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– Rendkívül hideg napokkal köszöntött be az új év, melynek igazából
csak a Tóváros taván korcsolyázók és jégkorongozók örültek…
– A világ pénzügyi és gazdasági válsága az önkormányzatot is
szigorú takarékosságra kényszeríti…
– Az orosz-ukrán gázvita és a kemény tél hatásait mi is megéreztük…
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Kábel TV Családi csomag havi

3390 Ft
T-Home telefon- és
internet- előfizetés mellett,
1 éves hűségidővel

Év eleji kábel TV akció!
Fizess elő kábel TV szolgáltatásunkra és add át magad a széles csatornaválasztékunk kínálta élményeknek
- most kedvezményes havidíjért, belépési díj nélkül!
Együtt még kedvezőbb!
Alap csomag előfizetése 1 990 Ft/hó, Családi csomag előfizetése 3 390 Ft/hó T-Home internet- és
telefon-előfizetés mellett, 1 éves hűségnyilatkozat vállalása esetén!
Hívd a 1412-t, vagy látogass el valamelyik T-Pontba!

Együtt. Veled
Az ajánlatot a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. Akciós ajánlatunk 2009. január 15-től visszavonásig érvényes, a T-Kábel Magyarország Kft. által lefedett területeken. Csak kábel TV szolgáltatás megrendelése esetén, az akciós havidíjak a következők: Alap csomag
előfizetése 2 990 Ft/hó, Családi csomag előfizetése 4 890 Ft/hó 1 éves hűségidő vállalásával. A tájékoztatás nem teljeskörű, további
részletek és szerződési feltételek: 1412-es ügyfélszolgálati telefonszámon, a www.t-home.hu honlapon illetve a T-Pont és T-Partner
üzletekben.
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közélet

Ön mit vár az új esztendőtől?
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Erdei Zsolt proﬁ világbajnok bokszoló
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A tavalyi évem ugyan nem volt
nagyon eseménydús, hiszen csak
egy mérkőzésem volt, ennek ellenére mégis sikeresnek mondható. Egyelőre az én jövőképemet
még a boksz köti le, és a tavalyi
évnek is tulajdonképpen az volt a
lényege, hogy a boksz-pályafutásom hogyan halad. Az idei évben
azért egy kicsit többet szeretnék.
Már januárban volt egy címvédő
meccsem, amin hála a jó istennek sikerrel vettem az akadályt.
A tervek szerint augusztusban
lesz még egy mérkőzésem Magyarországon. Ez most egy nagyon nagy vágyam, hogy itthon bokszolhassak. Óriási dolog lenne, ha összejönne egy címegyesítő mérkőzés augusztus
22-én, és ráadásul a mérkőzést meg is nyerném. Természetesen igyekszem
ezért mindent megtenni. Ezek az álmaim, ami a sportpályafutásomat illeti, ha
minden valóra válna, elégedett lehetek. Az életben pedig a legfőbb vágyam a
családom boldogsága. Minden úgy menjen tovább, ahogy eddig ment. Kisfiam, Viktor egészséges legyen, nőjön, gyarapodjon. Feleségemmel továbbra is
megértsük és ugyanúgy szeressük egymást, ahogy eddig.

Hoványné Martikán Erika
művészeti csoportvezető
A tehetséggondozás iskolai
munkám során a Bárdos Lajos
Általános Iskolában is, és más
területen is szívügyem. Negyedik éve vagyok drámatanár a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola színjátszó tagozatán. Mintegy negyven növendékemmel
együtt hiszem és vallom, hogy
a színház segít az embereknek
jobbá és szebbé tenni az életüket. Hiszem, hogy a diákszínjátszás nemcsak művészeti értéke
miatt fontos, hanem rendkívüli
szerepe van a tehetséggondozás és a közösségformálás
terén is. Mindhárom csoportom
összetartó és szeretetteljes közösségként működik. A rendkívül tehetséges fiatalokból álló,
a Főnix Kör nevet viselő haladó csoportom tevékenységét évek óta egyre
nagyobb érdeklődés kíséri. A tavalyi West Side Story előadást közel 2000
néző látta. Előadókörúton is bemutattuk Kőbányán, Isaszegen és Erdőkertesen. Idei vizsgaelőadásunk Shakespeare: A makrancos hölgy című
drámájának színpadra állítása lesz, melyet április 2. és 5. között tekinthetnek meg az érdeklődők a VOKE József Attila Művelődési Központban.
Hónapok óta zajlanak a próbák a Bárdos Iskolában óriási lelkesedéssel,
Nagy László örökérvényű gondolatainak jegyében: „Műveld a csodát, ne
magyarázd!”

Bodnár Jánosné Kati,
a Borostyán Virágszalon vezetője
Az esküvőnk után, 1978-ban
költöztünk Dunakeszire. A Fő
útnak ezen a forgalmas helyén
1992-ben nyitottuk meg virágüzletünket, ami igazi családi vállalkozás. Mindenkinek megvan a
maga munkaterülete. Gyermekeim, Zoltán és Angéla hamarosan
saját lábukra állnak. A munkától
nem félünk, a 2008-as esztendőt
15 %-os emelkedéssel zártuk.
És ennyit tervezünk 2009-re is.
Reméljük, hogy idén is legalább
annyi szép csokrot köthetünk a
kedves vevőknek, mint tavaly.
A legtöbb virágot nőnapkor, ballagásokon, anyák napján vásárolják. Az
esküvői szezonban is szép számmal van megrendelőnk. Üzletünkben kiegészítő-, és ajándéktárgyakat is kínálunk az olcsóbbtól a drágább kategóriáig,
hogy mindenki találjon számára megfelelőt.
A hét minden napján nyitva vagyunk 8-tól este 7-ig, szombat-vasárnap
délután 5-ig. A vásárlók már most tavaszra vágynak, ezért kérik a szép tavaszt idéző csokrokat. A hagyományos virágok mellett keresett a tulipán, a
frézia. Üzletünk különlegessége, hogy állandóan vannak trópusi virágaink, pl.
a helikónia, strevícia, flamingó.
Minden nap úgy nyitunk ki, hogy a virágok között legyen valami különleges.
Szeretjük díszíteni a csokrokat a piacon megjelenő különleges kellékekkel. A
csokornak mesélnie, élnie kell.

Palásti Béla, a VOKE József Attila
Művelődési Központ igazgatója
A Művelődési Központ elmúlt 10
évét tekintve talán a tavalyi volt az
első olyan év, amikor költségvetésünkben az átlagosnál 25 %-kal több
pénzzel gazdálkodhattunk. Így lehetővé vált a ház állagának megóvása, látványos felújítási munkák, és
az eddigieknél több, és más jellegű
programokat is meg tudtunk valósítani. A 2009-es évben, ha sikeresen
szerepelünk a TÁMOP kapacitásnövelő és az akkreditált képzésekkel
kapcsolatos pályázatán, akkor ezt
az évet is jól zárhatjuk. Bár a megszorító intézkedések, és az energiaárak
emelkedésével a ház rezsiköltsége igen megnőtt az elmúlt időszakban, de ezt
spórolással és egyéb átszervezésekkel kompenzálni lehet.
A szakmai munka tekintetében a tradíciók mentén akarunk tovább dolgozni.
Ha a tavalyi évhez hasonlóan idén is tudjuk biztosítani a 65 millió Ft körüli költségvetést, azokat a programokat, amelyek az elmúlt 10 évben kialakultak ezután is
megtartjuk, a művészeti csoportokkal együtt. Gondolok a nagyobb rendezvényekre, pl. a Majálisra, a Dunakeszi Művészeti Napokra. Valamint az országos rendezvényekre, amelyeket a különféle szervezetekkel együtt rendezünk. Terveink között
szerepel a ház felújításának folytatása, ha lehetőség lesz rá, befejezése.

önkormányzat

Ribárszki Sándor tréner

Kárpáti Zoltánné,
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója.
Tavaly nyár óta vagyok a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója. Legfontosabb feladatomnak
tartom, hogy tovább ápoljuk a hagyományainkat. Arról is beszámolhatok,
hogy
folyamatban van egy új pedagógus
generáció felépülése iskolánkban. Ez
az év arról is szól, hogy a „nagy öregek” miként tudják átörökíteni az új generációnak tapasztalatukat, és hogyan
tudják becsempészni értékrendjüket –
ami eddig is meghatározta a „Kőrösis” szellemiséget. Én a jövőt illetően optimista
vagyok, mert remélem, hogy a nehezedő helyzetben nő a közösségek összetartó
ereje. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a 2009-es év a várható megszorítások
ellenére az emberi kapcsolatokban, a kisközösségek továbbélésében, vagy új
közösségek formálódásában és az összetartásban hozhat többletet. A gazdasági környezet romlása elő kell, hogy hozza a rejtett tartalékainkat. Remélhetőleg
mindannyiónkat arra ösztönöz, hogy mozgósítsuk belső erőforrásainkat. Garancia
erre, hogy kiválóan felkészült, nagyszerű pedagógus egyéniségekkel tervezhetem
a jövőt. Az eddigi néhány hónapban a szülők részéről az összefogás erősödését
tapasztaltam. Nagyon sok támogatás érkezett, és érkezik most is, hogy közeledünk a 16. jótékonysági bálunk megrendezéséhez. Összegezve azt mondhatom,
hogy ha a problémák helyett a megoldást keressük, meggyőződésem, hogy át
tudjuk vészelni a körvonalazódó nehézségeket.
CSONKA MÁRIA

Újévi gondolatok
- Remények útján
Többnyire minden évet tervekkel, célkitűzésekkel, reményekkel a tarsolyunkban szoktunk elkezdeni. Lezárul egy kisebb korszak, és kezdődik valami új. Fogadkozunk, majd egész évben igyekszünk betartani fogadalmainkat, ki több, ki kevesebb sikerrel.
Így van ezzel az ifjúság is, tervez, csalódik, sikereket él meg, s próbál az önálló élet mezejére lépni.
Általában nem kedvelem a szilvesztereket és az újévi fogadalmakat, mert azt gondolom, hogy amit
meg kell tennünk, illetve amit meg
akarunk tenni, véghez akarunk vinni, az úgyis megtörténik, anélkül,
hogy fogadkoznánk. Ám hazudnék,
ha azt mondanám, hogy nincsenek
terveim és nem gondolom át január első napján, hogy mit is kellene
elérni az új évben. Lehet az apró
cél, vagy akár valami életre szóló
döntés, tervezni mindenki szokott,
néha talán túlságosan sokat is…
A tervek előrevisznek bennünket, olykor lelkesedést, máskor
pedig csalódottságot okoznak, ám
mindenképp tanulunk abból, hogyan
sikerült, vagy épp hogyan nem sikerült valamit elérnünk. Azt gondolom,
az ember csodája épp ebben rejlik:
nap mint nap bizonyítania kell má-

soknak és saját magának is, hogy
mire képes.
Egészen biztos, hogy minden
életszakasznak meg van a maga
célkitűzése. Kisgyermekként leginkább arról ábrándoztam, milyen lesz
majd, ha felnőtt leszek. Akartam lenni orvos, tanár, ám időközben ezekből kiábrándultam, s 15 éves korom
óta már újságíró szeretnék lenni, s
minden újév kezdetén igyekeztem
megfogadni, hogy közelebb fogok
jutni eme célomhoz. Aztán volt egy
időszak, amikor ismét megtorpantam, és feladtam az álmomat. Az
igazán nagy és számunkra fontos
célok eléréséhez vezető rögös úton
gyakran előfordul ez a hezitálás, ám
később újjászületik bennünk az elképzelés, és folytatjuk az utat.
Gyakran tapasztalom, hogy a
szülők túlságosan kezükben sze-

retnék tartani gyermekük sorsát, ők
akarnak dönteni helyette a pályavagy iskolaválasztás alkalmával.
Ez a legrosszabb, amit tehetnek.
Saját identitásunk úgy tud igazán
kialakulni, majd kibontakozni, ha
meghagyják neki a szabadságot,
és támogatják szárnypróbálgatásait. S mire felnőtté válnak a
gyermekek, addigra megtanulnak
jó döntéseket hozni, és elkerülni a
rosszakat.
Szomorúan mondom ezt ki, de
én is felnőtt lettem, s ez minden
nap új kihívások elé állít. Céljaim
is érettebbé váltak velem együtt,
és talán jó úton haladok, és eddigi lépteim alatt megtanultam, hogy
sosem szabad feladnunk a kitűzött célt, mert a világban farkastörvények uralkodnak, s ezáltal a
gyengébb hamarabb elesik. Aki a

végsőkig remél, az fog célba érni,
hiszen az élet maga a küzdelem:
„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj
soha, remény, csalódás, küzdelem,
bukás, sírig tartó nagy versenyfutás,
keresni mindig a jót, a szépet, s
meg nem találni – ez az élet!”
(Madách Imre)
SZILFAI ALIDA
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A 2008-as évet igazán sikeresnek
mondhatom. Tavaly a külföldi szereplés sikerült jobban Overdose segítségével. Elmondhatjuk, hogy mint sprinter ló a világ 11 legjobb lova között
szerepel. Igazi kedvenc lett, Angliából,
Amerikából, és a világ minden tájáról
elismerő leveleket, gratulációkat kapunk. Fan clubja van Németországban, Angliában, és a klubok száma
növekedni fog. Németországban az
Év Lovának választották, ami óriási
elismerés. Magyarországon is megkapta volna ezt a kitüntető címet, de
ez azért nem volt lehetséges, mert
nem itthon futott. Így is elismerték közös teljesítményünket, a ló tulajdonosa
és én egy-egy elismerő díjat kaptunk. Az istálló lovai is jól szerepeltek itthon,
megnyertük a magyar derbit és egy harmadik helyezést is szereztünk.
Az idei terv áprilisban kezdődik Overdose-al, Magyarországon vagy Németországban. Utána 2 nagyon komoly versenye lesz Angliában, majd visszatérünk
Németországba és Franciaországba. A tréninget Magyarországon kapja, de
egy hónapot Angliában tartózkodunk az ottani versenyei miatt.
Idén 30 csikónk mutatkozik be, eredményes szereplést várunk tőlük is. Hazai, és Overdose révén nemzetközi sikereket várok. Ezért dolgozik az egész
család. 75 tréningelendő lovunk van, a csapatommal együtt a feleségem, Orsolya is részt vesz a gondozásukban. Közösen neveljük két éves iker lányainkat,
Sárát és Mirát, akik már most megszállottjai a lovaknak. Reméljük, hogy még
egy fiú utóddal is gyarapodhat az utánpótlás válogatott.
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Félidőben

Kecskeméthy Géza:
„El akarjuk kerülni, hogy a
város pénzzavarba kerüljön”
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- Az új képviselő-testület folytatni
akarta a korábbi ciklusban már megkezdett munkát, különösen az útépítésre gondolok, de bizonyára sokan
emlékeznek rá, hogy a városi uszoda megépítésére benyújtott pályázatunkkal is nyertünk, ám a kormányzat a közbeszerzés időszakában
– számunkra ismeretlen okok miatt
– mégis visszavonta a támogatását.
Új elemként jelent meg az elmúlt időszakban, hogy hangsúlyosabban kezeltük az intézményeink fejlesztését.
Az egyre nagyobb lakossági igény
kielégítése céljából megállapodásokat kötöttünk magánóvodát-és
bölcsődét működtető vállalkozásokkal. Reményeink szerint hamarosan
megkezdődhet a katolikus óvoda
építése is. Terveink között szerepelt
új önkormányzati bölcsőde építése
is, de a jelenlegi gazdasági világválság miatt ezeket az elképzeléseket
kénytelenek vagyunk újragondolni.

zet esetében is ma már éves szinten
70 millió forintot kell biztosítanunk a
működés fenntartásához, holott ez a

tendőben, azonban tényként le kell
szögeznem: a pályázatok jelentős
része nem Dunakeszi nagyságren-

torna hálózatunk korszerűsítésére
nyertünk közel 700 millió forintot az
elmúlt év végén. Még reménykedünk, hogy a városközpont rehabilitációjára benyújtott pályázatunkat
kedvezően fogják elbírálni, melynek
eredményeként majd 1 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhatna meg a
település régi központjában.
Sajnálatos tény, hogy a tavalyi év
végén jelentkező gazdasági világválság hatásai már elérték Dunakeszit
is. Jól látható, hogy csökkent a befizetett iparűzési adó mértéke, s az idei
évben várhatóan jelentős kieséssel
kell számolnunk. Ez pedig azt jelenti,
hogy a tervezett fejlesztések helyett az
intézményhálózatunk megtartására,
jelenlegi színvonal megőrzésére kell
koncentrálnunk. Mindenképp el akarjuk kerülni, hogy a város pénzzavarba
kerüljön. Ezért már az év elején drasztikusan csökkentettük a kiadásainkat, s
ezt az intézkedésünket legkorábban ez
év felénél fogjuk tudni újra áttekinteni.

Sok feladat-kevés
állami támogatás
Nem szabad elhallgatnunk azt
sem, hogy sok tervezett fejlesztési
elképzelésünket azért nem tudtuk
megvalósítani, mert a kormányzat
folyamatosan csökkentette az önkormányzatok támogatását. Hogy ezt
megpróbáljam jól érzékeltetni, hadd
hozzak két példát. 15 évvel ezelőtt az
itt élők befizetett személyi jövedelem
adójának 50%-át utalta át az állam a
városnak, ma csupán 8%-át. Az intézményeink fenntartásához biztosított
normatív támogatások olyan mértékben csökkentek, hogy mára alig felét
képviselik a valós költségeknek. A
fennmaradó hányadot természetesen
az önkormányzatnak kell kipótolnia,
ahogyan a Szakorvosi Rendelőinté-

FOTÓ: HOHNER MIKLÓS
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A négy éves önkormányzati ciklus felénél lehetőség nyílik a számadásra és előretekintésre egyaránt. Polgármester úr, milyen
koncepciót, távlati perspektívát fogalmazott meg magának a 2006-ban felállt képviselő-testület? Visszatekintve az elmúlt két
esztendőre, hogyan sikerült ezeket a célokat megvalósítani? – kérdeztük Kecskeméthy Géza polgármestert.

Kecskeméthy Géza: Bíztatónak tartom, hogy a képviselő-testület
egységesen támogatja a takarékossági intézkedéseket

finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár dolga lenne.
Szép számmal nyújtottunk be
pályázatokat is az elmúlt két esz-

dű településre lett kiírva. Egyelőre
a lakótelepi óvoda bővítése mellett
egyetlen jelentősebb pályázatunk
kapott támogatást: a csapadék-csa-

– Meddig lehet egyensúlyozni ilyen
körülmények között, hogy a város úgy
működjön, amilyen színvonalon eddig
is megszokták az itt élő emberek?
Az Ön által elmondottak különösen
elgondolkodtatóak annak fényében,
hogy Dunakeszi az ország második
legfejlettebb kistérségének központja.
– Ez a cél vezetett bennünket
akkor, amikor drasztikusan léptünk a
költségeink visszavonásában, illetve
igyekszünk a még meglévő vagyonunkat értelmesen értékesíteni. Arra
számítunk, hogy a nyár folyamán a
gazdasági világválság által okozott
folyamatok jobban átláthatók lesznek, s akkor érdemben el tudjuk kezdeni a tervezést. Hiszen most mi is
csak a sötétben tapogatózunk.

önkormányzat

20 százalékos leépítés
a Polgármesteri
Hivatalban
Egy főállású
alpolgármester maradt
– Úgy tűnik, a megszorításokat
önmagukon kezdik, hiszen Ön és a
két alpolgármester visszaadták a hivataltól használatba kapott autókat.
Az egyik főállású alpolgármester
csak társadalmi megbízatásban látja
majd el feladatát, s a Hivatal állományában is közel 20 százalékos leépítést terveznek. Ez a folyamat hogyan
folytatódik majd az intézményeknél?

– Az elmúlt időszakban komoly
probléma volt a gyermekek óvodai
és bölcsődei elhelyezése. Információink szerint az önkormányzat több
vállalkozással is szerződést kötött e
feladatok ellátására, a szülőknek pedig támogatást nyújtott a térítési díj
fizetéséhez. Mennyiben lesz fenntartható ez a rendszer a jövőben?
– Továbbra is fenn szeretnénk
tartani a jelenlegi támogatási formát,
de egyelőre nem tudni milyen következménye lesz annak a tervezett
kormányzati intézkedésnek, mely a
gyermektámogatási rendszer átalakítására irányul.
– Dunakeszi dinamikus fejlődését
jelzi, hogy sokan költöztek a város-

– Megítélésem szerint jó döntése volt a korábbi önkormányzatnak
az utak építésének fejlesztése, hiszen ez a városiasodás egyik legfontosabb mércéje. Az erre a célra
költött 2 milliárd forint hasznos volt,
ugyanakkor már évekkel korábban
hangsúlyoztam, a hozzájárulások
mértékét az inflációhoz kellett volna igazítani, nem pedig a több mint
6 éve megállapított 40 ezer forintot
érintetlenül hagyni. Képviselő társaimat sajnos nem tudtam meggyőzni,
hogy szükséges a hozzájárulás öszszegét megemelni. Ez is hozzájárult
ahhoz, hogy egyelőre nem folytatódtak az útépítések.

Képviselő-testületi
konszenzus a
takarékosságban
- Polgármester úr szerint milyen
fejlesztési lehetőségek állnak a város
előtt a következő két esztendőben?
– A nehéz gazdasági helyzet
ellenére is vannak olyan fejlesztési
céljaink, melyeket a ciklus hátralévő részében szeretnénk megvalósítani. Ezek egyike a Dióssi Csaba
alpolgármester úr által támogatott
kerékpárút-hálózat fejlesztése. Sajnos erre a célra nagyon nehezen
tudunk pályázni, mert a pályázatok
nagy része kis településekre vonatkozik, önerőből pedig nem tudunk

ebbe a fejlesztésbe sem belevágni.
Jól látszik, hogy a város útjai egyre
nehezebben tudnak megbirkózni a
növekvő gépjármű forgalommal. Ebben talán könnyebbséget okoz majd,
ha az M2-es utat 2x2 sávos autópályává fejlesztik. A város belső részén
pedig körforgalmi csomópontokat
szeretnénk kialakítani. Harmadrészt
szükségesnek tartom a csapadékvíz
elvezetésének megnyugtató megoldását a településen. Szeretnénk
folytatni a játszóterek karbantartását,
újak építését a város különböző területein, hiszen szerencsére egyre több
kisgyermekes család él Dunakeszin.
– Az elmúlt évek során jelentősen gyarapodott a város lélekszáma,
új lakóparkok sora népesedett be.
Hogyan látja Ön, mint a város első
embere, meddig növekedhet még
Dunakeszi?
– A jelenlegi képviselő-testület
egységes álláspontot képvisel abban
a kérdésben, hogy az elkövetkező
években nem kíván újabb városrészeket belterületbe vonni. Nem
szeretnénk, ha a lakosság létszáma
olyan mértékben növekedne, hogy
ezzel a közszolgáltatások ne tudnának lépést tartani.
– Mennyire lehet biztonságosan
kormányozni a város „hajóját”a jelenlegi viharos tengeren?
– Sajnos még nem látjuk biztosan,
mekkorák lesznek ezek a bizonyos
hullámok, de abban a kérdésben,
hogy a város hajója fenn maradjon
a vízen, egységes állásponton van
a képviselő-testület. Remélem, hogy
egy rövid ideig tartó nehéz időszak
után újra nekifoghatunk a város fejlesztésének, szépítésének.
– Köszönöm a beszélgetést!
VETÉSI IMRE
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– Anélkül, hogy a város vezetői
nem mutatnak példát, úgy vélem, nem
lehet senkitől sem elvárni, hogy magán
kezdje a takarékoskodást. Jelenleg
az intézményeink vezetésére erkölcsi teher hárul, milyen módon tudnak
takarékosabban gazdálkodni a jövőben. Mi nem akarunk konkrét módon
beavatkozni ezekbe a folyamatokba,
de mindenképp takarékosabban kell
bánni a rendelkezésre álló pénzzel.

ba, ma is vonzó településnek számít.
Ehhez nyilván hozzájárult a főváros
közelsége mellett az is, hogy jelentős
infrastrukturális beruházást hajtott végre az önkormányzat, s itt különösen az
útépítésekre gondolok. Az Önök politikai ellenlábasai gyakran fogalmazzák
meg kritikaként, hogy ezen fejlesztések
miatt adósodott el a város. Ön hogyan
értékeli ezeket a hitelből megvalósult
beruházásokat a jövő tükrében?

7

közélet

Rendkívüli hideg – rendkívüli segítség
Keményen belénk harapott a tél. Különösen január első két hetében nappal sem emelkedett a hőmérő nulla fok fölé, éjszakánkét pedig nem volt ritka a mínusz 10-15 fok sem városunkban. Nehéz napokat éltek át mindazok, akik szűkös jövedelmükből
nemegyszer még a fűtésköltségeken is kénytelenek takarékoskodni. A hajléktalanok pedig…
Megkerestünk illetékeseket, hogy
választ kapjunk arra, mit tettek, mit
tehetnek azért, hogy a rendkívüli hidegben enyhítsenek a nehéz sorsú
emberek helyzetén.
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Vöröskereszt
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– Amit lehet, maximálisan megteszünk a hajléktalanokért, de az
egyetlen helyiségünkben nem tudunk éjszakai szállást biztosítani –
tárja szét kezét Molnár Sándorné,
a Vöröskereszt dunakeszi területi
vezetője, majd kérdés nélkül folytatja: – Nappal bármikor bejöhetnek,
kapnak reggelit, bőséges meleg
ebédet, tisztálkodhatnak, kimoshatják és megszáríthatják a ruháikat,
pihenhetnek. Segítünk intézni az
ügyes-bajos dolgaikat, kiváltjuk a
gyógyszereiket és azt tanácsoljuk,
hogy éjszakára menjenek át Újpestre, a Madridi útra, a Vöröskereszt
hajléktalan szállójára. Ezt a legtöbben nem vállalják, rossz tapasztalataik vannak, sokukat meglopták már
a tizenöt-húsz ágyas menhelyen.
Van, akit egy sátorból hoztunk be, s
van, aki a talpán szenvedett fagyási
sérülést.
Éjszaka hová mehetnek? Lehetőségeihez képest segítséget nyújt
a Lósport Vállalat helyi vezetője, Bus
Antal, aki néhány főnek tud éjszakai
alvási lehetőséget biztosítani. Másoknak marad az erdő, az összetákolt kalyiba.

Naponta 25-30 fő jön rendszeresen a melegedőbe, sokan azonban
csak egy-két órára térnek be. A
Polgármesteri Hivatallal van ellátási
szerződése a Vöröskeresztnek, ez
alapján kapnak a kincstártól éves
fejkvótát, ami egy emberre egy évre
220 ezer forint. Ebből gazdálkodják
ki a rezsit, a reggelit, a mosószert,
gyógyszert. A korábbi évekhez hasonlóan a múlt évben is kaptak a
hivataltól éves szinten egy millió forintot ebédre, ezt nagyon köszönik.
A meleg ételt immár három éve a
Pléh Csárdában készítik, rendkívül
kedvező áron.
Szerencsére fagyásból eredő
tragédia ezidáig nem történt, azt viszont hangsúlyozottan fogalmazta
meg Molnárné, hogy égető szükség
lenne Dunakeszi, Göd, Fót vonzáskörzetében egy hajléktalan szállóra.

– A szolgálat inkább közvetíteni
tud – tájékoztatott Lukácsné Komlósi
Ilona. – Kapcsolatban állnak családokkal, felmérik, vagy éppen már
ismerik a körülményeiket. Rendkívüli
helyzetekben fokozottan figyelnek
rájuk és javaslatokat tesznek, hová
forduljanak helyzetük könnyítéséért.
– A másik oldalról értelemszerűen az önkormányzat szociális és
egészségügyi osztályával, a Vöröskereszttel, az öregek napközi
otthonával vagyunk kapcsolatban,
és vannak rendszeres vagy alkalmi
támogató szervezetek is, amelyek

Családsegítők
Zákonyiné Zubi Valéria

Városunkban viszonylag nagy
számban élnek egyedülálló idős
emberek, nehéz sorsú családok. Ők
is megszenvedik a hideget, segítségért az ESZGYESZ – Egyesített
Szociális, Gyermekjóléti, Egészségügyi Szolgálat – Családsegítő és
Gyermekjóléti
tagintézményéhez
fordulhatnak. Munkájukról Lukácsné
Komlósi Ilonával, a szolgálat vezetőjével és Győri Gábornéval, a
tagintézmény szakmai vezetőjével
beszélgettünk.

Lukácsné Komlósi Ilona és Győri Gáborné

hasznos adományokkal nyújtanak
segítséget – sorolta a lehetőségeket
Győri Gáborné. – Az Elektromos Műveknek van egy alapítványa, amelynél már a nyáron lehetőségünk nyílt
pályázni a hátralékos díjfizetők támogatásáért. Akkor 25, nemrégiben
20 hátrányos helyzetű család részére sikerült támogatást nyerni, ami azt
jelenti, hogy az alapítvány átutalással
helyettük kifizeti a villany és a távfűtési tartozást. Most ismét pályázhattunk, reméljük, ez is sikeres lesz.
Megtudtuk még, hogy a családsegítő szolgálat tevékenysége az
önkéntességen alapul. Akik kérik a
segítséget, eszközeikhez mérten
mindent megtesznek értük. Hasonló a helyzet a gyermekjóléti szolgálatnál, azzal a különbséggel, hogy
utóbbinál a gyermek az ügyfelük,
az ő érdekük mindennél előbbre
való. Mindkét esetben működik a
jelzőrendszerük is, háziorvosok,
családgondozók, az Öregek napközi
otthonának szakemberei, illetve iskolai szociális munkások adnak információt a szolgálatnak. A városban
mintegy ötszáz családdal tartanak
rendszeres kapcsolatot, velük háromnál több alkalommal találkoznak.
Most készült el a múlt évi összesítés,

ebből kiderült, hogy a családsegítőknél 792 fő fordult meg, a gyermekjóléti szolgálatnál a rendszeresen
gondozott gyermekek száma eléri az
ötszázat s a forgalmi szám – vagyis a
többszöri találkozás – elérte a kétezret. Ezt a munkát a két szolgálatnál
összesen nyolcan végzik.

Szociális és
egészségügyi osztály
Jó hírrel fogadott Zákonyiné Zubi
Valéria osztályvezető. Az önkormányzat szerződést kötött a MÁV
munkásszállójával arról, hogy március 10-ig öt fő hajléktalan részére,
az önkormányzat költségén éjszakai
szállást biztosítanak.
– Akik kérelemmel fordultak hozzánk, azok számára különösen a
nagy hidegben biztosítottuk a tüzelőanyagot. A szenet, vagy fát ki is szállíttattuk részükre – tájékoztatott az
osztályvezető. – Emellett folyamatosan biztosítjuk a lakásfenntartási és
fűtési támogatást, bár jelenleg még
nincs idei költségvetésünk, így a
múlt évinek az egytizenketted részét
tudjuk használni, ami nem sok.
Megtudtuk továbbá, hogy a kormány január 14-i ülésén döntött arról,
hogy ha egy közüzemi szolgáltató
megszünteti egy fogyasztó ellátását,
erről előzetesen tájékoztatnia kell a
jegyzőt, akinek – ha az érintett jogosult a védendő fogyasztói státuszra
– segítenie kell ennek megszerzésében. A védendő fogyasztói kategóriába elsősorban a szociálisan
rászorulók és a fogyatékkal élők
tartoznak. Számukra a következő
kedvezmények járnak: részletfizetés, fizetési haladék, illetve kártyás
fogyasztásmérő, amelyet meghatározott összeggel előre fel lehet
tölteni. Minderről részletes információi vannak a családsegítő szolgálat
munkatársainak, akinek lehetősége
van, megismerheti a részleteket a
városi honlapon, de természetesen
tájékozódni lehet az osztály munkatársainál is.
A tél nem ért véget, lehetnek még
hideg napok, ezután is elkél a segítség.
SZÖVEG ÉS FOTÓ: K ATONA M. ISTVÁN

Első alkalommal Dunakeszin

Szeretet karácsonya
Ötszáz adag gulyáslevest főztek a főtéren
szociális osztályának vezetője
formálta örömet adó erővé. Mint
azt Zákonyiné Zubi Valéria, a sok
adomány láttán elmondta, azokon

Az adományokkal megtelt a Főtér

szeretnénk segíteni, akik nem
képesek magukról gondoskodni.
A jó érzésű emberek szolidaritásuk kifejezéseként egymást
váltva hozták a ruhaneműket, az
adományokat a főtérre, melyek

közül párás tekintettel válogattak
a megajándékozottak…
A hatalmas teret betöltötte a
zene hangja, szorgoskodtak az
önzetlen aktivisták, a támogatók
meghozták a hatalmas mennyiségű friss húst, a ropogósra sütött
finom kenyeret… Már a kora délelőtti órákban zubogott az ötszáz
adag gulyásleves a bográcsokban,
melyet alkonyatig mind elfogyasztottak az éhes szájak.
Kecskeméthy Géza felhívásához és anyagi támogatásához
csatlakozott:
Élő Reménység Alapítvány
vezetője, Szabó József és munkatársai, valamint az intézmény lakói,
Molnár Sándorné, a Vöröskereszt
városi titkára és munkatársai, Bus
Antal és Magyar János, a DAKE
képviseletében, Szabó József
atya, Kovács László pékmester,
önkormányzati képviselő, Kliment
Géza önkormányzati képviselő,
Fodor Sándorné önkormányzati képviselő, Palásti Béla, JAMK
VOKE, önkormányzati képviselő,
Bauer Márton, Közüzemi Kft., ön-

Az ötletgazda Kecskeméthy Géza is
szerepet vállalt a rendezvényen

kormányzati képviselő, Zsezsi-Hús
Kft., Widermann pékség, Dodyhangosítás, Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Kertész Lóránt vezetésével, valamint nagyon sok
„névtelen” dunakeszi polgár, akiknek – megkeresésünkre - az egyik
nehézsorsú idős férfi könnyes
szemmel így fejezte ki háláját társai nevében is: „Köszönjük, hogy a
támogatók megpróbálták visszaadni emberi méltóságunkat. Jólesett,
még akkor is, ha csak néhány órára érinthetett meg bennünket.”
Gyűrött zsebkendőjével megtörölte szemét, majd elindult a szél
fújta, az ürességtől kongó utcán, a
Duna-part felé…
(VETÉSI)

Karácsony a Gyöngyharmat Óvodában
2008. december 18. Sok kisgyermek, szülő, nagyszülő, óvónő
és dadus várta már ezt a napot, a
Gyöngyharmat Tagóvoda hagyományos karácsonyi ünnepségének a
napját.
Az ünnepi ruhába öltözött gyermekeket és hozzátartozókat, illetve
a jelenlétükkel és figyelmükkel az
Ünnepet megtisztelő vendégeket
(Faith Évát, a városi óvodák intézményi vezetőjét és Bottyán Tibort a
lakótelepi polgárok és gyermekek
érdekeit szem előtt tartó önkormányzati képviselőt) Szabóné Takács
Antónia óvodavezető köszöntötte,
egyben bevezette az első műsorszámot, egy kedves mesejátékot,
amelyet a jelmezbe öltözött óvónők adtak elő. A mesejáték témája
klasszikus és egyben időszerű is
volt, hiszen a télről, a Hóemberről, a
testvéri szeretetről és a természet,
az élővilág megbecsüléséről szólt.

A színvonalas produkció hatalmas
sikert aratott a gyermekek körében.
Az Ünnepre természetesen az
óvodások is felkészültek, minden
egyes csoport egy meghitt hangulatú verset és egy karácsonyi dalt
adott elő. A produkciót a csoportokat
nevelő és felügyelő óvónők tanították be. A gyertyagyújtást megelőzte
az óvónői kar tagjaiból szerveződő
kórus műsora, mely messzi, havas
tájakra repítette a gyermekcsapatot,
ízelítőt adott más nemzetek ünnepi
hangulatából, hiszen, többek között,
finn és egyéb baltikumi karácsonyi
dalok is elhangzottak.
A Karácsony alapvetően a Szeretetről szól, a legszebb ajándék
pedig a nyiladozó gyermeki értelem.
Az óvodások persze nemcsak az
ünnepi műsornak és egymás társaságának örülhettek, hanem az
ünnepi karácsonyfának, a csillagszóróknak és a karácsonyfa alatt a

sok szép ajándéknak is. A tagóvoda
valamennyi csoportja értékes és
hasznos társas- és készségfejlesztő játékokhoz, illetve sporteszközökhöz jutott. Az ajándékok egy részét

a gyermekek és az óvónők igényei
alapján Bottyán Tibor önkormányzati képviselő biztosította.
- BARPET -

Dunakeszi Polgár - városi magazin • 2009. január

A havas, esős, hideg időjárás ellenére is sokan ellátogattak december 23-án, a Városháza melletti Dózsa György térre, ahol Kecskeméthy
Géza polgármester kezdeményezésére első alkalommal rendezték
meg a Szeretet karácsonya jótékonysági akciót Dunakeszin.
A polgármester elmondta, hogy
az adományozó programot azért
kezdeményezte, mert az ünnepi
pillanatokban sem szabad megfeledkeznünk azokról, akik nélkülözik
a családi szeretetet, az otthon melegét. A nincstelen, az anyagi javak
hiányát elszenvedő magányos, a
társadalom perifériájára csúszott
embereknek szeretné segítő támogatóival „legalább a Szent este
óráit elviselhetőbbé tenni.”
A kiáltó szó meghallgatásra talált. A helyi médiumok támogatásával napvilágot látott felhíváshoz
sokan csatlakoztak. A Szeretet
karácsonya sok-sok helyi polgárban és civil szervezetben váltott
ki támogató együttérzést. A segítő
kezek munkáját Zákonyiné Zubi
Valéria, a polgármesteri hivatal
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önkormányzat

Éjjel-nappal dolgoztak a sószórógépek
Balesetek és nagyobb fennakadások nélkül vészeltük át az ónos esős időszakot
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Bauer Márton
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Az új esztendő szokatlanul hideg
időjárással köszöntött ránk. A nappali mínusz 5-6 Celsius fok az éjszakai
órákban bizony sok helyen mínusz
20 Celsius alá süllyedt. A hónap
közepére azonban enyhült a fagyos
téli időjárás, ám ekkor az ónos eső
okozott nehéz órákat az autósoknak
és a gyalogosoknak országszerte.
Január 14-én például a Dunántúlon
és az ország középső részén a piros
riasztás volt érvényben.
Több megyében baleseteket
okozott a közutak jegesedése, autóbuszok akadtak el, a Dunántúlon
bizonytalanná vált a postai szolgáltatás. Jellemző volt a balesetveszélyes
közlekedési helyzetre, hogy a BKV
arra kérte az embereket, aki teheti,
hagyja otthon gépjárművét, és vá-

lassza inkább a tömegközlekedést.
A közeli Vácon szerda este, és
csütörtök hajnalban megállás nélkül dolgoztak a mentők, a kórház
baleseti osztályának munkatársai.
A térségben szerencsére nagyobb
eső vagy hóesés nem volt, ám mivel
napközben is tartósan fagypont alatt
maradt a hőmérséklet, a csapadék
azonnal lefagyott. Emiatt sok volt az
elesés, a gépjárművezetők óvatosan
közlekedtek, információink szerint
csak kisebb koccanások történtek.
Dunakeszit sem kerülte el a
rendkívül sok veszélyt magában
rejtő ónos esős időjárás. Múlt héten csütörtök délelőtt Kecskeméthy
Géza polgármester arról tájékoztatta
szerkesztőségünket, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan
idén is kiemelt figyelmet fordít a
síkosságmentesítésre. Az ónos eső
miatt síkossá váltak a város útjai is,
ezért a polgármester külön felhívta
Bauer Mártonnak, a Közüzemi– és
Komplex Kft. szállításvezetőjének
a figyelmét, hogy a balesetek megelőzése érdekében az állami kezelésben lévő úton is végezzék el a
síkosságmentesítést.
- Már a hajnali órákban végigjártam Dunakeszi útjait, megnéztem,
hol vannak a legkritikusabb részek

700 millió forint
pályázati pénz
Közel 700 millió forint uniós támogatást nyert Dunakeszi a csapadékvízelvezetési problémák megoldására. A
sikeres pályázatról szóló miniszteri
értesítést a közelmúltban vehette
kézhez a város polgármestere.
Mint lapunk megtudta, a beruházás keretében a Tábor úti lakótelep
és a Duna közötti szakasz gerincvezetékeit nagyobb átmérőjű csövekre cserélik, s új záportározókat
is kiépítenek. Erre azért is van nagy
szükség, mert az elmúlt időszak
felhőszakadásszerű esőzései nyomán több területet is elöntött a víz,
a vízelvezetők képtelenek voltak
megbirkózni a lezúduló vízmeny-

nyiséggel. Sajnos az is megtörtént,
hogy a MÁV lakótelep lakói az utcán hömpölygő szennyvízzel voltak
kénytelenek harcolni. A város vezetésének reményei szerint a 2011ig elkészülő beruházás ezeket a
gondokat véglegesen megszünteti,
ahogy remélhetőleg a vasúti aluljáró
közlekedését sem bénítja majd meg
a méternyi magasan álló víz.
A csapadék-csatorna programot
az önkormányzat szeretné tovább
folytatni, s várja az újabb pályázati
lehetőséget, hogy a Tóváros és környékének lakói számára se jelentsen veszélyt, ha nagy mennyiségű
csapadék zúdul a városra.

– mondta érdeklődésünkre Bauer
Márton. – Három géppel végezzük a
síkosságmentesítést, kollegáim éjjelnappal kint vannak az utakon. A három jármű a 24 órás műszakban legalább 600-700 kilométert is megtesz.
Nehezíti a munkát, hogy ami napközben megolvad, az éjszaka megfagy.
Kezdődhet minden előlről – teszi
hozzá a szállításvezető, aki elmondta, hogy a január közepén tapasztalt
síkos, csúszós időszakban a forgalmas utakon naponta ötször-hatszor
is elvégzik a síkosságmentesítést.
Egy nap legalább 80-100 m3 sóval
kevert homokot szórnak az utakra,
ami a szakember szerint is rossz
hatással van az aszfaltra, de jelenleg
másképpen nem tudják megoldani a
síkosságmentesítést. – Mára virradó
éjjel, és most délelőtt már csak homokot szórtunk az utakra – tájékoztatott péntek délelőtt.

Két kiváló állapotban lévő Mercedes típusú munkagépről és egy traktorról szórják a sóval kevert homokot
a város útjain, melyeken szerencsére
nem voltak nagyobb fennakadások a
kritikus órákban sem. – Elsők között
tettük járhatóvá Dunakeszi egyik legforgalmasabb útját, az állami kezelésben lévő Bajcsy-Zsilinszky utat. Nem
várhatunk a közútkezelő gépeire,
mert ha bedugul a Fótot a fővárossal
összekötő út, akkor teljesen megbéníthatja a város közlekedését.
- Szerencsére a szélsőséges
időjárás ellenére sem volt nagyobb
torlódás a városban, az autósok és a
gyalogosok óvatosan közlekedtek. A
kritikus két napban többször is tájékozódtam a rendőrségnél, ahonnan
azt az információt kaptam, hogy nem
történt baleset az ónos eső miatt –
zárta nyilatkozatát Bauer Márton.
(VETÉSI)

Buszváró
A tavalyi év végén sokak örömére elkészült a gyártelepi buszmegálló új, fedett buszvárója. Sokan
kérdezték, miért kellett majd egy
évet várni rá. Mint azt Kecskeméthy
Géza polgármestertől megtudtuk,
a hónapokkal ezelőtt szándékosan felgyújtott faszerkezetes váró
újbóli megépítésére azért húzódott
ilyen sokáig, mert jelentkezett egy
vállalkozó, aki felajánlotta, hogy
felépíti az új, a környezettel harmonizáló, esztétikus buszvárót, ha
annak ellenértékeként az objektumban kialakíthatja és működtetheti vállalkozását. Egyeztetéseket
folytatott a Közúti Igazgatósággal
– mivel a terület nem Dunakeszié
– sikertelenül. Több hónapig próbált engedélyt szerezni a terület
tulajdonosaként jegyzett Nemzeti

Vagyonkezelőtől, de nem járt eredménnyel. Ezt követően döntött úgy
a város vezetése, hogy nem vár
tovább, már így is jelentős időtelt
el, és saját költségén egy modern
fedett buszvárót építtet. Csak reménykedhetünk, hogy éveken át
szolgálhatja az utazókat, s nem
válik a vandálok martalékává.

Látlelet a vasútról
Bosszantó állapotok

Szeretjük, mert nem a nagyvárosban élünk. Szeretjük, mert mindenütt van zöldövezet, friss
a levegő. Szeretjük, mert a miénk, a mi Dunakeszink. Azonban egyre kevésbé nem szeretjük
a közlekedés miatt. Megdöbbenve tapasztaltam a minap, hogy városunk vasútállomásai elképesztően rossz állapotban vannak.
közölte (feltételezem azért, mert ez
sem volt működőképes állapotban),
mikor érkezik a következő vonat, illetve, hogy ünnepi menetrend van, s
ezért csak óránként jár…
A váróteremnek nem nevezhető
helyiség állapota szavakba nehezen önthető. Fűtés nincs, az ajtó
sem záródik rendesen. A különleges
menetrend miatt 40 percet kényszerültünk ácsorogni avagy ücsörögni
a mínuszokban, ünnep révén sokan
kisgyermekekkel voltak kénytelenek
tenni ezt. Mire megérkezett a vonat,
nem éreztem a lábujjaimat, annyira
átfagytam a hidegben.
Csak emlékeztetőül szeretném
megjegyezni, hogy Magyarország
első vasútvonala (Budapest-Vác)

1846-ban éppen városunkon keresztül haladt, így tehát a dunakeszi
állomások az ország első vasútállomásai közt épültek még a 19. században. Az első vonatszerelvény
csak Dunakeszin állt meg Vácig, s
rajta utazott Kossuth és Széchenyi
is. Fogjuk fel ezt úgy, hogy műemlékekről beszélünk. Mára felújították
a Pavilont, illetve társasházat csináltak belőle. Mind a nagyállomás,
mind pedig a gyártelepi váróterem
azonban katasztrofális állapotban
van. Azt gondolom, hogy a 21. században, lassan 5 éve az Európai
Unió tagjaként ez megengedhetetlen.
Mindez azt váltja ki, hogy egyre
kevesebb ember lesz, aki szívesen

veszi igénybe a közlekedést, és akkor hiába a szmogriadó és az egyéb
óvintézkedések annak érdekében,
hogy minél kevesebben üljenek autóba.
Úgy gondolom, hogy a vasútállomások helyzete mindannyiunk
érdeke. Ha idegenek utaznak erre
vonattal, legelső, amit meglátnak az
a vasútállomás, mely így, ilyen formájában rendkívül rossz fényt vet a
városra.
Sok szép új épületünk van, folyamatosan épülnek az új házak,
lakóparkok. Ám egy tisztességes,
rendezett és az igényeknek megfelelő állomás nélkül mit sem ér az
egész…
SZILFAI ALIDA

Segítsenek, ha tudnak!

Porig égett két család háza
A ﬁam telefonált: Apa ne gyertek haza, mert nincs hová…
Szénné égett fadarabok maradtak
abból a két faházból, melyek január
5-én váltak a tűz martalékává a Tőzeg-tó partján. Először az 57 éves
ves
Róth Pálék kétszintes épülete lobbant
ant
lángra a délutáni órákban. Amikorr a
katasztrófa bekövetkezett a házaspár
pár
nem tartózkodott az ingatlanban.
– Unokánkat voltunk meglátogatgatni, amikor a kisebbik, 24 éves fiunk
unk
izgatottan telefonált: „Apa ne gyertek
tek
haza, mert nincs hová, ég a ház…”
…”
– mondja könnyeivel küszködve az
édesapa. – Rohantunk, de már lánángokban állt az egész épület. Sajnos,
os,
mire a tűzoltók kijöttek, már menthehetetlen volt. A szomszédos épületeket
ket
locsolták, miközben a másik oldalon
lon
a fiamék kétszintes faháza is lángra
gra
kapott. Bement az égő épületbe, hogy
ogy
mentse a menthetőt, de a parázsló fadarabok a fejére potyogtak, megégették. Kijött, mert nem akart meghalni.
Az ő házuk is porig égett – emeli magasba karját kétségbeesetten. - Nagy
volt a zűrzavar, mindenki kapkodott.
Hiába jött több tűzoltócsapat is, a házainkat nem tudták megmenteni. A

kocsikban kevés volt a víz, amit csak
nagy nehézségek árán tudtak pótolni
a befagyott
gy tóból. Itt nincs kiépítve a
vízvezeték hálózat…
Nehezére esik a beszéd, hosszabb szüneteket tart. – Szívbeteg vagyok. Már
háromszor műtöttek,
most új s z í v r e
v á -

rok.
Te l j e s e n
kikészít ez a katasztrófa, mindenünk
bennégett, csak a rajtunk lévő ruha
maradt meg – mondja.
– Hogy mi okozta a bajt, ma sem
tudjuk – néz maga elé. – De az biztos, a gázpalackok nem robbantak fel,

mint ahogy a bulvárújságok írták. – Öt
palackunk volt. A mesterlövészek kettőt kilőttek, hogy
fel.
gy ne robbanjanak
j
A három sértetlenből egy még
mé ma is
megvan, kettőt pedig másnap elloptak
a fiam versenymotorjának vváltójával
édesanyámegyütt, míg elmentem éde
hoz enni.
A Róth családot a tragédiában
trag
gyarlóság is sújtmég az emberi gyarlósá
ja. A nemrégen vásárolt
300 literes hűtős
hűtőszekrény
és mikrósütő is parányira zsugor
zsugorodott a
tűzben. – Fizetni
kelFiz
lene a rés
részleteket,
de nincs ppénzünk.
A DigiTV-nek
is
DigiTV
telefonáltunk,
telefo
hogy mindenünk leégett,
nem tudunk fizetni. Őket nem érdekli – mondták.
Egy kicsit megnyugszik, amikor arról beszél, hogy a bajban Kecskeméthy
Géza polgármester és Kliment Géza
önkormányzati képviselő azonnal a
segítségükre sietett. – A fiam család-

jával együtt ideiglenesen beköltözhettünk egy 72 négyzetméteres lakásba
a Barátság úti lakótelepen. Emellett
kaptunk 100-100 ezer forint rendkívüli
segélyt az önkormányzattól. Jólesett,
hogy az önkormányzat és nagyon
sok jóérzésű ember nem hagyott magunkra. Rengeteg ruhát kaptunk. Az
egyik ismerősöm 5 ezer forintot adott
élelmiszerre. Neki is köszönjük! – hálálkodott Róth Pál, aki 60 ezer forint
rokkant nyugdíjat, a felesége 26 ezer
forint szociális nyugdíjat kap. – Ha
kifizetjük a csekkeket, nincs miből
élnünk. Igaz, edényünk sincs, nem tudunk miből enni, ezért kérjük a dunakeszieket, ha tudnak pénzadományokkal segítsenek bennünket - hajtja le
szégyenlősen gondterhelt arcát…
VETÉSI IMRE
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A vonattal közlekedők számára
általában 20-25 percnél többet nem
igényel, hogy beérjenek Budapestre,
- ha éppen nincs sztrájk -, többnyire
pontosan járnak a vonatok (melyek
állapotáról talán egy másik cikkben
megemlékezem majd).
Ám aki a két ünnep között szándékozott vonatra ülni, mint ahogyan
én is, az megdöbbentő dolgokat
tapasztalt. Ezekben a napokban a
MÁV ünnepi menetrendet rendelt
el, ám a naiv utas erről mit sem
sejtve kifáradt a hétköznapi menetrend szerint közlekedő járathoz.
Húsz perc ácsorgás után kezdett
gyanakodni. Igen, gyanakodni,
ugyanis a kijelző nem működött, a
hangosbemondó pedig szintén nem

11

Kultúra

A Magyar Kultúra Napja 2009
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Felemelő és gondolatébresztő ünnep minden évben január 22-e. Kölcsey Ferenc, nemzeti irodalmunk kiemelkedő
költőóriása, 1823. január 22-én fejezte be nemzeti imádságunkat, a – korabeli helyesírással – Hymnust. Ez a költemény – melyet 1844-ben Erkel Ferenc zenésített meg – nemzeti imádságunkká vált.
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Bölcs döntés volt húsz esztendővel ezelőtt, közmegegyezéssel
arról határozni, hogy január 22.-e
minden évben legyen a Magyar Kultúra Napja. Évezredes kultúránk –
mely oly gazdag értékekben – joggal érdemli meg az ünneplést. Bár
sokak számára nem jelent különleges napot, a naptárban sem piros
betűs, de talán épp ezért érdemes
eltűnődni jelentőségén. Már első
nyelvemlékeink – a Halotti beszéd,
majd az Ómagyar Mária siralom –
kultúránk felbecsülhetetlen értékei

közé tartoznak. Később – bár még
latin nyelven – de a magyarság történelmét idézték Janus Pannonius
és Anonymus művei is. A teljesség
igénye nélkül említhetjük – immár
veretes magyar nyelven írva – Balassi Bálint örökbecsű költészetét,
vagy éppen Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekeit. Nincs lehetőségünk részletesen szólni irodalomtörténetünk különböző korszakairól,
csupán jelzésszerűen említjük Zrínyi Miklós költői műveit, majd, nagyot ugorva az időben a felvilágosodás költőinek munkásságát. Nem
hagyhatjuk ki költőóriásunk, Petőfi
Sándor nevét sem. Ekkor már a
zeneirodalmunk is kibontakozóban
volt, s itt elsősorban Erkel Ferenc
és Egressy Béni neve íródott be
zenetörténetünkbe. A tizenkilencedik században erőteljessé vált a
magyar festészet és a színjátszás
is. A huszadik század első felében
irodalmunkban, s a zenében olyan
kiemelkedő alkotókat említhetünk,
mint Móricz Zsigmond, Juhász
Gyula, Kosztolányi Dezső, Babits
Mihály, Bartók Béla, Kodály Zoltán.

A háború után, az ötvenes években
a sematizmus értéktelen művei
uralták a magyar kultúrát, de ezen
is túljutottunk s a hatvanas évektől
ismét felvirágzott irodalmunk, zenekultúránk, a színjátszás s a képzőművészet egyaránt. A 2002-es
esztendő világraszóló sikert hozott
irodalmunknak, de fogalmazhatunk
úgy is, hogy kultúránk egészének.
Kertész Imre személyében első
irodalmi Nobel-díjasunkat köszönthettük s erre, úgy hiszem, mindenki
büszke lehet.
Manapság sok a talmi s mintha kevesebb közfigyelmet kapna a
valódi érték. Városunk kulturális kínálatáról szólva nincs okunk a szégyenkezésre. A VOKE József Attila
Művelődési Központ programjai közül gyermekek, felnőttek egyaránt
találnak kedvükre valót. A Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár rendszeres
irodalmi rendezvényei is élményszámba mennek. A Farkas Ferenc
Művészeti Iskola koncertjei, tárlatai
ugyancsak valódi értékeket kínálnak. A kulturális paletta várhatóan
tovább színesedik a Széchenyi Ist-

ván Általános Iskola Piros épületének műsorkínálatával (ld. cikkünket,
a szerk.). A városi tanintézmények
művészeti csoportjai – színjátszók,
kórusok, néptánccsoportok – rendre bemutatkoznak a közönségnek,
ezek közül is kiemelkednek a seregszemle jellegű műsorok. Évente
több alkalommal láthatók tárlatokon
a városunkban élő alkotóművészek
munkái, s ugyancsak a visszatérő
programok között tartjuk számon
a templomi koncerteket. S mintegy összegzése mindezeknek az
évente megrendezendő művészeti
napok programsorozata.
Lapzártánkkal egy időben zajlott
a művelődési központban a magyar kultúra hete. A könyvtárban
pedig január 22-én került sor arra
a könyvbemutatóra, melyen a közelmúltban megjelent, A római kortól
napjainkig című, mozaikok Dunakeszi történelméből alcímű hézagpótló, a közérdeklődésre joggal számot
tartó könyvvel ismerkedhettek meg
az érdeklődők.
SZÖVEG ÉS FOTÓ: K ATONA M. ISTVÁN

A múlt csak akkor a miénk, ha ismerjük
Könyvvé állt össze a helytörténeti cikksorozat
A jelen életünkhöz mindig szükség van valamire a múltunkból. Lehet
hogy csak tegnapról, vagy tegnapelőttről idézünk fel valamit, de több
évre vagy évtizedre visszamenően
már az emlékeink között kutatunk.
Bizonyos történésékre pedig nem is
emlékezhetünk, mert akkor még nem
is éltünk. Ilyen esetekben, mint például elődeink élete, településünk helyzete az elmúlt századokban, már csak
a történelemhez fordulhatunk. És milyen szerencse, hogy a történelmünk
során mindig voltak krónikások, akik
papirusztekercseken, kódexekben,
könyvekben megörökítették a múltat,
így a jelen krónikásainak lehetőséget adtak, hogy kutatásaikkal elénk
tárják a történelem egy-egy szeletét.
Csoma Attila a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár helytörténésze már hosszú
ideje elhivatottan kutatja városunk tör-

ténetét. A Dunakeszi Arcképcsarnok
című könyvét, amelyben a településünk életében fontos szerepet betöltő
híres, elsősorban közéleti személyek
életét dolgozta fel, nagy szeretettel
fogadta a közönség.

Hasonló volt a fogadtatása annak a helytörténeti cikksorozatnak,
amelyre a Dunakeszi Polgár színes
városi magazin kiadó-főszerkesztője, Vetési Imre kérte fel. Harmincnégy
fejezetben dolgozta fel Dunakeszi
történetét Helytörténeti Mozaik címmel. Az elején az ismeretterjesztés
volt a fő cél, a város történetének
bemutatása. A végére azonban a
mozaikok összeálltak, egy egész
történetet alkottak, és a Keszi-Press
Médiaszolgáltató Kft. jól döntött, amikor a cikksorozatot egy szép kivitelű
könyvben megjelentette. A szerző
előszavában leírja, hogy az írás kiegészült több melléklettel, így egy
kiterjedt történelmi kronológiával is.
Ez a kronológia – azaz a város története évszámokkal és a hozzá tartozó
eseményekkel - a könyv igen értékes
része. Iskolai történelemórák, hely-

történeti vetélkedők nélkülözhetetlen anyaga lesz. Külön fejezetben
szerepelnek a magyarországi népszámlálások eredményei, és a jelen
helyzetre vonatkozó becslések. A
kötetben megtaláljuk az utóbbi ötven
évre vonatkozóan a város vezetőinek és díszpolgárainak névsorát is.
A szerző szerint a könyv „csak dióhéjban” taglalja városunk történetét.
Előfutára lehet, és talán sürgetővé
teszi egy városi monográfia megírását, amelyhez jó előtanulmányként
tarthatjuk számon.
A könyv elolvasását, tanulmányozását szeretettel javasolja Dunakeszi
lakosainak a szerző, a kiadó és a támogatók. Megvásárolható a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtárban, az 1. Sz.
Fiókkönyvtárban és a Líra Könyvesboltban a Buy-Way üzletközpontban.
CSONKA MÁRIA
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A tiszta zene erőforrás
életfunkció. A zene azért különlegesen
erőteljes, mert a hangok harmonikus
rezgése a testünkben is rezgéseket
kelt. De másfajta hatást kelt a komolyzene s megint mást a kevésbé igényes
zene. Növényekkel végeztek kísérletet
oly módon, hogy az egyik szobában
sok napon keresztül Bach-műveket
játszottak, a másikban erőteljes, kemény rockzenét. Előbbiben a növény
idővel ráfonódott a hangszóróra, az
utóbbiban ellenkező irányba, az ablak
felé törekedett. Kimutatták azt is, hogy
a zene minősége az életfunkciókat
pozitívan befolyásoló tényező. Ebből
kiindulva alakítottam ki azt a módszert,
hogy a gyerekek csoportos foglalkozás keretében megfelelő pedagógiai
segédlettel komoly zenére táncolnak,
a mozgás nyelvén akár történeteket is
elmesélnek. A tiszta zene olyan erőforrás, ami a személyiséget formálva
a legfinomabb belső rétegekbe jut el,
s gazdagítja az érzelemvilágot is. Gye-

rekkorban ez nagyszerűen érvényesül.
– Hogyan került kapcsolatba a
művészeti iskolával?
– Úgy, hogy Szkubán Judit résztvevője volt az általam vezetett tanfolyamnak s az eltelt idő alatt barátok
is lettünk. Az ő részvétele azért is
volt fontos, mert viszonylag kevés
a szolfézs tanár – aki egyébként a
zene csoportos tanításával foglalkozik – a hallgatók között. Az általam
és munkatársaim által közösen vezetett nyári táborunkban tartott már
nagyon sikeres bemutatót s egyéb
alkalmakkor is jönnek a rendezvényeimre Dunakesziről gyerekek.
Szívesen jöttem el a bemutatóra, s
nagyon örültem, hogy szülők, nagyszülők is látták, hogy a gyerekek mi
mindent produkálnak zenére.
– Elégedett volt a látottakkal?
– A legteljesebb mértékben.
Megnyilvánult a teljes szabadság, a
gyerekek boldogok voltak, felszaba-

Kokas Klára Dunakeszin

dultan adták magukat s ugyanakkor
mégis érződött a belső fegyelem.
Az ötletesség, a vidámság minden
részletben megnyilvánult. Mindenképpen Szkubán Judit érdeme, hogy
a gyerekek idáig eljutottak. Az országban jelenleg 13 kisebb-nagyobb
településen működik ezt a módszert
alkalmazó műhelyünk, ezek sorába
feltétlen szeretném felvenni a művészeti iskolát is. Beszéltem már
erről Ruszinkóné Czermann Cecília
igazgatónővel, és sokat jelent számomra az iskolában folyó minőségi
művészeti oktatás is. Úgy gondolom,
köztünk a helyük.
SZÖVEG ÉS FOTÓ: K ATONA M. ISTVÁN

Oscar
Dunakeszin az elmúlt év őszén új színtársulat alakult, mely első darabjukról az Oscar nevet kapta. Az Oscar színtársulat bemutatóit február 27-én, illetve 28-án tartja. A színdarab két rendezője Hódi Richárd és Frech’ Zoltán tulajdonképpen egy kilenc
éves ötletüket valósították meg a hamarosan bemutatásra kerülő produkció létrehozásával.
A próbák szeptemberben kezdődtek és azóta a szereplők töretlen
lelkesedéssel gyakorolnak. Decemberben lehetőségem volt ellátogatni egyik próbájukra, mely alapján
bártan ajánlom az előadást minden
korosztály számára. A szereplők
közül majdnem mindenki dunakeszi
lakos, ezért szívügyüknek tekintik
feladatukat. A szervezet egyébként
non-profit módon működik. Véleményem szerint tevékenységük példa
nélküli városunkban, ugyanis a társulat jelmezes főpróbáját a dunakeszi és gödi iskolák 7. és 8. osztályos
tanulói és pedagógusaik ingyen tekinthetik meg.
A főszereplő Frech’ Zoltán mellett
- aki a Four Fathers énekese - egyéb
hírességekkel is találkozhatunk majd
a színpadon, mint például Gyetván
Csabával, kinek szereplését már korábban a Barátok közt-ben is figyelemmel kísérhették a tévénézők. A
főszereplő lányát játszó Kürthy Bernadett karakterét volt a legnehezebb
megtalálni. Ő maga egyébként gödi.

Richárd elmondta, hogy Dér
Kriszta szakmai közreműködése
nélkül nem jöhetett volna létre az
előadás, hiszen Kriszta közel másfél évtizedes színpadi múlttal rendelkezik, 9 évig játszott Szegeden,
majd ezt követően 5 évig Pécsett.
A legfiatalabb szereplő címet a színészek között Weigl Renáta kapta,
aki fiatal kora ellenére nagyon tehetséges, jelenleg dráma tagozatos iskolába jár. Hódi Richárd a masszőr
szerepét kapta, valamint emellett
rendező is, sőt neki köszönhető a
színdarab kelléktára is. Ádám Barbara, aki a szobalány szerepét kapta, az egyetlen pesti a csapatban és
a Dunakeszi Pinceszínház tagja. A
címszereplőt, vagyis Oscart Mukli
Gyula alakítja, aki szintén a Four
Fathers zenekar tagja. Szerepe
szerint, ha nincs is mindig a színpadon, alakja a darab folyamán végig
a köztudatban van. A sofőrt alakító
Bordás Jánosnak ugyan nincsen
színpadi múltja, az előadás közben
azonban kulcsfontosságú mondato-

kat hallhatunk majd tőle. Hudacsek
Éva, a Pinceszínház tagja, ugyan
csak néhány percig lesz majd látható a színpadon, azonban a jelenet,
amelyben szerepel egyértelműen
a legviccesebb és legjobb része a
történetnek.
Egy színdarab során a legfontosabb szerepe a súgónak van. Ebben
a szereposztásban ezt a feladatot
Farkas Ferenc vállalta el.
A szereplők elmondták, hogy az
előadások, valamint a próbák sem
jöhettek volna létre Palásti Béla, a
VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatójának támogatása nélkül, aki a technikai feltételeket és a
hátterét biztosította ennek a rendkívül lelkes csapatnak. Kecskeméthy
Géza már akkor is támogatásáról
biztosította a rendezőket, amikor
három és fél évvel ezelőtt még csak
ötlet szintjén meséltek elképzelésükről. Így lett a polgármester úr
a darab fővédnöke. A társulat azt
tervezi, hogy a belépőjegyek árából
befolyó összeget a művelődési köz-

pontnak adományozza programok
szervezésére, valamint a közelmúltban megkezdődött felújítás támogatására.
Az Oscar Színtársulat célja a
dunakeszi színjátszás gazdagítása.
A csapat munkájának azonban már
városunk határain túl is híre ment,
az ország különböző pontjairól jelezték, hogy várják őket előadásukkal. Már a következő előadásukat
tervezik, melyet várhatóan ősszel
fognak bemutatni. Azt, hogy a következő darab mi lesz, azt még nem
tudják, annyi azonban bizonyos,
hogy műfaja vígjáték lesz, céljuk
pedig továbbra is a nézőközönség
szórakoztatása.
A színdarabot szívből ajánlom
mindenkinek! Az „oscarosok” munkásságáról egy próbán való részvétel után, azt hiszem egyértelműen
csak felsőfokon lehet beszélni és
véleményem szerint ez a jelző az
előadás után még csak fokozódni
fog.
LEGINDI TÍMEA
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Egy esztendővel ezelőtt próbaképpen vezette be szolfézs-oktatás
keretében Szkubán Judit, a Farkas
Ferenc Művészeti Iskola szolfézs
tanára a Kokas-módszert. A sikeren
felbuzdulva a múlt év szeptemberében már a művészeti iskola kurzusaként hirdette meg a csoportképzést
6-10 éves korú gyermekek részvételével. November végén pedig, a Kistérségi Pedagógiai Módszertani Napok keretében nagy sikerű, nyilvános
bemutató foglalkozást tartott, melyet
a pedagógusok, szülők mellett megtekintett Kokas Klára, nemzetközileg
elismert Kodály-tanítvány, a módszer
kidolgozója, elterjesztője és oktatója
is. A nagy tekintélyű, rendkívül közvetlen zenepedagógus interjút adott
lapunknak.
– Mi az ön módszerének a lényege?
– Sokan hisszük, hogy a gyerekeknek a művészetekhez való közeledése
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„Színház” született
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Évente 300-400 gyermek jelentkezett a könyvtárban rendezett elődöntőkre, s a döntőkön
mintegy ötvenen mérhették össze tehetségüket.
Minderre emlékeztek a jubileumi rendezvényen
színvonalas műsor keretében. Felléptek egykor
sikereket aratott, ma már felnőttkorban lévő szavalók, és bemutatkoztak a mai általános iskolás tehetségek. A mintegy száztíz fős hallgatóság a szép
versek mellett a Farkas Ferenc Művészeti Iskola
tanárai és növendékei komolyzenei műsorának is
tapsolhatott. Egyébiránt a versmondó versenyt az
idei évtől a 2007-ben elhunyt Sellei Zoltán előadóművészről, a Magyar Kultúra Lovagjáról, városunk
díszpolgáráról nevezik el.
A rendezvény – s ez a másik jelentős esemény
– színpadavató is volt. Ugyanis a Széchenyi István
Általános Iskola Piros épülete emeleti szárnyának
nagytermében alakított ki kamaraműsorok, kisebb
színi előadások s egyéb kulturális programok rendezésére alkalmas teret az iskola vezetése. Erről a
nemes és örvendetes kezdeményezésről beszélgettünk Tóthné Czimmermann Judit igazgatónővel.
– Kis történelmi kitérővel kezdeném – mondta
elöljáróban az igazgató asszony. – A múlt század
elején, pontosan 1901-ben községházának épült a
Piros épület az Alagi Lovaregylet támogatásával.
Mellette nyílt meg 1910-ben négy tanteremmel a
község népiskolája, első igazgatója Pongrácz Antal
volt. Ezt a tanintézményt tekintjük jogelődünknek,
így már az idei esztendőben készülünk iskolánk
fennállása jövőre esedékes 100. évfordulójának
méltó megünneplésére.
– Alag és Dunakeszi 1950. január elsejei egyesülését követően megszűnt a községháza funkciója, az épület iskolánk része lett, itt működött a
napközisek ellátására a konyha – folytatta Tóthné
Czimmermann Judit. – Nagyot ugorva az időben,
amikor sor került a rekonstrukcióra, már a tervezés során eldőlt, hogy az épületet közösségi célokra és iskolai használatra alakítják ki, s ezen belül
elkészül a 180 négyzetméteres színházterem is. A
munkálatok során a Piros épületben is folyt tanítás,

ám a központi épület 2007. februári, majd a Posta
utcai épület 2007. novemberi átadását követően
lecsökkent az igénybevétel. Ugyanekkor került a
színházterembe egy nagyméretű tükör, ami alkalmasabbá tette a helyiséget a bérbeadásra, illetve
az itt zajló tánc és egyéb mozgásfoglalkozásokra. A 2007-2008-as tanévtől a heti öt testnevelési
órából kettőn az alsó tagozaton profi szakemberrel
néptánc oktatás zajlik, ennek egy részét is a színházteremben tartjuk.
– Színpad nélkül nem színház a színház – szögezte le az igazgató asszony. – Az iskola rendelkezett mintegy húsz négyzetméternyi dobogóval,
helyettesem, Szeibert Rita szervező munkájának
köszönhetően ehhez kaptunk még tíz négyzet-

hangulatosabb élményt tud nyújtani a színpadon.
– De gondolunk a felnőttekre is. Mivel az alagi
városrész rendkívüli módon fejlődik, szeretnénk
kulturális missziót is betölteni. Szívesen adunk
helyet például a művészeti iskola koncertjeinek,
ugyancsak örömmel fogadjuk az Uray Zsuzsánna
által vezetett színház előadásait, annál is inkább,
mert Uray György alapító hosszú évtizedeken át
nálunk tanított, s amatőr színházi tevékenysége
is itt kezdődött. Iskolánkban árusít színházjegyet
Denke Emma, akinek jó színházi kapcsolataira
alapozva fogadnánk a színpadunk lehetőségeihez alkalmazkodó kamaradarabokat. Felnőtt és
gyerekelőadásokra egyaránt gondolunk, mindenre
nyitottak vagyunk, amivel az alagi városrész kul-

A versmondó műsor keretében emléktárgyat adott át Tóthné Czimmermann Judit
igazgatónőnek Csonka Mária a Kölcsey Ferenc városi Könyvtár igazgatónője

méter anyagot a Szofa fateleptől, amiből Bartinai
Péter asztalosmester készítette el a színpadot.
Az elhúzható függönyhöz az anyagot az Aphrodite
méteráru szaküzlettől vásároltuk kedvezménnyel,
a világítástechnikát szakemberek és karbantartónk segítettek elkészíteni. Végül létrejött a valódi
színházterem, amit megálmodtunk, Alapítványunk
támogatásával székeket vásároltunk, s így a nézőtérre egyszerre százötvenen, végszükség esetén
akár kétszázan is beférnek.
– A megnőtt lehetőségekkel élni szeretnénk.
Ide tervezzük az iskolai farsangokat, az évenkénti
seregszemle jellegű néptáncbemutatónkat, tagozati
programjainkat, s minden egyéb rendezvényt, ami

turális kínálatát gazdagíthatjuk. Szerencsére olyan
munkatársaim vannak, akik sokat tudnak segíteni
a szervező munkában. Nem célunk, hogy hirtelen
sokat markoljunk, mert az sokszor balul sül el.
Van egy képzeletbeli fiókos szekrényünk, amiben
sok ötlet lapul, s amikor elérkezett az ideje, mindig kihúzunk egy-egy fiókot. Úgy vélem, eddig is
sikeresek voltunk, iskolánk jó úton halad céljai
megvalósításában.
Utóirat gyanánt: január 16-án GondolatolvaShow
címmel teltházas, nagy sikerű előadást tartott a Piros épületben Danny Blue, Ury Geller A kiválasztott
című műsorának felfedezettje.
K ATONA M. ISTVÁN

FOTÓ: PREYSING FRIGYES ÉS A SZERZŐ
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Városunk kulturális életének két szempontból is jelentős eseménye zajlott december 6-án a Széchenyi István Általános Iskolában. E napon rendezte meg a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár 20. városi versmondó versenyét. A rendezvény most csak
a nevében volt verseny, a nemes vetélkedő két évtizeddel ezelőtt versmondó megmérettetés elnevezéssel indult útjára általános iskolás gyermekeknek.

Harminc év az ikat világában

Apálytól a Gazdag víz-ig
Szuppán Irén kiállításán
A Budapest Galéria adott otthont 2008. december 4. – 2009. január 4. között Szuppán Irén textilművész kiállításának. Az elmúlt
30 év munkásságának legkiválóbb alkotásait felvonultató kiállítást Mihály Mária, a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese nyitotta meg.
tunk be először. Az örök vita az, hogy mit tartsunk
iparművészetnek és mit képzőművészetnek.
– Mint például egy
textil falikép?
– Nem egészen,
hiszen ez nem
háromdimen-

ziós műfaj.
Habár az
kétségtelen, hogy a teret ugyancsak meghatározza egy-egy ffalikép
liké hhangulata,
l t színvilága.
í ilá
– A ’70-es, ’80-as évektől sok változás ment végbe - a művészetben is. Ez az időszak mit jelentett az
Ön számára, hozott-e valamilyen változást?
– Ekkoriban már megjelentek a mi generációnkat követő fiatal iparművészek, köztük még nálunk
is újítóbb szellemiségekkel. Mivel ekkor jött létre a
Velemi Textilművészeti Műhely, volt is lehetőségük
kibontakozni. A részvétel pályázati alapon műkö-

FOTÓ: TIHANYI ATTILA

Szuppán Irén – számos díja, elismerése mellett – az elmúlt években a „Magyar
„Maagyar Köztársaság
Kiváló Művésze” címet és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének
ek Alkotói Nagydíját is
elnyerte. A Munkácsy-díjas érdemes
rdemes művész 2007.
márciusa óta Dunakeszi Díszpolgára,
szpolgára, így joggal
lehetünk büszkék rá.
A művésznő különleges egyegyedi technikával készíti munkáit. Ez a módszer az indiai
szigetvilágból származik, a
kézifestés és a szövés érdekes
kes
összedolgozása.
Időtlen hangulatot árasztó,
asz
s tó,
romantikus-harmonikus színvilágú,
ínnvilágú,
anyagszerűségük ellenére mégis légies, könnyed hatású képek kerültek kiállításra a Budapest Galéria termeiben,
ermeiben, melyek
előtt elsétálva az embernek az az érzése támadt,
hogy az alkotó áttetsző függönyön
gönyön vagy vízfalon
keresztül látta a világot…
Egy természethez közelálló,
ló, fákat, virágokat, és
a víz sokféleségét megjelenítőő művész
képeii ezek.
ű é ké
k
Különlegessé teszi a textilből készült alkotásokat,
ahogy a szigorú ritmusban ismétlődő, geometriai
formákként születő színek az anyag lágyságával
ötvöződnek és a végeredmény minden esetben
egy önálló egység, mely megnyugtató és egyben
elgondolkodtató hatással van a szemlélőre.
– A Magyar Iparművészeti Főiskola nyomottanyag-tervező szakán végzett 1952-ben. Az ezt
követő években milyen lehetőségek nyíltak Magyarországon a fiatal művészek számára?
– Az ötvenes évek első felében kis alkotóközösségek szerveződtek a különféle művészeti
ágak képviselőiből. Én is egy ilyen csoport szervezésében vettem részt, majd annak művészeti vezetője voltam. Ez mintegy „vállalkozási” alapokon
működött, azaz megrendelésre dolgoztunk. A fiatal
művészeknek az akkor egyre gyakoribb „racionalizálások” (vagyis elbocsátások) miatt sokszor nem
volt más megélhetési lehetőségük. Ez egészen az
Iparművészeti Vállalat megalakulásáig működött,
ettől kezdve csak ezen keresztül lehetett megrendeléseket kapni.
– A 60-as években terjedt el a „tértextil” kifejezés. Ez alatt mit lehet érteni?
– A textil 3 dimenziós volta nem volt ismeretlen
számunkra. Például az öltözködés tárgyai is ilyenek. Ennek a művészetben való felhasználása volt
új, ha egyáltalán lehetett újszerűségről beszélni például a bábok ősi művészeti tárgyak. Ilyen térbeli műveket Magyarországon Szombathelyen mutat-

dött, és aki elnyerte, 1-2 hónapig részt vehetett a
csoport munkájában, az alapanyagokat pedig inalkotáss
gyen kapta az alkotásaihoz.
– Eszerint készíti már azokat a munkáit is,
amelyekhez az ikat technikáját
használja…
te
- A 70-es évek végén
találtam rá erre a módvé
szerre, amely
am azóta is újabb és újabb
lehetőségeket
mutat meg.
le
Eredetileg
csupán új típusú
E
anyag,
felület után kutattam,
a
és erre az izgalmas új világra
bukkantam.
Az ikat egy Távolbuk
Keletről
származó technika,
Kele
melyben
melyb a kézzel megfestett láncszálak foltszerű
színhatása dominál.
fo
A láncfonalak
láncfona festését alkalmazom. A
munkáim külön
külö érdekessége, hogy mindig
különböző vastagságú
vetülékfonalat alkalvastag
mazok. Több évtized után még ma is fedezek fel
újabb lehetőségeket és
é szépségeket ebben az ősi
technikában.
– Van-e újabb nagyszabású
célja, mi lesz a könagy
vetkező
tk ő munkája?
káj ?
– Mivel tagja vagyok a tíz éve megalakult Gödöllői Művészeti Műhelynek, most is, mint minden
évben, a nyár folyamán közös kiállítást szervezünk. Ezen általában 20-30 művész mutatja be
egy-egy alkotását. Én is egy újabb textilmunkával
készülök erre az alkalomra.
KONDA SZILVIA
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Ki ne ismerné a „hippi korszak passiójává” vált
világhírű alkotást. Ha mégis akadt ilyen, aki nem ismerte volna eddig Milos Forman cseh rendező művét, annak a közelmúltban alkalma nyílt rá, ugyanis
a Radnóti Diákszínpad legújabb előadása ezt a musicalt dolgozta fel.
A Radnóti Diákszínpad rendezője 1998 óta Lengyel István, kinek töretlen lelkesedése meglátszik az
összes eddigi színdarabon. Úgy gondolom a tanár
urat senkinek sem kell bemutatnom. Eddigi tanári pályája során rengeteg dunakeszi és környékbeli diákot
tanított, szép számmal akadnak olyan tanítványai is,
akik az ő kezei alól kerültek valamelyik művészeti
egyetemre. A Radnóti Miklós gimnázium rajztanárának munkásságát hirdeti többek között Dunakeszin
a Széchenyi dombormű, az Apor Vilmos emlékmű,
a Kegyeleti temetőben pedig a Gólya, és még sorolhatnám. Tanítványai és a színdarabokban szereplő
diákok egyaránt elismeréssel és szeretettel beszélnek róla.
Véleményem szerint a Diákszínpad idei előadása
az eddigiek közül az egyik legnagyszerűbb volt, mely
megkoronázta az ezt megelőző tíz éves munkát. A

jubileumra készült előadás előtt is számos ismert mű
feldolgozását láthatták az érdeklődők. Valahol Európában, Légy jó mindhalálig, Mario és a varázsló, hogy
csak néhányat említsek a társulat által megelevenített
legnépszerűbb történetek közül.
A Hair című musical olyannyira sikeres volt, hogy
a tervezett nyolc előadást követően még két ráadáselőadás is következett. A történet a vietnami háború
idején játszódik. Ekkor kapja meg az egyik főszereplő, Claude Bukowski (Seres Dániel) behívóját a hadseregbe. Miután New Yorkba utazik, megismerkedik a
hippi Bergerrel (Szalay Dávid) és barátaival, akik egy
számára eddig ismeretlen világba vezetik, megmutatják neki a kötelezettségektől mentes életet, a szabadságot. Ez az egészen különleges, szerelmi szállal átszőtt, néhol vidám és bohókás, néhol pedig szomorú
musical komoly mondanivalóval rendelkezik.
Az előadást rengeteg szövegpróba előzte meg,
valamint sok foglalkozást igényelt az énekek, illetve
a táncos jelenetek begyakorlása is. Lengyel tanár úrnak két segítője is akadt ezekben a témákban, akik
már a korábbi darabok létrehozása során is tevékenykedtek. A koreográfiákat Béres Györgyi tanította

be, énekórákat pedig Márkus Erzsébettől, a darab zenei rendezőjétől vettek a szereplők. A színdarabban
egyébként a gimnázium jelenlegi diákjai mellett több
„régi radnótis” is szerepet kapott. A hat főszereplő pedig név szerint: Seres Dániel (Claude), Gonda Éva
(Sheila), Szalay Dávid (Berger), Tama Dániel (Hud),
Hojtsy Gábor (Woof) és Harth Krisztina (Jeannie).
A kétórás előadás közben a hangtechnikáról
Kukusik Péter és Sass Csaba, a fénytechnikáról pedig Kolcsár Gergely, valamint Nagy Dániel gondoskodtak. Őket már összeszokott stábnak is nevezhetjük, hiszen évek óta ők segítik az előadás technikai
lebonyolítását.
Aki ismer, pontosan tudja, hogy a gimnáziumról
és a hozzá kapcsolódó mindenféle dologról csak és
kizárólag felsőfokon tudok beszélni. Most sem volt ez
másképp, azonban ez nem csak a pozitív értelemben
vett elfogultságomból adódik, hiszen a - 2008-ban tíz
éves - Dunakeszi Diákszínpad előadásában, Lengyel
István tanár úr rendezésében minden túlzás nélkül
ismét egy fantasztikus előadást láthattak az érdeklődők.

LEGINDI TÍMEA

Bálok és szokások
Már javában tart a báli szezon
Vízkereszt napjától hamvazó szerdáig számítjuk a farsangi időszakot.
Ilyenkor számos vidéki és fővárosi helyszínen szerveznek
rveznek bálokat,
farsangi mulatságokat. Immár hagyománnyá vált, hogy a világ legnagyobb jótékonysági szervezete, a Lions Klubok Magyarországi
országi Szövetsége indítja el a báli szezont. Dunakeszin évek óta a Dunamenti
Vállalkozók Ipartestülete nyitja a sort a Vállalkozók Báljával.
áljával. Idén
76. alkalommal hívták meg vendégeiket, most a Radnóti
nóti Miklós
Gimnáziumba, január 17-én, szombaton. A vendégeket Keresztes
Ildikó színész, énekesnő, több kiváló musical és rockopera
pera főszereplője szórakoztatta. Az elegáns párok a Dimenzióó zenekar hangulatos zenéjére táncoltak. Ezután következnek
znek
szép sorban a különböző intézmények, szervezetek báljai.
áljai.
A fővárosban január 18-án a gazdasági élet szereplői
ői és
döntéshozói, valamint a politikusok bálja a Magyar Állami
lami
Operaházban, a Szféra estély keretében volt. A sort a Szféra estély mellett az Apor-bál nyitotta, majd a 121. Újságírógíróbál, valamint az Operabál folytatja.
Az első bálnak nevezett esemény 1385-ben, a VI. Károlynak Bajor Izabellával kötött házasságával kapcsolatos
atos
ünnepély volt Amiens-ben. Ezt követően a bálok a legnépnépszerűbb társasági események közé tartoztak. A középkori
kori
mulatságokon merev ruhákban, szigorú szabályok szerint
rint
lejtették a táncokat. Medici Katalin vezette be, hogy a nők
könnyű, kivágott ruhában jelenhetnek csak meg, amelynek
nek
fontos kiegészítője volt az álarc. Az újkori bálok fénykora
ora
a XIX. század közepére, a XX. század elejére tehető. A
fényes táncmulatságok először csak az arisztokrácia köörében voltak gyakoriak, később azonban minden szakma
ma
és társadalmi réteg megrendezte év elején a maga mulatságát.
Az igazán nagy bálozók napokig, sőt, hetekig készül-nek a szezonra. Sokáig tervezik az alkalomhoz illő ru-hákat. Keresettek a tüllel vagy flitterrel ékesített, hosszú,
ú,
spagettipántos egyberuhák, a két-, háromrészes alkalmi
mi
költemények. A báli szezon színpalettája a barnától a
türkizig, az aranytól a bordóig rendkívül széles. Kiemelt
elt
jelentőséggel bírnak a kiegészítők, a férfiaknál egy-egy
gy
szép nyakkendő igazi éke az öltözéknek. A ruha és a cipő
beszerzésével egyidőben a báli frizurát és sminket iss
meg kell álmodni. Hölgyeknél a hosszú hajból fésült éss
díszített konty éppen olyan divatos, mint az alkalmi rövid
vid
frizurák. Ne felejtsük el az ékszereket sem. A bálokon viselt ékszerek különlegesek. Egyediségük stílusukban, színösszeállításukban rejlik.

És persze megjegyezzük azt is, hogy a báli ékszerek királynője a gyémá
gyémánt.
A mai báli szokások
nem változtak,
szok
konzervatívak, hhagyományőrzők.
rzők. A
„bál” műfajnakk vannak
hagyományos „b
előírásai. Ilyenek pl. a meghívó
vó gondos
kivitelezése, az éérkezés
és igényes kivi
k é éés
regisztráció elegáns megoldása, az
a regisztrác
ültetések gondos kialakítása, a menüsor alapos áttanulmányozása és összeállítása, a program felépítése a nyitótánc
milyensége.
milyen
A bálokon a tánc a legfontosabb rendezvény-elem.
Tánc közben nincs lekérés, maximum két zeneszámot
Tá
illik táncolni. A bál elején hagyományos táncokat táncolnak: keringő, tangó, swing - de a hangulat fokozódásának
val a „sláger” számok jönnek elő. A báli étkezés a „díszétkezés” szabályait követi. Ha minden fogást feltálalnak,
étkez
kell kihozni mindenkinek, aki az asztalnál
akkor egyszerre
eg
ül. Ha úgynevezett
„buffet-dinner” rendszerű az étkezés - tehát
úgyne
terített aszt
asztal van, de az ételek büféasztalon vannak, és azokat
el kell onnan
onn hozni - akkor a felszolgálóknak kötelességük az
asztalon hagyott elhasznált tányért, evőeszközöket elvinni
addigra,
addigra mire a vendég a következő fogással visszaér.
A rendszerváltás óta eltelt évek a táncmulatságok reneszánszát
hozták el Magyarországon. A társasági élet
nesz
fontos
font eseményeivé váltak, akárcsak az estélyek, amelyek elsősorban
an
az üzleti élet vezetőinek
rangos
zet
gos
találkozóhelyei.
tal
yei.
A meghívókon
on
ismét
ism megjelent
ent
az ajánlott ruháuházatra
való előírás,,
zat
és újból kapnak
nak a
hölgyek
díszes
hö
táncrendeket.
tá
t. Nos
Hölgyek és Urak, bálra fel!
Ugye már készülődnek?
CSONKA MÁRIA
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Mert bálozni jó…
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Karnevál
„carne vale”
Farsang
Hamvazószerda
Busójárás

18

A „carne” szóból ered melynek jelentése hús. (Ez utal arra, hogy a böjt előtti időszakról van szó.)
Jelentése: ég veled hús.
Jelentése a német Fastnach, farsang éjszakája szó. (Bajor-osztrák változatából, a Faschung-ból származik.)
A nagyböjt első napja.
Mohács messze földön híres és ismert látványos farsangja, karneválja.

„Február ama furcsa hónapok közé tartozik, amelynek egyik felében
bakkecske-léptekkel járunk, nem szégyellünk semmit, amivel jókedvünket
megmutathatnánk; ellenben a hónap második felében szokás szerint hamut
hintünk homlokunkra, sok szánom-bánással kezdjük hamvazószerdán a hat
hétig tartó böjtöt, amelyből majd a húsvét fog megváltani.” – foglalta össze
Krúdy Gyula a farsang lényegét.
Még éppen, hogy megettük az utolsó szelet bejgliket, még éppen, hogy eldurrantottuk a szilveszteri pezsgőt és máris egy újabb ünnepi időszak következik, a farsang. Ha farsang, akkor pedig móka, kacagás, álarcosbál, estély,
karnevál, busójárás, fánk és kocsonya. És ami a legfontosabb: vesszen a tél,
jöjjön a rügyfakasztó tavasz, a bő termést hozó nyár.
A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése, mely
vízkereszt napjával kezdődik és a húsvét vasárnapot megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig, azaz húshagyókeddig vagy hamvazószerdáig tart.
A farsangi szokások elterjedése hazánkban a középkorra tehető. Egy
ősi hiedelem szerint a középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó
napjaiban - amikor nagyon hosszúak az éjszakák és ennek köszönhetően a
nappalok pedig rövidek – a Nap elgyengül és ekkor a gonosz szellemek életre
kelnek, melyeket karneváli felvonulással és boszorkánybábuk elégetésével
akartak elűzni.
Régen a legtöbb bált farsang utolsó három napján rendezték, ez az időszak a „farsang farka” nevet kapta. Olyan szokások is léteztek, hogy ilyenkor
külön bált rendeztek az asszonyok, férfiak, s egymás mulatságaira nem mehettek be. Dédnagymamám mesélte, hogy amikor volt fiatal, akkor a lányoknak
és a fiúknak csak szinte a bálok alkalmával volt lehetőségük az ismerkedésre. Kiváló alkalom volt erre például a farsangi táncmulatság. Azok a lányok,
akiknek nem sikerül férjhez menniük, vénlányok maradnak. Általában tréfás
szövegű, csúfolódó versikékkel figyelmeztették azokat a lányokat, akiknek
életkorukhoz képest már illett volna férjhez menniük. Hatalmas csörömpöléssel csúfolták ki a pártában maradt hajadonokat. Ezt a szokást kongózásnak
nevezték. Természetesen a legnagyobb zajt azoknál a lányoknál csapták ahol
a leány farsangkor sem ment férjhez.
Szokás volt még ilyenkor a messzire elkerült rokonok meglátogatása is,
hogy a család együtt emlékezzen meg halottairól. A rokonok felkeresésének
szertartását komázásnak nevezték. Meglepő módon, de a maszkok is a halottakhoz kapcsolódtak, ugyanis a beöltözött emberek az ősöket jelképezték és
arra szolgáltak, hogy elriasszák a gonosz szellemeket.

Mivel a farsangi időszak után a böjt következik, ezért a farsangi ételek
általában húshagyó keddhez kapcsolódnak. Az ételekhez hiedelmek kapcsolódtak: disznófejet, kolbászt ettek varázsló szándékkal. Fekete tyúkot
vágtak, hogy a következő időszakban sok baromfi legyen az udvarukban. A

húslevesbe hosszú tésztát főztek, hogy a termés is hosszúra nőjön majd az
aratásig. A jellegzetes farsangi fánk keletkezésével kapcsolatban egyébként
két legenda ismert. Az egyik szerint egy népszerű bécsi pékmesterné, férje
halála után nem tudta kellő gyorsasággal ellátni a türelmetlen vásárlókat és
amikor mérgében egyikük fejéhez akart vágni egy darab kenyértésztát, akkor
az a forró olajba esett. Így készült el az első fánk. A másik változat szerint
Marie Antoinette fedezte fel egy utcai mézeskalácsosnál a fánktésztát, amikor egy farsangi álarcosbál alkalmával álruhában szórakozott a karnevált ünneplő tömegben. Hogy a legendák igazak-e vagy sem, azt nem tudom, viszont
mindenesetre mára már elmaradhatatlan „kelléke” lett a farsangi időszaknak
ez a finom édesség.
A bálok csúcsszezonjának tehát egyértelműen a február számít. A
Dunakeszin található általános iskolák és a gimnázium is ekkor szokta megrendezni hagyományos jótékonysági bálját. Tehát a következő hetek nívós
rendezvényeket tartogatnak a táncos lábúak számára városunkban.
Használjuk ki a báli szezon programlehetőségeit, együnk sok fánkot és
köszöntsük vidáman a farsangot!
LEGINDI TÍMEA
Gazdag Erzsi: Itt a farsang.
Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.

Dirreg, durrog a mozsár
táncosra vár a kosár.
A kávészem int neki,
míg az örlő pergeti.

Heje-huja vigalom!
Habos fánk a jutalom
Mákos patkó, babkávé,
ez aztán a parádé.

Alag centenárium I.

A magyar lóversenyzés születése
A jövő évben, 2010-ben fogja ünnepelni Alag községgé válásának száz éves évfordulóját. A jeles
évforduló előtt tisztelegve a Dunakeszi Polgár városi magazin cikksorozatot indít, amelyben Alag
történetének meghatározó pillanatait, személyiségeit, érdekes történeteit mutatjuk be. Cikkeinkkel a közelgő jubileum méltó megünneplését szeretnénk elősegíteni. Ezúttal eltekintünk a
településrész középkori történetének az ismertetésétől, mivel annak nem volt közvetlen hatása
a közeljövőben ünnepelt eseményre, a község 1910-es magalapítására. A sorozatban alapvetően
nem szoros kronológiai rendet fogunk követni – mint tettük azt a Helytörténeti mozaik esetében –
ettől függetlenül a kezdetekkel, a lósport születésével és Alagra érkezésével kezdjük azt.
1839-ben megint Széchenyi István
lett az elnök, amely tisztet 1847-ig viselte. Ezekben a szabadságharc előtti
évtizedekben a magyar lóversenyügy
nagy nehézségek közepette fejlődött,
mivel Magyarországon a társadalmi
és politikai feltételek még nem álltak teljesen készen erre a sportra,
Széchenyi és köre egy kis csoportot
alkotott. A forradalom évében báró
Wenckheim Béla vette át az elnökséget. Az ő elnöksége azonban inkább
névleges volt, mert a szabadságharc
alatt és utána is évekig szüneteltek a
versenyek és maga Wenckheim – mivel érintett volt a harcokban – Világos
után egy ideig külföldön tartózkodott.
Pályamérnöke azonban rendbe hozatta a pályát és a tribünt, amivel előkészítette a versenyzés újraindulását.
Hazatérte után Wenckheim lemondott,
utóda 1851-ben báró Hunyadi József
lett, aki versenyzőként is remekelt,
lovaival tizenkét Nemzeti-díjat nyert.
A kiegyezés után három évvel, báró
Wenckheim Béla (1870–1879) lett az
elnök. Elnöksége alatt nagyot fejlődött a magyar lóversenyzés és – tenyésztés. A korábbi erőfeszítések is
hirtelen termővé váltak, amikor a világ
sportközvéleményé-nek a figyelme
Magyarországra terelődött két telivér,
Kisbér és Kincsem kapcsán. Kisbér
1877-ben Epsom Derbyt tudott nyerni, de ezt a teljesítményt is messze
túlszárnyalta Kincsem, a csodakanca. Kincsem a Blaskovich Ernő által
tenyésztett tápiószentmártoni ménesben jött a világra 1874-ben. Másfél éves korában az angol születésű
Hesp Róberthez került trenírozásra.
Hesp 1822-ben született és 25 évesen került Magyarországra, itt eleinte
huntsmanként dolgozott falkavadászatokon. Később a lóversenyzés felé
fordult és trénerként állt munkába.
1875-ben kilenc gyermekével Gödre
költözött, ahol Kincsemet is trenírozta. A lóval Európa számos jelentős
versenyterén megfordult, és Kincsem
minden alkalommal, szám szerint 54

versenyen győzött. Ez a hosszú veretlenségi sorozat azóta is egyedülálló a
világon. Hesp Róbert szeretett kancája után néhány héttel, 1887-ben hunyt
el Bécsben, de gyermekei – akik közül
később többekről szót ejtünk – Alagon
telepedtek le. Kincsem egy csapásra
híressé tette a magyar lóversenyzést,
sikerei nagy lökést adtak a sportnak,
amely a nemzetközi sikerek hatására egyre ambiciózusabb tervekbe
fogott. 1880-ra elkészült a városligeti
versenypálya, és a Pesti Lovaregylet
élére gróf Károlyi Gyula került. Két
évvel később a Társaság nevet váltott
és Magyar Lovaregyletre keresztelték.
Az idővel egyre többet betegeskedő
Károlyit a munkában nagyban segítette unokaöccse, gróf Batthyány Elemér,
az első magyar miniszterelnök fia.
Batthyány apja tragikus halála miatt
nem kívánt politikai hivatást vállalni,
de dolgozott benne a közösségért való
tenni akarás, amelyet a lovaregyletben
tudott kiteljesíteni. Időközben felmerült
az igény, hogy a pesti lóversenypálya
mellett egy tréningpályát is kellene
építenie az Egyletnek, ahol a telivérek kiváló körülmények között tudnak
felkészülni a futamokra. A tréningpályának mindenképpen a városligeti
pálya közelében kellett megépülnie,
de a magas telekárak miatt szóba
sem jöhetett budapesti helyszín. A

lovaregyletnek így Pest környékén
kellett körülnéznie. Az Egylet vezetői
a Gödön trenírozott Kincsem miatt jól
ismerték a környéket, ráadásul Batthyány szenvedélyes vadász is volt és
gyakran vadászott rókára és fácánra
Dunakeszi környékén, amely a kor
kedvelt vadászterülete volt. Többször
volt partnere ezeken az alkalmakon
Erzsébet királynő is, aki a megyeri
falkával járt erre vadászni. Batthyány
tehát jól ismerte Alagot, így ő maga is
jó ötletnek tartotta, hogy a lovaregylet
1889-ben megvegye nagybátyjának a
Rákospalota, Fót és Dunakeszi által
határolt birtokát, Alag-pusztát. A 2800
holdas terület egészen a Megyeri
csárdáig tartott, de mivel az Egyletnek
nem is volt szüksége ekkora területre,
1700 holdat parcelláztak belőle és házteleknek, szántóföldnek, vagy istállóhelynek adták el. A parcellázást Dr.
Magyar László, a lovaregylet főtitkára
végezte, aki a pénzügyeket kezelte.
A befolyó összegből finanszírozták a
pálya és a tréningtelep építését. Időközben meghalt az elnök Károlyi gróf,
aki Batthyány követett a poszton. Most
már őrá hárult az alagi pálya, valamint
a tréningközpont megterveztetése és
megépíttetése, de erről már a következő számban szólunk.
CSOMA ATTILA
HELYTÖRTÉNÉSZ
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A magyar lóversenyzés kezdetei
az 1810-es évekre tekintenek vissza:
az első „lókipróbálást” angol mintára
gróf Hunyadi József szervezte ürményi
birtokán. Ezeken az eseményeken az
uralkodóház tagjai is képviseltették
magukat, de a kezdeményezés csak
lokális próbálkozás volt, és nem tudott kibontakozni. Várni kellett egy
másik nemes ember, gróf Széchenyi
István eljövetelére, aki angliai útjain
találkozott a lóversenyzés és a lótenyésztés világával. Az ifjú Széchenyit
teljesen magával ragadta ez a miliő.
Naplójából tudjuk, hogy eljutott a Londontól 80 kilométerre északra, Suffolk
grófságban fekvő Newmarketbe is,
amely már akkor Európa legjelentősebb tréningtelepe volt. Széchenyi jól
látta, hogy a lósportnak és a tenyésztésnek komoly nemzetgazdasági
haszna lehet Magyarország számára,
és amint visszatért igyekezett lépéseket tenni a meghonosítás terén. Sok
évig hiába fáradozott, mígnem 1827.
január 6-án mégis sor került az első
magyar lóversenyre Pesten, az üllei
síkon. Ugyanabban évben az angol
Jockey Club mintájára megalakult a
Pesti Versenyző Társaság (későbbi
nevén Pesti Lovaregylet, majd Magyar
Lovaregylet), amelynek a versenyszervezés volt a fő feladata. A társaság
első elnöke maga Széchenyi István
(1827–1830) lett. Egy évvel később
tervei alapján létrejött Lótenyésztési
Egyesület, és ugyanebben az évben
megjelent Luvakrul című könyve is.
Ez volt tehát a kezdet, de Alag ekkor még gyéren lakott puszta volt: egy
1831-es összeírás során mindössze
18 főt számoltak itt össze. Ezután
sokáig nem is említik külön a területet, mivel az Dunakeszibe olvadt.
Közben a magyar lóversenyzés lassan izmosodott. Széchenyit néhány
év után báró Orczy Lőrinc követte
rövid ideig az elnöki székben, majd
gróf Keglevich László (1832–1835) és
gróf Károlyi Lajos (1835–1839) következett. A gyors elnökváltások után
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Interjú Csákó Józseffel,
a LightTech ügyvezető igazgatójával
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Csákó József szüleinek sorsa, több tízezer kitelepített felvidéki magyaréhoz hasonlóan emberpróbáló volt a negyvenes évek végén, az ötvenes évek
elején. A Benes-dekrétum a magyar családok ezreit
kényszerítette szülőföldje elhagyására, fosztotta meg
életük munkájával felépített javaiktól, taszította őket
az újrakezdés bizonytalanságával teli rögös útra. A
száműzött magyarok a mai napig nem részesültek
sem erkölcsi, sem anyagi jóvátételben…
Csákó József szülei az 1947-es kitelepítés után,
egy Sárospatak melletti kis faluban Tiszacsermelyen
kezdtek új életet magyar néptanítóként. A három
Csákó fiú itt látta meg a napvilágot. Hatvanegyig éltek
ebben a kis faluban, majd egy év aszódi kitérő után
1963-ban költözött Dunakeszire a Csákó család.
A középső fiú, József 58 éves, aki mérnökként,
számos nagy cég menedzsereként ért el szép szakmai karriert tudásának és szorgalmának köszönhetően. Hat éve ő irányítja a világhírű LightTech dunakeszi gyárát. Csákó József nős, három felnőtt gyermek
boldog édesapja, aki így emlékszik a kitelepítés korszakára, szülei példás helytállására, amely egy életre
meghatározta a család erkölcsi tartását:
- Szüleim vállalták a kitelepítettek nehéz sorsát,
de szorgalmukkal és törekvésükkel túljutottak a
nehézségeken. Példájuk már gyermekkorunkban is
meghatározó volt. Igazi emberi tartást, szorgalmat, kitartást, szeretetet, reményt és törekvést láttunk tőlük.
Munkára neveltek a szó legnemesebb értelmében.
Ez még ma is olyan útravaló, ami vezérli életünket.
A felvidéki Csákó családból csak mi élünk Magyarországon. A többiek Felvidéken és Amerikában
élnek. Minden évben szervezünk egy „Csákó találkozót”, ami leírhatatlan élmény valamennyi generációnak. A család az alapja annak, amivé leszünk, és ez
minden percben feladatot jelent mindenkinek...
Így hangzottak Csákó József emberi hitvallással
felérő gondolatai. E szellemiség hatja át egész pályáját, életútját. A tudásvágy, a szakmai igényesség, a
rendíthetetlen szorgalom vezérli cselekedeteit. Hűséges típus, ragaszkodik családjához, munkahelyéhez.
- Szakmai karrierem nagy részét a Tungsramban
töltöttem el, 28 évig dolgoztam ott. Ma is büszkén tekintek vissza a közel három évtizedes múltra, melynek egy részét a Tungsram neve fémjelezte. A cégóriás privatizációja után - a kilencvenes évek elejétől
- már a GE tulajdonaként működik. Ott nőttem fel, ott
szereztem meg azt a gyakorlati tapasztalatot, amely
nélkülözhetetlen az elméleti tudás mellett. A cég kötelékein belül két évig irányítottam a váci Fényforrásgyárat, majd azt követően ugyancsak két évig vezet-

tem a GE egyik amerikai gyárát. Hazatérésem után
négy évig irányítottam az újpesti Fényforrás gyárát.
A következő hat esztendőben a Vákuumtechnikai
Gépgyár vezetését bízták rám, ahol lámpagyártó gépeket készítettünk. Innen jöttem – 28 évi Tungsram
és GE korszak után – a LightTech dunakeszi gyárába – foglalja össze dióhéjban szakmai karrierjének
állomásait.

tóbázist, amely ma már közel 700 embernek biztosít
munkát. Tőle vettem át a gyár irányítását 2003-ban,
amikor Misi bácsi nyugdíjba vonult. Elődömmel ma is
jó a kapcsolatom.
– Hogyan lehet bemutatni a LightTech dunakeszi
üzemét?
– Egy dinamikusan fejlődő, a világ szoláriumipari
termékének 35 százalékát előállító és értékesítő üze-

A három Csákó ﬁú szüleikkel

– Hogyan kezdődött a lámpagyártó család másik
meghatározó üzemében a szakmai karrierje?
– Talán kevesen tudják, hogy a LightTech egy
Amerikában élő magyar üzletember tulajdonában
van, aki 25 évvel ezelőtt a saját garázsában indította el a vállalkozását. Saját kezével gyártott le több
millió lámpát. Az első időszakban - a beszerzéstől,
a lámpagyártástól, a fejlesztésen át a marketingig,
az értékesítésig - mindent ő csinált. Ami döntőnek
számított, hogy olyan lámpacsaládot kezdett gyártani, ami unikum. A szolárium és a germicidlámpa
gyártásába kezdett, melyhez olyan komplex vevőkiszolgálást biztosított, melynek köszönhetően jelentős
versenyelőnyre tett szert a konkurenciával szemben
Amerikában és Európában is. Az amerikai fejlődés
eredményeként 15 éve Magyarországon is megindult
a termelés. A dunakeszi üzemet elődöm, Varga Mihály úr alapította, ő építette fel ezt a hatalmas gyár-

me működik Dunakeszin. Három hatalmas üzemcsarnokunk van. Mi gyártjuk a stratégiai fontosságú üveget a szolárium csövekhez és germicidlámpákhoz. A
másik két területen az összeépítést, a lámpagyártást
végezzük – az anyacégtől átvett - a legkorszerűbb vevőorientált kiszolgálással. A hétszáz dolgozó közel 50
százaléka a szoláriumipar területén dolgozik, a másik
fele pedig az üveg és a germicid lámpagyártásban.
Ez a fejlődés a kilencvenes évek közepétől indult
lépésről lépésre. Ma azaz elsődleges elvárás, hogy
a meglévő gyártó kapacitásunkat, képességünket
jól tudjuk hasznosítani, olyan költségszinten állítsuk
elő termékeinket, hogy továbbra is versenyképesek
legyenek a világpiacon. Cégünk rendkívül korszerű
terméke az UV sugarakat kibocsátó germicid lámpa,
amely megöli a baktériumokat, mikroorganizmusokat. Számos területen az iparban, pl. a víz- és levegőtisztításra lehet felhasználni, de az orvostudomány

A család számára boldogan teltek az Amerikában töltött évek

mi eredményességünkre is. Ezért igyekszünk olyan
plusz szolgáltatásokat nyújtani, amelyek versenyelőnyt és továbbfejlődést jelentenek mindkettőnk
számára. Mi például olyan akkreditált laboratóriummal rendelkezünk, melyben el tudjuk végezni
a versenyelőnyt jelentő méréseket. Arra koncentrálunk, hogy termékben, komplex szolgáltatásban,
vevőkapcsolatban mi legyünk a legjobbak. Csak így
tudjuk állni a versenyt!
– Milyen készségek, képességek kellenek a menedzser sikerességéhez?
– Képes legyen önmagát és kollégáit úgy befolyásolni, hogy eredményes és sikeres legyen. Az
emberi tulajdonságok közül az önbizalomra, önbecsülésre, szakmai tudásra helyezem a fő hangsúlyt.
Elengedhetetlen, hogy fel legyen vértezve a gyors
döntés képességével és bátorságával. Remek kockázatelemző legyen. Nagyon fontosnak tartom a
személyes példamutatást, azt a képességet, amivel
„motorként” működteti a munkahelyi közösséget.
Elvárások legyenek vele szemben, a teljesítményt
mérjük, értékeljük, a tanulságokat hasznosítjuk.
Nélkülözhetetlen, hogy a példákból - a sikerekből és
a kudarcokból - egyaránt tudjunk tanulni. Egyetlen
vezető karrierjében vagy a vállalat működésében
nincs olyan, hogy minden csak szuper. Ezért (is) nagyon jó tulajdonság, ha az ember tükörbe tud nézni,
vállalja az elkövetett hibák felelősségét. A saját és
többiek hibájából rengeteget lehet tanulni.
– Mit tart legfontosabb vezetői erényének?
– Az emberközpontúságomat, ami egy küzdelem eredménye. Talán adottság, tulajdonság, amit
az évek során formáltak a mai vezetőt is megérintő
kihívások. A vállalatirányítás olyan kultúra, amely
nagyon sok tanulási lehetőséget is kínál. Az ember
megismeri gyengeségeit és az erősségeit, hiszen
senki sem tévedhetetlen. Ha meg van valakiben a
képesség, hogy végiggondolja a munkatársaitól, a
főnökétől kapott visszajelzéseket, akkor tud változtatni, „mert mi van, ha a másiknak igaza van”. A
nagy „Egók” hideg fejjel hozzák meg döntésüket,
törve-zúzva mennek előre, míg a másik elgondolkozik. A kettő „harca, küzdelme” hozza meg a sikert.
– A példák sokasága bizonyítja, hogy egy menedzser akkor tud igazán alkotni, ha nyugodt, kiegyen-

súlyozott családi háttér veszi körül.
– Abszolút így van! A családi háttér ugyanolyan
fontos, mint a jó munkahelyi légkör. Ez sem jön magától, ezért is dolgozni kell. Fontos, hogy otthon is
kialakuljon ez az ideális egyensúly.
– Vannak példaképei?
– A középiskolában, amikor a legfogékonyabb az
ember, a váci Boronkay György tanított. Ma is példa
számomra az ő szakmaszeretete, embersége, tisztessége, hihetetlen tudásvágya. A Műszaki Egyetemen voltak olyan oktatók, akikkel diákköri munkát
végeztem, az ő szakmai hitvallásuk, a meg akarom,
meg tudom csinálni típusú gondolkodás és szemlélet fogott meg. Szüleim, akik az ötvenes, hatvanas
évek nehéz világában is erkölcsi, etikai példát mutattak életútjukkal. Környezetemben, a munkahelyemen azok a kollégák, akik hihetetlen szorgalmasak,
hajtósak, támogatók. Ők jelentik a garanciát, hogy
továbbra is kiváló lámpákat gyártunk, sikeresek leszünk az értékesítésben is. A közös gondolkodás, a
velük való együtt dolgozás adja számomra a szakma leírhatatlan örömét, az alkotást.
– Mit kíván a 2009-es esztendőre?
– Nehéz időszakot élünk mindannyian, mert
pénzügyi és gazdasági válság van. Én azt kívánom
a vállalatnak, hogy ezt a válságot a lehető legjobban
tudjuk kezelni. Ma még nem látjuk a mélységét, az
időtartamát, de legyen erőnk és képességünk ahhoz, hogy a legkisebb sérüléssel éljük túl. A munkatársak segítsenek abban, hogy az együttgondolkodás megmaradjon. Családomnak azt kívánom,
hogy mindannyian megőrizzük egészségünket és
vidámságunkat.
Csákó Józsefnek és a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában tanító pedagógus feleségének két lányuk és egy fiuk van. Nagyobbik lányuk
közgazdász, férjnél van, és már van egy két éves
gyermeke. A kisebbik lányuk végzett kertészmérnök, aki kerttervezéssel foglalkozik. Fiuk most fejezi
be a gépészmérnöki kart. Ők azok, akikre méltán
büszkék a szülők, akik számára felemelő, hogy gyerekeik összetartanak, segítik egymást. Ők is vallják,
a család az alapja annak, amivé leszünk…
VETÉSI IMRE
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is hasznosítja. Mindenhol alkalmazható, ahol meghatározó jelentősége van a sterilizálásnak. A közeli
hetekben jelentette be a 2 millió ember vízellátását
biztosító Fővárosi Vízművek Zrt., hogy a kibocsátott
ivóvíz negyedét UV sugárzással kezeli klór helyett.
Az országos sajtó is óriási szenzációként tálalta ezt
a kiváló mérnöki munkán alapuló víztisztító eljárást,
melyet germicid lámpákkal sikerült megoldaniuk. Az
új, modern technológia alkalmazását folyamatosan
bővíti a Fővárosi Vízművek.
A már említett szolárium és germicid lámpák
mellett a harmadik termékcsaládként üvegalkatrészeket és üvegburákat állítunk elő. A dunakeszi
üzem 8 milliárd forint feletti árbevételt produkál
évente. Ennek kétharmada a szoláriumipar termékeinek értékesítéséből származik.
– Milyen a kooperációs együttműködésük az
amerikai vállalattal?
– Az amerikai üzem 200 főnél több dolgozót
foglalkoztató vállalkozás. A germicid lámpát mindkét helyen, Amerikában és Dunakeszin is gyártjuk.
A szolárium lámpákat kizárólag Magyarországon
gyártjuk, és innen szállítjuk az amerikai elosztó központba. Az elmúlt hetekben indítottunk egy közös
vállalatot Kínában. Rendkívül összehangolt szervező munkát igényel, hogy eredményesen racionalizáljuk a világ három pólusán végzett tevékenységet.
– Megszállottság vagy óriási bátorság kell ahhoz,
hogy valaki a világgazdasági válság korszakában
jelentős beruházásba kezdjen a távoli Kínában?
Vagy inkább bölcsességre vall, hogy élnek azzal
a lehetőséggel, amit Kína hatalmas piaca és erős
gazdasága kínál?
– Mindhárom megállapítás helytálló. Köztudott,
hogy Kína lakosságának száma már jóval egymilliárd fölött van. Aki járt már e távoli országban az
megtapasztalhatta, hogy az ivóvíz, a környezet, a
levegő megtisztítása Amerikánál és Európánál is
nagyobb gondot jelent Ázsiában. Ezen problémák
megoldásában sokat jelent az UV lámpák alkalmazása. Úgy ítéljük meg, hogy a fejlődő piacon a részvételünk mindenképpen nyereséges lesz. Egy kínai
vállalattal hoztunk létre közös vállalatot Sanghaj és
Hong Kong között a fejlett tengerparti övezetben
egy 4 milliós „kisvárosban”. Itt helyezkedik el a kínai
lámpaipar.
– Testközelből még inkább érzékelhető, hogy
Kína a világ vezető hatalma?
– A világ nagyon sok technológiát elvitt Kínába
azzal a reménnyel, hogy olcsó a munkaerő és a tulajdonos, a befektető „kézben” tudja tartani a szellemi tőkét, a műszaki tudást, de az élet azt bizonyítja,
hogy ez hiú ábránd. Ugyanis ahol gyártás van, ott
fellépnek műszaki problémák is, melyeket meg kell
oldani. Így nem igen lehet „eltitkolni” a szellemi terméket, a technológiát. Ezzel remekül él Kína. Ma
már a világ legerősebb gazdasága működik a távoli
országban, ahol a munkaerő még valóban olcsó. De
ennél fontosabb, hogy óriási felvevőpiaccal rendelkezik.
– A kíméletlen verseny milyen hatással lehet a
LightTech jövőjére?
– Jól érzékelhető, hogy a szolárium iparban elfoglalt 35 százalékos piaci részesedésünket nem
könnyű növelni es egyre szigorúbbak az üzemeltetési egészségügyi feltételek is. A mi sikerességünk
attól is függ, hogy milyen kapcsolatot tudunk kialakítani vevőinkkel. Ha ők sikeresek, akkor az kihat a
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H&R Consulting Pályázati Iroda
Telefon: 06 30 690 6788
E-mail: palyazat@handr.hu
Internet: http://handr.hu

Kedvező újdonságok a pályázatoknál
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Vállalkozások ﬁgyelem!
Februárban újra gépbeszerzés, munkahelyi képzés
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A sajtóból bárki értesülhetett róla, hogy a gazdasági válságra való tekintettel a kormány a pályázati források átcsoportosításáról döntött. Olyan intézkedéseket hozott – szóltak a hírek és bejelentések -, amelyek a vállalkozások
talponmaradását, a munkahelyek megtartását segítik. A mindenkori kormányzati
bejelentéseket és a sajtóhíreket általában szkeptikusan szoktuk fogadni, mert
mire a tényleges intézkedések hozzánk is „lejutnak”, valódi hatásuk legtöbbször
nem, vagy alig érzékelhető.
Ez alkalommal azonban valóban fontos és kedvező változásokról számolhatunk be! Ezek közül mindjárt az elején kiemelhetjük az uniós pályázatok előlegigénylési szabályainak a változásait. Ezidáig az igényelhető előleg összege maximum 25% lehetett. Ebből a lehetőségből is kizárásra kerültek a gépbeszerzésre,
technológiai fejlesztésre, vagy éppen munkahelyi képzésre pályázó vállalkozások,
ami – a támogatások kifizetésének elhúzódó procedúrája miatt – gyakran a projekt, sőt nem egy esetben akár a vállalkozás ellehetetlenülését is okozhatta.
Mostantól azonban – egy tavaly decemberben érvénybe lépett kormányrendeletnek köszönhetően – az igényelhető előleg legmagasabb mértéke 40%-ra
emelkedett, és jó hír a vállalkozásoknak, hogy a heteken belül újra megjelenő
„sztárpályázatok” nyertesei is igénybe vehetik! A maximális mértékű előleg a munkahelyi képzések támogatására kiírásra kerülő, úgynevezett TÁMOP pályázatok
esetében, valamint a gépbeszerzésre, technológiai fejlesztésre irányuló pályázatok elnyerése esetén is jár.
Az igényelhető magasabb előlegre vonatkozó szabályok azokra a pályázókra
(kedvezményezettekre) is érvényesek, akik 2008. december 10. előtt megkötött
Támogatási Szerződéssel rendelkeznek! Ezzel együtt megszűnt az a korlátozás,

amely szerint az előleg a Támogatási Szerződés megkötését követő 3 hónapon
belül volt igényelhető. Magyarán, akiknek jelenleg futó eu-s projektjük van, igényelhetik az akár 40%-os előleget, és ezt – a formailag hibátlan – igénylés beérkeztét
követően 15 napon belül folyósítani kell a számukra!
Az eszközbeszerzést és vállalati technológiafejlesztést támogató kiírásokban
a további kedvező változások is remélhetők. Az egyik legfontosabbként emeljük ki,
hogy a legtöbb vállalkozás számára – különös tekintettel a gazdasági válsághelyzetre – gondot jelentő kötelező vállalás, ami az éves nettó árbevétel százalékos
növekményére (Pest megyében min. 5%) vonatkozik „kiváltható” a munkahelyek
megtartásával. A kötelezettségvállalások közül törlésre került a támogatáshoz
viszonyított árbevétel vállalás. Igényelhető összeg Pest megyében minimum
1 millió, maximum 20 millió forint, a támogatás mértéke 30%. Biztosítékot nem
szükséges nyújtani.
Az igen rövid határidőre való tekintettel várjuk a februárban pályázni kívánó
vállalkozások mihamarabbi megkeresését!
FORRÁS-TREND KFT. H&R PÁLYÁZATI IRODÁJA
DR. HORVÁTH VIKTOR ÜGYVEZETŐ,
R ÁBAI ZITA TANÁCSADÓ
2131 GÖD PESTI U. 42/A
E-MAIL: PALYAZAT@HANDR.HU
INTERNET: HTTP://HANDR.HU
TELEFON: 06 30 690 6788, ILL. 06 30 817 3619
FAX: 06 27 354 141

Utikalauz bankügyekhez - Vállalkozói számlavezetés
Egy vállalkozás életében kiemelten fontos és egyben kikerülhetetlen szerepe
van a banki kapcsolatoknak. Ez elsősorban a számlavezetésben nyilvánul meg,
mely egyben alapjául szolgál a betét- és hitelügyleteknek is. A bank ennek tudatában kiemelten kezeli a számlavezetés feltételeinek és kondícióinak kialakítását. Ahhoz azonban, hogy mi, mint vállalkozók eldönthessük számunkra mely
bank ajánlata a legkedvezőbb, számos szempontot figyelembe kell vennünk.
Először is érdemes összeírni az igénybe veendő szolgáltatásokat és forgalmi
adatokat, melyek jellemzően a következők:
• forint- és deviza illetve bankon belüli és -kívüli átutalások volumene, darabszáma
• készpénzforgalom volumene, gyakorisága
• elektronikus csatornák igénybevétele (telefon, internet, banki terminál)
• fontosabb vevőkkel, szállítókkal bonyolított átutalási forgalom
• befektetési lehetőségek (betét lekötések, megtakarítási- és értékpapírszámla vezetése)
• treasury szolgáltatások (pl. fedezeti ügyletek)
• okmányos ügyletek (inkasszó, akkreditív, bankgarancia)
• finanszírozási lehetőségek, feltételek.
Második lépésként a fenti szolgáltatások havi (negyedéves) költségeit kiszámoljuk az adott bankok díjaival, jutalékaival. Itt nagyon körültekintőnek kell lennünk, ugyanis a forgalmi jutalékok százalékos mértéke mellett gyakran kerülnek
kikötésre minimum és maximum összegek illetve egyéb külön díjak (pl. könyvelési díj) is beépülhetnek az ajánlatba. Deviza ügyletek esetén további fontos
szempont a pénzintézet által alkalmazott árfolyam illetve marzs.
Az eredmények kiszámolása meglehetősen munkaigényes, azonban a döntést némileg megkönnyíti, hogy a bankok, elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak, külön számlacsomagokat alakítottak ki, melyek a jellemző szolgáltatásokat, forgalmakat
lefedik. Ne feledjük, hogy a megfelelő bank(ok) és számlacsomag(ok) kiválasztását
mindenképp meg kell előznie egy előzetes kalkulációnak. Szükség esetén érdemes
egy bankügyekben jártas könyvelő, pénzügyi tanácsadó munkáját is igénybe venni,
így egy középvállalkozás akár több százezer forintot is megspórolhat.

GACSAL TAMÁS
PÉNZÜGYI -, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ

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

munka-jog

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

nak csökkentésére. Ezen kívül értesíteni kell
az állami foglalkoztatási szervet (Munkaügyi
Központ). Az egész törvényt nincs értelme
leírni, a lényeg az, hogy történhet csoportos
létszámleépítés rendes felmondással, és a
törvényi előírások betartásával. Ezek megszegése esetén fordulhatnak ügyvédhez,
amennyiben megalapozottnak látják.
Olvasói kérdés: Megszűnik év végével a
munkaviszonyom. Addig egy hónap van hátra, de idén még nem voltam szabadságon,
és nem is akarnak addig elengedni. Ki sem
tudnám használni a szabadságot, mert kb. 6
hetem van. Van-e arra mód, hogy a fel nem
használt szabadság időtartamával meghoszszabbítsák a munkaviszonyomat?
A munkáltatója törvényt szegett azzal,
hogy nem engedte – illetve nem küldte – el
szabad-ságra egész évben. Az alapszabadság egyne-gyedét a munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni. A többi felett a

munkáltató rendelkezik, de alapszabály, hogy
a szabadságot az esedékesség évében kell
kiadni. Ezektől kivételesen fontos gazdasági
érdek, illetve a működési körét közvetlenül és
súlyosan érintő okok miatt térhet el a munkáltató. A másik ok a munkavállaló betegsége,
vagy személyét érintő más elháríthatatlan
akadály.
Főszabályként a munkaviszony megszűnésekor a tárgyévben kiadatlan szabadságot
a munkáltató pénzben váltja meg, de a szabadságmegváltás miatt a munkaviszony megszűnésének időpontja nem módosul.
Amennyiben nem kapta még meg a felmondást, és a fenti akadályoztatások egyike miatt
nem történt meg a szabadság kiadása természetesen a munkáltatónak meg van rá a
lehetősége, hogy az Ön munkaviszonyának
megszűnését másik, későbbi időpontra datálja, de törvényi előírás nem kötelezi rá.

Angol tanulás és az újévi fogadalom
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Olvasói kérdés: A munkahelyemen gazdasági okokból legalább 30 embernek fel fognak mondani az év végével, köztük nekem is.
Azt gondoltuk, együtt bízunk meg egy ügyvédet. Van-e erre lehetőség?
Természetesen van rá lehetőség, de át kell
gondolni, van-e értelme, illetve a munkáltató
ezzel a létszámleépítéssel elkövet-e jogsértést.
A Munka Törvénykönyve egy egész fejezeten át foglalkozik a csoportos létszámleépítéssel, amelyre a munkáltatónak lehetősége
van, a jogszabályok betartása mellett.
A törvény elsőként meghatározza, mi minősül csoportos létszámleépítésnek. A végrehajtás előtt a munkáltatónak konzultálnia kell
a munkavállalók képviselőivel (ez lehet Üzemi
Tanács, szakszervezetek, illetve ezek hiányában munkavállalói csoportok). A konzultáció
kiterjed a létszámleépítés elveire, az elkerülésének lehetséges módjára, a következmények
enyhítésére, az érintett munkavállalók számá-

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

Új év kezdődött. Nyilván sokan vannak, akik Önhöz hasonlóan megfogadták, hogy
most aztán megtanulnak angolul. Honnan tudja előre, hogy sikerülni fog, vagy nem?
Az elhatározás már megvan, most a cselekvésen a sor.
Ön megtervezi előre, mikor fog az angollal foglalkozni?
Ha csak azt írja fel magának, hogy egy héten két órát tanul, akkor könnyen
tudja maga előtt tolni, és szombaton azt veszi észre, hogy elrepült egy
hét, tanulás nélkül. Nem baj, majd a jövő héten pótolja, gondolja
ndolja magában… Így nem lesz eredménye, csak „füstbe ment terv”
rv” lesz
belőle. Megfogadja, hogy megtanul angolul. Idén elkezdi. Aztán
közbejön valami, egy kicsit elhalasztja. Az angoltanulás sokszor
kszor
esik ebbe a csapdába.
Ha eddig még nem tervezte meg, akkor kérem, hogy tegye meg
minél hamarabb. Sokkal többet fog megvalósítani a terveiből,
eiből,
ha leírja azokat.
Amennyiben beírja előre a naptárába, hogy minden héten
kétszer, hétfőn és szerdán négytől hatig angolórára jár,
kedden és csütörtökön héttől nyolcig meg készül a következő órára, akkor jó eséllyel sikerrel fog járni, mert

akkor a tanulást beleszőtte a mindennapjaiba, így az nem marad el.
Nem érdemes halogatnia, mert:
1. Minél hamarabb megtanul angolul, annál hamarabb elkezdi használni a
tudását.
2. Minél fiatalabb, annál könnyebben tanul.
Ne ha
halogassa, mert nem igaz, hogy később több ideje lesz tanulni. Arra
A van ideje, amire akarja, hogy legyen.
Mostanában
érdemes figyelembe venni azt a tényt is, hogy a
Mo
válságban
megnő nyelvtudásának az értéke, segít munkavá
helyének
megtartásában, könnyebben tud elhelyezkedni.
he
Jó tanulást kívánok!

Neményi András

(angolul, németül, oroszul, olaszul és franciául beszél, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagja, a RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója)
www.nyelvmesternyelviskola.hu

Kérdése van? Írja meg!
info@nyelvmester.hu www.nyelvmester.hu
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Egy kis vitamintörténet
A közelmúltban újra az érdeklődés kereszttüzébe kerültek az étrend-kiegészítők, különösen a vitaminok felhasználását illetően. Sok egymásnak ellentmondó állítás röppent
fel arról, hogy szükséges-e egyáltalán kiegészíteni étrendünket, mi a jelentősége a vitaminoknak. Arról is vita alakult ki, mi a gyilkosan alacsony, illetve a veszélyesen magas.
Időszerűnek tűnik a vitaminok történetének és jelentőségének áttekintése.
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Hippokratésztől a XX. századig
A történet hivatalosan az ókori Görögországban kezdődött, ahol Hippokratész,
minden orvosok atyja a gyógyítás legelső
feltételének nevezte a testi tápanyaghiányok
megszüntetését megfelelő táplálkozás segítségével. Ahogy ő fogalmazta, a gyógyítás
megkezdése egyszerűen értelmetlen, amíg
ezek a tápanyaghiányok nincsenek kezelve.
A téma a középkori Európában sok más
tudományos igazsággal egyetemben időszakosan feledésbe merült, amíg a XX. század
elején nyugati kormányok orvosi expedíciókat nem indítottak olyan népcsoportok
tanulmányozására, amelyek feltűnően hoszszú, általában a 100 évet is meghaladó és
betegségektől mentes életet éltek. Ezek a
kutatások rendre arra az eredményre jutottak, hogy ezek a népcsoportok
(mint a hunzák például) elképesztően vitamindús étrenden éltek. Olyan

mennyiségű vitaminok voltak ezek, amelyek az európai és észak-amerikai
éghajlati övezetben szokványos táplálékkal nem szerezhetőek meg.
Szent-Györgyi Albert így ír erről: „Én csodálom, hogy az emberiség az
ilyen éghajlat alatt egyáltalán életben maradt. … Az emberiség, amint az
ásatásokból kitűnik Európában mindig is nagyon nyomorult, nagyon beteges volt. És ez másképpen nem lehetett.”
A vitaminkutatás aranykora
Az XX. század első felében virágzott a vitaminkutatás, egyre másra
fedezték fel és különítették el az egyes vitaminokat, illetve rántották le a
leplet olyan hírhedt betegségekről, mint a tengerészbetegségként is ismert
skorbut, amelyről ma már egy általános iskolás is tudja, hogy a C-vitamin
hiánya okozza.
A tudósok közül többen Nobel-díjat kaptak kutatásaikért, mint a már
említett Szent-Györgyi a C-vitaminnal vagy Christiaan Eijkman a B1-vitaminnal kapcsolatos felfedezésekért. Egyre többen vizsgálták lelkesen a
vitaminok jótékony hatásait, és azok széleskörű felhasználási területeit.
Szent-Györgyi Albert, a legismertebb magyar „vitaminológus” azt mondta,
hogy a C-vitamin olyan alapvető élelmiszer, amelyet kilós kiszerelésben az
élelmiszerboltok polcain kellene árulni a só, liszt, cukor mellett.
Magyarországon Johan Béla, akadémikus közegészségtan profeszszor már 1943-ban leírta, hogy a Nemzet egészségének jövője elsősorban azon múlik, hogy sikerül-e pótolni a vitaminok és ásványi anyagok
nyomorúságot és betegségeket okozó hiányait.
Vissza a „sötét középkorba”
A II. Világháború után a vitaminok hasznossága valahogy háttérbe
került, különösen azután, hogy elkezdték sulykolni az emberekbe az úgynevezett Javasolt Napi Adagot, angol rövidítéssel RDA, amelyet egy nemzetközi testület állapított meg a 60-as években. A mennyiségek, amelyeket
megállapítottak, a nagy tudósok korábbi felfedezéseihez képest meglepően alacsonyak voltak.
Később a táplálkozástudomány fejlődésével párhuzamosan egyre
inkább újra előtérbe kerültek a vitaminok, és az RDA mennyiségei felett
lassan eljárt az idő. Ma már minden komoly szakember egyetért abban,
hogy az RDA alacsony adagjai korszerűtlenek.
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Új remény
A legfrissebb irányadó tudományos kiadvány az Európai Unióban az
EU Táplálkozástudományi Bizottsága által 2006-ban kiadott tanulmány.
Ez a több száz oldalas irat külön-külön foglakozik az egyes vitaminokkal
és ásványi anyagokkal. A cél megállapítani a biztonságosan fogyasztható
legfelső értékeket. Csaknem minden vitamin esetében azt találták, hogy
egyáltalán nem állapítható meg legfelső érték, mert még extrém mennyiségek bevitelekor sem történt semmi egészségkárosodás.
Úgy tűnik tehát, hogy nincs mitől tartanunk, már ami a túladagolást illeti.
Sokkal inkább az elégtelen bevitel veszélye tűnik reálisnak. SzentGyörgyi bölcs megállapításával élve: „A vitamin olyan anyag, amely akkor
okoz betegséget, ha nem esszük meg.”

Üzleteinket megtalálhatja
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a Fóti Cora Áruházban a Posta mellett
(telefon: 06-27-395-220)
a Pólus Centerben a Tesco mellett
(telefon: 06-1-416-1188)
www.drlenkei.hu

Nem csak fűben-fában van a (férﬁ)erő
Kék, vagy sárga, zöld és fehér pirula az, ami segít(het) a férﬁasság bizonyításában - halljuk a reklámokban.
Ma már megszokottá vált az alkalmazásuk. A ﬁatalok körében végzett szexuális felvilágosítás az évek során
visszaszorult, miközben a zömmel az idősebbeket sújtó potenciazavarok szóbeli kezelése a teljes nyilvánosság előtt zajlik. Mi a véleménye erről lapunk kardiológus szakértőjének, Dr.Metz Edit főorvosnak?
kezelés, de rossz belegondolni: a hátralévő életét csak serkentő szerek mellett
tudja teljessé tenni.
– Tehát a férfiúság megőrzésében a testi adottságok mellett a lelki tényezők
is fontos szerepet kapnak?
– Annyira, hogy ez fordítva is igaz. Egy 70 év fölötti betegem a legutolsó kontroll vizsgálata alkalmával arra kért, írjak fel neki olyan gyógyszert, amivel ,,férfierejét” fokozhatja. Az ő világszemlélete szerint az élet teljessé tételéhez hozzá
tartozik a szex is, és ettől nem akarja sem magát, sem a párját megfosztani. Mire
ezt végigmondta, már rá is tettem a pecsétet a receptre...
Ezekkel a példákkal csak azt szerettem volna jelezni, hogy nincs két egyforma eset potenciaügyben sem. Van akinél a lelki gondozás, másnál a gyógyszeres kezelés, illetve az addig más javaslatra szedett gyógyszerek felülvizsgálata,
esetleg a legsúlyosabb esetekben kisebb, vagy nagyobb művi beavatkozás hozhat
eredményt.
A sok lehetőség mellett azonban nem mindegy, melyik jelenti a legkevesebb kockázatot. Úgy gondolom, a reklámok készítőinek erről is illene beszélniük.

Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG vizsgálatra a 70/313-15-03 tele-fonszámon lehet bejelentkezni Dunakeszin!

Dunakeszin
egyszemélyes húsboltba
eladót felveszek.
Tel.: 06-27-633-420
06-70-432-8203
Az üzletben étkezési utalványt
elfogadunk.

Apróhirdetések
• Látnok-jósnő. Telefon: 06-30/350-95-65
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak
és álmennyezetek építése, stb.
Tel.: 06-30-3864-456
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás.
Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő,
homok, sóder, termőföld szállítás billenős
gépkocsival. Állandóan hívható:
06-30-623-1481, 27-337-353
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-,
laminált- padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Telefon: 06-70-505-1177
• Dunakeszi lakótelepen, Barátság úton,
üzlethelyiség bérleti joga kedvező áron
átadó. Érdeklődni lehet 14 óra után a
30/381-25-25-ös telefonszámon.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliatakarással, akár azonnali
kezdéssel.
Telefon: 06-20/442-9570, 06-1/369-6674.
• Társkeresés. Megtalálta már a párját?
Ha még nem, mi segítünk. Társkereső
iroda Dunakeszin.
Bejentkezés13 óra után: 06-20-444-3810

Magyarország egyik legnagyobb ingatlanközvetítõ hálózata, jelenleg
101 irodával és közel 900 értékesítõvel áll az ügyfelek rendelkezésére.

Cégünk ingatlanértékesítő
munkatársakat keres
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Dunakeszi, Göd, Sződ és Fót területekre.
Ha szeretné magát kipróbálni egy dinamikusan fejlõdõ szakmában,
ha gyermekei mellett nehezen tud elhelyezkedni, ha szeretne
hosszú távú karriert építeni, mindezt önálló idõbeosztással,
kiemelkedõen magas teljesítményarányos jövedelemmel,
nálunk megteheti!
Elvárások:
Érettségi, dinamikus és határozott személyiség,
kiváló kommunikációs készség és empátia, saját gépkocsi.
Nyelvtudás, szakirányú OKJ-s képesítés elõnyt jelent.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklõdését, jelentkezzen az alábbi
telefonszámon, vagy küldje el
fényképes önéletrajzát
az alábbi e-mail címre:
E-mail: forizs.judit@dh.hu,
Tel.: 30/832-3393

Bõvebb információ:

www.dh.hu

Dunakeszi Polgár
hirdetes_93x132_2008dec.indd 1
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– Gyakran vélik úgy: az impotencia urológiai természetű betegség. Valóban, a
beteg testrész gyógyítását az urológus kollégák végzik, de a hímvessző merevedési zavarai a verőerek szignifikáns mértékű károsodására is utalhatnak, s ez a
károsodás jelezhet egyéb más szervekben – például a szívet ellátó koszorúerekben is – meszesedéseket, szűkületeket. A merevedéshez az ellátó erek fokozott
vérbősége szükséges, amennyiben viszont ez akár csak egy szűkület miatt gátolt,
már nem következik be.
– Úgy tűnik, akkor az impotencia több orvosi szakterületet érintő kérdés...
– Valóban, és éppen ezért ketté kell választani a problémát: organikus (szervi
eredetű), vagy pszichés okok játszanak közre a betegség kialakulásában? Az előző kezelésére elfogadhatónak tartom a különböző potencia fokozók alkalmazását
szigorúan orvosi javaslatra és ellenőrzés mellett. A pszichés természetűek esetében azonban kétségeim vannak. Nemrég egy harminc év alatti, sportos testalkatú
fiatalember jelentkezett a rendelőben az egyik szakorvos kolléga javaslatára, azzal a kéréssel, hogy vizsgáljam meg és járuljak hozzá bizonyos gyógyszer alkalmazásához. Megvizsgálva és kikérdezve a beteget nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal
inkább egy pszichológusra, mint bármilyen tablettára van szüksége. Munkahelyén
olyan mértékű teljesítmény-kényszer alatt dolgozik nap, mint nap, ami zavart okozott a szexuális életében is. Biztos, pillanatnyilag megoldást jelent az ilyen felszíni
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Öt éves a Tölgyfa Nyelvstúdió

A tanulás a legjobb befektetés
Az angol nyelv a legnépszerűbb, de egyre többen tanulnak
franciául, olaszul, spanyolul, sőt oroszul is
Magyarország európai uniós tagsága óta sokszínűbb lett az idegen nyelv oktatása
hazánkban - vallja Tölgyesi-Lovász Krisztina, aki magyar-történelem és angol tanári valamint humán erőforrás menedzser diplomával a tarsolyában vezeti a Tölgyfa
Nyelvstúdiót Dunakeszin. Tölgyesi-Lovász Krisztina angol tanárként évekig tanított
főiskolán és nyelviskolákban, de remekül kamatoztatta humánerőforrás menedzseri diplomáját a központi közigazgatásban is, ahol öt évig dolgozott HR-esként.

HYDROPRINT

Számítástechnika

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

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

vevő hallgatóknak. Szerencsére bőven van feladatunk, amely rendkívül sokrétű szervezési
feladatokat ró az iskolára.
– Magyarország 2004 májusa óta tagja az
Európai Uniónak. A határok ténylegesen megnyíltak előttünk is. Ez a pozitív változás a nyelvoktatás iránti igényekben is érződik?
– Igen, egyértelműen érzékeljük, egyre több
tanítványunk van. Noha nem nagy a nyelviskolánk, de jól reprezentálja a tendenciákat. Az
uniós tagságunk megmutatkozik a nyelvek sokszínűségében, gazdagságában is. Korábban
angol és német nyelvet oktattunk kizárólag, ám
az igényekhez igazodva folyamatosan bővült a
nyelvi palettánk. Jelenleg hat nyelvet tanítunk.
– A nyelvoktatás tükrözi a világgazdaság folyamatait, trendjeit?
– Nagyon erősen. Kitapintható, hogy sokan
azért jönnek hozzánk, mert munkájukhoz szükség van egy idegen nyelv ismeretére, vagy a
munkáltatójuk előírja a vizsgakötelezettséget.
Jelentős kör a tanulmányai miatt jön, hiszen
ma már a diploma feltétele az alap- vagy még
inkább a középfokú nyelvvizsga. Tudnunk kell,
hogy minél színesebb és gazdagabb nyelvi kultúrával rendelkezünk, annál jobb esélyeink vannak a munkaerő-piaci érvényesülés során.
– Melyik nyelv a legnépszerűbb, vagy a „legkeresettebb”?
– Az angol a legnépszerűbb. Az utóbbi években azonban kedveltté vált a francia és az olasz,
majd ettől a tanévtől a spanyol nyelv is. Érdekes-

ség, hogy hosszú szünet után érdeklődés mutatkozik az orosz nyelv tanulása iránt is, amit az
orosz szakos tanárok nagy örömmel fogadnak.
Jelenleg leginkább az egyéni órákra van igény,
melyeket olyan felnőttek látogatnak, akik munkájuk révén kapcsolatban vannak orosz cégekkel.
– A sok-sok idegen nyelv oktatása megannyi
nyelvtanárt igényel…
– Ez nagyon komoly, folyamatos feladat iskolánknak. A nyelvoktatásban eltöltött közel 20
esztendő kapcsolatai segítenek a legjobb oktatók kiválasztásában, a tanári interjúk során
pedig jól tudom hasznosítani korábbi HR-es
munkám tapasztalatait is. Büszke vagyok rá,
hogy az óraadó tanárok mellett 2008-tól három
nyelvtanárnak tudtunk már állást biztosítani.
Tanfolyamaink különlegessége, hogy kis létszámú csoportokban tanítjuk hallgatóinkat. Ez
rendkívül intenzív koncentrálást igényel tanárainktól, akik magas szinten művelik hivatásukat.
Nagyon sokszor este, munkából érkezett hallgatókkal kell foglalkozni, ami plusz kihívást jelent.
Bár mindenkinek önállóan kell oktatói munkáját
végezni, rendszeresen egyeztetünk és örömmel
mondhatom, nagyon jó csapat alakult ki …
Tölgyesi-Lovász Krisztina őszinte szeretettel
és lelkesedéssel beszélt a tanítás szépségéről,
a tudás „hatalmáról”. A Tölgyfa Nyelvstúdió honlapjának mottójául választott Benjamin Franklin
idézettel köszönt el: „A legjobban fizető befektetés mindig a tanulásba történő beruházás.”
VETÉSI IMRE
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– Amikor Dunakeszin 2004-ben megnyitottuk nyelvstúdiónkat, elvárásként fogalmaztuk
meg önmagunk számára, hogy maximum 5 fős
csoportokat oktatunk. Időközben azonban bebizonyosodott, hogy 2-4 fővel, esetenként pedig
egyéni tanrenddel, jóval hatékonyabban tudunk
dolgozni – idézi fel a kezdeti tapasztalatokat. –
Azóta is szigorúan ragaszkodunk ehhez a rendszerhez.
– Milyen szempontok alapján döntik el, hogy
egy-egy csoportban ki lesz az a 3-4 tanuló, akinek a képzését vállalják?
– Szóbeli és írásbeli szintfelmérőt tartunk.
Tájékozódunk, hogy a jelentkező tanult-e idegen
nyelvet, első vagy esetleg már második, harmadik nyelvként szeretne-e új nyelvet tanulni, mert
azt tapasztaltuk, ez a szempont is meghatározza a későbbi együttműködés sikerét. Figyelembe vesszük az életkort, a nyelvtudás szintjét,
és azt is, hogy ki milyen gyorsan, intenzíven tud
majd tanulni.
– Kizárólag felnőttoktatással foglalkoznak?
– Nem, nagyon színes a palettánk. A négy-öt
éves gyerekektől kezdve az ötven-hatvan évesekig bezárólag minden korosztályból vannak
tanulóink. Évek óta működik csoportunk Dunakeszi legnagyobb óvodájában, de vannak kihelyezett céges tanfolyamaink is. Emellett nagyon
sokan igénylik az egyéni oktatást. Az utóbbi időben több családot készítettünk fel külföldi munkára. Gyakran nyújtunk segítséget különböző
pályázatokon, egyetemi tanulmányokban részt
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Egy hiteles ember emlékére
Varga Lajos (1941-2008)
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Szomorú kötelességünknek teszünk eleget, amikor Varga Lajos barátunktól, a közéleti embertől, a baloldali politikustól, a
volt országgyűlési képviselőtől veszünk búcsút.
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Korán elveszített barátunkat sokan szerették és tisztelték, s nem
csupán az illendőség okán, vagy a
vezetőnek „kötelezően” kijáró megbecsülés miatt, hanem azért mert
emberként, munkatársként, vezetőként mindenkor rászolgált embertársai, szűkebb és tágabb környezete
szeretetére, megbecsülésére.
Varga Lajos hiteles ember volt,
hitelét embersége, szakmai felkészültsége és vezetői rátermettsége
alapozta meg. Végigjárta a vezetővé
válás rögös útját: volt motorszerelő,
lakatos, tervező, gyáregység vezető,
főmérnök és ügyvezető igazgató.
Minden tisztségbe munkája, szakmai felkészültsége, teljesítménye és
kvalitásai alapján került, ő sosem volt
„ejtőernyős”. Jellegzetesen XX. századi életút jutott neki, a munkáscsalád tehetséges gyermeke tanulás és

Gyerek sakksikerek

szorgalom révén vált sikeres közéleti
emberré.
Olyan közéleti ember volt, aki
számára a közösség szolgálata, az
emberek ügyének képviselete belső
parancs volt. Elképzelhetetlen volt,
ha valamilyen értelmes feladatra felkérték, hogy ő visszautasította volna
a felkérést: legyen az gazdasági tisztség, a város közéletét érintő megbízatás, politikai- vagy párt tisztség,
vagy a sportegyesület működésével
összefüggő teendő.
Lajos barátunk politikus volt, a
szó legnemesebb értelmében. Két
alkalommal képviselte Dunakeszi
városa polgárait és a környező településeken élő embereket a Magyar Országgyűlésben: először a
rendszerváltás előtt 1989-ben kapott
mandátumot, majd másodszor 1994ben nyerte el a választók bizalmát,
amikor a Magyar Szocialista Párt jelöltjeként indult a képviselői mandátumért. Képviselői megbízatásának
mindenkor felkészülten és felelősen
tett eleget.
Baloldali ember volt, aki érzékenyen és áldozatkészen foglalkozott
a saját munkájukból élő emberek
problémáival, nem egyszer súlyos
gondjaik megoldásával. Neki nem
kellett elmagyarázni, hogy mi az a
termelőmunka, hogyan működik a
vasút, hogyan élnek és dolgoznak
a munkásemberek és a vasutasok,

November 29-én Gödöllőn rendezték meg a 24. Pest megyei nyílt Országos Egyéni Sakkversenyt, melyen
az alagi sakkozók szép eredményeket
értek el.
I. kcs: 4. Kovács Dániel
II. kcs.
kcs.: 4. Bozsik Péter,
5. Havasi Bence
III. kcs.:
kcs 3. Dióssi Csaba,
4. Susányi Dániel
IV. kc
kcs.: 1. Üveges Viktor
Dec
December
13-án
a 17
17. Pest megyei nyílt
orsz
országos
Karácsonyi
egy
egyéni
sakkversenyen
ismé szép eredményeismét
ket m
mondhattak maguké-

de azt sem, mik a gazdaság törvényszerűségei, minek van realitása,
vagy mi tartozik a fantáziák ködbe
vesző világába. Az ő baloldalisága
nem karriervágyból, nem az előre
jutás reményéből eredt, az ő baloldalisága a munkásemberek őszinte
tiszteletéből és szolgálatának belső
parancsából fakadt.
1989-ben az elsők között vállalta
Dunakeszin a demokratikus baloldali párt, az MSZP megalakítását
akkor, amikor sok „hivatásos” baloldali ember még hezitált, kivárt, majd
1994-ben, a párt választási győzelme
után ismét elemi erővel fedezték fel
magukban a baloldali értékek képviseletének belső igényét. Ő csak
csendben mosolygott a politikai
szélkakasok, közéleti percemberkék
„erkölcsi teljesítménye” előtt, és tette
a dolgát.
Varga Lajos a higgadt, tárgyszerű, de kemény vita embere volt.
Meghallgatta mások véleményét, ő is
érvelt a vitában, mégpedig végtelenül szakszerűen és logikusan. Sokan
becsültük nyugodtságát, munkaszeretetét és tettrekészségét. Korrekt és
becsületes volt mindenkor, ellenfeleivel, vitapartnereivel, politikustársaival
és barátaival egyaránt.
Engedje meg a Tisztelt Olvasó,
hogy felidézzük Varga Lajos országgyűlési képviselőként még 1996-ban

a Tisztelt Házban a képviselői felelősségről és kötelességről elmondott
gondolatait. Íme: „Természetesen...
mindig a lelkiismeretemre hallgatok
akkor, amikor valamit elfogadok.
Ugyanakkor fel szeretném hívni a
figyelmet arra is, hogy nekünk nemcsak az „igen” vagy a „nem” gomb
megnyomásának felelőssége jut,
hanem annak a felelőssége is, hogy
amit elfogadunk, az végrehajtható-e,
vagy pedig ha elutasítunk valamit,
akkor annak milyen következményei
lesznek. Mi felelősséggel csak azt
mondhatjuk, hogy próbáljunk meg
mindig addig nyújtózkodni, ameddig
a takarónk ér.”
Varga Lajos barátunk a létező
világ közéleti embere, és a ráció
szellemiségének képviselője volt.
Kötelességünk, hogy e gazdag közéleti munkásságot, példaadó politikai
és közösségi szellemiséget megőrizzük és ápoljuk. December 8-án
sokan kísértük el utolsó útjára: volt
munkatársai, szomszédjai, ismerősei,
barátai, sporttársai, politikus társai, az
MSZP-ből volt tagtársai. A csendes
és méltóságteljes búcsúztatás méltó
módon fejezte ki Varga Lajosnak, a
fájdalmasan korán elhunyt komoly
és felelősségteljes baloldali politikusnak egész életútját.

nak az alagi sakkozók.

A díjakat Solymosi László elnök adta át.
Január 4-én Nagykátán az első
Nagykáta Kupán szerepeltek az alagi
sakkozók.

I. kcs.:
II. kcs.:

3. Kovács Dániel
2. Havasi Bence
9. Bozsik Péter
III. kcs.: 4. Dióssi Csaba,
5. Susányi Dániel
10. Bernáth Péter
IV. kcs.: 1. Üveges Viktor
V. kcs.:
4. Naán Gábor
December 9-én az Alagi DSK évzáróján kerültek átadásra a kupák.
VI. Alagi Kupa: 1. Susányi Dániel, 2.
Üveges Viktor, 3. Naán Gábor.
I. kicsik Alagi Kupa: 1. Kovács Dániel, 2. Havasi Bence, 3. Bozsik Péter

DUNAKESZI VÁROS
BALOLDALI KÖZÖSSÉGE

A III. kcs.: 4. Susányi Dániel.
IV. kcs.: 3. Üveges Viktor
5. Lapis Máté.
Az Alagi DSK és a Dunakeszi Kinizsi sakkozói a Fazekas Mihály Iskola
ebédlőjében tartják edzéseiket, minden pénteken 17 órától.
Szeretettel várják a sakkozni vágyókat!
SOLYMOSI LÁSZLÓ ADSK ELNÖKE
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Jól csúszik a jég
a Kismarton utcában
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ütőket és a packot, valamint két öszszecsukható kaput, a gyerekek boldogan játszanak, jó nézni őket.
Két csapat küzd az egyik sárga,
a másik fele bottal. Közülük is kiemelkedik egy fiú Szabó Ádám (a
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A kemény tél azok számára hozta meg az örömet, akik szeretnek
korcsolyázni. Dunakeszi Tóvárosi
részében, a Kismarton utcában sok
autó áll. A 150 x 100 méteres tó befagyott, igaz a táblán ez olvasható:
A tó jegére menni életveszélyes
és tilos, ennek ellenére Kismarton
utcában több százan megfordulnak, korcsolyát húzva a lábukra,
de akadnak szánkózók is. A mellette lévő játszótéren, a hintán a kis
csöppségeket hintáztatják a szülők.
Zajlik az élet. Két hokipálya is működik, az egyiknél megállok és nézem
a lelkes ifjakat, amint ütik a packot.
Ott áll köztük Foki László tanár úr,
nem tud kibújni pedagógus bőréből,
irányít, szervez és vezeti a küzdelmeket.
– Fóton a Garay Iskolában tanítok – mondja a tanár úr. Hoztam

képen ütőjével) a Fazekas Mihály
Iskola tanulója.
– Ügyesen játszol – mondom, hol
sportolsz?

– A Gepárd Egyesületbe járok,
már két éve hokizni – és máris siklik tova a jégen és ha hozzá kerül a
pack, ott biztos a gól.
Tovább megyek Budavári Júlia
a Bárdos Lajos Iskola tanulója hat
éves, édesanyjával együtt siklik a
jégen.
– Jártunk a műjégpályára –
mondta az anyuka, de itt is jó a jég,
és közel van.
A jégpálya mellett az autó hátsó
ülésén két fiatalember csatolja fel
a korcsolyáját (a képen) a 27 éves
Érseki Ákos és a 22 éves Lengyel
Tamás.
– Én az idén először vagyok itt –
mondta Ákos.
– Szóltam a barátomnak, hogy itt
nagyszerűen lehet korcsolyázni és
ingyen is van – tette hozzá Tamás.
Lassan leszáll az est, elcsendesedik
a jégpálya és környéke.
Amikor az eseményt a polgármester úrnak elmesélem, hozzátette: Szeretnénk jövőre villanyvilágítást a jégpályára. Ezzel a jó hírrel
kívánunk további jó korcsolyázást!
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

Őszi bajnokok
a 12 évesek
Bánki
Teréz
tanárnő az egyetlen dunakeszi női
labdarúgó edző. A
fiatal
labdarúgók
nevelésével foglalkozik, sikerrel.
Négy éve edzünk együtt – mondta a Fazekas Mihály Iskolában tanító
tanárnő. Most a 4 – 5. osztályosokból
álló labdarúgó csapatom, a Budapest
Labdarúgó Szövetség által szervezett
Utánpótlás 12 évesek bajnokságában
szerepel. Először indultunk a Dunakeszi Kinizsi USE néven és az őszi
szezonban - harmadik csoportban tizennégy csapat közül tizenegy győzelemmel, egy vereséggel a tabella
élén állunk.
A csapat tagjai: Hollósy Kristóf,
Bagi Attila, Sándor Soma, Herczeg
Máté, Feák Bálint, Surányi Dávid,
Deák Sebestyén, Dióssi Csaba, Szarka Bence, Murka Benedek. Térdelők:
Szigeti Ákos, Mészáros Patrik, Fekete Gergő, Burján Ákos, Nagy Ákos,
Andris Gergő Bence, Woki Bálint,
Duró Ádám, Miczák Márk, Feith Patrik, Juhász Dénes kapus.
S. L.
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Sporthírek röviden
Kézilabda

DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY
2120. Dunakeszi, Tábor u. 2. Pf.: 24
 Központ: 06-27-341-055 közvetlen 06-27-341-617
 BM: 30-335 Titkárság melléke: 20-691 Fax: 20-686

November havi sebességmérő készülékek
Nap Napszak
Helyszín
12.
Délután Fót, Keleti M. u.
13.
Délelőtt Dunakeszi, Fóti út
14.
Délután Göd, Rákóczi u.
15.
Délelőtt Göd, Nemeskéri u.
16.
Délelőtt Fót, Tessedik u,
17.
Délután Dunakeszi, Fő út
18.
Délután Dunakeszi, Pálya út
19
Délután Dunakeszi, Repülőtéri út
20
Délután Fót, Szabó D. u.
21
Délelőtt Fót, Keleti M. u.

22
Délelőtt
23
Délután
24
Délután
25
Délelőtt

Göd, Pesti u.
Fót, Keleti M. u.
Dunakeszi, Fóti út
Dunakeszi,
Dr. Brusznyai Á. u.

26
Délután Fót, Tessedik S. u.
27
Délelőtt Dunakeszi, Repülőtéri út
28
Délelőtt Fót, Szabó D. u.
29
Délelőtt Fót, Keleti M. u.
30
Délután Dunakeszi, Hunyadi u.
31
Délelőtt unakeszi, Fóti út
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NB II Északi csoportjában szerepel
a Dunakeszi KSE női csapata
Pilisvörösvár-Dunakeszi 24-17
(Herédi E 6, Vincze 4, Földesi 3, Horváth 2, Herédi B 2)
Dunakeszi-Malév 28-33
(Kovács 10, Herédi E 9, Vincze 6, Verebes 1, Földesi 1, Vesztergom 1)
Budakalász-Dunakeszi 36-21
(Herédi E 5, Földesi 4, Kafella 4, Vincze 3, Kovács 2, Vesztergom 1,
Deézsi 1, Herédi B 1)
Dkeszi-Láng 33-35
(Herédi E 9, Horváth 6, Kovács 6, Herédi B 4, Földesi 3, Vincze 3, Kapella
1, Nemes 1)
Kodolányi-Dkeszi 32-19
(Herédi E 5, Horváth 4, Kovács 4, Blaskó 2, Földesi 1, Kapella 1, Deézsi
1, Csombor 1)
Dkeszi-Esztergom 29-34
(Herédi E 11, Földesi 5, Kovács 4, Vincze 3, Vesztergom 2, Horváth 2,
Nemes 1, Herédi B 1)
A Vasutas NB II-es férfi csapata felváltva szerzi győzelmeit.
Budakalász-DVSE 29-27
(Csuka 6, Iváncsik 5, Bagi G 5, Járdi 4, Szemenyei 3, Baity 1, Szőcs 1,
Mogyorósi 1, Tasnádi 1)
DVSE-Tarján 33-29
(Kalmár 7, Juhász 4, Baity 4, Szőcs 4, Járdi 3, Farkas 3, Szemenyei 3,
Kovács 2, Ivnáncsik 2, Kernya 1)
Csömör-DVSE 33-26
(Járdi 7, Kalmár 5, Iváncsik 3, Baity 3, Kovács 3, Csuka 3, Szemenyei 2)
DVSE-Dunaharaszti 33-37
(Csuka 5, Kovács 5, Baity 5, Juhász 5, Martisz 4, Iváncsik 3, Járdi 3,
Tasnádi 2, Kalmár 1)
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Sporthírek röviden
Sakk
Pest megye szuper csoport
Dunakeszi K–Gyömrő 5-5 (győz: Gránicz, ifj. Molnár, Batisz, döntetlen:
Szabó, Fenyvessy, Nádasdi, Kiss)
Biatorbágy-Dunakeszi K 6,5-3,5
Pest megye I. osztály
Alagi DSK-Gödöllő 3-7 (győz: Béki, Lapis, döntetlen: Pálfalvi, Czap)
Vác-Alag 5,5-4,5 (győz: Béki, Lapis, Susányi, Petró, döntetlen: Czap)
November 29-én, Gödöllőn rendezték meg a 24. Pest megyei nyílt Országos Egyéni Sakkversenyt, amelyen az alagi sakkozók szép eredményeket értek el.
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Labdarúgás
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A Vasutas labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban, az őszi szezont, a 3. helyen zárta.
Viadukt-DVSE 2-1 (Huszai)
DVSE- Tápiószecső 1-1 (Huszai)
Diósd-DVSE 0-2 (Gyártván Cs, Huszai)
A Kinizsi labdarugó csapata a Pest megyei II. és III. osztályban szerepel.
Dkeszi K-Tahitótfalu 7-1 (Sütő 3, Kulcsár, Nagy L, Lámpi, Sintár)
Mogyoród-Dkeszi K. 1-1 (Sütő)
III. osztály
Csobánka-Dkeszi K 2-10 (Kalicz 5, Porubszki 3, Dietrich, Tardi Zs)
Dkeszi K – Szefi 12-0 (Sütő 4, Varga 3, Deli, Nagy L, Kalicz, Dietrich, Antal)
Pile SC-Dkeszi K. 2-3 (Varga, Porubszki)
Dkeszi-Pilisszántó 4-1 (Porubszki 3, Balai)

Sporthírek röviden
Úszás
A rövidpályás Országos Felnőtt Bajnokságon jól
szerepelt a dunakeszis Povázsay Eszter. 50 m
háton bronzérmes, a 100 m gyors- és 100 méteres hátúszásban negyedik lett. Gratulálunk.

Atlétika
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Atlétáink idén is sikeresek voltak.
A 80 éves Vasutas Atlétikai Szakosztály a nehézségek ellenére, az idén is kitett magáért.
Maracskó Pál vezetőedző, 30 éve vezeti az
edzéseket és szervezi az atlétikai életet sikerrel.
A MASZ ranglistáján a 24. helyen végeztünk (tavaly 23.) – mondta
Maracskó Pál. Az atléták edzéseit hat edző vezeti, és általában hetvenen
járnak le. A legeredményesebb gárda a serdülőké, ők a 16. helyről a 13.
helyre léptek elő. A magyar válogatottban szerepelt Győrfi János, Tölgyesi Péter és Botond. Az országos versenyen hét aranyérmet szereztünk.
A fedett pályán Győrfi János 60 m gát, Tölgyesi Péter hármasugrásban,
a Téli Bobó Bajnokságon Magyari Zoltán. Az utánpótlás OB-n Szebeni
Ádám, a felnőtteknél Tölgyesi Péter hármasugrásban. A serdülő OB-n
Győrfi János 100 m gátfutásban. A serdülő lány kalapácsvető csapata az
ügyességi csapatbajnokságon diadalmaskodott. Ezen kívül, tíz ezüst és
öt bronzérmet szereztünk, továbbá 57 alkalommal szerepeltek atlétáink
négy-tizenkettedik hely egyikén. A futópálya új színt kapott…
Jövőre szeretnénk, ha munkánk eredményes és sikeres lenne, ezért
dolgozunk hatan edzők. További sok sikert!
SOLYMOSI LÁSZLÓ
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