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„Emlékeznünk kell…”„Emlékeznünk kell…”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett a város. A Kegyeleti parkban rendezett ün-
nepségen Tóthné Czimmermann Judit, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatónője mondott beszédet.
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Gördülj be a Duna Plazába november 6-29. 

között, ahol megnyitottuk az Északi Pályaudvart! 

Vasútmodellek és más vasúti 

különlegességek várnak téged és a család többi 

tagját is. További részletek a 

www.dunaplaza.hu weboldalon!

Támogassuk együtt az                           munkáját!

V Á R O S I  M A G A Z I N

IX. évfolyam 11. szám, 2009. november

Megjelenik havonta 12.000 példányban

Kiadja: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.

Kiadó-főszerkesztő: Vetési Imre

Szerkesztőség: 

2600 Vác, Köztársaság út 5. I. em.

Tel.: 06-27-502-390, Fax: 06-27-502-391

Mobil: 06-30-342-8032

E-mail: keszipress@invitel.hu

vetesi.imre@gmail.com

Internetes elérhetőségünk:

www.dunakanyarregio.hu

A lapot támogatja: 

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Tördelés - tervezés:

Kargl Ludwika 

Front Grafika Kft.

Nyomda: 

Garmond Press Nyomdaipari Kft.,

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.

Hirdetésfelvétel:

• A szerkesztőségben a 06-27-502-390 és a 

06-30-342-8032-es telefonszámokon

• Brumár György: 06-27-332-859, 

06-70-574-5530 • hydroprint@invitel.hu

• Uno Reklám: 

Kisbán Renáta, 06-20-319-5213

• Front Grafika Kft.: 

2600 Vác, Naszály út 18., 06-27-502-120

• Dunamenti Vállalkozók Ipartestülete: 

Dunakeszi, Táncsics M. út 26., 

Telefon: 27-342-217

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 

beküldött írásokat – a tartalom lényegi megvál-

toztatása nélkül – szerkesztett formában közölje. 

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk 

vissza.

A sajtónyilvánosság szellemében azon írásokat 

is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a 

szerkesztőség. 

Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirde-

tések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért 

felelősséget nem vállal!

Dunakeszi Polgár

A Dunakeszi Polgár 
terjesztésével kapcsolatos 

észrevételeit, például: 
- ha nem kapja rendszeresen,

- ha egy példánynál többet kap, 

- ha bárhol halomban lerakva látja,

- stb.

kérjük jelezze 
szerkesztőségünknek!

Tel.: 06-30/342-8032



mi Bizottságot. „Csoma Attila gyűjtőmunkájának 

köszönhetően tudhatjuk, hogy harcálláspontokat 

alakítottak ki a Fő út mentén, hogy Dunakeszin át-

vonult Mindszenty József hercegprímás és kisebb 

harcok is zajlottak városunkban és néhány hétig 

orosz helyett német nyelvet tanultak az iskolások”, 

mondta az igazgatónő s megemlékezett a város 

hősi halottairól is, akik neveit emléktáblák őrzik. 

Beszélt az eltiport forradalmat követő vészterhes 

megtorlásról, majd befejezésként a következőket 

mondta: „A mi felelősségünk óriási, Valóra kell vál-

tanunk 1956 boldog életről szőtt álmait a szabad és 

büszke nemzetről, igazságról, az emberi élet tisz-

teletéről, méltóságáról.” Napjainkra utalva kijelen-

tette: „ Szociális válság, tömeges elszegényedés, 

munkanélküliség, eladósodás, kiszolgáltatott ma-

gyar gazdaság, adókkal megfojtott kisvállalkozás-

ok, máról holnapra élő kisemberek, tíz körmével 

hiába kapaszkodó, süllyedő polgárság… jellemzi 

a mindennapokat. Beszédét így zárta: „Emlékez-

zünk az utca népére, a mindennapok hőseire, és 

tegyük a dolgunkat az ő hitük szerint.”

A kórus előadásában meghallgathattuk Haydn 

37. zsoltárát, majd Babják Annamária részletet ol-

vasott fel Márai Sándornak a Szabad Európa rá-

dióban elhangzott korabeli nyilatkozatából.

Az ünnepség záróaktusaként elsőként 

Kecskeméthy Géza polgármester és Dióssi Csa-

ba alpolgármester helyezte el az emlékezés és a 

tisztelet koszorúját a Gólya emlékműnél, majd a 

pártok, kisebbségi önkormányzatok, intézmények, 

civil szervezetek és magánszemélyek helyezték 

el koszorúikat, virágaikat. Az ünnepség – melyen 

közreműködött a Dunakeszi Fúvószenekari Egye-

sület Tóth Ferenc karnagy vezényletével – a Szó-

zat hangjaival fejeződött be.    

A délután folyamán az 56-os hősök emléktáb-

láit és a börtönre ítéltek sírhelyeit megkoszorúzta 

Bisztrai Tibor önkormányzati képviselő tanácsnok, 

Kliment Géza önkormányzati képviselő, valamint 

a Dunakeszi Lokálpatrióta Kör. 

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELEI  

Az ünnepséget hangfelvételről, Dörner György 

előadásában az Aki magyar … című irodalmi válo-

gatás részlete nyitotta meg. A jelen lévőket Juhász 

Ádám köszöntötte, majd a Himnusz közös elének-

lését követően Babják Annamária színművésznő 

mondta el Csanádi Imre Az 56-os évre című köl-

teményét, majd a Servite Ökumenikus Kórus adta 

elő dr. Gyombolainé Kindler Edit vezényletével 

Beethoven Ünnepélyre című és Draskóczy László 

Hinni taníts Uram című műveit. 

Arany János A rab gólya című, 1847-ben írt 

költeményével kezdte ünnepi beszédét Tóthné 

Czimmermann Judit, a Széchenyi István Általá-

nos Iskola igazgatónője. Bevezetőjében utalt arra, 

hogy a rendszerváltásig titkok, elhallgatások, ta-

lányok övezték az 56-os eseményeket. Babits Mi-

hályt idézte, mondván: „Nem a feledésben van az 

orvosság, hanem éppen az emlékezésben”. Majd 

így folytatta: „Legyen ez a mondat mottója annak 

az emlékezésnek, mely ébren kell tartsa minden 

ma élő magyar ember lelkiismeretét, a gyerekek 

miatt, akik emlékezni jöttek ide, de ha nem tanít-

juk meg őket arra, milyen történelmi múltra épül 

jövőjük, nem adhatjuk át felelősséggel számukra 

a folytatás feladatát. Nekünk, felnőtteknek köteles-

ségünk éberen figyelni, hogy ne csaphassanak be 

bennünket többé soha.”

Drámai hangvételű felsorolás következett: 

„Emlékeznünk kell a nincstelen, kiszolgáltatott em-

berekre…, a nélkülöző szülőkre…, az elégedet-

lenségre…, a hazugságokra…, az áldozatokra…, 

a diákokra, akik elsőként vonultak az utcákra, és 

1956 októberében először mondták ki, hogy elég 

volt… Emlékeznünk kell a magyar történelem azon 

12 napjára, melynek nagysága 1848-hoz mérhe-

tő.” 

Felidézte a szónok az ötvenes évek szorongató 

világát, amely megérlelte 1956 október 23-át, a lel-

kesült hangulatú felvonulást, és a tüntetést követő 

hősies szabadságharcot. Kitért a dunakeszi ese-

ményekre, utalva arra, hogy a városban is megala-

kították a Nemzetőrséget és a Nemzeti Forradal-

Szép számban jöttek el a Kegyeleti parkba Dunakeszi lakosai az 1956-os forra-
dalomra és szabadságharcra emlékező ünnepségre. Itt voltak az idősebbek, akik 
átélték az egykori eseményeket, eljöttek a középkorúak, akik legfeljebb titokban, 
lakások falain belül hallhatták az igazságot a dicső napokról, s ünnepeltek a mai 
fi atalok, akikkel elengedhetetlenül fontos megismertetni az egykori felkelés esemé-
nyeit, céljait, eszméit. 
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Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 53. évfordulóján
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1956 októberében, a harcok során hősi halált haltak emlékhelyei:
ifj. Pálinkás József 15 évesen életét vesztette a szovjetek elleni harcok során. (Emléktábla a Táncsics utca 12. sz. ház falán)

Cserepkai István dunakeszi nemzetőr életét vesztette a Fő úton a szovjetek elleni harcok során. Az ugyanitt harcoló tizenegy katona és polgári személy közül 

Korsós József őrvezetőt és Czédli István őrvezetőt kivégeztek, társaikat súlyos börtönbüntetésre ítélte a vészbíróság. Cserepkai István a régi temetőben nyug-

szik. (Emléktábla a Fő út – Temető utca sarkán)

Gérecz Attila (szül. 1929) költő és öttusázó hősi halált halt 1956. november 4-dikén. (Emléktábla a szülőháza falán, Állomás sétány 15.)

Ifj. Hernádi József 16 évesen életét vesztette a szovjetek elleni harcok során. Sírja az Újtemetőben található. (Emléktábla a Fő út 3. sz. ház falán)

A megtorlás során súlyos börtönbüntetésre ítéltek végső nyughelyei:

Régi temető: Nikmond Béla

Újtemető: Fórián István, Cserepkai László, Bitter János, Pálinkás István, Hubina Mihály, Péntek Ferenc.

Mindenszentek és halottak napja
Mindenszentek egy olyan katolikus ünnep, 

melyet november elsején ünnepel az egyház. Mi-

vel Mindenszentek napja a halottak napját előzi 

meg, az előestének vagy vigíliának is szokták 

nevezni.

A Mindenszentek a kelta kultúra november 

elsejére eső újévének ünnepéből ered. A hie-

delem szerint – mivel a lelkek ezen az éjjelen 

vándorolnak a holtak birodalmába – ezért ezen 

az éjszakán az elmúlt években meghaltak lelkei 

összezavarhatják a még élő emberek életét is. 

Innen ered az a szokás is, mely szerint állatál-

dozatot mutattak be az élők, hogy a szellemek 

vándorlását megkönnyítsék.

Az ünnepet a katolikus egyházban először 

998-ban ünnepelték, azonban már sokkal koráb-

ban is létezett, az ókori Rómában feralia néven 

ismerték. Az a szertartás, hogy Mindenszentek 

napja után az üdvözült és valamennyi elhunyt 

lélekre emlékezzünk Szent Odiló clunyi apát 

kezdeményezése volt. Annak ellenére, hogy már 

régóta ünnepnek számított a nap, hivatalossá 

azonban csak a 14. században vált. Létrejöttét 

azért tartották szükségesnek, mert a keresztény 

gondolkodás szerint a kisebb bűnökért a lélek 

a purgatóriumban bűnhődik, és üdvözülésének 

folyamatát meggyorsítja, hogy ha az élők imád-

koznak érte.

A Mindenszentek és a halottak napja is egy-

házi jellegén túl az idők folyamán fokozatosan 

általános népi megemlékezéssé is vált. Sok 

európai országban – köztük Magyarországon 

is szokás, hogy az emberek ilyenkor felkeresik 

elhunyt hozzátartozóik sírját, virágokat visznek 

és mécseseket gyújtanak elveszített szerette-

ik emlékére a temetőkben. A sírok megtelnek 

őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes 

virágaival. Szokás ilyenkor a sírok megtisztítása, 

megszépítése is. A nép ajkán ennek a szokás-

nak is megvan a magyarázata. A köznyelv szerint 

azért szükséges ilyenkor a sírok megtakarítása, 

hogy a halottak szívesen maradjanak a lakhely-

ükben, a néphit szerint ugyanis ilyenkor hazalá-

togatnak. Ezért sokfelé szokás volt, hogy (illetve 

néhol még ma is élő hagyomány): megterítettek 

számukra, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. 

A bukovinai magyarok körében pedig még a te-

metőbe is vittek ennivalót. 

A katolikus egyházban a mindenszentek nap-

ján tartott szentmisék állandó könyörgése: „Min-

denható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy 

egy napon ünnepelhessük minden szented di-

csőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közben-

járásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat.”

LEGINDI TÍMEA

„Mindazokért kiket nem láttunk már régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,

Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”

Demjén Ferenc
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A háromszázadik Bhv kocsit 

már elkészült társaihoz hasonlóan 

teljes mértékben felújították. A há-

rom évtizeddel ezelőtt ugyancsak a 

dunakeszi gyárban készített kocsi-

kat költséghatékony, környezetbarát 

technológiával építették át, hogy 

megfeleljenek a XXI. század köve-

telményeinek.

A dunakeszi üzem 1998-tól több 

lépcsőben végezte a MÁV elővárosi 

járműparkjának felújítását. A Bhv ko-

csik a szintén Dunakeszin átépített 

BDt vezetőállásos kocsikkal együtt a 

hazai elővárosi forgalomban lehető-

vé teszik az ingavonati közlekedést. 

A felújítási program keretében ösz-

szesen 359 darab járműt korszerű-

sítettek. A modernizálás legalább 

15 évvel hosszabbítja meg a kocsik 

élettartalmát.

A felújított Bhv kocsik elsősorban 

a budapesti elővárosi vonalakon: a 

Budapest–Vác-Szob, a Budapest–

Cegléd, illetve a Budapest–Újszász–

Szolnok vonalon közlekednek. A 

személykocsik átépítése magában 

foglalja az oldalfalak, homlokfalak és 

a műszaki berendezések, többek kö-

zött a fűtés-világítás korszerűsítését, 

továbbá a teljes belső tér felújítását, 

illetve az utasok tájékoztatására szol-

gáló hangosító berendezés beépíté-

sét. Az esztétikus utastér kialakítása 

mellett, távvezérlésű, önműködően 

záródó feljáróajtók segítik az utazás 

biztonságát. A jellegzetes kék-piros 

színű kocsik teljes körű felújítása, 

korszerűsítése az utasok kényelmes 

és komfortos utazását kívánja minél 

magasabb színvonalon elősegíteni.

– A vasúti kocsigyártás és javí-

tás területén meglévő tapasztalata-

inknak és eddigi eredményeinknek 

köszönhetően nyertük el a MÁV-tól 

a Bhv kocsik teljes körű felújítására 

szóló megbízásokat. A feladatot si-

keresen teljesítettük, melynek követ-

keztében a MÁV a hazai elővárosi 

forgalomba immár környezetbarát 

és költségtakarékos üzemeltetésű 

személykocsikat közlekedtethet. Mi 

a Bombardiernél őszintén hisszük, 

hogy a gazdasági, környezeti klíma 

hosszú távon Magyarországon is 

vasútnak kedvez. A világban tapasz-

talható trendhez hasonlóan  nagyobb 

hangsúlyt kap a vasúti szállítás, mint 

a közúti. Az uniós célkitüzések is 

vasúti szállítást részeítik előnyben. 

Gyártási, felújítási és karbantartási 

kapacitásunkkal felkészülten várjuk 

a jövőbeni megrendeléseket és vá-

rakozással tekintünk a 3. generációs 

InterCity program folytatása elé - nyi-

latkozta Schwartzné Lovász Beáta 

ügyvezető igazgató az október 27-i 

ünnepélyes átadáson.

A hazai elővárosi járműpark megújítása

Újabb mérföldkőhöz ért 
a Bombardier MÁV Kft.
Kigördül a 300. felújított Bhv személykocsi 
a dunakeszi üzemből

A Bombardier MÁV Kft.-nél mérföldkőhöz ért a hazai elővárosi járműpark felújítási programja. A dunakeszi üzem 
szerelőcsarnokában Schwartzné Lovász Beáta ügyvezető igazgató asszony ünnepélyes keretek között adta át a 300. 
felújított Bhv típusú elővárosi kocsit Kozák Tamásnak, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatójának. A Bombardier MÁV 
Kft. által korszerűsített járművek a Budapest vonzáskörzetében élő, több tízezer, többségében iskolába és munkába 
járó utas kényelmes és biztonságos közlekedését segítik elő. A Bhv másodosztályú személykocsik modernizálása 
része a MÁV-START elővárosi járműparkját érintő felújítási programnak.

Bizonytalanná vált az új lakótelepi posta építé-

se, melyről előző lapszámunkban adtunk hírt, miu-

tán a Magyar Posta Zrt. infrastruktúra főigazgatója 

levélben tájékoztatta a város polgármesterét: vé-

leménye szerint a képviselő-testület döntése nem 

egyezik a Posta által korábban jelzett elképzelé-

sekkel. 

Amennyiben a Posta nem változtat állás-

pontján, úgy leghamarabb 2011-ben kezdődhet 

meg az új posta építése. A levélből az is kiderül, 

hogy a Magyar Posta vezetése nem tervezi az 1. 

számú Posta felújítását, sem új létesítését vala-

mely lakóparkban, ahogy a városháza közelében 

lévő kis posta áthelyezését sem tervezik. Állás-

pontjuk szerint egyik postahely-létesítést vagy 

felújítást sem indokolják szakmai és gazdasági 

megfontolások.

A város vezetését meglepte a levél tartalma, 

hiszen a képviselő-testület éppen a Magyar Pos-

ta vezetésének elképzeléseit is figyelembe vette 

a határozati javaslat elfogadásáról. Képviselőktől 

származó információk szerint éppen a Magyar 

Posta egyik vezetője tette az ígéreteket a testü-

let ezzel foglalkozó zárt ülési napirendi pontjának 

tárgyalásakor. Egyelőre tehát bizonytalanná vált 

a képviselők által is támogatott átfogó postafej-

lesztés Dunakeszin. 

Szintén ide tartozó hír, hogy sokan ragadtak 

tollat és fogalmaztak meg tiltakozó levelet  a vá-

ros polgármesteréhez az úgynevezett kis posta 

tervezett bezárása miatt. Ahogyan arról az ok-

tóberi lapszámunkban is beszámoltunk, ez nem 

a város vezetésének volt elképzelése, hanem a 

Magyar Posta tervei között szerepelt, amellyel 

több helyi képviselő sem értett egyet. 

Mint Kecskeméthy Géza polgármestertől 

megtudtuk, mindenképp szeretnék tisztázni, 

valójában milyen jövőbeni elképzelései vannak 

a Magyar Postának Dunakeszire vonatkozóan, 

hiszen láthatólag nincs egyetértés az állami cég 

vezetésén belül – számolt be a kialakult helyzet-

ről Cs. Bíró Attila polgármesteri főtanácsadó.

Mégsem lesz új posta a lakótelepen?

Csökkent a távfűtés ára Újabb járdaszakasz épült Gyártelepen

Közlemény

Közel 11 százalékkal csökkentette 

a hődíjakat október 1-jétől a Termidor 

Kft. - értesült lapunk Homolya József 

ügyvezetőtől. A cég vezetőjének tájé-

koztatása szerint az elmúlt időszak 

kedvező világpiaci változásai és a 

forint árfolyamának erősödése tette 

lehetővé az árcsökkentést.

Reményei szerint a jövő év tava-

száig tartani tudják a most meghatá-

rozott árakat, annak ellenére is, hogy 

az olaj világpiaci ára folyamatosan 

emelkedik az utóbbi időszakban. A 

díjcsökkenés eredményeként egy 

55 négyzetméteres lakás esetén az 

éves megtakarítás megközelíti a 16 

ezerforintot.

A nyugati társadalmak példáját követve a dunakesziek is igyekeznek a legrö-

videbb úton megközelíteni a célállomást. Ezt bizonyítja az is, hogy a Madách úton 

és a vasútállomáshoz közeli területen élők közül sokan vannak, akik a rendőrség 

mögötti, földes, sáros területen keresztül gyalogolnak a gyártelepi megállóhoz és 

a vasút dunai oldalán lévő városrészbe. – Örülök, hogy az itt élők kényelme érde-

kében a korábbi hónapokban sikerült az állomás melletti járdát megépítenünk – 

mondja Dióssi Csaba alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője, aki idén 

azért lobbizott, hogy ezt a járdaszakaszt tovább építhessék a rendőrség vasúti 

oldalán. – Már a választási programomban is megígértem, hogy segítem az itteni 

problémák megoldását. Bár a város anyagi lehetőségei az utóbbi időben beszű-

kültek, de mégis igyekszünk az itt élő családok helyzetén segíteni – tette hozzá 

a politikus, aki fontosnak tartja, hogy a jövőben megtalálják a teljes járdaszakasz 

kiépítéséhez szükséges forrást. 

Hasonlóképpen nyilatkozott a helyszíni szemlén Kecskeméthy Géza polgár-

mester is, aki elégedett volt a kivitelezést végző Bóka Pál vállalkozó munkájával.

Az arra közlekedő gyalogosok pedig annak örültek, hogy egy újabb szakasszal 

csökkent a sárral, hóval borított földes út hossza…

(VETÉSI)

A Kölcsey Ferenc Városi 

Könyvtár a 16 éven felüliek részé-

re meghirdetett Sellei Zoltán Vá-

rosi Versmondó Verseny nevezési 

határidejét 2009. november 25-ig 

meghosszabbítja. További infor-

mációk: 

www.dkvk.hu, Tel.:27 341-853

A város már évekkel ezelőtt foglal-

kozott a 2-es főút kereszteződésében 

lévő csomópont közlekedésének ren-

dezésével, mivel a forgalomirányító lám-

pák egyre inkább alkalmatlanok voltak a 

reggeli és délutáni csúcsforgalom leve-

zetésére, összegezte az előzményeket 

Kecskeméthy Géza polgármester. A ter-

veket is elkészíttette a város, de előrelé-

pés csak akkor történt, amikor az Auchan 

Magyarország Kft. vállalta a csomópont 

kiépítésének finanszírozását. Ez nem 

egy egyszerű körforgalom-építés volt, hi-

szen sok közművet kellett áthelyezni.

– Az Auchan, a város legnagyobb 

adófizetője, már több fejlesztésben részt 

vett. Ha nem érezné magát Dunakeszi-

hez tartozónak, ha nem segítene, akkor 

saját erőből nem tudtuk volna megvaló-

sítani a beruházást – mondta el lapunk-

nak a polgármester. - Ez nagyon szép 

felajánlás. Az összeg pedig jóval megha-

ladta a százmilliós nagyságrendet. Mivel 

az Auchan francia tulajdonú vállalkozás, 

ezért alapvetően nem lenne érdeke, 

hogy Dunakeszin körforgalom épüljön. 

Ám a cég magyarországi vezetője, Jean 

Paul Filliat úr Dunakeszi barátjaként és 

mecénásaként ezt másképpen gondolja, 

akinek sokat köszönhet a város.

 Kecskeméthy Géza kitért arra is, 

hogy igen hosszúra nyúlt az engedélye-

zési folyamat, egy évet vett igénybe, és 

ezért alakulhatott ki az a helyzet, hogy 

a tervezett nyári hónapok helyett októ-

berben kezdték az építést. Nem tudták, 

hogy ugyanebben az időpontban az M 

2-es úton is aszfaltozási, illetve útjavítási 

munkák lesznek. Ez pedig valószínűleg 

rontotta az emberek hangulatát, a kör-

forgalom megítélését, hiszen borzalmas 

torlódások alakultak ki.

– Ez ma már nyomokban sem lát-

ható, a körforgalom mostanra megoldja, 

hogy a Dunakeszin elhaladó, illetve a Fót 

felé elhaladó forgalom kulturált módon 

és ütemesen szét tudjon válni – mondta 

befejezésül a polgármester, hozzátéve, 

hogy továbbra is élni fognak ezzel a for-

galomtechnikai lehetőséggel a város más 

közlekedési csomópontjaiban. 

V. I.

Új körforgalmú 
csomópont épült
Az Auchan fi nanszírozta a beruházást

A Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szer-

vezete csatlakozva az Országos Igazgatóság 

felhívásához Gyűjtést szervez az 

UKRAJNAI betegek részére.
A betegek nagyon várják a segítséget!!!

Szükséges lenne: • LÁZCSILLAPITÓKRA • 

ANTIBIOTIKUMOKRA (amit az orvos felír és 

kiváltottunk) • MASZKOKRA • GUMIKESZ-

TYŰKRE • FERTŐTLENÍTŐKRE • VITAMI-

NOKRA

Tisztelettel kérünk mindenkit, aki tud, se-

gítsen! Az adományokat kérjük a Vöröskereszt 

székházában DUNAKESZI, VERSENY UTCA 

12. ( Bíróság mögött) leadni. Munkanapokon 8 

órától 15óráig. Megértésüket és segítségüket 

előre is köszönöm!

MOLNÁR SÁNDORNÉ, TERÜLET VEZETŐ

Tisztelt Lakosság!

Dunakeszi déli kapujában - a 2-es főút és a Szent István út ta-
lálkozásánál - szeptember 9-én kezdődött a körforgalmú csomó-
pont építése. A kivitelezés ideje alatt sok megpróbáltatást kellett 
megélniük az átutazóknak, akik napjainkban már a 7 méter széles 
forgalmi sávban haladhatnak az ötágú csomópontban. A 12,5 mé-
ter belső és a 19,5 méter külső átmérőjű körgyűrűben elkészült a 
közvilágítás, a Szent István úti leágazásnál pedig a gyalogátkelő.
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ö n k o r m á n y z a t

Szociális bolt nyílt Dunakeszin
Minőségi magyar árú – kedvező áron

Akik kedvelik a fatüzelésű ke-

mencében sütött ízletes házi kenye-

ret, a családi gazdaságokban termelt 

zamatos gyümölcsöt és zöldséget, 

azoknak javaslom keressék fel ezt a 

szociális boltot, melyben mostantól 

megvásárolhatják a magyar terme-

lők kiváló árúit – invitálta a vásárló-

kat Dióssi Csaba alpolgármester a 

Dózsa György téri szociális bolt mi-

napi megnyitóján. A Fidesz választó-

kerületi elnöke rövid köszöntőjében 

szólt arról is, hogy a városban élő 

lakosság helyzetének megkönnyíté-

se érdekében lobbiztak a szociális 

bolt megnyitásáért a MAGOSZ-nál. – 

Örömmel mondhatom, hogy összefo-

gásunk eredményeként városunkban 

nyílt meg a 75. szociális bolt, melynek 

polcain ott vannak a magyar gazdák 

termékei – mondta Dióssi Csaba. A 

fiatal politikus a szociális boltban for-

galmazott magyar zöldség-gyümölcs 

és egyéb áruféleségek kiváló minő-

sége mellett piaci előnyként a rend-

kívül kedvező árszintet jelölte meg. 

– Ezek az árúk – a kereskedelmi 

láncolat kiiktatásával – közvetlenül 

a termelőktől és a gazdálkodóktól 

jutnak el az üzletbe. Ennek köszön-

hetően a magyar termékeket itt jóval 

kedvezőbb áron lehet megvásárolni, 

mint bármelyik nagy bevásárlóköz-

pontban vagy zöldségesben – hang-

súlyozta a szociális bolt előnyeit az 

alpolgármester.  

– A MAGOSZ égisze alatt elindított 

szociális bolthálózatban lehet a legol-

csóbban vásárolni az országban - 

mondta a megnyitón Dr. Budai Gyula, 

a Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-

vetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) 

igazgatója. – Az összefogás nagy 

előnye, hogy a bolttulajdonos közvet-

lenül a termelőtől vásárolhat, aki a mi-

nimális árrés mellett is profithoz juthat, 

mert az átlagosnál kedvezőbb árszint 

nagyobb forgalmat generálhat – hall-

hattuk az érdekképviseleti vezetőt, 

aki szerint a kedvező ár mellett kiváló 

minőségűkért is érdemes a magyar 

gazdák termékeit fogyasztani.

– A közös „vállalkozás” mellett 

szól az is, hogy ismerjük a gazdákat, 

akikről tudjuk, hogy csak igényes árút 

állítanak elő – mondta Dr. Budai Gyu-

la, aki rögtön megtoldotta kijelentését: 

– Bezárás előtt álló gazdaságoknak 

dobott mentőövet a MAGOSZ azzal, 

hogy életre hívta a szociális boltháló-

zatot. Ma ott tartunk, hogy kapacitást 

növelnek, mert termékeiknek nagy 

sikere van a vásárlók körében. Az 

ország 81 szociális boltjában 35 féle 

termékcsaládból választhatnak a fo-

gyasztók. Óriási ütemben fejlődik a 

hálózatot, melynek működésén ke-

resztül is sikerül bebizonyítani, hogy 

magyar kistermelők és feldolgozók 

bármelyik külföldivel állják a versenyt 

– hangoztatta a MAGOSZ igazgató-

ja, aki gratulált Dióssi Csabának a 

szociális bolt megnyitása érdekébe 

kifejtett eredményes lobbizásáért. 

A rövid megnyitó után a vásár-

lók gyorsan ellepték az üzletet, akik 

elégedetten nyilatkoztak a minőség-

ről és az árszintről. A boltban rend-

szeresen vásárló középkorú hölgy 

örömmel fogadta, hogy „igazi magyar 

termelőktől” származó magyar zöld-

ség és gyümölcs is felkerült a polcra. 

„Nagyon fontosnak tartom, hogy a 

magyar termelőket ne hagyjuk ma-

gukra. Nagyon szép és okos dolog ez 

a kezdeményezés, ami életben tartja 

azokat, akik rengeteget dolgoznak és 

mégis nehéz körülmények között él-

nek. Vásárlásainkkal is támogassuk 

a magyar termelőket, akik piac és 

versenyképes árucikket tesznek le 

az asztalunkra.” – mondta elégedett 

mosollyal az arcán miközben kosa-

rába tett egy gyönyörű, aranybarnára 

sütött kerek kenyeret. 

VETÉSI IMRE

A környezettudatos szemléletért
Sokat és sokszor hallani arról, hogy a környe-

zettudatos szemlélet elterjesztése a felnőttek és 

fiatalok körében egyaránt azért fontos, mert élet-

minőségünk javítása mellett a természet károsí-

tását is meggátolhatjuk. De persze nem szüksé-

ges valamiféle elvont fogalomra gondolni, ha ez a 

szemlélet szóba kerül. Arról van szó, hogy például 

a lejárt szavatosságú, régi gyógyszereknek nem a 

konyhai hulladék között van a helye, ezeket visz-

szaveszik a gyógyszertárakban. Az elhasznált 

elemek gyűjtőhelyei megtalálhatók üzletekben, 

bevásárlóközpontokban, nem a kukába valók. S 

az elektronikai hulladékokat sem lomtalanításkor 

kell kitenni a kapu elé. Ugyanis ezekre nagy elő-

szeretettel vadásznak az illegális gyűjtők, akiknek 

csak a hasznosítható alkatrészekre van szüksé-

gük, ezért helyben szétszerelik. Így szennyezi 

tartósan a talajt a hűtőből kicsorgó folyadék, így 

kerül a levegőbe a freongáz. A régi tévék széttört 

képcsöveiből a földre szóródó fémpor rákkeltő, s 

ha a háziasszony összesöprögeti, könnyen belé-

legezheti, vagy a talajról a szél szertefújja, s így is 

belekerülhet a szervezetünkbe.  

Bizonyára ezért is volt sikeres a városunkban 

első alkalommal október 3-án megtartott, szer-

vezett elektronikai hulladékgyűjtő akció. Ezen a 

napon két, a Spar Magyarország által biztosított 

helyszínen nyílt lehetősége a lakosságnak leadni 

azokat a működésképtelen háztartási elektromos 

eszközöket – hűtőgéptől a számítógépig, a televí-

ziókészüléktől a turmixgépig – amelyek odahaza 

már feleslegessé váltak s csak a helyet foglalták.  

A gyűjtést az önkormányzat és az ELEKTRO-

COORD Magyarország Nonprofit Kft. közösen ké-

szítette elő és szervezte meg. A piacvezető cég 

képviselőjétől, Simon Zsolt begyűjtési koordinátor-

tól megtudtuk, hogy akcióikkal céljuk a hulladék-

ká vált elektromos és elektronikai berendezések 

szervezett, szelektív gyűjtése és továbbadása 

újrahasznosításra az EU tagországok gyakorlatá-

nak megfelelően. Mindezt széles körben kívánják 

megvalósítani s egyúttal tájékoztató anyagokkal is 

népszerűsítik a lakosság körében a környezettu-

datos szemléletet.

Egy júniusi kistérségi tanácsülésen – ame-

lyen négy település polgármestere is jelen volt 

– tartott tájékoztatót Simon Zsolt, mondta el 

kérdésünkre Lévai Tímea, a polgármesteri hi-

vatal kistérségi ügyintézője. Kecskeméthy Géza 

polgármester és Dióssi Csaba alpolgármester 

egyaránt jelezték, hogy igényt tartanak a cég 

szolgáltatásaira. Ezt követően, körültekintő 

szervezőmunka eredményeként jött létre a már 

említett akció, melyen 43 köbméter újrahaszno-

sítható hulladék gyűlt össze. Arra is gondoltak, 

hogy a már említett illegális gyűjtők ne kellemet-

lenkedjenek a helyszíneken, így a nap folyamán 

polgárőrök tartották fenn a rendet (incidensre 

nem került sor), és a rendőrség is segített a sű-

rűbb járőrözéssel. A biztató tapasztalatok arra 

ösztönözték a Kft.-t és a polgármesteri hivatalt, 

hogy jövő tavasszal ismét, azt követően időről 

időre megismétlik majd az akciót, s ezt kiter-

jesztik Dunakeszi-alsóra is.

KATONA M. ISTVÁN

Az Alagliget lakóparkban élők gondjai
Az egyik Alagliget lakóparkban élő 

olvasónk szerkesztőségünknek írt le-

velében tényként közli, hogy 2005-ben 

költöztek a lakóparkba, ahol napjaink-

ban már közel 2 ezer ember él. Sérel-

mezi, hogy sok helyen nincs kiépített 

járda, nincs a közelben bevásárlási 

lehetőség, nem megoldott a tömegköz-

lekedés sem. Több kilométerre van a 

Szent Imre téri buszmegálló, a vasútál-

lomásról nem is szólva. Sok gyerek él 

a területen, még sincs bölcsőde, óvoda 

vagy iskola. Minősíthetetlennek tartja a 

helyi autóbusz közlekedést, mert állít-

ja, szinte lehetetlen eljutni a városköz-

pontba, az SZTK-ba vagy az OTP-be. 

„Hétvégén és munkaszüneti napokon 

délután egy busz sem jön a révtől a 

temetőig, ami esetleg egy óra múlva 

vissza megy.” – tárja fel a lakosságot 

foglalkoztató problémákat olvasónk, 

aki levelét így zárja: „Nyílván jó ötlet 

volt sok-sok millióért építési telkeket 

eladni, de senki sem gondolt arra, hogy 

az ott felépülő házakban élő emberek 

is Dunakeszi polgárai lesznek, akik vá-

sárolni, közlekedni, ügyet intézni akar-

nak, és nem elegendő, hogy reggel 

leviszik őket a pesti vonathoz és este 

visszahozzák. Bízom benne, hogy a 

nyilvánosság segít megoldani a közös-

ség problémáit”

A levélben feltett kérdésekre 

szerkesztőségünk a Polgármesteri 

Hivatalban kereste a válaszokat, ahol 

elmondták, hogy az Alagliget lakópark 

környezetének közlekedésével kapcso-

latos gondok többször is felmerültek a 

képviselő-testület ülésén s téma volt 

az idei közmeghallgatáson is.

A Fóti út és a Repülőtéri út keresz-

teződésének körforgalmi csomópont-

tá történő átalakítása a város tervei 

között szerepel, bár a Fóti út nem az 

önkormányzat, hanem a Magyar Köz-

útkezelő kezelésében van. Valószínű, 

hogy a beruházás csak akkor való-

sulhat meg a közeljövőben, ha erre az 

önkormányzat előteremti a pénzügyi 

fedezetet, mert az átalakítást az állami 

cég nem tervezi.

A helyi buszközlekedést sok kriti-

ka érte a lakosság részéről az elmúlt 

időszakban. Az ezzel kapcsolatos ész-

revételeket és tiltakozásokat a Polgár-

mesteri Hivatal illetékesei továbbították 

a Volánbusz Zrt. vezetőinek. Még az 

idei évben közbeszerzési pályázatot 

ír ki az önkormányzat a helyi busz-

közlekedésre, melynek eredményétől 

reméli, hogy az olvasó levelében meg-

fogalmazott problémákhoz hasonló 

gondok nem állnak majd elő a jövő 

esztendőben.

(Név és cím szerkesztőségünkben. 

Lapunk hasábjain többek között az 

óvodai férőhelyek bővítéséről, az alagi 

Szent Erzsébet Óvoda építéséről 

is tájékoztatjuk olvasóinkat.) 

(VETÉSI)

Dióssi Csaba és Dr. Budai Gyula a magyar áruk minőségét dicsérte

Év végi igazgatási szünet
A képviselő-testület döntése 

értelmében az év utolsó napjaiban 

zárva tart majd a város Polgármes-

teri Hivatala. A 2009. december 25. 

és 2010. január 4. közötti időszakra 

elrendelt igazgatási szünet idején 

az okmányirodában lesz ügyelet, s 

minden osztály köteles gondoskod-

ni egy telefonügyeletes személyről, 

akinek elérhetőségét az okmány-

irodai ügyeleten kell leadni.

Dr. Illés Melinda jegyző szerint 

az igazgatási szünet elrendelése 

több előnyös hatással is jár a Pol-

gármesteri Hivatal számára. Egyfe-

lől jelentős összegű energiaköltsé-

get tudnak megtakarítani, másfelől 

a Hivatal dolgozóinak szabadságo-

lása rendezett, egységes keretben 

történhet. Természetesen az adott 

időszakra megszervezett ügyeleti 

rend indokolt esetben biztosítja a 

feltétlenül szükséges feladatok el-

látását.



Valós igényeket szolgál majd az 

óvoda, hiszen városunkban többszáz 

gyermek vár óvodai elhelyezésre. A 

védőnői előrejelzések alapján 800 

körül van a várandós édesanyák 

száma. Ez örvendetes tény, de ter-

mészetesen a növekvő gyermeklét-

szám elhelyezési gondokat is okoz 

majd. Az utóbbi időben nagyon sok 

család költözött be Alagra, a Tóváros 

és az Alagliget lakóparkokba. Ebben 

a helyzetben úgy gondolta Dunake-

szi katolikus közössége, élükön a 

három plébánossal, hogy építeni kell 

egy katolikus óvodát. Eleget kell ten-

ni annak az igénynek, hogy a szülők 

olyan óvodába járathassák a gyere-

küket, ahol keresztény elvek szerint 

nevelik a gyermekeket, illetőleg ér-

tékközpontú nevelést kapnak. Elha-

tározásunkkal eleget teszünk hagyo-

mányainknak is, hiszen Dunakeszin 

1948-ig működött katolikus iskola és 

óvoda. Katolikus egyházi intézményt 

püspök alapíthat. Dr. Beer Miklós 

váci megyéspüspök atya felkarolta 

kérésünket, hasonlóképpen város-

unk polgármestere. Így kerülhetett 

sor másfél évvel ezelőtt egy szép 

tavaszi napon az óvoda alapkőleté-

telére. 

Ezt követően folyamatosan adomá-

nyokat gyűjtöttünk. A koncertek bevé-

teléből, az adó 1 %-ának felajánlásából 

a Szent Imre Alapítványra 40 millió Ft 

gyűlt össze. Így idén szeptemberben 

megkezdhettük az építkezést a sok-

sok utánajárás és engedélyek beszer-

zése után azon az összközműves tel-

ken, amit az önkormányzattól kaptunk 

a polgármester úr segítségével. Mára 

nagyon szépen felgyorsultak az épít-

kezési munkálatok, kedvező időjárás 

esetén karácsonyra az első ütem le is 

zárul, és tető alá tudjuk hozni az épüle-

tet. Eddig van meg jelenleg a pénzügyi 

fedezetünk.

Egyházi óvodában a keresztény-

ségből az élményszerűséget fogják 

megragadni a gyermekek egy-egy 

óvónőn, dajkán keresztül. A szerete-

tet fogják megérezni, amit aztán ők 

továbbadnak. Azt szeretnénk, hogy 

ezek a gyerekek azokat az elveket 

sajátítsák el, ami nagyon hiányzik a 

társadalmunkból, ez pedig a szoli-

daritás érzése, az osztozás érzése. 

Hogy egészen világos legyen egy 

kisgyermek előtt is, ha van egy sze-

gényebb társam, akkor megosztom 

vele az én csokimat, játszom azzal 

a gyermekkel, aki esetleg elhúzó-

dik, nem szívesen oldódik fel a kö-

zösségben. Senki se érezze magát 

kirekesztettnek. Ezeket az elveket, 

az osztozás szellemét, az egymásra 

figyelést, a szeretet szellemét, még 

kicsi korban kell elsajátítani, hogy 

aztán később már erre tudjon építeni 

a hasonlóan keresztény szellemű is-

kola is. Amikor azt mondják ma, hogy 

gazdasági válság van, akkor ne fe-

lejtsük el megemlíteni azt sem, hogy 

emellett bizony erkölcsi válság és az 

emberi kapcsolatok válsága is létezik 

hazánkban. Ezt pedig csak úgy lehet 

újjáépíteni, ha belülről fakadóan az 

alapokat megújítva, keresztény érté-

kekre építünk. 

A katolikus óvoda felügyeletét 

a püspök úr végzi. Fenntartását a 

három katolikus plébánia mellett az 

önkormányzattal kötendő közoktatási 

megállapodás és alapítványi támoga-

tás is biztosítja. Az elnyert hatósági 

működési engedély, és a püspök úr 

által jóváhagyott nevelési program 

után lehet majd az óvodai felvételeket 

intézni, ahogy azt Szabó József atya 

is nyilatkozta korábban. Várhatóan 50 

%-ban a három történelmi keresztény 

egyházhoz tartozó szülők gyerekei 

nyernek felvételt, a másik 50 %-ban 

nyitottak vagyunk a jó szándékkal 

érkező, és a nevelési programunkat 

elfogadó szülők felé is. Igyekszünk a 

befogadás és az elfogadás keresz-

tény elvét megvalósítani.

Nem volt könnyű ilyen nehéz gaz-

dasági helyzetben egyházi óvoda 

építéséről dönteni, és az építkezést 

elkezdeni úgy, hogy még sok pénz 

hiányzik a 200 milliós beruházáshoz. 

De Dunakeszi lakossága már sok-

szor bizonyította, hogy a legnehe-

zebb időkben is a jó ügy mellé áll. Így 

volt ez 1935-39 között, amikor három 

templom is épült. A mai formájában a 

Szent Mihály templom, a Szent Imre 

templom és az Evangélikus temp-

lom. 1944-ben, a II. világháború alatt 

építették a Jézus Szive templomot 

a hívek, és 1957-ben a forradalom 

után a megtorlás évében építették 

fel a református testvéreink a temp-

lomukat. Ezekben a nehéz időkben 

az emberek bíztak a jövőben, bíztak 

Isten segítségében. Hát ugyanezt 

reméljük mi is, hogy az itt élő embe-

rek bíznak a jövőben, a jövőt építeni 

akarják, a gyerekeknek maradandó 

értéket akarnak létrehozni.

Újabb lehetőségeket teremtünk 

közadakozásra. Hagyományteremtő 

céllal Szent Erzsébet bált rendezünk 

elsősorban a három egyházközség 

hívei, de mások számára is, idén 

november 21-én. A bál bevételét az 

óvoda építésére fordítjuk. A még 

szélesebb rétegnek elérhető módon 

pedig Téglajegyek megvásárlását 

tesszük lehetővé 1000, 2000, 5000 

Ft-os címletekben.  A vásárlók a 

Téglajegyet, mint egy szép képesla-

pot kapják emlékként, amivel az uno-

káknak is elbüszkélkedhetnek.

Nagyon szeretnénk, ha egy év 

múlva négy csoporttal, legalább száz 

gyermekkel elindulhatna a Szent 

Erzsébet Óvoda. Városunk számá-

ra ez egy kitörési pont. Egy olyan 

intézmény jelenik meg, ami eddig 

nem volt, és nagyon reméljük, hogy 

a minőségi oktatás és nevelés terén 

fontos szerepet tölt majd be.

CSONKA MÁRIA

Idén is megrendezték október 15-

17. között a hagyományos iskolanapi 

programokat a Szent István Általános 

Iskolában. Ennek keretében, a tanin-

tézmény történetében először terem-

névadásra is sor került. Az esemény 

Pandur József, egykori iskolaigazgató 

nevéhez kötődik. A kiváló pedagógus, 

a város díszpolgára – aki 1947-1960 

között igazgatta az iskolát – születé-

sének 100. évfordulója alkalmából he-

lyezték el a nevére szóló táblát a kémia 

szaktanterem bejáratánál. 

A tanintézmény jeles napjai alkal-

mából kerestük fel Eich Lászlót, aki 

nyertes pályázatát követően a tanév 

kezdetétől megbízott igazgatóként irá-

nyítja az iskola munkáját. 

– Magyar-történelem szakos tanár-

ként tizennyolc éve kezdtem el tanítani 

Budapesten, az ELTE Radnóti Miklós 

Gyakorlóiskolában – kezdte a bemu-

tatkozást az igazgató. – A szaktárgya-

im mellett az utóbbi hat esztendőben 

állampolgári és jogi ismereteket is 

oktattam a 12. évfolyamos diákoknak. 

Az iskolai munkám mellett civil szerve-

zetekben is tevékenykedtem. A Civitas 

Egyesület egyik vezetője voltam s a 

Polgári ismeretek és készségek tanár-

képzési szak kidolgozásában vettem 

részt. Bekapcsolódtam a „Kinyílik a 

világ” Alapítvány munkájába is, ennek 

fő területe a Kárpátalján élő magyar 

diákok anyanyelvi oktatásának a segí-

tése volt. Amikor 2007-ben elvégeztem 

a Szegedi Tudományegyetem közokta-

tási vezetői szakát, akkor gondoltam 

először arra, hogy a jövőben szívesen 

vállalnék iskolaigazgatói megbízatást. 

A továbbiakban kitért arra, hogy 

2008-ban egy esztendőt Írországban 

töltött, ahol a felfutó gazdasággal 

párhuzamosan fejlődő iskolarend-

szert tanulmányozta. Itt találkozott az 

interneten az iskolaigazgatói pályázati 

felhívással. Egyébiránt 2003 óta a vá-

rosban él s korábban is gondolt arra, 

hogy szívesen dolgozna valamelyik 

helyi tanintézményben. 

– Pályázatom mottójául az egykori 

igazgató, Lukács Sándor reformpeda-

gógus elgondolását választottam. Ő 

vallotta, hogy ha a pedagógus biztos 

abban, hogy tevékenységével, újító 

szándékával jót tesz a diákoknak, ak-

kor a vezetőnek azt támogatni kell. A 

mai bizonytalan világban a családok 

sokszor nem tudnak biztos fogódzókat 

adni a gyerekeknek, és az iskola fel-

adata, hogy számukra tartós értékeket 

közvetítsen. 

A továbbiakban azt fejtegette, hogy 

sokat szeretne tenni a Szent István Is-

kola tevékenységének szélesebb körű 

megismertetéséért. Fejleszteni kívánja 

az iskolai honlapot, az angol nyelvű 

népszerűsítést is fontosnak tartja, így 

többek között lehetővé válhat bekap-

csolódni nemzetközi programokba. 

– Kiváló tanári karral kezdhettem 

el a tanévet. – folytatta Eich László. 

Nagyon sok színes programot és tan-

órán kívüli elfoglaltságot szerveznek 

a gyerekeknek. Támogatják azt az 

elképzelésemet is, hogy belső tovább-

képzéseken ismerkedjünk meg új ok-

tatási módszerekkel, metódusokkal. 

Meghívunk az iskolába kiemelkedő 

szakembereket, s úgy gondolom, így 

lehetőség nyílik kötetlen eszmecserék-

re is. Egyébiránt ez a sorozat novem-

ber közepén elkezdődik. 

Tenni kíván az igazgató az iskolai 

környezet további szépítéséért is, bár 

ennek a jelenlegi szűkös anyagi lehe-

tőségek korlátokat szabnak. Ennek 

egyik példája a képviselői segítséggel 

megvalósuló biciklitároló építése, illet-

ve a támogatók bevonásával tervezett 

gyermek játszóhely fejlesztése. Jó kap-

csolatot épített ki a szülői közösséggel, 

és az eddiginél fokozottabb aktivitást 

vár el a diákönkormányzattól. A már 

említett kárpátaljai tevékenységbe is 

szeretné hosszú távon bevonni az is-

kolát. 

– Szerencsésnek érzem magam – 

fogalmazott zárásként Eich László. – A 

tantestülettel jó az összhang, az önkor-

mányzat támogatja tevékenységemet, 

a szülők is segítik a munkámat. Az egy 

éves megbízatást korrektnek tartom, s 

természetesen szeretném bebizonyí-

tani, hogy alkalmas vagyok hosszabb 

távon is az igazgatói tisztségre. 

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELEI   
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Bisztrai Tibor az önkormányzat 
egyházügyi tanácsnoka

Eich László igazgató

Tartós értékeket adni Karácsonyra tető alatt lesz a
  Szent Erzsébet Óvoda

Szüret AlsónSzüret Alsón

Fodor Sándorné önkormányzati képviselő asszony 

ötletének és szervező munkájának köszönhetően egy 

óvodai csoportnak sikerült megismerni a szüretelés, a 

gyümölcsszedés örömteli élményét. Ebben egy Duna-

keszi-alsón élő jó ismerős segített, akinél még talál-

ható növényzet, vannak gyümölcsök. A lakótelepeken, 

panellakásokban élő gyerekek sem otthon, sem az 

óvodában nem láthatják, milyen egy kertészet, milyen 

érzés saját maguknak leszedni a friss gyümölcsöt… 

A gyerekek, amikor meglátták a gyönyörű gyü-

mölcsöt, meglepődve csodálták a látványt, és csak 

nézték. Aztán azt sem tudták, hogy melyik bokorhoz 

menjenek, a szőlőt vagy a fügecserjét vagy a birsalmát 

nézzék meg. Még málnát is szedhettek a kis kezükkel. 

Nagyon aranyosak voltak, ahogy ollóval felszerelkezve 

megjelentek, hogy szüreteljenek...  

Igazából ezek a gyermekek már csak a mesékben 

hallanak arról, hogy hogyan kell ezt csinálni, mondjuk, 

hogy kell a répát kihúzni a földből. Újlaki Mária látta 

vendégül a gyerekeket, és őszintén örült, hogy segít-

hetett megismertetni a kicsikkel, hogyan kell a magot 

elvetni, palántát nevelni, gondozni. 

Fodor Sándorné vendégeként hét ovis érkezett az 

Eszterlánc óvodából, akik Erdélyi Csilla és Rinchoffer 

Istvánné óvónő felügyelete alatt vonattal utaztak 

Alsóra, ami külön élmény volt számukra. Persze, 

mindegyik hozta a kis kosarát…– meséli a képviselő 

asszony, aki a gyerekeket már meghívta a jövő évi szü-

retre – Nekünk is élmény volt, és bízom benne, hogy 

más óvodás csoport részére is tudunk szervezni egy 

ilyen látogatást…

V. I.

A Kossuth utca végén, a Spar áruház melletti területen 
már nemcsak tábla hirdeti, hogy itt egyházi óvoda épül. 

A szorgosan dolgozó munkáskezek által magasodó falak látványa 
megerősíti bennünk azt az érzést, hogy itt belátható időn belül –ha minden sze-

rencsésen alakul egy év múlva- megnyitja kapuit a dunakeszi Szent Erzsébet Óvoda, amely 
tárt kapukkal várja majd a kicsinyeket. A katolikus óvoda építéséről nyilatkozott lapunknak Bisztrai Tibor, 

az Önkormányzat egyházügyi tanácsnoka.

Fodor Sándorné képviselő asszony



Az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért fenntartásá-
ban működő Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató 
Általános Iskola 1985-ben nyitotta meg ajtaját Buda-
pesten. Az országban elsőként vállalta a tanulásban 
gátolt, emocionális zavarban szenvedő gyermekek 
iskolai ellátását. Ezen problémákra egy adott mentál-
higiénés kórházi osztály keretein belül volt lehetőség. 
Így a speciálisan szervezett oktatói–nevelői munka 
célját, az orvosi, pszichológusi háttérrel tudta biztosí-
totta. A rendszerváltást követő társadalmi változások 
tették lehetővé, hogy az iskola fenntartása alapítványi 
formát öltsön. Így az iskola változatlanul megőrizhet-
te az állami tradícióktól eltérő oktatási-nevelési tevé-
kenységét. 

Az 1993 óta önálló gazdasági és jogi személyi-
séggel rendelkező iskola változatlanul hiánypótló, - a 
többségi iskolarendszerben nem megoldott - állami 
feladatot lát el, speciálisan szervezett, kis létszámú 
osztályokban. Sem szakmailag, sem az iskola fi-
nanszírozását tekintve, nem könnyű feladatot vállalt 
magára a fenntartó alapítvány. A nehéz gazdasági 
helyzetet elviselni kényszerülő, folyamatosan kor-
szerűsödni vágyó oktatásügy mezsgyéjén az iskola 
sikeres tudott maradni. Ezt úgy érte el, hogy képes 
volt alkalmazkodni az állandóan változó állami finan-
szírozási feltételrendszerhez úgy, hogy meg tudta 
őrizni a több évtizedes tapasztalatokon alapuló szak-
mai tradícióit.  

Jelenleg az iskola a Budapest Főváros tulajdoná-
ban levő XI. kerületi Táncsics Mihály kollégiumának 
dél-nyugati szárnyában végzi tevékenységét. 

Amint azt már az előzőekben említettem az isko-
la mentális problémákkal és pszichés nehézségekkel 
küzdő gyermekek speciális általános iskolai okta-
tását és nevelését vállalja. (Figyelemzavar és/vagy 
hiperaktivitás, tanulási és/vagy magatartás-probléma.) 
Évfolyamonként egy-egy enyhe fokban sérült (hallás, 
mozgás), továbbá autisztikus tanulót is fogadunk. A 
tanulócsoportok létszáma általában 5-14 gyermek. Ez 
a létszám lehetővé teszi, hogy hiperaktívitás és/vagy 
figyelemzavar, részképesség-probléma diagnózissal 
hozzánk került gyerekek esetében egyénre szabott 
oktatási-nevelési tevékenységet végezhessünk. 

A felvételt minden esetben egy részletes meg-
beszélés, megismerkedés előzi meg. Budapest vala-

mennyi kerületéből, de vidékről - főleg Pest megyéből 
- is veszünk fel gyermekeket, 7-től 16 éves korig. A 
beiskolázásnak nem feltétele a Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői Bizottság véleménye, de ha indo-
kolt az egyéni fejlesztés, akkor azt kérjük.  

Az eltelt időszakban sokszor fordultak hozzánk 
Pest megyében élő szülők, akik gyermekeik számá-
ra megfelelő iskolai megoldást kerestek. Vállalták a 
mindennapos utazást csak azért, hogy a sok kudarc-
élmény után, végre olyan intézményben tudhassák 
gyermekeiket, ahol az egyénre szabott elvárás talál-
kozik a másság elfogadásával.  

Tudomásom szerint Pest megyében megoldatlan 
az ilyen típusú gyermekek speciális iskolai ellátása, 
pedig az igény megvan rá! Mivel Dunakeszin élek és 
ismerem néhány intézmény ilyen irányú gondját, az 
iskola igazgatójával, Singer Ágnessel megkerestem 

az Önkormányzat Művelődési Osztályát. Kértük az 
Önkormányzat Oktatási-Múvelődési bizottságát le-
gyen partner abban, hogy már idén szeptembertől a 
Vadaskert Iskola, itt Dunakeszin tagintézményt tudjon 
működtetni. Az igény és a cél ismeretében az Ön-
kormányzat szakmai döntést hozott. Így kapott zöld 
utat a kezdeményezés, ezen ellátatlan terület gondja-

inak enyhítésére. A tagintézmény részére a törvényi 
előírásoknak megfelelően kiadott működési engedély 
alapján 30 gyermeket tudunk fogadni. A létszám 
nem teljes, várjuk az arra rászoruló speciális ellátást 
igénylő első osztályos gyerekek jelentkezését.

A létszám nem teljes kihasználtsága ellenére a 
vállalt probléma tekintetében, nagyon kedvező fo-
gadtatásra talált intézményünk. Az önkormányzat 
konkrét segítsége nélkül hihetetlen nehéz helyzetben 
lennénk. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a támo-
gatásukért, amivel sikerült  a kezdeti nehézségeken 
túljutni.

Az oktatás mellett a nevelőmunka is kiemelt sze-
repet kap iskolánkban. Igyekszünk tanítványainknak 
mintát adni a problémák kezelésére a kapcsolatte-
remtés lehetséges módjaira. Teljes személyiségüket 
próbáljuk formálni és alakítani, nyitottá és befogadóvá 
tenni a valódi értékek, a kultúra, a művészetek iránt. 

Hisszük, hogy felzárkóztatni csak az a pedagógus 
tud, aki tanítványaival túllépi a tanár-diák kapcsolat 
szűkre szabott korlátait. A szülőkkel való sikeres 
együttműködés alapja a nyíltság és az őszinteség. 
Ennek érdekében minden hónapban tartunk fogadó-
órát vagy szülői értekezletet, de a mindennapos sze-
mélyes, vagy telefonos megbeszélés, kapcsolattartás 
sem ritka.

Terveink között szerepel szülőcsoport megszer-
vezése, - amely a családias légkör megteremtésével 
lehetőséget ad a problémák mélyebb feltárására, an-
nak elfogadtatására.

A Dunakeszi tagintézmény meglehetősen 
friss, pár hónapos szakmai munkájába ad bete-
kintési lehetőséget a november 17-i (kedd) és 27-i 
(péntek) nyílt napok.

A tavaszi nyílt napok pedig 2010. április 12-én 
és 14-én lesznek.

Mindenki számára érdekes lehet a két időpont 
közötti időszak fejlődését nyomon követni.

A nyílt napokra szeretettel várjuk mind a 
szakmai, mind a szülői érdeklődőket. Helyszíne: 
Dunakeszi, Kandó Kálmán sétány 12. Érdeklődni 
lehet: Singer Ágnes igazgatónőnél telefonon a 06-
30-975-2560–as számon.

PETI SÁNDOR ELNÖK,
ALAPÍTVÁNY A VADASKERT ISKOLÁÉRT
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A Vadaskert Iskola Dunakeszin!

Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány tájékoztatója
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak akik adójuk 1%-ának felajánlásával a 

Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítványt támogatták. A támogatás összege 2008. év-

ben 3.046.262 Ft. volt. Az alapítvány bért, tiszteletdíjat nem fizet, ezt az összeget kizáró-

lag az alapító okiratban megfogalmazottak szerint használja fel.

A mai napig

• A tehetséges tanulókkal történő kiemelt foglalkozás támogatására: 129.980 Ft.

• Hátrányos helyzetű gyermekek támogatására, segítésére: 32.000 Ft.

• Iskolai táborok, szünidei foglalkozások, erdei iskolák, túrák támogatására: 605.920 Ft.

• Iskolai öntevékeny csoportok támogatására: 706.000 Ft.

• Iskolai oktatáshoz szükséges eszközök és jutalomkönyvek beszerzésére: 964.911 Ft.

• Iskolai gólyatábor támogatására: 114.000 Ft.

• Úszásoktatás támogatására: 150.750 Ft-ot fordítottunk.

Kérjük, hogy idén is a SZJA 1%-ának felajánlásával segítsék alapítványunk céljainak 

megvalósulását. Alapítványunk adószáma: 1866162-1-13

RADNÓTI GIMNÁZIUM DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUM

DUNAKESZI, 2009. OKTÓBER 19. KÁRPÁTI ZOLTÁN ELNÖK

Alapítványi tájékoztató

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány (adószám:19181242-1-13) Ku-

ratóriuma (Garas u. 26) köszönetét fejezi ki támogatóinak személyi jövedelemadójuk 

1%-ának felajánlásáért. A 2008. évben ilyen címen befolyt összeg: 1 234 692 Ft.

Ezen összegből

• a tanulói informatikai eszközpark bővítésére (projektor, számítógép): 309 900 Ft-ot, 

• modellező szakkör támogatására: 50 115 Ft-ot,

• erdélyi jutalomút 2 diák részére: 110 000 Ft-ot,

• informatika tanterem klimatizálására: 342 000 Ft-ot,

• bútorzat modernizálására: 303 795 Ft-ot fordítottunk.

Ezen összegen felül maradó 118 882 Ft-ot interaktív oktató eszközök vásárlására tarta-

lékoljuk. A nagylelkű támogatás az iskolai nevelő-oktató munka fejlesztésében rendkívül 

nagy jelentőséggel bír.

TISZTELETTEL: CSÁKÓ JÓZSEFNÉ,

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ELNÖKE

November 10. kedd 9.30 és 15 óra
Bonbon Matiné

Katáng Zenekar: Üveghegyen túl
Bérlet ára: 2.500.-, Jegyár: 700.-

November 28. szombat 19 óra
Uray György Színház és Műhely: Bolondtalanítás

(Csak felnőtt nézőknek ajánljuk!)

November 21 szombat  19 óra
Árvaságaink

Belépő: 800 .-

November 13 és 27 péntek 18 óra
Keszi Színház: Hacsek, Sajó és Társai

Interaktív színházi bemutató
Belépő: 1.000.-

November 13. péntek 18 óra
Péntek Lajos festő kiállításának megnyitója

November 14-15. szombat-vasárnap 10-18 óráig
Vándorfény Galéria

November 18. szerda 14 óra
A Nyugdíjas Kiránduló Klub vendége:

Nemere István író

November 19. csütörtök 11 óra
Filharmónia 

A Táncművészei Egyetem Balett Tagozatának előadása
Bérlet ára 1.100.-, Jegyár: 400.-

November 19. csütörtök 19 óra
Dunakeszi Dumaszínház

Rekop György és Kőhalmi Zoltán
Belépő: 2.000.-

November 20. péntek 10 és 14 óra
KÁVA Kulturális Műhely: Hinta

Színházi nevelési előadás
Belépő: 500 Ft

November 21. szombat 16 óra
Térségi Találkozások

Művészeti csoportok bemutatói

November 22. vasárnap 10 óra
Miskolci Csodamalom Bábszínház:

Csalavári Csalavér
Belépő: 800.-

November 24. kedd 10 óra
Drogprevenció: A Dunakeszi Rendőrkapitányság 

Koordinálásával

November 25. szerda 10 és 14 óra
Kincses Színház: Benedek Elek: A kisgömböc

Belépő: 800.-
Csoportos kedvezmény 10 fő fölött: 600.-/fő

November 25. szerda 10 óra
A mese és játék bűvöletében

Kompetenciafejlesztés a művészet eszköze-
ivel, különös tekintettel a báb-játékra c.

pedagógiai előadás
Előadó: Szentirmai László, a Comenius TF docense

November 26. csütörtök 10 óra és 15 óra
Babják Színjátszó Stúdió:

Játsszunk színházat Benedek Elek meséiből!
Belépő: 400.-

November 18: szerda 19 óra
Tudás szerdája: Az Arvisura fontossága

Előadó: Takács Zoltán időfizikus
Belépő: 700 .-

November 11. szerda 19. óra
Magyarság Klub: Rátki Zoltán: Téridősnyelv III.

Belépő: 300.-

November 25. szerda19 óra
Simon Péter:  Aki ő előtte járt
(Indián-magyar kapcsolatok)

Belépő: 500 .-

November 18. szerda 14 óra
Vendég: Nemere István író

November 27. péntek 16 óra
Katalin-Bál (Disznótoros)

November 21. szombat 9-13 óráig
Selyemfestés

Vezeti: Nagyné Kovács Juliann
Belépő: 2.000.-

Kézműves foglalkozások:

November 17-én 15.30 
Gyöngyfűzés

November 10. és 24-én 15.30
Szövő Klub

Vezeti: Ceglédi Gabriella
Belépő: 500.-

jelent meg lapununk júliusi sszáámmáábbaann. 

Benedek Elek,  aa naggy maagyyarr mmmeee-

seíró, gyűjtő éss fforrdíttó szüületésssénneekk 

százötvenedik, h aalállánakk nnyooolccvvaaa-

nadik évfordullójja előtt ttiszzteeleggvvee 

Dunakeszi Váárooss ÖÖnkormmánnyzzaattaa 

és a Magyar HHaggyoományyőr VVVilláágg-

szövetség meseseíróó éés mmesseilllusszztt-

rátor pályázatoot hhirddetett, aammelyyeenn 

lakóhelytől és éélettkoortól ffügggeetleennüüül 

bárki részt veeheeteett. A ffelhhívváássbbóóól 

az is kiderült, hooggy aa pállyaamuuunkkáákk 

értékelésére, a raajzzokk kiálllítáásáááraa ééss 

a győztes mesésék feelolvassássárra aazz 

október tizedikékén mmegreenddezzzennddőő 

Mesekarneváloon keerül majd ssorr.r.

Regős dobbollásssaal nyílt mmegg aa 

Kőrösi Csomaa SSánndor ÁÁltaalánnooss 

Iskola előtt a vvárárva várt essemméénnyy. 

Regős Sziránsszkki Józzsef és leeáánnyyaaa, 

Klaudia, mint ssámmáánddobossokk sszzóólaal-

tatták meg az őősii üttőhanngsszeeereekkeeet 

az ég felé küldödött kérelemmmel,  hooggyy 

legyen ez a napp különb a többbbbinnééél 

és áramoljon ugygyanaz aaz ennnerggiiaa 

mindenkibe, akki eeljött karneevááloozznni. AA 

hangulatos bevvezeető után  KaKassssoovvittzz 

László újságííróó, eeleddiig hhhárroommm 

megjelent meseseköönyyv szzerrzőőjjee, aa 

pályázat és a reenndezvvény ötleetaaadóójaaa, 

szervezője, mondndhattni mminndeeeneessee 

nyitotta meg a kkülöönleges naapooot. AAAzz 

országban is elsőkőkénnt meggreendddezzeettt 

Mesekarnevállaal hagyyomáányyt kkkívváánn-

nak teremteni, s s a köveetkeezőőőkbbbeenn 

születésnapját hhassonnlóképppeen sszzeee-

retnék megünnnepepelni.. Kifejjezzte azzoonn 

szándékát is, hooggy áápolnni kkívváánnjjáákk 

a magyar kultúúraa nemes haagyyyommmááá-

nyait, melynek szezervees résszee aa naaggyy 

magyar meseíróró á által is ggazzdaaagíttoottt 

népmesekincs.

A nagy számbm aan eellátoogaató gyyeeerr-

mekes családokok száámoss sszóóóraakkooo-

zási lehetőség kközzöttt váloogaathhaatttaakk. 

Megismerkedhetettetek aa réggi koovvááccsss-

mesterség titkaaivaval, kkipróbbálhhattttáákk aa 

gyertyaöntést, aa g gólyyalábbonn jáárráásstt, 

felvehették a héhétmtmérfföldess ccsiizzmmáátt, 

a bekecset, és kézézbe vévee a vááánddooorr-

botot, mesebelli üggyeességgi feelaaadaatooo-

kat próbálhattakk mmeegooldani. TTérrzzeennééét 

adtak a Dunakekeszzi KKoncerttfúvvvóóssookk 

és volt gyermeekknééptánc is. Üsstbbeenn 

főtt a kása, a hususzáárkoonyháán zaaajloottt aa 

bográcsolás, süültt a leppény, s aaz iskkoolaa 

egyik termébenn a Tüücsökk BBábbbszzínn-

ház szórakoztaattaa aaz érdekklőődőőkeett. 

A nap fontoos réészze volt aa ffaaüülteee-

tés. Benedek EEleek Éddes aanyaafööölddeemmm 

című memoárjaa egegy rrészleetééneeek ffeel-

olvasásából meeggtuudtuuk, hoogyy aa szzeeerr-

zőnek és édesasapjáánaak is keedvvvennccee 

volt a juharfa, ss aa jöövőőnek szóólóóó üüzzeee-

netként kőrösiss taanáárok és  ddiáákkookk 

elültettek egy juhuharrfa csemmettét.

– Nagy ööröömmmel ffooggaaddttuukk 

Kassovitz Lászzlóó öötletét, ss jóó szzzívvvveeel 

támogattuk a renendezvvényt  – moonnddttaa 

kérdésünkre DDióósssi CCsabaa aalpooolggááárr-

mester, a renddezzvvényy fővvéddnööökee.. –– 

Gyakorló szülőőkkénnt iis tappassztttaloommm, 

hogy a gyermeekekk köörébeen maannaappp-

ság népszerűbbbekek a videeó játtékkookk, 

japán rajzfilmekk, mmint a néépmmesssee. JJóó 

alkalom a pályázázatt éss a MMessekkkarrnneee-

vál is, hogy a csasaláddok fiigyyelmmméétt aa 

mesék felé forddíttsuuk.

– Az előzeettess vvárakkozzássunnkkaaat 

jócskán meghaaladdvaa, renndkkívvüül ssi-

keres volt a páályyázzat – úújsááágoolttaa 

Kassovitz Lászzlóó. – Közeel haaatsszzáázz 

pályamű – mesese éés rajz – érkkkezzeettt 

részben a nagygy seggítséggett nnnyúújttóó 

városi könyvtárrba, résszbenn aaz emmmaaiil 

címemre. Kaptunknk mmesékket a haattááá-

ron túlról, sőt, Némémettorszáágbbóll iss.. AA 

legidősebb pályyázóó eggy 87 évvesss nnéénni 

volt és küldött memessét eegy hhazzánnnkbbaann 

élő angol nyelvvtaanáárnő is aanggoll nnyyeel-

ven.

Az iskola auuláájáábaan kiáállíttásst rreenn-

deztek be a rrajjzppályyázattra kküülddööttt 

munkák közül kivválaasztoottaakbból. AA 

beküldött meséék k közüül egyyett feeeloolvvaaa-

sott Babják Annnamamárria színmműűvvéésszzz-

nő s elmondta azz eegyybegyyűltekkk eelőőttt 

Kassovitz László, hhogy a páályyammműűvveekk 

nagy száma miattt az értékkeléés ellhhúú-

zódik. Az arra éérddeemees meeséékbbbőől ééss 

rajzokból köteetetet kívvánnaak öössszzeee-

állítani s amennnnyibeen a mmeggfeeleelőő 

anyagi fedezet r renndeelkezéésrre álll, aa 

könyvet megjelenenteetikk. 

KAATONAA MM. IISSTTVVÁÁNN

AA SZZERZŐŐ FEELVVÉÉTTEELLEEI

mmmeeessseee

mmessesse

Izgalmasnakk ígérrkezőő ppállyyáázzaaat is évente koraősősszzel, Benneddekkk EElleekk mester, a renddezz

mmmmmmmmmmmmmmmeeeeessseeee
Mesekarnevál

Peti Sándor elnök



A korban komoly problémát okoztak 

a településeken a tűzesetek és ez alól 

a korban még viszonylag ritkán lakott 

Alag sem volt kivétel. Akkoriban a tűz-

oltóságnak nem volt olyan országosan 

kiterjedt, szervezett hálózata, amely az 

egész országot lefedte volna. A meg-

lévő hálózatban a rossz minőségű utak 

és a motorizáció hiánya miatt a tűzoltók 

nehezen közlekedtek egyik helységből a 

másikba, így a településeknek maguknak 

kellett megoldaniuk a vészhelyzeteket. 

Ezért olyan önkéntes tűzoltó egyesületek 

alakultak, akiknek tagjai – napi munkájuk 

mellett – vállalták a szolgálatot települé-

sük védelmében. Ilyen egyesület alakult 

Dunakeszin 1903-ban, majd Alag önállóvá 

válásával az új községben is. Az egyesü-

let neve Alagi Önkéntes Tűzoltó Testület 

lett, és már valószínűleg 1910-ben zászlót 

bontott. A tűzoltók jószerivel saját maguk 

tartották fenn a szervezetüket, mivel a 

község csupán kis összeggel tudta tá-

mogatni tevékenységüket, az állam pedig 

egyáltalán nem adott ezekre a feladatokra 

pénzt. Az egyesületek ezért jótékonysági 

esteket, tűzoltóbálokat rendeztek, amely-

nek bevételéből felszerelést, egyenruhát 

vásároltak. A korabeli járási lap, a Vácz 

és vidéke 1912. február 12-ei száma így 

számolt be egy alagi jótékonysági tűz-

oltóbálról: „Az Alagi Önkéntes Tűzoltó 

testület f.hó 3-án és 4-én pénztára javára 

műkedvelői előadással egybekötött tánc-

mulatságot rendezett. A Vígszínházban 

nagy sikert aratott „A képviselő úr” került 

színre. A férfi szereplők kivétel nélkül a 

tűzoltó legénységből kerültek ki. A darabot 

a testület agilis parancsnoka Farkas Jó-

zsef tanította be. A nagy érdeklődés miatt 

a Magyar Lovaregylet szállodájának nagy 

termei mindkét estén szűknek bizonyultak. 

A tiszta jövedelem 300 korona volt.”

A tűzoltók munkájára nagy szükség 

volt, mert a tűzesetek eléggé gyakoriak 

voltak, s bár kellő szervezettség és fel-

szerelés híján a kigyulladt épületeket 

nem nagyon tudták megmenteni, az 

emberi élet, a vagyontárgyak mentésé-

ben, valamint a tűz továbbterjedésének 

a megakadályozásában eredményesek 

tudtak lenni. Így történt ez 1912. január 

15-én hajnalban is, amikor tűz ütött ki 

alagi lakos Fóti út és Csomádi út sarkán 

álló sütödéjében. A tűz az éjjel-nappal 

működő és emiatt túlhevült kemence 

megrepedése miatt keletkezett. A lán-

gok gyorsan terjedtek és a hőtől kitört 

ablakokon kicsapva a tetőn keresztül 

az egész épületet lángba borították. A 

helyszínre gyorsan kiérkeztek az alagi 

és a dunakeszi önkéntes tűzoltók, de 

mivel téli hidegben a szivattyús kutak 

és a lovaregylet vízvezetékének csapjai 

is befagytak az épületet már nem tudták 

megmenteni. A károsult Hadl Fülöp sze-

mélye is nagyon érdekes. Rendszeresen 

ott találjuk ugyanis a nevét Alag legna-

gyobb adózóinak a névsorában, mint 

háztulajdonos. A kor gyakorlata szerint a 

legnagyobb adózók automatikusan tagjai 

lettek a település képviselő-testületének. 

Alagon – a község népességszámából 

adódóan – az első tíz adózó volt rendes 

tag, a további három, póttag volt. Hadl 

Fülöp rendre ott szerepel a tíz között, 

tehát virilis képviselő volt. Szerencsére 

az elpusztult épületről és a később a he-

lyén újraépültről is maradt fenn fénykép, 

képeslap formájában, így össze tudjuk 

hasonlítani a tűz előtti és utáni állapotot.

A tűzoltók mellett a korban számos 

más közhasznú egyesület is alakult. 

Ilyen volt az Alagi Polgári Kör is, amely 

1912. május 19-én alakult a Thieme 

vendéglőben. Az alapítók között találjuk 

Reichenberger Józsefet, aki az 1928-

ban Dunakeszin felállított Hősi emlékmű 

egyik készítője volt, valamint Kedvessy 

Görgyöt, akinek családja a 20-as évektől 

kezdve két évtizeden át a Pavilont bérelte 

és működtette. A Kör számos jótékony-

sági akciót szervezett a községben, első 

sorban a szegény gyermekek ruháztatá-

sát, taníttatását karolta fel. Nem tisztázott 

még, hogy csak névhasonlóság áll fenn, 

vagy szervezeti összefonódás is van köz-

te és a szintén a korban működő Alagi 

Polgári Dalkör között, amely Szántó Béla 

karnagy vezetésével a járás első számú 

énekkara volt abban az időben. Jelentős 

civil társulat volt a korban az Alagi reform 

Asztaltársaság is, akik a fent említett 

tűzoltóktól kezdve, a község szépítésén 

át számos nemes ügyet felkarolt és tá-

mogatott.

A Pest Megyei Levéltár őrzi azt a 

dokumentumot, amelyből megtudhatjuk, 

hogy hány ló volt tréningben Alagon a 

világháború előtti években. Ez a doku-

mentum egy 1912 márciusából keltezett 

állatösszeírás, amely szerint 47 mén, 123 

csikó, 82 kanca, 130 kanca csikó, 67 he-

rélt felnőtt és 9 herélt csikó volt Alagon, 

azaz összesen 458 ló. A lóállomány 

mellett 326 sertést, 62 szarvasmarhát, 

és 45 kecsét írtak össze a községben. 

Az arányok nyilvánvalóan eltértek egy át-

lagos település adataitól és jól mutatják a 

település arculatát.

Alag község hivatalos iratai között 

kutatva az 1912-es esztendőnél előkerült 

egy a későbbiekben jelentőssé váló alagi 

személyiség neve is. Ebben az évben lett 

ugyanis a községi vezetőség tagja – al-

jegyzőként – az a Závodszky Géza, aki 

évtizedekig hűségesen szolgálta közsé-

gét. Később, 1920-től Závodszky adóügyi 

jegyző lett, majd két évtized után átment 

Dunakeszire, ahol Bohunka Lajos főjegy-

zőt helyettesítette és később maga lett a 

község főjegyzője. Az alagi közélet meg-

határozó személyiségévé váló Závodszky 

Géza a Szent Imre templom építésében 

való közreműködéséért Pápai Érdemren-

det is kapott. Sírja a régi alagi temetőben 

található.

Az 1913-as évben ismét felütötte a 

fejét az ázsiai kolera. A község vezeté-

se elrendelte a szükséges köztisztasági 

intézkedéseket: kitakarították és fertőt-

lenítették a községi árkokat és az üz-

lethelyiségeket. A lovaregylet területén 

járványkórházat állítottak fel, amelyben 

állandó betegápoló szolgált. Felállítottak 

egy járványbizottságot, amelynek tagjai 

között ott találjuk a lovaregylet állatorvo-

sát Weiszer Frigyest és Ulreich Nándor 

állomásfőnököt is. Az intézkedéseknek 

köszönhetően a kolera nem okozott ko-

molyabb gondot a községben. A levéltári 

iratok szerint a megbetegedések csak 

szorványosak, és otthon is kezelhető 

könnyű lefolyásúak voltak. A szomszé-

dos Újpest már nem volt ilyen szeren-

csés, mivel ott több halálos áldozatot is 

szedett a kór.

1914 júniusában még nagyra törő ter-

vei voltak a községnek, senki sem gon-

dolt a közelgő háborúra. Bizonyítja ezt az 

is, hogy a község mintegy 30.000 korona 

hitelt vett föl a Fóti út építésére Pretzner 

Imrétől, aki a kor egyik legnevesebb 

zsokéja volt. A hosszú távú tervezést 

azonban gyorsan megtörte a szarajevói 

merénylet (június 28.) és az azt követő 

első világháború, amely Alag fejlődését 

is jelentékenyen visszavetette. A háborús 

évekről azonban már cikksorozatunk de-

cemberi számában fogunk beszámolni.

CSOMA ATTILA

HELYTÖRTÉNÉSZ

Tovább folytatjuk kalandozásunkat Alag történetében. A novemberi számban maradunk a tízes 
évek elején, azaz a község világháború előtti viszonyaival foglalkozunk.

Alag centenárium XI.

A háború előtti évek
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h e l y t ö r t é n e t

Szellemi életünk új értékekkel gyarapodott
A helyi írók, költők Felolvasó Estjén került sor az irodalmi pályázat eredményhirdetésére 

k u l t ú r a
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Megható élményben volt része a Kölcsey Könyvtárban, az Olvasó Város program keretében rendezett Felolvasó Est közönségé-
nek. Október 15-én immár harmadik alkalommal mutatták be a településünkön élő írók, költők legújabb műveiket. Érezhető volt 
az örömük, hogy közkinccsé tehetik az új verseket, novellákat. A hálás közönség pedig egy hullámhosszon volt velük, hiszen 
mások érzéseinek és gondolatainak megismerése elősegíti a közvetlen emberi kapcsolatok kialakulását.

A Felolvasó Est elején megtudhat-

tuk, hogy a városi könyvtár által meg-

hirdetett vers és novellaíró pályázat-

nak kik lettek a győztesei. A pályázat 

célja az volt, hogy bemutatkozási le-

hetőséget kínáljunk a helyi írók, költők 

számára, új, eddig általunk még nem 

ismert tollforgatókat ismerjünk meg, és 

örömet szerezzünk mindenkinek, aki-

nek szívügye a vers szeretete, az írás 

művészete. A pályázat sikeres volt, 

ezt jelezte Grecsó Krisztián József At-

tila-díjas író, költő is, aki a pályázato-

kat elbírálta. „A könyvtár kiírására 32 

pályázat érkezett. Általában elmond-

ható, hogy valamennyi pályamunká-

ban voltak értékes motívumok, sorok, 

költői képek, gondolatok, mindegyik 

pályamunkán érződött az alázatos 

munka, az útkeresés, az akarás, hogy 

törődtek a szöveggel, verssel. Pozití-

vum, hogy egyetlen pályázat sem volt, 

amelyik sértő, szélsőséges eszméket, 

erkölcsileg, emberileg kifogásolható 

gondolatokat tartalmazott volna. A 

pályázat általános színvonala magas 

volt, több prózai munka érkezett, de 

az első díj vers kategóriában is kiad-

ható, és a pályázat anyaga méltó egy, 

a könyvtár által készítendő antológiá-

ba.”

A pályázat jeligés volt, az ered-

ményhirdetés izgalmát fokozta, hogy 

csak a jeligék felbontása után derült ki, 

hogy próza és vers kategóriában ki ke-

rült be az első négy díjazott közé. Vers 

kategóriában I. helyezett Kis Orsolya 

(Pink Floyd), II. helyezett Csongor And-

rea (Tess), III. helyezett  Varga József 

(Szőlőmag), IV. helyezett Olasz Etelka 

(Szeptember). Próza kategóriában 

I. helyezett Katona M. István (Marcell-

Kalevi), II. helyezett Tóth Enikő (Ionicus 

Aminore), III. helyezett Pál Benedek 

(Egyszeri Ernő), IV. helyezett Bakóné 

Szécsey Márta (Izmény127). A díjazot-

tak között sok fiatal tehetség található, 

de jól szerepeltek az idősebb korosz-

tály képviselői is.

A Felolvasó Esten az élet úgy hoz-

ta, hogy az első bemutatkozó éppen az 

irodalmi pályázat próza kategóriájának 

győztese, lapunk újságírója, Katona M. 

István volt, akinek ezúton is gratulálunk 

szép sikeréhez. Varjas János újabb ver-

seiből hallhattunk egy kis válogatást, és 

megismerhettük Vizsy Eszter fiatalos, 

szerelmes verseit. Péntek Lajos ifjúkori 

élményeiből idézett, Dér Győző pedig 

a fiatalokhoz szóló intelmeit fogalmazta 

meg versben. Olasz Etelka bemutatta 

első mesekönyvét, Sipos Károly pedig 

újabb részleteket tárt elénk a falu életé-

ből. Vincze József verseit dalban is elő-

adta Babják Annamária művésznővel, 

ami még hangulatosabbá varázsolta az 

estét. Babják Annamária tolmácsolta a 

Száraz György által válogatott, a lóver-

senyzéshez kötődő Heltai Jenő verse-

ket is, és az est utolsó epizódjaként 

immár hagyományosan Hesp Edéné 

egyik kedves versét szavalta el.

Az írás művészetét különböző fo-

kon művelők műveikkel irodalmi érté-

ket képviseltek. Nem biztos, hogy ezek 

a művek életük sorsformálói, de jelen-

tőségük igen nagy. Az írás, a fogalma-

zás, a gondolatok közlése önmagában 

is figyelemreméltó kulturális tett. Azon 

igyekszünk, hogy a helyi írók, költők 

legjobb írásai megjelenjenek egy helyi 

antológiában, ezzel is erősítsük azo-

kat az emberi kapcsolatokat, aminek 

ma leginkább szűkében vagyunk.

CSONKA MÁRIA



tos kiemelni, hogy a kínai közön-

ség egészen másképp viselkedik, 

mint idehaza. Előadás közben is 

felveszik a mobilt, kimennek, visz-

szajönnek és ritka a vastaps is. A 

művészeti iskolások azonban a 

nyolc fellépés mindegyikén ennek 

az ellenkezőjét tapasztalták.

Az első siker nagy önbizalmat 

adott a társulatnak. Ebben a hangu-

latban utaztak Hangcsouba, amely-

nek „csak” tízmillió lakosa van. Itt is 

egy fesztiválsorozatba illeszkedve, 

három fellépés várt rájuk. Szere-

peltek egy régi, egy újabb és egy, a 

gyerekek által repülő csészealjnak 

elnevezett modern színházban. 

Ez utóbbiban számos alkalommal 

léptek fel világhírű zenekarok, tán-

cosok, így rangos sorba illeszkedett 

a művészeti iskola. Itt jegyezzük 

meg, hogy valamennyi fellépésen 

a helyi technikusok, ügyelők nagy 

hozzáértéssel végezték a dolgu-

kat, szinte pillanatok alatt megér-

tették a magyarok fény- és hang-

technikával kapcsolatos kéréseit. 

Hangcsouban, az egyik fellépésen 

azért érte őket meglepetés. Az egyik 

néptáncprodukció közben hirtelen 

elárasztották őket elég nagymére-

tű légbuborékokkal. Egy pillanatnyi 

döbbenet után rutinosan folytatták 

a táncot, a nézőközönségnek azon-

ban nagyon tetszett a látvány. 

Hangcsouban kirándultak egy 

gyönyörű tóhoz, megnéztek egy 

pagodát, benne hatalmas Buddha 

szobrokkal, láttak teaültetvényt, 

ahol különleges aromájú teával is 

megkínálták őket, megcsodálták a 

selyemmúzeumot, ahol belecsöp-

pentek egy divatbemutatóba is.

A turné további két állomá-

sa Csong Csou és Cseng Csou 

városok voltak, mindkét helyen 

két-két fellépés várt rájuk. Utóbbi 

városban, meglepetésként, egy ot-

tani tánccsoporttal és szimfónikus 

zenekarral közös próbára invitálták 

őket. Különleges szakmai élményt 

nyújtott e közösen eltöltött néhány 

óra. Sok helyütt a zenekart katona-

zenekarnak hitték, mivel Kínában 

civil fúvószenekar nem létezik, 

csak egyenruhás. Egyébiránt a 

vendéglátók figyelmessége odáig 

terjedt, hogy valamennyi, igen nívós 

szállodában angol és kínai nyelvű 

feliratokkal köszöntötték őket. S 

az is megtörtént, hogy séta köz-

ben felismerték a gyerekeket és 

autogrammokat kértek tőlük. A kö-

zös fényképeszkedésnek pedig se 

szeri, se száma nem volt. A modern 

városrészek mellett látták a hagyo-

mányos Kínát is. Az utcán működött 

a fogorvos, ott főztek, ettek, s a kis-

gyerekek praktikus okokból hátul 

kivágott nadrágban szaladgáltak. 

Szakmai érdeklődésben sem 

volt hiány. Ruszinkóné Czermann 

Cecília találkozott egy zeneiskolai 

igazgatóval, aki behatóan érdek-

lődött a Kodály módszer iránt. 

Elmondta kínai kollégája, hogy 

sokat hallott már erről és szívesen 

indítana egy osztályt, ha behatóan 

megismerheti ezt az oktatási me-

tódust.

Összegzésképpen elmondta 

az igazgatónő, hogy valamennyi 

helyszínen magas rangú állami 

vezetők, kulturális szaktekintélyek 

is eljöttek az előadásokra. Szá-

mos őszinte, baráti beszélgetésre 

került sor és összességében több 

mint tízezren látták a műsorukat. 

Szavakban szinte lehetetlen leírni 

a rendkívül változatos ételek nyúj-

totta gasztronómiai élményeket. 

Hazafelé még eltöltöttek egy napot 

Pekingben, ahol felkeresték a Nagy 

Falat, megnézték az olimpiai stadi-

ont, s itt is tapasztalhatták, hogy a 

korábbi évtizedek kerékpáros köz-

lekedési szokását átvették a kis-

motorok, és a gépjárműforgalom is 

lenyűgöző méreteket öltött.

Testileg egészségesen, lélek-

ben ezernyi, életre szóló élmény-

nyel gazdagodva érkeztek haza s 

amilyen nagy szeretettel fogadták 

őket valamennyi helyszínen, olyan 

szeretettel gondolnak vissza a gye-

rekek a Kínában eltöltött két hétre.

KATONA M. ISTVÁN

FOTÓ: RUSZINKÓNÉ CZERMANN 

CECÍLIA ARCHÍVUMA 
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Az előzményekről annyit, hogy 

hét esztendeje lépett fel nagy si-

kerrel Sanghajban a fúvószene-

kar s ezt követően szinte azonnal 

megfogalmazódott, hogy valamikor 

ismét sor kerülhetne hasonló ven-

dégszereplésre. Időközben bővült a 

zeneiskola „repertoárja”, 2005-ben 

elkezdődött a néptáncoktatás, idő-

vel megalakult a Rokka együttes, és 

már arról beszélgetett Ruszinkóné 

Czermann Cecília igazgatónő és 

Zhang Guo Zhi, a Magyarországon 

működő Kultúra Határok Nélkül 

Alapítvány egyik létrehozója, hogy 

a fúvószenekar mellett a tánckar 

is méltóképpen reprezentálhatná 

a magyar kultúrát. S mivel Kína 

számos nagyvárosában tavasztól 

őszig zajlanak különféle kulturális 

fesztiválok, ezekbe beilleszthetők 

lehetnének a fellépések.

Hosszas szervezőmunka, ala-

pos előkészítés után került sor 

végül az augusztus 15-31. között 

lezajlott turnéra, melynek első és 

legfontosabb állomása Sanghaj 

volt. Elutazás előtt a programot 

bemutatták Dunakeszi közönsé-

gének. Jól szerkesztett műsorukat 

Erkel Ferenc örökbecsű Palotásá-

val indították a zenekar és a tánc-

kar közös előadásban, majd Hoós 

Sándor karnagy vezényletével a 

zenekar Brahms V. magyar táncát, 

Morricone filmzenét, Frank Sinatra 

dalok átiratait, karibi melódiákat 

és két, Kínában jól ismert zene-

művet játszott el. A tánckar Gyúró 

Tamás koreográfus betanításában 

alföldi, somogyi, rábaközi, kalocsai 

táncokat s egy mai hangvételű ko-

reográfiát mutatott be.Közvetlen re-

pülőjárattal érkezett meg Pekingbe 

a húsz néptáncos, harminc zenész 

és az öt kísérő, majd onnan azon-

nali átszállással utaztak tovább 

Sanghajba. Alig volt lehetőség az 

időeltolódást kipihenni, máris vá-

rosnézésre indultak s csak ámultak 

a 28 millió lakosú világváros építé-

szeti csodáin, a hatalmas felhőkar-

colókon, a világhírű tévétornyon. A 

mai világvárost össze sem lehet 

hasonlítani a hét évvel korábbival, 

a régi kínai építészetből nem sok 

maradt meg. Annyit el kell monda-

ni, hogy az eredeti útiterv megvál-

tozott a hatalmas tájfun miatt, ami 

az országnak ezt a részét sújtotta. 

S miközben a gyerekek a  nagy-

várost csodálták s készültek első 

fellépésükre, a háttérben lázas 

szervezőmunka folyt a turnéterv 

módosításáért. 

Az első fellépés egy hatalmas 

művelődési központ színházter-

mében volt. A szinte felfoghatatlan 

méreteket látva a gyerekek azt 

mondták, ha csak az első két sor 

telik meg nézőkkel, már többen 

látták a műsort, mint idehaza telt 

ház előtt. Nos, megtelt a nézőtér. 

A műsort a két ország himnuszával 

kezdték, majd az igazgatónő kínai 

nyelven köszöntötte a közönséget 

s ez máris megalapozta a biztató 

hangulatot. A zenészek és tánco-

sok tudásuk maximumát nyújtották 

(így volt ez a további fellépéseken 

is), és előadásuk hangos tetszés-

nyilvánítások sorozatával ért véget. 

A fellépés után a kerületi polgár-

mester is fogadta és köszöntötte 

a társulatot. Tegyük hozzá, hogy 

ott egy kerület legalább akkora, 

mint nálunk az egész Dunakeszi. 

S a siker mércéjeként azt is fon-
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Tízezren tapsoltak 
a művészeti iskolásoknak

Sikeres turné Kínában
Két hét, nyolc fellépés, vastapsok, többezer kilométeres utazás, életre szóló élmények so-
kasága. Ez lehetne a rövid summázata annak a kínai turnénak, melyen a Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola fúvószenekara és Rokka néptáncegyüttese mutatta be műsorában a magyar 
néptánc és zenekultúra kincseinek gazdag szeletét. Azt is reprezentálták hangszertudásuk-
kal az ifjú muzsikusok, hogy a zenepedagógiában világszerte ismert Kodály-módszer ered-
ményeként már fi atal korban értő művelői a zenélésnek, és színvonalas koncertműsorral 
képesek élményt adni a közönségnek. A tánckar pedig magas művészi színvonalon, biztos 
felkészültséggel jelenítette meg a magyar tájegységek egymástól eltérő, mégis közös gyö-
kerű tánckultúráját. S az oly távoli, az európaitól teljesen eltérő kultúrájú közegben, mint 
Kína, sikert sikerre halmoztak.



Jelen írásunkban egy olyan nem klasszikusan pénzügyi termékre hívnánk fel a 

figyelmet, mely kifejezetten annak az idősebb korosztálynak szól, akik rendelkeznek 

lakó- ill. üdülő ingatlannal és életkörülményeiken szeretnének javítani a nyugdíjas éve-

ikben. Ez a termék az életjáradék. 

Mielőtt bármit is leírnánk a termékről már most előre bocsátjuk, hogy ez a szolgálta-

tás elsősorban azoknak kedvező akiknek nincsenek örökösei  ill. olyan élethelyzetben 

vannak, hogy nem okoz gondot ha az ingatlan nem fog a hagyatéki eljárásban részt 

venni. 

Most lássuk mi is az az életjáradék ill. mik a jellemzői. Az életjáradéki szerződés 

leginkább a tartási szerződéssel hasonlítható össze. Mindkét szerződéssel az eltar-

tó tulajdonjogot szerez az eltartott ingatlanán, ugyanakkor kötelezettséget is vállal az 

ügyfél élete végéig történő eltartására. Amíg azonban ez az eltartási kötelezettség a 

tartási szerződés esetében természetbeni ellátást, addig az életjáradék esetében egy 

bizonyos pénzösszeg, rendszeres időközönkénti (havi) rendelkezésre bocsátását (át-

utalását) jelenti. Tehát az életjáradéki szerződés keretében a pénzintézet (mint eltartó) 

tulajdonjogot szerez a felajánlott ingatlanon, melynek fejében ügyfél – mint eltartott – 

élete végéig életjáradékra jogosult. Maga az életjáradéki szolgáltatás tulajdonképpen 

két elemből áll: az első egy egyösszegű kezdeti kifizetés, ami az ingatlan piaci értéké-

nek egy bizonyos része (általában 15-30 %), a másik elem pedig maga a havi járadék, 

melynek összege az ügyfél családi állapota, életkora, neme ill. az egyösszegű kezdeti 

kifizetés tükrében kerül meghatározásra. Az eltartó szerződéses kötelezettségeinek 

betartását, azaz a folyamatos ellátást, a bejegyzett holtig tartó haszonélvezeti jog és 

életjáradéki jog biztosítja. Így az ügyfél élete végéig használhatja ill. hasznosíthatja 

ingatlanát valamint az eltartó nem fizetése esetén a tulajdonjog is visszaszerezhető. 

Mindenesetre a későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében tanácsos olyan táraság 

életjáradéki szolgáltatását igénybe venni, mely a piacon már régebben jelen van és 

megfelelő pénzintézeti háttérrel (tulajdonossal) rendelkezik. 

GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ

DUNACREDIT HITELIRODA • DUNAKESZI, GARAS U. 18.

TEL: 70/423-2298, GACSALT@T-ONLINE.HU

Utikalauz bankügyekhez 
Életjáradék

Olvasói kérdés: A munkáltatóm 
rendkívüli felmondással felmondott, el-
küldött a munkahelyemről, az irataimat 
nem adta ki, viszont pár nap múlva fel-
hívott és közölte, hogy állapodjunk meg 
közös megegyezésben. Mit csináljak?

A munkaviszonyt megszüntetni a hatá-

lyos szabályok szerint csak egyféleképpen 

lehet, két jogcímen - közös megegyezés-

sel és rendkívüli felmondás nem – persze 

a gyakorlat során gyakran előfordul, hogy 

a munkáltató a társadalombiztosítás felé 

történő kijelentését megelőzően változtat-

ni próbál a munkaviszony megszüntetés 

jogcímén, ilyenkor természetesen a két fél 

megegyezésére van szükség, hogy a ko-

rábbi okiratot közös megegyezéssel, min-

dig írásban megszüntessék. A második 

okiratot, a közös megegyezéssel kapcso-

latban aláírnia nem kell, a munkáltató nem 

kötelezheti rá. Minden esetben mérlegelni 

kell a jog-következményeket is, a szankci-

ós rendkívüli munkaviszony megszüntetés, 

illetve a barátságos közös megegyezés kö-

zött. A közös megegyezéssel a munkaerő-

piacon könnyebben talál új munkahelyet, 

illetve a rendkívüli felmondás hátrányos 

társadalombiztosítási jogi következményei 

sem sújtják. 

Ha a munkaviszonya próbaidő alatt 

azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással, 

azonnali hatályú közös megegyezéssel 

szűnik meg, a munkáltató legkésőbb a 

jognyilatkozat közlésétől, illetve a megál-

lapodás megkötésétől számított harmadik 

munkanapon, egyébként legkésőbb az 

utolsó munkában töltött napon köteles a 

kifizetésről és az igazolások kiadásáról 

gondoskodni, ha ezt elmulasztja és Önt kár 

éri, azt munkajogi bíróság előtt érvényesít-

heti a munkáltatón.

Olvasói kérdés: A munkaviszonyom 
fennállása alatt jelenléti ívet töltetett ki 
a munkáltató velem, melyben vezette a 
szabadságaimat, illetve a napi munka-

végzésemet. Ez nem fedte a valóságot, 
mert én sokkal többet dolgoztam nála, 
csak azt nem írta be. Felmondtam neki, 
mert kutyába sem vette a teljesítmé-
nyemet és illetlenül beszélt velem. Azt 
kívánta, hogy a munkavégzés során 
folyamatosan rendelkezésre álljak, nem 
fizetett ki a vitánk miatt.  Bepereltem, a 
ki nem fizetett túlórákra. Jól tettem?

Az ember minden esetben ki kell, hogy 

álljon az igazáért, ez a személyes állás-

pontom, azonban a munkaügyi bíróságon 

mivel tudja majd igazolni, hogy a munkál-

tató rosszul vezette a jelenléti ívet, illetve 

a szabadságát? Esetleg tanúkat tud hívni, 

akik igazolják, hogy a múltban, az adott na-

pon Ön szabadságon volt, illetve túlórázott. 

Ez visszamenőleg évekre (3 év munkajo-

gi elévülési időn belül) szinte lehetetlen. 

Egyebekben nincs semmi elegendő bizo-

nyítási eszköz a kezében a saját szaván 

kívül, hiszen a munkáltató előveszi az Ön 

által aláírt jelenléti ívet és szabadságtöm-

böt. A rendkívüli felmondása indokaként 

meghatározott munkáltatói magatartás így 

az iratok ismerete nélkül elegendő indok a 

munkaviszony megszüntetésére. De a gaz-

dasági válság idején a munkáltató egy oda 

nem illő mondata elégséges az egzisz-

tenciájának, a családja megélhetésének 

felrúgásához. A mai világban a munkavál-

lalók ennél sokkal többet elszenvednek a 

munkáltatótól csak azért, hogy legyen pén-

zük a lakáshitelük havi törlesztőrészletére, 

illetve rezsiköltségeik befizetésére… Azzal 

viszont tisztában kell lennie, hogy a Munka 

törvénykönyve (1992. évi 92. tv.) szerint, ha 

a munkaviszonyt a munkavállaló szünteti 

meg rendkívüli felmondással, a munkálta-

tó köteles annyi időre járó átlagkeresetet 

részére kifizetni, amennyi a munkáltató 

rendes felmondása esetén járna, továbbá 

megfelelően alkalmazni kell a végkielégí-

tés szabályait is. A munkavállaló követel-

heti felmerült kárának megtérítését is.

Munkajog a gyakorlatban

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

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémá-
inak megoldására szakértő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében 
az olvasói igények szerint Dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg, 
meghatározott tematika alapján a T. Olvasóink leveleit.
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Egyre több nagymama tanul nálunk, akik ki akarnak menni külföldre az 

unokájukhoz és emiatt szeretnének angolul beszélni. Az uta-

zások során ki kell tölteniük a reptéren az átszállókártyát. 

Emiatt egyre többször teszik fel nekem a kérdést, hogy 

ebben a korban megtanulhatnak-e angolul?

Ilyenkor először mindig édesapám esete jut 

eszembe, akinek 50 éves fejjel kellett megtanulnia 

oroszul. Utána rájövök, hogy az nem is kor a tanu-

láshoz, hiszen legidősebb tanítványunk 67 évesen 

kezdte el. Sokszor mondta ő is, hogy nehéz a feje. 

Ön is így gondolja?

Pedig nem a fejében kell a probléma 

okát keresnie. Sokkal inkább egy másik 

testrésze az illetékes ez ügyben. Amin ül. 

Van elég türelme ahhoz, hogy kellő meny-

nyiségű időt rászánjon az angoltanulásra? Tény, hogy minél fiatalabb 

az ember, annál könnyebben tanul. Az életkoron nem tud változtatni, 

így idősebb korban több gyakorlásra van szüksége. Tud eleget ülni és 

tanulni? Memorizálni? Ha igen, akkor biztosan megtanul angolul. Akkor 

nem maradnak el a sikerek. 

Nem a feje nehéz, hanem rávennie magát, hogy rendszeresen 

tanuljon! Pedig ez a siker egyik kulcsa. Hogy mi a másik? 

Legközelebb elmondom...  

(Ha Ön türelmetlen, akkor addig olvassa el a blogot: www.nyelv-

mester.hu)

zélni. Az uta

ókártyát. 

t, hogy 

e jut

ulnia

tanu-

vesen 

a feje. 

az em

így id

tanul

nem

tan

(

Kérdése van? Tegye fel a blogon! • www.nyelvmester.hu

„Öreg vagyok én már a nyelvtanuláshoz.” „Nem megy.” „Nem fog az agyam.” 
Ismerős valamelyik? 

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

ö n k o r m á n y z a t

Csökkenő óvodai férőhely-gondok
Megújult a kibővített Játszóház Óvoda

November első hétfőjén birtokba vehették a 

megújult Játszóház Óvoda két új csoportszobáját 

a gyerekek, miután megérkezett a hír: az illetékes 

hatóság kiadta a jogerős használatbavételi enge-

délyt. A közelmúltban elkészült épületszárnyban 

helyet kapott még egy nevelői szoba, gyermek-

mosdó, raktárhelyiség és az uniós pályázat előírá-

sainak megfelelően kialakítottak egy akadálymen-

tes mosdót is. A felújítás során az épület teljes 

akadálymentesítése is megtörtént, s egy akadály-

mentes parkolót is megépítettek az óvoda mellett.

- Nagyon örültünk, amikor hírét vettük még 

tavasszal a felújításnak és a bővítésnek, hiszen 

igencsak ráfért már az óvodára - nyilatkozta az 

egyik szülő, aki boldogan teszi hozzá: - Most, 

amikor látjuk az eredményét, azt hiszem megérte 

elviselni a gyerekeknek és a szülőknek is az elmúlt 

időszak kellemetlenségeit az épületben végzett 

munkák miatt.  

Az egyik szőke csöppséget kísérő nagyma-

ma is hasonló elégedtséggel szólt a felújításról, 

az intézmény bővítéséről: - A lányommal és a 

kisunokámmal örömmel sétáltunk végig az újjá-

varázsolt óvodában. A többi szülőhöz hasonlóan 

mi is csak elismeréssel beszélhetünk a megújult 

és kibővített intézményről. Megnyugtató számunk-

ra, hogy ilyen szép környezetben töltheti napjait 

kisunokánt – mondta csillogó tekintettel.

Madárné Kondács Mária hat éve vezeti az intéz-

ményt, aki az elmúlt évek egyik legszebb pillanata-

ként élte meg kollégáival, amikor birtokba vehették 

az új köntösbe öltöztetett Játszóház Óvodát. – A 

szülökkkel együtt mi is nagyon örülünk, hogy ebben a 

nehéz gazdasági helyzetben is fontosnak tartotta az 

önkormányzat, hogy – az uniós forrást kiegészítve – 

saját költségvetéséből támogatta az óvoda felújítását 

és átalakítását. A bővítésnek köszönhetően az eddigi 

hat csoport nyolcra bővült. Jelenleg 182 gyerek jár 

hozzánk az óviba, de folyamatosan bővül a létszám.  

A 8 csoportban összesen 230 gyermek elhelyezését 

tudjuk vállalni, ha az OKÉV engedélyezi, hogy az ed-

digi 25 fős csoport létszámot 28 főre növeljük. 

Madárné Kondács Mária az önkormányzat 

mellett megköszönte a szülök támogatását, az át-

alakítás ideje alatt tanúsított megértő türelmét is.  

A városban kialakult óvodai férőhelygondokon 

csak enyhíteni tud a Játszóház Óvoda új épület-

szárnyának átadása, ahol 60 gyermek elhelyezé-

sére nyílt lehetőség. A város vezetése azonban 

dolgozik már azon, hogy a jövő évben mind több 

gyermeket helyezhessenek el szüleik óvodában 

vagy bölcsődében. Így az év elején várhatóan el-

készül az Eszterlánc Óvoda bővítése, ahol két új 

csoportszobát alakítanak ki, szintén az új eszten-

dő elején várható két új bölcsődei csoport indítása 

az 1. számú Bölcsőde átalakítása eredményekét, 

s az év végére az ígéretek szerint átadják az ön-

kormányzat által is anyagilag támogatott katolikus 

óvodát az Alagliget Lakópark területén.

VETÉSI IMRE

Göd-alsón, frek-

ventált helyen 2x75 

m2, 4 szobás, búto-

rozott, teljesen alá-

pincézett családi 

ház kiadó. Alacsony 

rezsi lehetőség!!! 

Ára: 120 ezer/hó. 

Tel.:06-20-4763-966

Dugulás 

elhárítás 
hétvégén is kiszállási díj nélkül. 

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

KARÁCSONYRA EZÜSTFENYŐK vá-

sárolhatók Váchartyánban a termelőtől. Előre 

kivágott: 1,20 m-ig 1.500 Ft/db; 1,30 m-től 1.250 

Ft/m ártól (december 14-étől) Földlabdás: 

3.000 Ft/db ártól.(A fenyőket kiválasztás után 

ásom ki!) Tel.:06-20-577-2189 vagy 06-27-

367-107 (este) Cím: Váchartyán, József Attila 

u. 40. (Rudnay kert MÁV megállótól 300m)
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„Tokaj szőlővesszején…”
Mióta Dunakeszin a Kőrösi Csoma Sándor Ál-

talános Iskola megnyitotta kapuit számtalan érde-

kesebbnél érdekesebb kiállítást látogathattak meg 

az érdeklődők.

Harangozó Katalin tanárnő elmondása alapján 

1978 óta folyamatosak a kiállítások az iskola aulá-

jában, évente minimum 2-3 tárlatot is megtekint-

hetnek a látogatók, nem ritka azonban, hogy négy 

vagy annál több téma bemutatására is sor kerül 

egy-egy tanéven belül. Az első kiállítást – csakúgy 

ahogy az azt követő összes többit is – Harangozó 

Katalin tanárnő és Kollár Albin igazgató közösen 

szervezte, témája pedig az akkor városunkban élő 

összes művész munkája volt.

Az iskola kulturális értelemben vett termékeny-

ségének jó példája, hogy ugyan még csak novem-

ber hónapot írunk, ám ennek ellenére az idei tan-

évben a „Tokaj szőlővesszején…” névre keresztelt 

kiállítás már a harmadik a sorban.

A mintegy harminc paravánt betöltő fényképso-

rozat csupán fele annak az anyagnak, melyet Mé-

száros István fotós készített. A szerző egyébként 

dunakeszi család sarja, több éve kapcsolatban 

áll az iskolával, ismert és egyaránt elismert név a 

szakmában.

A kiállítás címét – mely megrendezésének gon-

dolata már évekkel ezelőtt megfogant – az alkotó 

saját maga választotta.

A képek nem csupán egyszerű fotók, annál itt sok-

kal többről van szó, ez igazi „költészet”. Az elmosódott 

részletek szinte a mozgás érzetét keltik, gyönyörűek 

a tájról és a növény fejlődéséről készült felvételek is, 

nagyszerű a táj finom és érzékeny megjelenítése. Az 

ember szinte úgy érzi, hogy ő is jelen volt a fénykép 

készítésénél.” – véleményezte az alkotó munkáját 

Harangozó Katalin beszélgetésünk során.

Az estét Bacsó András a Tokaj Oremus ügy-

vezető igazgatója nyitotta meg, valamint a rövid 

műsort követő borkóstolóhoz is ő szolgáltatta a 

megfelelő alapot képező édes és száraz nagyon 

finom bort. A Tokaj Oremus szőlői és pincéi Ma-

gyarország északkeleti részén, Tokaj-Hegyalja 

egyik leghíresebb falujában, Tolcsván találhatók.

A kiállítást a hagyományokhoz híven diákok 

fellépése is megelőzte: az iskola Aranyeső nevű 

kórusa erdélyi népdalokat adott elő, melyet a Gödi 

Ifjúsági Fúvószenekar, valamint Hényel Viktor ha-

todik osztályos tanuló verses előadása követett.

Mindent összevetve a programot igen nagy ér-

deklődés övezte, az este jó hangulatban telt, sok 

vendégtől volt hangos az iskola aulája.

LEGINDI TÍMEA

FOTÓ: HOHNER MIKLÓS

k u l t ú r a

A legenda szerint a püspök úgy került kapcsolatba a ludakkal, hogy amikor hírét vette, hogy 

püspöknek szemelték ki, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A 

szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, s miként egykor az 

éjnek idején a Rómára törő barbárokat-ezúttal Márton rejtekhelyét árulták el. 

De nem emiatt esszük meg őket, hanem mert a tavaszi kisliba erre az időre érte el a vágósúlyt 

és lehetett tömni is. Elődeink úgy tartották, aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. 

A liba nagyon sokféleképpen elkészíthető,  de általában egy Márton-napi libamenü libalevesből, 

ludaskásából, libasültből áll. Ehhez elengedhetetlen a párolt káposzta, de kiegészíthető még a 

menü töltött libanyakkal, libatepertővel, nem beszélve a liba májáról, ami a legkényesebb ínyencek 

által is méltányoltatik.

Márton az újbor bírája, tartja a hiedelem, azaz ilyenkor már iható az újbor. A francia „beaujolais” 

mintájára nálunk is egyre több borász jelentkezik primőr borokkal, amelyeket igyekeznek novem-

ber 11-ig forgalomba hozni, hogy libavacsoránk ne maradjon újbor nélkül.

KISS ZSOLT

Szent Márton legendája
Szent Márton Gallia nemzeti szentje, Pannóniában Sabaria városában szü-
letett 316-ban vagy 317-ben. A középkor legnépszerűbb szentje volt, kul-
tusza hazánkban is virágzott. Emlékét helységnevek, imák és oltárképek 
egyaránt őrzik. A krónikák szerint Szent Márton napja a fi zetés, tisztújítás, 
jobbágytartozás lerovásának napja volt.

Apróhirdetések
• Látnok-jósnő.   Telefon: 06-30/350-95-65.

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorá-

ciós munkák, gipszkarton falak  és álmennyezetek 

építése, stb. 30-3864-456.

• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény 

szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, 

termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan 

hívható: 06-30-623-1481, 27-337-353.

• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, laminált- 

padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. 

Telefon: 06-70-505-1177.

• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással, 

fóliatakarással, akár azonnali kezdéssel.

Telefon: 20/442-9570, 06-1/369-6674.

• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, 

kosaras daruval, elszállítás megoldható!

Tel.: 27/337-353; 30/463-4070.

• Kihagyhatatlan lehetőség! Legyen vendége 

wellness-otthonunknak díjtalanul. 06-30/350-9565.

• A Dunakanyar régiójának Cronos TÁRSKE-

RESŐ IRODA Vácon és Dunakeszin. Előzetes 

telefonos egyeztetés a 06-20/566-5047-es 

számon 14 órától.

• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2.

Házhozszállítással. Telefon: 06-30/296-1771.

• Pilismaróton  ártér-mentes

üdülő-övezetben 1200 m2-es telken

faház  eladó. Iá.: 7,5 Mft.

Tel.: 06-70/328-5169

• Elcserélném vagy eladnám ibrányi 400 

négyszögöles, kertes, gyümölcsös telken lévő 

110 m2-es családi házam lakótelepi panel 1,5-2 

szobás lakásra 4. emeletig. 

T.: 06-20-478-3473

• AVON termékek 10% kedvezménnyel 

06-30-748-2023

Célunk egy olyan üzlet kialakítása volt,

ahonnan barátságos hangulat árad.

Ahol egyedi, új és alig használt, divatos

ruhák sorakoznak az akasztókon,

és az árak megfizethetőek.

2120 Dunakeszi, Iskola u. 13.

(Iskola utca és Liget utca sarok)

Nyitvatartás: 9-18 Szombat: 9-12

Várjuk szeretettel!

Olasz - Francia - Angol - Holland

MINŐSÉGI HASZNÁLT IMPORT
DIVATRUHÁZAT
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– Jó lenne, ha az életben minden 
problémát vagy így, vagy úgy tudnánk 
megoldani. Az orvoslásban különösen 
igaz: nincs két egyforma szervezet, nincs 
két azonos kezelési módszer valamely 
betegség esetén. Különösen nincs úgy, 
hogy igennel, vagy nemmel lehetne eldön-
teni, melyik vezet eredményre. Az emberi 
szervezetnek szüksége van sóra is és 
cukorra is természetesen, de mindezek 
(és még rengeteg más alkotó elem) csak 
a szükséges mennyiségben hasznosak 
számunkra. A vércukorszint emelkedé-
se – amelynek kezdetben szinte semmi 
jelét nem észleljük – egy idő után azzal 
jár, hogy a nagy mennyiségű cukrot a 
vese nem képes visszatartani.  A cukor 
természetes úton, a vizelettel távozni kezd 
a szervezetből, ennek következtében a 
vizelet mennyisége megnő. A testnedvek 
mennyiségének csökkenése szomjúság 
kialakulását eredményezi, ezért a cukor-
betegek állandóan isznak és sok vizeletet 
ürítenek. A cukorral a vesén át kiürített 
energia fogyáshoz vezet.

– Meghatározná a laikus olvasó szá-
mára, mi is a cukorbetegség lényege?

– A cukorbetegségnek (vagy dia-
bétesznek) nevezett kórkép lényege a 
vércukorszint szabályozásának  káro-
sodása, amely a vércukor emelkedését 
eredményezi. Közismert, hogy létezik ko-
rábban fiatalkorinak, vagy inzulinfüggőnek 
nevezett, (jelenleg 1-es típusú) diabétesz, 
valamint időskorinak, vagy nem inzulinfüg-
gőnek is nevezett ( jelenleg 2-es típusú) 
cukorbetegség. A két kórkép a feltétele-
zett hasonlóság ellenére mégis nagyon 
különböző, egyetlen közös vonásuk, hogy 
a betegség lefolyása során mindkét eset-
ben vezető tünetként magas vércukorszint 
jelenik meg. Jelentős különbség, hogy míg 
a fiatalkori cukorbetegségben a betegség 

lefolyása során az inzulin termelés folya-
matosan csökken (kóros immunreakció 
pusztítja el az inzulintermelő sejteket), ad-
dig az időskori diabétesz esetében a kez-
deti éveket éppen az inzulin „túltermelése„  
jellemzi, mivel az képtelen hatását kifejteni. 
Később az inzulint termelő hasnyálmirigy 
sejt a fokozott igénybevétel miatt el-
pusztul és ekkor az időskori 
cukorbetegségben is 
csökkenni kezd az 
inzulin.

– Milyen 
k á r o s o -
d á s o k a t 
okoz ez 
a beteg-
ség és 
m e n y -
n y i r e 
l e h e t 
i d e j e -
k o r á n 
f e l f e -
dezni?

– A 
rendsze-
res orvosi 
kontroll, az 
időszakos szű-
rővizsgálatok, no 
és természetesen 
az egészségtudatos 
életmód jelenthetik a valós 
megelőzést. A betegség annyira tünet-
mentesen zajlik, hogy amikor egy rutin 
vérvétellel kiderül a magas vércukorszint, 
akkor már az erek károsodásával is szá-
molnunk kell. A szövődményeket kis és 
nagyér károsodásra osztjuk, az előbbiek a 
szem, a vese súlyos betegségeihez (vak-
ság, illetve művesekezelés), míg az utób-
biak a szívizominfarktus, nyaki verőérszű-

kület illetve az alsóvégtag érszűkületének 
kialakulásához vezetnek. Súlyosbítja a 
helyzetet, ha más rizikótényezők is társul-
nak a cukorbetegséghez, mint pl. magas 
vérnyomás, emelkedett vérzsír szint, és 
leírhatatlan mértékben rontja a betegek 
állapotát a dohányzás. Annyira alattomos 

betegséggel állunk szemben, hogy 
a kis erek károsodásával az 

idegeket ellátó erek is 
károsodnak, így a 

szívizom infarktus 
akár némán is 

k i a l aku lhat . 
A szív és 
érrendszer 
kockázat 
becslésé-
nél olyan 
s ú l y o s 
b e t e g -
s é g n e k 
tekintjük 
a cukor-

betegsé-
get, mintha 

már egy 
szív izomin-

farktus lezajlott 
volna a betegnél. 
Általában a 

fiatalkori cukorbeteg-
ség hamarabb kiderül: az 

inzulin termelődés gátoltságával 
a vércukorszint olyan gyorsan emelkedik, 
hogy szomjúság, bő vizelés és fogyás mi-
att gyorsan orvoshoz kerül a beteg. A 2. 
típusú betegségben általában elhízott, kö-
zépkorú egyénekről van szó, szinte csak 
vérből lehet az emelkedett cukorszintet 
megállapítani. 

Súlyosan téved, aki azt hiszi, hogy a 
6-6,2 mmol/l felett lévő vércukorszint még 

nem probléma hiszen „csak kicsit van fel-
jebb” a határértéknél. Az ilyen betegeknél 
nagyon hasznos a vércukor terheléses 
teszt, amikor bizonyos mennyiségű cukor 
(gyógyszertári tisztaságú) megivása és 
utána 1 illetve 2 órával levett vérben magas 
értékek találhatók. Őket már egy bizonyos 
szint felett kezelni kell. Míg az 1 típusú 
cukorbetegségben csak inzulin a választ-
ható kezelés, addig a 2 típusban a diéta, 
testmozgás és testsúlycsökkentés mel-
lett szájon át szedhető készítményekkel 
kezdjük a kezelést, amik lehetővé teszik, 
hogy visszaálljon a szervezet inzulinérzé-
kenysége, vagyis csökkentsük az inzulin 
termelést, illetve védjük a hasnyálmirigy 
inzulintermelő sejtjeit. Egyre modernebb 
készítmények kerültek forgalomba. De ez 
nem mentesíti az egyént attól, hogy ő is 
tegyen az egészségéért, diétázzon, mo-
zogjon és legalább évente végeztessen 
szív- és érrendszeri szűrővizsgálatot. 

Az idősödő népesség, az elhízás 
robbanásszerű elterjedése és a mozgás-
szegény életmód következtében mintegy 
járványszerűen növekszik a diabétesz 
előfordulása. A Nemzetközi Diabetes 
Szövetség 2006. évi adatai szerint mint-
egy 250 millió embert érint a világon, ami   
2025-re várhatóan 380 millióra emelkedik. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a vakság 
feléért, a vesepótló kezelések nagy részé-
ért, minden második végtag amputációért 
az emelkedett vércukorszint felelős, és 
ekkor még nem beszéltünk a nagyér-szö-
vődményekről, vagyis a szívizominfarktus 
és stroke kockázatának megsokszorozó-
dásáról…

Néhány hónapja a(z el)sózás veszélyeiről írt ezeken a hasábokon Dr. Metz Edit főorvos, lapunk ál-
landó kardiológus szakértője. Úgy tűnik, sokakat érdeklő problémát érintett a cikk, mert több olva-
sónk tette fel a kérdést: akkor tehát, aki egészségesen akar élni, cukrozni se cukrozza az ételét?

Az „édes halál”

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

e g é s z s é g - é l e t m ó d

A parancsnok példája és felelőssége

Pregun Kálmán 1985-ben lépett be a rendőrség ké-

szenléti kötelékébe. A 44 éves őrnagy közel másfél évti-

zedig szolgált a rendőrség budapesti bevetési osztályain. 

Éveken át a külképviseleti objektumok védelmi osztályán 

alosztályvezető-helyettesként teljesített szolgálatot. 

Az elmúlt negyedszázadban ő is a rendőrök „meg-

szokott” mozgalmas és kihívásokkal teli életét élte. A 

Budapesten szolgált 14 év után Gödre költözött család-

jával. A hangulatos Duna-parti városban az első évben 

őrsparancsnok-helyettesként dolgozott, majd öt éven 

át parancsnokként irányította a rendőri állomány tevé-

kenységét. „Nagyon megszerettem a települést, az ott 

élő embereket. Azóta is gödinek vallom magam, odahúz 

a szívem, ma is ott élek családommal” – vall gödi kö-

tődéséről Pregun Kálmán, aki fegyelmezetten tudomá-

sul vette, hogy a sikeres és eredményes évek ellenére 

a szomszédos fóti őrs irányítására kapott parancsot. A 

beosztottaiért felelősséget érző vezetőben Fóton is erős 

volt tenni akarás, akit háta mögött „az építő parancs-

nok”-nak hívták bajtársai. „A kollégák elismerésében az 

építőn volt a hangsúly, akik értesültek róla, hogy a gödi 

egységet egy nagyon szép épületben sikerült elhelyezni. 

Másfél-két év alatt Fóton is új helyre költöztettem a őr-

söt.” – emlékszik vissza a közeli eredményekre.

Pregun Kálmán céltudatossága, szakmai elkötele-

zettsége a vele egy kötelékben szolgáló rendőrök mellett 

Pest megyei elöljáróinak elismerését is kivívta. A rendőri 

pályán eltöltött két és fél évtized alatt a ranglétrán maga-

biztosan lépkedő harcedzett tiszt újabb kihívással találta 

szembe magát, amikor a megyei rendőrfőkapitány-he-

lyettese felkérte a  Pest megyei bevetési szolgálat meg-

szervezésére és irányítására. 

A férfi  kihívás nélkül, nem férfi 

Ma is határozott büszkeséggel mondja: „Nem tudtam 

nemet mondani, mert kihívást jelentett számomra. Val-

lom, hogy a férfi kihívás nélkül nem férfi.” A férfi bátor-

ságát és tisztaságát fennen hirdető szép ősi hitvallást 

valló őrnagy 29 társával karöltve áll helyt az általános 

közrendvédelmi járőrszolgálat teljesítése, a futball 

mérkőzések, és egyéb rendezvények, vonatok biztosí-

tása, veszélyes, körözött bűnözők elfogása alkalmával. 

Pregun Kálmán irányításával másfél éve létrejött Pest 

megyei bevetési szolgálat tagjaitól az átlagnál jóval 

több tudást, nagyobb fizikai és pszchikai felkészültséget 

követel meg a rendőri szolgálat sikeres teljesítése. A 

parancsnok a részletek taglalása nélkül említést tesz a 

különböző társ szakhatóságokkal, munkaügyi felügyelet-

tel, élelmezésbiztonsági felügyelőséggel, Vám- és Pénz-

ügyőrséggel, és az APEH-el – kialakított együttműködés 

jelentőségéről. A folyamatos elméleti és gyakorlati felké-

szülésre rendkívül nagy hangsúlyt helyeznek, mivel őket 

az események „irányítják”. A dunakeszi rendőrkapitány-

ság területén elhelyezett bevetési egység parancsnoki 

szobájában nehéz modellezni a várható eseményeket 

és akciókat. „Mi a saját utunkat járjuk, kudarcainkból 

és sikereinkből építkezve tanulunk, hiszen a megyében 

elöttünk nem működött hasonló alakulat. Percenként 

változhat a helyzet, miközben nekünk az a feladatunk, 

hogy az eseményre a lehető leggyorsabban és a legna-

gyobb hatékonysággal reagáljunk a helyszínen. Nem ta-

gadom, izgalmas a munkánk, sokféle feladatot látunk el, 

de mindig az a legfontosabb, hogy határozottan, töretlen 

egységgel hajtsuk végre az akciót. Bár  a mi egységünk 

nem terrorelhárító alakulat, ám ennek ellenére nálunk 

is nagy jelentősége van a kollégák fizikai és pszchikai 

állapotának.”

Sokadszorra szegeztem a kérdést a parancsnoknak, 

mire „elárulta”, hogy a magyarországi TOP 10 listáján 

szereplő körözött bűnözők elfogásában is részt vettek. 

Az egyik legizgalmasabb akcióra a Ferihegyi repülőté-

ren került sor, ahol a társszervekkel együtt a szakszerű, 

gyors és meglepetésszerű fellépésnek köszönhetően 

„kapcsolták le” a haza érkező körözött személyt. 

Éles helyzet – magas adrenalin szint

Egy-egy ilyen akció során a kemény, edzett rend-

őröknél is megemelkedik az adrenalin színt. „Már akkor 

érzékelhető, ha kézbe veszed a fegyvert. Éles helyzetben 

megemelkedik a légzésszám, felgyorsul a pulzus. Egy 

kicsit beszűköl, megváltozik a látásod is. Ha nincsenek 

begyakorolva a mozdulatok, akkor benne van a hibázás 

lehetősége. Pszichológussal dolgozunk együtt, aki kiszűri 

azokat, akiknél az elsődleges jegyek alapján megállapít-

ható a pánik, vagy a félelem. A megelőzés érdekében 

különböző streszkezelő tréningeket tartunk. Ez nagyon 

fontos, mert ha egyszer valaki hátralép a sorból, az meg-

bontja az egységet, meggyengíti  a láncszemet. Ezt észre 

kell venni, mert a fellépésen, a kiálláson múlik minden…”

A parancsnok igencsak felcsigázta az érdeklődése-

met, akit arról faggattam, hogy volt-e már olyan éles hely-

zetben, amikor lepergett élete filmje? „Ilyen halál közeli 

helyzetben még nem voltam, de az már előfordult, hogy 

kiesett az életemből kétszer két perc, amit nem tudok 

visszaidézni, mert akkora stressz nehezedett rám. Ma 

sem emlékszem, hogy mit és hogyan cselekedtem. Tár-

saim szerint begyakorolt, rutinszerű volt minden mozdu-

latom, egyértelműek voltak a kiadott parancsaim. Semmi 

rendkívülit nem vettek észre rajtam, csak akkor derült ki 

számukra, amikor elmondtam nekik. A több órás akció 

alatt percek estek ki az életemből… Csak azt tudom, 

hogy életveszélyes helyzetben voltunk. Nagy volt a tét, 

a csapatom biztonsága forgott kockán. De szerencsére 

sikerült megoldani a feladatot, elég jól jöttünk ki az élet-

veszélyes szituációból...” 

Életveszélyes szituáció – kiesett percek

De ehhez hatalmas rutin, bátorság, elhivatottság 

kell, amit csak a megszállott ember eltökéltségével lehet 

megszerezni. „Sokat kell még tanulni, de én meg aka-

rom tanulni ezt a „szakmát” is. Nem szeretek félmunkát 

végezni, mindig végig járom a kijelölt utat. A siker érde-

kében igyekszem mindent elsajátítani a szakirodalomból 

és a nagy tapasztalattal bíró kollégáktól. Döntéseimmel, 

munkámmal azon vagyok, hogy bajtársaim maximálisan 

elsajátíthassák a szakmai fortélyokat, kiváló edzettségi 

és pszchikai állapotban legyenek” – fogalmazza meg 

szakmai hitvallását a fiatal, edzett, jól képzett rendőrök-

ből álló bevetési egység parancsnoka. 

Pregun Kálmán az egyenes beszéd híve, aki kőke-

ményen kimondja véleményét. „Az igazság mindennél 

fontosabb, még akkor is, ha fáj. Elöljáróim döntését teljes 

mértékben elfogadom és elismerem, hiszen közös a cél, 

egyfelé megyünk. De ha valaki saját céljaira használja 

fel a rendőrséget, azt nem tudom tolerálni…” – mondja 

ki nyíltan a parancsnok, aki szabadidejében az egyik bu-

dapesti rendőrcsapatban futballozik. Rendszeresen teni-

szezik, imád horgászni, de még jobban szeret olvasni és 

gyerekeivel moziba járni. 

A rendőri hivatás megbecsüléséről kezdünk be-

szélgetni, amikor megszólal a csipogója. Udvarias ha-

tározottsággal közli: „Sajnálom uram, be kell fejeznünk 

a beszélgetést, szólít a kötelesség…” Még a rendőrka-

pitányság kilincsét sem nyomtam le, amikor a bevetési 

egység autói dinamikus tempóban elhajtottak Budapest 

felé…

VETÉSI IMRE

*

Bencze József országos rendőrfőkapitány 2009. 

november 1-jei hatállyal - soron kívül - alezredessé 

léptette elő Pregun Kálmán őrnagyot. 

Határozott léptekkel közelít felém a rendőrtiszt. Erős, férfi as kézfogással üdvözöl, nyílt tekintetéből céltu-
datosság sugárzik. Megfontolt mondatai és mozdulatai a fegyveres testületben szolgálatot teljesítő ember 
fegyelmezettségéről árulkodnak. Pregun Kálmán őrnagy, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság bevetési szolgálatának parancsnoka irodájába kísér. A szűkre szabott helyiséget ’majd szétfe-
szíti a feszültség, amikor a riporter sokadik kérdésére kirajzolódik annak az akciónak a képsora, melyben 
a parancsnoknak és társainak élete volt veszélyben…   

k ö z - é l e t

Pregun Kálmán



– Azt nem tudjuk megítélni, s nem is a 

mi tisztünk eldönteni, hogy a román kom-

mandósok akciója után napvilágot látott 

gazdasági ügyben a szlovákiai magyar 

vállalkozó és társa vagy a csődeljárás alá 

vont élesdi húsüzemüket irányító román 

ügyvezető sértette-e meg a törvényt, de azt 

bizton kijelenthetjük, hogy a sportszerető 

közönség drukkol Mikóczy Zoltánért, akiben 

a magyar lóversenyzés megmentőjét látja. 

Az elmúlt másfél év Overdose, Mikóczy Zol-

tán és Ribárszki Sándor nevétől volt hangos 

a sajtó, mindenki tőletek remélte a csodát, 

ami eddig 11 veretlen futamban beteljesült… 

Most pedig azt találgatja a sajtó, hogy mikor 

helyezik szabadlábra Mikóczy úrékat. Zoli 

barátjaként hogyan élted át a tv-ben bemu-

tatott megdöbbentő látványt? – kérdeztem 

Ribárszki Sándortól. 

– Nem láttam a televízióban, a felesé-

gem, Orsi sírva hívott fel, hogy Zolival mi 

történt. Nem ismerem az ügy tényleges hát-

terét, de az elmúlt évben azt éreztem, hogy 

valami nincs rendben. Zoli állandóan pa-

naszkodott, hogy komoly összegeket fekte-

tett be Romániában, de nem úgy alakulnak 

a dolgok, ahogy szeretné, sokan átverték… 

Úgy éreztem, „menekülni” akar onnan. Most 

a hírekből értesültem én is, hogy ki akarta 

menekíteni a gépeket, amiről emberileg én 

úgy érzem, hogy a sajátja, de valószínűleg 

törvénybe ütköző az eljárás. Ez szörnyű do-

log. Zoli a barátunk, aki ízig-vérig lovasem-

ber, él-hal a lovaiért. Sajnos bárkivel, bármi 

megtörténhet…

– Április 19-én, az OTP Nagydíjon, a 

Kincsem parkban 30 ezer ember tombol-

va ünnepelte Overdose sikerét, nyergében 

Christophe Soumillonnal, a világsztár zso-

kéval.  A képernyők előtt milliók élvezték a 

csodálatos sportesemény élményét. Min-

denki a Mikóczy-teamtől várta a magyar 

lóversenyzés újjászületését. Eufórikus volt 

a hangulat, ezekben a napokban pedig…

Hogyan lehet ezt emberileg megélni?

– Megmondom őszintén, ami Zolival 

történt, azt emberileg nagyon sajnáljuk, 

de nem befolyásolja a ló karrierjét. Ebben 

biztos vagyok. Overdose, ha meggyógyul 

ugyanúgy tréningezik majd, mint sérülése 

előtt. Készül a versenyekre, újra csodála-

tosan fut majd, mint az eddigi 11 veretlen 

versenyén. A Kincsem parki élményt senki, 

és semmi nem veheti el tőlünk. Zoli is „fel 

fog állni”. 

– Egész évben szurkoltunk Dózi fel-

épüléséért. Patasérülését előbb Franciaor-

szágban, majd Angliában gyógykezelték. 

Az elmúlt napokban úgy értesültünk, hogy 

hamarosan hazahozzátok Alagra. Valóban? 

– Sajnos az április 19-i versenyen el-

hagyta a patkóját, ami nem egyedi eset. A 

baj ott kezdődött, hogy a külföldi patkoló 

kovács hibázott, amikor feltette az új patkót. 

Dózi patája megsérült, nem gyógyult, ekkor 

hozták a francia kovácsot, aki szerintem jól 

végezte a dolgát. Nem sokkal ezután – az 

én szakmai meggyőződésem és vélemé-

nyem ellenére – kivitték Franciaországba, 

ahol egy híres tréner olyan munkára fogta, 

ami még korai volt Dózi sérült  lábának. Tíz 

nap után a helyszínen mi is láttuk Mikóczy 

úrral, hogy milyen túlhajszolt állapotban van 

Overdose. Azonnal leállíttatta a tréninget, 

megtiltotta, hogy a francia tréner dolgozzon 

vele. Két hét után átvitték Angliába, ahol a 

medencés rehabilitáció első napján Dózi 

úszott, de másnap már nem ment be a 

medencébe. A patanyomás miatt vérömle-

nyek képződtek, újabb két hónapos pihenőt 

tartottunk, és csak ezután patkolták meg. 

Tíz napja már sétál. Szerintem rendbe fog 

jönni, kiheveri ezt a tortúrát, mert nagyon 

kemény ló. Inkább a pszichés állapotától 

félek, mert ő egy rendkívül különleges ló, 

soha nem dolgozott 10 vagy 20 lóval együtt. 

Ő egy különlegesen érzékenyen ló, mi így 

is kezeltük…

– Reméljük, mielőbb Alagon üdvözöl-

hetjük Mikóczy urat, de addig is hogyan 

alakul Overdose sorsa? 

– Én több alternatívát is el tudok kép-

zelni. Köztudott, hogy idomárként Német-

országban folytatom, ahová – ha szívemre 

hallgatok – örömmel magammal vinném. 

Második variáció, hogy Alagra hozzák és 

itthon valaki majd átveszi a felkészítését, 

de az is lehetséges, hogy Szlovákiába kerül. 

Szerintem mindannyian úgy járnánk legjob-

ban, ha én tréningezném a jövőben is.  

– Emellett sok érv szól, hiszen te vagy 

Magyarország legsikeresebb aktív trénere, 

Overdose a te szakmai irányításoddal vált 

világhírűvé. De most Berlinbe szerződtél. 

Miért döntöttél így? 

– Szakmai pályám során eddig 4 sors-

fordító döntésem volt. Egyszer sem bántam 

meg. Ugrólovasként versenyeztem Cseh-

szlovákiában, utána trénerként dolgoztam 

Münchenben, majd Svájcban. Tizennégy 

éve jöttem haza, azóta trénerként 5 Derby-t 

nyertem, és nyolcszor letten champion. Úgy 

érzem, most megint eljött az idő, hogy új 

közegre, új impulzusokra van szükségem. 

Olyan felkérést kaptam Berlinből, amit nem 

tudok, és nem is akarok elhárítani. A né-

met főváros melletti Hoppengartenben egy 

gyönyörű, 1,4 millió eurós, 40 boxos istálló 

vár, melyet november 18-án vehetek át, mint 

vállalkozó tréner. A monarchia időszakában 

és stílusában épült, mint a Freudenau és az 

alagi pálya. Berlin környékén, Lipcsében, 

Drezdában, Hannoverben, Halléban vannak 

rendszeresen, szerdán, szombaton és va-

sárnap a versenyek. 

– Ez igazi kihívás.

– Bizony, de 47 évesen érzek magam-

ban annyi erőt és elszántságot, hogy bátran 

el merjem vállalni ezt az új, és rendkívül 

nagy kihívással járó feladatot. Családom-

mal és a szűk szakmai stábbal új életet kez-

dünk Berlinben, ahová lovaink közül 7-8-at 

elvisszük Alagról, de a német lovak mellett 

egy-két magyar tulajdonos is a mi istállónk-

ban tréningezteti majd versenylovait. Élek 

ezzel a lehetőséggel, melyhez hozzájárult 

Overdose sikere is. Most sem félek a fel-

adattól és a jövőtől, eddig mindig bejöttek 

az érzéseim… 

– Kívánjuk, hogy ezúttal is így legyen!

VETÉSI IMRE
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A legjobb védekezés a megelőzés

Törődjünk egészségünkkel
A csoda folytatódik…
Ribárszki Sándor, Overdose trénere Berlinbe szerződött

Ma az embereket leginkább izgató témák közé tartozik az új infl uenza terjedése. A H1N1 vírusra még legalább 2-3 évig számít-
hatunk, amíg ki nem alakul egyfajta védettség vele szemben. Sokáig megkeseríti tehát életünket, de tehetünk róla, hogy ne így 
legyen. Egy járványt megelőzni tökéletesen csak védőoltással lehet, és persze egészséges életmóddal. Dr. Nagy Magdolna, az 
ÁNTSZ Váci Szobi Dunakeszi Kistérségi Intézetének tiszti főorvosa tájékoztatott bennünket régiónk helyzetéről.

Pest megyei és fővárosi szinten voltak már közössé-

get érintő járványok, a dunakeszi kistérségben még nem 

fordult elő. Egyedi eset 1-2 már előfordult, de járványról, 

halmozott előfordulásról, közösségi eseményről nem 

beszélhetünk. Időben felmértük az oltóanyag igényt, 

és október 2-án 17000 adag oltóanyagot juttattunk el a 

háziorvosokhoz, akik egy hónap alatt 10000 beteget ol-

tottak be, és egyébként nagyon pozitív a hozzáállásuk 

az oltáshoz. Sokan aggályoskodnak az oltást illetően, 

mondván, hogy nem lett eléggé kikísérletezve. Pedig a 

kísérletek tudományos alapokon zajlottak, és talán nem 

véletlen, hogy a területünkön beoltott 10000 embernél 

egyetlenegy esetben sem volt szövődmény.

Az oltás 1 év fölött mindenkinek ajánlatos. Foko-

zottan veszélyeztetettek a krónikus betegségben szen-

vedők. Minden háziorvos ismeri a saját beteganyagát, 

és javasolja az oltást pl. szívbetegeknek, cukorbete-

geknek, asztmásoknak. Ők térítésmentesen kapják a 

vakcinát. Az óvodákban és az iskolákban a háziorvos-

ok oltanak majd, most folyik az igényfelmérés, 14 éves 

korig ugyanis szülői engedély szükséges. Sajnos eddig 

csak a szülők 10-11 %-a élt ezzel a lehetőséggel.

Járványról akkor beszélünk, amikor már 20-30 fős 

hiányzások vannak az iskolákban, a járóbeteg ellátó 

intézmények látogatottsága ugrásszerűen nő, a légúti 

megbetegedések száma növekszik. Kijelöltünk repre-

zentatív helyeket, figyelőszolgálatot, ahol orvosok figye-

lik a megbetegedéseket, hetente jelentik az adatokat. Ők 

torokváladékot is tudnak venni, térítésmentes vizsgálatra 

küldhetik a betegeket.  A jelzett adatokból biztosan meg 

tudjuk állapítani, ha elér bennünket a járvány, ami lehet, 

hogy enyhe lefolyású lesz, lehet, hogy súlyosabb.

Az új influenza az egészséges fiatalokat jobban 

érinti, mert kevésbé védettek a vírus ellen. Az új vírus-

nak az összetétele teljesen más, mint az eddigi influ-

enza vírusoké. Van benne olyan kis részecske, ami 

megegyezik a valamikori spanyolnátha, meg a hong-

kongi, ázsiai vírusrészecskével, és akik az idősebb kor-

osztályból már találkoztak ezekkel a vírusokkal, kevés-

bé veszélyeztetettek most, mint a fiatal korosztály. A 

terhes anyáknál is ajánlatos az oltás a harmadik hónap 

után. Ha ettől tartózkodnak, akkor legalább a környeze-

tük legyen beoltva, hogy ne vigyék haza a fertőzést. 

Egy járványt megelőzni tökéletesen csak a védő-

oltással lehet, ha az átoltottság legalább 47-50 %-os. 

Ha viszont nem tudunk ilyen oltottságot elérni, és itt a 

járvány, akkor jön a másodlagos prevenció: maszk vi-

selése, iskolai szünet elrendelése, közösségi rendezvé-

nyek felfüggesztése, gyakori kézmosás, hiszen a vírus 

tárgyak révén is átvihető. Ha lehet, kerüljük a baráti 

öleléseket, kézfogásokat is. Nagyon lényeges az egész-

séges életmód, hogy megfelelő vitaminadaghoz jusson 

a szervezetünk. Sokat legyünk friss levegőn és gyakran 

szellőztessünk. Ha valaki beteg, vagy lázas ne menjen 

be közösségbe, maradjon otthon. Jelentkezzen a házior-

vosnál, kezdje el magát kúrálni, gyógyuljon meg. 

Dunakeszi, Fót, Göd gyógyszertáraiban mától ren-

delkezésre áll az oltóanyag, amit receptre lehet kapni 

térítés ellenében. Most van a normál influenzának is a 

szezonja, és a szomszédos országokban már ott a jár-

vány. Vigyázzunk egészségünkre, óvakodjunk a szövőd-

ményektől.

CSONKA MÁRIA
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Mit jelent ez a kifejezés: Medical Wellness? 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészség-

megőrzésnek.

A fokozódó stressz, a civilizációs betegségek ká-

rosítják az emberek testi-lelki egészségét, így egyre 

nagyobb az igény a kikapcsolódásra, feszültség csök-

kentést kínáló szolgáltatásokra.

Medical Wellness alatt olyan tudományosan iga-

zolt egészségügyi eljárásokat értünk, melyek célja az 

egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése illetve 

a bekövetkezett károsodás hatásának csökkentése.

Miben tud segíteni a High-Care?

Az orvosi és a hagyományos wellness-körökben 

ismert, Weyergans High Care AG már évekkel ezelőtt 

kifinomult koncepciókkal állt elő a cellulit, a vénás és 

a kötőszöveti gyengeségének, valamint az érrendsze-

ri zavarok terápiás és preventív kezelésére. Az első 

ránézésre szépséghibának tűnő cellulit amellett, hogy 

nem nyújt esztétikus látványt az idő múlásával külön-

böző láb betegségek (duzzadt láb, ödéma, visszér, 

elfekélyesedett láb) kialakulásához vezethet. 

Dr. Rudolf Weyergans nevéhez fűződő Medicall 

Wellness kezelések, melyek orvosilag bizonyítottan 

hatékonyak. A terápia alapja a lelassult nyirokrend-

szer felélénkítése, amely a Body Wrapping, a Slide 

Styler (hullámmasszázs), vagy az űrtechnikai beren-

dezésnek számító vér- és nyirokkeringést szabályozó 

mágnes terápiával és Iono-Care oxigén-inhalációval 

kombinált Vacustyler segítségével történik.

Ezen cikkünkben térjünk ki, Vacustyler gé-

pünkre!

A német Légiközlekedési  Űrutazási Központ 

orvos szakértőivel és saját orvosi csapattal Rudolf 

Weyergans együttműködésének eredményeképpen 

született meg a cellulit elleni egyik leghatékonyabb 

módszer.

A működés alapelmélete a világűr kutatásából 

származik. Egyetlen űrhajós sem száll fel a világűrbe 

az LBNPD (lowerbody negative pressure device) nél-

kül, mert a világűr súlytalanságában a szív a lábakat 

nem tudja kellően ellátni vérrel. A készülék úgy műkö-

dik, mint egy külső nyirok szív.  Célja a salaktalanítás 

és vérellátás, sima bőr és kerületcsökkenés a felső-

combon, a hason és a fenéken.

A szívás és nyomás segítségével működik - tehát 

a vákumot váltogatja az atmoszférikus nyomással. 

A negatív nyomásnál a vér és az oxigén az érintett 

kezelési felületbe, a lábakba pumpálódik. Majd a pozi-

tív nyomásnál az elhasznált vér és a salakanyagok a 

vénákon és a nyirokereken keresztül a törzs irányába 

szállítódnak a kiválasztó szervek felé.

A Vacustyler® fő alkalmazási területe kozmetikai 

téren a DCT - a Differenciált-Cellulit-Terápia.

Lábbetegségek terén, a perifériás keringési za-

var, cukorbetegség esetén krónikus beidegződési és 

vérkeringési zavar, lábszárfekély, nyiroködéma, láb és 

érbetegség megelőzésére.

A magyar közvéleményt valósággal sokkolta az a képsor, amelyben a román kommandósok 
a Nagyvárad környéki országúton, a kocsiból kirángatva földre teperték a világhírű magyar 
csodaló, Overdose tulajdonosát, Mikóczy Zoltánt és üzlettársát. A honi lóversenyzés rajongói 
még fel sem ocsúdtak a letaglózó hír okozta kábulatból, amikor azzal kényszerültek szem-
besülni, hogy az egy évesen vásárolt „kismacskából” veretlen csodalovat formáló, ötszörös 
Derby győztes- és nyolcszoros champion tréner, Ribárszki Sándor november közepétől Berlin-
be szerződött. Szertefoszlanak szép reményeink vagy a csoda folytatódik jövőre is – kérdeztük 
Dózi trénerétől, akit 1,4 millió eurós, 40 boxos istálló vár Hoppegartenben.

s p o r t
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A napi stressz kizárva, a cél az egészség
Rohanó világunkban különös gondot kell fordítani az egészségünkre, min-

dennapi életünk részévé kell, hogy váljon a mozgás. A saját egészségünkért 

mi magunk tehetünk a legtöbbet, de ha ehhez még segítséget is kapunk, az 

megkönnyíti a helyzetünket. A Dunakeszi Vasutas sportpályával szemben 

lévő narancssárga házban már 2008. decemberétől folynak Fitness-Cardio és 

Spinn-Racing edzések, és egyéniségünknek megfelelő edzéstervvel várnak 

bennünket a tulajdonosok. A Cardio részleget főleg hölgyek számára ajánlják, 

ahol edzői irányítással folyhat a zsírégetés, az alakformálás. De a kondíció 

megőrzése is nagyon fontos, ebben is segítenek az alakformáló gépek. 

A Spin Racing program, amely motivációt, szellemi edzés technikákat és a 

legalaposabban tesztelt kerékpározási technikákat foglalja magába, mindenki 

számára ajánlható, aki mozgásra vágyik. A csoportos zenés teremkerékpár 

tréning szakképzett oktatók irányításával zajlik.  A 60 percen keresztül egysze-

rűen, szórakoztató formában, mindenki számára könnyen elvégezhető moz-

gássorok fejlesztik az állóképességet, jó irányba befolyásolják a vérkeringést, 

szívritmust. A közös csoportmunka során javul a közérzetünk, nő az önbizal-

munk. Előzetes bejelentkezés alapján órarend szerint történnek az edzések, 

és a tulajdonosok számos kedvezménnyel kedveskednek vendégeiknek.

Williamson: 
gyere jégkorongozni, 
és kitárul előtted a világ! 

Lovasélet

Idén is sikeres 
évet zártak

Glen Williamson a fejébe vette, hogy 

még népszerűbbé teszi a jégkorongot 

Magyarországon. A káposztásmegyeri 

Vasas Budapest Stars felnőtt csapatá-

nak frissen kinevezett kanadai edző-

je dolgozott Amerikában, Japánban, 

Németországban és Svájcban, ő is a 

jégkorongnak köszönheti, hogy bejárta 

a világot. Szerinte a jéghoki az egyik 

legalkalmasabb sportág arra, hogy 

a gyereket sikeres emberré nevelje, 

éppen ezért azon dolgozik, hogy a 

jégkorongot és a Starst még népsze-

rűbbé tegye.  Glen Williamsont azért 

szerződtette a Budapest Stars felnőtt 

csapata, hogy a kanadai hokikultúrát – 

innen ered a sportág – meghonosítsa 

a klubnál. Konkrét eredményeket egy-

előre nem várnak el tőle, de azt termé-

szetesnek veszi, hogy az utánpótlásra 

is odafigyel.  – A klub egészére igyek-

szem koncentrálni, nagyon fontosnak 

tartom az utánpótlást is – mondta Glen 

Williamson. – Időközönként részt ve-

szek a gyerekek edzésein, és a felnőtt 

csapat sztárjátékosai is megjelennek 

a gyerekek tréningein, hogy átadják a 

kicsiknek a szakmai és emberi tudásu-

kat, tapasztalatukat. Ez is egy fontos 

dolog, amit mi tudunk adni a gyerekek-

nek. A másik pedig maga a jégkorong. 

Glen Williamson szerint ez a sportág 

azért olyan népszerű világszerte, mert 

minden megvan benne, ami a mai vi-

lágban fontos. Dinamikus, izgalmas, 

változatos, szórakoztató. Arról nem 

beszélve, hogy mindenre megtanít, 

ami versenyképessé tesz egy gyere-

ket. – Akaraterő, kitartás, kreativitás 

kell hozzá – folytatta Williamson –, 

és mivel csapatsportág, az együttmű-

ködés képességét is fejleszti. És ami 

szintén fontos, a világ egyre nyitottabb, 

egyre több fiatal, tehetséges magyar 

igazol külföldre. Vagyis ha egy gyerek 

elkezd jégkorongozni, kellőképpen 

tehetséges és szorgalmas, kitárulhat 

előtte az egész világ. Aki kedvet kapott 

a jégkoronghoz, a következő módokon 

kezdhet el játszani a Starsnál: 1. A ki-

csiknek érdemes egyéni korcsolyaok-

tatással kezdeni, és ha az edzők úgy 

látják jónak, beépítik őket a nyolc, illet-

ve tíz éven aluliak csapatába. Elérhe-

tőség: Szajbert Krisztián (06 30 681 64 

46). 2. A káposztásmegyeri Icecenter 

jégcsarnok csoportos korcsolyaokta-

tást hirdetett meg, amely a testnevelési 

órák keretén belül tartandók. Azok, 

akik kedvet kapnak a jégkoronghoz, 

ezekből a csoportokból kerülhetnek a 

korosztályos csapatokba. Elérhetőség: 

Gágyor Éva (06 1 435 20 64). 3. Van 

lehetőség arra, hogy egyből a Buda-

pest Starsnál kezdje a hokit a gyermek 

az utánpótláscsapatok valamelyikénél, 

életkortól függően. 

ELÉRHETŐSÉG: SZABÓ ISVÁN 

(06 20 923 24 84)

•FITNESS-CARDIO 
   HÖLGYEK SZÁMÁRA

•SPINN-RACING
   NŐK ÉS FÉRFIAK
   RÉSZÉRE

•KORTÓL FÜGGETLENÜL
  MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
  EGY IGAZI KIHÍVÁS

Nyitva tartás:

Hétfő-péntek: 7-11-ig és 15-22-ig

Szombat-vasárnap: 8-11-ig és 17-20-ig

Címünk, elérhetőségeink: 

Rév út, Fő út sarok, a DVSE sportpályával szemben!

Telefon: 70 3135 275 • Honlap: www.dk-spin.mlap.hu
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A Xenophom Lovas Klub 1995-ben alakult meg, ügyvezetője Dallos Beáta.  Az idei esz-
tendő is sikeres volt, most az eredmények tükrében lássuk a sikeres állomásokat.

Az Országos Ifjúsági Csapat Bajnokságon a 

Xenophon Lovas Klub csapata aranyérmes lett, 

tagjai: Decsi Enikő, Budai Alexandra, Kafka Nándor 

és Schuch Lili. Az egyéni Országos bajnokságon 

Dallos Zsófia ezüstérmes lett Druppy nevű lovával. 

A bronzérmet Decsi Enikő szerezte meg Laron-

nal.  A könnyű osztályú kategóriás bajnokságban 

(L) ezüstérmes Schuch Lili Rege nevű lovával, a 

középkategóriában (M) aranyérmes Dallos Zsófia, 

Agrokomplex-Faraday nevű lovával, továbbá ezüst-

érmet szerzett Schuch Lili Akadémia Rege-vel. 

Az őszi szezonban szeptember 25-27-én  

Fóton, CD 13 nemzetközi versenyen a középkate-

gória győztese, mind a három napon Dallos Zsófia 

lett Agrokomplex-Faraday nevű lovával. A nagydíj 

zenés kűr győztese Dallos Zsófia Druppy nevű 

lovával. A  verseny legeredményesebb lovasa a ha-

zai és nemzetközi versenyeken Dallos Zsófia.

Szeptember 26-án Parlament Főrendiház 

termében  Dallos Gyula mesteredző, egyetemi 

lovas tanár, a lovassport örökös bajnoka, elő-

adást tartott „Hungarikum a Parlamentben„ című 

tanácskozáson  „A ló Hungarikum, a szabadság 

szimbolikuma”-címmel.  

Kaposváron CDI-W Világ Kupa versenyt októ-

ber 2-4-én rendezték meg. A junioroknál, mindhá-

rom nap győztese Decsi Enikő Laron nevű lovával. 

A nehézosztályú kategóriában 3. lett Dallos Zsófia 

Riverstar-al.  A Világ Kupa Díj zenés kűrjében 5. 

Dallos Zsófia Druppy-val. A verseny legeredmé-

nyesebb junior lovasa Decsi Enikő.  

(SOLYMOSI)

A római kortól napjainkig
A Dunakeszi történelmét bemutató könyvben, 
Csoma Attila helytörténész szakavatott és rendkí-
vül színes írásának segítségével tárul az olvasó 
elé a település gazdag történelmi múltja.

A keménytáblás, 
színes képekkel is illusztrált könyv
2490 Ft-ért vásárolható meg az alábbi helyeken: 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár,
Líra Könyvesház (Buy-Way bevásárlóközpontban) 

Megrendelhető a kiadónál: Keszi-Press
Médiaszolgáltató Kft., 2600 Vác, Köztársaság út 5. 

Ismerje meg Ön is Dunakeszi történelmét!

ómai kortól napjainkig

KARÁCSONYI
 KÖNYVAJÁNLÓ

Dallos Zsófi a Riverstar nyergében
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Születésnapi ajándék

Marika sikere más 
sportágban

Isten éltesse

Dr. Zarándi László 80 éves

Szimhartné Fonódi Mária október 7-én ünnepelte 47. évét, 
születésnapi ajándéknak értékeli az idei kitűnő eredménye-
ket, de erről beszéljen ő.

Három éve minden évben részt ve-

szek a pump and run sportversenyeken. 

Az első versenyem 2006. október 18-án 

volt és eddig mindig dobogóra tudtam 

állni – kezdte a történetet. Az idén 

Siófokon rendezték meg az országos 

versenyt, fekve nyomásban a 24 kilós 

súlyt 136-szor tudtam kinyomni. Az 1500 

méteres távot 6.30 mp alatt tettem meg 

és ezzel a második helyen végeztem.

– Úgy hallottam új sportágba kap-

csolódtál be? 

– Igen, ez év júniusától a váci Dunai 

Sárkányok Egyesületnek lettem tagja, 

jelenleg negyvenen vagyunk. A sár-

kányhajó Eb-t Magyarországon a Lágy-

mányosi öbölben rendezték meg és itt 

jól szerepeltünk. 500 méteren harma-

dik, három-negyedik, és egy ötödik 

helyet szereztünk meg.  Prágában, a 

Világbajnokságon először vettem részt 

a csapattal és 200 méteren arany, 500 

méteren ezüst és 2000 méteren bronz-

érmet hozhattunk el.

– Mesélj a sárkányhajóról?

– A hajó 13,5 méter hosszú, húsz-

fős a legénysége, van egy dobos, egy 

kormányossal. Magyarországon az 

első sárkányhajó egyesület 1998-ban 

alakult meg Győrben, jelenleg 16 egye-

sülete van.

– Jövő évi terveid?

– Az idén szeptember 17-én 

Faddonbon volt a 2010 évi Eb-re vá-

logató, mi a 200 méteres távon elsők 

lettünk, 500 méteren második és így 

mi jövőre ott lehetünk mindkét távon. 

További sok sikert Marika!

KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

– Milyen út vezetett a sikerig?

– Tizenhárom éve, 1996-ban Buda-

pesten a Csalogány úti Készségfejlesztő 

Iskolában jártam, itt figyeltek fel rám – 

meséli Róbert. - A versenyzést 1999-ben 

kezdtem gyors-, mell- és hátúszásban.

– Életed első olimpiájára hogyan ké-

szültél? 

– A Hajós Alfréd uszodában figyeltek 

fel rám, s ez év tavaszán beválogattak a 

válogatott utazó keretébe. Az EB előtt, 

napi két edzéssel, edzőtáborozással 

készültünk. Edzőm a táborban és a 

versenyen Kovácsné Solymossy Mária, 

nagyon sokat köszönhetek neki. Nagy 

izgalommal készültem, életemben még 

repülőgépen sem ültem, de azt mond-

hatom nagyszerű volt. Az olimpián 38 

ország vett részt. Én a 25 méter gyorson 

és hátúszásban ezüstérmet szereztem. 

Győzelemhez legközelebb a 25 méteres 

hátúszásban álltam, húsz centiméterrel 

maradtam le. 

– További terveid?

– 2010 nyarán nemzeti játékokat Ma-

gyarországon rendezik, tizenkét sport-

ágban, itt válogatják ki a nyári játékok 

résztvevőit. A nyári játékokat 2011-ben, 

Athénban rendezik, szeretnék ott lenni, 

aranyéremmel hazatérni, egy biztos én 

mindent megteszek érte.

Róbert szereti és érti a számítógépet, 

szereti az embereket, a gyerekeket. Az 

edzésekben örömét leli, hetente minden 

nap edz, a cél érdekében a munkát öröm-

mel végzi. Szülei mindenben támogatják 

és büszkék fiúk elért szép eredményeire. 

További sok sikert Róbert!

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Dr. Zarándi László 80 éves, ta-

nár úr egyetemi docens, később 

tanszékvezető, 44 évet töltött el a 

TF-en. 1952-ben Helsinki Olimpián 

a 4x100 váltó bronzérmes csapat-

ban kezdő ember volt. 1954-ben, 

Bernben Európa bajnok, 1955-

ben, Varsóban Főiskolai aranyér-

met nyert váltó tagja. Dunakeszi 

otthonában kerestem fel.

– Az idei esztendő számodra fe-

lejthetetlen lett?

– Igen – mondta a tanár úr. 

Schmidt Pál a MOB elnökétől em-

lékplakettet kaptam, Földesi Ödön-

nel (80 éves távolugró volt) együtt. 

Továbbá megtiszteltetés volt, hogy 

az MLSZ-től – Gyulai Miklóstól – is 

emlékplakettet vehettem át. A TF-

től pedig Szalma László a tanszék 

nevében albumot adott át. A fotón 

azok vannak rajta, akikkel együtt 

dolgoztam negyven éven át, ez a 

fotó nekem sokat jelentett, egye-

dülálló és nagy megtiszteltetés 

(képen)

Laci bácsi minden nap, rendsze-

resen sétál, egészséges életmódot 

él.

Boldog születésnapot és hosszú 

életet kívánunk! 

KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

HYDROPR INT
Sz ám í t á s t e c h n i k a

Számítógép szervizelése,

telepítése, bővítése,

nyomtató karbantartás, -javítás

hétvégén is!

Telefon/fax: 27/332-859

Mobil: 06-20/396-5579

E-mail: hydroprint@invitel.hu

Tapasztalattal
rendelkező pedagógus

tanítást,
korrepetálást

vállal
orosz, olasz és angol

nyelvekből.

Telefon:
06 20 362 1135

s p o r t

Úszó Európa Bajnokság

Dvorzsák Róbert 
kétszeres ezüstérmes

Október 14-18. között Palma de Mallorcán rendezte meg a 
Specialis Olimpia Szövetség, az úszó Európa Bajnokságát. A 
kontinens viadalon részt vett, a 19 éves dunakeszi Dvorzsák 
Róbert is, aki két ezüstéremmel tért haza az úszó Eb-ről.
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Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

RAFC –DVSE 1-0

DVSE-Püspökladány 0-0

Balassagyarmat-DVSE 3-2 (Arany, Dizmatsek)

DVSE-Jász Sport FC 3-5 ( Arany 2, Dobrai)

DVSE-Ózd 2-1 (Dobai, Körösi) az első győzelem.

Tura-DVSE 3-1 (Kiss)

DVSE-Balmazújváros 1-0 (Dizmatsek)

Kinizsi első csapata a Pest megye I/B csoportban 

szépen gyűjti pontjait, jelenleg a 3. helyen állnak.

Dunakeszi K. I. – Kisnémedi 1-3 (Tardy Zs)

Dunabogdány-Dunakeszi K. I. 0-2 (Kiss Á, Horváth I)

Szeptember 26-án temették el, a 92 éves korában 

elhunyt Szakáll Lászlót, a csapat e napon jó játékkal, 

az első nagyarányú győzelmét aratta.

Dunakeszi K. I. – Perbál 9-1 (Sütő Z 2, Balai 2,  Kiss 

Á 2, Kulcsár, Németh, Kovacsik)

Pécel – Dunakeszi K. 0-3 (Kalicz 2, Kiss Á)

Dunakeszi K-Solymár 1-3 (Kiss Á)

Dány-Dunakeszi K. I. 2-5 (Balai 3, Sütő 2)

Dunakeszi K. I.-Verőce 2-0 (Váradi, Horváth) értékes 

győzelem, a veretlen listavezető ellen.

Kinizsi második csapata a Pest megyei III. osztályban 

jól szerepel.

Dunakeszi K. II. – Pilisszentlászló   4-1 (Porubszki 

3, Balai)

Tinye-Dunakeszi K: II.  2-2 (Kiss Á, Porubszki)

Dunakeszi K. II. – Pilisszentkereszt  3-3 (Balai, Sintár 

B, Hegedűs)

Szefi-Dunakeszi K. II. 1-1 (Sintár B)

Dunakeszi K – Budajenő 2-0 ( Porubszki 2)

Budakalász II – Dunakeszi K. 3-7 (Kéri 3, Balai 2, 

Porubszki, Kalicz)

Dunakeszi K.- Pilisvörösvár 2-2 (Kéri, Porubszki)

Öregfiúk az A osztályban sikeres ősz zártak. 

Göd-Dunakeszi 4-4 (Porubszki, Kiss J, Kovalik)

Dunakeszi-Sződliget   2-8 (Kárpáti B, Hegedűs J.)

Dunakeszi-Sződ 4-3 (Kárpáti B 2, Fonódi, Szilva 11-

esből). 

Nagy küzdelem után, megvan az első győzelem.

Verőce-Dunakeszi 3-5 (Porubszki 2, Szilva 2, Kiss J)

Dunakeszi-Vácduka 2-1 (Porubszki 2)

Dunakeszi-Göd 2-2 (Porubszki, Veton)

Romhány –Dunakeszi 1-5 (Porubszki 3, Lénárd 2)

Dunakeszi-Szob  7-0 (Demendi 3, Veton, Kovalik, 

Kiss J, Porubszki)

Dunakeszi-Vác  0-7.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

NB II-ben szereplő Vasutas hat pontot szerzett

Tarján-DVSE 24-23 (Bagi G 6, Juhász 4, Csuka 4, Baity 2, Szőcs 2, Kalmár 2, 

Szemenyei 2, Farkas 1)

DVSE-Solymár 29-29 (Csuka 8,  Bagi G 6, Kalmár 5, Lengyel 4, Farkas 3, Szemenyei 

2, Baity 1)

Hort SE-DVSE 25-35 (Kalmár 6, Szénási 5, Farkas 4, Csuka 4, Lengyel 4, Iváncsik 

4, Szemenyei 3, Szőcs 2, Csákó J 2, Juhász 1). Vasutas meg-

szerezte első győzelmét.

DVSE-Bp. Honvéd 28-29 (Kalmár 13, Lengyel 4, Juhász 3, Csuka 2, Bagi 2, Iváncsik 2,  

Szénási 1, Kovács 1)

DVSE-Bp.Honvéd 29-28 (Kalmár 13, Lengyel 4, Juhász 3, Bagi 2, Csuka 2, Iváncsik 2,  

Szénási 1, Kovács 1)

Dunaharaszti–DVSE 25-25 (Kalmár 7, Lengyel 4, Bagi 3, Csuka 3, Baity 3, Farkas 2, 

Szénási 1, Szőcs 1, Szemenyei 1)

DVSE-FTC II 25-20 (Juhász 5, Bagi 5, Szemenyei 4, Szénási 2, Kalmár 2, Martisz 

2, Farkas 2, Csuka 1, Baity 1, Iváncsik 1)

Pilisvörösvár-DVSE 29-23 (Bagi 5, Csuka 4, Kalmár 4, Lengyel 3,  Szemenyei 2, Szénási 

1, Martisz 1, Kovács 1, Farkas 1, Baity 1)

Női kézilabda csapata a Pest megyei I osztályban játszik, eddig nagyszerűen szerepel…

Göd-Dunakeszi K. 33-28 (Kovács 10, Földesi  9, Horváth 4, Kapella  2, Kartali 2, 

Csombor 1)

Dunakeszi K.–Verőce 37-22 (Horváth 11, Kovács 8, Deézsi 4, Csombor 4, Kocsis 3, 

Földesi 3, Sziliczi 3)

Dunakeszi K.-Gyömrő 38-26 (Kovács 9, Horváth 7, Csombor 7, Földesi 5, Kapella 4, 

Sziliczi 2, Kocsis 2, Deézsi 2)

Cegléd-Dunakeszi K. 20-30 (Sziliczi 7, Kovács 6, Horváth 4, Kocsis 4, Deézsi 3, 

Csombor 3, Földesi 2, Kapella 1

Dunakeszi K.–Nagykáta 35-19 (Kovács 8, Kapella 6, Földesi 6, Horváth 5, Deézsi 5, 

Csombor 5)

Salgótarján-Dunakeszi K. 18-26 ( Kovács 7, Csombor 6, Horváth 5, Deézsi 3, Földesi 2, 

Kartali 2, Sziliczi 1)
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Sakk KézilabdaLabdarúgás
Vasutas két győzelemnél tart

A 31. Pest megyei nyílt országos egyéni sakk-

verseny második fordulóját október 17-én rendez-

ték meg.

 I. korcsoportban: 6. Kovács Dániel 

II. korcsoportban 4. Sípos András 

V. korcsoportban 3. Üveges Viktor (Alagi DSK 

versenyzői)

Pest megyei Szuper csoportban az első két 

fordulót lejátszották.

Törökbálint-Dunakeszi Kinizsi 5-5 (Győz: Mol-

nár S, Nádasdi, Batisz, Döntetlen: Szabó J, Molnár 

P, Gránicz, Kiss I)

Dunakeszi Kinizsi-Gyömrő 7-3 (Győz: Gránicz, 

Molnár S, Nádasdi, Horváth, Batisz, Kiss, Döntet-

len: Szabó J, Kollár)

(SOLYMOSI)
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