duna Balparti Üzemigazgatóságon
(Vác, Derecske u. 4/A.) annak tényét, hogy már igénybe veszik csatorna szolgáltatásunkat és megfelelnek az elvárt műszaki
feltételeknek, a megelőző 2 leolvasás által rögzített m3 adatok figyelembe vételével elkészített csatorna és környezetterhelési
díj számla kiegyenlítése fejében mentességet kaptak az eddigi többlet szolgáltatási díj megfizetése alól.
Azon Fogyasztóinknál, akik nem élnek ezen lehetőséggel és ellenőreink észlelik a szabálytalanságot, az érvényben
lévő törvények alapján, 5 évre visszamenőleg kivethetjük a szolgáltatás ellenértékét. Amennyiben hitelt érdemlő
számlával bizonyítja, hogy ezen idő intervallumon belül csatlakozott a hálózatra, úgy addig az időpontig készítünk
pótszámlát, amíg a rácsatlakozás ténye bizonyítást nyert.
Jó érzésű Fogyasztóink figyelmébe ajánljuk ezen felhívásunkat, mellyel élhetnek a
DMRV Zrt. DUNA BALPARTI ÜZEMIGAZGATÓSÁGUNKNÁL (2600 VÁC, Derecske u. 4/A.)
Vác, 2009. július 14.

DMRV ZRT.
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Dunakeszi Kinizsi
eredményes bajnokságot zárt

Az 1960-as években volt, hogy
a Kinizsi labdarúgó csapatánál két
felnőtt csapat is indult a bajnokságban. Most a 2008 – 2009. bajnoki
évben is két felnőtt csapattal indultak.
A bajnokság befejezése után
Leboniczki Imre edzővel beszélgetek, ő 2002-től dolgozik a Kinizsi
labdarúgó csapatánál.
– Értékeljük az elmúlt évi bajnokságot, úgy sikerült, ahogy
terveztétek?
– A Pest megyei II. osztályban
induló csapatunk azt hozta, amit
elterveztünk és sikerült kiharcolni a
6. helyezést és ez feljutást jelent az

I/B bajnokságba. A teljesítmények
értékelésénél a kapusok közül
ősszel végig Virág Laci védett, tavasszal visszaigazolt Őrbottyánból
a 23 éves Király Norbertet, az ő teljesítménye elég rapszodikus volt,
mellette a 22 éves Mezei Gábor
„Pepe” másodszámú kapusunk
eredményét emelném ki. Tavasszal
sikerült a védelmet megerősíteni,
Sintár Marci remekül megoldotta
hátsó, középső védő szerepkört,
Horváth Imi beállósként végig nagyszerű volt, jobb oldalon Kovacsik
Dániel jól játszott, a baloldal védői
posztot sikerült megoldani azzal,
hogy Volent Csabát leigazoltuk.
A csatársor Balai – Sütő kettős
együtt, 49 gólt rúgott. A csapattól
a következő bajnokságban azt a
szereplést várom, hogy erős középcsapat legyen. Erősödni főleg
rutinba kell a fiatal csapatunknak.
Két erős góllövő csatárral rendelkezünk (a képen az edző a két

gólerős csatárral) Sütő Zoltán, aki
a Vésnök csoportban első lett 30
góljával, harmadik helyen végzett
21 góljával Balai Tamás. Szívből
gratulálok nekik!
Különleges igények nincsenek,
itt nincs prémium, meccspénz, benzinpénz, egyszóval semmi nincs,
mindenki a saját örömére focizik.
A második csapatunk a 7. helyen
végzett, szerepük, hogy biztosítsák
az utánpótlást. Az ifi csapatunk 4.
helyet szerezte meg.
Azt a támogatást, amit eddig
kaptunk, reméljük ezután is megkapjuk. Németországból hazaköltözött a 32 éves Varga Zoltán, ő
lesz az ifi csapat edzője. U 12 éveseknél, Budapest kiemelt bajnokságban, Bánki Teréz edző vezetésével megnyerték a bajnokságot.
Az öregfiúk csapata a váci körzeti bajnokságban 8. helyen végzett. A Vasutas – Kinizsivel ősszel
egyesült, miután kiutáltak minket a

Apróhirdetések
• Látnok-jósnő. Telefon: 06-30/350-95-65.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmennyezetek
építése, stb. 30-3864-456.
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény
szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder,
termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan
hívható: 06-30-623-1481, 27-337-353.
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, lamináltpadlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást.
Telefon: 06-70-505-1177.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással,
fóliatakarással, akár azonnali kezdéssel.
Telefon: 20/442-9570, 06-1/369-6674.
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a négycsillagos
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Vasutas pályáról. Kinizsi öregfiúk is
megfogyatkoztak és így egyesült a
két csapat, a Kinizsi pályán normális körülmények között kaptak játéklehetőséget, jó pályával együtt.
Szereplésünk felemás, de így is elégett vagyok az elért helyezéssel.
Vasutasnál nőttünk fel és puszta
kézzel raktuk be a betonelemeket
és tettünk már annyi a Vasutasért,
hogy ne követeljenek tőlünk többet.
Ne kívánják, hogy a lenti bokatörő
pályán tönkretegyük magunkat, és
még fizessünk több tízezer forintot.
A hazai szereplésért 15-20 ezer forintot kellett volna mérkőzésenként
fizetni. Az edzések július 14-én
kezdődnek.
– Kik segítettek a munkádban?
– Kiss Zoltán ősszel segített, tavasszal Király Béla, Varga Istvánné
Edit technikai vezető és a szertáros
Farkas Istvánné – Évike -, mindenben nagy segítségünkre volt.
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ
Hotel „M”-ben. Bővebb információ: 06-52/557-050,
www.hotel-m.hu
• 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.
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítás megoldható!
Tel.: 27/337-353; 30/463-4070.
• A Dunakanyar régiójának Cronos társkereső
irodái Vácon és Dunkaeszin. Előzetes telefonos
egyeztetés a 06-20/566-5047-es számon 14 órától.
• Mellékjövedelem kötetlen munkaidőben!
Oriflame svéd tisztálkodó szerek és kozmetikumok forgalmazásához társakat keresek.
Telefon: 06-20/366-9432.
• Bármely fájdalmait azonnal is, vagy véglegesen
csillapítva! Próbálja ki.
Érdeklődni lehet: 06-30/350-9565.
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Aranyérmes a Vasutas
A Vasutas felnőtt labdarúgó csapata legutóbb a 2000-2001 Váci Körzeti Bajnokságban végzett az élen, most a 2008-2009 bajnoki évben 11 pont előnnyel
– Biatorbágy előtt – aranyérmes lett, a Pest megyei I osztályban. Az érmeket
Németh Mihály a Pest megyei Labdarúgó Szövetség képviselője adta át a DVSEDiósd győztes mérkőzés után.
„Dunakeszi Vasutas SE csapatának
a 2008-2009. évi Pest megyei I osztályú
labdarúgó bajnokság R-PC Planet csoportban elért I. helyezése elismeréseként”
állt az oklevélen. A csapat nevében a kupát Madar Tamás csapatkapitány vette
át. A játékosok, valamint Gyetván András
elnök, Szalma László technikai vezető,
Nazáth György gyúró pedig aranyérmet.
A Vasutas 1927-ben indult először bajnokságban és azt akkor meg is nyerte. Az
elmúlt 82 év alatt tizenkétszer szereztek
aranyérmet.
A csapat edzője a 35 éves Schwarcz
Zoltán. Zoltán 1992-2006 között NB I-es
középpályás játékos volt 212 mérkőzéssel
és 22 góllal. Az edzőség mellett a Nógrád
megyei Berkenye csapatában játszott és
ott csapata 2. helyen végzett.
– Életedben először vagy edző a
felnőtt csapatnál, gondoltad, hogy ilyen
sikeres lesz a bemutatkozásod?
– A bajnokság augusztus 9-én indult,

én nyolcadikán vettem át a csapat edzését. Majnik János edző megkért, hogy
segítsek neki a szakmai munkában és én
örömmel vállaltam, továbbra is élveztem
Jani bácsi támogatását, segítségét. A cél:
maradjunk ott az élbolyba, mindenképpen
a feljutás volt a végső cél. Az első időben
kevés játékossal vágtunk neki, az őszi
szezonban a 3. helyen végzetünk. Télen
Majnik János segítségével sikerült jó játékosokat leigazolni: Erdélyi Jánost, Mikesy
Xavért, Jávor Imre személyében, én is
három fiatalt hoztam.
– Hogyan alakult a bajnokság az
aranyéremig?
– A problémák ellenére ősszel jól
rajtoltunk, tíz mérkőzésen át veretlenek
maradtunk, majd jött Üllő és a Viadukt vereség. Ősz végén jó pár pontot elhullajtottunk, így is a 3. helyen végeztünk, fájó volt
Tápiószecső ellenei 1-1-es eredményünk,
a gólt egyetlen támadásból a 92. percben
kaptuk.

Tavasszal időben el tudtuk kezdeni
a felkészülést. A csapatunk erőssége a
tizennyolc minőségi játékos. Siker március
29-én kezdődött, Felsőpakonyban, a vérbeli rangadón jó játékkal, Rozinka góljával,
megnyertük a mérkőzést, ez az egy veresége volt a hazai csapatnak. Itthon Pilis
ellen 2-1, Tárnokon 2-0 győzelem után a
csapatom hét ponttal vezette a tabellát.
Ekkor éreztem (éreztük), hogy megnyerhetjük a bajnokságot. Játékosok közül
Lőrincz lett a gólkirályunk, annak ellenére,
hogy az edzéseket lazábbra vette, kissé
hanyagolta, kevesebbet nyújtott, több gól
volt benne. Tavasszal szép sorozatot zártunk, a tizenöt mérkőzésből 12 győzelem
két döntetlen és június 6-án Tápószecsőn
szenvedtük el az egyetlen vereséget. A
játékosok közül Prukker Attilát, és a fél
szezonban nyújtott teljesítményéért Jávor
Imrét emelném ki.
– lyen siker után hogyan alakul a
csapat és az edző sorsa?

– Tudtommal a csapat indul az NB
III-as bajnokságban. Az elnök úr nem
tájékoztatott semmiről (beszélgetés július
3-án történt), ő tudja, ő dönti el….
Természetesen én továbbra is szeretnék játszani, még legalább egy évet,
annak ellenére, hogy a jobb térdem ötször,
a balt pedig kétszer műtötték.
A munka mellett a labdarúgás közelében szeretnék maradni, mert nagyon
szeretem.
– A siker fényében, nem kerestek
meg?
– Mindenki azt hiszi, hogy itt maradok
Dunakeszin, de ez nagyon képlékeny.
Amíg az elnök úrral nem tudok beszélni,
addig én sem tudok lépni.
A Vasutas július 15-én kezdi el a felkészülést az új bajnokságra, az NB III-as
szereplésre.
Gratulálunk az elértekhez, és további
sikereket kívánunk a csapatnak!

KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ
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Pincérverseny

Strandröplabda

Minden évben hagyományosan
megrendezik a séfek, igazgatók, főpincérek, pincérek országos futóversenyét.
A kezdeményezés húsz éve Franciaországból indult el, Magyarországon 2005
óta rendezik meg ezt a versenyt, minden
év tavaszán. Kovacsik Dániel a Royal bár
főpincére, az elmúl négy évben legyőzhetetlen volt.
– Az idei versenyen immáron háromszoros győztesként indultál, mit
vártál magadtól?
– Magyarországon öt éve rendezik
meg ezt a versenysorozatot – mondta
Dani a Kinizsi-Mogyoród győztes labdarúgó mérkőzés után. Győzelmet vártam
magamtól, sikerült. Az elsőn nem indultam, de utána minden évben ott voltam
és nyertem. Jó érzés győztesként visz-

49 csapat, jó rendezéssel

Sporthírek röviden
Labdarúgás
Pest megyei I osztályban szereplő
Vasutas eredményei:
DVSE-Viadukt 0-0
Tápiószecső-DVSE 4-1 (Gyetván A)
A tavaszi veretlenségi sorozat, ezzel a
vereséggel megszakadt.
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szavonulni, és örülök, hogy mind a négy
versenyen, amelyen elindultam nyertem.
– Mi volt a verseny távja és feladata?
– A verseny távja 1,5 kilométer, egy
tálcán egy whiskys és két unikum pohárban lévő folyadékkal együtt kellett befutni.
Az idei versenyen szoros volt a küzdelem,
és én ezzel a csúccsal befejeztem – tette
hozzá gyorsan.
– Jutalom?
– Teljes ellátással Romába mehetek,
június 18-22 között.
Gratulálunk főpincér úr!
SOLYMOSI LÁSZLÓ
DVSE-Diósdi TC 2-0 (Prukker, Erdélyi)
Győzelemmel zárta bajnokságot a Vasutas.
Kinizsi első csapata sikeresen fejezte
be a tavaszi szereplést.
Dunakeszi K.-Mogyoród 4-0
(Sütő 3, Kéri)
A második csapatuk
Pilisszánátó-Dunakeszi K. II 0-1 (Váradi)

S. L.

A Kinizsi sporttelep június 6-án - csodálatos időben - megtelt a strandröplabda sportolóival, és a sportág rajongó nézőivel. Ekkor játszották a Pest megyei II.
osztályban az utolsó hazai bajnoki mérkőzést és a kinizsis fiúk Mogyoród ellen
4-0-ra győztek. Az idei első fordulóban
az amatőr strandröplabda bajnokságon
49 csapat indult (15 férfi, 23 nő és 11 vegyes páros). A rendezvényen megjelent
Didász Ernő a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, a megnyitója után, megkezdődtek a küzdelmek. A mérkőzések egy
szettesek voltak és 21 pontig tartott. A
részvevők Budapestről, Pest megyéből,
sőt Debrecenből és Dorogról… is érkeztek játékosok. A Dunakeszi Strandröplabda bajnokság fő támogatója a spanyol
Cervantes, a Városi Sportbizottság, valamint a média partner Contax rádió.
A versenyt megtekintette a 77 éves
Serényi Tamás úr - NB I-es röplabdázó
volt, 1968-80 között a magyar ifjúsági
válogatott edzője, majd 1992-2002-ig
Ausztriában volt az utánpótlás válogatott
edzője – és a versenyről nyilatkozva elmondta:
Nagyszerű küzdelmeket láthattunk,
sportszerű légkörben, magas színvona-

lon, a játékosok színvonalas küzdelmeit
láthattuk, és a rendezés is kitűnő volt.
Folytatás június 27-én a második fordulóval, majd július 18-án, és augusztus
15-én találkoznak a csapatok a Kinizsi
Sportpályán.
Győztesek az első fordulóban:
Férfiak: Novák Tamás-Szele Péter
(Dorog)
Nők: Sztankó Kinga-Bucsánszky
Nóra (Bp)
Vegyes páros: Sarnyai ZsoltSarnyainé Takács Borbála (Gödöllő)
Második fordulóban:
Férfiak: Pintér Gergő-Borbás Tibor
(Bp)
Nők: Szűcs Kinga (Leányfalu)-Bálint
Melinda (Bp)
Vegyes páros: Németh NicolettSzamosi Balázs (Bp)
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Atlétika
Óriási siker
Június 16-án Budapesten az UTE
pályán megrendezésre kerülő Országos
Serdülő Csapatbajnokságon a fiú csapat aranyérmes lett – mondta büszkén
Maracskó Pál vezetőedző. A csapat
tagjai: Molnár Gergely, Molnár Attila,
Hernádi Ádám, Borszéki Péter, Rády

Zoltán, Bundy Gergely, Czéh Bence.
Az eredmény azért óriási, mert tíz olyan
egyesület végzett mögöttük, akiknek
sokkal jobb felkészülési lehetőségeik
voltak (műanyag atlétika pálya) és több
edző készítette fel a versenyzőket. Sőt
van köztük olyan csapat is, aki állami támogatásból működik.
Edzőink: Elek György, Szauer Pál és
jómagam. További eredményeink, a Székesfehérváron megrendezésre kerülő
Ifjúsági Országos Bajnokágon: kalapács-

vetésben 3. Dányi Tímea … 5. Vadkerti
Edina.
Junioroknál kalapácsvetésben: 5.
Láda Fruzsina.
Az U 23 évesek Országos bajnokságán, hármasugrásban: 1. Szebeni Ádám
(tavalyi győzelmét megismételve). Tudja
Éva magasugrásban 3., hármasugrásban: 4. és 100 m gátfutásban 6. helyen
végzett.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Az eső sem zavarta a röplabdásokat
Június utolsó szombatján rendezték meg a négy állomásból álló Dunakeszi-Cervantes strandröplabda bajnokság második fordulóját a
Dunakeszi Kinizsi strandröplabda pályáin. A kiváló sportolókat a hétvégére ígért vihar sem riasztotta vissza a játéktól, így az előző versenynaphoz hasonlóan most is hangulatos és nívós meccseket láthattak a kilátogatók.
Az előző fordulóhoz hasonlóan most
is közel ötven páros gondolta úgy, hogy
június utolsó szombatján a strandröplabdát választja. A meteorológusok nem
jósoltak túl jó időt erre a napra, így a
szervezőkben felmerült a halasztás gondolata is, melyre végül nem került sor. A
rendezők profi munkáját mutatja, hogy a
helyszínen egésznap figyelemmel követték az időjárás radar és műholdképét és
szinte percre pontosan meg tudták mondani, mikor érkezik meg Dunakeszire az
égi áldás.
Az első esőszünetre fél kettő körül

került sor, ami nem tartott tovább tíz percnél. Ekkor már javában folytak a mérkőzések a három strandröplabda pályán.
Igaz, többen aggódó tekintettel nézték
az eget, de akadtak olyanok is, akik kerek perec kijelentették, hogy őket bizony
az eső sem zavarja a játékban. Ezután
a strandröplabdázás nem tartott sokáig,
mert egy óra múlva egy félórán át tartó
zivatar szakította félbe a játékot, melynek
következtében a szervezőknek gyorsan
át kellett alakítaniuk a verseny lebonyolítását, amit a versenyzők egytől egyig el
is fogadtak.

Miután alább hagyott az eső tovább
folytatódtak a küzdelmek, majd következhettek a kategóriák döntői. A férfiak
fináléjában az előző forduló győztese
a Novák-Szele páros ezúttal a PintérBorbás duóval mérkőzött meg és fordulatos találkozón némi meglepetésre
21-19-es aranyú vereséget szenvedett.
A női párosok versenyét nagy fölénnyel a
Szűcs-Bálint összetételű duó nyerte, míg
a vegyes döntőben a „Megüssem, vagy
ne üssem” elnevezésű csapat diadalmaskodott nagy izgalmak közepette.

Ezen a változékony időjárású napon
kiderült, hogy a strandröplabdásokat sem
az eső, sem az erős szél nem zavarja.
Fanatikusok! Ezek az emberek nem
szimplán szeretik, hanem egyenesen
imádják ezt a szép sportágat még a játéknapon tapasztalt irreális körülmények
között is. Azért reméljük a következő, júliusi fordulóban már igazi nyári idő várja a
strandröplabda szerelmeseit. Egy biztos:
érdemes lesz akkor is kilátogatni a Dunakeszi Kinizsi pályájára.

NAGY ATTILA

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

Dunakeszi Polgár
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