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Lionel Messi, a Barcelona argentin sztárja volt az idei BL-döntő egyik legjobbja
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Bölcsődei és óvodai nevelőiket, általános iskolai és gimnáziumi tanáraikat köszöntötték a tanB
iintézményekben virágcsokrokkal, hálás szavakkal kicsik, tanítványok és a szülők június 7-e, a
ppedagógus nap alkalmából. E napon talán azok is gondoltak egykori tanáraikra, akik a közelmúltbban vagy a régmúlt időkben ﬁgyeltek valamikori iskoláikban a tanító, nevelő, tudásgyarapító,
eemberformáló mondatokra. Lapunkban őket, a pedagógusokat köszöntjük összeállításunkkal.

Városi ünnepség
V
Tizedik esztendeje rendezi meg a város vezetése a
pedagógusokat
köszöntő ünnepséget, melyre idén máp
ju 29-én került sor, immár hagyományosan a Radnóti
jus
M
Miklós
Gimnázium aulájában. Bölcsődei, óvodai nevelők,
ta
tanítók,
tanárok több mint százötvenen jöttek el a jeles
e
eseményre,
melyen jelen volt a képviselő testület több
ta s a város vezetése, élükön Kecskeméthy Géza
tagja
p
polgármesterrel
.
Az ünnepséget a Farkas Ferenc Művészeti iskola
s
szimfonikus
zenekara nyitotta meg Kátai Katalin vez
zényletével
.
„A tudás valójában az, ha fájdalmak és örömek köz
zepette,
diadalmasan, sok munkával, életünk bizsergető
p
pillanataival
rátalálunk valamire, ami csak a mienk. Ami
c az életünkben gyökerezik.” Ezzel a Thomas Wolf
csak
id
idézettel
köszöntötte a megjelenteket Langmayer Katali főtanácsos.
lin
Ünnepi beszédet ez alkalommal Kollár Albin nyug
galmazott
iskolaigazgató mondott. Szólt a pedagógusi
h
hivatás,
az oktató-nevelő munka mindig megújuló foly
lyamatáról
. Kiemelte: „A jó nevelő… nem csupán tudást
k
közvetít,
hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlá , olt és szemez, hidat épít a szürke hétköznap és az
lál
á
áhított
eszmény közé…Annak tudatában művel csodát
n mint nap, hogy tudja: igazi jutalma a tanítva tanulás
nap
ö
öröme,
a csúcs felé tartó tanítványok talán ki sem mond hálája.”
dott
Szólt az elmúlt egy-másfél évtized oktatáspolitikai
ir
irányváltásairól
, az újabb és újabb szakmódszertanokr , amelyek időnként valósággal megrázták a hazai
ról
is
iskolarendszert.
Aktuális problémára utalva idézte egy
a
amerikai
menedzser mondását: „Ha azt hiszed, hogy az
o
oktatás
drága, próbáld meg a tudatlanságot.” Végezetül
m
méltatta
a városunk óvodáiban, iskoláiban végzett kie
emelkedő
pedagógiai tevékenységet, mellyel a nevelők
a jövőt szolgálják, értéket teremtenek.
Ezt követően elsőként a legrangosabb elismerést,
D
Dunakeszi
Város Pedagógiai Díját adta a nyugállományb vonuló Csányi Lászlónak, a Radnóti gimnázium igazba
g
gató-helyettesének
Kecskeméthy Géza, aki valamennyi
to
további
elismerést is átadott. (A kitüntetett pedagógust
k
következő
lapszámunkban mutatjuk be. A szerk.)
A művészeti iskola felnőtt kórusának műsora után
k
köszöntötték
a díszdiplomás pedagógusokat, akik ötv éve kezdték el friss diplomával életpályájukat. Az
ven
A
Aranydiploma
a pedagógus pályán eltöltött évek, akár
e egész életmű jelképe, mondotta köszöntőjében
egy

Elismerések
Dunakeszi Város Pedagógiai Díj: Csányi László
50 év után Díszdiploma:
Kiss Jánosné, Reptsik Lászlóné, Szabados Mihály
Nikolaus Lenau-díj:
Hudra Andrea, Bodnárné Mócsán Éva, Kollár Albin
Pedagógus Szolgálati Emlékérem: Bábikné
Molnár Rozália, Botos Ferencné, Kollár Albin
Az Év pedagógusa kitüntető cím: Deák Varga Kinga,
Duszáné Majtényi Alíz, Smitula Károlyné, Szentessy Ida

Horváthné Szentléleki Katalin igazgató asszony.
A zeneiskola szolfézs csoportjainak közös műsorszáma után került sor első alkalommal a tanári Lenaudíj átadására. A városi német kisebbségi önkormányzat
elnöksége, saját pénzkeretéből és magántámogatásból
a városban tanító német szakos pedagógusok kiemelkedő teljesítményének elismerésére alapította meg a
díjat, melyet a Magyarországon élt és alkotott Nikolaus
Lenau költőről (1802-1850) nevezett el. A tanári díj átadására évente, a pedagógus napon kerül sor. A díjat a
német nyelvet tanuló diákok számára is megalapították,
az elismeréseket a város valamennyi iskolájában egyegy diáknak a tanévzárón adják át. Első alkalommal három pedagógus részesült a díjban, munkásságukat dr.
Mádl Antal professzor, a német kisebbségi önkormányzat elnöke méltatta.
A Széchenyi István Általános Iskola néptánccsoportjának előadását követte a Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadása, majd a Szent István Általános Iskola két
diákja mutatott be különleges holland facipős táncot. Az
Év pedagógusa kitüntető cím átadását követte a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola két diákjának, Szikszai
Zoltánnak és Ábri Zsoltnak bravúros cigánytánca.
A műsor további részében fellépett a Szent István
iskola tanári tánckara, a művészeti iskola Főnix színjátszó csoportja, a Kőrösi iskola diákszínjátszó együttese.
A Radnóti gimnáziumot képviselő Lovesser Boglárka
énekprodukciójával aratott sikert, végezetül a Bárdos
iskolából énekelt duettet Monokiné Papp Zita és Altsach
Gergely.
Zárszavában Kecskeméthy Géza szólt arról, hogy
jó döntés volt tíz esztendeje a városi ünnepség megrendezésének gondolata. Mi mindannyian a városért
dolgozunk, és évente egy alkalommal megillet minden
pedagógust a közös ünneplés a város vezetésével,
hangsúlyozta. Sajnálkozását fejezte ki a polgármester,
hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt szerények az
anyagi megbecsülés lehetőségei.
Végezetül Varga Tibor, a gimnázium igazgatója köszöntötte Lőrincz Andrást, aki két évtizede tölti be a polgármesteri hivatalban a közoktatást, a közművelődést
és a sportéletet összefogó osztályvezetői feladatkört.
Az ünnepség befejező mozzanataként Altsach Gergely és diákjai elénekelték a Szép vagy, gyönyörű vagy
Magyarország című dalt.
KATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

A Fazekas Mihály Általános Iskola tantestülete képviselőtestületi dícséretben részesült a 20 év óta tartó töretlen minőségi
munkájukért.
Elkötelezett és kiváló tehetséggondozó munkájáért a „tehetséggondozás aranydiplomás nagykövete” címet érdemelte ki dr. Vörös Istvánné.
A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Alapítványtól „Aranydiplomás Pedagógus a Gyermekolvasókért” elismerésben
részesült Planicska Szilvia az olvasóvá nevelés terén végzett
elkötelezett és kiváló munkájáért.

Az iskola dolga…
Az 1820
1820-ban
ban alakult Magyar Királyi Államvasutak Dunakeszi Műhelytelepi
Elemi Iskola jogutódja, a patinás, gazdag hagyományait ápoló és gyarapító Bárdos Lajos Általános Iskola május 21-23. között rendezte meg a Bárdos napokat, a tanintézmény életének évente
visszatérő rangos bemutatkozását.
Korábban sportnap és kulturális bemutató néven
rendeztek hasonló eseményeket, ám amikor húsz esztendeje, 1989. május 20-án felvették a neves zeneszerzőnek s a magyar kóruskultúra megújítójának a nevét, a
programsorozat az ő neve által fémjelezve, egységesebbé vált. A múlt évben , első alkalommal, családi nappal is
bővült az iskolaünnep, így az idén is három nap szólt a
tanulókról, pedagógusokról, az intézmény hagyományairól, szellemiségéről, pedagógiai kultúrájáról.
A tehetséggondozást, a művészetek művelésére,
nemkülönben szeretetére való nevelést is reprezentálta május 21-én az a nagy sikerű gálaműsor, melynek
ezúttal is a VOKE József Attila Művelődési Központ
adott otthont. Bevezető konferanszában a műsorvezetői
tisztet is betöltő Hoványné Martikán Erika tanárnő azt is
hangsúlyozta, hogy a tanév során számtalan program
keretében bizonyíthatják a tanítványok a különféle művészeti ágakhoz való vonzódásukat, tehetségüket. A gálaműsor rendezői ebből a sokszínűségből állítottak öszsze egy estére szabott keresztmetszetet. Népi játékkal
indították a műsort a 2.a zenetagozatos osztály tanulói
Czéhné Károly Márta koreográfiája alapján. Ugyanebből az osztályból mondott verset Vidra Boglárka, majd
a negyedikes Demeter Adina szavalatát hallhattuk, ők
mindketten elsők lettek az iskolai versmondó megmérettetésen. Ugyancsak versmondással lépet színpadra
a hatodikos Prencsovszky Barna, számos megyei és
országos szintű szép eredmény birtokosa. Hegedűjátékával mutatkozott be a negyedikes Kovács Nóra, majd
a hetedikes Pintér Flóra fuvolistának tapsolhattunk.
Szépen énekelve Somogy megyei népdalcsokrot adott
elő Gaál Kinga hetedikes tanuló. Az Egyszer egy királyfi
című zenés népi játékot jelenítették meg a 2.c. osztály
tanulói Fábián Katalin és Sütő Klára tanítónők betanításában, Freundlich Róbertné jelmezeiben.
A különleges ütőhangszeres trióprodukció „főszereplője” az iskola nyolcadikos tanulója, Szendrei Tamás
volt, aki, mint a Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendéke, Vitkóczi Miklóssal és tanárukkal, Stefán Tivadarral
együtt adott elő két bravúros számot. A két tanítvány
egyébiránt az idei országos Maros Gábor szóló-duó
ütőhangszeres versenyen szóló kategóriában első helyezést ért el.

A diákszínjátszás több mint tíz éves hagyománya,
tapasztalatrendszere ötvöződik az iskolai színjátszó
csoportok működésében. Ezúttal a középhaladó csoport adott elő egy részletet Illyés Gyula Tűvétevők című
parasztkomédiájából Hoványné Martikán Erika rendezésében.
A műsort záró énekkari blokkot egy tanári éneknégyes nyitotta meg. Kertészné Hidvégi Zsuzsa, Monokiné
Papp Zita, Altsach Gergely és Godán Sándor énekelt
egy Morley, Mozart illetve Bernstein dalt. S aztán következett a városszerte jól ismert kicsinyek kórusa Altsach
Gergely vezényletével, őket követte a Cantemus kórus
Kertészné Hidvégi Zsuzsa vezetésével s a műsort az
összkar, valamint Godán Sándor ütőseinek közös műsora zárta.
A gálaest befejezéseként köszöntötte a fellépőket
s a közönséget Horváthné Szentléleki Katalin igazgató
asszony és Bárdos emléklapot adott át a két kóruskarnagynak.
A következő napon a tudáspróbáé volt a főszerep.
Felkészültségükről, műveltségükről adtak számot játékos formában, életkori sajátosságaiknak megfelelően
a kisebbek, a harmadik-negyedikesek Duna-parti akadályversenyen vettek részt, a felsősök pedig komolyabb
feladatsorok megoldásával tesztelhették tudásukat.
A családi nap zárta az iskolaünnepet. Sportversenyek, játékos próbatételek, kézműves foglalkozások, a
színpadon vidám produkciók, bűvös kocka bajnokság
és sok egyéb más játéklehetőség, mindemellett egészségügyi szűrések kínálata fogadta a gyerekeket, szüleiket. Telt ház volt az iskolában reggeltől kora délutánig
s a legnagyobb sikert most is a játékos divatbemutató
aratta.
Méltán volt elégedett a három napos sorozattal az
igazgatónő. Ismét betekinthettek az érdeklődők – szülők, rokonok, ismerősök – az iskola életébe, megismerhették azt az értékrendet, amely alapvetően meghatározza a tantestület oktató-nevelő tevékenységét. S amit
olyan jól kifejez az a Szent-Györgyi Alberttől való idézet,
mely honlapjukon is olvasható. „Az iskola dolga, hogy
megtaníttassa velünk, hogyan kel tanulni, hogy felkeltse
a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket
a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Az első húsz év az ember életében még nem nagy
A
id
idő. Épphogy átlépte a felnőtté válás küszöbét, de
már kialakulóban van eljövendő élete, sokan már
m
hhivatást is választottak. S ebben a választásban
ggyakorta döntő, meghatározó szerepe van az általános iskolának. Sokak számára ezt jelentetta
te és jelenti a Fazekas Mihály Általános Iskola,
aamely a közelmúltban ünnepelte fennállásának
220. évfordulóját.
Két évtized még nem történelem
történelem,
olvashatjuk az ünnepi alkalomból
megjelentetett reprezentatív, viszszaemlékezésekben, képanyagban
gazdag évkönyvben. Ám a következőket is megfogalmazta a kötet köszöntőjében Kovács Gáborné igazgató asszony: „Egy kisgyermeknek
az általános iskola nyolc éve rengeteg értéket teremthet. Munkánk
eredménye annyi, amennyit képesek vagyunk számára befogadhatóvá tenni. Az iskola rövid történetét a
kezdetektől ismerve elmondhatom,
hogy pedagógusainkat az alapítás
első percétől a tehetség sokféle lehetőségének felismerése motiválta,
a mindig a jobbra törekvés vágya
sarkallta.”
Az egykor 5. számú – a köznyelvben Zöldiskola – 2005-ben vette fel a nagy tudású irodalmár, költő
s nem utolsósorban füvész Fazekas
Mihály nevét. A névfelvétel nem
véletlen, hiszen a tanintézmény ekkor már nagy hangsúlyt fektetett a
környezetvédelemre s okkal kapta
meg ugyanebben az esztendőben
az „Ökoiskola” címet is.
Volt tehát mire emlékezni a
május 8-12. között lezajló jubileumi
programsorozaton. Ennek keretében tanulmányi versenyt rendeztek az alsó tagozatos diákoknak, s
ekkor mutatták be a felsősök első
alkalommal a Ludas Matyi című elbeszélő költeményből a főhős második verésének történetét Csomós

Mihályné tanárnő rendezésében.
Ezt követően került sor az alsós
tanulmányi verseny országos fordulójára, majd az ünnepi események
zárásaként a felső tagozatosoknak
a Magosfa alapítvány segítségével
akadályversenyt rendeztek a váci
melletti Gyadai tanösvényen.
Egykori és mai diákokkal, tanárokkal, szülőkkel és hozzátartozókkal telt meg az iskola aulája
május 11-én, az ünnepi gálaműsor
kezdetére. Horti Réka küküllő menti
népdalok lenyűgöző, nagyszerű előadásával kezdődött a műsor, majd
Kovács Gáborné ünnepi beszéde
következett. Felidézve a kezdeteket, elmondta, hogy az iskola 34 pedagógussal és 422 diákkal kezdte
meg az önállóvá vált intézmény első
tanévét. Hangsúlyozottan szólt Szőke Kálmánnéról, az első igazgatóról,
aki határozott, céltudatos munkával
olyan iskolává kívánta formálni az
intézményt, hogy megállja a helyét
a város nagy múltú, jó színvonalú
általános iskolái között. Ezt követően hosszan sorolta azokat az
egykor és ma is itt tevékenykedő
pedagógusokat, akik meghatározó egyéniségei voltak s jelenleg is
azok a tanintézmény mindennapjainak. Megemlítette többek között a
rendszeressé vált hagyományőrző
kiállításokat, a sikeres részvételeket a tajvani nemzetközi rajzversenyeken, az emlékezetes nyári
kirándulásokat, a tanulmányi és

versmondó versenyeken elért sike
sikereket, a sokrétű környezetvédelmi
tevékenységet, a sportbajnokságokat, a sítáborokat, a meghonosodott

néptáncot és még számos pedagógusi kezdeményezést, melyek mind
színesebbé, tartalmasabbá tették a
diákok mindennapjait.
Elérkezve a mához, arról szólt
az igazgató asszony, hogy jelenleg
545 diákkal a város legnagyobb tanintézménye a Fazekas iskola. S a
kezdetektől mindmáig tanulmányait
itt befejező 1124 tanuló döntő többsége sikeresen indult el az életben.
Bizonyítják ezt az eredményes felvételik középiskolákban s néhányan
pályakezdő pedagógusként már a
tantestület tagjai is lettek.

Köszöntötte az ünneplőket Dióssi
Csaba alpolgármester, aki többek
között hangsúlyozta, hogy Dunakeszi színvonalas oktatási rendsz
szere is hozzásegítette a települést
ah
ahhoz, hogy megkapja a második
le
legfejlettebb kistérség elismerést.
S mindebben a Fazekas iskolának
je
jelentős érdemei vannak. Beszéde
vé
végén átadta Kovács Gábornénak
a városvezetés által adományozott
dí
díszoklevelet.
A beszédek után egykori és
je
jelenlegi diákok adtak színvona
nalas műsort. Tavasz köszöntő
gy
gyermekjátékkal mutatkoztak be
az 1.a osztályosok, ezt követte a
sz
szolfézs csoport Márkus Erzsébet
be
betanításában, páros táncot jártak
K
Karánsebesi Balázs és Gellér Orso
solya, egykori tanítványok, Dénes
M
Marcell és Dénes Tibor bőgő-gitár
du
duójának tapsolhatott a közönség,
majd Gyombolai Bálint énekelt gitárkísérettel saját megzenésítésű
verseket. Ezt követően a már említett Ludas Matyi részletet adták elő
a diákszínjátszók, végezetül Papp
Dóra volt diák mondott el egy Vámos Miklós novellát.
A gálaműsor befejezéseként két
diák, Juhász Előd és Kovács Szabolcs felavatta a Fazekas Mihályt
ábrázoló domborművet, Lengyel István kifejező, nagyszerű alkotását.
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

41 százalékos részvételi arány

Dunakeszin is tarolt a Fidesz-KDNP
Az MSZP nyomában a JOBBIK
A június 7-i Európai Parlamenti képviselő választáson a város 29.542 szavazásra jogosult polgára közül 12.135 fő (41,08 %)
adta le voksát. Az érvényes szavazatok száma 12.072 (99,47 %) volt, melyből 6.173-at, a voksok 51,13 százalékát a Fidesz-KDNP
nyerte el. Az MSZP 17,54 százalékos eredményt ért el, 2117 fő támogatta a kormányzó pártot. Az MSZP mögött alig maradt el
a JOBBIK, amely 1910 választópolgár szavazatát (15,82 %) szerezte meg. Az MDF 7,48 %-os eredményt ért el, a 903 szavazattal. A politika színpadán új színfoltként megjelenő Lehet Más a Politika és a Humanista Párt közös listája Dunakeszin 520
választópolgár (4,31%) támogatását élvezi. Az SZDSZ-re a szavazók 2,87 százaléka, 347 dunakeszi voksolt. A Munkáspárt nem
tudta átlépni az 1 százalékot, a 85 szavazat 0,70 százalékos eredményt jelent a párt számára, míg az MCF ROMA Összefogás
listájára 17 fő, a választáson megjelent szavazók 0,14 százaléka adta szavazatát.
A város mind a 30 szavazókörében a Fidesz-KDNP nyert. A

vazókörben a választópolgárok
több mint 60 százaléka voksolt a

Aktívak voltak a dunakeszi választópolgárok

leadott szavatok arányát tekintve
sehol nem kapott 44,3 százaléknál kevesebb voksot. A szavazókörök felében, 15 körzetben ért el
50 % fölötti eredményt. Két sza-

legnagyobb ellenzéki pártra. A Zeneiskola környéki 12-es körzetben
63,7 % -os, a 26-os számú, a Tábor úti orvosi rendelő körzetében
62,21 %-os eredményt ért el.

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönjük, az itt élő embereknek, hogy a demokrácia
iránti elkötelezettségüket kinyilvánítva több mint 41
százalékban mentek el voksolni június 7-én, az Európa
Parlamenti választásokon, ami országos összehasonlításban kiemelkedő eredménynek számít. Külön köszönjük
mindazok megtisztelő szavazatát, akiknek jóvoltából az
előttünk álló 5 esztendőben 14 ﬁdeszes képviselő munkálkodhat hazánkért az Európai Unió Parlamentjében.
S természetesen az Önök bizalma itt helyben is kötelez
bennünket.
Fidesz, KDNP és Fidelitas dunakeszi csoportjai

Az MSZP körzetenkénti eredményét elemezve megállapítható, hogy a legjobb teljesítményt,
a 27,07 százalékot, a gyártelepi
Iskola sétányon, a Bárdos iskola
körzetében tudhatja magáénak.
A párt EP-listájának az alagi városrészben, a Károlyi utcai 30-as
körzetben volt a legalacsonyabb
támogatottsága, ahol 7,89 %-ot
kapott. A JOBBIK előretörését
jól mutatja, hogy 11 körzetben
legyőzte az MSZP-t. A három
EP mandátumot elnyert párt
Dunakeszin 3 körzetben ért el 20
százaléknál jobb eredményt. A
JOBBIK valamennyi körzetben 10
százalék fölé került.
Ez a teljesítmény az MDF-nek
mindössze két körzetben, a 24esben (10,51 %) és a 29-esben
(10,53%) sikerült. A legkisebb
támogatottsága (3,42%) a Posta

utcai szavazókörzetben volt.
Az SZDSZ-nek a legnagyobb
támogatottsága a Garas utcai, 8.
számú szavazókörzetben volt,
ahol 5,37 %-os teljesítményt tudott felmutatni. Két körzetben
nem tudta átlépni az 1 százalékos határt. A 21. számú Radnóti
úti körzetben 0,93 %-ot, a területileg szomszédos 25. számú
Hunyadi úti körzetben 0,97 %-ot
ért el.
A Helyi Választási Iroda tájékoztatása szerint 3 esetben – a
Fidesz-KDNP, az MSZP és a
JOBBIK terhére - érkezett bejelentés telefonos kampánycsend
megsértése miatt. A bejelentéseket a Területi Választási Bizottság vizsgálja ki – tájékoztatta
szerkesztőségünket Dr. Molnár
György.
VETÉSI IMRE

Köszönet!
A vasárnapi Európai parlamenti választási
eredmények ismeretében szeretnék köszönetet mondani minden szavazónak, aki a
Jobbik Magyarországért Mozgalom listáját
támogatta. A Jobbik 14,77%-os sikere az Ő
sikerük. Döntésükkel olyan képviselőknek
szavaztak bizalmat, akik valóban a magyar
érdekeket fogják képviselni Európában. Köszönjük támogatásukat. Magyarország a
magyaroké!
Varga Zoltán Péter,
a Jobbik Pest megyei alelnöke,
választókerületi kampányfőnök
Dunakeszi Polgár
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önkormányzat

Demonstráció és petíció a zöldterületi ingatlanok átminősítése ellen

A civilek kitennék a: Megtelt! táblát
A képviselők nem támogatják a területek átminősítését
Ha az önkormányzat átminősítené az egykor az alagi lovascentrumhoz tartozó Téli Pálya besorolását, a 700 millió forint körüli összegért megvásárolt terület piaci
értéke 5 milliárd forint közelébe ugorhatna – mondta az Inforadio.hu érdeklődésére Dr. Váczi Árpád, Dunakeszi képviselő-testületének egyik tagja – adta hírül az
internetes portál. Az idézett nyilatkozat előtti napon, május 28-án a Polgármesteri Hivatal elé tiltakozó demonstrációt szervezett a Szeretem Dunakeszit! Civil Mozgalom, melyhez nyolc civil egyesület csatlakozott. Winkler Márton, az ingatlan tulajdonosa világhírű lóversenypályát és az ország javát szolgáló szórakoztató központot építene. A lapunknak nyilatkozó Kecskeméthy Géza polgármester viszont az állammal visszavásároltatná a Téli Pályát a lóversenyzés jövője érdekében.
A képviselő-testület tanácskozásával egyidőben rendezett demonstráció szónokai, Bus Antal és Sarkadi Márton, a
mintegy 200-250 érdeklődő előtt kifejtették, hogy - az utóbbi
hónapokban a nyilvánosság előtt is képviselt álláspontjuk
- a lakosság nagy többségének véleményét tükrözi. A civilszervezetek arra kívánták a képviselők figyelmét felhívni,
hogy az elmúlt években mértéktelen módon megnövekedett
város zöldövezeti és természetvédelmi területeinek beépítését eredményező átminősítések elfogadhatatlanok.
„Ezekről mára bebizonyosodott, hogy a település életét
lehetetlenné tevő mértékben növelték meg a lakosság lélekszámát, a végletekig túlterhelve a szociális ellátást és
az infrastruktúrát.” – olvasható a szerkesztőségünknek is
eljuttatott felhívásban.

Sarkadi Márton ismertette a petíciót
„Miután a beépítésre alkalmas területek elfogytak, napjainkban a zöldövezetek, természetvédelmi területek beépítését jelentős mértékben megengedő átminősítésekre
születnek javaslatok. A beépítések megvalósításához szükséges település-szerkezeti terv-módosítás hónapok óta előkészületben van. Tudomásunk van róla, hogy a javasolt módosítások Dunakeszi jelenleg zöldterületi besorolásban levő
ingatlanainak döntő többségét érintik, és jelentős mértékű
beépítésüket tennék lehetővé.” – állítják beadványukban a
civilek, melyet ismertettek Kecskeméthy Géza polgármesterrel és a képviselő-testület tagjaival is.
A petíció megfogalmazói elfogadhatatlanak tarják, hogy
a döntéshozók - az átminősítésekről szóló előterjesztések
benyújtása előtt - nem ismerik meg a szakmai közösségek,
a civil szervezetek és a lakosság véleményét.
A képviselőknek írt levélben kifejtik: ”Úgy látjuk, hogy a
túlnépesedett város válaszút elé érkezett: vagy megállítja
az értelmetlen növekedést, vagy arctalan, szürke bolygóvárossá válik. Őszintén reméljük, hogy ezt az utóbbi lehetőséget Önök is elvetik.”
A hét pontban megfogalmazott kérések élén az áll,
hogy „Az Alagi Versenyló Tréningtelep 2005-ben eladott ún.
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Téli Pályája maradjon továbbra is erdő, gyep, legelő besorolású, mezőgazdasági művelés alól ki nem vont terület!”
De a kérések között megtalálható az is, hogy „A véderdők
maradjanak meg véderdőnek!”, vagy az, hogy „Új lakóterületeket ne jelöljenek ki a városban!”
A demonstráción megjelent a Téli Pálya tulajdonosa,
Winkler Márton is, aki a sajtó képviselőinek adott nyilatkozatában elmondta: „A tiltakozást szervező Sarkadi Márton
úr azért harcol a Téli Pályára tervezett beruházás megvalósítása ellen, azért védette le a területet az Örökségvédelmi
Hivatal munkatársaként, hogy tudjon lovagolni az én 760
millió forintért vásárolt telkemen. Azért harcol, hogy ne engedjék felépíteni a lóversenypályát és a hozzákapcsolódó
szórakoztató centrumot. Az egész forgalom a 2/A-ról érkezne, Dunakeszit nem érintené. Sarkadi úr nyilatkozatai tele
vannak csúsztatásokkal, összeollózta az általunk beadott
anyagokat. Hogy az önkormányzat pl. a repülőtérrel mit akar
csinálni, nekem ahhoz mi közöm van?” – kérdezett vissza
Winkler Márton, aki a Telekeszi TV riporterének kérdésére
válaszolva elmondta: „Korszerű lóversenypályát szeretnék építeni, olyat mint, amilyet 1930-ban építettek. A világ
legkorszerűbb lóversenypályája mellé olyan szórakoztató
központot, ami magába foglalna egy Disneyland-et. Nem
hiszem, hogy akkora katasztrófa lenne, ha Magyarországnak lenne egy Disneyland-je.”
Winkler Márton kijelentette, hogy a lóversenypálya és a
szórakoztató központ azonos nagyságú területet foglalna
el. „Egyébként most nem is arról van szó, hogy az önkormányzat átsorolná, most a koncepciókat beszéljük meg.
Lakóépület egy sem kerül bele.” – tette hozzá. A Téli Pálya
tulajdonosa kifejtette, hogy ő előbb vette meg a területet,
mint ahogy felépült mellette az Alag lakópark. Kérdésként
tette fel: „A lakópark építője vajon mennyit fizetett az infrastruktúra fejlesztéséért? Mert tőlünk 300 milliót kér az önkormányzat.” Mint mondta, nem tőle kell félteni az alagi lóversenypálya elsorvasztását, sőt éppen ő az, aki visszaakarja
állítani régi nimbuszát. „A szervezők úgy hirdették meg a
demonstrációt, hogy kilakoltatják Overdose-t” – idézte a civilek meghívóját az egyik újságíró, aki Winkler úrtól megkérdezte: - Az ön által építendő centrumnak van-e valamilyen
köze Overdose istállójához? „Semmi!” – hangzott a válasz.
– Egy országút van közöttünk. Overdose állami területen, a
Nemzeti Lóverseny Kft. kezelésében lévő istállóban van –
jelentette ki Winkler Márton.
Az önkormányzat álláspontjának megismerése érdekében megkerestük Kecskeméthy Géza polgármestert, aki
sajnálatosnak tartja, hogy a „szenzációra éhes” sajtó valótlan kijelentések közlésével kedvezőtlen képet fest az önkormányzatról. Példaként említette azt a súlyos pontatlanságot,
melyet úgy talált az egyik internetes portál, hogy „évekkel
ezelőtt az önkormányzat hétszázötven millió forintért eladott egy vállalkozónak ötvenhárom hektárnyi külterületet,
melyet most hasznosítani akar.” – Ez egy kapitális tévedés,
hiszen az említett Téli Pálya nem az önkormányzaté, hanem az államé volt, melynek továbbra is a tulajdonában van
az Európa-hírű alagi lóversenypálya 120 hektáros területe a
hozzátartozó létesítményekkel együtt. Így a Téli Pálya el-

adásából származó 760 millió forint sem a város kasszáját,
hanem az államot gazdagította – jelentette ki Dunakeszi
polgármestere. Kecskeméthy Géza határozottan cáfolta,
hogy az önkormányzat valaha is kezdeményezte volna a lóversenypálya eladását. – Ezt nem is tehetnénk, hiszen nem
a miénk. Az viszont tény, hogy tavaly egy közbeszerzési
eljárás keretében az állam meghirdette a terület értékesítését. Hatvannyolc cég nyújtott be pályázatot, ám a tender
kiírói valamilyen ok miatt eredménytelennek nyilvánították
az eljárást – idézi tényként. – Mi korábban csupán azt kezdeményeztük, hogy az állam döntse el: mit akar csinálni a
területtel. Erre a mai napig nem kaptunk választ – közli.
Ezzel összhangban arról beszélt, hogy a város hoszszú távú céljait, fejlődési irányait alapvetően meghatározó
településszerkezeti- és fejlesztési tervét legalább évente
egyszer célszerű megtárgyalnia az önkormányzatnak. –
A képviselő-testület ilyenkor dönt a mezőgazdasági és
egyéb területek átminősítéséről, a kérelmezők igényeiről.
A demonstrációval egyidőben tartott testületi ülésen 13
ingatlantulajdonos – köztük Winkler Márton úr – kérelmét
vitattuk volna meg, ám egyet sem tudtunk megtárgyalni,
mert a lóversenypálya sorsáról szóló valótlan kijelentések
és állítások olyan hangulatot teremtettek, ami ezt nem tette
lehetővé. A vita során azonban egyértelműen kiderült, hogy
a képviselő-testület egyáltalán nem támogatja a szórakoztató negyed építését, de más változások megszavazását
sem. A testület nagy része levette a napirendi pontról a 13
kérelem megtárgyalását, amivel szerintem sérült a demokrácia. Ha nem-et mondunk egy kérdésre, azt is meg kell
tennünk, ezt várják tőlünk az emberek. Ezért olyan javaslatot terjesztek majd a képviselők elé, hogy a testület mind
a 13 esetben azt mondja ki: nem járulunk hozzá semmilyen
területi változtatáshoz – hangoztatta a Kecskeméthy Géza,
akitől azt is megkérdeztük, hogy polgármesterként mi az
álláspontja a lóversenypálya jövőbeni sorsáról?
– Szerintem a megmaradt lóversenypálya feleannyit ér
a speciális, a lovak számára előnyös talajszerkezetű Téli
Pálya nélkül. Meggyőződésem, hogy az állam akkor járna el
korrekten, ha a korábban eladott földet akár még kamatok
megfizetése árán is visszavásárolná a tulajdonostól, mert
másképpen örökre el fog veszni a magyar lóversenyzés
számára. Én azt mondom, mindenki vállalja magára a felelősséget, ha ehhez „hozzásegíti” az országot.
VETÉSI IMRE
FOTÓ: BCSI

Jegyzői tisztelgés az
Overdose csapatnál
Overdose-ról minden túlzás nélkül kétszeresen is állíthatjuk,
hogy csodaló. A négy éves mén fantasztikus sportteljesítményéről méltán írnak szuperlatívuszokban a világ sportlapjai.
Baden-Baden és Párizs után meghódította Roma szakértő
közönségét is. Az áprilisi budapesti OTP-Hungária Nagydíjon
már a világ legjobb zsokéjával, Christophe Soumillon-nal a
nyergében kápráztatták el a helyszínen ünneplő, örömmámorban úszó 25 ezer néző mellett a televízió képernyője előtt
szurkoló közel egymillió boldog magyart. A másnapi The New
York Times címlapon számolt be a másfél milliárdos magyar
csodalóról és a honi közönség reményeiről.
A dunaszerdahelyi Mikóczy Zoltán
csodalova a galoppsport mellett csodát
tett a magyar társadalommal. A remény,
az újjászületés jelképévé vált. Overdose
nemzeti hős lett a krízis sújtotta Magyarországon – írta a tekintélyes napilap,
amely szerint „Az idők rosszabbra fordulásával a négyéves mén lett a magyar
Seabiscuit, amely egykor, a nélkülözés
idején a remény jelképe volt az Egyesült
Államokban.” Ennek a lónak küldetése
van Magyarországon – idézte Mikóczy
Zoltánt a The New York Times. A lap
kiküldött berlini tudósítója beszámolt Orbán Viktor alagi látogatásán tett kijelentéséről: „Amikor egy ló is csodára képes a
semmiből, akkor ez a remény jele, hogy
az ország kijuthat a jelenlegi reménytelen
helyzetből.”
A naponta megjelenő sajtóhíreknek köszönhetően ki ne tudná, hogy

a magyar nemzet hőseként szeretett
Overdose Dunakeszi-Alagon készül a
versenyekre. Bizonyára abban is van
valami sorsszerűség, hogy a kiváló felvidéki magyar vállalkozó az alagi szakembereket és az Európa-szerte elismert
alagi tréningpályát választotta, amikor
arról döntött, hogy kivel és hol készítteti
fel Dózit a galoppfutamokra.
Overdose, a csodaló, Mikóczy Zoltán
tulajdonos, az ötszörös derby győztes
tréner, Ribárszki Sándor és csapata újra
a reflektorfénybe állította DunakesziAlagot. A világ galopp nagyhatalmai, a
szaksajtó naponta repíti körbe a világban Dunakeszi jó hírét.
Overdose és a Mikóczy-team csodálatos teljesítménye előtt tisztelget a
minap Dr. Illés Melinda, Dunakeszi város jegyzője. Ribárszki Sándor családi
otthonában tett látogatás után a ma-

gyar galoppsport bölcsőjeként elismert
alagi tréningközpontban tekintette meg
Overdose-t a jegyző. Napjaink legsikeresebb trénere és Budinszki Barbara,
Overdose munkalovasa, együtt mutatta
be a pata sérüléséből lábadozó csoda
mént, akinek láthatóan jól esett a rövid
séta, jó étvággyal ízlelgette a kúria parkjában a gyepet.
A kötetlen hangulatú beszélgetés
során Ribárszki-mester beszámolt
Overdose világra szóló győzelmeinek
történetéről, a futamok izgalmas pillanatairól. A tréner örömmel újságolta, hogy a
veretlen csodaló patája biztatóan gyógyul, s reményét fejezte ki, hogy hamarosan ismét diadalmas futásáról tudósíthat
a sajtó.
Dr. Illés Melinda elismeréssel szólt a
több mint száz éves versenyló tréningközpontban dolgozó szakemberek telje-

sítményéről, a település jó hírét öregbítő
munkájukról. Örömmel és büszkeséggel
tekintünk az önök példaértékű teljesítményére, arra a csodálatos siker-sorozatra,
melynek köszönhetően Dunakeszi-Alag
újra a régi fényében ragyog – mondta a
jegyző. Dr. Illés Melinda telefonon gratulált a külföldön tartózkodó Mikóczy Zoltánnak, akit Ribárszki Sándorral együtt a
város jelképeit szimbolizáló kerámiával
ajándékozott meg.
A város jegyzője a több órás látogatás végén azzal a reménnyel köszönt el
Ribárszki Sándoréktól, hogy Overdose
folytatja fantasztikus siker-sorozatát,
melynek köszönhetően az alagi tréningközpont Dunakeszi büszkeségeként
hosszú időn keresztül szolgálja a magyar lóversenyzést.
VETÉSI IMRE

Dallos Gyula állami kitüntetése
„Huszonötszörös bajnok, díjlovagló, a magyar lovassport örökös bajnoka, Európa-bajnoki bronzérmes, mesteredző, a díjlovagló
szakág volt szövetségi kapitánya, a Xenophon Lovas Klub Kft. tulajdonosát, szakedzőjét. A sport területén végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként. A Magyar Sportért díj II. fokozatát adományozom”.
– Május 6-án megtartott Magyar Sport Napján a Puskás Ferenc Sportcsarnokban rendezett
nagyszabású ünnepségen vehettem át, az első
állami kitüntetésemet – meséli Dallos Gyula nagy
örömmel. Díjakat a köztársasági elnök, Varga Zoltán a sportért felelős önkormányzati minisztertől,
az állami díjakat, életmű díjakat, továbbá a magyar
sportért legtöbbet tevő oktatóknak, szövetségek
elnökeinek, szövetségi kapitányoknak, kiváló sportolóknak, sportvezetőnek adta át.
Ez nagy siker és elismerés a lovassportnak,
mindig büszke vagyok arra, hogy Dunakesziről való vagyok, és ezt mindig hangsúlyozom is.
Dunakeszin működik, az ország legjobb díjlovag-

ló klubja, a Xenophon klub, mely verhetetlen, sok
ezer ponttal megnyertünk a bajnokságot.

– További terveid?
– A tavalyi évben, 2008-ban Dallos Zsófia felnőtt-, Dezsi Enikő ifjúsági magyar bajnok lett. A
magasra állított mércét és célokat nem szeretnénk
alább adni az idén sem, szeretnénk megismételni a tavalyi szép eredményeinket. Zsófi egyedüli
felnőtt magyar lovasként minősült, az angliai Európa-bajnokságra, melyet augusztus 22-25-én rendeznek meg. Jövő héten kezdődik Zsófi és Enikő
Világkupa-sorozata.
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk terveik és céljaik eléréséhez!
SOLYMOSI LÁSZLÓ
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Tartalmas testvérvárosi kapcsolatot ápol a

A legendásan híres lengyel-magyar barátságot erősíti hosszú évek óta a Dél-lengyelo
együttműködés történelmi gyökerei visszanyúlnak egészen a XIII. közepéig. A napjainkb
lányának emlékét. Kinga - a lengyel király, a krakkói Boleslaw herceg feleségeként - mái
ről. Férje e nemes cselekedet köszöneteként neki ajándékozta a Saczként ismert földet
éveként. Kinga kolostort épített, melybe férje, 1279-ben bekövetkezett halála után egy
lengyelek, hogy már boldoggá avatása előtt 220 évvel, 1470-ben a kolostor templomána
kerekségen az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő egyházi vezető, II. János Pál pápa
A minap
i
eztt a tö
történelmi
té l i hhelyszínt
l í t
és azt a kolostort -, melyben Szent
Kinga élt és a rendház törvényei szerint dolgozott – meglátogatta a Dunakesziről érkezett intézményvezetők
küldöttsége. A XIII. században épített
kolostor patinás terére a mívesen faragott székelykapun keresztül érkeztek a
vendégek Kecskeméthy Géza polgármester vezetésével, akiket kedves szavakkal köszöntött Marian Cycon, Stary
Sacz polgármestere.
Az építő mesteremberek csodálatos tehetségét több száz éve hirdető
remekműről és a kolostor nemzet öszszetartó erejét és hitét közvetítő szellemiségéről a vendéglátó polgármester
és a rendházfőnök beszélt a dunakeszieknek. Marian Cycon érdekességként
elmondta, miután bemutatta a napjaink
Kingájaként tisztelt rendházfőnök nőnek a vendégeket, hogy a XVIII. századig a kolostorban nevezték ki a mindenkori polgármestert. A rendházfőnök - a
kolostor előírásai szerint a vasráccsal
elzárt helyiségből - nagy szeretettel köszöntötte Szent Kinga földjén a testvérvárosi küldöttség tagjait. A rács mögül
elővillanó mosollyal az arcán kedvesen
jegyezte meg, hogy a magyarok nagyon
szépen és hangosan szoktak énekelni
a templomban. Kecskeméthy Géza elismeréssel szólt a kolostor szellemiségéről, örömét fejezte ki, hogy a küldött-

é t ffogadta
dt a rendházfőnök,
dhá fő ök akit
kit arra
séget
kért, imádkozzanak a dunakesziek lelki
üdvösségéért.
A kolostor gazdag történelmi múltjának, egy csodálatos magyar ember
életútjának -, akit évszázadokon át ra-

jongva szeret és tisztel a lengyel nemzet
– megismerése után megindítóan felemelő pillanat volt, amikor Ruszinkóné
Czermann Cecília, a dunakeszi Farkas
Ferenc Zeneiskola igazgatójának javaslatára és vezényletével a küldöttség tagjai elénekelték a magyar himnuszt…

Erkölcsében és hitében erős a lenggyel nemzet - sugallta mindannyiunk
számára a kertváros általános iskolájának bejáratánál II. János Pál pápa
életnagyságú szobra. A korszerűen felszerelt, modern oktatási intézmény az
új megismerése és befogadása mellett

hűen őrzi a tradíciókat, ápolja a nemzet
értékeit. Öröm volt hallgatni az iskola
igazgató asszonyát, aki szeretettel beszélt
magyar kollégáinak a lengyel
oktatási rendszer
eeredményeiről.
Á
Ám a jó hangula
latú találkozás
aalkalmat kínált
aarra is, hogy az
in
intézményvezető
tők, a küldöttség
ta
tagjai kicseréljék
sszakmai vélem
ményüket, megis
ismerjék a két
nnemzet oktatási
re
rendszerét, és
aazokat az anyagi
nnehézségeket,

melyek a lengyel és a magyar iskolákat
egyaránt nyomasztják.
A két polgármester megbeszéléseiken véleményt cserélt a gazdasági
válság hatásairól, az önkormányzatok
működéséről. Marian Cycon többször is
elismeréssel beszélt a két város kulturális, sportprogramjairól, a tánccsoportook vendégszerepléseiről. Felejthetetlen
éélményként élték át, amikor az Alagi
H
Hagyományőrző Kör Szent Kinga emlékkére, Stary Sacz fennállásának 750. és
D
Dunakeszi várossá nyilvánításának 30.
éévfordulója tiszteletére Nemzetközi Lovvas Emléktúrát szervezett Stary Saczba.
A hajdani lovas nemzet ősi gyökereit és
éértékeit ápoló, korhű díszes ruháiban
ppompázó magyar csapatot közel tízeezer lengyel fogadta a város főterén.
S
Soha nem felejtem el, hogy a kolostor
hharangja is megszólalt a magyarok
titiszteletére. Olyan hangulatot teremtettü
tünk, mint amikor Kinga vonult be a XIII.
sszázadban – mondta elérzékenyülten
M
Marian Cycon, akinek egyik őse kapitá
tányként harcolt az 1848-49-es magyar
sszabadságharcban, édesapja pedig az
I. világháborúban az osztrák-magyar
monarchia hadseregében szolgált.
Marian Cycon ugyanilyen szeretettel

barátság

l a lengyel Stary Sacz és Dunakeszi

ngyelországi Stary Sacz és Dunakeszi testvérvárosi kapcsolata is. A rendkívül tartalmas
pjainkban 23 ezer lelket számláló lengyel város polgárai évszázadok óta ápolják IV. Béla
- máig tisztelt szeretettel gondoskodott a tatárjárás pusztításait elszenvedő lengyel népföldet 1257-ben. A korabeli krónikák ezt az esztendőt jegyezték fel a város alapításának
egy évvel beköltözött, s ott élt egészen élete végéig. Kingát annyira szívébe zárták a
mának oltárán fából faragott szobron megörökítették alakját. Éppen tíz éve, hogy a földl pápa Stary Saczban avatta szentté Kingát.
beszélt a magyarokról a képviselő-testület ülésén is, melyen a városatyák és
a nagyszámban jelenlévő érdeklődők
vastapssal köszöntötték a dunakesziek
képviseletében megjelent Kecskeméthy
Géza polgármestert, Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselőt, a testvérvárosi
kapcsolatokért felelős tanácsnokot,
Jerzy Kochanowskit, a Dunakeszi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökét.
Örömét és elismerését fejezte ki, hogy
városukban köszönthetik azt a három
személyiséget, akik a legtöbbet teszik
a testvérvárosi kapcsolat sikeréért.
Tájékoztatta képviselőtársait a Stary
Saczba látogatott pedagógusokkal,
intézményvezetőkkel folytatott eszmecseréről, mely rendkívül jól szolgálja a
két önkormányzat együttműködését.
Külön kiemelte azt a konzultációt, melyet Kecskeméthy Gézával folytatott az
önkormányzatok pénzügyi, gazdasági
helyzetéről, az uniós pályázatok tapasztalatairól. Marian Cycon nagyon
kellemesnek értékelte a két város kapcsolatát, reményét fejezte ki, hogy a jövőben még több fiatal és család látogat
el kölcsönösen a két testvérvárosba,
tovább bővülnek a kulturális és sportprogramok.

Kecskeméthy Géza Dunakeszi
polgárai nevében sok szeretettel köszöntötte Stary Sacz képviselő-testületének tagjait, a vendéglátó város polgárait. Örömét fejezte ki, hogy a több
évre visszanyúló sikeres testvérvárosi
együttműködés keretében ellátogatha-

ott Stary Saczba
tott
Saczba. Először vagyok itt
itt, de
megvallom, rendkívül kedvező benyomást tett rám az
öönök szép városa
éés környezete –
m
mondta. Majd arról
sz
szólt, hogy hasonló
eelismeréssel nyilatko
koztak a városról,
a Stary Saczban
m
működő iskolák
te
tevékenységéről a
D
Dunakesziről érke
kezett intézményve
vezetők is. Ennek
kü
különösen örülök
– folytatatta -, mert
a mi testvárosi
ka
kapcsolatunk alapja – az évszázados
le
lengyel-magyar bará
rátság részeként
– a tanuló ifjúság

köl
ö ö lát
tá a kö
ö kkulturált á
kölcsönös
látogatása,
közös
lis és sportrendezvények szervezése,
a lakosság körében formálódó családi
kapcsolatok erősítése. Ezt a tartalmas
együttműködést gazdagítja az intézményvezetők látogatása, akik tapasz-

ttalataikat,
l t ik t él
é ik t a ddunakesziek
k i k
élményeiket
közösségével megosztva tovább szélesíthetik a lengyel-magyar barátságot
– mondta Kecskeméthy Géza, akinek
szavait nagy érdeklődéssel hallgatták a
vendéglátók.
Dunakeszi első embere tájékoztat-

tta a llengyell város
á ké
i lő t tül tét
képviselő-testületét,
hogy a polgármester úrral elmélyült
eszmecserét folytattak a gazdasági világválság hatásairól. Ismertette azokat
az intézkedéseket, melyeket Dunakeszi
kénytelen volt bevezetni az önkormányzat intézményeinek biztonságos műkö
ködtetésének fenntartása érdekében.
K
Kiemelten szólt a fejlesztési beruházá
zások kényszerű visszafogásáról, az
uuniós támogatási források elnyerésének
nnehézségeiről, az oktatási intézményre
rendszer és az egészségügyi ellátás
fin
finanszírozási gondjairól.
Kecskeméthy Géza, nagy tapssal
fo
fogadott rövid beszéde végén megkösz
szönte a szívélyes vendéglátást, tová
vábbi tartalmas együttműködést kívánt
a két testvérváros polgárainak, önkorm
mányzatainak.
Az eddigi gyümölcsöző együttműkö
ködés elismeréseként Marian Cycon,
S
Stary Sacz önkormányzata nevében, a
vá
város címerével díszített aranyjelvényny
nyel tüntette ki Kecskeméthy Géza polggármestert.
Jó volt megtapasztalni, személyesen
iis átélni, hogy a történelmi évszázadok milyen őszinte, és mély barátsággá
fűzték a lengyel és a magyar nép kapcsolatát…
VETÉSI IMRE
FOTÓ: KESZIPRESS

Aki megkóstolta a bolgár kebapcsét, délben
elfogyasztott egy jókora tányérral a cigányok
kedvelt ételéből, a káposztás lecsóból, ivott rá
egy krigli bajor sört, s még délután jutott „hely”
néhány lengyel palacsintának is, a gyomrán keresztül is megtapasztalhatta május 16-án, a Kinizsi
pályán megrendezett városi közös nemzetiségi
nap élményvilágát. Persze, korántsem a gasztronómiai sokszínűségről, jóval inkább a kisebbségek kultúrájáról, városunkban honos békességéről, barátságáról, a nyugodt, kiegyensúlyozott
egymásmelletiségről szerezhettek tanúbizonyságot a jelen lévők.
A bolgár, cigány, lengyel és német kisebbségi
önkormányzatok vezetői – Kirov Gábor, Kertész
Lóránt, Kochanowsky Jerzy és dr. Mádl Antal –
által korábban aláírt közös megállapodás nyomán
jött létre a városunk életében joggal történelminek
is nevezhető esemény. Történelmi, mert hasonló
rendezvényre korábban nem került sor, s terveik
szerint hagyományt is kívánnak teremteni. Szép
számmal jöttek a sportpályára az érdeklődők – a
négy kisebbség mellett természetesen magyarok
is – s a szervezés oroszlánrészét vállaló Kertész
Lóránt a kulturális program összeállításában is két
szempontot tartott szem előtt: az igényességet és
a sokszínűséget.
Mindkettő beteljesült. Elsőként a Farkas Ferenc Művészeti Iskola fúvósokkal kiegészített vonószenekara játszott el Kátai Katalin vezényletével
klasszikus népszerű zenedarabokat. A nap folyamán többször is színpadra lépett Sárközi József
aranylemezzel is büszkélkedő énekegyüttese,
ők Szekszárdról jöttek el a hívó szóra. A lengyel
népdalkultúra ismert és kevéssé ismert dalaiból
válogatott műsorában a Wisla énekegyüttes és
emlékezetes koncertet adott a tipikus német zenei
együttesként bemutatkozó Simonffy fúvósötös. A
műsorszámok alatt nagy izgalmak közepette zajlott a kispályás focibajnokság.
Természetesen a tánc sem maradhatott ki a
programból. Többször lépett fel korábban is városi
rendezvényeken a Magyarországon élő bolgár fiatalokból tíz éve alakult Jantra néptáncegyüttes, s
most is fergeteges műsort adtak a bolgár néptánc
és népzene gazdag hagyományaiból. Kömlőről ér-

kezett a Farkas Antal által tíz éve létrehozott Tiértetek Kulturális Egyesület gyermek tánccsoportja
és zenekara. Tőlük az autentikus cigányfolklór
táncaiból, dalaiból láthattunk-hallhattunk színvonalas összeállítást.
Felfokozott lelkesedéssel fogadta a közönség
a nap sztárvendégét, Bangó Margitot, aki magával
ragadó, temperamentumos előadásával valósággal felizzította a hangulatot. Dalaival a színpad
előtt s a pódiumon is táncra perdített gyermekeket-felnőtteket egyaránt. Műsorának részeként
leányával, Bangó Marikával több dalt is elénekelt.
– Nagyon jó volt fellépni ezen a rendezvényen,
ahol együtt voltak a városi nemzetiségek – mondta
kérdésünkre a művésznő. – Sok hasonlóra lenne
szükség másutt is, nagy segítség lenne a másság
megismerésében és elismerésében. Az integráció
helyett én az elfogadást fontosabbnak tartom s
úgy tapasztaltam, ez a nap erről szólt.
Hasonlóképpen vélekedett az együtt töltött
napról Kirov Gábor, dr. Mádl Antal és Kertész
Lóránt, aki hozzátette, hogy beigazolódott, a kisebbségi önkormányzatok tudnak együtt dolgozni
s a rendezvénnyel sikerült példát mutatni a közvéleménynek a békés együttélésről. (Kochanowsky
Jerzy nem tudott jelen lenni, mert a nemzetiségi
nappal egy időben zajlott Stary Sach-ban a testvérvárosi program.)
Mitől lett maradandó emlék ez a nap? Nem
voltak nagy szavak, nem voltak szónoklatok.
Többet jelentettek a közös asztalnál folyó beszélgetések, egymás ételeinek dicsérete, a receptek
kicserélése, a koccintás a bolgár vörös borral s a
vastaps a műsorszámoknak. A négy kisebbségi
önkormányzat korábban közzétett közös nyilatkozatában megfogalmazta, hogy amikor az országban „számos helyen indulatoktól, és nem ritkán
faji vagy vélt faji megkülönböztetésektől fűtött, az
emberi méltóságot megalázó, sőt, az életet kioltó
borzalmak történnek”, a közösen megrendezett
kisebbségi nappal a kölcsönös megbecsülést, békességet és az egyenjogúság Dunakeszin honos
szellemét kívánták kifejezni.
Ez a szándék teljes mértékben megvalósult.
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Felszabadult együttlét
Városi gyermeknap családi programokkal és kiadós esővel
Kilencedik éve Seltenreich József képviselő szervezésével és irányításával kerül megrendezésre a városi gyermeknap. Az első három évben a Vasutas Sportpályára várták a gyermekeket és szüleiket. Ezt követően a felújított és megszépült alagi Kinizsi pálya fogadja a
városi rendezvény látogatóit. A sokszínű, több korosztálynak szóló programokra nemcsak
a helyi lakosok készülnek évről-évre, hanem a környező településekről is előszeretettel
látogatják.
lalkozásra
a gyerekeket és szüleiket. 10 órától
la
érkeztek
is a vendégek szép számmal. Családi
é
ünnep
ez a nap, mondták a Játszóház Óvoda
ü
óvónői
is. Jó itt együtt látni a családot, ilyenkor
ó
a szülőket is rá lehet venni, hogy együtt alkossanak
a gyerekekkel. Drajkóné Szeifert Katalin
s
szerint
ők a kezdetektől részt vesznek ezen a
s
gyermeknapi
rendezvényen, idén hét óvónő
g
jött
jö el. Sokféle játékkal készültek, az óvodában
is rengeteg kézműves foglalkozást tartanak.
Most
M bőröket, szkubidu fonalakat hoztak, papírokat
ro körforgónak, dekopázs technikát tanítottak,
ta tojástartóból készítettek kisállatokat.

Az idei gyermeknap - május utolsó vasárnapján - egybeesett Pünkösd ünnepével, az
ősi tavaszünneppel. Most azonban az időjárás kevésbé volt tavaszi, hideg, borongós, és

kiadós esőt hozó volt. Reggel még mindenki
bízott a jó időben. A Kinizsi pályán körben kirakodók, népszerű játékvárak, vursli, körhinták
álltak hadrendben, a sátrakban pedig óvónők
pedagógusok várták különféle kézműves fog-

A gyermeknapi forgatagot a város vezető – Kecskeméthy Géza polgármester úr és
tői
a alpolgármesterek is – meglátogatták, sőt
az
s
segédkeztek
az eszközök eső előli mentéséb is. Seltenreich József főszervező szerint
ben
a rendezvény anyagi támogatásának nagy
ré
része
az Önkormányzatnak, a polgármester
é alpolgármester uraknak köszönhető, mert
és
fontosnak tartják a gyermekek ünnepét. Továbbá a Művelődési, Ifjúsági- és Sport Bizottság
támogatása mellett évről-évre sikerül olyan
szponzorokat találni, akik hozzájárulnak a
rendezvény sikeréhez. Seltenreich József el-

mondta továbbá, hogy igyekszik úgy összeállítani a programot, hogy az változatos legyen, és
mindenki megtalálja a kedvére valót. A színpadon folyamatosan különféle csoportok mu-

tatk
k bbe, a ki
ik ugráló,
áló mászóvárakon,
á ó á k a
tatkoznak
kicsik
n
nagyobbak
viaskodó játékokon játszhatnak. A
m
mégnagyobbak
a vurslit, a körhintát is választh
hatják,
a kirakodó vásáron nézelődhetnek, vás
sárolhatnak.
A főszervező azonban nem győzi
h
hangoztatni,
hogy milyen nagymértékben vann segítségére az óvónők, a pedagógusok,
nak
a edzők, a sportszervezők, akik a műsortól,
az
a ügyességi játékoktól kezdve a kézműves
az
foglalkozástól az arcfestésig biztosítják a színvonalas programokat. Az első két órában nagy
tömeg volt, de a nagyon nagy eső és a hideg
elriasztotta az embereket, és ezen nem lehet
csodálkozni. Úgy érzem, hogy az óriási előkészítő munkával megszervezett gyermeknapi
nagyrendezvényünk azért nem volt hiábavaló,
a gyerekek mosolya, nevetése, jókedve minden fáradtságot feledtet. Valamint az a tudat,
hogy a gyerekek és szüleik évről-évre várják
ezt az alkalmat, ami nem iskolai találkozás,
hanem egy felszabadult együttlét.
CSONKA MÁRIA

Iskolánk néptánc csoportjai ismét meghívást kaptak az erdélyi Székelykeresztúr hagyományos néptánc fesztiváljára, a Sóskút Találkozóra. Idén mindhárom néptánc csoportunk képviseltette magát a jeles eseményen. Tóth Zoltán néptánc oktató vezetésével 14 kis
első osztályos táncos a Nap és Hold Néptánc csoport képviseletében, továbbá Mészáros Tiborné néptánc tanár, Gubik József és Máté
Móric néptánc oktatók irányításával a Csikófark néptánc együttes kicsik és nagyok csoportjának képviseletében. Ekkora létszámmal
még sosem vettünk részt az egész Erdély tánckultúráját átfogó és bemutató gyermek rendezvényen. A 70 utazónak két buszt kellett
rendelni, s voltak még családok, akik egyénileg vállalták a hosszú utat. Velünk utaztak a Rokka néptánc csoport tagjai a Radnóti
Miklós Gimnázium, illetve a Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képviseletében – így összesen 96 fő képviselte
Dunakeszit Székelykeresztúron. Örültünk, hogy a város önkormányzatának Művelődési és Közoktatási Bizottsága ebben az évben is
támogatni tudta az utazást, csökkentve ezzel az utazó gyerekek és családok anyagi terheit.
Nagy izgalommal készültünk, hiszen első osztályosokkal még sosem keltünk útra. Hálásak vagyunk a
szülőknek, hogy bíztak bennünk és elengedték csemetéiket. Köszönjük azoknak a szülőknek, akik velünk
utaztak, hogy „pótszüleik” voltak az aprónépnek.
Május 22-én, pénteken hajnalban gyülekeztünk az
iskola előtt. Hat óra után néhány perccel, az útlevél
ellenőrzés és a hosszú búcsúzkodás után indult útnak a két autóbusz és követtek bennünket hűségesen a kocsival utazó családok. A kicsik szokatlanul
jól bírták a hosszú utat – öt megállóval, a tervezett
időpontban érkeztünk meg 650 km megtétele után
Székelykeresztúrra. Nagy volt az izgalom, hiszen
ekkor derült ki, hogy ki, kihez kerül. Vendéglátóink az
iskola tornatermében köszöntöttek bennünket. Simó
Ildikó igazgató asszony kedves szavai után a vendéglátó családok és a gyermekek végre megismerhették
egymást. Köszönet a nagyszerű szervezésért és azért
a figyelmességért, hogy a kicsi gyermekeket 2-3-sával
szállásolták el, hogy könnyebben legyőzzék a honvágyukat.
Másnap reggel kirándulni indultunk. A Sóvidéket
jártuk be. Érdekes legendákat, történeteket ismerhettek meg a gyerekek Székelykeresztúrról
és Székelyudvarhelyről. Megemlékeztünk a
nagygalambfalvi születésű költő, Kányádi Sándor
80. születésnapjáról. Tisztelegtünk a legnagyobb székely, Orbán Balázs, majd az író Tamási Áron sírjánál.
A gyerekek számára a nap legérdekesebb része a
parajdi Sóbánya meglátogatása volt. A hatalmas teret
azonnal birtokukba vették – kihasználták a tárnákban
kialakított játszótér, nyújtotta lehetőségeket, s fáradhatatlanul futkároztak a hatalmas méretű termekben. Két
órai lent tartózkodást követően érkeztek a felszínre
– egymást túlharsogó élményeikkel. Szovátára indultunk tovább, a Sóvidék fürdő központjába, hogy megtekintsük a különleges fekvésű és gyógyhatású Medve
tavat. A gyerekek ámulattal hallgatták, hogyan keletkezett a tó, miért tartja meg a meleget, s miért nem lehet

belefulladni, annak ellenére, hogy átlagos mélysége 6,4
méter. A kellemes napot korondi vásárlás zárta.
Vasárnap reggel a kísérő anyukáknak köszönhetően minden kislánynak gyorsan elkészült a hajfonata
és a pántlikája. Felkerült a népviselet, ráncos szoknya,
bő blúz, a fiúknak csizma, kalap, mellény és bő gatya.
A katolikus plébánia előtt gyülekeztek a táncosok. A
szervezők hamarosan besorolták a dunakeszieket
is a felvonulók közé. Máté Móca bácsi vitte büszkén
a „Kőrösisek” tábláját. A menet a keresztúri fúvósok
zenéjére indult, s vonult végig a városon. Az érdeklődők nagy tömege, lelkesítő tapsa jókedvre derítette
a mi táncosainkat is. Észrevétlenül gyalogolták le a 2
km-nyi távot a város végéig. Onnan buszra ültünk, s
így mentünk ki Székelykeresztúr csodálatos üdülő völgyébe, a Sóskútra. A hangulatos szabadtéri helyszín
különleges hangulatot kölcsönöz a fesztiválnak. Óriási
népi forgatag, családi piknik, különböző tájegységek
népviseletébe öltözött lányok és legények, népzene,
kürtős kalács sütés teszi még feledhetetlenebbé a
fesztivált. A fellépő tánccsoportok 11 órától délután
16 óráig követték egymást. A szervezők körültekintő figyelme mindenre kiterjedt. Hegyi Gergely, a
székelykeresztúri Tanulók Háza vezetője ajándékkal
kedveskedett a csoportvezetőknek és a fellépőknek.
Minden gyermek kapott üdítőt, édességet, s a program
végén ebéddel kínáltak bennünket. Több család ma-

radt még kint a völgyben a műsort követően is flekkent
sütni, beszélgetni.
Néptánc csoportjaink hatalmas sikert arattak. A
kicsik hangosítás nélkül, óriási akaraterővel és lelkesedéssel énekelték be a nagy teret, s táncolták el a
kiszehajtást és a felvidéki polgári táncot – melyet a
közönség tapsviharral jutalmazott. A Csikófark táncosai többször is színpadra léptek – produkcióikról
az ottani szakemberek elismeréssel nyilatkoztak, s a
közönség is megkülönböztetett figyelemmel várta és
kísérte előadásukat. Mátéfi Zita és Csaba táncoktatók, a világhírű Pipacsok Néptánc Együttes tagjai, a
dunakeszi néptáncosok kapcsolattartói, programszervezők, gratuláltak néptáncosainknak és vezetőiknek
az elmúlt évben elért eredményeikért és látványos
fejlődésükért.
A nap – néptánc tanárunk, Mészáros Tiborné kezdeményezésére táncházzal zárult. Kicsik és nagyok,
magyarországi és erdélyi magyarok együtt ropták az
ottani művelődési házban este 7 órától 9-ig.
Hétfőn reggel kicsit álmosan, kicsit fáradtan, néhányan a búcsúzástól kisírt szemmel szálltak fel az autóbuszra. Vendéglátóink mindent megtettek azért, hogy
jól érezzük magunkat. Rajtuk kívül, vezetőtársamnak,
kollégámnak köszönhetem, hogy minden zökkenőmentesen zajlott. Szervezése hatalmas munka volt,
aminek minden részlete a profizmusról árulkodik.
Köszönet Bódai Edit igazgatóhelyettes asszonynak
mindezért!
A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatónője és
a Mátéfi házaspár köszönt el csoportjainktól hétfőn
kora reggel. Megegyeztünk, hogy szeptemberben, itt
Dunakeszin, a Kőrösis Néptánc Gálán találkozunk
újból.
A két autóbusz a kora esti órákban gördült iskolánk elé, ahol a szülők örömmel és büszkén ölelték
magukhoz „világot járt” apróságaikat! Nagyszerű volt
ez a 4 nap erdélyi barátainknál!
K ÁRPÁTI ZOLTÁNNÉ

Alag centenárium VI.

Batthyány Elemér
Cikksorozatunk júniusi számát teljes egészében Batthyány Elemér
grófnak, az alagi versenypálya és tréningtelep építtetőjének szenteljük, akinek a később megalakult Alag község számos fejlesztést,
sőt a létét is köszönheti.
Batthyány Elemér 1847-ben született gróf Batthyány
Lajosnak, az első magyar miniszterelnöknek és Zichy
Antónia grófnőnek a fiaként. Édesapja halála alapvetően
meghatározta a család jövőjét: egyrészt Elemér esetében szó sem lehetett arról, hogy politikai pályára lépjen,
másrészt édesanyja a Habsburgok iránti ellenszenvet
már kisgyermek korában belénevelte. Ez az ellenszenv
egész felnőtt korában elkísérte, ami lovaregyleti elnökként kisebb kellemetlenségekhez is vezetett, mivel a gróf
nem volt hajlandó találkozni Ferenc Józseffel, amikor az
uralkodó kilátogatott a versenyekre. A kor hangulatát jelzi, hogy ettől függetlenül nyugodtan végezhette munkáját,
bántódás nem érte.
Amint nagykorúvá vált, katonai pályára lépett, és
a kiegyezés után honvéd huszárhadnaggyá avatták.
A lovasságnál eltöltött évek már szinte determinálták
is a fiatal grófot az úrlovassport felé. Először 1869-ben
tűnt fel a lóversenysportban, amikor egy lepsényi úrlovas versenyen Harkányi János Cosarella nevű lovát az
Asszonyságok díjában a második helyre lovagolta. Egy
évvel később már saját lovaival nevezett a pesti versenyekre, de különösebb sikerek nélkül. Első győzelmét
úrlovasként 1873-ban aratta egy pesti vadászversenyen

A szalmasárga dresszt viselő Batthyány-istálló nagyon
népszerű volt a turfkedvelők körében. Ez nem elsősorban
a sikereknek szólt, hiszen voltak sokkal többet nyerő istállók is, hanem annak a sportszerű és tisztességes magatartásnak, amelyet Batthyány a pályákon képviselt. A
tenyésztésben, ha lehet, még komolyabb eredményeket
ért el, a ménesét gondozó dákai birtoka igazi mintaként
szolgált kortársai előtt. Batthyány első igazán sikeres tenyészlova Red Hot volt, amelyet a kilences bizottmánytól
vásárolt meg. A kanca ivadékai több mint egymillió koronát nyertek versenydíjakban. Batthyány leghíresebb
lova a már említett Gaga volt, miután a ló visszavonult
a versenyzéstől, ménesbe került és a kortársak szerint
a kor legjobb belföldön nevelt fedező ménje lett belőle.
Gaga mellett Ganach és Mindig említendő még Batthyány
méneséből, amelyek ivadékai szintén milliókat nyertek. A
gróf igazi sportemberként lelkes vadász volt. A hetvenes
évek végén világkörüli utat tett, aminek keretében KeletIndiában tigrisekre és elefántokra is vadászott. 1881-ben
lett tagja a Magyar Lovar Egyletnek és már részt vett a
pesti pálya építési munkáiban is.
Amikor nagybátyja, Károlyi Gyula 1890-ben meghalt,
ő vette át az Egylet vezetését. Elnökségének bő másfél

Stáray János Álmos nevű lovának a nyergében. Ezután
több versenyben is diadalmaskodott, de nem tartozott az
igazán sikeres úrlovasok közé. Annál nagyobb eredményeket ért el viszont a tenyésztésben és a versenyeztetésben. Már viszonylag korán saját istállóval vett részt az
úrlovas versenyekben, legkomolyabb sikereit 1891-ben
és 1892-ben érte el, amikor lovai (Gaga és Gourmand)
megnyerték Bécsben a Monarchia Derbyjét. Lovait ebben
az időszakban egy angol szakember, Prince idomította.

évtizede alatt a hazai turf soha nem látott mértékben fejlődött. A pesti versenyek európai szintre emelkedtek, az
itthon edzett telivérek nemzetközi színtéren is jól megállták a helyüket, a zsokék között végre megjelentek a
magyarok is, a vidéki pályák szépültek, valamint megépült az alagi pálya és a tréningtelep. Mindehhez komoly
anyagi áldozatra volt szükség, amelynek előteremtését
Batthyány biztosította. A fejlődés kulcsa azonban nem
csak az anyagi alapok megteremtésében rejlett: a gróf

megkövetelte a tisztességes sportot és versenyt. A szabályokat mindig és mindenkivel betartatta, a legnevesebb
zsokét, a legelőkelőbb istállót is szigorúan megbüntette,
ha a visszaélés legkisebb jele is mutatkozott. Ez a magas
erkölcsi színvonal volt az alapja a fejlődésnek, hiszen
ez a fogadóknak és a tulajdonosoknak is biztosíték volt
arra, hogy a lóversenyre költött pénzük sorsa tisztességes körülmények között fog eldőlni. Batthyány elnöksége
alatt a magyar versenyügy európai rangra emelkedett. A
fejlődést jól mutatja, hogy a magyar lóversenysport színvonala akkoriban felülmúlta az osztrákét is. Batthyány
munkásságát nemzetközi szinten is elismerték, kiválóságát például az angol Jocky Club is honorálta, amikor
tiszteletbeli tagjává választotta. Krúdy Gyula, a turf nagy
ismerője és szerelmese 1922-ben a következő sorokat
írta Batthyány Elemérről A XIX. század vizitkártyái című,
a kor történelmi portréit felsorakoztató kötetében:
Egy félévszázad óta mindenki ismeri Budapesten,
holott ő életének nagy részét a Borz utcától a Kossuth
utcáig, a Kossuth utcától a Thököly úti versenytérig osztotta be. Került minden nyilvános szereplést a gyep bírói
páholyán kívül, mégis népszerű és kedvelt alakja annak
a városnak, amelynek ifjúságát együtt látta a maga ifjúságával. Férfikorát ugyancsak Budapesten töltötte,
jelenlétével mintegy örökös varázslatban tartva a várost
a lóverseny iránti rajongásban. Batthyány Elemér neve
jelentette azt, ami ebben a városban színes, mulatságos,
eleven volt: a lóversenyt. … Batthyány volt a turf koronázatlan királya.”
Batthyány Elemér 1907-ben köszönt le a Magyar
Lovar Egylet elnöki posztjáról, de ezután sem szakadt el
a lóversenytől, tanácsaira, véleményére továbbra is sokat
adtak. Élete utolsó szakaszában a közélet más területein
is szerepet vállalt, és 1927-től tagja volt a felsőháznak.
Dunakeszi és Alag a versenypályán és a telepen túl
is nagyon sokat köszönhetett a grófnak. Az elkezdett infrastrukturális fejlesztések közül – amelyekről eddig is és
ezután is részletesen megemlékezünk – máig nagyon sok
szolgálja az itt élő emberek kényelmét. Batthyány munkája nélkül Dunakeszi arculata biztosan teljesen másképp
alakult volna, talán a vasút keleti oldala mostanáig sem
épült volna be teljesen.
Batthyány Elemér 1932-ben hunyt el. Alagon halála
után utcát neveztek el róla, szeretett Pestjén pedig – ahol
jóformán egész életét töltötte – szobrot emeltek a tiszteletére. A szobor és az utcanév a második világháború
idején eltűnt. Az utcanév a rendszerváltás után hamar
helyére került, a szobrot 2002-ben állították fel újra a tréningtelep sarkán, Alagon.
Cikksorozatunk következő részében az alagi tréningtelep első „gyümölcseiről”, a kor nagy versenylovairól
szólunk.
CSOMA ATTILA
HELYTÖRTÉNÉSZ

Dunakeszi Polgár
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Lengyel
István szobrász
szobrászművész – talán túlzás nélkül
áállíthatjuk – a modern polihisztorok sorába tartozik.
Régi, nagy magyarjainkról készített, mélyen empaR
ti
tikus portréival s időtlen hitet sugárzó alkotásaival,
kköztéri szobraival Dunakeszi utcáin és közintézménnyeiben egyaránt találkozhatunk. Hosszú éveken
kkeresztül a Pest Megyei Képzőművészeti tehetségfejlesztő Központ tanára és vezetője. Mindeközben színle
hházat szervez, s pedagógusként az alapvető emberi
éés művészi értékek továbbadására törekszik.
– Meséljen egy kicsit a kezdetekről: a szülői
házról, s a művészi pálya indulásáról! Volt valaki a családban, aki Ön előtt képzőművészettel foglalkozott?
– Tősgyökeres dunakeszi lakos vagyok, a felmenőim generációk óta ezen a településen éltek.
A ház, ahol születtem, ma is megvan, az egykori
régi faluban, az Árpád utcában található. A szüleim
nem foglalkoztak művészetekkel, viszont az anyai
nagyanyám – aki egyszerű parasztasszony volt – a
fárasztó munka után, a maga örömére, kedvtelésből festegetett. A tehetségét az egyik fia – az én
keresztapám örökölte – akihez nagyon sok kedves emlékem fűződik. Az ő családjuk Szolnokon
élt, így csak nyaranta találkoztunk, ám olyankor
szívesen elnézegettem őt munkája közben. Mióta
az eszemet tudom, képzőművésznek készültem.
8. után ötvösnek jelentkeztem a kis képzőbe, ám
nem vettek föl, így végül gimnáziumba mentem,
majd ezt követően a Képzőművészeti Főiskola
szobrász szakára. A főiskolán már mindenféle
anyaggal dolgoztam: fával, kővel, bronzzal, és igyekeztem magamba gyűjteni minél több ismeretet,
amire később is építhetek.
– Hogyan került a tanári pályára?
– A diploma megszerzése után egy ideig szabadúszóként dolgoztam. Aztán – a maga rendje
szerint – családot alapítottam, és fölhagytam a
bizonytalan létformával. Szerencsém volt, épp
megüresedett egy rajztanári állás az – akkori ne-

vén – 2. számú Általános Iskolában. Elkezdtem tanítani, és ott ragadtam. Fiatal, dinamikus társaság
jött össze az idő tájt abban az iskolában, a tanítás
pedig egyre fontosabbá vált számomra. A Pedagó-

giai Intézet akkoriban hozta létre az ún. tehetségfejlesztő központokat, melynek képzőművészeti
ágazatát mi vállaltuk föl. Az iskola alagsorában
ugyanis lehetőségünk nyílt rendkívül jól felszerelt
kkézműves műhelyek kialakítására, ahol a gyerekkek mindenféle anyagot és technikát kipróbálhatttak, a tűzzománctól kezdve a kerámiáig és textilig.
R
Rengetegen látogatták ezeket a foglalkozásokat,
nnemcsak Dunakesziről, de szinte valamennyi körnnyéki településről. Több évig működtettük, aztán
vvégül a Pedagógiai Intézet nem tudta tovább fönnttartani a központokat.
– A művészeti foglalkozások mégis folytattódtak a későbbiekben is, igaz, talán meglepő
ffordulattal. A Radnóti Miklós Gimnázium tan
náraként Ön szervezte meg az iskolai színjátsszást, ami immár több mint egy évtizede működ
dik. Hogy kerül egy szobrászművész a színpad
kközelébe?
– Gyerekkorom másik legmeghatározóbb élm
ménye a színház. Fiatalon léptem be Uray György
sszínjátszó társulatába, melynek hosszú éveken
kkeresztül oszlopos tagja voltam. Itt átéltem a játék
éés egy másfajta önkifejezés örömét, miközben

közelebb kerülhettem az irodalmi alkotásokhoz
is. A két művészet között egyébként nagyon sok
hasonló szál húzódik, hiszen a színjátszás is vizuális, jelentős mértékben a látványra épít. Az
iiskolai színjátszó kör apránként nőtte ki magát.
M
Mikor elkezdtük, 12 évvel ezelőtt, kétszereplős,
eegyfelvonásos, kortárs darabokat vittünk színrre. Mrozeket, Czakó Gábort. Aztán ezek sikerén
ffölbuzdulva jöttek az újabb és újabb darabötletek,
éés szaporodott a szereplőgárda. Fantasztikus
ddarabokat (összesen 23-at!) játszottunk az eltelt
iidő alatt, csak ízelítőül néhány közülük: Mario és
a varázsló, a Csiksomlyói passio, a Kékszakállú
hherceg vára, Száll a kakukk fészkére, legutóbb
ppedig a Szentivánéji álom, komédiákat és mussicaleket. Büszkén mondhatom, hogy teltházas
eelőadásaink vannak, s egy-egy darab mintegy 10
bbemutatót ér meg. Annak idején fölmerült, hogy
m
más városokban is fölléphetnénk, de aztán belláttuk, hogy ezek a színdarabok kifejezetten ide
kkészülnek, az aula színpadára, a díszleteket naggyon költséges lenne máshova átszállítani. Persze
aaz itteni közönség kárpótol bennünket. Mostanra
kkiváló utánpótlás nevelődött: a tehetséges diákok
m
mellett szép számban vannak segítők az egykori
ddiákjaink közül, akik egyetemistaként, dolgozóként
ma is visszajárnak játszani és rendezni a „Radnóti
színpadára”.

– Mi az, amit pedagógusként szeretne továbbadni?
– A művészetre nem lehet erőszakkal ránevelni a gyerekeket, csak úgy, ha értéket és példát

gyek”. Amikor egy-egy darabra készülünk nagyjából két hónapig minden más tevékenység háttérbe
szorul. Ugyanakkor a történetnek van egy másik
oldala is. A mai viszonyok között egy művész ritkán teheti meg, hogy a maga kedvteléséből, l’art
po
pour l’art művészkedik a műtermében, helyette
ak
akkor alkot, ha kap megrendelést. A magam
ré
részéről nem panaszkodhatok, hiszen nagyon
sz
szép felkéréseket kaptam, különböző köztéri
sz
szobrokra, portrékra. Mégis van bennem egy kis
cs
csalódottság, mert azok a lehetőségek, amiket
– művészként – a rendszerváltozástól vártunk,
ne
nem jöttek el. Ma szinte lehetetlen megélni a művé
vészetből.
– Mennyire különíthetők el a munkásságáb
ban alkotói korszakok?
– Nem különböztetek meg korszakokat, sőt –
íg
így visszatekintve – inkább egyfajta folyamatossá
ságot látok a műfajok és a témák tekintetében.
A portré például a kezdetektől fontos szerepet
tö
töltött be a művészetemben. Eleinte a barátaimró
ról, a hozzám közel álló emberekről készítettem
po
portrét, aztán ez – a különböző megrendelésekne
nek köszönhetően – átvezetett a nagy magyaro
rokról mintázott arcképekhez: Szent Istvántól
ke
kezdve Körösi Csoma Sándoron át Széchenyiig.

mutatunk a számukra. Ma, ebben az erőteljesen
anyagias világban csökken a művészet presztízse,
s ezzel együtt háttérbe szorulnak azok az értékek
is, melyeket a művészetek közvetítenek. Nekünk,
pedagógusoknak és művészeknek, úgy vélem, az
a legfontosabb feladatunk, hogy a gyerekeknek
megmutassunk alapvető értékeket, melyekből aztán saját habitusuk szerint maguk választhatnak.
– Térjünk egy kicsit vissza a szobrászathoz.
Ennyi különböző irányú elfoglaltság mellett jut
ideje az alkotásra?
– Sajnos kevesebb, mint szeretném, de mindig
azt mondom magamnak, „majd ha nyugdíjba meAz igazi kihívás ebben a műfajban az, hogy menynnyire tudom beleformázni az adott személy lelkülettét, szellemiségét az anyagba. Ez természetesen
éérvényes a hétköznapi megrendelések esetében,
dde a nagyságoknál különösen, hiszen azok lényegge, hogy a szobor leképezze azt a tettet, s azt az
eeszmeiséget, amit a portré szereplője véghezvitt,
s amit nekünk, az utókornak jelent. Ebből a sorozzatból a legkedvesebb alkotásom a Körösi portré.
Ú
Úgy érzem, az ő személyiségét különösképp sikkerült megragadnom, amibe talán belejátszanak
a hozzá kötődő, személyes érzéseim is. Körösi, a
nnagy világutazó egész életében egy eszmét déddelgetett, egy magasztos ideát, amire föltette az
ééletét. A sors azonban valahogy mindig másfelé
tterelte, ám miközben az eredeti álmát nem sikerrült valóra váltani, egy sor más, zseniális tettet
hhajtott végre, mintha így kapott volna kárpótlást
’”’”odaföntről”.
– Melyek azok a témák, amik jelenleg is fogllalkoztatják?
– Néhány szóban összefoglalva: a magyarság

története
története, régi nagyjaink
nagyjaink, kultúránk
kultúránk, gyökereink
gyökereink.
Nagyon érdekel például az ősmagyar kultúra feltárása. Három kis szobrot készítettem már ebből
a témakörből – sámán, (vagy ahogy a magyarok
hívták) táltos alakokat, talán majd egyszer folytatom a sorozatot. Régi, dédelgetett vágyam, hogy
elkészítsem az aradi vértanúk portréját, valamint
eegy emlékművet Mohácsról. Persze úgy vagyok
eezzel, mit a színész, aki elmondja a szerepálmait,
dde nincs rendező, aki megrendezné a darabot.
– Miből merít ihletet a mindennapokban?
– A gyerekekből mindenekelőtt; beleértve a diáákokat és a saját gyerekeimet. Ez a legfontosabb
iinspiráció. E mellett nagyon fontos számomra a
ttermészet, ami a szobraim anyagát is adja, így
aalkotás közben is közvetlen kapcsolatban vagyok
vvele. Úgy látom, hogy a világ rossz felé halad. Hiáányzik belőle a mértéktartás, ami szerintem öszsszefügg azzal a ténnyel, hogy megszakadt a term
mészettel való harmonikus kapcsolatunk. Fontos
le
lenne ezt a megszakadt kapcsolatot visszaállítani.
– Igyekszik a saját gyerekeit a művészi pállya felé irányítani?
– Tudatosan semmiképpen sem, noha 6 éves
kkorukra mindkettőnél megmutatkoznak már az
ilyen irányú tehetség jelei. Nem szeretnék egyetlen
ösvényt kijelölni számukra, inkább megmutatni nekik különböző ösvények zeg-zugát, amiből később
maguk választhatnak. Úgy gondolom, az én dolgom az, hogy teljesen tisztán átadjam nekik mindazt a tudást, amit én szereztem az életem során.
MACZKAY ZSAKLIN
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A Gyöngyharmat Tagóvodában május 22-én ünnepelték a Madarak és Fák Világnapját. Ezen a napon a gyermekek nemcsak a
természetet ünnepelték, hanem a több évre visszanyúló hagyományoknak megfelelően, az Apák Napja alkalmából az édesapákat is felköszöntötték.
A tartalmas program Faith Éva óvodavezető megnyitójával vette kezdetét, majd sorra következtek azok
az előadások és bemutatók, melyekbe a gyermekek
bevonták szüleiket és nagyszüleiket is. Nagy sikere
volt Anikó néni családi tornájának, csakúgy, mint az
óvónők által előadott mesejátéknak és táncbemutatónak, továbbá annak az autentikus táncnak is, amelyet
hagyományőrző cigány fiatalok adtak elő. A rendezvény keretében a Dunakeszi Kutyakiképző Intézet
színvonalas bemutatót tartott, melyből a gyermekek
megismerhették, hogy hogyan tudja segíteni a kutya
a rendőrök munkáját. A bemutató végén a vállalkozó
szellemű óvodások kötélhúzásban mérhették össze
erejüket az előadás hőseivel, a kutyákkal.
Az édesapákat a gyerekek saját csoportjukban
köszöntötték fel, versekkel, énekekkel és tánccal
lepték meg őket, illetve átadtak egy saját készítésű
személyes ajándékot is.
A rendezvény ünnepeltjei (a természet és az
édesapák) egyaránt kitettek magukért. Az időjárás
a nyarat idézte, az apukák pedig minden bátorságukat és tudásukat összeszedve kondért és fakanalat
ragadtak, alkotó részeseivé váltak a hagyományos

főzőversenynek. Idén pincepörkölt került az asztalra. Mind a hat óvodai csoport elkészítette az ízletes
vacsorát. A „versenyműveket” a hozzáértő (de az
ínyencségeket legalábbis kedvelő) zsűri (melynek
elnöke Bottyán Tibor, lakótelepi képviselő volt) lelkiismeretesen végigkóstolt. A főzőversenyt idén a Tulipán csoport nyerte meg.
A Gyöngyharmat Tagóvoda pedagógusi gárdájának egyik legalapvetőbb célkitűzése, hogy a kisgyermekekkel megszerettesse a természetet, játékos
formában bemutassa nekik a vizek és kövek, a növények és az állatok csodálatos világát, illetve ráébressze őket a természet védelmének fontosságára.
Erre a napra a gyermekek, szüleik és nagyszüleik
segítségével, papír- és műanyaghulladékból kreatív
jelmezeket készítettek és azokat sajátos divat-show
keretében mutatták be, ezzel népszerűsítették a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladékok újrahasznosításának elvét.
A rendezvény záróeseménye a tombola volt, ahol
a szervezők a szponzorok által felajánlott értékes
ajándékokat sorsoltak ki a megjelentek között. A tombola bevétele a tagóvoda alapítványát gazdagítja.

Utikalauz bankügyekhez Ingatlanlízing
Ingatlan vásárlása esetén legtöbbször hitelért fordulunk a bankhoz, azonban szűkös
pénzügyi forrásaink kiegészítésének más elérhető módja is van pl. ingatlanlízing alkalmazása. Ez a finanszírozás tulajdonképpen egy olyan pénzügyi lízing, amelynek során a
lízingbeadó (finanszírozó lízing cég) egy ingatlan tulajdonjogát a lízingbevevő - mi mint
ügyfél - megbízása alapján abból a célból szerzi meg, hogy azt lízingbevevőnek (nekünk)
határozott idejű használatba adja. A lízing cég tehát adás-vételi szerződéssel tulajdonjogot szerez az ingatlan felett, majd azt egy lízingszerződéssel használatunkba adja.
Az előző kissé bonyolult megfogalmazásból kivehető, hogy mi valójában nem is szerzünk tulajdonjogot az adott ingatlanban, viszont a tulajdonosi jogokat gyakorolhatjuk (az
átruházás kivételével), továbbá jogot szerzünk arra is, hogy a kikötött időtartam lejártával és a teljes lízingdíj megfizetésével mi vagy az általunk megjelölt személy tulajdonos
legyen. Tehát a lízing gyakorlati szempontból megegyezik a hitellel, azzal az eltéréssel,
hogy az ingatlan úgy tölti be fedezeti szerepét, hogy azon nem jelzálogjogot jegyeztet be
a finanszírozó, hanem tulajdonában tartja a tartozás kifizetéséig.
Az ingatlanlízingnek két típusát a nyíltvégű és a zártvégű lízinget különböztetjük meg.
Nyílt végű lízingszerződés esetében (általában új lakásoknál) a lízingbevevő az összes
tartozásának kiegyenlítése után élhet vevőkijelölési jogával, míg zárt végű lízing esetében a lízingbevevő lesz automatikusan a tulajdonos. Ez utóbbi konstrukciót használt
lakáslízing és szabadfelhasználású lízing (un. visszlízing) esetében alkalmazzák.
A lízing mellett ill. ellen számos érvet felsorakoztathatunk, melyek közül az alábbiakban csak néhányat említünk meg.
Előnyök: kisebb önerő, kedvezőbb életkorhatár, új lakásnál ÁFA-ra nem kell hitelkamatot fizetni, futamidő alatti értékesítésnél nincs SZJA, vállalkozásoknál a tőkerész
amortizálható a kamat ráfordításként elszámolható.
Hátrányok: lízing cég csődje ill. felszámolása, konstrukciótól függően kétszer kell
illetéket fizetni, állami támogatások korlátozott igénylése.
GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
DUNACREDIT HITELIRODA • DUNAKESZI, GARAS U. 18.
TEL: 70/423-2298, GACSALT@T-ONLINE.HU

A kellemes hangulatú délután jó példája volt annak, hogy a mai rohanó világban is a család az a biztos pont, amely a megnyugvást és örömöt tud biztosítani a benne élők számára, és amely minden további
közösségépítés alapja lehet. Köszönet a rendezvény
főszervezőjének, Szabóné Takács Antónia tagóvoda vezetőnek, és a főtámogatónak, Kecskeméthy
Géza polgármesternek, aki tevékeny jelenlétével is
megtisztelte az óvodásokat, a hozzátartozókat és a
pedagógusokat.
- BARPET -

Ignéczi Gergely - portré
Mivel is foglalkozol valójában? – kérdeztem. Ahogy egy internetes portálon is megírtam: olyat csinálok, amit kevesen...amit csak akarok...próbáljátok ki és boldogok lesztek – kaptam válaszul.
Gergely 1981-ben
született, 1992-ben
kezdett el táncolni és
fiatal kora ellenére
már tartalmas életpálya áll a háta mögött.
Pályája indulása tízéves korában kezdődött. Elmondása szerint tízéves kora óta
tudta, hogy valamilyen módon a tánccal
szeretne foglalkozni.
„Mindig azt szoktam mondani, hogy amíg mások
csajoztak, addig én a videoklipek táncos mozdulatait
másoltam otthon a televízió előtt.”
Tizenkilenc éves
kora óta Dunakeszi
egyetlen hivatásos
táncosa, erre különösen büszke. Első
főszerepét
húszéves korában a Túl
a vízen című előadásban a Nemzeti
Táncszínházban,
első címszerepét
pedig a Muszáj Herkulesben kapta.
Húsz és huszonöt éves kora között a Dunakeszin
működő Nap és Hold táncegyüttes vezetőjeként ismerhették a helyi lakosok. Már csak ez a tevékenysége is önmagában nagyszerű, ám Gergely még
ezzel sem elégedett meg, így mindössze huszonkét
évesen balett iskolát alapított.
A Petit Soleil Balett Iskola 2003-ban indult
5-12 éves korúak számára azzal a céllal, hogy a
Dunakeszin élő gyermekek lehetőséget kapjanak
a professzionális szintű klasszikus balett táncos
képzésre. 2004-től az Eudoxia 20 Irodalom-, Tudomány-, Művészetpártoló és Családsegítő Alapítvány
magához fogadta az iskolát, amely jelenleg mint az
alapítvány egyik önelszámoló egysége működik saját fenntartásban. Az iskola a növendékek számára
biztosítja a képzéshez szükséges helyet, a balett-

mestert, az órára szükséges balettcipőt és lehetőség
szerint egy tanévben egyszer egy balett előadásra
- melyet az ország, vagy a világ legjobbjai adnak elő megszervezik, hogy minden növendéknek, szüleinek
és testvéreinek biztosan legyen jegye. „Tehát nálunk
nem csupán a megtartott órák a fontosak, hanem az

is hogy a növendékek külső élményeket is kapjanak,
hogy legyenek példaképeik, akiket követni tudnak és
álmaik, amiket meg fognak valósítani. Erre szolgál az
is, hogy nálunk a csoportlétszámot maximalizáltuk 15
főre, hogy az órákon résztvevők maximális odafigyelést kapjanak. A cél a szakmai fejlődés a lehető legprofesszionálisabb környezetben.” Az iskola egyébként idén májusban egy vizsgaelőadás keretében
zárta hatodik tanévét.
2003. márciusában mesterével, Jámbor Jánossal megalakították az Eudoxia Táncszínházat, mely

keretében azóta
tizennégy saját
eredeti darabjukat
mutatta már be.
Gergely nem
csupán táncos, hanem egyenesen életművész. Pálfi
Ágnes költőnő „táncos-költőnek” definiálta, ugyanis
véleménye szerint az általa írt verseket egy sajátos
táncos ritmus járja át.
Az első irodalmi munkáját, a Magyar Fausztusz
címet viselő verset a tragikus hirtelenséggel elhunyt
Kaszás Attila szavalta, a Kávéházi két asztal című
művét Bodrogi Gyula, Timkó Eszter, Kaszás Attila, és
Garay Dorottya mondták CD-re. A Növendék elnevezésű lemez bemutatóestjére 2007-ben az Eudoxia 20
Alapítvány rendezésében került sor.
2007-ben írt Haranglakodalom című verses
művét idén két debreceni színész, Újhelyi Kinga
és Vranyecz Artúr felolvasószínházi keretek között
mutatta be a III. Debreceni DESZKA (Drámaírók és
Színházak Kerekasztala) Fesztiválon.
Amikor Gergely jövőbeli terveiről faggattam elárulta, hogy célul tűzte ki maga elé 4-5 éven belül az aktív
művészeti világba való visszatérést.
Ignéczi Gergelyt személyesen négy éve ismerem
és legjobban csak mestere szavaival tudnám őt jellemezni „személyisége olyan megnyerő, hogy nem
felejti el az ember egyhamar a vele való találkozást”.
LEGINDI TÍMEA
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oktatás

Út, ami összeköt
A korábbi években nem kevés ügyességet és bátorságot kívánt
az autóstól, ha végig akart menni a sáros, latyakos utcák valamelyikén Dunakeszi-alsón. A lakosság és az önkormányzat
összefogásának köszönhetően hosszú ideje azonban mindez
már a múlté. Dunakeszi közkedvelt kertvárosi övezetének
szinte valamennyi utcáját aszfalt burkolat borítja Alsón.
Szép, igényes házak, gondozott portálok sorakoznak egymás mellett a Mária
utcában is, melyben 2005-ben készült el
a szilárd burkolatú út. Nemrég mégsem
lehetett közlekedni az utcában.
- „Elfoglaltuk” az utcánkat, jelképesen
kitettük a „Behajtani tilos!” táblát – tájé-

koztat Fränkel Tamásné. – Ünnepelt az
utca lakóközössége – avat be a titokba
az akció egyik szervezője, akit mindenki
Liliként tisztel a Mária utcában. - A közösen kitalált „akadály” miatt senki nem
bosszankodott, mindenki vidám, jó kedvű
volt. Sokan élnek még itt azok közül, akik
2005-ben részt vettek az első jó hangulatú utcabálon. Az útépítésre összeadott
lakossági hozzájárulásból megmaradt
pénzt – a közösség döntése alapján –
nem osztottuk szét, hanem rendeztünk
egy remek „partit” az utcán.
A régiek még ma is emlegetik az
első utcabált, melyet Fränkel Tamásné
szervezett férjével és az utcabizalmival,
Mánolovics Nándorral közösen.
Az egykori szervezőket addig-addig
biztatták a régi lakótársak és az újonnan
költözött családok, hogy a csapat megint

összefogott és május 2-án egy remek
hangulatú „pótmajálissal” színezett utcabált rendezett.
Közel 80-100 ember, a Mária utca apraja-nagyja szórakozott a vendégségbe
hívott rokonokkal együtt.
A felnőttek ifjúságuk szép korszakát
felidézve együtt rajzoltak a gyerekekkel.
A négy éve épített aszfalton keltek „életre” a gyönyörű virágok, és a színes fantázia szülte formák. Az utcában pompázó
májusi orgona dús virágával versengtek
a Mária utcai „művészek” alkotásai. Az
aszfaltrajz-versenyen kívül kerítés díszítésben, kötélhúzásban, csocsózásban és
kerékpáron mérték össze ügyességüket
a vidám hangulatú csapatok.
Gazdagon terített asztalok sorakoztak egymás mellett a gépjárművektől
„kölcsön vett” úttesten. Bográcsban főtt

ízletes gulyás gőzölgött a tányérokban,
az otthonról hozott ínyencségek, sütemények, zamatos borok, finom italok és
üdítők tették gazdaggá a közös asztalt,
melynek mindegyikén ott volt a szemet
gyönyörködtető virágkosár is…
- Nagyszerű órákat töltöttünk együtt
– mondja még ma is kitörő lelkesedéssel
Fränkel Tamásné, aki hosszasan mesél
igényesen kialakított házuk teraszán a
közösség összetartó erejéről, az emberi
kapcsolatok jelentőségéről…
Lili mondatai körül járnak a gondolataim, amikor az utcában parkoló kocsimhoz sétálok az árnyas fákkal övezett aszfalton. – Jó napot kívánunk! – köszönöm
rám egy haza igyekvő harminc körüli pár.
A kölcsönös üdvözlés után jó kedvű optimizmussal szállok be az autóba…
VETÉSI IMRE

Szomszédolás…

Vadásznap, főzőverseny, futóverseny
Szomszédoltak a kesziek, akik a május 23-án a Fóti-tó partjára látogattak el, ahol a vendéglátó városi önkormányzat, a Fóti
Vadászklub és a GKRTE összefogásával rendezték meg a nagysikerű V. Regionális Vadásznapot, a X. Fóti Főzőversenyt, a
városi gyermeknapot és a III. Fóti-Futi, amatőr futóversenyt.
Ha a szomszédos település nevét
említjük, első gondolatként minden
bizonnyal Vörösmarty Mihály, Fóti dal
című versének: Fölfelé megy borban a
gyöngy;/ Jól teszi./ Tőle senki e jogát el/
Nem veszi/ gyönyörű kezdősorai jutnak
eszünkbe… Ám sokan vannak, akik

számára Ybl Miklós különleges szépségű katolikus temploma jelent egyet Fót
nevével. Nagyon népszerű a Fóti szüreti
felvonulás, melyhez fogható az utóbbi
időkben igen kedveltté vált Fóti főzőverseny és a Regionális Vadásznap.
Idén is a Somlyó lábainál elterülő

Fóti-tónál adtak randevút egymásnak
az ínyencségek mesterszakácsai, versengésük kezdetét a hagyományos
tűzgyújtás jelezte…
A nagy érdeklődéssel övezett főzőversenyen az elmúlt esztendők szép hagyományait idézve, idén több mint száz
csapat mutatta be főzőtudományát. A
ggasztronómia mesterei vad, a hal és
aaz egyéb kategóriában készítették el a
ffinomabbnál finomabb étkeket, melyekket Oscar-díjas, olimpiai és világbajnok
m
mesterszakácsok zsűriztek.
Városunkat a Nyugdíjas Klub képvviselte a főzőversenyen. A csapatfőnök,
Terbe Józsefné, Csöpike és társai alkkalomhoz illő, színpompás öltözékben,
kkellemes viseletű nyári kalapban jelenttek meg a versenyen. Asszonyainknak
nnemcsak a ruházata, de az ízletes főztje
iis elnyerte a zsűri tetszését…
A rendezők a gasztronómiai ked-

velői mellett gondoltak a sport, a futás
szerelmeseire is programjaik összeállításában. Tíz órakor rajtolt el a III. FótiFuti amatőr futóverseny, melyen diák
és felnőtt kategóriában koptathatták a
kilométereket az indulók. A mi csapatunk Bottyán Tibor önkormányzati képviselő, egykori kiváló futó vezetésével
teljesítette a versenytávot. S nem is
akárhogyan…
A jó hangulatú, sok szép élményben bővelkedő rendezvényre elkísérte
a csapatot Dióssi Csaba. Az alpolgármester rendkívül hasznosnak tartja,
hogy a kistérség városainak polgárai jól
előkészített és tartalmas programokon
együtt tölthetik el szabadidejüket. A politikus meggyőződéssel vallja, hogy az
erősödő emberi kapcsolatok jól segítik
az együttműködő szomszédos városok
feladatainak megoldását…
(VETÉSI)

Ünnepek – ajándékok
Amióta gyerekeink vannak, azóta látom csak igazán, mennyi alkalom van arra, hogy
ajándékozzunk. Túl sok. Én magam nem tartom jónak a rengeteg ajándékot, a gyerekek tárgyakkal való elhalmozását. Ez oda vezet, hogy egy idő után már semminek sem
tudnak igazán örülni, csak „habzsolnak”, és a tárgyak túl nagy jelentőséget kapnak az
életükben. Bár én igyekszem kordában tartani, ennek ellenére mégis irreálisan sok
játék halmozódott fel már nálunk is, holott nagyobb ﬁunk is még csak hároméves.
Adni persze jó, főleg a gyerekeinknek, de az ő
érdekük az, hogy ezt se vigyük túlzásba. Az ünnepeket nem csak az ajándék teszi tartalmassá és
valóban emlékezetessé, hanem az ünneplés módja is. Ezek nagyon fontos események egy gyerek
életében, ezekre lesz jó később visszaemlékezni,
ezek is nagyban hozzájárulnak a gyermekkor varázsához. Éppen ezért érdemes jól megszervezni a
szülinapokat, gyereknapot, természetesen a karácsonyt stb. Az egész nap különlegessé tétele, sőt,
a már korábban elkezdett készülődés, várakozás
izgalmassá teszi ezeket az időszakokat. Ahol csak
úgy odanyomják a gyerek kezébe az ajándékot ott
tényleg csak maga a tárgy az, ami öröm forrása,
csak annak lesz jelentősége és elvész az a nagyszerű lehetőség, hogy feldobjuk a megszokott hétköznapokat.
Természetesen az ajándék is nagyon fontos.
Épp ezért érdemes az ünnepek előtt jóval elkezdeni
azon gondolkodni, hogy mit vegyünk a gyerekeknek.
Mindenképpen jó minőségű játékot érdemes választani. Nem jó az alapján dönteni, hogy mit látunk
a boltban, hanem, hogy mi az, aminek a gyerekünk
örül, amivel tartósan játszik, nem csak egyszer veszi

a kezébe és már különben is van belőle rengeteg.
Gyakran esünk abba a hibába, hogy azt választjuk,
amivel mi magunk szívesen játszanánk, ami nem
feltétlenül esik egybe gyerekünk véleményével. És
még egy saját tapasztalatom: nem érdemes, sőt,
kifejezetten kár túl korán megvenni azokat a játékokat, amiknek csak később örülne és amivel csak
később tud játszani. Az én tapasztalatom szerint érdemes az interneten keresgélnünk és megbízható
helyről megbízható márkákat választani.
Karácsonykor különösen nagy túlzásnak érzem
a rettentő ajándékdömpinget, a gyerek azt sem tudja, hová nézzen, minek örüljön. Mi igyekszünk ezt
redukálni. Azt a szokást vezettük be, hogy tőlünk
egy-egy nagy ajándékot kapnak, illetve elmaradhatatlanok a könyvek, cd-k. Emellett mindkettőnk (én
és férjem) családjától szintén egy-egy ajándékot
kapnak, ami így nagyobb értékű lehet (általában
egy nagy építőjáték szett szokott lenni). És ez már
így is több, mint amit én egészségesnek tartanék.
A szülinapokra is egy-két héttel korábban elkezdhetünk készülni. Az egyik gyerek szülinapi
készülődésébe be lehet vonni a testvért is: takarítgatás, dekorálás, torta kiválasztása, akár még

is, vagy ha nagyobb
nagyobb,
az ajándék kiválasztásába is
készíthet valamit saját kezűleg. Így ő sem érzi azt,
hogy kimaradt az ünnepből és átérzi az ajándékozás örömét.
Névnapokkor mi azt a szokást vezettük be, hogy
nincs ajándék, hanem olyan programot választunk,
amit az ünnepelt szeretne (ha már el tudja dönteni), pl. elmegyünk az állatkertbe, kirándulni stb. És
ez a többi kisebb ünneppel is így van – inkább programot szervezünk ajándék helyett.
Nem vagyok híve annak sem, hogy a nagyszülők minden látogatásuk alkalmával ajándékot hozzanak a srácoknak. Azért kár, mert egyelőre még
csak az ő jövetelüknek is örülnek, nemsoká azonban már elvárás lesz, hogy hozzanak is valamit.
Úgy gondolom, az is fontos, hogy ne csak a
gyerekek ünnepeit rendezzük meg, hanem a szülőkét, illetve más családtagokét is. Így a gyerek
megtapasztalhatja, hogy az ünnep akkor is öröm,
ha éppen nem minket ünnepelnek, másrészt a közös ünneplés az összetartozás érzését is erősíti,
és újabb pozitív élményt jelent a számukra.
RISKÓ-TÓTH MÁRIA
PSZICHOLÓGUS
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Munkajog a gyakorlatban
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő
támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében az olvasói igények szerint Dr. Németh Gábor ügyvéd,
munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott tematika alapján a T. Olvasóink leveleit.
Olvasói kérdés: A munkaviszonyomat
megszüntették – azt hiszem, hogy
szabályosan – milyen támogatásban
részesülök és annak megszerzéséért
mit kell tennem, kihez forduljak? Ezt a
kérdést tette fel egyik olvasónk, mely
cikket jelen sorokban folytatom…
Az álláskeresési járadék meghatározott esetekben szünetel:
Amennyiben az álláskereső:
1. terhességi gyermekágyi segélyre (tgyás), gyermekgondozási díjra
(gyed), illetőleg gyermekgondozási
segélyre (gyes) való jogosultságát bejelenti,
2. esetlegesen előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás
büntetését tölti kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés
átváltozta-tása miatt állapították meg,
3. közhasznú munkavégzése alatt,

4. rövid időtartamú, maximálisan 90
napig tartó kereső tevékenységet folytat, úgy, hogy azt bejelentette az illetékes munkaügyi központnak,
5. alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés időtartama alatt
Amennyiben a fent írt szünetelési ok
megszűnik és a jogosultság törvényben írt feltételei továbbra is megvannak az álláskeresési jára-dékot tovább
kell folyósítani.
Ha a szünetelés 540 napnál hosszabb
ideig tart, a járadék alsó határának
számításánál a kötelező legkisebb
munkabérnek az ismételt folyósítás
kezdő napján hatályos összegét kell
figyelembe venni.
Álláskeresési járadék megszüntetése:
Az álláskereső:
1. kérelmére törlik a nyilvántartásból

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

2. rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjra válik jogosulttá,
3. keresőtevékenységet folytat, kivéve,
ha az 90 napnál rövidebb időtartamú,
4. olyan képzési lehetőséget fogad el,
amelynek során a mindenkori kötelező
legkisebb munkabér összegét elérő
rendszeres támogatásban részesül,
5. oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat,
6. meghal,
7. az álláskeresési járadék folyósítási
idejét kimerítette.
Amennyiben az álláskeresési járadékban részesülő személy
1. határozatlan időtartamú,
2. legalább napi négy óra munkaidejű
munkaviszonyt létesít a járadék folyósítási idejének teljes kimerítését megelőzően,
3. kérelmezi, hogy részére a folyósí-

tási időből még hátra lévő időtartamra
járó járadék meghatározott összegét
egy összegben ki kell fizesse meg a
munkaügyi központ,
4. feltéve ha a kifizetés előzőekben
meg-határozott napjáig folyamatosan
munkaviszonyban áll és
5. a munkaviszony fennállását a munkaadó igazolja.
A kérelmet az álláskeresőnek az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell
benyújtani.
A kifizethető összeg az álláskeresési
járadék folyósításának előző cikkben
írt első szakaszában létesített munkaviszony esetén a fennmaradó összeg
80 %-a, a későbbiekben a folyósítás
második szakaszában létesített munkaviszony esetén a fennmaradó öszszeg 30 %-a.

Lapunkat és egyéb aktuális híreket elolvashatja a
www.dunakanyarregio.hu internetes portálunkon is.

Krisztus feltámadását követő ötvenedik napon a Szent Lélek „kitöltetését”, pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. A pünkösd eredetileg, még a
zsidóság idejében hálaadó ünnep volt az aratás befejezésekor. Később vált keresztény vallási ünneppé, annak emlékére, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállott az apostolokra, és általuk minden Krisztus hívő ember számára. Innentől számítják a keresztény egyház
megalakulásának, a misszió kezdetének ünnepét is.
Minden népnél megtalálható valamilyen formában a tavasz megünneplése, elővarázsolása. Az ősi
tavaszi ünnepek az európai népek megkeresztelkedésével leginkább pünkösdhöz kapcsolódtak. A
telet jelképező szalmabábot vízbe dobták, esetleg
elégették, de a legjellegzetesebb talán a pünkösdi
király és a pünkösdi királyné választása, akik a tavasz eljövetelét, a termést, szaporodást akarták
titokzatos szertartásokkal biztosítani.
Régebben az istentisztelet után a falu apraja és nagyja pünkösdkor kitódult a mezőre. A legügyesebb, a legerősebb, a legjobban
lovagló legényt választották meg pünkösdi
királynak. Meg is koronázták, virágokból
és szomorúfűz ágakból készült koronával. A
pünkösdi királyság egy évig tartott, s a győztest
minden lakodalomba meghívták, ingyen ihatott a
kocsmákban. Mivel ez a királyság csak rövid ideg
tartott, ezért ma, ha valami nem hosszú életű, akkor
azt szoktuk mondani: - Ez csak pünkösdi királyság!
Ismert népszokás a pünkösdi királynéjárás is, amely
ma már a gyermekek játékává vált. Ez utóbbiban
a lakodalmas menet mintájára vőlegény és menyasszony vonul fel násznagyból, nyoszolyólányokból
álló, díszes kíséretével. A menet tagjai minden ház
előtt megállnak, elmondják jókívánságaikat, kis
kosárkába teszik a tojásból, süteményből álló adományt.

Pünkösdkor több kegyhelyen zarándokbúcsút
tartottak. Ezek közül ma legismertebb a székelyföldi
Csíksomlyón tartott, és idén a rossz idő ellenére is
300 000
embert oda-

vonzó
búcsú.
Hazánkban, napjainkban is felelevenítik - turisztikai
látványosságként is – a pünkösdi népszokásokat.
Ópusztaszeren a pünkösdi királyválasztásnak volt
a legnagyobb közönsége, míg a szentendrei Skanzenben a népi gyermekjátékok, így a pünkösdi királynéválasztás volt a legsikeresebb program. Idén
második alkalommal rendezték meg a Hősök terén
a Nemzeti Vágtát, ahol a legjobb lovas egy évig
büszke tulajdonosa lehet egy míves kardnak.

Pünkösd egyik legismertebb jelképe a rózsa. A
mosdóvízbe szórt rózsa egészséget hoz, a legények
pedig az ablakba tették a pünkösdi rózsát annak a
lánynak, aki közel állt a szívükhöz. Másik ismert jelkép a fehér galamb. Sok helyen a Szentlélek jelképeként fehér galambokat engedtek szabadon. Zöld
ágat, nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát tettek még
pünkösdkor a házakra, az istállókra, hogy távol
tartsák az ártó, gonosz szellemeket.
E jeles ünnepen a táplálkozásnak is megvoltak a maga hagyományai. Néhol már ősszel
koszorúba font gesztenyét tettek a verembe,
hogy pünkösdkor a ház előtt vagy az utcán fogyasszák el. Juhtartó gazdáknál pünkösdi bárány került az asztalra. Egyes helyeken bizonyos
édes tésztákat ettek, hogy sárga legyen a kender.
Az ünnep hagyományos étele a rántott csirke, és az
idei liba uborkasalátával. Ha olvasóink igazi hagyományos pünkösdi menüt szeretnének legközelebb
az asztalra tenni, a következőket ajánlom: Kunsági
pandúrleves, rántott csirke, cseresznyés lepény, vagy
Tyúkhúsleves, idei libasült, uborkasaláta, földiepres
pite. (A receptek megtalálhatók Szakál László: Áldd
meg urunk, asztalunkat című könyvében.)

CSONKA MÁRIA

Izzadjunk okosan
Sportolás után jól esik beülni a meleg szaunába, levezetésképpen, akár télen, akár nyáron. Vajon egyszerűen kényelmes és egészséges beülni a forró
fenyőkabinba, vagy jelent-e külön megterhelést ez a
szervezetünknek? Miért hasznos és mire ﬁgyeljünk?
Erről beszélgettünk Dr. Lenkei György háziorvos-életmódtanácsadóval.

Új termék!

Új 500 mg-os C-vitaminok!

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

Új termék!

Új 1000 mg-os C-vitaminok!

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

– Valóban kellemes és hasznos is lehet egy jót szaunázni, kiváltképpen alapos testmozgás után. Az intenzív
testmozgás miatt az izmoknak több oxigénre van szüksége, ezért nő a vérnyomás, a pulzus és sűrűbb a légvétel. A mozgás során testünk felmelegszik és elkezdünk
izzadni. A szervezet így próbálja hűteni magát, hiszen
az emberi test egy viszonylag szűk hőmérsékleti tartományban működik jól.
A mozgáshoz szükséges energia előállítása közben
testünk elkezdi elégetni az energiaszolgáltató tápanyagokat, például a zsírt. Ezért is javallott a testmozgás
azoknak, akik fogyni szeretnének. Mivel a testünkben
lerakódott zsír nem csak energiaforrás, de nagyon sok
méreganyagot is oda ágyazunk be, ilyenkor egyfajta méregtelenítés is elindul. Ezért is hasznos beülni a melegre, tovább izzadni.
– Tehát a mozgással fogyunk és méregtelenítünk,
és ezt folytatjuk a szaunában. Nyilván azonban néhány dologra oda kell figyelni, nehogy az örömből
üröm legyen.
– Így igaz, ha nagyon forró a szauna – 90-100 fokos
– úgy gondolom, ne menjünk be rögtön, kicsit hűljünk le,
különben túlmelegedhetünk. Ha izmaink le is hűltek valamennyire, az anyagcsere attól még mindig gyors, így a
méregtelenítés is folytatódik, viszont nem teszünk extra
terhelést pl. szívünkre. Ezen túlmenően, ne felejtsük el,
hogy az izzadással számtalan, a sejtek működéséhez
nélkülözhetetlen ásványi anyag távozik. Viszonylag közismert a konyhasó kiürülése, de emellett még sok egyéb
anyagot is pótolni kell, például a káliumot, foszfort, vasat,
és így tovább. Léteznek nagyon jó készítmények, amelyeket kifejezetten úgy állítottak össze, hogy modellezzék a sejtfolyadék anyagát. Tehát pótoljuk a konyhasót
és az ásványokat ilyen módon, és igyunk sok folyadékot,

lehetőleg egyszerű, szénsavmentes ásványvizet.
Egy másik fontos dolog a kalcium és magnézium
pótlása, amely kell a csontok, izmok, ízületek és idegek működéséhez. Megfelelő kalcium és magnézium
pótlással, jó hatékonysággal előzhetjük meg a sportolás
utáni izomfeszüléseket, görcsöket és az izomlázat.
– Fontos továbbá az általános vitamin és ásványi
anyag ellátás, hiszen ezek az anyagok ugyanúgy a
táplálkozásunk részeit kell képezzék, mint a fehérjék
vagy zsírok. Itt, ahogy minden tápanyagnál a bevitel
mértékre egyénről egyénre változik.
– Alapvetően mindenkinek ugyanazokra a vitaminokra és ásványi anyagokra van szükségük. Ami személyre szabott, valójában ezeknek az anyagoknak a
mennyisége, és néhány esetben az egymáshoz viszonyított arányuk. Például egy 50 kilós hölgynek, aki irodai
munkát végez, más a vitaminigénye, mint egy 100 kilós
fizikai munkát végző férfinak. Ahogy csirkecombból
sem ugyanannyit ennének meg, vitaminból is ugyanez
a helyzet. Az arányok esetében például szinte biztos,
hogy egy szellemi munkát végző személynek a B1 vitamin igénye arányaiban több, mint egy fizikai munkásnak,
akinek viszont több kalciumra van szüksége. Ezeket érdemes belőni. Egy jó táplálék-kiegészítőket forgalmazó
szaküzlet képzett munkatársa minden bizonnyal tud ebben segíteni.
(X)

Jöjjön be és érdeklôdjön eladóinknál!
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Fejfájás és hipertónia
Lelkesen újságolta kollégám: másodszori méréskor sem emelkedett a héten vérnyomása a korábbi magas
értékekre. Bevált a diéta és a határozott életmód váltás. Fejfájása megszűnt, mióta kerüli a „stresszes” helyzeteket. Háziorvosa is megdicsérte a javulásért, ezért úgy döntött: többet nem is vesz be a korábbi vérnyomást
csökkentő orvosságokból. Valóban ilyen egyszerű megszabadulni ettől? – teszi fel a kérdést egy Barátság lakótelepi olvasónk. A választ lapunk állandó kardiológus szakértőjétől, Dr. Metz Edit főorvosasszonytól kértük.
– Nehéz ennyi információ alapján
diagnosztizálni a helyzetet, de én közel
sem lennék ilyen bátor, mint a hírben
szereplő beteg. De először is gratulálni
szeretnék, mert nagyon sokat tett az
egészsége érdekében és ez kevés embernek sikerül, de óvatosságra is inteném.
Tudni kell: a magas vérnyomás betegség
akár öröklődött, akár a stresszes hétköznapokon összeszedett kóros állapot,
akkor sem szűnik meg nyomtalanul, ha
rövidebb-hosszabb ideig szigorúan betartunk minden szabályt, ami a helyes táplálkozásra, az egészséges életmódra vonatozik. Természetesen lehet csökkenteni
a gyógyszerek adagját szoros orvosi felügyelet mellett, de a korábban hosszabb
ideje fennálló magas vérnyomás esetén
nagy valószínűséggel nem hagyható el
minden gyógyszer. Sajnos a fejfájás léte

vagy nem léte sem mérvadó a vérnyomás
megítélésében. Ennek a betegségnek
fejfájás nélküli formái igen veszélyesek lehetnek, hiszen látszólag az egyén egészséges, fájdalma, panasza nincs, s amikor
lesz, gyakran súlyos állapotban van már.
Tudni kell azt is: tévhit, hogy a vérnyomás
szintjének növekedése mindig fejfájással
jár. Az Emergency Medicine című kardiológiai szaklap közelmúltban megjelent
számában a vérnyomás-emelkedés
és a fejfájás közötti összefüggést amerikai kutatók foglalták öszsze. Ebben
megemlítették, hogy sokkal gyakrabban
panaszkodnak gyakori fejfájásra azok
a betegek, akiknek megmondták, hogy
magas vérnyomásban szenvednek, mint
azok, akiknek a vérnyomása ugyan igen
magas volt, de nem tudtak róla.
– Mi okozhatja tulajdonképpen a

magas vérnyomást?
– Legújabb kutatások szerint a
herpeszvírus egyik törzse is okozhatja
a magas vérnyomást; az eredmények új
szemléletet hozhatnak a világszerte több
mint egymilliárd embert érintő betegség
kezelésében. Állatkísérletek alapján az
elmúlt hónapban arról számoltak be,
hogy a herpesz egyik törzse, a felnőttek
60-99 százalékának szervezetében jelenlévő cytomegalovírus (CMV) fokozza
az erek gyulladását, és magas vérnyomást okoz. Zsíros étkezés mellett a CMV
érelmeszesedést vált ki, ez pedig a szívinfarktus, a agyérgörcs és a vesebetegségek kiváltója lehet – olvasható a Public
Library of Science tudományos szervezet
Pathogens című folyóirat-portálján. A tudományos közéletben terjed az a nézet,
hogy ez a kutatás az első közvetlen bizo-

nyíték arra, hogy a vírus tartós fertőzést
okoz az erekben. Az orvosok jellemzően
általános gyógyszereket, bétablokkolókat és ACE-inhibitorokat (angiotenzinkonvertáló enzimbénítókat) javasolnak
a vérnyomás kordában tartására. A
szakemberek szerint a kutatás alapján
elképzelhető, hogy a vírusölő szerek és
vakcinák új kezelési módot hozhatnak a
hiper-tónia kezelésében. Jelenleg még
nem áll rendelkezésre vakcina, de több
nagy gyógyszergyártó cég már dolgozik
rajta. Ide tartozik, hogy a szívinfarktus
kialakulásában is számos vírust vagy
baktérium kóroki szerét feltételezték,
sőt adtak is antibiotikumot, de nem volt
egyértelmű az eredmény. Fontos, hogy
tudjuk, merre is halad a tudomány, de
egyelőre még meg kell maradnunk a szokott gyógyszereink mellett.

Főorvosnő kardiológiai magánrendelésének helye a Dunakeszi Szakrendelő (Főút 75-81) II. emelet 225. szobá-ban található. Kardiológiai kivizsgálásra, szív
ultrahang, vagy terheléses EKG vizsgálatra jelentkezők a 70/313-15-03 telefonszámon tudnak időpontot egyeztetni.

Mikor könnyű a nyelvvizsga?
„Ez most nagyon könnyű volt!” – hallottam többektől a legutóbbi vizsga után. Ugyanaznap azonban olyanokkal is beszélgettem, akik nehéznek találták a vizsgát.
Mitől függ, hogy a vizsga könnyű vagy nehéz?
Nyelvvizsgaszezon van. Egyre többen szeretnék megkapni az áhított
papírt, az igazolást arról, hogy tudnak angolul. Még sosem vettek részt
ilyen sokan a nyelvvizsgán, mint múlt szombaton.
Amikor a tanulók a vizsgára készülnek, sokan teszikk fel
a kérdést,
m:
mit tegyenek, hogy sikerüljön a vizsga. A válaszom:
„tanuljon meg a vizsga előtt angolul!” – erre mindigg
azt mondják, hogy „komolyan kérdeztem.” Pedig énn
is komolyan válaszoltam.
Van, aki hónapokon át gyakorolja a vizsgafeladatokat, mert a vizsgán 60%-ot kell elérni.
És találkoztam olyan vizsgázóval is,akinek ez
csak negyedik alkalommal sikerült.
Ennyiszer kellett vizsgáznia ahhoz, hogy megtanuljon annyit, amennyi a sikeres vizsgához
szükséges. A 4 vizsga díja kb. 120 ezer forint. Egy vizsga kb. 30 ezer,
egy tanfolyam 50 ezer, vagyis ha csak 1 tanfolyamot elvégez, akkor 80
ezerből kijött volna, 40 ezerrel olcsóbban.
Persze rengeteget lehet tanulni a vizsgafeladatokból, de azok alapve-

tően arra valók, hogy a tudást mérjék, nem pedig arra, hogy fejleszszék. A tanfolyamokon fejlesztik a tudását, ezáltal sokkal nagyobb lesz
a szókincse. Amennyiben a szókincsét fejleszti, akkor a vizsgán is több
szót fog ismerni, kevesebbet kell majd a szótárhoz nyúlnia ( már ahol
ez egyáltalán megengedett), így gyorsabban kész lesz az egyes
fe
feladatokkal. A hallás utáni beszédértése is javulni fog ettől, és
jjobban is fog beszélni. A szókincsfejlesztés célirányos gyakorlatokkal sokkal hatékonyabb, mint a vizsgafeladat-sorokkal.
Természetesen a vizsga előtt mindenképpen érdemes legalább
egy vizsga-feladatsort kitöltenie. A 30 ezer forintos éles vizsgát akkor fizesse be, ha ezen már túl van, és a minimumot
( 60 %) elérte.
Mert aki megtanult angolul, annak könnyű a vizsga.
Jó tanulást kívánok!

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

Kérdése van? Írja meg! info@nyelvmester.hu • www.nyelvmester.hu
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A Telivér Farm csapata nyerte a Nemzeti Vágtát
Overdose káprázatos győzelmei gyógyírként hatnak a magyar lóversenyzésre. A magyar csodaló sikerei hosszú évtizedek után újra felkeltette az emberek
érdeklődését a sportág iránt. A Dózit már-már rajongással szerető szurkolók a Kincsem parkban rendezett áprilisi OTP-Hungária Nagydíj után Pündösd hétfőn
a Hősök terét is ellepték a Nemzeti Vágta idején. Geszti Péter és kollegái fejéből kipattant ötlet immár két éve sikersztori. A városok és falvak ünnepének csúcspontja a települések színeiben induló lovak és zsokék parádés versengése. Az idei Nemzeti Vágta döntőjét Bácsalmás képviseletében Németh Sándor nyerte
a Telivér Farm National Face nevű lovának nyergében. Az istálló lovával indult Dunakeszi színeiben a 13-szoros magyar bajnok zsoké, a ma már idomárként is
champion nyertes Kovács Sándor, aki a verseny egyik nagy esélyeseként a középfutam élén vágtatva Naraan-nal elcsúszott a vizes talajon…
Ami nem sikerült az egykori derby nyerőnek, azt megvalósította a Telivér Farm sztárzsokéja, Németh Sándor.
Magyarország legeredményesebb aktív zsokéja, élete legszebb győzelmét aratta a Nemzeti Vágta megnyerésével.
A világot járt kiváló sportemberrel a győzelem utáni napon
a Telivér Farm alagi tréningtelepén találkoztam. National
Face-szel a délelőtti munkából érkeztek. A szikrázó nyári
napfény sugarai megtörtek a galopptól verejtékező gyönyörű ló izmos testén gördülő vízcseppeken. Sándor boldogan
nyújtott kezet a lóhátáról. A halk szavú zsoké csillogó tekintete minden szónál beszédesebb volt…
Tömören, a lényegre koncentrálva, tőmondatokban beszélt a speciális felkészülést igénylő tréningekről.
– Itt Alagon, a „Tóbiásnak” nevezett speciálispályán készültünk a Nemzeti Vágtára. A Hősök terén felépített pálya
és környezete teljesen más, mint a Kincsem park. Ráadásul
most bal ívre futottak a lovak, amit meg kellett tanítani velük, hiszen Magyarországon csak jobb íves pályák vannak.
De nagy szükség volt a lovak kitartására is. A szüntelenül

világot körbejártam, versenyeztem Hongkongban, Dubaiban,
de ilyen fantasztikus ünneplésben még nem volt részem.
Bízom benne, hogy Overdose mellett a Nemzeti Vágta is
hozzájárul a magyar lóversenyzés felemelkedéséhez. S
akkor talán átélhetünk még ilyen csodálatos pillanatokat,
hiszen a lovak szeretete, a lóversenyzés a magyar embertől
elválaszthatatlan.
– Életed legszebb győzelmét arattad a Nemzeti Vágta megnyerésével. Van még feljebb?...
– Magyarországon ennél szebb, maradandóbb élményt
egyetlen győzelem sem hozhat. Nincs annál nagyobb öröm
a világon, hogy az egész ország engem néz a televízióban…
Talán ehhez fogható lehet a magyar derby megnyerése…

…

A győztes ló felkészítője, Szuna Szabolcs, a Telivér
Farm trénere szerint a Nemzeti Vágta speciális verseny. A
felkészülést is ennek megfelelő közegben kellett végezni.
– National Face idén már több versenyen futott, kondí-

a megfontoltság érződött a versenyen is. Az előfutamokban
nem hajszolta túl a lovat, csak annyit kért tőle, ami elég volt
a továbbjutáshoz. A középfutamban már egy kicsit hozzátettek, mert nehezebb akadály állt előttük. De ezt is remekül
vették, s így National Face-nek maradt energiája a döntőre
is. Egy hullámhosszon voltak, a ló is érezte, hogy a zsoké
vele van. Külön öröm, hogy National Face nemcsak élvezte
a vágtát, pontosan tudta mikor, mi a dolga. Óriási harmónia
jellemezte az egész győzelmet.
– Ez a szakmai team kitűnő munkáját dicséri…
– Abszolút! Az istálló tudatosan felépített szakmai munkáját koronázta meg ez a hatalmas országos siker.
Szuna Szabolcs a kaposvári lovas akadémia után
az agrártudományi egyetemen tanult. A honi iskolákban
szerzett elméleti tudást külföldön egészítette ki gyakorlati
tapasztalatokkal. Egy évig Írországban, egy Dublin melletti
tréningistálló és tenyésztelep menedzsere mellett dolgozott.
A következő állomáshely Amerika volt, ahol két évet töltött el
a világ egyik legnagyobb versenyistállójánál. – Ott tanultam
a legtöbbet lóversenyzésről – mondja hálával a hangjában.
A honi lósport örömére mindezt itthon, a Telivér Farm
istállójánál kamatoztatja. Nem kevés sikerrel…

…

zuhogó eső rosszat tett a homoknak, de szerencsére kiváló
szakemberek készítették elő a pályát. Rövid idő alatt ki tudták javítani a hibákat.
– A pálya széléről úgy látszott, hogy óriási volt a
küzdelem. Egymással viaskodtak lovak és zsokék. Belülről ezt hogyan érezted?
– Megmondom őszintén, egy kicsit féltem, amikor Suták
Vanda másfél körön keresztül üldözött a döntőben. Attól
tartottam elhúz mellettem, de nagyon bíztam National Faceben és magamban. Szerencsére sikeresen vertem vissza
a támadásokat, jól zártam az előzésre kínálkozó szöget.
Boldog voltam, amikor elsőként vágtattam át a képzeletbeli
célszalagon.
– Egy ilyen profi, sikeres zsoké is félhet?
– Talán jobb az a kifejezés, hogy drukkoltam. Egy világ
dőlt volna össze bennem, ha a nagysiker kapujában valaki
megelőzött volna.
– Az eredményhirdetés mámorító pillanataiban láthatóan feszített a visszafogott boldogság…
– Ez így igaz, s ez szerintem természetes, hiszem ennyi
ember még soha nem ünnepelt. Csodálatos volt. Az egész

ciója versenyről versenyre javult. Képességeivel tisztában
voltunk, rövid távú, gyors ló. Nyugodt vérmérsékletű, ami a
telivéreknél elég ritka, s ez kulcsfontosságúnak bizonyult a
Vágtán is. Az elmúlt másfél hónapban a Hősök terén felépített pályához hasonló terepen treníroztuk a lovat. Gyakoroltuk a speciális kanyarokat, szögeket és a sebességet.
– A lóhoz választottátok a zsokét vagy a híres zsokéhoz a lovat?
– Németh Sanyi már korábban, mielőtt az idei Nemzeti Vágta szóba jött volna, az istállónkhoz szerződött. Már
tavaly is indult a versenyen, így természetes volt, hogy a
Telivér Farm színeiben száll nyeregbe. A sikeres zsokéhoz
választottuk a legoptimálisabb lovat.
– Egy Németh Sanyi kvalitású sikeres zsoké szakmai tudása és rutinja mennyivel segítheti a ló jobb teljesítményét? Az ő harmóniájukhoz milyen pluszt adhat
a képzett tréner?
– Minden az összhangon múlik! A zsokéknál a legfontosabb a nyugodtság, higgadtság, ami Sanyit jellemzi. Ő olyan
ember, aki kétszer is meggondolja, hogy mit cselekszik. Ez

Pálfi Nóra, a Telivér Farm Kft. tulajdonosainak képviselője nagyszerű előkészítő munkát végzett a siker érdekében. Szervezte és irányította a három város – Bácsalmás,
Dunakeszi, Szigetvár – látványos és méltó bemutatkozását,
miközben arra is volt ideje és energiája, hogy figyelemmel
kísérje a szakmai munkát. Ma már egy ország tudja, hogy
a Telivér Farm csapata nagyszerűen teljesített. Látványos
és rendkívül izgalmas versenyben hódították el a győztest
megillető trófeát, s emelhette magasba a díszes kardot Németh Sándor.
– Ez a siker is megerősített bennünket abban a meggyőződésünkben, hogy Magyarországon is érdemes lovakkal foglalkozni és pénzt fektetni a lósportba, mert megtérül.
Nemcsak anyagiakban, az emberek szeretetében is. Bizonyság erre az, hogy amikor kisütött a Nap és Fortuna is
mellénk állt, azonnal megteltek a lelátók. Ezrek sétáltak a
Vágta korzón, már a középfutamokat is nagy érdeklődés kísérte... A Telivér Farm lovainak és zsokéinak teljesítményét
dicséri, hogy mind a három várost első helyen vitték be a
középfutamba, ahol a fölényesen vezető Kovács Sanyi lova
elcsúszott a vizes pályán. Ez a sajnálatos bukás Dunakeszi
búcsúját jelentette. Sajnos Szigetvár sem jutott be a döntőbe, de szerencsére Németh Sanyi National Face nyergében
Bácsalmást bevitte, aminek nagyon örültünk. A többit már
mindenki ismeri – mondja boldog mosollyal az arcán…
Pálfi Nóra elmondta, a Telivér Farm Kft. ezt a győzelmet – melyet saját tenyésztésű lóval ért el – arra szeretné
felhasználni; Magyarország ismerje meg, hogy a vállalkozás hosszú évek óta eredményesen foglalkozik az angol
telivérek tenyésztésével a Sárbogárd Mindszent-pusztai
tenyésztelepén.
A győztes csapatnak gratuláló Kecskeméthy Géza
polgármesterrel együtt kívánjuk a Telivér Farm kollektívájának, hogy szakmai munkájukat koronázza siker, melynek
eredményeként egy Overdose kvalitású mén lássa meg a
napvilágot a vállalkozás sárbogárdi telepén…

VETÉSI IMRE
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24 órás foci
Kilencszázan futballoztak
Idén májusban jubileumi tizedik alkalommal került
megrendezésre a 24 órás foci gála a Radnóti Miklós
Gimnáziumban. Az évforduló alkalmából minden játékos mezére a 10-es szám került.
Az ötletgazda és egyben a főszervező is Majer
Tamás, a gimnázium tanára volt. Mikor az ötlet fogantatásáról kérdeztem elmondta, hogy nagyon szereti
a sportot és azon belül a futballt, a rendezvény létrejöttével pedig hagyományt szeretett volna teremteni
városunkban a sportcsarnok falain belül. A szervezésben minden évben hatalmas segítséget nyújt Krix
Judit, valamint ebben az évben a zökkenőmentes és
pontos lebonyolítást Fekete Anett valamint Erhardt
Zoltán is segítette.
Tulajdonképpen egy egész napon át tartó játékról
van szó, melyen idén közel száz csapat vett részt. A
társaságot erőviszonyokat figyelembe véve két részre
osztják, így alakul ki az 50 gólvágó és 50 gólvédő
nevet viselő, egymás ellen küzdő csapat. A csapatok
nevei állandóak, a mérkőzések tizenöt percesek, a
csapatok számától függően egy csapat 2-3 meccset
játszik.

Apróhirdetések
• Dunakeszi Barátság úton 2,5
szobás lakás bebútorozva kiadó.
Érdeklődni: 06-70-4272-526.
• Gyöngyöspatán központi helyen
gázfűtéses, fürdőszobás ház eladó.
Elérhetőségek: 06/37-326-078 és
06/30-439-18-43.
• Pilismaróton ártér-mentes üdülőövezetben 1200 m2-es telken
faház eladó. Iá.: 7,5 Mft. Tel.: 0670/328-5169.
• Építkezésből kimaradt gyeprács
áron alul eladó! Érd.: 06-30-34670-57.

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

A vetélkedés minden évben pénteken délben
veszi kezdetét a legkisebbek küzdelmével, majd őket
az idősebb korosztály követi, ekkor a régi diákoké és
az öregfiú csapatoké a játéktér. A huszonnégy óra
elteltével nem az egyes csapatok közül választják
ki a legügyesebbet, hanem a gólvágó illetve gólvédő
csapatok között hirdetnek eredményt.
A hagyományokhoz híven a focigálára idén is
meghívták a szervezők Dunakeszi város összes általános iskolájának, illetve a gödi és fóti iskolák válogatott csapatait is. Az elmúlt években olyan csapatok
is részt vettek a gálán, mint a Színészválogatott, a Ferencvárosi Torna Club vagy az Újpesti Torna Egylet
öregfiúk csapata.
A rendezvény volumenét illetően fontos tudni,
hogy látogatottsága minden esetben meghaladta az
ezerkétszáz főt, összesen kilencszázan futballoztak
a csapatokban.

A mérkőzéseken a bíráskodást a gimnázium testnevelői és tanárai vállalják, a rendezvény lebonyolításában mindenki külön díjazás nélkül vállal szerepet,
így az összes bevételt a mezek, tombolatárgyak beszerzésére tudják fordítani a szervezők.
Támogatók nélkül azonban nem lehetne megvalósítani az eseményt, ezért Majer tanár úr sport
iránti elkötelezettségének és szervezőmunkájának
köszönhetően külön köszönet illeti az esemény
szponzorait: Dunakeszi Város Ifjúsági és Sport Bizottságát, a VEKLA-5 Zrt-t, a Sir Brian Lovagi Éttermet,
a Partner Kft-t, a Wirepress Kft-t, a Más-Festékboltot,
a Donautax Kft-t, Dr. Németh Gábort és Dr. Borszéki
Pétert.
A rendezvény egész ideje alatt a rendfentartásért
és a zavartalan lebonyolításért a Bod-Reflex Kft. felelt.
LEGINDI TÍMEA
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LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztályban
szereplő Vasutas, jó szereplésével megnyerte a bajnokságot.
Eredmények:
Délegyháza-DVSE 1-2 (Rozinka 11-ből, Madar)
DVSE-Őrbottyán 4-0
(Rozinka, Gyetván A, Krukker, Lőrincz)
Bag-DVSE 0-1
(Erdélyi)
DVSE-Üllő 5-1
(Lőrincz, Rozinka, Gyetván Cs, Prukker, Erdélyi)
Örkény-DVSE 1-2
(Lőrincz, Prukker)
Ezzel a győzelemmel a Vasutas megnyerte a
bajnokságot. Gratulálunk!
DVSE-Biatorbágy 0 - 0

Tahitótfalu-Dunakeszi K 0-8
(Sütő 4, Balai 2, Váradi 2)
A második csapatuk
Visegrád-Dunakeszi K II 3-3 (Kalicz 2, Nagy Á)
Nagykovácsi-Dunakeszi K II 5-1
(Sintár B)
Dunakeszi K II-Solymár 1-6
(Balai)
Szigetgyöngye-Dunakeszi K II 5-2 (Kalicz, Sütő)
Dunakeszi K II.-Leányfalu 0-2
Üröm-Dunakeszi K II 0-7
(Dietrich 3, Kiss 2, Kajzinger, Kalicz)
Szefi-Dunakeszi K II 1-1
(Klausz)
Dunakeszi K II – Pille SC 5-0
(Dietrich 3, Sintár B, Oszlánczki)
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

Kinizsi első csapata a Pest megye II. osztályban küzd a pontokért:
Dunabogdány-Dunakeszi K 2-1
(Mezei)
Dunakeszi K – Vácrátót 4-0 (Sintár M 2, Dietrich 2)
Dány – Dunakeszi K 0-2
(Kulcsár, Sütő Z)
Dunakeszi K – Kisnémedi 4-1
(Ballai, Nagy L, Horváth I., Kovacsik)
Aszód – Dunakeszi K 2-2
(Balai 2)
Dunakeszi K- Kerepes 0-4

Horváth I. a góllövés előtt

Sporthírek röviden
KÉZILABDA
Az NB II Nyugati csoportjában a Vasutas férfi csapata folytatta jó szereplését és
nagyszerű bajnokságot zárt,
az 5. helyen végzett, méltó
az egyesület 60 éves jubileumához.
Pénzügyőr SE-DVSE 28-33 (Lengyel 8,
Szemenyei 8, Csuka 4, Baity 3, Juhász 2, Farkas 2, Kalmár 2, Ihász 2, Szőcs 1, Martisz 1)
DVSE-Budakalász 32-25 (Lengyel 8, Kalmár 6, Csuka 5, Szőcs 4, Juhász 3, Tóth 2,
Márton 2, Szemenyei 1, Martisz 1)
Tarján SE-DVSE 27-27 (Kalmár 7, Csuka
6, farkas 6, Lengyel 3, Szemenyei 2, Szőcs 2,
Ihász 1)
DVSE-Csömör 33-21 (Lengyel 6, Tóth 5, Juhász 4, Kalmár 2, Csuka 1, Farkas 1, Szőcs 1,
Kapocsi 1)
Dunaharaszti KSK-DVSE 24-31 (Kalmár
7, Lengyel 7, Csuka 4, Csákó J 3, Farkas 3,
Szemenyei 2, Juhász 2, Márton 1, Ihász 1, Mogyorósi 1)

Fényút Alapítvány rendezvénye
Fazekas Iskola indulóját játszották a legtöbbször…
A Vasutas pályán a Fényút Alapítvány harmadik alkalommal rendezte
meg atlétikai versenyét, melyen megjelent Dióssi Csaba alpolgármester. Vargáné Szalai Katalin a Fényút Alapítvány alapítója köszöntötte
a résztvevő sportolókat, és vendégeket.
Ünnepélyes megnyitón a gyerekek köszöntötték a Fazekas Mihály és a Körösi Csoma Sándor Iskola vezetőit, virággal és emléklappal. Összesen
18 versenyszámból 10-et a Fazekas Mihály Iskola nyerte meg. Meghívtak ﬁatal, sikeres sportolókat: Molnár testvéreket és Rádi Zoltánt.
Ez a rendezvény 7-12 éves hátrányos helyzetű gyerekeknek szólt
– mondta Vargáné Szalai Katalin.
Cél: az esélyegyenlőség biztosítása,
a gyerekek munkára nevelése, hogy
érezzék és tapasztalják munkájuk sikerét és eredményét, amiért megdolgoztak. A díjak: melegítő, hátizsák
és sporteszközök. Harmadik éve
Jancsikné Struve Katalin testnevelő
vezette le a versenyt, jó hangulat, és
a biztatásban sem volt hiány.
– Kik vesznek részt?
– Az elmúlt két évben csak négy
iskola vett részt, de az idén örömünkre a Szent István Iskola diákjai
is eljöttek, így száz gyerek vett részt.
Nagyon várták már az iskolák ezt a

programot, a gyerekek már zömében
ismerik és kedvelik.
– Milyen számban versenyeztek?
– A 40 és 60 méteres síkfutás, távolugrás, kislabda dobásban mérték
össze tudásukat. Korosztályonként
I. (7-8 évesek), II. (9-10) III. (11-12),
úgy rendeztük meg, hogy a győzteseknek az iskolájuk zenéjét játszottuk be, melynek nagyon örültek, hogy
győzelmükkel ők képviselhették iskolájukat.
– Támogatók?
– Szomorú vagyok, sajnos nincs
támogatója rendezvényünknek, tavaly és az idén is pályáztuk a Pest
megyei Sportszövetségénél, de nem

jártunk sikerrel.
– Díjazás?
– Az első három helyezett érmet,
és oklevelet kapott. A győztesek kupát vehettek át, a negyedik, ötödik
helyezettek pedig oklevélben és hátizsákban részesültek. Tulajdon képen,
minden gyerek díjban részesült.

60 m:
III. kcs.: Ferenczi Fanni , Kiss Bálint
Kislabdadobás:
I. kcs.: Rák Anna, belényesi Ákos
(Körösi)
II. kcs.: Tóth Zsuzsanna (Fazekas M.),
Szajka Zoltán (Szent I.)
III. kcs.: Vadkerti Petra,
Jávor Sebestyén (Bárdos L.)

Győztesek:

Távolugrás:
I. kcs.: Gerőházi Ágnes (Fazekas M.),
Szabó Zoltán (Bárdos L.)
II. kcs.: Kvarter Kyra, Csendes Ákos
(Fazekas M.)
III. kcs.: Horváth Dalma, Wágner János
(Bárdos L.)

A 40 és 60 méteres síkfutásban Fazekas Mihály Iskola tanulói győztek:
40 m:
I. kcs: Kónya Tímeia, Bodó Péter
II. kcs.: Kliment Dominika,
Kravter Bence

KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

KÉZILABDA
Az NB II-ben szereplő Dunakeszi Kinizsi KSE női
csapatának eredményei:
Dorog-Dunakeszi KSE 32-23 (Herédi E 5, Sziliczi
5, Földesi 5, Vincze 3, Kovács 3, Tasi 2)
Dunakeszi KSE-Pilisvörösvár 20-32 (Herédi E 7,
Földesi 5, Szabó 2, Deézsi 2, Vincze 2, Horváth 1,
Herédi B 1)
Malév-Dunakeszi KSE 35-24 (Sziliczi 5, Herédi E 4, Vincze 4, Szabó
3, Kartali 3, Herédi B 2, Kapella 2, Vesztergom 1)
Dunakeszi KSE-Budakalász 16-32 (Vincze 5, Herédi E 4, Sziliczi 3,
Horváth 3, Földesi 1)
Láng SK-Dunakeszi KSE 27-21 (Herédi E 9, Vincze 7, Szabó 3,
Herédi B 1, Sziliczi 1)
Dunakeszi KSE-Kodolányi 13-45 (Tasi 3, Szabó 3, Kovács 2, Herédi
E 2, Horváth 2, Sziliczi 1)
Esztergom-Dunakeszi KSE 31-28 (Herédi E 8, Földesi 5, Sziliczi 3,
Herédi B 3, Kovács 3, Kartali 3, Vincze 1, Tasi 1, Horváth 1)
Bajnokság befejeződött, a csapat a 12. helyen végzett.
SOLYMOSI LÁSZLÓ

UGRÁLÓKÖTÉL
Batta Csillag aranyérmes
A Széchenyi István Iskola ugrálókötél versenyzői, Zalaegerszegen ott voltak az Országos Diákolimpián és nagyszerű eredményeket értek el, Joó Judit tanárnő vezetésével.
Eredmények, egyéni:
1. Batta Csillag, 2. Kurtz Tímea és Berekszászi Ivett. A
formációs csapat második helyen végzett, tagjai: Batta Csillag, Agárdi Zsófia,
Borzi Zsófia, Kupai Alexandra.
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Gáspár Rezső
(1946. II. 16. -2009. IV. 28)
Fiatal korától sportolt, labdarúgásban a Vasutas iﬁ csapatában szerepelt. Azután áttért a sakkra, és évtizedeken keresztül nagy szenvedéllyel űzte. A Dunakeszi Kinizsi csapatvezetője volt 1989-2002 között. Csupa szív játékos volt, mindig
sportszerűen küzdött és eredményeivel elismerést vívott ki.
Sokáig a Dunakeszi Kinizsi játékosa volt, utóbbi években az
Alagi Diák Sakk Klub csapatában játszott, edzéseken szívesen
adta át tudását a ﬁatal sakkozóknak. Mindig lehetett rá számítani, igazi sportember volt. Emlékét megőrizzük.
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ, ALAGI DSK ELNÖKE

Apróhirdetések
• Látnok-jósnő. Telefon: 06-30/350-95-65.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmennyezetek építése, stb. 30-3864-456.
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-,
laminált- padlólerakást, csiszolást, lakkozást,

javítást. Telefon: 06-70-505-1177.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliatakarással, akár azonnali kezdéssel.
Telefon: 20/442-9570, 06-1/369-6674.
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a négycsillagos
Hotel „M”-ben. Bővebb információ: 06-52/557050, www.hotel-m.hu
• Cronos Társkereső Iroda Dunakeszin, Barátság út 35. fszt. Találja meg Ön is a párját!

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

06-20/566-5047, előzetes időpont egyeztetés:
14 órától.
• Dunakeszin, Barátság úton, Dunára néző,
VI. emeleti 35 nm-es,1,5 szobás, szép állapotú,
parkettás, tehermentes öröklakás 8,3 M ft-ért
eladó. Tel.:06 309 504-551.
• Rádon a faluban,11.170 nm-es, LK1-es, 12 db,
4 lakásos társasház építésére alkalmas telek
85 M Ft-ért, céggel együtt eladó (víz, gáz, vill.

van.) Tel.: 06 309 504-551.
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás.
Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő,
homok, sóder, termőföld szállítás billenős
gépkocsival. Állandóan hívható:
06-30-623-1481, 27-337-353.
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával,
kosaras daruval, elszállítás megoldható!
Tel.: 27/337-353; 30/463-4070.

