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Görgő G48 5 db fémgörgővel (2 db/kapu) 4.999,- Ft/db
Felfutó görgő 21/48/3,5 mm 2.990,- Ft/db
Fogadó konzol 22/48 2.990,- Ft/db
SZETT ÁR  ÖSSZESEN: 24.968,- Ft bruttó

Profil-C szelvény C60x60x4 mm spec. hossz.: 6000 mm 15.900,- Ft/szál
Görgő G4-60/4mm 5 db fém görgővel (2 db/kapu) 9.029,- Ft/db
Felfutó görgő 21/60/4,0 mm 4.220,- Ft/db
Fogadó konzol G22 4.220,- Ft/db
Felső ütköző saválló 23/60 3.000,- Ft/db
SZETT ÁR ÖSSZESEN: 45.398,- Ft bruttó

tímár  VaskErEskEdElmi  kft.  fót, galamb József u. 1. ipari Park (volt barackos területe) tel.: 27/359-902

Építkezik?  Felújít?  Tervez?
„Megújuló energiák alkalmazása az épületgépészetben"

Működő rendszerek megtekinthetők a bemutatóteremben!

címmel a

ELŐADÁST szervez

Előadóink bemutatják a napkollektoros, hőszivattyús 
és pellet fűtésű rendszerek alkalmazását.

Ritkán tárgyalt kérdések a tervezéstől a kivitelezésig.

minden hónap 
utolsó péntekén szakmai nap, 
szombatonként közönségnap.

 ÚSZÓ-
KAPU
AKCIÓ!

ÚSZÓKAPU PROFIL 4,5 méter nyílásra, maximum 500 kg önsúlyig

www.timarvasker.hu
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V árosunkban régi hagyomány 
a pedagógusok köszöntése. 
Ezúttal, 12. alkalommal jú-
nius 4-én délutánra várták az 

ünneplőket a Radnóti Miklós Gimnázi-
umba, ahol elismerések átadására, ünne-
pi műsorra s végül kötetlen beszélgetés-
sel egybekötött fogadásra került sor. Az 
ünnepségen megjelent Kecskeméthy Géza 
polgármester, Kárpáti Zoltán, a közmű-
velődési és közoktatási bizottság elnöke 
és Lőrincz András osztályvezető. 

Köszöntőjében Langmayer Katalin főta-
nácsos emlékeztette a megjelenteket, hogy 
hazánkban először 1952. június 7-én ünne-
pelték meg ezt a napot. S az UNESCO va-
lamint a Nemzetközi Munkaügyi Szerve-
zet 1996-ban ugyanezen a napon fogadta el 
a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragra-
fusból álló határozatot. „Hálás szavakkal 
beszélünk azokról, akik értelmet „nyitogat-
nak” és vállalják, hogy népes „családokat” 
neveljenek. Mindig elölről kezdik, mert ki-
repül a repülni vágyó fióka és jön helyette 
új, más”, fogalmazott a főtanácsos. 

Ünnepi beszédet Kollár Albin nyugalma-
zott iskolaigazgató mondott. Bevezetőjében 
arról szólt, hogy bár már nem gyakorló pe-
dagógus, mégis mindig öröm számára, ha 
a város diákjainak sikereiről értesül. Idén 
is számtalan országos és megyei verseny 

győztesei, kitüntetettjei, kulturális esemé-
nyek főszereplői voltak a dunakeszi gye-
rekek. Ezután rendhagyó módon a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 2002/2003-
as évkönyvéből olvasta fel egy volt diák, je-
lenleg MALÉV pilóta, Vörös Zoltán megha-
tó visszaemlékezését egykori iskolájára.

Dióssi Csaba alpolgármester, országgyű-
lési képviselő, aki e napon a parlament ün-
nepi trianoni emlékülésén vett részt, levél-
ben köszöntötte az ünneplőket. A levelet 
Lőrincz András olvasta fel. 

„Ma, amikor a kultúra, a tudás minden 
egyes apró darabjáért meg kell küzdenünk, 
amikor a tanulás már nem számít általános 
életcélnak a fiatalok körében, különösen 
nagy tisztelet illeti meg a pedagógus társa-
dalmat. Az írás, olvasás, számolás megta-
nítása szinte részfeladattá vált, hiszen a tár-
sadalom az iskolák vállára helyezte a legna-
gyobb, legnehezebb feladatokat, amit csak 
képzelni lehet: a szocializációt, a társadal-
mi szerepvállalás elsajátítását, és nem utol-
sósorban  az egyre gyakoribb devianciák 
kezelését. Társadalmunk anomáliái, meg-
oldatlan problémái mind-mind ott tornyo-
sulnak pedagógusaink előtt. 

Véleményem szerint az elmúlt időszak-
ban ezen problémák kezelésében magukra 
maradtak a pedagógusok, már már lehetet-
lenné vált a nevelési munka ellátása. Mint 
sok mindenben, ebben is változtatni kell. 
Két új, a pedagógusokat érintő törvényja-
vaslat nemsokára elfogadásra kerül. Ezután 
bárki bántalmazni mer egy nevelőt, sokkal 
súlyosabb büntetésre számíthat, és a gyer-
mekek iskolakerülése is szigorúbb követ-
kezményeket von maga után…

Önök múltunkat, jelenünket és legfőkép-
pen jövőnket tartják kezükben. Az embe-
riség legnagyobb kincse bízatott Önökre 
és hiszem, hogy ennek szellemében végzik 
majd a jövőben is munkájukat.”

Megható pillanatok következtek. Dísz-
diplomás pedagógusokat köszöntött Ko-
vács Gáborné, a Fazekas Mihály Általános 
Iskola igazgatója. Felidézte egykori tanító 
nénije, Mária néni alakját, pedagógus pá-
lyafutását meghatározó egyéniségét. Majd 
arról szólt, hogy a most díszdiplomás pe-
dagógusok akkor gyakorolták hivatásukat, 
amikor nem volt könnyű tanárnak, tanító-
nak lenni. „Ahhoz a pedagógus generáció-
hoz tartoznak, akik a legnehezebb időkben 
is fenntartották és továbbadták azokat az 
évszázados értékeket, amelyek, ha kellett, 
megmaradásunkat szolgálták, ha kellett, 
jövőnkhöz nyújtottak szellemi és erkölcsi 
hátteret”, fogalmazott az igazgató asszony.

Ezt követően Kecskeméthy Géza okle-
velet adott át a 70 éve diplomázott Kőfal-
vi Miklósnénak és az 50 éve diplomát szer-
zett Bódis Rózsának. Emléklapot vehetett át 
Czermann Mihályné Baba néni – húsz éven 
át a 2. számú óvoda vezetője – 80. születés-
napja és pedagógusi pályafutásának 60. év-
fordulója alkalmából.

A Széchenyi István Általános Iskola tan-
testülete az intézmény fennállásának 100. 
évfordulója alkalmából az elmúlt ötven 

Évről Évre visszatÉrő ünnep június 7-e, a Pedagógus naP. KöszöntjüK az óvónőKet, tanító-
Kat, tanároKat szíves szóval, csoKor virággal. a diáKoK e napon nem tartanaK a felelÉstől, a 
szülőK – KözeledvÉn a tanÉv vÉge – megKöszöniK az egÉsz Évi fáradtságos munKát. de csaK e 
napon jár a mosoly, a Köszöntő szó? járna minden nap, hiszen KicsinyeKet, nagyobbaKat s a 
felnőttKor KüszöbÉhez KözeledőKet nap mint nap neveliK, oKtatjáK, új, Életre szóló ismereteKet 
adnaK át, KÉszítiK őKet a nagy próbatÉtelre, a felnőtt Életre.

KÖZÉlEt

Köszöntjük
pedagógusainkat

„Hogy egy kicsit jobb legyen a világ…”

… a pedagógus pálya ünnepi pillanata…

Gratuláció a Lenau-díjas Kardos Mártának



EmlÉKEZÉs

EMléKEZéS 
PANDur JóZSEFrE

Pandur József idÉn lenne száz Éves. az Évforduló alKalmá-
ból május 13-án ünnepsÉg KeretÉben emlÉKezteK meg az egyKori 
KÉmia – matematiKa szaKos tanárról És igazgatóról isKolájá-
ban, a szent istván általános isKolában a család, a volt Kol-
lÉgáK És diáKoK, az isKola jelenlegi tanulói És vezetői, illetve 
városi vezetőK, KÉpviselőK És intÉzmÉnyvezetőK rÉszvÉtelÉvel. 

évben tevékenykedő tanítókat, tanáro-
kat terjesztett fel elismerése. Lengyel Ist-
ván művésztanár ez alkalomra készí-
tett emlékplakettjét adományozták Ba
logh Ilonának, Balla Istvánnénak, Fejős 
Pálnénak, Jeney Zsigmondnénak, Job
bágy Pálnénak, Paszulyka Györgynének 
valamint Horvátné Molnár Mariannak.  

Közel négy évtizedes elkötelezett mun-
kájáért Pedagógus Szolgálati Érdemér-
met vehetett át a polgármestertől Juhász 
Ilona, a Kőrösi iskola pedagógusa. 

A német kisebbségi önkormányzat ál-
tal, a német nyelv kiemelkedő oktatásá-
nak elismerését jelentő Lenau-díjat Kar
dos Márta, a Radnóti gimnázium taná-
ra vehette át Kecskeméthy Gézától. Mél-
tatásában Windhager Károly elnökségi 
tag kiemelte, hogy 36 éve tanítja a német 
nyelvet, diákjai rendre nagyszerű ered-
ményeket érnek el nyelvi versenyeken.

Négy éve alapította a polgármester az 
Év pedagógusa elismerést, melyet ez al-
kalommal Juhász Ilonának a Kőrösi isko-
la, Csomós Mihálynénak a Fazekas iskola, 
dr. Juhász Jánosné a Nevelési Tanácsadó 
pedagógusának, valamint Oláhné Juhász 
Évának, az Alagi Tagóvoda vezetőjének 
ítélték oda.

A jó hangulatú ünnepséget – melyen 
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola ta-
nárai és diákjai adtak színvonalas mű-
sort – Emerson, amerikai költő, esszéis-
ta gondolataival zárta Langmayer Kata
lin. „Gyakran és sokat nevess, vívd ki az 
emberek tiszteletét és a gyermekek szere-
tetét;… Próbálj tenni azért, hogy egy ki-
csit jobb legyen a világ, ha itt hagyod… 
Ha csak egyvalakinek könnyebb, mert Te 
éltél, már megérte.”

Katona M. István
A szerző felvételei
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„S halandó gyarlóságai között  
csupán maga az ember halhatatlan.” 

Garai Gábor: Bizalom

Kollár Albin és Kovács Gáborné beszédet mond

Köztisztelet övezi a város pedagógusait

E ich László igazgató köszöntötte a közel száz 
résztvevőt. Elmondta, hogy ez évben ki-
emelt program volt Pandur József emléké-

nek megőrzése, melynek keretében egy kémia tan-
termet is elneveztek az egykori igazgatóról. Az ün-
nepi beszédet az iskola diákjainak műsora követ-
te. Hernádi Anna (7/b) Garai Gábor: Bizalom című 
versét szavalta el, majd a Kicsinyek kórusa egy nép-
dalcsokrot adott elő. Ezt követően Pandur Józsefre 
családtagjai, volt kollégái és diákjai emlékeztek. 

Pandur Ildikóval nagypapája gyakran megosz-
totta tanítói élményeit. „Mindig azt mondta, hogy 
a tanításhoz 3 dolog kell: szeretni kell a gyereke-
ket, szeretni kell tanítani és felkészültnek kell len-
ni, vagyis tudni kell tanítani.” Pandur József iga-
zi tanító volt, de nem csak az iskolában. „Példájá-
val tanított minket és mindenkit. Életszeretetre, 
fiatalságra, tudásszomjra.” Érdeklődése rendkí-
vül széleskörű volt: kántorként orgonált, kórus-
ban énekelt, méhészkedett, egész életében ver-
seket írt és gyakran festett is. Fejszámoló volt és 
a játékokat is nagyon szerette. Az általa gyűjtött 
helytörténeti krónikák várostörténeti szempont-
ból meghatározók. Soha nem öregedett meg. Így 
vallott erről: „az ember szíve egy nap alatt any-
nyi energiát fogyaszt, hogy egy liftet a 10. emele-
tig vinne fel. Az én szívem annyi energiát termel, 
hogy egyszer egy liftet a földtől a holdig emelne 
fel”. Pandur József dédunokája, Hanna, idén kez-
di az iskolát. A legtöbb, amit édesanyja kívánhat 
neki, hogy „olyan tanítója legyen, mint Pandur 
József volt.” 

Az ünnepség szervezője, Pandur Györgyné, 
Pandur József menye a bővebb család nevében em-
lékezett. „1935-ben apósom ifjú szívvel, lelkesedés-
sel érkezett Dunakeszire, ahol fiatal kollégáival ta-
nítani kezdett”. (A volt tanítótársak nevének fel-
sorolásakor a közönség lelkesen nosztalgiázott). 
1947–60 között már iskolaigazgató volt. „Bizton 
mondhatom, életét hivatásának szentelte, megelé-
gedett, szép éveket élt”.

A jelenlévő volt kollégák is nagy elismeréssel és 
szeretettel emlékeztek. 

„Olyan megbecsülést érdemlő ember volt, amit 
kevesekről lehet elmondani. Segítőkész volt és pél-
dát mutatott emberségével, pedagógiai munkájá-
val.” – mondta el Marton Kató. 

Molnár Lajosné Éva Pandur József egyik igazga-
tó utóda volt. Beszédében kihangsúlyozta az akko-
ri fiatalok közti összetartást, a kultúrélet közpon-
ti szerepét és egymás munkájának megbecsülését. 
Pandur József igazgatói tevékenysége példa volt 
előtte. „Nagyon sokat tanultunk tőle mindannyi-
an. Jó volt vele lenni, a segítségére mindig lehetett 
számítani. Tetszett, ahogy az embereit irányítgat-
ta. Mindig arra gondoltam, hogy úgy kellene csi-

nálni, ahogyan ő is.” 
Szakáll Lászlóné is szép élményeket őriz az ak-

kori közösségi életről. Egy kis ideig ő és férje 
Pandur Józseffel és feleségével éltek egy fedél alatt. 
„Életemnek a legszórakoztatóbb időszaka volt. 
Iluciékhoz mindenki betérhetett, elmondhatta bú-
ját-baját. Szegényen éldegéltünk, de nagyon so-
kat nevettünk, együtt étkeztünk és szórakoztunk. 
Nagy szeretettel gondolok rájuk mindig.” 

„Pandur József mindig kiállt értünk, mint egy 
családtag, egy jó apa” – mesélte Zsuzsa, aki testne-
velő volt az iskolában. „Amikor egy diák véletlenül 
az egyik órán eltörte a lábát, és a nővére felhábo-
rodva jött, Jóska bácsi pillanatok alatt leszerelte és 
megvédett engem. Sose felejtem el. Szeretettel em-
lékszem, jó volt itt tanítani.”

A volt diákok közül Kundlya János egy négytusa 
országos döntőbeli futását elevenítette fel, mikor 
„Józsi bácsi” fogadva arra, hogy diákja győz, egy 
kalap fruttit nyert. „1958-ban megnyertük az or-
szágos bajnokságot, az összes szocialista ország 
versenyében pedig harmadikok lettünk. Mi akkor 
a Józsi bácsitól szeretetet, megbocsátást és ember-
séget tanultunk. Lehet, hogy neki köszönhetem, 
hogy tanár lettem.”

 „Jóska bácsi nem volt olyan szigorú, nem szidott 
meg senkit. Mindenkit csak bíztatott, minden gye-
reket ismert név szerint, tudott róluk mindent.” – 
mesélte Büsanek Klára. Egy magyarkúti felső tago-
zatos iskolakiránduláson „Jóska bácsi” a vihar előtt 
mindenkit biztos helyre terelt. Ő volt az utolsó, aki 
bement, és becsukva az ajtót ezt mondta: „Na, most 
már minden gyerek itt van, jöhet a vihar.” 

„Ma már nem úgy tanítanak, ahogy Pandurék 
tanítottak. Egyszer bejött történelem órára helyet-
tesíteni. Dallamos volt, amit előadott, fülbemászó. 
Megmaradtak a dolgok. Ő valóban tanító volt.” – 
emlékezett Száraz György. 

Pandúr József egykori iskolája ma „a hagyo-
mány, az együttműködés és a modern tudás isko-
lája”. „Nem véletlen, hogy a hagyomány az első” – 
mondta el Eich László igazgató, Pandur József je-
lenlegi utóda. „Erre a hagyományra nagyon büsz-
kék vagyunk és mindazokra a kollégákra, azokra a 
tanítványokra, akik itt dolgoztak és tanultak. Sze-
retnénk megőrizni az itteni emlékeket, a családias-
ságot. Annál nagyobb megtiszteltetés nem is érhet, 
minthogy eme nagy múltú, száztizenhárom éves 
iskolának lehetek a vezetője.” 

Pandur József idén lenne száz éves. Családja, is-
kolája, városa, egykori kollégái, diákjai és minden-
ki, aki ismerte szívében őrzi „Jóska bácsi” emlé-
két: a példás családapáét, a szerető nagyapáét, a ki-
emelkedő tanító- és igazgatóét, segítőkész kollégá-
ét és az igaz barátét.

Aradi Rebeka
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Dióssi Csaba: Az új Országgyűlés
azonnal munkához látott

KÖZÉlEt

A nagy meleg ellenére sokan jöt-
tek el a régi temető melletti 
helyszínre. Az eseményt Papp 
Miklós parókus nyitotta meg, 

aki elmondta, milyen nagy öröm a templom 
épülése a görög katolikusok számára. Külön 
köszöntötte Dióssi Csaba országgyűlési kép-
viselőt, Kocsis Fülöp görög katolikus püspö-
köt, Dr. Beer Miklós római katolikus püs-
pököt, Kurdics József plébánost, a megjelent 
papnövendékeket, Kliment Géza és Kovács 
László önkormányzati képviselőket, akik 
kezdettől fogva támogatták a kezdeménye-

zést. Papp Miklós beszédében megköszön-
te Kecskeméthy Géza polgármesternek - aki 
betegség miatt nem tudott megjelenni - és a 
város vezetőségének, hogy a telek adomá-
nyozásával és az ígért támogatásokkal hoz-
zájárulnak az építkezés megvalósulásához.

A köszöntő után a Szent Kereszt Köz-
ponti Görög Katolikus Kórus énekelt, 
Gugló Tamás vezényletével. A kórus kü-
lönlegessége, hogy Kocsis Fülöp püspök 
kezdeményezésére jött létre, és tagjai az 
egész országból érkeztek. Előadták töb-
bek között Rimszkij Korszakov Mi atyánk 
című művét és egy görög bizánci himnuszt 
is. A műsor alatt lehetőség volt a felfrissü-
lésre, a görög katolikus közösség üdítővel, 
süteménnyel, salátával és hidegtállal várta 
a megjelenteket.

Az ének után Dr. Beer Miklós püspök 
mondott köszöntőt. „Az alapkőletétel 
olyan, mint a hajnalpír. Összeköti az éjsza-
kát a nappallal, a sötétséget a világosság-
gal.” Kiemelte, hogy az alapkőletétel a kez-

det, innen még sok munka vezet a temp-
lom felépítéséig, de mindenképpen öröm-
re ad okot, hogy a munka megkezdődött. 
A beszéd után a püspök és a római katoli-
kus egyház papjai távoztak, hogy megtart-
hassák templomaikban az Úrnapi körme-
netet.

Ezután Bisztrai Tibor mondott beszédet 
a város nevében, aki elmondta, hogy egy 
új templom épülése reményt és lelki erő-
forrást adhat Dunakeszi, Fót, Vác, Göd la-
kóinak, hisz ez a templom az egész térség 
görög katolikus közösségének menedéke 
lesz. Kiemelte, hogy a város a korábbi ígé-
retét meg fogja tartani, és lehetőségeihez 
mérten támogatni fogja az építkezést.

A köszöntőket követően Kocsis Fülöp 
püspök elhelyezte az alapító okiratot, enge-
délyeket, templomtervet, és emléklapokat 
tartalmazó alapkövet, majd szertartás ke-
retében megáldotta, ami után kötetlen be-
szélgetés és agapé várta a megjelenteket.

Szabó Katalin

ElhElyEZTéK AZ éPülő GöröG  
KATOliKuS TEMPlOM AlAPKöVéT

a váci egyházmegye görög KatoliKus KözössÉgÉneK rÉgi álma vált valóra. püspöKi szertartás 
KeretÉben június 6-án, szombat dÉlután helyeztÉK el az Épülő görög katolikus temPlomuk 
alaPkövét. a szent pÉterről És szent pálról elnevezett templom a barátság út És a 2-es főút Ke-
reszteződÉsÉnÉl fog állni.

Az áprilisi parlamenti vá-
lasztások után megala-
kult új Országgyűlés 
Dióssi Csabát, Pest me-

gye 3. számú választókerületének 
országgyűlési képviselőjét bevá-
lasztotta a Gazdasági és Informa-
tikai Bizottságba. A Fidesz-KDNP 
színeiben egyéni mandátumot nyert 
képviselő a választókerületben vég-
zett munka mellett aktív szerepet 
vállal az Országgyűlés egyik legje-
lentősebb bizottságában. 

A lapunknak nyilatkozó politi-
kus elmondta, hogy az új Parlament 
megalakulását követően intenzív 
jogalkotási tevékenységhez látott. 
Ennek eredményeképpen az elmúl 
rövid idő alatt igen jelentős jogsza-
bály módosításokra került sor.

Dióssi Csaba kiemelte, hogy az 
Országgyűlés elsők között módosí-
totta az Alkotmányt, mellyel a par-
lamenti képviselők számát a koráb-
bi 386 főről 200 főre csökkentette és 
rögzítette, hogy a kisebbségeket leg-
feljebb 13 kisebbségi képviselő kép-
viselheti az Országgyűlésben. 

Jelentős módosításra került sor a 

családok támogatásáról szóló 1998. 
évi LXXXIV. törvénynek, valamint 
a gyermekek védelméről és gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvénynek a tankötelezett-
ség teljesítésével összefüggő mó-
dosításáról. Az elfogadott jogsza-
bály-módosítás egyik lényeges ele-
me, hogy az iskoláztatási támoga-
tás elvesztését jelentené, ha a szülő 
nem tesz eleget annak a kötelezett-
ségének, hogy gyermekét iskolába 
járassa. 

Fontos törvényt alkotott meg az 
Országgyűlés, amelyben a közterü-
leti parkolás jogi szabályozása kö-
rül kialakult korábbi káoszt szün-
tette meg. Ennek a lényege, hogy a 
korábbi gyakorlattal ellentétben a 
jövőben a közterületi parkolással 
kapcsolatos feladatok és jogosítvá-
nyok közvetlenül az önkormányza-
tokat illetik meg elkerülve ezzel a je-
lenleg működő rendszerekből adó-
dó elszámolási és egyéb jogi problé-
mákat. A másik jelentős jogszabály 
módosítás a parkolással kapcsolat-
ban, hogy a közterületi parkolási díj 
legmagasabb mértékét a mindenko-

ri 95-ös benzin átlagárának kétsze-
resében határozták meg.

A Parlament megalkotta a ma-
gyar állampolgárságról szóló tör-
vény módosítását, amelynek lénye-
ge, hogy egy egyszerűsített eljárást 
vezet be meghatározott esetekben a 
magyar állampolgárság megszerzé-
sére. E szerint ennek az egyszerűsí-
tett eljárásnak a keretében kaphat-
nak magyar állampolgárságot azok 
a határon túli magyarok, akik iga-
zolni tudják, hogy felmenőjük ma-
gyar állampolgár volt. 

Az 1920. június 4-én aláírt tria-
noni békediktátum kitörölhetetlen, 
máig feldolgozatlan nyomot hagyott 
Közép-Európa nemzeteinek tudatá-
ban, s generációk óta a régió törté-
nelmének és politikai eseményeinek 
közvetlen vagy közvetett befolyáso-
lója. Emiatt az Országgyűlés jog-
szabályba foglalta, hogy a trianoni 
békeszerződés aláírásának napja a 
Nemzeti Összetartozás Napjaként 
emlékezünk meg.

A fentieken túlmenően számos 
törvényjavaslat, jogszabályokat mó-
dosító javaslat vár még döntésre a T. 

Ház napirendjében. Ezek közül ki-
emelendő még, a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény és a polgármesteri tisztség el-
látásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszte-
letdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tör-
vény módosításáról, valamint az eh-
hez kapcsolódó Alkotmánymódosí-
tásról szóló törvényjavaslat.
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z országot sújtó hatalmas árvizek okoz-
ta mérhetetlen károk és emberi szenve-
dések enyhítése érdekében a dunakeszi 
Polgármesteri Hivatal dolgozói gyűjtést 

szerveztek Kecskeméthy Géza polgármester támoga-
tásával. Az elhatározást gyors és határozott tett követ-
te. A városházi dolgozók személyenként – átlagosan 
– ezer forinttal igyekeztek enyhíteni a nehéz helyzet-
be került honfitársainkon. A polgármester úr titkársá-
gáról, Csonka Ilona, az egyik legnagyobb természeti 
katasztrófát átélt település, Edelény polgármesterével 
vette fel a kapcsolatot. Molnár Oszkár örömmel fo-
gadta a dunakesziek felajánlását, aki elmondta, hogy 

az emberi segítség mellett palackozott ivóvízre van 
legnagyobb igény a borsodi városban. 

A közel százezer forintos adományból vásárolt ivó-
víz készlettel és Szalay Mihály vállalkozó által felaján-
lott 100 kilogramm dunakeszi kenyérrel felkerekedett 
Dr. Molnár György osztályvezető és Juhász Krisztián 
gondnok, hogy elvigye Észak-magyarországra a vá-
ros támogatását. Edelényben a hatalmas víznél talán 
csak a helyiek köszönete volt nagyobb… 

A városházi dolgozók összefogása után az önkor-
mányzat képviselő-testülete is erkölcsi kötelességé-
nek tartja, hogy gyűjtést szervezzen – tájékoztatta 
lapunkat Kecskeméthy Géza polgármester. A város-

atyák kérik Dunakeszi polgárait, hogy – akik tehe-
tik – adományaikkal segítsék az árvíz sújtotta terüle-
ten élőket. A gyűjtést a polgármester titkársága koor-
dinálja, ezért kérik az adományozókat, hogy a 06- 
27-341-303-as telefonszámom érdeklődjenek a 
részletekről. – A bajbajutottak nevében is mondha-
tom, hogy nem kérünk nagy összeget – hangsúlyoz-
ta Kecskeméthy Géza. – Ha valaki ezer vagy „csak” 
néhány száz forinttal is hozzájárul honfitársaink meg-
segítéséhez, már sokat tett a nemzeti összefogás, a 
rászorulók támogatása érdekében – fejezte ki remé-
nyét. 

V. I.

KüZDElEM 
A VíZZEl

AKtuális

A Városunkban is hasonló víz-
szintre számítottak az ön-
kormányzat vezetői és a víz-
parti ingatlanok tulajdono-

sai. Kecskeméthy Géza polgármester júni-
us 4-én, a Duna sor északi végénél, a vízzel 
elárasztott Rév átkelő mellett tartott sajtótá-
jékoztatót a kialakult helyzetről. A vízpar-
ti ingatlanokat ekkor már csak a Liget utca 
felől lehetett megközelíteni. A polgármes-
ter jelezte, hogy a Duna vízszintje várhatóan 
nem éri el a 2006-os magasságot. 

Az ott élő lakosság mellett az úgyneve-
zett „vizes kerti” ingatlanok tulajdonosait 
is felszólították, hogy értékeiket szállítsák 
biztonságos helyre. A Duna-parton meg-
húzódó hajléktalanoknak azt tanácsolták, 
hogy máshol keressenek tartózkodási he-
lyet, mert a hirtelen érkező, 50-60 cm ma-
gas árhullám az életüket is veszélyezteti. 

A polgármester a rendhagyó sajtótájékoz-
tatón beszámolt arról is, hogy a magas víz-
szint és a levonuló hordalék miatt a dunai 
komp nem közlekedik. Kecskeméthy Géza 
a helyszínen konzultált a közműszolgálta-
tók, a Közüzemi- és Komplex Kft. vezető 
munkatársaival, a városi rendőrkapitány-
nyal, a polgári védelmi ügyintézővel a vár-
ható feladatokról. – A védekezéshez szük-
séges zsákot és homokot az önkormányzat 
biztosítja. Természetesen, ha a helyzet meg-
kívánja, akkor munkagépek átcsoportosí-
tásával, az önzetlen segítők mozgósításával 
védjük meg a lakosság értékeit – jelentette 
ki június 4-én a polgármester.

A Duna szintje óráról órára emelke-

dett... Az árhullám ellepte a kerékpárutat, 
a Duna-parti sétányt és az oda nyíló ingat-
lanok bejáratát. Méteres víz áztatta a Rév 
kikötő pénztárát, a kompkikötőnél épülő 
üzlethelyiséget… 

De szerencsére „csak” a Duna soron 
kényszerültünk komoly árvízi védekezésre 
– jelentette ki a polgármester négy nap eltel-

tével. - Az idei árhullám 40 
centivel volt kisebb, mint a 
2006-os vízszint. Reméljük, 
hogy amilyen gyorsan emel-
kedett a Duna, ugyanilyen 
intenzív lesz az apadás is – 
bizakodott. Kecskeméthy 
Géza a tapasztalatokat ér-
tékelve elismeréssel szólt a védekezésben 
résztvevők önzetlen segítségéről, az ingat-
lantulajdonosok példás helytállásáról. 

A vízparton járva, megtudtuk, érkeztek 
segítő kezek a város távolabbi területiről is. 
Töltötte és hordta a homokzsákokat a kör-
zet két önkormányzati képviselője, Aszta-
los Armand és Dr. Váczi Árpád is, akikkel 

együtt építette a védőgátat a „névtelen” se-
gítők sokasága. A védekezés irányításában 
résztvevő Erdész Zoltán alpolgármester ke-
nuval ingázott a vízzel elzárt ingatlanok 
között.     

Az idei árvíz – noha a 2. számú főút és 
a Duna meder között – egészen a volt ház-
gyárig elöntötte a mezőgazdasági földeket, 
de nem csapott át az úton. – Nem volt ve-
szélyben a lakosság élelmiszer ellátása, a 
kereskedelmi egységek zavartalanul mű-
ködtek – nyugtázta a polgármester. 

Kecskeméthy Géza szerint a természet 
erőivel vívott küzdelemben nem a néhány 
milliós árvízi védekezés a legjelentősebb 

költség, hanem az 
utóbbi időben gyak-
ran ismétlődő nagy 
mennyiségű csapa-
dékvíz okozta kárel-
hárítások. - A csapa-
dékvíz elleni védeke-
zés sok tízmillióval 
terheli a város kasz-
száját – hallhattuk a 
polgármestertől, aki 
reményét fejezte ki, 
hogy a Duna-parti 

ingatlan- és üzlettulajdonosok élete rövid 
időn belül újra visszatér megszokott nyu-
godt kerékvágásba. 

A Duna folyamatosan apad, csütörtök 
esti lapzártánk idején Budapestnél 767 
centiméter volt a folyó vízszintje… 

Vetési Imre

a dunán vÉgig vonuló hatalmas árhullám du-
naKeszit június első napjaiban Érte el. a vízügyi 
szaKhatóságoK előrejelzÉsei az áradás Kez-
detÉn azt prognosztizáltáK, hogy BudaPest-
nél várhatóan 815 centiméternél tetőzik 
maJd a duna. 

a
GyűJTéS  A Z  árVíZK árOSulTAK  JAVár A
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A város északi peremén látvá-
nyosan fejlődő szolgáltató cent-
rumban elsőként a terület in-
gatlanfejlesztését megvalósító 

Partner Csoport impozáns irodakomple-
xuma épült fel. A tudatos fejlesztésnek kö-
szönhetően a 2. számú főút mentén maga-
sodó pénzügyi, gazdasági centrum szom-
szédságában ma már ott sorakoznak a 
zöldmezős beruházásként megvalósított 
vállalkozások. Szabó Zoltán munkájának 
egyik meghatározó „alkotása” az északi 
vállalkozási övezet létrehozása.  

- Kis megszakításokkal születésem óta 
Dunakeszin élek, itt jártam általános isko-
lába és gimnáziumba. Feleségemhez ha-
sonlóan én is a pénzügyi és számviteli fő-
iskolán diplomáztam. Házasságkötésünk 
után, 1988-ban rögtön elindítottuk első 
vállalkozásunkat, a könyvelőirodánkat – 
mutatkozik be olvasóinknak. – Az akkori-
ban induló vállalkozások könyvelését vé-
geztük. Egy új korszak kezdete volt, hiszen 
1988-ban vezették be az új adórendszert. 
Mindannyian akkor ismerkedtünk az új 
törvénnyel, az általános forgalmi adó és a 
bruttósítás fogalmával. A vállalkozó ked-
vű, az önmaguk tehetségében bízók ezek-
ben az években kezdték el megalapozni 
jövőjüket a magánszférában. Mi is ezt az 
utat választottuk.

- Az elmúlt közel negyedszázad ered-
ményei azt bizonyítják, hogy okosan dön-
töttek. 

- Tény, hogy vállalkozásunk dinamiku-
san fejlődött, ám az is vitathatatlan, hogy 
az eredmények mögött hallatlanul sok 
munka van. Szorgalom, elmélyült szak-
mai tudás, és megszállottság nélkül nem 
lehet állni a versenyt. A siker, a kimagasló 
teljesítmény mögött egy nagyszerű családi 
háttér van. Feleségemmel együtt irányít-
juk a cégcsoportot. Húszéves egyetemista 
és a 16 éves gimnazista lányunkkal együtt 
Dunakeszin lakunk. Tősgyökeres dunake-
szi lakos vagyok. Imádok itt élni, rettentő-

en szeretem a Dunát, a „keszieket”. Min-
den ide köt, ez az én „otthonom”. 

- Dunakeszin, szűkebb „hazájában” in-
gatlanfejlesztőként is letette névjegyét. 

- Aki ismer, az tudja rólam, hogy ingat-
lanfejlesztőként is maximalista vagyok. 
Mindig arra koncentráltam, hogy olyan 
projektet valósítsunk meg, amely emeli te-
lepülésünk, lakókörnyezetünk értékét. Ezt 
hivatásomnak és szakmai hitvallásomnak 
tekintem. Ez vezérelt akkor is, amikor itt, 
az egykori gazos pusztában felépítettük az 
1000 m2-es irodaházunkat. Cégcsopor-
tunk napjainkban is 45-50 kollegának ad 
munkát. Büszke vagyok a Tábor úton épí-
tett 3 társasházunkra. Százötven család 
talált kényelmes, a modern kor építésze-
ti vonásait magán viselő lakásban otthon-
ra. Ma Dunakeszi egyik kellemes színfolt-
ja ez a terület. Cégünk építette a városháza 
mellett a K&H Bankfiókot és üzletházat is. 
A Bagoly utcai irodaházunkat körülölelő 
vállalkozási övezetben egyik partnerem-
mel mi valósítottuk meg a 4 hektáros terü-
let ingatlanfejlesztését. Itt működik töb-
bek között a közel 500 főt foglalkoz-
tató Teletál Kft., és 100 alkalmazot-
tal az Urbán és Urbán Kft. A két 
nagy mellett, a 4-5 kisebb vállal-
kozás együtt 600 embernek ad 
munkát. Büszke vagyok Vác 
déli kapujában megvalósuló 
ingatlanfejlesztésünkre is, 
ahol napokon belül meg-
nyílik a Family Center és 
TESCO. 

- Információm sze-
rint önöket a legna-
gyobb optikai kábelke-
reskedők között jegy-
zik, de én most – engedel-
mével – nem erről kérdezném. 
Remélem, azt sem veszi rossz né-
ven, hogy ezúttal nem a cég másik 
meghatározó, könyvelői és könyv-

vizsgálói tevékenységére koncentrálunk. 
Talán nem tévedek jelentőset, ha azt 
mondom, hogy ezekben a hetekben - hoz-
zám hasonlóan - az „átlag” dunakeszi 
ember érdeklődése a város formálódó te-
lepülésszerkezeti tervére irányul. Ingat-
lanfejlesztőként az ön „képzeletbeli ter-
vében” mi élvezne prioritást?

- Megértem, hogy ön is a településszerke-
zeti terv koncepciójára helyezi a főhangsúlyt, 
hiszen a képviselő-testület majdani döntése 
valamilyen formában mindannyiunkra ha-
tással lesz. Rendkívül fontosnak tartom, 

hogy szakmailag meg-
alapozott, több év-

tizedre szóló bölcs 
döntést hozzanak 

a városatyák. 
Mindent alá 
kell rendelni a 
város, az itt élő 

40 ezer ember 
érdekének. Egy 

olyan „össze-

nÉvjEGy

SZABó ZOlTáN: 

szaBó zoltán És felesÉge a társadalmi És gazdasági rendszerváltozást megelőzve pÉnzügyi És 
számviteli diplomával a zsebÉben 1988-ban indította el Közös vállalKozásuKat. a dunaKeszi város-
háza melletti Kis irodában a magyar gazdasági- És pÉnzügyi Életben újdonságKÉnt bevezetett adó-
rendszer szabályainaK alKalmazásával az aKKoriban alaKuló Kisebb vállalKozásoK KönyvelÉsÉt 
vÉgeztÉK. a dinamiKusan fejlődő magánvállalKozás napjainKban meghatározó szerepet tölt be a 
rÉgióban tevÉKenyKedő vállalKozásoK KönyvelÉsÉben, Könyvvizsgálatában. plasztiKusan mutatja 
a cÉgcsoport soKoldalúságát, hogy jelentős ÉrdeKeltsÉgeiK vannaK az ingatlanKözvetítÉs- És in-
gatlanfejlesztÉs területÉn. a 46 Éves tősgyöKeres dunaKeszi vállalKozó, a ma már milliárdos for-
galmú partner csoport tulajdonosa, szabó zoltán „tette le” nÉvjegyÉt júniusi lapszámunKban.

Dunakeszi egy gyöngyszem
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gyúrt” koncepciót szabad elfogadni, amely 
élvezi a lakosság támogatását, kiemelten 
kezeli a város környezetvédelmét, s mind-
eközben garantálja Dunakeszi gazdasági 
fejlődését. Értékeinkkel okosan kell sáfár-
kodni. Dunakeszi egy gyöngyszem a Duna-
part pesti oldalán. Egyedülálló adottsága-
ink vannak, hiszen a város a főközlekedé-
si utak találkozásánál helyezkedik el, érinti 
az M0-ás körgyűrű és számos vasútvonal. 
Tőlünk ível át a Duna fölött a Megyeri híd, 
minden adottságunk megvan, hogy dunai 
kikötőt létesítsünk. Van légi kikötőnk, álla-
mi tulajdonban lévő lóversenypályánk, Du-
na-partunk… Óriási kincs van a város bir-
tokában, melyet a Dunakeszin élők javára 
kell hasznosítani a kívánatos és ésszerű ará-
nyok megtartása mellett. 

- Sokan ezt a kincset féltik, attól tarta-
nak, hogy a „fejlődés” áldozata lehet pél-
dául a lóversenypálya vagy a repülőtér. 
Ön szerint hogyan lehet megtalálni a har-
móniát az egyén és a város érdeke között? 

- Meggyőződésem, hogy mint általá-
ban az életben, egy ilyen kérdésben is fon-
tos a helyes aranyok kiválasztása. Az emlí-
tett területek esetében is döntőnek tartom, 
hogy avatott szakemberek vizsgálják meg, 
elemezzék a lósport életképességét, fejlő-
désének, jövőjének perspektíváit, terület 
igényét. Jó volna tudni, hogy a tulajdonos 
államnak mi a célja az Európa-hírű alagi 
tréningteleppel és versenypályával. Ez az 
alap, ez határozza meg a további lehetősé-
gek irányait. Fontosnak tartom az önkor-
mányzat tulajdonában lévő repülőtéren 
működő repülőklubok szakmai koncep-
ciójának és valós terület igényének meg-
ismerését. Egy higgadt, szakszerű párbe-
széd eredményének ismeretében, csak az 
ott működő klubok egyetértésével szabad 
bármilyen fejlesztésben gondolkodni.

 
- Milyen fejlesztési elképzelésekre utal?
- Arra, hogy Dunakeszin nem a repü-

lőtér vagy a lóversenypálya a legértéke-
sebb zöldterület, hanem a Duna-part. 
Egy dunakeszi polgárnak nem a repülőté-
ren kell – s ezt nem is teheti – sétálni, ha-
nem a Duna mellett. Tapasztalataim sze-
rint a vízpart sokkal kedveltebb, jóval lá-
togatottabb. Ott volna célszerű a lakosság 
pihenését, kikapcsolódását szolgáló zöld- 
és sportterületeket kialakítani, ahol min-
denki jól érezné magát. Terület bőven van, 
a strandtól egészen Göd határáig. 

- Nem kerülhetjük meg a kérdést, ha te-
hetné, ön milyen funkciót szánna a lóver-
senypályának és a repülőtérnek? 

- Ingatlanfejlesztőként is vallom, hogy 
véget kell vetni a nagyarányú lakópark 
építéseknek. A hirtelen megnövekedett 
bölcsődei, óvodai, oktatási, sport és kul-

turális igényeket nem tudta teljes mérték-
ben kiszolgálni a város. Olyan fejlesztése-
ket kell megvalósítani, melyekben nem a 
lakófunkciók dominálnak. A város déli 
övezetében van az Alagi Major vasútállo-
más, amely kiváló kapcsolatot biztosít Bu-
dapesttel, ahonnan számos szolgáltatást 
lehetne telepíteni ebbe az övezetbe. Véle-
ményem szerint az államnak és az önkor-
mányzatnak - az érintettek és érdekeltek, 
a szakmai és civil közösségek bevonásával 
és egyetértésével - tisztázni kell, hogy a ló-
versenypálya és a repülőtér jelenlegi funk-
ciójának megtartásához, színvonalas mű-
veléséhez mekkora területre van igény. 
Határozottan kiállok az évszázados ha-
gyományokkal bíró alagi tréningtelep és 
lóversenypálya értékeinek ápolása, jövő-
beni működtetése mellett. Így gondolko-
dom a repülőtérről is. De ez nem jelenti 
azt, hogy ne elmélkedhetnénk azon, hogy 
vajon az 53 hektár nagyságú nyári pálya, 
az 59 hektáros tréningtelep, a korábban 
privatizált 54 hektáros téli pálya területe a 
szomszédos, több mint 80 hektáros repü-
lőtérrel kiegészülve milyen fejlesztési lehe-
tőségeket kínálhat a város számára. Való-
színűnek tartom, hogy a valós funkciók 
igényei alapján „újra rajzolt” területen jó 
néhány hektár szabadulna fel, melyet Du-
nakeszi javára hasznosíthatna az önkor-
mányzat. A közel 250 hektár óriási terü-
let. Meggyőződésem, hogy bőven van ben-
ne szabad terület, melynek fejlesztését az 
ésszerű kompromisszumok keretei között 
lehetne kivitelezni. Be kell látnunk, hogy 
Dunakeszi előbb-utóbb Budapest egyik 
külső kerületévé válik, amit felgyorsíthat 
a kiváló közlekedési összeköttetés is. Szí-
vesen látnám a déli övezetben a fővárosból 
kitelepülő állatkertet vagy vidámparkot, 
esetleg egy Budapest belvárosában meg-
közelíthetetlen modern nemzetközi kiállí-
tó terület kiépítését. Mielőtt bárki is félre-
értené szavaimat, hangsúlyozom, hogy ha 
rajtam múlna, nem lakófunkcióval ruház-
nám fel a területet, hanem kizárólag olyan 
fejlesztést valósítanék meg, amely élvez-
né a városban élők nagy többségének tá-
mogatást. Az ő érdeküket szolgálná. Úgy 

szoktam fogalmazni, hogy csak a befekte-
tés, csak a beruházás hozhat újabb pénzt, 
teremthet új munkahelyet és helyi adóbe-
vételt. De ez kizárólag az én véleményem.

- A közügyek után javaslom, kanyarod-
junk vissza az önök vállalkozásához. A 
számok és az eredmények azt mutatják, 
hogy huszonkét éve töretlenül fejlődik a 
Partner Csoport. Mi a siker titka? 

- Az ésszerű és tervszerű, költséghaté-
kony működés. Különösen igaz ez a gaz-
dasági recesszió időszakban. Ez a megálla-
pítás érvényes szinte minden vállalkozóra. 
Mi e szerint dolgozunk, s partnereinket is 
arra biztatom, hogy vizsgálják meg árbe-
vétel termelő képességüket és költségeiket. 
Csak így lehet alkalmazkodni a mai gazda-
sági helyzethez. Ez ad esélyt a talpon ma-
radáshoz. Nagyon fontos, hogy megfelelő 
döntéseket hozzunk a megfelelő pillanat-
ban. Alapfeltétel a költségek csökkentése, 
a hitelek felül vizsgálata, ha indokolt át kell 
ütemezni őket. Fel kell tudni ismerni lehe-
tőségeink határait. Sajnos mostanában na-
gyon sok vállalkozás kerül(t) nehéz hely-
zetbe. Higgadt és megfontolt döntésekre 
van szükség. Cégcsoportunkon belül mi 
is átvilágítjuk költségeinket, és ha szüksé-
ges meghúzzuk a nadrágszíjat. Mindenki-
nek ezt javaslom, hogy túlélje a gazdasági 
válságot, melyre jó esélyt adhat az új kor-
mány gazdaságpolitikája. De ez csak na-
gyon komoly munka és a vállalkozók ösz-
szefogása révén teljesülhet. Én nagyon bí-
zom benne, hogy 2010 lesz az utolsó év, 
amelyről negatív előjellel beszélünk.

- A cégcsoport irányítása mellett jut-e 
idő a kikapcsolódásra, a feltöltődésre?

- A szellemi fittség nélkülözhetetlen 
partnere a sportolás. Ifjú koromban futbal-
loztam a Dunakeszi Vasutasban. A sportot 
ma is úgy igényli a szervezetem, mint a le-
vegőt vagy a vizet. Napjainkban a tenisznek 
és a vízi sportoknak hódolok. De nézőként 
megmaradt a foci iránti rajongásom, már 
nagyon váron, hogy elkezdődjön a dél-af-
rikai labdarúgó világbajnokság…

Vetési Imre
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Noha a hétvége még egy 
önkormányzati képvi-
selő számára is hétvé-
ge, Hircz Tamás város-

atya bebizonyította, bármikor ké-
pes Dunakeszi lakóinak érdekeit 
szolgálni. Május 22-én a Dobó ut-
cai Skárta József otthonában ke-
reste fel a városatyát, akit arról tá-
jékoztatott, hogy ismeretlen sze-
mélyek a Klapka utca és a Dobó 
utca találkozásánál lévő gyalo-
gos aluljáró közelében két macs-
ka tetemet helyeztek el a vízelve-
zető árok mentén. Ezt megerősí-
tette szerkesztősünkhöz eljutta-
tott levelében Skárta úr: „2010. 
május 22-én reggelre egy ismeret-
len személy „megajándékozott” 
minket és a szomszédjaimat a há-
zam bejáratával szemben két álla-
ti tetemmel (macskával). Mivel a 
három napos hosszúhétvége első 
napja 30 fokos meleggel indult, 
bizony még fokozottabb problé-
mát jelentett az esetleges fertő-
zés veszélye miatt, nem beszélve 

a vele járó bűzzel. Az utcán sétá-
ló, bicikliző gyermekek akár bot-
tal is elkezdhetik piszkálni csu-
pán kíváncsiskodásból, ami szin-
tén komoly problémát jelenthet” 
– olvasható Skárta úr lapunknak 
írott levelében. Mint megtudtuk, 
azért fordultak Hircz Tamáshoz, 
mert az elmúlt években nagyon 
sok esetben szükségük volt a kör-
nyezetük tisztántartásával, meg-
óvásával kapcsolatban a közben-
járására, és minden alkalommal 
maximálisan korrektül végezte el 
a rá háruló feladatot.

A környék lakóinak panasza új-
fent meghallgatásra talált, ugyanis 
a 13. számú körzet önkormányza-
ti képviselője a bejelentést követő-
en azonnal intézkedett, és az állati 
tetemek kettő órán belül el lettek 
takarítva. Azt hihetnénk, hogy 
ezzel vége is a történetnek, azon-
ban – sajnos – nem ez az igazság. 
A tett helyszínére siető Hircz Ta-
más – miután szembeszült a tény-
nyel - hiába telefonált legalább hat 

alkalommal a Váci Zöld Állatvédő 
Alapítvány gyepmesterének, aki 
az elhullott állati tetemek és egy-
ben a kóbor ebek összegyűjtéséért 
felelős személy. Sajnos egyetlen al-
kalommal sem vette fel a telefont, 
sőt, még visszahívást sem kapott. 
Ezek után a képviselő a bejelentő-
vel közösen zsákokba tette a tete-
meket, majd azt az aluljáró Köny-
ves Kálmán utcai oldalán helyez-
ték el, ahonnan rövid időn belül 
elszállították.

„Az eset annyira felháborított, 
hogy panasszal fordultam a jegy-
ző asszonyhoz a feladatát el nem 
végző gyepmester miatt, és írás-
ban jeleztem, hogy nekem kel-
lett intézkednem, Bauer Márton, 
a Közüzemű Kft. szállításvezető 
segítségét igénybe véve” – tudtuk 
meg Hircz Tamástól.

A levélben a képviselő leírta az 
esetet, és azt, hogy panaszt tett a 
jegyzőnél a gyepmester magatar-
tása miatt, miután kiderült, nem 
ez volt az első eset, amikor a vá-

ros alkalmazottja így reagált, il-
letve nem reagált a lakossági beje-
lentésekre. 

Ezzel szemben viszont a város-
atya egy családi ünnepséget ha-
gyott hátra, mivel választói szá-
mítottak a segítségére.

A két közfeladatot ellátó ember 
hozzáállását ítéljék meg önök…

Az üggyel kapcsolatban Szer-
kesztőségünk megkereste Dr. Illés 
Melinda jegyzőt, aki azt a tájékoz-
tatást adta, hogy a polgármesteri 
hivatal illetékes osztályát utasítot-
ta az ügy kivizsgálására.

Igaz tanmese két macskatetemről, egy városatyáról és egy gyepmesterről

AmiKor A KÉPvisElő valóBan 
A lAKossáGÉrt tEsZ…

tanulságos törtÉnet, ami pünKösd hÉtvÉgÉjÉn törtÉnt városunKban. 
egyrÉszt újfent bebizonyosodott, hogy nÉhány embertársunK felelőt-
lensÉge És barbársága nem ismer határoKat, másrÉszt azt is megtud-
hattuK, hogy hircz tamás önKormányzati KÉpviselőneK a laKosság 
ÉrdeKei a legfontosabbaK.
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A lakótelepi Gyöngyharmat Tag-
óvoda a korábbi esztendőkhöz 
hasonlóan idén is megrendez-
te a hagyományos óvodai nyílt 

délutánt, a kihagyhatatlan Madarak és Fák 
napi, illetve Apák napi eseményt. A gyer-
mekek idén az apák mellett a fecskéket is 
köszöntötték,  – hiszen ők az év madarai –, 
az óvodai csoportok szülői, nagyszülői kö-
zösségei egymással versengve készítettek 
tablókat, bábokat és ábrákat a fecskék éle-
téről, illetve magukról a fecskékről is.

Természetesen ez a nap is elsődlege-
sen a gyermekekről, a családokról szólt. 
Nem maradhatott el az apák köszöntése, és 
számtalan további program színesítette a 
délutánt a zenés tornától kezdve a gyerme-
keknek szóló zenés előadáson át a mindig 

nagy sikert arató óvónői össztáncig. Idén 
a korábbi évekhez hasonlóan nagy sikert 
arató rendőrkutya bemutatón túl a rendőr-
ség főiskolásai egy, a szó szoros értelmében 
lebilincselő tonfa bemutatót is tartottak, il-
letve, ami talán még fontosabb, az érdek-
lődő kisgyerekekkel is megtalálták a han-
got. Nagy sikert aratott az óvodában idén 
először bemutatkozó saolin harcművészek 
fellépése is.

 Külön ki kell emelni az óvoda 30. szüle-
tésnapja alkalmából rögtönzött kis ünnep-
séget, amelyen az óvodások és a települé-
si önkormányzat képviselőtestülete is kö-
szöntötte a Gyöngyharmat Tagóvodát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlété-
vel Dunakeszi polgármestere, Kecske
méthy Géza, illetve Kárpáti Zoltán és Boty

tyán Tibor önkormányzati képviselők, to-
vábbá az Eszterlánc Óvoda és tagóvo-
dái szakmai irányítását ellátó Faith Éva is.

 - barpet -

APáK NAPJA A 30 éVES 
lAKóTElEPi óVODáBAN
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KÖZÉlEt

Leghatásosabb a parlagfüvet már tava-
szi megjelenésétől fogva gyomlálni, 
gyökérrel együtt kihúzni, illetve tö-
megesebb előfordulása esetén rend-

szeresen kaszálni még a virágzás előtt! Újabb 
hajtások esetén a védekezést meg kell ismé-
telni, és az első fagyokig következetesen vég-
re kell hajtani. Az időjárástól függően a kaszá-
lást évente többször, de legalább évi 4-6 alka-
lommal el kell végezni, hogy a terület gyom-
mentes legyen. 

A legfontosabb, hogy a parlagfüvet ne hagy-
juk bimbózni, virágozni! Ezt a védekezési kö-
telezettséget jogszabályok írják elő. A védeke-
zést minden évben június 30. napjáig el kell vé-
gezni, és ezt követően ezt az állapotot folyama-
tosan fenn kell tartani a vegetációs idő végéig. 

Akik elmulasztják a parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettségüket teljesíteni, azok ellen a 
növényvédelmi hatóság minden év július 1-től 

eljárást kezdeményezhet, melynek keretében 
az elhanyagolt területen közérdekű védeke-
zést rendel el és bírságot szab ki a földhasz-
náló terhére. 

Hatósági intézkedést belterületen a jegyző, 
külterületi ingatlanokon a Földhivatalon ke-
resztül a Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 
végez. A védekezés költségeinek megfizetése 
mellett az ingatlan tulajdonosa - a fertőzött-
ségtől függően – 15.000 – 5.000.000.- Ft kö-
zötti bírsággal sújtható az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény alapján.       

A parlagfű elleni védekezés mindannyiunk 
közös érdeke, mindenki tehet a rendezettebb, 
egészségesebb környezetért. Az ingatlan tu-
lajdonosa (kezelője, használója) köteles az in-
gatlanán és az ingatlan előtti közterületen a 
gyommentesítést elvégezni és azt fenn is tar-
tani. 

Amennyiben ezen kötelezettségünknek ele-
get teszünk, csökken a levegő pollenszennye-
zettsége, így az allergiás megbetegedések ve-
szélye is csökken!

Kérem, segítsen Ön is visszaszorítani a 
parlagfüvet!

Dr. Illés Melinda
Dunakeszi Város Jegyzője

A parlagfű 
elleni védekezés
a Parlagfű magyarországon a legnagyobb területen előfordu-
ló, legelterjedtebb gyomnövÉny. pollenje az egyiK legerősebb ismert 
allergÉn. nemcsaK szántóföldi, hanem városi gyomKÉnt is gyaKo-
ri. a frissen feltört, de nem művelt, elhagyott területeKen elsőKÉnt 
jeleniK meg: a mÉg rendezetlen ÉpítÉsi területeKen, időlegesen meg-
művelt, majd elhanyagolt KerteKben, telKeKen, parlagon hagyott 
területeKen, utaK És vasúti pályáK szÉlÉn.

z allergiások száma ha-
zánkban is fokozatosan 
növekszik, szinte nincs 

már olyan család, ahol ne fordul-
na elő valamilyen formában e be-
tegség. megjelenhet szénanátha, 
asztma, visszatérő csalánkiütés, ek-
céma képében is, számtalan, válto-
zatos tünetet okozva: orrdugulás, 
orrfolyás, tüsszögés, köhögés, ful-
ladásérzet, bőrviszketés stb. sze-
rencsésnek mondható az allergiá-
sok közül az, aki csak enyhe tüne-
teket érez a pollenek megjelenése-
kor. sajnos egyre többen vannak 
olyanok, akiknek megkeseríti a 
mindennapjait a polleninvázió. Az 
allergiás tünetek erősödésével pár-
huzamosan feszültebbé, ingerléke-
nyebbé válhat az ember, fáradtsá-
ga, álmossága fokozódhat, kon-
centrálóképessége csökkenhet.

Az allergia megjelenésében, erő-
södésében a genetikai hajlamon kí-
vül külső körülmények is szerepet 
játszanak, úgymint a levegő pollen-

koncentrációja, a légszennyezett-
ség, a szervezet aktuális állapota, 
a stressz, mindazon tényezők, amik 
gyengíthetik a védekezőképessé-
get.

Az allergia lényegében az im-
munrendszer megváltozott reakci-
óját tükrözi, olyan tüneteket provo-
kál bizonyos anyagokra (parlagfű, 
virágpor, állatszőr…), melyek má-
sok számára teljesen veszélytele-
nek, ártalmatlanok. Az elmondot-
takból kitűnik, hogy a külső-belső 
tényezők egyaránt szerepet játsza-
nak a panaszok kialakulásában. 
Alapvető fontosságú, hogy a kör-
nyezetben jelenlévő allergéneket 
csökkenteni kell. 

megelőzésképp néhány jó ta-
nács: Allergiás időszakban java-
solt a gyakori zuhanyzás, hajmo-
sás és ha teheti a szabadság alatt 
egy tengerparti nyaralás. Pollen-
szezonban érdemes az autóban, 
lakásban az ablakokat zárva tar-
tani, porallergia esetén a takarítást 

nedves ruhával végezni a száraz 
törölgetés helyett. megemlítendő 
a keresztallergia fogalma, mely az 
időszakosan jelenlévő pollenek és 
bizonyos ételek közötti reakcióra 
utal. Pl. a parlagfűre allergiás sze-
mély, ha görögdinnyét eszik, tüsz-
szögése, orrfolyása, orrdugulása 
fokozódhat, ilyenkor kerülnie kell 
ezen élelmiszereket.

terápiás lehetőségek: Az előző-
ekben említett környezeti változ-
tatásokon kívül, a szervezet belső 
egyensúlyát is biztosítani kell az 
immunrendszer erősítésével, a bel-
ső harmónia megteremtésével. Az 
alternatív gyógymódok közül a jól 
megválasztott homeopátiás keze-
léssel sikerek érhetők el. A home-
opátiás kezelés előnye: A golyócs-
kák serkentik a szervezet öngyó-
gyító mechanizmusait, természetes 
anyagokból készülnek, kemikáli-
áktól, adalékanyagoktól mente-
sek. nincsenek toxikus mellékhatá-
saik, nem alakul ki gyógyszerfüg-
gőség. A készítményeket szedhe-
tik kisgyermekek, felnőttek, idősek 
egyaránt, terhesség esetén is biz-
tonsággal alkalmazhatók. Akut 
esetben a tüneti szerek is javulást 

hozhatnak, melyet a homeopátiás 
hasonlóság szabályai szerint az 
aktuálisan fennálló tünetek alapján 
lehet kiválasztani. Krónikus beteg-
ségekben, mint az allergia, a vég-
leges megoldást csak a személy-
re szabott alkati kezelés biztosítja. 
Az alkati kezelés beállítása home-
opátiában jártas orvos feladata. 
Az allergia diagnózisát orvosi vizs-
gálattal kell alátámasztani, külön-
böző szakorvosok együttműködé-
se alapján (allergológus, gégész, 
pulmonológus, belgyógyász, bőr-
gyógyász). A rendelésen nagyon 
sok „ugyanolyan” allergiás beteg 
jelenik meg, de ugyanazon tüne-
teknek különböző okai lehetnek. 
minden beteget egyénileg kell ke-
zelni, aktuális panaszainak és előz-
ményeinek figyelembevételével, s 
erre a homeopátia sokszínűsége 
teret enged. A homeopátia olyan 
krónikus beteg-
ségben is jól al-
kalmazható, ahol 
a hagyományos 
terápia lehetősé-
gei beszűkültek.

Dr. HorVátH 
GabrIella

támad az allergia!
GYŐZZE LE HOMEOPÁTIÁVAL!

a
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KÖZÉlEt

L ássunk először egy villanásnyi történel-
met. Gyermeknapot a világon először 
Törökországban rendeztek 1920-ban, 
akkor még június 1-jén. A kezdeménye-

zés gyorsan elterjedt a világban, különböző for-
mákat is öltött. Magyarországon a harmincas évek 
elejétől, feltehetően a gyermekek örömére, Gyer-
mekhetet rendeztek, ám aztán, nagyot ugorva az 
időben, 1950-től ismét egy napos lett és május utol-
só vasárnapját jelölték ki e célra.

Visszatérve Dunakeszire, városunk egyik leg-
népszerűbb rendezvénye a gyermeknap. Immár tíz 
esztendeje a Kinizsi-pálya ad otthont a vidám, ön-
feledt forgatagnak. De mielőtt bővebben szólnánk 
arról, mi is történt a focipályán, idézzünk fel egy – 
mondhatnánk úgy is – elő gyermeknapot.

mini mulAtsáG
Első alkalommal rendeztek május 29-én Gyer-

meknapi Mini Mulatságot Dunakeszi-alsón. 
Az ötletadó a két és fél éve megalakult Baba-
Mama Klub. A kisgyermekes édesanyák valamint 
Móczárné Mónika védőnő kezdeményezésére jött 
létre tudtuk meg Szabolcs Csillától, a klub vezető-
jétől. A gyermekek részére sokféle szórakozási le-
hetőséget biztosítottak. Volt arcfestés, ugráló vár 
a kicsiknek, kézműves foglalkozások is csábítot-
ták az ügyes kezűeket, felülhettek egy igazi rend-
őrmotorra, kipróbálhatták ügyességüket különfé-
le játékokkal és nagy meglepetésként egy kisvonat-
tal körbeutazhatták a települést. 

De mivégre volt mindez? Az orvosi rendelő ki-
bővült helyi védőnői szolgálattal és azért, hogy a 
várhatóan sok kisgyermekes látogató otthonosab-
ban érezze magát, a helyiséget ki akarják díszíteni, 
gyermekbaráttá kívánják tenni. A költségek előte-
remtéséhez adomány gyűjtést is terveztek, szervez-
tek babaruha börzét, melynek a bevételét is e cél-
ra fordítják és az alkalmi ruhaárusok 1000 forin-
tért válthattak helyet s ezt a bevételt is a nemes cél-
ra fordítják. Szívesen bekapcsolódott a szervező, 

előkészítő munkába Erdélyi Csilla is, az Eszterlánc 
Óvoda pedagógusa, aki egyébként itt is lakik. 

A terület önkormányzati képviselője, Fodor 
Sándorné kérdésünkre elmondta, hogy az utób-
bi időben nagyon sokan költöztek ide, főleg fia-
tal családok s szeretnék, hogy a szülők megismer-
jék egymást, s a csöndes, hangulatos településen jó 
közösségi élet alakuljon ki. A valamikori szántóte-
rület ugyanolyan városrésze Dunakeszinek, mint 

a többi, sok gyermek él itt s a játszó-
tér felújításával is szórakozási lehető-
séget teremtenek a kicsinyeknek. A 
klub hasznos motorja minden kezde-
ményezésnek, a gyermeknapból pedig 
hagyományt szeretnének teremteni. 

A képviselőasszony a rendezvényt 
követő napokban telefonon arról ér-
tesített, hogy a nap folyamán mintegy 
250 látogató volt, s a végelszámolásnál 
30 ezer forint bevételre tettek szert.

városi GyErmEKnAP
Az időjárás május utolsó vasárnapjára kegyei-

be fogadta a gyermekeket, felnőtteket egyaránt. Az 
immár tizedik városi gyermeknapot az alagi cen-
tenáriumi programsorozat részeként, ezúttal is a 
Kinizsi pályán rendezték meg ideális körülmények 
között. Hamar megtelt a pálya közönséggel és tíz 
órakor beindult a „nagyüzem”. Erre a napra ingye-
nes autóbusz körjáratot is indítottak, hogy a város 
távolabbi pontjairól is eljussanak a családok. 

Benépesült a kicsinyek játszóhelye, óvónők, ta-
nítók kézműves és egyéb szórakoztató foglalkozás-
sal kötötték le a gyermekek figyelmét. Népszerű-
ek voltak az ugyancsak ingyenes játékok, a legked-
veltebbek közé tartozott a mászófal, a vizifoci és az 
ugrálóvár. 

A pálya közepén izgalmas mérkőzéseket vívtak 
a kicsi focisták, és nagy csatákat vívtak a strand-
röplabda barátai is Bizonyos játékokon tiketteket 
lehetett nyerni, melyekért ingyen fagylaltot kaptak 
Dióssi Csaba országgyűlési képviselőtől.

Újdonságok voltak az Ökopannon Non profit 

Kft. által kiállított játékok, a sajtfal, pet-teke, ahol 
a bábuk petpalackok voltak, az öko-bokor és a sze-
lektív-gyűjtő sziget. A gyerekek játékos formában 
ismerkedhettek a szelektív hulladékgyűjtés szabá-
lyaival. Megtudtuk Janiga Emesétől, a cég képvi-
selőjétől, hogy kapcsolatban állnak a Dunakeszi 
Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft-vel, az ő 
invitálásukra jöttek el a gyermeknapra s játékaik 
nagy sikert arattak.

Ugyancsak nagy érdeklődés kísérte a Somlai 
Angyalka Közalapítvány vakvezető-kutya bemu-
tatóját, melyen a hűséges négylábúak kivételes ké-
pességeivel ismerkedhetett meg a közönség. S né-
hány gyermek, bekötött szemmel ki is próbálhatta, 

milyen nem látóként kutyával közlekedni akadá-
lyok között. Sokan keresték fel a helyi Vöröske-
reszt sátrát és szinte egy pillanatig sem maradt 
üres a rendőrautó sofőrülése. 

Seltenreich József, aki kezdettől főszervező-
je, motorja a gyermeknapi rendezvényeknek, el-
mondta, hogy a színpadi műsorkínálatból elhagy-
ták a meghívott külső előadókat, áttették a hang-
súlyt a helyi szereplőkre. A főként diákokból álló 
csoportok örültek, hogy bemutatkozhattak s a mű-
sorszámok a közönséget is jobban érdekelte. Így 
felléptek a nap folyamán a Széchenyi iskola ugró-
kötelesei és néptáncosai, a Szent István és Fazekas 
iskola pomponosai, valamint a Kőrösi iskola nép-
tánccsoportja. A gazdag műsorfolyam záró száma 
a Tücsök Bábszínház előadása volt.

Délutánig mintegy nyolc-tízezren keresték fel a 
sportpályát így méltán sorolható ez a nap a sikeres 
városi rendezvények sorába.

Katona M. István, Fotó: A szerző

Gyermeknap
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osem gondolta volna Hová nyné 
Martikán Erika, hogy amikor 25 
éve friss diplomájával a kezében 
elhelyezkedett a Bárdos lajos ál-

talános iskolában, hogy élete talán legjobb 
döntését hozta. „A Bárdos iskola első, és egy-
ben eddigi utolsó munkahelyem. noha tudom, 
hogy nincs teljesen tökéletes munkahely, de 
az iskolám igencsak közelít ehhez. szeretem 
a patinás épületével, hagyományaival, kelle-
mes légkörével. noha azok közé a pedagógu-
sok közé tartozom, aki szereti a változatossá-
got, a megújulás lehetőségét én nem a munka-
helyek váltásában, hanem az általam oktatott 
tantárgyak tanításában váltom valóra” – árul-
ta el Erika.

A magyart és történelmet tanító pedagógus 
továbbképzések segítségével, a szakirodalom 
olvasásával és elsősorban saját ötleteinek való-
ra váltásával folyton megpróbál mindig újat és 
újat adni tanítványainak. „A mai napig öröm-
mel végzem a munkám, hisz imádok tanítani. 
Különösen irodalom órákon tudok „elvarázso-
lódni”, noha pontosan tudom, manapság nem 
könnyű a gyerekeket az irodalmi művek szere-

tetére nevelni” – folytatta Erika, aki elmondta, 
kollégáival éppen ezért minden évben úgy vá-
lasztják ki a kötelező olvasmányokat, hogy a 
klasszikus műveken kívül legalább egy kortárs 
ifjúsági regény is legyen köztük.

„A tanítás lényege a tudás átadása, a tudás 
iránti vágyakozás felkeltése, hogy a tanulás él-
mény legyen, ne teher. Éppen ezért hiszek a 
szó erejében, sokat beszélgetek a gyerekek-
kel, aminek lélekformáló ereje van” – jelen-
tette ki a pedagógus, aki egyik legfontosabb 
céljának tartja, hogy a tanulók általános mű-
veltségét megalapozza. Ennek érdekében a 
tananyagtól időnként elkalandozik egyéb tu-
dományágak felé is. „Például amikor az ősma-
gyarok koráról tanítok, akkor érdekességkép-
pen megtanítom a tanítványaimnak a székely 
rovásírás ábécéjét” – tudtuk meg Erikától.

saját bevallása szerint imádja az osztályfő-
nöki munkát: minden eddigi osztályához na-
gyon szoros érzelmi szálak fűzték. „Arra törek-
szem, hogy az együtt töltött évek sok színes, 
közösségformáló programmal teljenek el nagy 
szeretetben és egymásra figyelésben” – osz-
totta meg velünk ars poeticáját a pedagógus.

A tanítás mellett több mint tíz éve foglalkozik 
diákszínjátszással. „immár ötödik éve a farkas 
ferenc művészeti iskola drámatanáraként dol-
gozom három színjátszós csoporttal, mely jelen-
leg 45 főt számlál” – ismerhettük meg egy újabb 
oldaláról Erikát. – „óriási lelkesedéssel játszunk 
színt nagy lászló gondolatait követve, miszerint 
műveljük a csodát, nem magyarázzuk.”

minden évben igyekeznek aktívan részt ven-
ni Dunakeszi kulturális életében a városi ren-
dezvényeken való szerepvállalással, illetve 
vizsgaelőadásaik nyilvánossá tételével. utób-
biak közül a legsikeresebbeket – A kis her-
ceg, ludas matyi, A három testőr és idén a 
Woodstock című darab – többszáz néző előtt 
adták elő a művelődési Házban. nagy elisme-
rést váltott ki a művészeti iskola néptáncosaival 
karöltve előadott március 15-i műsoruk a vá-
rosi ünnepségen.

„töretlen hittel vallom, hogy a diákszínját-
szás nemcsak a művészeti értéke miatt fontos, 
hanem rendkívüli szerepe van az egyén- és a 
közösségformálás terén is” – zárta a beszél-
getést Erika.

- molnár -

s

A Jóisten is pedagógusnak teremtette
ha valaKit pÉldaKÉpKÉnt lehet állítani választott szaKmájában, az a bárdos lajos 
általános isKola magyar-törtÉnelem szaKos tanárnője. hoványné martikán 
erika negyedszázada tanítja a gyermeKeKet, És saját bevallása szerint Élete ed-
digi egyetlen munKahelye Közelít a töKÉleteshez.

Bárdos lajos általános iskolában az 
eddigi hagyományokhoz igazodva 
idén is megrendezték a Bárdos na-
pok programsorozatot. Azért is jó és 

hasznos évente megújulva ünnepelni és szóra-
kozni, mert a tehetséges gyermekek megmutat-
hatják felkészültségükat a legkülönfélébb művé-
szeti ágakban, emellett természetesen az önfe-
ledt szórakozás, játékos versengés is feledteti ki-
csit a tanórák feszültségét s előrevetíti a közelgő 
nyári szünet felszabadult örömét.

A nagyszabású művészi bemutatkozásra ezút-
tal is a Bárdos Gálán került sor május 20-án a 
voKE józsef Attila művelődési Központban. Az 
egész estés programban kicsinyek és nyolcadi-
kos végzősök legjobbjai léptek színpadra szóló-
produkciókban, tánccsoportokban, kórusokban. 
Zavarbaejtően bőséges és színvonalas volt a mű-
sorkínálat és a teljesség igénye nélkül említhetünk 
néhány produkciót. Emlékezetes volt Tokos Zsófia 
3. osztályos tanuló által előadott erdélyi népdal-
csokor. A kicsinyek kórusa ezúttal nem csupán a 
kóruséneklésben jeleskedett, hanem Altsach Ger-
gely vezényletével furulyajátékkal is megörven-
deztette a közönséget. tehetséges hangszeres 
szólisták és versmondók színesítették a gála mű-
sorát, és sikeresen mutatkoztak be a harmadikos 
néptáncosok is. ismerős dallamokra, a Dzsungel 
könyve című musical zenéjére készítettek koreog-
ráfiát ötödik osztályosok. Ez alkalommal utoljára 

énekeltek együtt a Cantemus kórus nyolcadikos 
diákjai Kertészné Hidvégi Zsuzsa vezényletével, 
helyüket jövőre újak töltik majd be. s az est zárá-
saként ismét az összkar öröméneklése töltötte be 
a színháztermet.

A gálaműsor ünnepi pillanata volt, amikor ki-
emelkedő szakmai munkájukért és a munkakö-
zösségek vezetésében végzett eredményes te-
vékenységükért Horváthné Szentléleki Katalin 
igazgató asszony átadta a Bárdos emléklapot 
Petneházy Zsuzsanna tanítónőnek és Bárányné 
Bucsi Ilona tanárnőnek.

A programsorozat másnap az iskolában az 
alsó tagozatosok népdaléneklési versenyével és 
mindkét korcsoport ügyességi vetélkedőivel foly-
tatódott. A madarak, fák napjához és a fecskék 
évéhez kapcsolódva akadályversenyt rendez-
tek, melyek valamennyi állomásán az említettek-
hez még más feladatokat is meg kellett oldani. 

A közösséghez való tartozás volt a mottója a 
május 29-én megrendezett családi nap prog-
ramjainak. már reggel megtelt az iskola udvara, 

s a folyosókon is szorgosan keresték szülők, gye-
rekek a különböző foglalkozások helyszíneit. A 
színpadon egymást váltották a vidám, szórakoz-
tató bemutatók, elkezdődtek a játékos sportver-
senyek. sokakat vonzottak a kézműves foglalko-
zások, és az ügyességi játékok, köztük a szumó-
játék és az íjazás, de hosszú sorokban várták, 
hogy a rendőrség trafipaxával megmérhessék 
futósebességüket. Az ebédre kínált gulyásleves-
ért ugyancsak hosszú sorok kígyóztak, hogy az-
tán jóllakva meghallgassák a volt diákokból álló 
flashback rockzenekar koncertjét.

Az igazgató asszony bár kicsit fáradtan, de 
mégis jó érzéssel nyugtázta, hogy a Bárdos na-
pok idén is emlékezetes élmények sokaságával 
kerülhetett be az iskola történelemkönyvébe.

Katona m. IstVán

BárDOS NAPOK 2010
a

Hoványné Martikán Erika 25 éve szeretteti meg az olvasást a gyerekekkel
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KÖZÉlEt

A dokumentum
 „A Magyar Régészeti és Művészettörténeti 

Társulat Kuratóriuma Hirschberg Attilát a lakó-
házának alagsorában és kertjében folytatott ré-
gészeti feltárás támogatásáért, évtizedes elköte-
lezett és aktív tevékenységéért, amelynek ered-
ménye a dunakeszi késő római kikötőerőd hely-
reállítása és bemutatása lett, Henszlmann 
Imre díjjal tüntette ki, 2010. május 26.” 
(A díj névadója (18131888) művészet
történész, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja. A szerk.)

A kezdet
Házat, otthont akart építeni. 

Telket vásárolt 1995-ben a Duna 
sor 28. szám alatt, volt ott egy épü-
let, amiben úgy-ahogy ellaktak. Há-
rom év múlva elkészültek a tervek, majd 
2002-ben nekifogott az építkezésnek. S az 
első kapavágás után előtűnt a történelem egy 
rendkívüli tárgyi emléke, s ettől kezdve meg-
változott a család élete. 

– A ház alapozásánál véletlenül akadtam a 
falba, melyről értesültek a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársai. Elmondták, hogy min-
denképpen fel kell tárniuk a helyszínt, aztán 
vissza lehet temetni és építkezni tovább, vagy… 
és én nem ezt az utat választottam. Ha már a há-
zam alatt ilyen emlékek vannak, azt be kell mu-

tatni az érdeklődőknek. Nem tudtam elviselni, 
hogy a telkemen van valami különleges, amiről 
aztán senki sem tud. Megálmodtam a kiállítást, 
de mint kiderült, nem cél nélkül álmodoztam. 
Rengeteg munka, s kitartás kellett a megvalósí-
táshoz. Van a városban egy ipari padlóbevona-
tot gyártó cégem, ami úgy működik, mint a ma-
gyar gazdaság, hol jobban, de most – a magyar 
gazdasággal egyetemben – rosszabbul. 

Az erőd
A régészek végezték a feltárást, s amikor kel-

lett ő is és az egész család lapátolt. A feltárás-
kor elhordtak hatszáz köbméter földet. Lett 
egy nagy gödör, a szélén több mint két méter 
magas, 1700 éves erődfal egy hihetetlen épsé-
gű saroktoronnyal. Az erődöt a 370-es évek 
táján I. Valentinianus császár építtette, akit 
„erődépítőnek” is neveznek. „Erős határvona-

lat akart létrehozni a provincia hatékonyabb 
védelme érdekében. A munkálatok eredmé-
nyeképpen a Dunakanyar a Római Birodalom 
legjobban erődített határ-szakaszainak egyike 
lett.” (Mráv Zsolt: DUNAKESZI – késő római 
kikötőerőd). A fal helyreállítását ugyanazzal a 
technológiával végezték, mint egykor a római 

építőmesterek. A köveket is az erede-
ti helyszínről, a Visegrádi hegy-

ségből hozták. A fal ma a  gö-
dörből kialakított kiállítás fő 
látványossága, meghatáro-
zó eleme. Ez a fal nem elvá-
laszt, ellenkezőleg, erős ka-
pocs, amely összeköti a kö-
zel kétezer éves múltat a je-
lennel, s felfűzhető rá nem 

csupán az erőd, de az egész 
Római birodalom története. Er-

ről mesél imponáló tudással Attila 
az érdeklődő közönségnek.

látni és láttatni
– Nyolc év alatt rengeteget olvastam, tanul-

tam a római korról, de nem csupán erről az 
időszakról, hanem a történelem sok más kor-
szakáról is. Mert a dolgokat összefüggéseik-
ben kell látni és láttatni. A múlt év február-
jában megkerestem a Polgármesteri Hivatal-
ban Langmayer Katalin főtanácsost – aki kez-
dettől mellettem volt az ügy sikere érdekében 
– hogy hozzon össze a város iskolaigazgató-
ival. Elmondtam nekik, hogy mit tervezek, 
azért, hogy amikor a felső tagozatos tanulók 
és a gimnazisták az ókori történelmet tanul-
ják, hozzák el őket rendhagyó történelemórák-
ra. Tetszett nekik a javaslatom. Konzultáltam a 
Magyar Nemzeti Múzeum munkatársaival és 
a helyi iskolák vezetőivel is, mindezek nyomán 
elkezdtem szervezni a kiállítást. A Magyar 
Nemzeti Múzeum kihelyezett számos erede-
ti tárgyat, eszközöket, hogy ezekkel is gazda-
gítsam a kiállítást.  Bíztak az Európában is kü-
lönlegességnek számító terv sikerében. A tel-
ket egyébként 2004-ben műemlékké nyilvání-
tották, ez is azt indokolta, hogy ne „dugjam el” 
a kertemben. A kiállítás létrehozásában voltak 
segítőim, elsősorban magánszemélyek és tá-
mogató intézmények, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum – főként Mráv Zsolt régész akinek ezúton 
is köszönöm – és a Dunakeszi Városi Önkor-
mányzat. Voltak ellenzőim is, de ma már 
csak a szépre emlékezünk. 
Egyébiránt a kiállításon lát-
ható egy köszönőfal, melyet 
bárki elolvashat.

„téglasimogató”  
a kiállításon

A múzeum a múlt év szep-
temberében szakállamtitká-
ri köszöntővel, rangos szak-
mai vendégekkel és tudomá-
nyos konferenciával egybe-

kötve nyílt meg. A konferencia célja a római 
határszakasz magyarországi létesítményei, 
köztük a Dunakeszi Kikötőerőd hasznosít-
hatóságának bemutatása. A „Danube Limes” 
projekt részeként 2012-2013-ban várhatóan 
az UNESCO világörökségi helyszíne lesz, s e 
tény többek között a turizmus ugrásszerű fej-
lődését is eredményezi, ami az ország bevé-
teli forrásait is jelentősen gyarapítaná. Ehhez 
azonban még sokat kell dolgozni, a projekt ki-
alakítását dr. Visy Zsolt régész, a Pécsi Tudo-
mányegyetem professzora vezeti. Hogy ez mit 
jelent? A világon jelenleg 878 világörökségi 
helyszín van, s ha a pályázat sikeres lesz, akkor 
ez a szám a Pannoniai Limessel is gyarapod-
na. A látogatók száma a nyitás óta meghaladta 
a kétezer főt, elsősorban diákok, de a nyílt hét-
végéken bárki megtekinthette ezt kiemelkedő 
érdekességet, sőt, volt olyan hétvége, amikor  
vidékről turistabuszokkal érkeztek a tanulók. 
Hirschberg Attila pedig a figyelmet maximáli-
san lekötve, lebilincselően mesél a múltról, az 
erődről, a vitrinekben látható pénzekről, hasz-
nálati tárgyakról, egykori katonai egyenruhá-
zati kellékekről, ruhadíszekről, s a tablókon 
maguk az érdeklődők is elolvashatják, mi tör-
tént kétezer éve. Legújabb ötlete Attilának egy 
„téglasimogató”. A kíváncsiskodók megsimo-
gathatnak egy több mint ezerhatszáz éves tég-
lát és megemelhetik, megtudva, milyen súlya 
van. Jó lenne, ha a város lakói közül minél töb-
bet megismernék a település nem mindennapi 
történelmét az egyébként ingyenesen látogat-
ható kiállítás megtekintésével. 

Ami a legfontosabb
– Amennyiben a gyermekeink megismerik a 

történelmet, abból tanulhatnak, többet tudnak, 
és okosabbak lesznek, nagyobb eséllyel, job-
ban alakíthatják saját sorsukat, mert okulhat-
nak az elődeik hibáiból és erényiből is. Itt nem 
csak alaprajz-szerű romokat látnak, hanem em-
ber léptékű több méter magas falakat, melyek-
ből nem csupán Magyarországon, de Európá-
ban is kevés van. Nem a díjért dolgoztam, de 
nagy megtiszteltetésnek tartom, ráadásul ezen-
túl még nagyobb súlya lehet a szavamnak, ez je-
lentős segítséget adhat a további terveinkhez. S 
talán ami számomra az egyik legfontosabb: ha a 
történelmünknek ez a korszaka sok embert ér-
dekel, és ehhez én is tudok adni új ismereteket, 

érzelmeket, gondolatokat ébreszthetek, 
akkor elértem a célomat.
(Információ: www.dunakeszierod-
fortlet.org  
honlapon.

A kiállítás látogatáshoz csoportos 
bejelentkezés: Dunakeszi Polgár-
mesteri Hivatal, Langmayer Katalin, 
06-27-542-878; +36-70-503-1316)

Katona M. István
Fotó: a szerző és  

Hirschberg Attila archívuma

A fal, ami 
nem elválaszt



N ógrádi Gábor író a kortárs gyermekiro-
dalom legismertebb képviselője. Szá-
mos verseskötet, ifjúsági könyv, hang-
játék, tévéjáték és film kötődik a nevé-

hez. A legismertebb filmjei a Sose halunk meg, és 
a gyerekkora idején játszódó Csocsó. Gyermekek-
nek írt könyvei több kiadást élnek meg, az első ki-
adások azonnal elfogynak a könyvesboltok polcai-
ról. Néhány évvel ezelőtt a Nagy Könyv versenyén 
az egyik közkedvelt regénye a PetePite bekerült a 
100 legjobb könyv közé. A www.nogradi.hu honla-
pon közvetlen kapcsolatot tart a gyermekolvasóival, 
íróiskolát működtet. Az utóbbi időben a találkozók-
ra fiával, Nógrádi Gergellyel érkezik, aki az opera-
énekesi pálya mellett szívesen ír gyermekeknek szó-
ló könyvet is.

Az ünnepi könyvhéten két író-olvasó találko-
zót tartottak Dunakeszin. Az 1. Sz. Fiókkönyv-
tár szervezésben a VOKE JAMK színháztermében 
3 általános iskola, a központi könyvtár olvasóter-
mében pedig 2 általános iskola diákjai vettek részt, 
összesen 350 fő. A találkozó végén lehetőség volt 
az író könyveit, ill. az ajándékba kapott könyvjel-
zőket dedikáltatni. A tiszteletdíj összegében ka-
pott ajándékkönyvekből az iskolai könyvtárak is 
részesültek.

Június 1-jén kedden került megrendezésre az 
immár hagyományos Olvasók Napja, a kedvez-
mények napja. Ezen a napon szinte majdnem 
minden szolgáltatásunk ingyenes és elengedjük 
a késedelmi díjakat. Köszöntöttük a legidősebb 
és legfiatalabb olvasókat, koszorút helyeztünk el 
névadónk, Kölcsey Ferenc szobránál. A játékos 
kedvű látogatók Erkel Ferenc születésének 200. és 
Kölcsey Ferenc születésének 220. évfordulója al-
kalmából készített játékos vetélkedőn vettek részt 
és sok-sok nyeremény közül választhattak. Ezen a 
napon 280 látogatónk volt és 700 dokumentumot 
kölcsönöztünk ki.

A könyvhét záró rendezvényén a 100 éves 
Alagot köszöntöttük, kapcsolódva ezzel a városi 
rendezvények sorához. Június 3-án, csütörtökön 
Száraz György kalauzolt bennünket az Előtér-ki-
állításon, ahol a saját gyűjteményéből válogatott, 
az alagi turféletet bemutató festmények és grafi-
kák idézik a múltat. 

Természetesen minden képnek megvan a maga 
története, az érzelmi szálak, amik a tulajdonos-
hoz kötik őket. Látható Száraz György első győz-

tes lova, amely 1982-ben hozta meg a várva várt si-
kert gazdájának. Egy másik képen a büszke déd-
apa emel magasba egy versenyen nyert fokost, amit 
a megnyitón is láthattunk. A kiállított tárgyak kö-
zött szerepelt továbbá napjaink leghíresebb ver-
senylovának, Overdose-nak a gyógypatkója is.

A kiállítás megtekintése után került sor három 
helytörténeti előadásra, melyek más-más megkö-
zelítésből mutatták be Alag történetét. Csoma At
tila helytörténész gazdag képeslapgyűjteményé-
ből válogatta egy csokorba a legszebb alagi képes-
lapokat. Először az Alagi Lóversenytér sokoldalú 
bemutatását láthattuk, melynek első darabja egy 
1900-ból való képeslap volt. Lovasokat, nézői tri-
bünt, és lóversenyt is megörökítettek ezek a ké-
pek. A Tréningtelepet bemutató képeslapokon az 
épületek mellett a ló és lovasok hétköznapi mun-
kája is megmutatkozott. A vasútállomás, a Pavi-
lon, a Lovaregyleti kápolna bemutatása után né-
hány híres villát is láthattunk régi pompájukban, 
így a Pejacsevich, a Huxtable és a Molnár villát. Az 
előadás a Községháza és az Elemi Iskola, valamint 
alagi látképek bemutatásával zárult. 

A témához szervesen kapcsolódott Lőrincz Ró
bert könyvtáros előadása, amely az alagi temető-
ben nyugvó neves halottak bemutatását vállalta fel. 
Bevezetőjében elmondta, hogy az 1910-ben önál-
lósult Alag község már az év végén megnyitotta sa-
ját temetőjét, és 1911 januárjában zajlott le az első 
temetés. Ma ez a kicsiny alagi temető elég elhanya-
golt állapotban van, holott több olyan neves em-
bernek van itt síremléke, aki annak idején fontos 

szerepet töltött be a község életében, sőt pozíciójá-
nál fogva alakította a község életét. A Pejacsevich 
család a község legjelentősebb nemesi családja volt. 
Közülük a leghíresebb gróf Pejacsevich Albert úr-
lovas, az első nemesi származású tréner volt. Sír-
emlékének újraszentelésére ősszel kerül sor.

A temetőben nyugszik Molnár Gyula, Alag köz-
ség bírája, aki többek között a Községházán műkö-
dő alagi népkönyvtár vezetői tisztét is betöltötte. 
Hajnal Jenő, Závodszky Géza főjegyzők, Pongrácz 
Antal, a népiskola első igazgatója, Bayer Emil köz-
ségi orvos. Továbbá híres trénerek családjukkal 
együtt, ismert vendéglősök, gyógyszerészek, vi-
lágháborús hősi halottak. Előadását Lőrincz Ró
bert két országosan ismert művész, Neogrády An
tal festőművész és Szerémy Zoltán színművész be-
mutatásával fejezte be.

Az estet Száraz György kalauzolásával és Babják 
Annamária előadásában elhangzó novellák és ver-
sek felolvasásával egy irodalmi kalandozás zárta, 
melyből megtudhattuk, hogy a lóversenyzés bi-
zony több magyar írót megihletett, többek között 
Heltai Jenőt, Szép Ernőt, Vidor Marcellt, Móricz 
Zsigmondot is. „Heltai, mint újságíró hivatalból 
vett részt az alagi futtatásokon, de emellett szen-
vedélyes fogadó is volt. Lóverseny című költemé-
nyében így ír erről: Szeretem a turfot, télen, ősszel, 
nyáron…Anyagi helyzetem Gyors föllendülését A 
lovaktól várom. …”

Alag történetéről további információkat, érde-
kes tanulmányokat találnak a Dunakeszi Helytör-
téneti Szemle májusi, alagi különszámában, és sze-
retettel ajánlom olvasóink figyelmébe a Könyvtá-
ri Napok című könyvheti kiadványunkat is. Mind-
két folyóirat ingyenesen kapható a központi és az 
1. sz. Fiókkönyvtárban.

Csonka Mária

KultúrA

„Az álmok majdnem mindig  
megvalósulnak, ha nagyon akarjuk”

soK KisisKolás álma vált valóra az idei ünnepi KönyvhÉten, 
amiKor szemÉlyesen találKozhattaK Kedvenc KönyveiK írójával. 
az alagi centenárium alkalmáBól szervezett helytörtÉneti 
előadásoK Kapcsán felnőtt látogatóinK emlÉKezhetteK a múlt 
neves esemÉnyeire, szemÉlyisÉgeire. a KönyvtárosoK álma is 
valóra vált ezeKben a napoKban, minden rendezvÉnyen telt ház 
volt, esemÉnyeinK iránt az ÉrdeKlődÉs Évről-Évre nagyobb.

Ünnepi Könyvhét a Kölcsey Ferenc Városi könyvtárban

Nógrádi Gergely író ifjú olvasók gyűrűjében

Az ifjúság egyik kedvenc írója, Nógrádi Gábor

Száraz György és Babják Annamária előadása
nagy sikert aratott

A Bárdos Iskola tanulói is kedvelik a jó könyveket
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– A pályázati kiírásból mint rutinos mű-
vész rögtön kiolvashatta, hogy ez nem egy 
busás megrendelés. Mi motiválta mégis az 
indulásra?

– Engem elsősorban a téma, azaz Árpád 
alakja ragadott meg és az a szervező készség, 
amellyel a honfoglalás ügyét véghezvitte. Eu-
rópa egyik legerősebb hadseregével, a német-
római szövetséggel szemben kellett mind-
ezt megcselekednie, amihez nagyfokú szer-
vezettséget kellett kialakítania a törzsek kö-
zött, egy olyan szervezettséget, amelyre addig 
nem volt példa. Ennek az összegfogásnak én 
máig érő üzenetét érzem, hiszen az összefo-
gás a legnagyobb erő, és csakis ezáltal tudunk 
kilábalni mostani bajainkból is. Árpád alak-
ja és a vérszerződés tehát az összefogást jelen-
ti számomra, és azt szeretném, hogy ezt sugá-
rozza az emlékmű is.

– Az elkészült pályamű végül minden zsű-
rinél diadalmaskodott. Kérem, foglalja ösz-
sze a kompozíció lényegét. 

– Közel lakom a Szent Imre térhez, így elég 
jól ismerem az emlékműnek majd helyet adó 
környezetet. Ennek ellenére az első dolgom a 
helyszín elemzése volt az azt körbevevő épü-
letekkel együtt. Ezek az épületek azt sugall-
ták számomra, hogy egy rusztikus, nyers ha-
tású emlékművet kell tervezzek. A főtengelyt 
a Kossuth utca jelenti, így tudtam, hogy abba 
kell elhelyeznem a főalakot, Árpádot. Mivel 
a téren hat út találkozik éreztem, hogy min-
den irányba kell valamit üzennie az alkotás-
nak. Így logikusan adódott, hogy a másik hat 
törzs vezetőjét is beleillesszem a koncepció-
ba úgy, hogy mindegyikük egy-egy utca felé 
nézzen. Így bármelyik irányból érkezünk a 
körforgalomba, mindig értelmes mondani-
valóval találkozunk szembe. A körforgalom 
formája a pajzs-motívumot juttatta eszembe, 
amely azt inspirálta, hogy az emlékmű Árpád 
pajzsra emelését ábrázolja. Sok Árpád-emlék-
mű emeltetett már a Kárpát-medencében, de 

úgy tudom, hogy eddig ezt a témát egy em-
lékmű sem dolgozta még fel. Árpádról sem 
rajz, sem érme nem maradt fenn, amelyről is-
merhetnénk a fejedelem portréját. Szerintem 
ez nem baj, mert művészi hitvallásom szerint 
egy írónak, egy költőnek így egy szobrász-
nak sem az a dolga, hogy egy hős arcvonásait 
megrajzolja, sokkal inkább a tetteit kell meg-
jelenítse. Egy Árpád szobornak szerintem – a 
fejedelem tettei alapján – elsősorban erőt kell 
magából sugároznia. Az építészet nyelvén az 
erő mindig az oszlop, a tartópillér. Hitem sze-
rint azonban a törzsszövetség élén álló, azt 
egyben tartó Árpád karakteréhez ezen kívül 
hozzá tartozott a nyugalom is, amelynek az 
építészetben a vízszintes a jelképe. A főalak 
Árpádot ezért alkottam meg az oszlop és a 
vízszintes egységéből, amely így együttesen 
erőt sugároz és egyszerre fogható fel kard-
ként és keresztként is. Ezek az egyszerű szim-
bólumok az jelképezik, hogy Árpád fejedelem 
házat, hazát szerzett nekünk. Az emlékmű-
ben Árpád nem egy naturális figura, viszont 
a natúra arányrendszere vonatkozik rá, azaz 
figuraként is értelmezhető. Pajzs van a mell-
kasán, amely a védelmet szimbolizálja, de je-
len van a vértől csöpögő kard is, mint a vér-
szerződés eszköze. Körülötte helyezkednek el 
a vezérei, akiken a korabeli magyar hadvise-
lés jellegzetes képi ábrázolásait helyeztem el.

– Beszélgetésünk idején a térrel kapcsola-
tos különböző engedélyekre várunk. Amikor 
ezek megérkeznek, elkezdődhet a kivitelezés 
folyamata. Hogyan állnak az előkészületek?

– Addig valóban nem kezdhetjük el a tény-
leges munkát, ameddig a közútkezelő ható-
ság nem mond pozitív véleményt az építke-
zésről, valamint az önkormányzat nem vált-
ja ki a körforgalom közepén álló kandelábert 
és a szintén útban lévő vízaknát. Mi azonban 
addig is szervezzük az előkészületeket. Van 
egy vállalkozó, aki magára vállalta a termés-
kő megvásárlását és elszállítását a bányából. 

Van, aki sódert tud adni, van, aki betonvasat, 
betonfestéket adományoz. Számos szakem-
ber is felajánlotta társadalmi munkáját: a mű-
szaki tervezésben, a szintezésben, a kőműves-
munkában, a zsaluzásban, a művezetésben és 
a villamosmérnöki munkában is van már se-
gítségünk. Ez a nagy összefogás azt jelzi szá-
momra, hogy az emberek Árpád-emlékmű-
vet akarnak! Sok még a bizonytalan tényező, 
de ha időben el tudjuk kezdeni a munkát, ak-
kor őszre már állhat az emlékmű. Az anya-
giakat tekintve megható, hogy ennyi önzet-
len támogató akadt ilyen nehéz időkben. Jó 
érezni az összefogás és az önzetlen áldozat-
vállalás szellemét a városban! Nem mondha-
tom azonban, hogy már minden forrás ren-
delkezésünkre áll, mert például az emlékmű 
kivilágításának anyagi fedezete még nincs 
meg. Pedig egy szép és korszerű díszkivilá-
gítás nagyban emelné az emlékmű rangját és 
az egész tér viszonyaira is jótékonyan hatna. 
Ennek érdekében most egy jótékonysági es-
tet szervezünk.

– Akkor mondjuk is el, hogy a jótékonysá-
gi est június 19-én este 17.30-kor  lesz a Jó-
zsef Attila Művelődési Központban, többek 
között a Muzsikás Együttes, Petrás Mária, 
Ferencz Éva és Döbrentei Kornél fellépésé-
vel. Köszönöm az interjút!

Csoma Attila

árPáD NAGyFEJEDElEM
háZAT, hAZáT SZErZETT NEKüNK

tavaly decemberben a dunaKeszi civileK baráti Köre És az eudoxia20 alapítvány pályázatot írt 
Ki a dunaKeszin megvalósítandó árpád-emlÉKmű tervezÉsÉre És KivitelezÉsÉre. a pályázatra 
hat pályamunKa ÉrKezett be, amelyből a KözönsÉg, a szaKmai zsűri És a szervezőK egyaránt 
skriPeczky ákos pályázatát tartotta a legjobbnaK.

meghívó
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre és az 

Eudoxia20 Alapítvány szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját, egy az

árpád-emlékmű javára rendezett 
jótékonysági kulturális estre.

időpont: 2010. június 19. 17.30 óra
(szombat)

Helyszín: VOKE József Attila Művelődési 
Központ (Állomás sétány 17.)

Fellépő művészek:
muzsikás egyÜttes

PETRÁS MÁRIA, népdalénekes
DÖBRENTEI KORNÉL, író, költő
FERENCZ ÉVA, énekművésznő

Belépési díj: 1500 forint.
A bevételt megosztva az emlékműre és a 
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálaton 

keresztül a magyarországi árvízkárosultak 
javára fordítjuk.

A rendezvény keretében a támogató  
művészeink (Gross Arnold, Petrás Mária, 

Kutlán András és Nagy Tamás) által felaján-
lott alkotások is árverésre kerülnek.

Az estről felvilágosítás kérhető  
Antal Attilánál a +36-30/391-74-96-os 

telefonszámon.

KÖZÉlEt

Beszélgetés Skripeczky Ákos alkotóval

Bartinai Péter (újabb támogatás)
Bartinainé lászló Zsuzsanna
Budaházi Antal
Bus Antal (újabb támogatás)
Dr. Czibere lajos
Dr. Csapó György
Dr. Csapó Györgyné
Giczi imre
Harsányi tibor
Kiss istván (újabb támogatás)
Kolosné Dr. lakatos judit

Közüzemi Kft.
magyar Attila
magyar jános (újabb támogatás)
más festékbolt
mediterrán stúdió Kft.
servind Budapest Kft.
szalai ilona
szász tibor
ifj. szojka miklós  
   (újabb támogatás)
váradi Éva

az elmúlt híradásunk óta az alábbi támogatók 
álltak az árpád-emlékmű ügye mellé
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Lóversenyzés világa ezer szállal kö-
tődik a nemesi világhoz, és minél 
inkább így volt ez a korábbi szá-
zadokban. Nem számít kivétel-

nek ez alól Alag sem, ahol úrlovasként és 
istállótulajdonosként is megfordult a ma-
gyar és nemzetközi nemesség színe-java. 

Batthyány Elemér grófról, a Magyar 
Lovaregylet elnökéről, az alagi tréning-
pálya és idomítótelep megteremtőjéről 
már többször szóltunk, csakúgy, mint 
az Úrlovasok Szövetkezetének elnökéről, 
gróf Jankovich-Besán Gyuláról, de több-
ször említettük már a kormányzó Horthy 
család tagjait is. Ők ízig-vérig magyar ne-
mesek voltak, de Alag sokszínűségét mu-
tatja, hogy számos külföldi arisztokrata is 
a kis Pest melletti községbe hozta a telivé-
reit trenírozni. Közülük mutatunk most 
be néhányat.

Herceg Thurn-Taxis Egon Miksa bajor 
fejedelmi családból származott. A csa-
lád a középkortól kezdve csomagok és le-
velek szállítását szervezte németföldön, 
ebből gazdagodtak meg. A família má-
sodszülött fiai általában katonai pályá-
ra léptek, így került Egon Miksa édesapja 
Magyarországra, ahol magyar nemesasz-
szonyt vett el. Valószínűleg ennek is volt 
köszönhető, hogy 
gyermekeit már 
magyar szellem-
ben nevelte, így a 
bajor fejedelmi csa-
lád ezen ága elma-
gyarosodott. Apja 
halála után a fiatal 
Egon Miksa herceg 
elkezdett komolyan 
foglalkozni a lóver-
senyzéssel és a te-
nyésztéssel. Kiváló úrlovas lett, az új alagi 
pálya 1896 áprilisában futott első verse-
nyén, gróf Pejacsevich Albert mögött ő 
futott be a második helyen a célba. Saját 
versenyistállója elsősorban ugró lovakat 
tartott, amellyel uralta a Monarchia ver-
senytereit. Istállóját később Alagra hozta, 
de akkor már csak síkversenyekre tartott 
lovakat. Ebben az időszakban az angol 
Fred Webb volt a herceg trénere, bár lo-
vai az ugróversenyeken elért eredménye-
ket már nem tudták hozni. A legjobb teli-
vére Szózat volt, aki második helyet ért el 
az osztrák Derby-ben. Thurn-Taxis her-
ceg a falkavadászatnak is hódolt, évekig 
volt a megyeri falka mastere is. A világ-
háború előtti években lassan visszavonult 
a versenyzéstől és fölszámolta alagi istál-
lóját is, és csak a megyeri falkánál maradt 
meg mint falkanagy. A háború alatt, már 
45 éves korában önként jelentkezett ka-
tonának, és egy huszárezredben szolgált 
hadnagyi rangban. A háborús vereség 
nagyon megrendítette, majd a kommun 

után elhagyta Budapestet és Bécsbe köl-
tözött. A megváltozott világ kikezdte 
egészségét és fiatalon, 1920-ban hunyt el.

Szintén német fejedelmi családból szár-
mazott az a herceg Christian Hohenlohe-
Oeringen, aki egy időben szintén Alagon 
tartotta lovait. A hercegnek Sziléziában 
voltak bányái és ipartelepei, amelyek rop-
pant vagyonhoz juttatták. Kezdetben 
csak Németországban futatott, de mivel 
a hercegnek nagy birtokai voltak a Tátrá-
ban a századforduló után elkezdte verse-
nyeztetni lovait Magyarországon is, ezért 
egy istállót hozott létre Alagon. Kezdet-
ben Charles Planner idomította lovait, 
amelyek között olyan kiváló telivérek vol-
tak, mint Icy Wind vagy Landluft. A hú-
szas években már Szigeti Nándor volt a 
trénere, valamivel kevesebb sikerrel.

Az 1890-es években tűnt föl az alagi 
tréningtelepen báró Königswater Her-
mann istállója, amelyet Lossonczy Gyula 
és John Reeves trenírozott. A dús gazdag 
bécsi bankárcsaládból származó Kö nigs -
water katonai évei alatt ismerkedett meg 
a magyar nyelvvel és kultúrával, amelybe 
olyannyira beleszeretett, hogy magyar fe-
leséget is választott magának Blaskovich 
Melanie személyében. Apja azonban csak 

úgy egyezett bele a há-
zasságba, ha a lány át-
tér a zsidó vallásra. Ez 
meg is történt, majd 
az apa nemsoká el-
hunyt. Végrendelet-
ében azonban kikö-
tötte, hogy ha fia bá-
rikor elhagyja ősei 
vallását, akkor egy-
millió forintot kell 

fizetnie a rá maradt 
vagyonból a bécsi zsidó hitközségnek. A 
fiatal Königswater Hermann és felesége 
az apa halála után néhány héttel áttért a 
római katolikus vallásra és szemrebbe-
nés nélkül kifizette a pénzt. A fiatal báró 
egyébként a hazai publikum egyik ked-
vence volt. A magyarok iránti tiszteleté-
ül egyik legjobb lovát Petőfi névre keresz-
telte. Amikor pedig a lapok tiltakoztak 
legnagyobb költőnk profanizálása ellen a 
báró szellemesen „Pardon”-ra változtat-
ta a ló nevét. Pardon ezután megnyerte a 
Király-díjat és a Derby-t is. A báró 1906-
ban súlyos pénzzavarba került és kényte-
len volt csökkentenie az istállóra költött 
pénzeit. A tréner John Reeves nem sze-
rette volna, ha az értékes istálló szétszé-
led, ezért felvette a kapcsolatot a fiatal 
báró Rothschild Alfonzzal, aki bár kez-
detben nem akart hallani az istálló meg-
vételéről, végül Reeves mégis meggyőzte 
őt. Innentől kezdve egészen az első világ-
háború kitöréséig az Alagon edzett Roth-
schild-istálló Reeves vezetésével a Mo-

narchia egyik vezető istállója volt. A há-
ború véget vetett az alagi éveknek, mivel 
a hadüzenet előtt két nappal Alfonz egész 
családjával elhagyta a Monarchiát és fele-
ségének hazájába, Angliába költözött. Az 
istállót John Reeves fiára, Alex-re bízták 
és Ausztriába szállították.

Szintén külföldi arisztokrataként került 
Alagra az osztrák származású báró Sprin-
ger Gusztáv is, aki Ausztriában és Fran-
ciaországban tulajdonolt iparvállalatai-
nak hasznát fordította kedvenc időtölté-
sére a lóverseny sportra. Versenyistállóját 
az 1870-es évek elején alapította, lovait a 
Monarchia és Németország versenyterein 
futtatta előszeretettel. 1901-ben költöztet-
te Alagra akkor már híres és eredményes 
istállóját, és ekkor bízta meg lovai trení-
rozásával az angol George Hyams-t is. Az 
angol tíz évig, hazájába való visszatéré-
séig idomította a báró telivéreit, ezután a 
lovak Herbert Reeveshez kerültek. Az is-
tálló sorra nyerte a klasszikus versenye-
ket, és olyan nagyszerű zsokék lovagoltak 
benne, mint Taral, Carlslake és Ferguson. 
A világháború megtörte az istálló lendü-
letét, mivel a báró a harcok kezdetekor 
Franciaországban ragadt és csak nagy ne-
hézségek árán térhetett haza a 1915-ben. 
Akkor itt már takaréklángon volt a ver-
senyüzem, így Springer az Alagon álló is-
tálló és az azt kiszolgáló lesvári ménes fel-
oszlatását fontolgatta. Ez végül mégsem 
következett be, bár a báró sok lovát elad-
ta. Az istálló 1916-ban újraindult Alagon, 
ekkor már ifjú Mravik Pál szakmai irá-
nyítása mellett, akivel a Springer lovak is-
mét sikeresek tudtak lenni és, ez a sike-
resség egészen gazdájuk 1920-as haláláig 
fennmaradt.

Csoma Attila
helytörténész

17

HElytÖrtÉnEti moZAiK

Külföldi arisztokraták az alagi turfon
Alag centenárium  XVIII. 

John Reeves, Rothschild Alfonz trénere

Herceg Hohenlohe lovai Charles Plannernél
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„2008 őszén Frech’ Zoltán és Hódi Ri
chárd alapította a társulatot. Nevünket 
első bemutatónk nyomán Claude Magnier: 
Oscar című vígjátékáról választottuk ma-
gunknak. A társulat javarészt dunakeszi-
ekből áll, szinte valamennyien kötődünk a 
színpad, a színjátszás, az előadó művészet 
világához.” – olvasható a társulat honlap-
ján. (www.oscartarsulat.hu)

A társulat ismét fergetegesen vidám es-
tét szerzett a nézőknek, a két premier elő-
adás alkalmával. A rendkívüli időjárási 
viszonyok és a Művelődési Ház környékén 
folyó útfelbontási munkák ellenére is több 
mint 700 néző látogatott el az előadások-
ra, emellett pedig a Széchenyi István Ál-
talános Iskola színháztermében is további 
két teltházas előadásra sor került.

A társulat nevében Hódi Richárd ren-
dező elmondta, hogy az előadásokat ren-
geteg próba előzte meg, az új darab sok 
szempontból nehezebb feladatot jelentett 
a szereplők számára, mint a szintén nagy-
sikerű Oscar, amelyet a hat előadás során 
hozzávetőleg kétezren láttak.

„A próbák ősz óta folyamatosan zajla-
nak, az utolsó egy hónapban pedig heti 
négy alkalommal próbáltunk. Palásti Béla 
jóvoltából hétköznaponként a József Atti-
la Művelődési Központ színpadán, Tóthné 
Czimmermann Juditnak köszönhetően pe-
dig a Széchenyi iskola színháztermében bo-
nyolíthattuk le a hétvégi próbákat.” – mon-
da a rendező a premier megelőző beszélge-
tésünk során. „A színpad berendezése, va-
gyis a két lakás díszleteinek megjelenése 
sok fejtörést okozott stábunknak, ám Pa-
lásti Béla – aki a díszlet kigondolásában és 
beszerzésében is aktívan részt vett – jó ötle-
teivel ezt könnyen megvalósítottuk.”

Az új darabbal együtt egy internetes 
honlap is alakult, a csapatból pedig állandó 
társulat kovácsolódott, sőt még egy szín-
házi programszervező is szárnyai alá vette 
a lelkes és mindig jókedvű társaságot, akik 
ősztől országos turnéra indulnak. Hódi 
Richárd mellett állandó tagként említhető 
Frech’ Zoltán, a társulat vezető színésze, 
a Páratlan páros férfi főszereplője is, aki-
vel a sorozatot kedvelők nemrég a Barátok 

közt-ben is találkozhattak. Szintén állan-
dó tag Gyetván Csaba, aki a tavalyi darab-
hoz hasonlóan idén is talán az egyik leg-
humorosabb szereplője volt az előadásnak. 
A két csinos női főszereplő Kiss Ramóna – 
a Barátok közt Zsófija – illetve Nagy Ale-
xandra voltak. Alexandra egyébként a Föl-
des Margit Színiiskola tanulója volt, jelen-
leg modellkedik és egy ősszel induló te-
levíziós sorozatban is szerepet kapott. „A 
két lány a lehető legjobb választás volt, el-
ütő karakterük külön színesíti a darabot!” 
– nyilatkozta a rendező.

A Páratlan páros Columbo-ja vagyis 
Porterhouse felügyelőt Bezdán József, a 
Pinceszínház tagja alakította. A kotnyeles 
szomszéd szerepe Bordás Jánosra esett, a 
fotóriportert pedig Farkas Ferenc – ügye-
lő, súgó, mindenes – játszotta.

Az Oscar Társulat létezése úgy gondo-
lom, hogy mára beleivódott a színházat 
kedvelő dunakesziek tudatába. A társulat 
tagjainak elmondása szerint hosszú távú 
céljuk a dunakeszi színházi élet felélénkí-
tése mellett négy állandó előadás létreho-
zása, valamint a városunkban és vonzás-
körzetében, a Dunakeszi kistérségben élő 
60-70 ezer ember számára állandó kul-
turális program biztosítása. Ezek a célok 
egyébként teljesen összhangban állnak a 
Keszi Színház törekvéseivel is.

A társulat már az Oscar című darab-
jával is ellátogatott testvérvárosunkba, 
Székelykeresztúrra és idén sem lesz ez 
másként. A testvérvárosi kapcsolattartók 
Kollár Albin és Fittler József.

„A következő előadásunk címe még ma-
radjon titok, ám annyit elárulhatok, hogy 
várhatóan több ismert színész is szerepet 
kap majd az új darabban, sok ismert arc-
cal fog bővülni csapatunk. Természetesen 
ismét vígjátékkal készülünk, célunk ismé-
telten a közönség szórakoztatása lesz.”

A társulat tagjai köszönetüket fejezik ki 
pénzügyi támogatóiknak: elsőként fő tá-
mogatónknak, a Partner Csoportnak. A 
Worldhouse Ingatlannak, a Zsezsi husinak 
illetve az Újház Piramis építőháznak. To-
vábbi támogatóik között szerepel az X-Car 
Autókölcsönző, valamint a Frittmann bo-
rászat és az Oravecz családi pincészet is.

Legindi Tímea

idÉn új színdarabuKKal, vagyis  a Páratlan 
Párossal ismÉt nagy siKert aratott az oscar 
társulat mind a nÉgy előadása során. ray 
cooney KÉt felvonásos vígjátÉKánaK dunaKe-
szi előadását eddig nÉgy alKalommal teKint-
hettÉK meg az ÉrdeKlődőK. a társulat hatalmas 
turnÉra KÉszül, már több meghívást is KaptaK, 
ősztől ismÉt színpadon az új darab mellett az 
oscar is dunaKeszin És szerte az országban!

Páratlan Páros 
– PárATlAN ElőADáS

Jelenet a darabból
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– Honnan jött az ötlet, hogy a színtár-
sulatukat Oscar névre kereszteljék?

– Ennek nagyon egyszerű magyaráza-
ta van. Hódi Richárd barátom mindig ar-
ról álmodozott, hogy színpadra állítja az 
Oscar című film színházi változatát úgy, 
hogy a szövegkönyvet ő írja meg. Persze, 
rájött, hogy a dramaturg szerepe roppant 
összetett dolog, így nagyon jól jött, amikor 
sikerült elkérnem a darab eredeti szöveg-
könyvét Straub Dezsőtől. Végül ezt mutat-
tuk be, és az első gyerekünk után neveztük 
el a társulatunkat Oscarnak.

– Azért nemcsak Ön rendelkezik szín-
padi rutinnal a társulatban. A többieket 
miként sikerült megnyerni, hogy szerepet 
vállaljanak a darabban?

- Elsősorban olyan embereket keres-
tünk, akik kötődnek Dunakeszihez. Így 
említettem meg Gyetván Csabának, aki-
vel a színészválogatottban együtt focizom, 
hogy mire készülünk. A Barátok közt ko-
rábbi színésze azonnal jelezte, szerepet kér 
a darabban, sőt még Kiss Ramónát is rá-
vette arra, hogy legyen tagja a társulatnak. 
Rami azonban egyéb elfoglaltságai miatt 
az Oscarban nem tudott szerepet vállalni. 
Dér Krisztina kiváló operaénekes viszont 
igent mondott, és az ő kedvéért Mészáros 
Tibor néhány dalt is írt a darabba. A cím-
szerepet végül a Four Fathers másik tag-
ja, Mukli Gyula alakította, holott Oscar a 
filmes változatokban nem is jelenik meg. 
Nálunk még ezt is megoldottuk.

– Aztán következett a Páratlan páros, 
immár Kiss Ramónával a szereplőgárdá-
ban. Milyen partner az országosan is is-
mert színésznő?

– Ramónáról csak felsőfokon tudok 
nyilatkozni. Alig várta már, hogy velünk 
játszhasson, és állítom, ilyen alázattal és 
emberséggel a munkához álló embert még 
nem láttam egyébként nem rövid színpa-
di pályafutásom során. Mindenki számá-
ra példamutató, ahogy ő dolgozik, játszik, 
próbál.

– Ráadásul a pr-értéke sem az utolsó…
– Ezt sosem tagadtuk, és egy percig sem 

bánjuk, hogy az Oscar Társulatnak ő lett 
az arca. Miután ő is örömmel vállal fel 
minket, mi is örömmel használjuk ki a 
személye kapcsán elénk táruló lehetősége-
ket. Egy biztos, vele a társulat megjelent a 
sajtóban, megismerkednek velünk az em-
berek, így több fellépésünk is lehet az or-
szág bármely pontján.

– Ezek szerint a kezdeti álmok és lelke-
sedések immár egy komoly színtársulat 
körvonalait sejtetik. Hol lehet a végállo-
más?

– Mi amatőr színházként indultunk, 
hogy különböző, hozzánk nagyon illő, 
szórakoztató, könnyed darabokat mutas-
sunk be a közönségünknek az ország szá-
mos színpadán. Most már tovább akarunk 
lépni, Kulturális Egyesületté alakulunk 
rövidesen. Önfenntartó társulat vagyunk, 
akik a bevételeiken kívül szponzorok pén-
zéből tartjuk el magunkat. Külön öröm 
számunkra, hogy amikor eljöttek megnéz-
ni az előadásainkat, örömmel nyugtázták, 
jó helyre került a pénzük.

– Bátrak, hiszen olyan darabokat mu-
tattak eddig be, amiket a közönség már 
profi színházakban, profi színészek elő-
adásában már láthatott. Nem félnek at-
tól, hogy összehasonlítják az Önök elő-
adását a profikéval?

– Nem félünk, sőt feldob valamennyi ün-
ket, ha összehasonlítanak minket a „na-

gyokkal”. Nagy motiváció számunkra, 
hogy különböző foglalkozású emberekkel 
színházat tudunk csinálni, és az emberek-
nek tetszik, amit látnak a színpadon. Ta-
lán ezt a sort folytatja a következő választá-
sunk is, ugyanis a mozikban és színházban 
is nagy sikerrel játszott Miniszter félrelép 
című darabot kezdjük rövidesen próbálni.

– Eddigi szavaiból is azt tapasztaltam, 
hogy Dunakeszi valami egészen különle-
ges helyet tölt be a szívében. Mióta tart ez 
a vonzalom?

– Ez egy igazi, sírig tartó szerelem, ami 
engem Dunakeszivel összeköt. Kétéves vol-
tam, amikor a szüleimmel ideköltöztünk, 
és biztos vagyok abban, hogy sosem fogok 
innen elköltözni. Ahogy sokszor mondoga-
tom, engem a múltam, a jelenem és a jövőm 
is ide köt. Számos tervem van még, amit 
Dunakeszin szeretnék megvalósítani.

– Ön főállásban a Honvéd Együttes 
tagja, mégis a nagy többség, mint a Four 
Fathers énekesét ismeri. Miként alakul 
a sorsuk a zene birodalmában?

– Ahogy mondogatni szoktuk egymás 
között, megyeget a zenekarnak, sokfelé 
hívnak minket országszerte. Több klub-
ban is állandóan fellépünk, igaz, a nyá-
ri szezon beindulásával ezek a fellépések 
majd szeptemberben indulnak újra példá-
ul a Stefánia Klubban, illetve a fóti Oxigén 
Klubban. Most jön a nyár, fesztiválok, sza-
badtéri bulik ideje.

– Bármerre nézelődök a boltokban, se-
hol sem látok Four Fathers cd-t. Mi ennek 
az oka?

– Gazdaságilag ma nem éri meg lemezt 
kiadni, így nem aktuális egy cd-t megje-
lentetnünk. Öt évvel ezelőtt adtuk ki az 
utolsót, bár már azt sem kereskedelmi for-
galomba szántuk. Természetesen állítot-
tunk össze cd-t, amit a rajongók a koncert-
jeink után megvásárolhatnak tőlünk, vagy 
megrendelhetik tőlünk a honlapunkon. Ez 
az út még sikeres, szépen fogy a lemez.

- molnár -

frech’ zoltánt a múltja, jelene És a jövője is dunaKeszihez Köti

„Nagy motiváció így 
színházat csinálni!”
amiKor 2008-ban megalaKította barátjával, hódi richárddal az oscar 
társulatot, mÉg maga frech’ zoltán sem hitte, ilyen siKereseK lehetneK. 
azóta KÉt bemutatón És számos előadáson vannaK túl, És az oscar, va-
lamint a páratlan páros című vígjátÉK „csaK” ott hozott vastapsot, ahol 
bemutattáK. a four fathers ÉneKese nem titKolja, imádja dunaKeszit, hisz, 
ahogy ő fogalmazott, a múltja, jelene, jövője mind a városhoz Köti.
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EGÉsZsÉG–ÉlEtmóD

Nyitva tartásunk: H-P.: 08-20 óráig
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31. Telefon: 06 27 347 721

E-mail: nazarmed@gmail.com
www.nazarmed.hu

Mindannyian vágyunk rá...
  A megtartható kincs a fiatalság öröme

Klinikánk az egészségről...
A masszázs testre, lélekre gyakorolt 
gyógyhatását már az ókori kultúrák-
ban is ismerték. 

A masszázs élénkíti a vér-, és nyirok-
keringést, az anyagcserét, fokozza a sejtregenerációt, csökkenti 
a fájdalmat, és felerősíti a szervezet öngyógyító folyamatait mi-
közben lassul a légzés és megnyugszik a lélek.

Ha gyógyulásra, egy kis kikapcsolódásra vagy felfrissülésre vá-
gyik, szeretettel várom egy masszázsra.

Kőrösi Krisztina,  
gyógymasszőr

AKCió! július 31-ig 10% 
KEDvEzméNNyEl!!!!

A nők napjainkban megköve-
telik párjuktól, hogy nettek, jól 
ápoltak legyenek.

Szalonunkban a térségben egye-
dül álló speciálisan a férfiaknak 
kialakított OCéAN FOR mEN sTREsszOlDó KEzElésE-
KET kínálunk.

az Océan For Men termékek állagukban és il-
latukban is illeszkednek a férfiak igényeihez. 
Otthoni bőrápolásra is kiválóan alkalmasak.

Egyéb szOlgálTATásAiNK:

széPség: kozmetika, műköröm, manikűr, kézápolás
Lézer: szőrtelenítés, esztétikai kezelések, 

Alakformálás: Algotherm

Világújdonság!!!

wEllNEss:  infraszauna, svéd frissítő és relaxációs 
masszázs, gyógymasszázs.

KÖNyvElő iRODA:  pályázatírás, gazdasági  
mutatók elemzése, könyvelés, cégalapítás.

Egészség: kardiológia (szívultrahang, EKG, terheléses 
EKG). Természetgyógyászat (NELSON biorezonancia), 

thermográfia, IBR biorezonanciás állapotfelmérés és terápi-
ás kezelés, allergia szűrés, Colon hidroterápia, méregtelení-
tés és táplálkozási tanácsadás, fogyasztás, fülakupunktura, 

többféle masszázs (ízületi és izomfájdalmak megelőzése  
és kezelése), relaxáció, frissítés és kényeztetés.

Homeopátia szakrendelés
indult, minden hétfőn és szerdán 

várjuk vendégeinket!!!

Kollagén
fényterápiás 
szolárium!

THERmOgRAPHiás
EmlőszŰRés

A RáKOs ElválTOzásOK 
KORAi 

FElimERéséNEK
FORRADAlmiAN 

új móDszERE!

A thermographia érzékenysége hason
ló a mammographiás vizsgálatéhoz a 
daganatos betegségek kimutatásában, 
de ez nem jár sem sugárterheléssel, 
sem fájdalommal, terheseknél is elvégezhető.

A szűrés helye:
NAzARmED PREvENCiós EgészségKÖzPONT

2120 Dunakeszi, Fő út 31.
Tel.: (27) 347-721

e-mail: nazarmed@nazarmed.hu
www.nazarmed.hu

Arckezelés férfiaknak!  
Océan For men stresszoldó Kezelés 
az Algotherm férfiaknak kialakított 

termékeivel.

júniusban és júliusban
10% kedvezményt kap minden 

egyes férfi látogatónk!!!

gyógyító érintés
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dr. németh gáBor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 dunaKeszi, bajcsy-zsilinszKy u.1.)

GAZDAsáG

Tisztelt Olvasóink!
lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakér-
tő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében az olvasói igények szerint dr. németh gábor 
ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott tematika alapján a tisztelt olvasóink leveleit.

OlvASóI KÉRDÉS:
Majdnem 4 hónap
ja dolgozom egy cég

nél. Úgy tűnt, ez végre egy biz
tos munkahely, de a héten fel
mondtak, rendes felmondással. 
Viszont nem kaptam se felmon
dási időt, se végkielégítést, állí
tólag nem jár, de én úgy tudom, 
hogy igen. Kérem, segítsen, járe 
valami, és ha igen, hogy kapha
tom meg?

Ebben az esetben valóban jár 
felmondási idő, ha a próbaide-
je már letelt, viszont végkielégí-
tés nem. 

Az Ön felmondási ideje 30 
nap. A felmondási idő fele idő-
tartamára a munkáltató köteles 
a munkavállalót a munkavégzés 
alól felmenteni. Ez idő alatt akár 
új munkaviszonyt is létesíthet. 

Fontos, hogy a kilépéskor ka-
pott papírjain milyen dátumok 
szerepelnek. Az is elképzelhe-
tő, hogy a munkaviszony vége 
nem az a nap, amikor a felmon-
dást átvette, hanem egy hónap-
pal későbbi időpont. Előfordult 
már a praxisomban többször is, 
hogy a munkáltató felmentette 
a munkavégzés alól a dolgozót 
a felmondási idő teljes időtar-
tamára, de erről nem adott kor-
rekt tájékoztatást, emiatt félre-
értések adódtak.

Végkielégítést az kaphat, aki 
minimum 3 évet tölt el az adott 
munkáltatónál. Sajnos ez Önre 
nem vonatkozik.

Viszont ha felmondási időt 
mégsem adtak Önnek, fel kell 
keresnie volt munkáltatóját, és 
kérni a felmondási idő elszá-

molását, kifizetését és a mun-
kaviszony visszaállítását a fel-
mondási idő időtartamára a 
Munka Törvénykönyve 22.§-ra 
hivatkozva.

OlvASóI KÉRDÉS:
Felmondtak a munka
helyemen május 31i 

hatállyal. Idén még nem voltam 
szabadságon, és nem akarták 
kiadni, hanem kifizették. Én azt 
halottam, az arányosan kiadott 
szabadság beleszámít a mun
kaviszonyba. Ha ez így van, a 
munkaviszonyom majdnem egy 
hónappal tovább tart.

Természetesen, ha kiadják 
az időarányosan fel nem hasz-
nált szabadságot, a munkavi-
szony ideje annyival meghosz-
szabbodik, de itt más a helyzet. 

Az MT. 136 §-a kimondja, ha a 
munkaviszony megszűnik, és 
az adott évben a munkáltatónál 
eltöltött idővel arányos szabad-
ságát a munkavállaló nem vet-
te ki, azt pénzben kell megvál-
tani. 

Ez az egyetlen törvényes eset, 
amikor a szabadságot pénzben 
lehet megváltani. Tehát mun-
káltatója helyesen, a törvény-
nek megfelelően járt el. A meg-
váltott szabadságnapok nem 
növelik a munkaviszony idő-
tartamát. 

Ettől függetlenül természete-
sen létezhet olyan eset, amikor 
a munkáltató kiadja az időará-
nyos szabadságot, majd ezt kö-
vetően felmond.

Folytatjuk...

DunaCredit
HiTEliRODA

Közvetítési szolgáltatásaink:
− lakossági és vállalkozói hitelek
− ingatlanlízing
− életjáradék
− lakás-előtakarékossági szerződések

HívjON mOsT!
Tel.: +36-70/423-2298, 06-27/769-185

KEREssE iRODáNKAT!
Cím: Dunakeszi, Garas u. 18.

www.dunacredit.eu

hitelkérelmi folyamat egyik legfontosabb eseménye a kölcsön- és jelzálogszerző-
dés megkötése. Az ebből eredő kötelezettségek várhatóan elkísérnek minket az el-
következő 20-25 évünkben, ezért nem árt ha már annak aláírásakor tisztában va-
gyunk mit is tartalmaz.

Először is tudnunk kell, ha a hitelt ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett folyósítják, a 
szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglaltatni. Ezt a formát azért írják elő a bankok, mert egy 
esetleges hitelfelmondást követően a végrehajtást bírósági út igénybevétele nélkül is el tudják indí-
tani, ami lényeges időmegtakarítást jelent.

A kölcsönszerződésben – amellett, hogy tartalmazza a szerződő feleket, a hitel és a törlesz-
tés paramétereit, fedezeteket – több elem is szerepel, melyek közül egy-két lényegesebb ill. érde-
kesebb dolgot emelnék ki.

1. Ahhoz, hogy a hitelt kifolyósítsa a bank nem elég a kölcsönszerződést aláírni, hanem előtte a 
folyósítási feltételeket is teljesíteni kell, amik általában a következők lehetnek: jelzálogjog valamint 
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése (legalább széljegyen), ingatlanbiztosítás bankra 
történő engedményezése, folyószámla nyitása, illetve lakáshitelnél a saját erő megfizetése és el-
adó hozzájárulása a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

2. felmondási okok. Az alapfelállás az ha becsületesen törlesztünk akkor nagy baj nem történ-
het, kivéve a fedezet elvonás eseteit. Ebbe beletartozik az is ha az ingatlan ellen végrehajtást kez-
deményeznek, mely eredhet bármely más hitel- vagy akár közüzemi tartozásból is.

3. A jelzálogból való kielégítési jog gyakorlása, azaz az ingatlan értékesítésének esetei. (jel-
lemzően erre akkor kerül sor ha a kölcsönszerződést felmondták.) A jog gyakorlása történhet bíró-
sági végrehajtás vagy a bank ill. megbízottja általi értékesítése útján, de bizonyos feltételek mellett 
a bank és zálogkötelezett közös értékesítésére is sor kerülhet.

4. Értesítési címek. jelentősége akkor van ha az egyik fél a másikkal valami fontosat szeretne 
közölni – pl. felszólító levél, előtörlesztési szándék – ugyanis azt csak ezen a címen teheti meg jog-
szerűen, ezért annak mindig aktuálisnak kell lennie ill. az átvételt is biztosítani szükséges.

Az előzőekben a kölcsönszerződés egyes elemeire próbáltuk a figyelmet felhívni, de jó ha tud-
juk, hogy önmagában a kölcsönszerződés nem ad mindenre választ, ezért maga a szerződés is 
gyakran hivatkozik a bank üzletszabályzataira.

a

ÚTiKAlAuZ BANKüGyEKhEZ
KölcsönszerződÉseKről röviden

Gacsal Tamás
pénzügyi-, hitel– és befektetési tanácsadó

DunaCredit Hiteliroda, Dunakeszi, Garas u. 18. tel: +36-70/423-2298
Honlap: www.dunacredit.eu, mail: info@dunacredit.eu

Kompromisszumok  helyett!

A lakáshitel igénybevételéhez a fedezetként felajánlott ingatlanra 
vagyonbiztosítás megkötése szükséges.

*A meghirdetett akció 2010. április 26-tól visszavonásig érvényes. A THM meghatározása a 2010. április 
26-án érvényes Lakossági Kondíciós Lista alapján, a forint alapon igényelt Raiffeisen Lakáshitelre aktuális 
feltételek és a hatályos jogszabályok, illetve a havi számlavezetésidíj-mentes Bázis Számlacsomag fi gye-
lembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel kamat-
kockázatát. Számlavezetési díjhoz kötött számla nyitása nem szükséges a kölcsönszerzôdés megkötéséhez.

Raiffeisen Lakáshitel hitelbírálati díj nélkül!
THM forint alapon 9,54%*

Raiff_LH_93x63_DunakesziPolgar_10_16282634.indd   1 2010.05.20.   14:30
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tErmÉsZEt

ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

A térség legjobb feltételeivel dolgozó 
ZÁLOGFIÓK  DUNAKESZI, Fő út 122.

 szám alatt várja régi és új ügyfeleit.

Nyitva: H-P:  8.00 – 16.00

• 300 Ft/g árral megemeltük  
a ZÁLOGHITEL összegét, 70 ezer Ft feletti  
hitelnél ARANY MEDÁLT kap ajándékba!
 • Használt és új ékszerek szinte fél áron, 

5100-6100 Ft/g,  
melyhez a díszcsomagolás ingyenes.

 • TÖRZSÜGYFÉL kártyájával azonnali  
kedvezményhez jut.

Törtarany felvásárlás magas áron, beszámítás, csere.

ExTRa akciók!

Telefon: 06-27/633-963 
Mobil: +36-30/714-0977

DUNAKESZI, Fő út 122.

A Magyar Madártani 
és Természetvédelmi 
Egyesület 22. sz. Bör-
zsönyi Csoportja 1975-

ben, éppen 35 éve alakult meg 
Szokolya-Királyréten, 12 alapító 
taggal. Céljuk az élőhely-és fajvé-
delem, valamint a szemléletformá-
ló tevékenység volt. Munkájukat a 
tagság által létrehozott Börzsöny 
Alapítvány segíti. A természe-
ti környezet jobb megismerésé-
hez, a természettel való együtt-
éléshez, együttlélegzéshez találták 
ki a Börzsönyi Természetvédel-
mi Tábort, melynek immár 27 éve 
Terbe Józsefné, Csöpi néni a veze-
tője. Csöpi néni elmondta, hogy 
a tábor létrehozásának fő célja az 
volt, hogy elsősorban az iskolás 
korosztállyal megismertessék a 
Börzsönyi Tájvédelmi körzet egy 
részét. Életkoruknak megfelelő 

foglalkozásokon keresztül felkelt-
sék az érdeklődésüket a termé-
szettel és a környezetvédelemmel 
foglalkozó tudományok iránt. Az 
elméletben tanultakat a gyakor-
latban próbálják ki, sajátítsák el a 
természetet és a környezetet védő 
és kímélő szemléletet. A gyakor-
latban ez úgy néz ki, hogy a tábor-
ba jelentkezők megismerik a túrá-
zás szabályait, térképhasználatot, 
a természetben való viselkedés 
szabályait. Megismerik az erdő 
hatását a mikroklímára, az éghaj-
latra. Tanulmányozzák az erdő-
vel gazdálkodás módszereit, meg-
ismerik a fát, mint természetes és 
újra megújuló fontos nyersanya-
got. A gyűrűzőmesterek irányí-
tásával végzik a madárbefogást, 
meghatározzák a fajokat, elvégzik 
a gyűrűzést, melyet naplóban rög-
zítenek. Egyébként minden tevé-

kenységet szakemberek tanítanak 
meg, a geológus például a Sopro-
ni Egyetemről jön. Fontos, felelős-
ségteljes feladatok ezek, melyeket 
csak odafigyeléssel, egymás irán-
ti tisztelettel lehet végezni, persze 
elengedhetetlen a jókedvű, humo-
ros, barátságos légkör. Aki a tá-
borban megfordul, sok-sok siker-
élménnyel térhet haza. Nem vélet-
len, hogy a táborozók nagy része 
évről-évre visszajár. A fiatalok ré-
szére vonzó lehet a nomád sátor-
tábor is, ami azért tartalmazza a 
szükséges komfortelemeket. Hi-
deg-melegvíz zuhany van, egy ró-
mai tűztér lett kialakítva, abban 
egy nagy hordó tele vízzel, ami 
alatt állandóan ég a tűz. Mosdó-
sátorban lehet fürödni, és mosási 
lehetőséget is biztosítunk. 3 fázi-
sos mosogatás van, a hűtőszekré-
nyek gázzal működnek, mert a tá-
borban nincs villany. Egy nagyon 
jól felszerelt konyha és 100 főt be-
fogadó étkezősátor is szolgálja a 
kényelmet. Valamint rossz idő 
esetén a foglalkozásokhoz is ren-
delkezésre áll egy sátor. A három 
főétkezéshez az ebédet, vacsorát a 
Kisinóci Turistaházból szállítják, 
a reggelit közösen készítjük el.

 A tábornak pontos menetrend-
je van, 6-kor ébresztő, tisztálko-
dás, reggeli. Délelőtt foglalkozá-
sok illetve terepgyakorlat, ebéd 
után fél 3-tól szabadfoglalkozás, 
kimenő. Minden este a tábortűz-
nél mesével, énekszóval, játékkal 
telik az idő. Az általános iskolás 
táborból a nyolcadikosokat elbal-
lagtatjuk, ők a középiskolás tábor-
ba kerülnek át. Így kinevelődik az 
utánpótlás. Az országban egye-
dülállóan nyugdíjas tábort is szer-
vezünk, ahol a 20 hónapos unoká-
tól a 80 éves nagymamáig vegye-
sen vannak. Kiváló családi lég-

körben telnek a napok.
Meg kell említeni, hogy a Ki-

rályréti Erdészet vezetője és mun-
katársai messzemenőleg támogat-
nak bennünket. Mi viszont segí-
tünk rendben tartani a Börzsönyt. 
A nyugdíjasok többszáz odút ké-
szítettek, amit kihelyeztünk, és 
évente kétszer ellenőrizzük, tisz-
títjuk. Szintén évente kétszer tisz-
tasági őrjáratot szervezünk, taka-
rítunk a turisták után. Örülünk, 
hogy a Bajdázó tó rendbe lett téve, 
mert sok turista látogatja.

Már készülünk az idei nyá-
ri táborokra, és megünnepeljük, 
hogy immár 30 éve végezzük ezt 
a felelősségteljes, de nagyon szép 
feladatot, a természet védelmét, 
megóvását.

Csonka Mária

Szemléletformáló tevékenység a természet védelméért

Az idei év az ünneplés éve
hamarosan újra gyermeKzsivajtól lesz hangos a KirályrÉti sátortábor, ahol már 30 Éve rende-
ziK meg a Börzsönyi természetvédelmi táBort. egÉsz nyáron turnusoKban váltjáK egymást 
a csoportoK, gyermeKKortól a nagymamaKorig megfordulnaK itt a termÉszet szerelmesei.
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– Bővebb értelmében a szónak igen, azon-
ban ketté kell választani a két dolgot. A tö
megallergia pszichés alapú,  – erről majd még 
a későbbiekben, –  míg a szagokra, ízekre, 
vagyis a benne lévő allergiát okozó anyagra 
lehet valaki allergiás. Tudni kell: az allergia 
nem velünk született, hanem szerzett reak
ció, az immunrendszerünk válasza valami
lyen külső hatásra, másként fogalmazva: az 
immunrendszer bizonyos anyagokkal szem
beni túlérzékenysége  (ezek normális körül-
mények között semmilyen választ nem vál-
tanak ki a szervezet részéről). Az ilyen anya-
gokat allergéneknek nevezzük, ilyenek példá-
ul a pollen, állati szőrök, atka, penészspórák, 
különböző állatok mérgei, mikroorganiz
musok, élelmiszerek, gyógyszerek, vegysze
rek, nehézfémek stb. 

A legelső tünetek megjelenésekor - ame-
lyek bármely életkorban jelentkezhetnek - 
fontos kivizsgálni, hogy a beteg pontosan 
milyen allergiában szenved (laborvizsgála-
tok, bőrpróba, légzésfunkció stb.) A tüne
tek nagymértékben változnak attól függő-
en, hogy milyen szervben történik az aller-
giás reakció. Így azok az allergének, melyek 
levegő által terjednek (mint például a pollen 
vagy az atkák) a légutak és a szem szaruhár-
tyájának a gyulladását okozzák. Ilyen erede-
tű a szénanátha is, amely az orrnyálkahár-
tya megvastagodását, orrváladékozást, tüsz
szentést, a szem irritációját, könnyezést okoz. 
Ha az allergén bekerül a tüdőbe, asztmás tü-
neteket is okozhat: nehézlégzés, köhögés, sí
polás. Ha az allergén az emésztőrendszerbe 
kerül a következő tünetek jelentkezhetnek: 
hasüregi fájdalom, hányinger, hányás, puf
fadás, hasmenés. A bőrön jelentkező allergi-
ás reakciók, mint az ekcéma vagy a  csalán
kiütés bőrpírral, duzzadással járnak. Súlyo-
sabb esetekben a reakció nem marad lokali-
zált és az egész szervezetre kiterjed. Ebben 
az esetben az immunsejtekből rövid időn 

belül nagy mennyiségű kémiai anyag sza-
badul fel, ami sokkos reakcióhoz vezet. Mi-
vel ilyen esetben a csalánkiütésen és duz-
zanaton kívül fulladásérzés és eszmélet-
vesztés is bekövetkezhet, ezért csalánkiütés 
esetén (gyógyszer hiányában) azonnal for-

duljunk orvoshoz! Ha a csalánkiütés jelen-
ségét ajak-, szem-, nyelv-, arc-, végtag- vagy 
egyéb testtáj duzzadása kíséri, ebben az eset-
ben is azonnal forduljunk orvoshoz! Ameny-
nyiben a duzzanat a gégét is érinti, akadá-
lyozottá válhat a légzés!

Ami pedig a tömegallergiát illeti: igen, 
gyakran találkozhatunk azzal, hogy vala-
milyen lelki jelenségnek fizikai kisérőjegyei 
is lehetnek. Ilyen a hétköznapi – s most, az 
érettségik alatt mindennapos – vizsgadrukk, 
amely a  bőrpír változástól a torokszorulásig 
széles palettán jelentkezik, de megjelenésé-
ben azonban egészen más, mint a szó szoros 
értelemben vett allergiás reakciók.

– Mi az, amire leginkább készülnünk 
kell? van-e olyan, amelyre mindenkinek, 
vagy csak egyes betegségre hajlamosabb 
egyéneknek kell felkészülniük?

– Remélem, mire a lap az olvasókhoz ke-

rül, már levonul az árhullám. Az ezt kísérő 
természetes jelenség a szúnyogok és egyéb 
rovarok megszaporodása. Ezek központi tel-
jes kiirtása megoldhatatlan feladat, minden-
kinek – aki ezekre a csípésekre különösen 
érzékeny – magának kell beszerezni a szük-
séges ellenszereket. Ahogy elmúltak az esős 
napok, úgy készülhetünk a hirtelen jövő 
melegre, ami a nyári szabadságok alatt fel-
tétlen kívánatos. Akik viszont un. napaller-
giában szenvednek, világos bőrűek, és külö-
nösen a kisgyermekek, csínján kell bánjanak 
a napozással, hogy valóban pihenéssel és az 
önfeledt szórakozással teljen az idő. Sose fe-
ledkezzenek meg a megfelelő napvédőkről, 
amelyek lehetnek krémek, de a sapkákat, er-
nyőket és a pólókat is idesorolom. 

Legközismertebb nyári allergiás megbete-
gedés a korábban említett szénanátha (pol-
lenallergia). Az ebben szenvedők számára 
néhány tanácsot idéznék emlékezetükbe:

Az allergén növények virágzása idején 
próbáljanak meg a lehető legkevesebbet a 
szabadban tartózkodni, főleg akkor, amikor 
a pollenkoncentráció a legmagasabb (10-16 
óra között). 

KERüljéK:
– az olyan termékeket, amelyek az allergén 

növény kivonatát tartalmazzák;
– a dohányzást (egyébként is és nem csak 

ŐK!) és a dohányfüstös helyeket, mivel a füst 
irritálja a légutakat; 

Alvás előtt zuhanyozzanak, és mossák 
meg a hajukat, hogy megszabaduljanak a 
hajba, illetve testre tapadt pollenektől.

Az allergia mára népbetegséggé vált. Kel-
lemetlen hatásait csökkenthetjük tudatos 
életvezetéssel, megelőzéssel.  

rvosi rovAtegészségmérleg – 
nyári (?) allergiáink

metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon találhatóak meg. Fő-
orvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKg, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatok-
ra bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a szakrendelő ii. emelet 225-ben lévő ma-
gánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pe-
dig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszá-
mon  lehetséges a bejelentkezés. 

„allergiás vagyok erre a sok lacikonyhára! egy lépést sem tehet az ember a sok hurka – kolbász - pecsenye árustól bármely 
tömegrendezvényen.” így dohogott vasárnap este budapestről hazatért szomszédom. valóban lehetünk allergiásak a szagok-
ra, ízekre, vagy éppen a tömegre? – kérdeztem dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost, a dunake-
szi polgár állandó egészség-megőrzési tanácsadóját.

Szivárvány Trade 2005 Kft.

Függönybolt Dunakeszin

Felmérés – varrás – felszerelés

 Függöny, sötétítő, reluxa
 Szalagfüggöny, redőny, szúnyogháló
 Speciális, íves, hajlított karnisok

Igény szerint lakberendezési szaktanácsadás. 
Egyedi bútorok tervezése, gyártása!

Szt. István út 30., a Keczán Bútorházban
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13-ig · Telefon: +36-30-539-4191
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Bulgária a Fekete-tenger partján fekvő állam Délkelet-
Európában. Az ország területének 57%-a tartozik a Fe-
kete-tenger vízgyűjtő területébe, a többi részéről a vizek 
az Égei-tengerbe torkollanak. A vízhálózat az északke-

leti országrész kivételével sűrű, de a Dunát leszámítva nem ren-
delkezik nagy vízhozamú folyóval. Az Iszkar bolgár szakasza 
csupán 368 km, míg a Marica 322 km-es szakasszal rendelkezik. 
Az ország határain belül 3 nemzeti és 9 természeti park, 89 re-
zervátum és 2234 természeti nevezetesség található.

A turiZmus fEjlőDÉsE
Az ország turizmusa az utóbbi években a fejlődés útjára lé-

pett. Az elmúlt évtizedekben, a volt szocialista ország a szovjet-
barát országok lakosainak számára a legkedvezőbb elérhető ten-
gerparti üdülést jelentette. A rendszerváltás után egy évtizedre 
erős visszaesés történt az idegenforgalomban. Ennek okai a fej-
letlen infrastruktúra, és a közbiztonság hiánya lehettek. A 2007-

es csatlakozás nagyobb lökést adott az utóbbi években megin-
dult turizmus fejlesztésének is. Bulgária igyekszik a szocialista 
sztereotípiáktól megszabadulni, jelenlegi jelmondata is a meg-
annyi változásért tett erőfeszítésekre utal: „A kellemes csalódá-
sok országa”.

BArAnGoló

bizonyára ön is várja már a jól megÉrdemelt szabadságot egy Kellemes, hangulatos mediter-
rán városban. szeretne ÉlmÉnyeKben gazdagon, feltöltődve, Kipihenten hazatÉrni. töKÉletes 
úticÉl lehet az újabban ismÉt Kedvelt ország, bulgária felKeresÉse. a 2007. január 1-je óta eu-s 
tagállam nem vÉletlenül vonzza a túristáKat, minden egy helyen megtalálható: a csodála-
tos tengerPart, Bámulatos hegységek, és számos gyógyfÜrdő.

Brugges-i piactér

Bulgária – a kellemes csalódások 
országa
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A főváros, sZófiA
Bulgária fővárosa, Szófia a tőle délre magasodó 

Vitosa hegy lábánál, alig 600 méteres tengerszint fe-
letti magasságon terül el.

A terület első lakosai a Kr. e. 8. század folyamán már 
megtelepedtek, így Európa egyik legöregebb fővárosa-
ként tarthatjuk számon Szófiát. A római-kori romok 
ma is megtalálhatóak a központban, ahol a metróállo-
más neve az ókori elnevezést viseli. A Szófia elnevezés 
a törökök elől beszivárgó görög népességtől ered a 14. 
századból. 1382-ben kezdetét vette a közel ötszáz éves 
török uralom. Az iga alól 1878-ban szabadult fel orosz 
csapatok segítségével (aminek tiszteletére a középkori 
orosz hadvezér, Alekszandr Nyevszkij nevét ma is vi-
seli székesegyháza bolgáros változatban: Alekszandar Nevszki), 
és a független Bulgária fővárosa lett. A 20. században lakossága 
megtöbbszöröződött. Különösen a második világháborút köve-
tő népköztársasági idők rohamos lakótelep-építéseinek köszön-
hetően a századfordulón még kisvárosból milliós nagyvárossá 
lett. Akár szárazföldön, akár levegőben közelítjük meg Szófiát, 
első ránézésre valószínűleg csalódni fogunk. A városkép némi 
türelmet kíván, de ha túljutunk a várost körülvevő egyhangú, 
szürke panelrengetegen, kitárul előttünk a történelmi központ, 
mint igazi gyöngyszem. A legtöbb látnivaló a Jevlogi Georgijev, 
a Hriszto Botev, a Szlivnyica és a Vaszil Levszki sugárutak által 
határolt területen találhatók. Az Alekszandr Nyevszkij székes-
egyházat is érdemes megtekintenünk, hiszen falai közt sétálva a 
múlt elevenedik fel előttünk. A művészetek iránt rajongók meg-
tekinthetik az Ivan Vazov Nemzeti Színházat, mely bécsi építé-
szek keze munkáját dicsérő épület. A Nemzeti Kultúrpalota is 
mindig érdekfeszítő aktualitásokkal várja vendégeit: az 1981-
ben megnyílt monumentális épület az egyik legnagyobb ilyesfaj-
ta komplexum Dél-Kelet-Európában. 

nÉHány ismErt És KEDvElt üDülőHEly 
A Fekete-tenger homokos tengerpartja kiválóan alkalmas 

üdülésre. A nyári szezonban túristák ezrei keresik fel kikap-
csolódás céljából. A partvidék legnagyobb központjai az északi 
várnai partszakasz, illetve a déli burgaszi terület, melyek nem-
zetközi repülőtérrel is rendelkeznek. Az északi részen Szveti 
Konsztantin és Elena nyaralóhelyek vonzzák a csendesebb pi-

henésre vágyókat, a kormány-
zati üdülők is itt épültek fel, ez 
volt az ország első nemzetkö-
zi üdülőterülete. Albena, mely 
a bolgár part igényes és ked-
velt turistaközpontja, Vár-
nától 35 km-re fekszik. Part-
ja igen vonzó, 150 m széles és 
6 km hosszú. Várna Bulgá-
ria harmadik legnagyobb vá-
rosa. A hasonló nevű megye 
székhelye, fontos turisztikai 
célpont, kereskedelmi és kul-
turális központ. A rengeteg 
túristának, a szépen rendben 
tartott épületeknek és a szám-
talan teraszos vendéglőnek kö-
szönhetően Várna a legnyuga-

tiasabb hangulatú város címet is megkapta. Önmagában is szép 
és kellemes hely, széles sugárutakkal, régi hatalmas épületekkel 
és végeláthatatlan zöld területekkel. Akkor is érdemes több na-
pot eltölteni itt, ha egyébként nem kifejezetten tengerparti nya-
ralásra készülünk. Érdemes megtekinteni a Cirill és Metód teret, 
a Mária Mennybemenetele katedrálist, az Óratornyot, valamint 
az Operát. Neszebár a Napospart déli részének szinte folytatá-
sa, attól mintegy 1 km-re fekszik. Az üdülőváros műemlékek-
ben gazdag ókori részét-amely egy félszigeten helyezkedik el-az 
UNESCO 1983-ban felvette a Világörökség listájára.

Kulturális ÖrÖKsÉG 
Bulgária figyelemreméltó, ezer éves múltra visszatekintő kul-

turális örökséggel rendelkezik. Az ország területén 36 törté-
nelmi-kulturális rezervátum 
és több mint 40 000 kulturá-
lis emlékmű található. A nagy-
városok építészeti együttesei 
megőrizték az eredeti atmosz-
férát. Remek példa erre a re-
neszánsz, korabeli bolgár épí-
tészetet örző falvak, város-
ok sokasága: Plovdivi óvárosa, 
Veliko Tarnovo, Koprivstica, 
Trjavna. Bulgáriában renge-
teg (több mint 160) templom és 
kolostor található. A kolosto-

Rubens-ház
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Fővárosa: szófia
államforma: köztársaság
hivatalos nyelv: bolgár 
Független: 1908. szeptember 22.
Eu-csatlakozás: 2007. január 1.
Népsűrűség: 65,4 fő/km²
GDP: Összes 51 989 millió usD
Terület: 111 002 km²

Észrevételét, véleményét 
a barangolo.eu@gmail.com címre várom.

Vetési Zsófia
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rok közül a leghíresebbek és a leglátogatottabbak a követke-
zők: rilai, bacskovoi, rozserii, trojani, preobrazseni, valamint 
az aladzsai kőkolostor. A turisták a kolostorok sokaságában éj-
szakázhatnak, s így teljes egészében átélhetik a szent he-
lyek atmoszféráját. Az országban több száz neveze-
tes templom van, amelyek a bolgár ikonfestő iskolák 
egyedi képeit, falfestészetét, fafaragásait, közép-
kori freskóit és ikonjait őrzik.

HAGyományoK, folKlór 
Nagyon érdekesek és egyediek a népvi-

seleti ruhák és hangszerek. A legnépsze-
rűbb kosztümök közé tartoznak a trák, a 
rodopei és Vidin környéki un. feketeruhák 
(csernodreskovci) és fehérruhák (belodreskovci). 
Eredeti hangzásúak a hagyományos bolgár hangsze-
rek, mint a kaba-duda, dzsura-duda, koboz, kétcsövű síp, fu-
rulya, dob, bolgár mandolin, kereplő és még egyéb ezekhez ha-
sonló hangszer. A bolgár ünnepi népszokások szigorú naptá-
ri rend szerint zajlanak. A szurvakane a legjellegzetesebb újévi 
hagyomány, amely az egész országban fennmaradt napjainkig 
is. Március elsején ünneplik a tavasz kezdetét. Erre a napra ké-
szítik el a hagyományos martenicákat (piros-fehér színből so-
dort kettős gyapjú vagy pamut fonal), amelyeket kitűzve hor-
danak az emberek, abban a hiedelemben, hogy ez egészséget 
hoz nekik. 

GAsZtronómiA 
Mindenképpen érdemes megkóstolni a helyi finomságokat, 

amelyek joghurtot, sajtot, bárányt, halat és sok-sok zöldséget 
tartalmaznak. A le-
vesek közül legjelleg-
zetesebb a „csorba”, 
amely tulajdonkép-
pen egy joghurtos, 
tojásos csirkeleves. 
A húsételeket illető-
en sok a közös vonás 
a bolgár, a szerb, a gö-
rög és a török konyha 

között. A bolgár kebapcse roston sült kolbászkái ugyanolyan 
közeli rokonai a nevében is hasonló szerb csevapcsicsinek, 
mint a bolgár kjufte fűszeres, roston sült vagy zsírban pirí-

tott húspogácsái a török kaftának. A birkahúsból főtt 
krumplis-rizses-paradicsomos különféle muszakák 

és gyuvecsek valamennyi balkáni ország konyhájá-
ban megtalálhatók. A mai bolgár konyhában kü-

lönösen nagy szerep jut a paradicsom- és ubor-
kasalátának, a joghurttal nyakon öntött hagy-
más vegyes salátának, a sültpaprika-salátá-
nak, a sült padlizsánból készülő ételeknek. 
Az ínyencek ne hagyják ki a rószaszirupot, 
mely úgy készül, hogy a friss rózsaszirmot 

vízben előfőzik, majd cukrot adnak hozzá, és 
sűrűre főzik. Az étkezés befejezése Bulgáriában 

is a feketekávé. Nem presszókávét isznak, mint az 
olaszok, hanem a hagyományos törökkávét.

vAllás 
Félhivatalos államvallás az ortodox kereszténység. A máso-

dik legnagyobb vallás az iszlám, melyet a lakosság 12%-a val-
lott magáénak. Az iszlám valláshoz tartozik a török kisebbség 
szinte teljes egészében és a cigány kisebbség kb. 40%-a. Emel-
lett jelentős bolgár nemzetiségű muzulmán közösség is van (a  
          pomákok).
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KitEKintő

Mitró Máté vagyok, 16 éves Duna-
keszi lakos, a Boronkay György 
Műszaki Középiskola 10. osztá-
lyos tanulója. Csákó Dániel ba-

rátommal elhatároztuk, adománygyűjtésbe 
kezdünk egy Csángóföldi település, Lábnyik 
nevezetű faluban, „A gyerekek háza” magyar 
iskola számára. 

A Kőrösi Csoma Sándor és a Bárdos Lajos 
Általános Iskola már évek óta tart fenn kap-
csolatot erdélyi tanárokkal, diákokkal s szüle-
ikkel. Mi is így ismerkedtünk meg Orbán At
tilával, egy lábnyiki tanítóval, aki elmesélte, 
hogy milyen körülmények között próbálják 
a csángó gyermekeket (az állami iskola után, 
ahol románul tanulnak csak!) délutánonként 
napközi otthonszerű rendszerben a magyar 
nyelv ismeretére tanítani. A román hivatalos 
szervek és a román papok ellenállásának elle-
nére – a csángók ugyanis hívő katolikus em-
berek, s a templomokban a román „janicsár” 
papok a mai napig is az ördög 
nyelvének neve-
zik a magyart, 
s magyarul nem 
is tarthatnak Is-
tentiszteletet és 
a Himnuszt sem 
énekelhetik – pe-
dig Moldvában 
mintegy 250.000 
katolikus él, ők a 
magyarok, székelyek 
leszármazottai (a ka-
tolikusokat az orto-
dox románok ma is 
magyaroknak neve-
zik). A nagymértékű elrománosítás el-
lenére még ma is 60-80.000 ember beszéli a 
nyelvújítás előtti archaikus magyar nyelvet. 
A gyerekeket születésüktől kezdve csak ro-
mánul tanították, mert román tudás nélkül 
nem veszik fel őket óvodába, iskolába. A ma-
gyar nyelvet az utcán, főleg a nagyszülő(k)től 
sajátítják el, ám írni és olvasni nem tanulnak 
meg magyarul.

Ezért gondoltuk, hogy oda szeretnénk vin-
ni a magyar nyelvű mesekönyveket, tanköny-
veket, számítógépeket, s mellette ruhákat, já-
tékokat, illetve egyebeket. Így kezdtünk neki 
először a gyűjtésnek, majd két hónappal ké-
sőbb pedig utazásunk szervezésének.

Miután az adományok hála Istennek gyűl-
tek szép számban, egyre több és több bará-
tunk hallotta mire készülünk. Kellett ke-
resnünk egy nagyobb gépkocsit, amivel cél-
ba juttathatjuk a szállítmányt. Így kerültünk 
kapcsolatba a Dévai Szt. Ferenc Alapítvány 
(Böjte Csaba testvér) segítő „csapatával”, 
akik felajánlották az egyik buszt a csángóföl-
di útra.

A rakomány, a szállítójármű már útra kész, 
csupán csak pár vállalkozó szellemű Erdélyt 
ismerő embert kellett keresnem, aki bevállal-
ja ezt a közel 2000 km-t, s néhány támogatót, 
akik utunkat anyagilag is támogatni tudják. 
Ez a része ment a legnehezebben, sajnos a mai 
gazdasági és erkölcsi(!) válság nem kedvez az 
ilyen karitatív ötleteknek. 

Az indulás napjára összeállt a kis konvo-
junk: 2 mikrobusz, 1 terepjáró, 9 segítő, sofőr, 
szervező és rengeteg adomány. Az első busz 

Oroszhegyre és Csíksomlyóra vitt a „dévai 
gyerekeknek” segélyt, matracot, s könyvet, 
amit a búcsúra már nagyon vártak az ottho-
nokban. Az utunk itt kettévált, a Csíksomlyói 
Pünkösdi Szentmise után folytattuk utunkat 
Gyimesbükkön keresztül Moldvába, ahol va-
sárnap este sikerült is teljesítenünk a „külde-
tésünket”. Kipakoltuk „A gyerekek háza” ta-
nítóinak segítségével az ajándékokat, majd 
késő estig beszélgettünk az ottani mostoha 
viszonyokról. Megállapítottuk, hogy ember-
feletti amit ezek az emberek tesznek a gyere-
kekért, – s persze értünk – azért, hogy a ma-
gyarság, a magyar nyelv fennmaradjon. Ezt 
az estét szerintem élőben kellett volna köz-
vetíteni mindenkinek, akinek eddig kétségei 
voltak pl. a kettős állampolgárság jogos fel-
vetésével kapcsolatban. Aki egyszer járt már 
ennyire távol az „őshazától” – hol is van ez: 
Etelközben, ahol épp vagyunk, vagy a Kár-
pát-medence közepén, ahonnan most mi jöt-
tünk? – s beszélgetett már olyan magyarnál 
is magyarabb „egyszerű” emberekkel, akik 
mindent tudnak a múltjukról, történelmük-
ről, kultúrájukról, hagyományaikról, népvi-

seletükről, nyelvükről. Én azt javaslom min-
denkinek, hogy utazzon el, ha nem is Mold-
váig, legalább Székelyföldig, hogy találkoz-
zon olyan székelyekkel, csángókkal, akikkel 
ha beszélget egy órácskát, megértse, amit sza-
vakba önteni annyira nehéz: a hazaszeretet!

Hétfőn reggel indultunk vissza Székely-
földre, a smaragdzöld Gyimesi hegyek után 
értünk a Hargita lábánál fekvő Ivóba, ahon-
nan „felugrottunk” a székelyek szent he-
gyére a Madarasi-Hargitára is. Innen más-
nap Varság, Pálpataka érintésével érkeztünk 
Korondra, ahol egy szolid vásárlás után az 
utolsó éjszakánkat is eltöltöttük. Hosszú, fá-
radtságos, de élményekben nagyon gazdag 
utazás volt mindnyájunknak, végül is min-
den autó és utasa épségben hazaért, bár a vé-
gére kicsit szétszakadt a mezőny.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék kö-
szönetet mondani támogatóinknak: Tóth Im
rének, aki biztosította az adományok eljutá-
sát Lábnyikba. Erdész Zoltán alpolgármester-
nek és Kárpáti Zoltán bizottsági elnöknek a 

Dunakeszi Önkormány-
zat támogatásáért. Dr. 
Gógucz Attila igazgató fő-
orvos úrnak, aki a számí-
tógépeket adományozta a 
Szakorvosi Rendelőinté-
zetből. Média támogatónk-
nak, Vetési Imrének. Kere
kes Zoltánnak, aki a kapcso-
latfelvételt segítette.

Külön szeretném megkö-
szönni útitársaimnak a lel-
kesedését, hogy minden aka-
dályt leküzdve (betegség, idő-

járás, útviszonyok, stb.) véghezvitték ezt a 
nem mindennapi cselekedetüket: Magyari Jú
lia, Király Judit, Magyari Gábor, Varga István, 
Pesti Tamás és Dávid, – s akik ugyan Lábnyi-
kig nem jöttek el csak az Ezeréves határig, de 
a csapat oszlopos tagjai voltak – Tóth Imre és 
Deák János. Utazásunk során megszálltunk 
Oroszhegyen, köszönet ezért a BálintPál és 
a Mihály családnak. Csíksomlyón többször is 
„megetetett” bennünket Zsóka, Csaba testvér 
otthonában, Lábnyikban vendéglátónk volt 
Orbán Attila és Bende Edit. Hazafelé Ivóban 
Bíró Évi és Laci, a Turul panzió tulajdonosai. 
Fábián család és a „hegyipap” Pálpatakán, s 
végül az Ilyés Vészti család Korondon a Fa-
zekas panzióban.  Az adományok gyűjtői kö-
zül is szeretnék pár ismerőst kiemelni, akik az 
első hívó szóra hozták az adományokat: Csá
kó Dániel, Hirleman Bertalan, Albert Joli és 
Csabi, Tóth Feri és Pisti, Szikora Zsolti, He
gedűs Tomi, Nagy Viki és Kriszti, Tőke Laci, 
Nemesházi Judit, Perlusz Mariann és még so-
kan mások…  

Mitró Máté 

Gyerekektől a gyerekeknek
…avagy, egy segélyszállítmány útja Dunakesziről a Csángóföldre…
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tAnfolyAm

Nyelvvizsgára vagy az életre készül?

Ha a tanfolyam elvégzése után 
a vizsgája elsőre nem sikerül, 

akkor a második vizsga díját mi fizetjük.

TELC- államilag elismert nyelvvizsga   
RiaN 4 you – minősített és ajánlott nyelviskola

DuNakEszi, Verseny u. 8. 
Tel: 06-27/343-801

Nyelvvizsga garanciával!

a tanfolyamok
2010. június 17-én indulnak.

FMK: 13-0071-04

Neményi András
(angolul, németül, oroszul, olaszul és franciául beszél,
a RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója)
További tippeket is talál a honlapon: www.nyelvmesternyelviskola.hu
kérdése van? Tegye fel a blogon! www.nyelvmester.hu

Egy cégvezető szerette volna, ha munkatársát ki tudja küldeni 
tárgyalni külföldi partnereihez. Megkért, hogy mérjem fel 

munkatársának  angoltudását. 
Mert szerinte nem tud középfokon. Ez gyakori probléma: sikeresen letette  ugyan a nyelvvizsgát, de kevésnek bizonyul 
a nyelvtudása. A felmérés eredménye: középfokon beszélt a munkatárs.

Lehet azon vitatkozni, hogy a középfokú nyelvvizsga követelményei most alacsonyak, vagy pedig régebben voltak 
magasak. Nem számít.

A vizsgán a sikerességhez 60%-ot kell teljesíteni. Középfok a 61% is, meg a 85% is. Mégsem mindegy, ha a mun-
kahelyén nem csak a bizonyítványt kérik, hanem meg is kell szólalnia. Kínos meglepetés érheti, ha a vizsgán éppen 
csak hogy átcsúszott, és azt is 15-16 éves korában, majd utána a főiskolán vagy az egyetemen 6-8 éven át elő sem vette 
nyelvtudását. 

Ilyenkor sokan újra beiratkoznak egy tanfolyamra, ami újra energia, idő és pénzbefektetés. Ha 80 vagy 90 százalékot 
ér el a vizsgán, akkor az üzleti tárgyalások során folyékonyan fog beszélni, nem pedig akadozva keresi a szavakat.

És a vizsgát is könnyebb letennie, ha a tudása 80% körül van. Ha izgalmában elveszít egy-két pontot, 80% helyett 
a 78% még sikeres vizsga, de 60% helyett az 59%  már sikertelen. Remélem, ez a két érv elég nyomós ahhoz, hogy  
amikor vizsgára megy, ne a minimumra készüljön.
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KÖZÉlEt

•  Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható!   
T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070

• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2. Házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771
•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és  

álmennyezetek építése, stb.  T.:+36-30-3864-456
•  Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, 

termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 06-27/337-353
•  Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást.  

Tel.: +36-70/505-1177
•  Cronos társkereső: sikeres, komoly, megbízható. Dunakeszi-Vác. Tel.: +36-20/566-5047  

vac.ctk.hu

Apróhirdetések

– Két választás között mi a feladata, 
mint választási bizottsági elnöknek?

– Mivel a Pest Megyei 3. Számú Orszá-
gos Egyéni Választási Bizottság elnöke is 
én vagyok, így elmondhatom, hogy a tava-
szi parlamenti választásokat lezártuk. És 
ha megint megválasztanak a jogszabály-
ok alapján a Helyi Választási bizottság élé-
re, úgy elkezdődhet az őszi önkormányza-
ti választások előkészítése.

– Mi lesz akkor a feladatuk?
– Az új Országgyűlés az elsők között 

változtatta meg a képviselők létszámát, és 
emiatt át kell rajzolni a körzethatárokat, 
amit a jegyző irányításával a helyi Válasz-
tási Iroda fog elvégezni. Ráadásul az ed-
digi 2000-2500-ról körülbelül 3000-3100-
ra nő majd egy-egy körzetben a választás-
ra jogosultak száma, illetve Dunakeszin az 
eddigi 14 helyett csak tíz egyéni képviselőt 
választhatnak az emberek. Ehhez jön még 
négy listás hely, illetve tizenötödiknek a 
közvetlenül megválasztandó polgármes-
ter. A bizottságunk munkája akkor fordul 
célegyenesbe, amikor a köztársasági elnök 
kitűzi a választások pontos időpontját.

– Országos szinten rengeteg gond, 
probléma, törvénysértés adódott az ed-
digi választásokon. Mi a tapasztalata 
Dunakeszin?

– Ez sajnos valóban így van, ám azt 
örömmel jelenthetem ki, hogy városunk-
ban a rendszerváltást követően soha, sem-

milyen komolyabb jogsérelem nem tör-
tént. Úgy vélem, ez annak köszönhető, 
hogy van egy határozott, konzekvens gya-
korlatunk, és ezt követjük húsz éve.

– Ügyvédként is minden Dunakeszihez 
köti.

– Ez így van, hisz a Pest Megyei Ügyvé-
di Kamarába történt 1993-as bejegyzésem 
óta itt gyakorlom a hivatásom. 1999 óta az 
irodám a Fő utca 66-68. alatt található, és 
2004-ben dr. Kiss Balázs Jánossal együtt 
látjuk el a munkánkat, melyet több mint 
egy éve immár dr. Borszéki Ügyvédi Iroda 
néven folytatunk.

– Milyen jogi kérdésekben kereshetik fel 
az ügyfelei az irodáját?

– Szinte valamennyi lehetséges jogi kér-
désben megpróbálunk segíteni azoknak, 
akik megtisztelnek a bizalmukkal. Én leg-
inkább a gazdasági társaságok alapítására, 
illetve jogi képviseletére, valamint a pol-
gári peres ügyekre specializálódtam, míg 
kollégám inkább a büntető ügyeket viszi. 
Mára már több ezerre tehető az ügyfélkö-
rünk, amelynek jelentős része újra és újra 
megtisztel minket a bizalmával. Nem egy 
esetben az első megbízás után tartós mun-
kakapcsolatba kerülünk velük, ami azt je-
lenti, hogy minden jogi kérdésben mi lé-
pünk ügyfelünk érdekében, természe-
tesen minden jogi garanciát biztosítva a 
számukra. Imádom a szakmám, sőt azon 
szerencsés emberek közé tartozom, akik-

nek a munkája egyben a hobbija is. Hét-
köznaponként reggel nyolctól este hatig-
hétig állunk ügyfeleink rendelkezésére, 
és a nyári szabadságot is úgy oldjuk meg 
kollégámmal, hogy mindig legyen valaki 
az irodában, aki az ügyfelek rendelkezésé-
re áll.

– Miként bírják ketten ezt a terhelést? 
Nem gondolkodtak már azon, hogy kibő-
vítsék az iroda létszámát?

– De igen, van egy jelenleg betöltetlen 
jelölti státuszunk, melyre jogi egyetemet 
végzett fiatalt keresünk. Várjuk azon fi-
atal jogászok jelentkezését, akik legalább 
három éves jelölti gyakorlat után szakvizs-
gát tennének, és aztán teljes jogú ügyvéd-
ként folytathatnák tevékenységüket. 

Manikűr, pedikűr, 
paraffinos kéz- és 

lábápolás.
Tel.: +36-20/991-3649, 

27/393-288

Okleveles babysitter 
tanfolyam Vácon.  

Jelentkezés június 25-ig.
MUNKALEHETŐSÉG! 
T.: +36-20-566-5047

www.gyermekoldal.hu

Minden, ami a joghoz kapcsolódik, foglalkoztatja dr. Borszéki Péter ügyvédet

A MuNKáJA EGyBEN 
A hOBBiJA iS

tősgyöKeres dunaKeszi laKosKÉnt a jog bármely formájában megpróbál városáÉrt, illetve 
annaK laKóiÉrt mindent megtenni. ügyvÉdKÉnt, bizottsági elnöKKÉnt, ÉdesapaKÉnt, fÉrjKÉnt, 
KollÉgaKÉnt is maximalista. ügyvÉdi irodája immár több ezer ügyfÉl problÉmáival, ügyeivel fog-
lalKoziK. dr. Borszéki Péter a helyi választási bizottság elnöKeKÉnt pedig már megKezdte az 
adminisztratív felKÉszülÉst az őszi, önKormányzati választásoKra.

iNgyeNes közéleti újság

Dunakanyar régió
Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros,  Zebegény, Szob területén

80.000

olvasónk
van!
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Ez a 4-16 éves gyerekek 
számára kidolgozott 
módszer a MindLab 
Hungary védőszárnyai 

alatt indult útjára Magyarorszá-
gon öt éve. (Ma világszerte közel 
3 millió diák vesz részt a prog-
ramban.)

Hogy megértsük a módszer lé-
nyegét, kiindulópontként képzel-
jük el, hogy milyen volt az iskola 
egy évszázaddal ezelőtt, és –ezzel 
szemben – milyen iskolát szeret-
nénk a 21. században?

Száz éve az iskola „tankönyv-
iskolaként” működött, ahol a gye-
rekek mintegy üres lapként a ta-
nárok által közölt és tanított tan-
anyagot, magyarázatot egyszerű-
en átvették, raktározták, s adott 
időpillanatban felmondták.

A pedagógia az idők során el-
jutott ahhoz a felismeréshez, 
hogy a tankönyvek helyett in-
kább a gyerekeket kell a közép-
pontba helyezni. Másképpen: 
mint tudjuk, az életben nincse-
nek (nem működnek) készen ka-
pott megoldások, és így a valódi 
tanulási folyamatnak kell hang-
súlyosabbnak lennie a pedagógi-
ai munka során. Önálló problé-
ma-felvetésre, önálló erőfeszítés-
re, hipotézisek megfogalmazásá-
nak képességére, döntéshozatalra 
van inkább szükség. 

Mindezeket az amerikai filo-
zófus, pszichológus és reform-
pedagógus John Dewey már 
1938-ban (!) megfogalmazta 
Experience and Education (Ta-
pasztalat és oktatás) című művé-

Homeokeszi
Homeopátiás rendelő

dr. Horváth gabriella
Tel.: +36-30/245-91-99

www.homeokeszi.hu

2120 Dunakeszi, Fő út 31.
nazar Med Prevenciós

Egészségközpont

✽ Allergia
✽ Fejfájás, szorongás

✽ Bőrtünetek, ízületi fájdalmak
✽ Légúti, emésztőrendszeri panaszok
✽ Húgyúti, nőgyógyászati problémák

✽ Gyermekkori betegségek
✽ Terhesség, klimax

✽ Szénanátha

ben. A MindLab módszer kidol-
gozói ezt az elvet követték, figye-
lembe véve a Harward Egyete-
men oktató  Gardner professzor 
többrétegű elméletét is az intelli-
genciáról.

Olyan módszerrel van tehát 
dolgunk, mely komplex módon 
fejleszti a gyermekek matemati-
kai-logikai, nyelvi, szociális- , az 
intra- és interperszonális, vala-
mint az érzelmi intelligenciáját 
egyaránt.

Mondhatja a Kedves Olvasó, 
hogy igen, sok ilyen program lé-
tezik már manapság. Amivel a 
MindLab mégis több, az a hang-
súly, és adalék, hogy a gyere-
kek által elsajátított stratégiákat, 
gondolkodási módszereket meg-
tanítja átvinni az élet más terü-
leteire is. (A mai kutatási ered-
mények azt mutatják, hogy ezt a 
transzfert tanítani szükséges).

Miről is van tehát szó? A világ 
legjobb táblajátékait (mintegy 
negyvenet) gyűjtötték össze a 
kutatók, s csoportosították olyan 
módon, hogy bizonyos gondol-
kodási folyamatokat, probléma-
helyzeteket tükrözzenek. Vagyis 
egy-egy gondolkodási folyamat 
köré varázsoltak játékokat, me-
lyek megismerése és elsajátítása 
komoly elemzés, hipotézis-felál-
lítás , következtetések levonása, 
döntéshozatal keretében elveze-
ti a gyermeket egy olyan élmény-
hez és tudáshoz, melyet „felhőt-

len játékkal” szerez meg.
Ez a MindLab! Felhőtlen tanu-

lás játékokon keresztül.
Négy táblajáték (Abalone, 

Dáma, Quoridor, Octi) – a 40 kö-
zül – egyben diákolimpiai játék 
is. Ezen négy játékból háromban 
országos első helyezést értek el a 
Radnóti Gimnázium diákjai:

Szilágy Botond (5.a) Quoridor 
játékban, Bozsik Péter (5.a) Octi 
játékban, KisOrbán Kristóf (5.a) 
Dáma játékban. Továbbá 4. he-
lyezett lett KővágóLaska Botond 
Abalone-ban.

2010. június 16-17 én Budapes-
ten a Vajdahunyad Várban és a 
Novotel Hotelben szurkolhatunk 
a magyar csapatnak, hiszen Ox-
ford, Salamanca, Isztambul és 
Velence után idén Budapest lesz 
a verseny házigazdája.

13 ország tanulói – négy föld-
részről – vesznek részt a vetélke-
dőn. Brazília, Kína, Nigéria és 
számos európai ország diákjaival 
találkozhatnak a mi gyerekeink, 
olyan gyerekekkel, akik szintén 
részesei ennek a komplex szemé-
lyiségfejlesztő programnak.

A szakkör szeptembertől foly-
tatódik. Jelentkezni lehet az is-
kolában. A programot támogatja 
többek között a Radnóti Gimná-
zium Diákjaiért Alapítvány is.

Bánhegyesi Gizella
banhegyesi.gizella@gmail.com

Mindlab szakkör a 
radnóti Gimnáziumban

alig egy Éve, hogy 
elindult ez a szaKKör 
a dunaKeszi radnóti 
miKlós gimnázium-
ban. (mindlab, azaz 
mind laBoratory – 
a fordítással gondja-
inK vannaK: „agylab”? 
„észcsiszoló”? ...)

Nemzetközi Diákolimpián veszünk részt
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BÖLCSŐDÉS ÉS ÓVODÁSKORÚ 
GYERMEKEKET VÁR

KÖLYÖKKESZI SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY
6 családi napközis csoportjába 

bébi csoport (1-2 évesek), kiscsoport (2-3 évesek) és óvodás csoport.

A gyermekek egészséges fejlődését kellemes, családias légkörben sokszínű programok, foglalkozások keretében 
szakemberek irányításával biztosítjuk: ovis torna, kézműves foglalkozás, bábozás, mondókázás, ritmus- 

fejlesztés, játékos angol, színház látogatás, kirándulások, korcsolya oktatás, úszás oktatás.
A foglalkozások választhatók.

Szeptembertől angol nyelvű csoportot indítunk, 
melybe jelentkezési sorrenben fogadjuk a 2-3 éves gyermekeket.

PARTNEREINK:  Bábel Torony Nyelvstudió, Südi Iringó Táncstúdió, Vác Város Strand és Uszoda,  
ICE Center, VOKE József Attila Művelődési Központ

ELÉRhETŐSÉGEINK: Dunakeszi, Petőfi  u. 17.,   Dunakeszi, Kölcsey u. 16.
Tel.: +36-30/607-4800,  +36-20/432-1579   honlap:   www.kolyokkeszi.hu

Ugye csodálatos lenne, hogy míg Ön dolgozik vagy heti 3–4 napos 
elfoglaltsága van, a kicsi egy helyen megkapná, amire egy mai 

gyereknek szüksége lehet?
Te l efo n:  +36-30/325-4061

A gyermek egész életét az első 3 év minősége határozza meg!

SIESSEN, mÉg VAN HELYüNK!
Jelentkezés augusztus 30-ig.

Életkor: 1–4 év, max. 6 fő.

Az ÖN GYERMEKÉT várjuk 
búcsúzó picinyeink helyére!

✺ Ének hangszeres ✺ Idegennyelvi foglalkozás  
✺ Mozgásfejlesztés, torna ✺ Közösségbe való beilleszkedés  

✺ Esetleges viselkedési problémák kezelése

Megbízható referenciák!

 

Ugrálóvár
KÖLCSÖNZÉS gyermekek részére

kültérre, beltérre,
kertbe, lakásba

www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Bevezetett,  jól  prosperáló   
közéleti  újsághoz  kulturált fellépésű,  

számlaképes  hirdetésszervezőket  
keresünk. 

érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150
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mESEBOLT
Gyermekruha bolt

Márkás (Next, Gap, M&S, Early Days, George) 
használtruhák egyenesen Angliából

Scamp bodyk
ÚJ sapkák, harisnyák, zoknik

Akciós ruhák
Dunakeszin, a Toldi lakóparkban,

közvetlenül a Spar és az épülő óvoda  
mögötti zsákutcában. 

Szent László utca 3. 
Nyitvatartás: H-P: 9-16-ig, Szo: 9-12-ig

Tel.: +36-20-235-7289 

sPort

Sírkő-műkő, 
és minden, ami „kő”

Márvány, gránit, mészkő és műkő síremlékek 
készítése. Épületek teljeskörű műkövezése. 
Lépcsők, párkányok, teraszok, kerítés fedlapok, 
medenceszegély, fürdőszoba és konyhapultok, 
ablakpárkányok méret utáni készítése. 
Előregyártott kerítéspanelek, járdalapok  
és kerítésoszlopok, kerti díszek,  
grill sütők, baluszter korlátok készítése.

Kő a köbön Kft. Műhelycím: Göd, Nemeskéri u. 33.
Mobil: +36-20-9413-977, Fax:06-27-331-663  

Email: lakatoskalman@freemail.hu, www.koakobonkft.hu

jó időt, csak egy ki-
sebb délutáni eső 
szakította meg, ám 
azt megelőzően 

egész nap felhőtlen volt az ég, 
gondozott pályák és lelkes szer-
vező csapat várta az előre bene-
vezett csapatokat.

Lukács Gábor, a Dunakeszi 
strandröplabda szakosztály ve-
zetője elmondta, hogy nagy örö-
mére szolgál az a tény, hogy 
egy összeszokott – 15 főből álló 
–szervező csapat alakult ki körü-
lötte, akiknek köszönhetően zök-
kenőmentesen történt a rendez-
vény lebonyolítása. – fontosnak 
tartom kiemelni, hogy ebben a 
csapatban mindenki társadal-
mi munkát végez, fizetséget nem 
várva teszi a dolgát  – mondta a 
főszervező a versenyt megelőző 

felfokozott hangulatú órákban.
A szervezők egyébként már a 

kora reggeli órákban a helyszí-
nen voltak, hogy tíz órakor zök-
kenő mentes indulhasson a nagy 
viadal. A női és a férfi, valamint a 
vegyes csapatok hasonló arány-
ban, összesen tizenöt együttes ne-
vezett. míg a versenyzők játszot-
tak, addig a bográcsban finom 
gulyás rotyogott, a szakácsok Ki-
rály Attila Zoltán és mennyasszo-
nya voltak. rögtönzött verseny-
ként kő-papír-olló bajnokságot is 
rendeztek az esemény szervezői, 
valamint a mérkőzésükre várako-
zó röplabdások csocsózással üt-
hették el az idejüket.

A 2004-ben alakult szakosz-
tály egyre többet hallat magá-
ról Dunakeszin, legutóbb a városi 
gyermeknapon jelentek meg, ver-

senyeikre az ország minden tájá-
ról érkeznek a strandröplabdát 
kedvelő játékosok, tavaly még 
külföldiek is megfordultak a pá-
lyákon.
Az idei verseny támogatói kö-

zött természetesen első helyen 
Dunakeszi város sportbizottsága 
szerepel, emellett a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is támogatta a 
rendezvényt a Cervantes institut 
Budapest, a WWD, a nietsche 
Kft, az All in Café, az EEs Hun-
gary és a realsys Computer. Az 
élő internetes rádióműsort és a 

zenét a rendezvény egész ideje 
alatt a motoros Hang rádió biz-
tosította.

Akinek esetleg kedve támad a 
strandröplabdázáshoz az aláb-
bi időpontokban nyílik rá verseny-
szerűen lehetősége a DKsE sport-
telepen: időpontjai: június 26., júli-
us 17., július 31. (tartaléknap, eső-
nap: augusztus 7.).

Bővebb információk a nevezés-
ről a www.kesziropi.hu in-
ternetes oldalon olvashatóak.

leGInDI tímea

az eddigi Év során nem túl soK tavaszi-nyári 
napsütÉses nap aKadt, ám a strandröplabda 
szaKosztálynaK szerencsÉje volt, ugyanis 
csodaszÉp napsütÉses időben rendezhettÉK 
meg idei első BaJnokságukat május vÉgÉn 
a Kinizsi sportpályán.

a

strandröplabda bajnokság
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akció!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12
Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

MoSáS, VEgYTiSZTíTáS, SZőNYEgTiSZTíTáS-jaVíTáS
www.angyalmosoda.hu

Dunakeszi, Tábor u. 4. Tel.: +36-30/2533-099, +36-30/380-4163

- szőnyegtisztítás    1090 Ft/m2-től  - gyapjútakaró tisztítás   1500 Ft/db-tól
- függönytisztítás      860 Ft/kg-tól  - ing mosva, vasalva      460 Ft/db
- nadrág, szoknya tisztítás     890 Ft/db - kabát tisztítás    1430 Ft/db-tólNyitva: 0–24 óráig

Dunakeszi, 
Fő út 121.

TErMéKEiNK: 
• Dohányáru • Pékáru 

• Ital termék • Felvágott stb...
ünnepnapokon is nyitva tartunk!

sPort

– Elnézve a Nemzeti vágtán nyújtott teljesít-
ményét, rögtön az jutott az eszembe, egy héten 
vajon hányszor ül lovon…

– Meg fog lepődni, de megközelítőleg nyolc 
évet hagytam ki, ami az olyan lovaglást illeti, 
amit a Nemzeti Vágtán láthatott tőlem. A lovagló 
tudásom elsősorban a lovasíjászatból ered, igaz, 
az teljesen más felkészülést, tudást igényel, hisz 

ott csak testtel irányítjuk a lovat. Mindössze két 
hetem volt arra, hogy tisztességesen felkészüljek 
a versenyre, így ennél jobb eredményt nem is vár-
hattam volna magamtól és négylábú társamtól.

– Ilyen hendikeppel hogyan volt bátorsága el-
indulni? vagy nem lehetett nemet mondani a 
szervezőknek?

– Geszti Péter úgy két és fél héttel a rendezvény 
előtt hívott fel, és kért, induljak el a sztárok futa-
mán. Jól esett a hívás, de gondolkodási időt kér-
tem. Kimentem Alagra, hogy kipróbáljam ma-
gam ebben a műfajban is. Jót lovagoltam, de ami-
kor visszaértem a lóval, kiderült, elveszítettem a 
kulcscsomómat. Megfogadtam, ha megtaláljuk 
ezen a hatalmas pályán, azt jelnek tekintem, és 
elindulok a Vágtán. Nos, alig telt el pár perc, az 
egyik lovász mosolyogva hozta a kulcsaimat, így 
nem volt más lehetőségem, mint vállalni a meg-
mérettetést. Sosem felejtem, hogy mennyit segí-
tett a felkészülésben Karaszek Sándor, Velner La-
jos és leánya Andi.

– Talán az egyik legfontosabb egy ilyen ver-
sennyel kapcsolatban a legmegfelelőbb ló kivá-
lasztása. Hamar megtalálta a partnerét?

– Igen, ugyanis amikor Mogyoródon megpil-
lantottam Gesztenyét, Kelemen András, Mogyo-
ródi Sándor huszár lovát, valami azonnal azt súg-
ta belülről, ő a hozzám illő „paripa”. Hatalmas ter-
metű, ketten 750 kilót nyomunk, és az már az első 
alkalommal látszott, hogy hihetetlenül stabil állat.

– Két hét alatt miként tudott felkészülni a ver-
senyre, összeszokni a lovával?

– Nagyon komolyan vettem a felkészülést, nem 
volt nap, amikor ne „kínoztuk volna egymást” 
Gesztenyével. Az első tíz nap alatt olyan izomlá-
zam volt, hogy néha azt hittem, nem tudok a ló 
hátáról leszállni. Mindig tudtam, hogy egy lovas 
számára az a legnagyobb kihívás, miként tud ösz-
szeszokni a lovával, ám nekem hihetetlen szeren-

csém volt. Gesztenye hátán ülve, vágtatva külön-
böző terepeken egyszer sem volt félelemérzetem. 
Igazi négylábú társra leltem benne. Ő egy csodaló, 
akivel bárhova és bármeddig el lehet menni, so-
sem fog cserbenhagyni. Nem véletlen, hogy a ver-
senyt követően is meglátogattam már.

– Ahogy hallgatom, egyre erősebb a meggyő-
ződésem, nem bánja, hogy elindult a vágtán…

– Egyáltalán nem, sőt! Noha eddig sosem in-
dultam ilyen versenyen, meg kell szokni még a 
hangulatát is, megfogott a varázsa. Nagyon él-
veztem a sebességet, és elégedett voltam a negye-
dik hellyel és Gesztenye teljesítményével. Mivel a 
győztes Pintér Tibor és jómagam is férfiasabb al-
kattal rendelkezünk, bebizonyítottuk, hogy eb-
ben a sportágban a súlyosabb egyéniségeknek is 
van keresnivalójuk. Most már tudom, milyen egy 
ilyen futam, és eldöntöttem, jövőre megnyerem a 
versenyt.

- molnár -
Fotó: RTL Klub/Tamás Péter

„jövőre meg aKarom 
nyerni ezt a versenyt!”

Kaszás Géza negyedik lett a nemzeti vágtán

a mondás szerint, aKi egyszer megtanult KerÉKpározni, azt soha 
többet nem felejti el. Kaszás gÉza színművÉszre úgy tűniK ez a 
megállapítás a lovaglással Kapcsolatban is megállja a helyÉt. 
nem Kevesebb, mint nyolc Év Kihagyást Követően hagyta magát 
rábeszÉlni, hogy induljon a nemzeti vágta sztárfutamában, És 
lovával, gesztenyével végÜl a negyedik helyen végeztek. 
holott mindössze KÉt hÉtig gyaKoroltaK együtt.
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Amikor a fifA Dél-Afrikának adta a 
2010-es labdarúgó-világbajnokság 
rendezését, szinte azonnal egy do-
log jutott mindenkinek az eszébe: mi-
ként fognak a szervezők megbirkóz-

ni azzal, hogy országuk közbiztonsága az egyik, 
ha nem a legrosszabb bolygónkon. nos, az afri-
kai ország vezetői már akkor jelezték, hogy kőke-
ményen fellépnek a rend érdekében, és garantál-
ják mindenki biztonságát, aki csak belép államuk 
területére a világbajnokság ideje alatt. A félel-
mek tovább mélyültek, amikor idén télen az Afri-
kai nemzetek Kupáján a togói válogatott buszát 
fegyveresek rohanták meg, és a több halálos sé-
rüléssel járó támadást követően togo vissza is lé-
pett a tornától. ám a vb előtt már sok mindent 
sikerült bizonyítaniuk a rendezőknek – minden 
igényt kielégítő stadionok, hihetetlen infrastruktú-
ra, biztonsági intézkedések -, így a világ érdek-
lődve várja az első afrikai rendezésű világbaj-
nokság eseményeit.

De mielőtt belemennénk az esélyek latolgatá-
sába, nézzük, mik azok, amiket mindenfélekép-
pen illik tudni Dél-Afrikáról. Az ország a fekete 
kontinens déli részén helyezkedik el, partjait az 
Atlanti- és az indiai-óceán mossa. A világbajnok-
ság ideje alatt ideális lesz a hőmérséklet, ugyan-
is júniusban és júliusban napközben 15-20, este 
10-15 fok van.

maga az ország nagyon népszerű a vadászok 
körében, itt szervezik a legtöbb szafarit a világon. 
A föld egyik leggazdagabb országa ásványkin-
csekben, egyben Afrika gazdaságilag legfejlet-

tebb országa. És ez a világbajnokság miatt még 
tovább fejlődik. A turizmus bevételei az egeket 
verdesik, az infrastruktúra pedig immár a legké-
nyesebb igényeket is kielégíti. Politikailag már az 
1990-es években rehabilitálták az országot, miu-
tán felszámolták a feketéket teljesen háttérbe szo-
rító apartheidrendszert az országban.

A labdarúgás történetében elsőször rendezi Af-
rika a világbajnokságot. Éppen ezért megindul-
tak a találgatások, hogy az utóbbi évtizedek-
ben rengeteg fejlődő afrikai foci képviselői vajon 
képesek lesznek-e akár a végső sikert is elérni. 
Eddig tíz európai helyszínen kilencszer az öreg 
kontinensről került ki a győztes – csak egyszer, 
1958-ban nyert svédországban a brazil váloga-
tott -, míg az Európán kívül megrendezett torná-
kon kizárólag dél-amerikai siker született. 

Az egykori kiváló válogatott labdarugó, nyilas 
Elek pályafutása Dunakeszin indult el, aki lapunk 
kedvéért vállalta a jós szerepét. „Amennyire az 
időm engedi, természetesen nyomon követem 
majd a világbajnokság eseményeit. Azt azonban 
elárulhatom, nincs kedvenc csapatom, igaz, an-
nak nagyon szurkolok, hogy a focit játszó válo-
gatottak közül kerüljön ki a végső győztes” – je-
lentette ki nyilas Elek.

A korábbi válogatott játékos a latinos foci híve, 
így nem meglepő, ha a brazil, a spanyol és a por-
tugál válogatott játéka tetszik neki elsősorban. 
Ezek szerint őket várja a legjobbak közé?

„Aki eljut egy ilyen világbajnokságra, az ko-
moly játékerőt képvisel. Persze a tudásbeli kü-
lönbségek azért ki fognak jönni, de azt mondom, 

hogy a brazil, spanyol és a holland csapat mel-
lett egy meglepetés válogatott fogja alkotni a 
legjobb négy gárdát. utóbbi esetében nem len-
nék meglepve, ha afrikai lenne” – árulta el tipp-
jét nyilas Elek.

- molnár -

csoportbeosztás
A csoport
Első ránézésre egyértelműen a legutóbb döntős 
franciaország a június 11-én kezdődő dél-afri-
kai labdarúgó-világbajnokság A csoportjának 
favoritja. A franciáknak az első helyen illene to-
vábblépniük a négyesből, melyben játékerejét te-
kintve a legutóbb nyolcaddöntős mexikó, illetve 
uruguay küzdhet majd a második helyért, ám a 
rendező dél-afrikai csapatot már csak a hazai kö-
rülmények miatt sem szabad előre leírni.
B csoport
A világbajnokság B csoportja tűnik az egyik leg-
kiegyensúlyozottabb négyesnek, pontosabban 
hármasnak, mert az első helynek egyértelműen 
Argentína az esélyese, főleg, hogy a világ jelen-
legi legjobbja, lionel messi is itt játszik. A másik 
három együttes közül – Görögország, nigéria és 
Dél-Korea - szinte lehetetlen megjósolni, melyik 
juthat a nyolcaddöntőbe. Görögország 2004-es 
Európa-bajnoki címét követően évekig gyengél-
kedett, a vb-selejtezők sorána 
C csoport
nagy meglepetés lenne, ha ebből a négyesből 
nem az angol válogatott végezne az élen, akiket 
sokan a torna egyik nagy esélyesének tartanak. 
A második helyért valószínűleg már nagyobb 
lesz a versengés az amerikai, a szlovén és az al-
gériai válogatott között.
D csoport
A csoportban egyértelműen a németek a favori-
tok, de biztosan meg kell küzdeni azért, hogy to-
vábbjusson az amúgy sem könnyű D csoportból, 
amelyben Ghánával, szerbiával és Ausztráliával 
találkozik majd.
E csoport
Az utóbbi időben mindig nagy reményekkel in-
duló és jól rajtoló, de az egyenes kieséses sza-
kaszban rendre elbukó hollandoknak nem okoz-
hat gondot a továbbjutás csoportjukból. A máso-
dik helyért viszont rendkívül éles küzdelem várha-
tó Kamerun, Dánia és japán között. 
F csoport
noha a címvédő olaszokat a szakértők nem so-

június 11-én elkezdődik a legnépszerűbb 
sportág dél-afrikai világbajnoksága

fociőrÜletBen
az egész világ!

egy hónapon Keresztül a világot a Június 11-én induló laBdarúgó-világBaJnokság fogja 
leKötni. a dÉl-afriKai esemÉny a 19. a nagy tornáK sorában, És soKan fÉltiK a csapatoKat, illetve az 
őKet elKísÉrő szurKolóKat a feKete Kontinensen található országban tapasztalható állapotoK 
miatt. egy biztos, gazdaságilag eddig is roppant fejlett országban további fejlődÉs indult meg, És 
a szaKÉrtőK szerint az sem zárható Ki, hogy valamelyiK afriKai csapat ott lehet majd a vÉgelszá-
molásnál.

a helyszínek
A kezdődő dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság-
nak kilenc város ad otthont, egyedül johannesburg 
képviselteti magát két stadionnal. A 32 csapatos 
tornán összesen 64 mérkőzést játszanak majd, a 
csoportküzdelmek során 48 összecsapást bonyo-
lítanak le.
Fokváros (lakosok száma: 3,5 millió) - Zöld Pont sta-
dion (új építésű) befogadóképessége: 66.005 néző
Johannesburg (lakosok száma: 3,9 millió) - 
Ellis Park stadion (átépített) befogadóképessége: 
61.639, futballváros (soccer City - átépített) befo-
gadóképessége: 88.460 
Port Elizabeth (lakosok száma: 1,25 millió) - nel-
son mandela Bay stadion (új építésű) befogadóké-
pessége: 46.082 

Durban (lakosok száma: 3,5 millió) - Durban stadi-
on (új építésű) befogadóképessége: 69.957
Bloemfontein (lakosok száma: 370.000) - sza-
bad állam stadion (átépített) befogadóképessé-
ge: 45.058
Nelspruit (lakosok száma: 220.000) - mbombela 
stadion (új építésű) befogadóképessége: 43.589
rustenburg (lakosok száma: 395.000) - royal 
Bafokeng stadion (átépített) befogadóképessége: 
44.530
Pretoria (lakosok száma: 2,35 millió) - loftus 
versfeld stadion (átépített) befogadóképessége: 
49.365
Polokwane (lakosok száma: 510.000) - Peter 
mokaba stadion (új építésű) befogadóképessége: 
45.264
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rolják a június 11-én kezdődő labdarúgó-világ-
bajnokság legnagyobb esélyesei közé, a cso-
portkör nem jelenthet gondot a squadra azzurra 
számára. A címvédő mögötti második helyre el-
sősorban Paraguay pályázhat jó eséllyel, de nem 
szabad leírni a szlovák és az új-zélandi váloga-
tottat sem.
G csoport
A vb halálcsoportja! A szakemberek jelentős ré-
sze által a végső győzelemre is esélyesnek tar-
tott ötszörös világbajnok brazil válogatott már a 
csoportkörben nehéz ellenfelekkel csap össze: a 
Cristiano ronaldo vezette Portugália és egy elő-
készületi meccsen karját törő Didier Drogbát so-
raiban tudó Elefántcsonpart is megnehezítheti a 
dél-amerikai gárda dolgát. A történetük második 
világbajnokságán szereplő észak-koreaiaknak 
ebben a négyesben minden bizonnyal csak epi-
zódszerep jut.
h csoport
A 2008-ban Európa-bajnok spanyol válogatott a 
papírforma szerint mindhárom riválisán könnye-
dén léphet túl. Abban a szakértők nagy többsé-
ge egyetért, hogy a dél-európai együttesnek nem 
okozhat gondot svájc, Chile és Honduras legyő-
zése, viszont a második helyért valószínűleg ha-
talmas küzdelem lesz majd.

a legnagyobb hiányzók
mint ahogy az eddigi világbajnokságokon is, most 
is lesz számos olyan világklasszis, aki legfeljebb 
a képernyő előtt izgulhat saját válogatottja sikeré-
ért. többen sérülés miatt kénytelenek a nagy tor-
nát kihagyni. Ezek közé tartozik például az ango-
lok ikonja, David Beckham, de a németek is nél-
külözni kénytelenek michael Ballackot és az első 
számú kapusukat, rené Adlert. De Ghána sem a 
legszerencsésebb, hisz legjobbjuk, michael Essien 
(Chelsea) sem épült fel a nyitányig, akárcsak a ni-
gériai john obi mikel. vannak olyanok is, akiket 
a szövetségi kapitányuk egyszerűen kihagyott a 
világbajnokságra utazó keretből. talán a legna-
gyobb név közülük a brazil ronaldinho, a soka-
dik virágzását élő ronaldo – ő rúgta a legtöbb 
gólt a vb-k alatt -, Adriano és Pato, de az argen-
tinok között nem kap szerepet például az olasz 
interrel triplázó – bajnokság, kupa és Bl – javier 
Zanetti és Esteban Cambiasso. A német kapitány, 
joachim löw pedig a Bundesliga egyik legveszé-
lyesebb csatárát, Kevin Kurányit hagyta otthon. A 
hollandoknál van nistelrooy, míg a franciáknál 
Benzema a legnagyobb név a hiányzók listáján.

legalább a bírói karban lesz 
magyar
noha a magyar válogatott immár menetrendsze-
rűen lemaradt az aktuális nagy labdarúgó torná-
ról – utoljára 1986-ban, mexikóban szerepel-
tünk világbajnokságon -, azért lesz magyar részt-
vevője a dél-afrikai eseménynek. A játékvezetők 
között ugyanis az európai tízes bírói küldöttség 
tagja lett a Kassai viktor vezette magyar csapat: 
Kassai játékvezető, Erős Gábor és vámos György 
partjelző, szpisják Zsolt tartalék. Kassaiék június 
15-én, a Brazília-Észak-Korea találkozón mutat-
koznak be a vb-n. 

Az Alagi Díj a magyar galopp egyik 
legrangosabb versenye, melynek idei 
futamát június 5-én délután rendez-
ték a budapesti Kincsem parkban. 

Élénk érdeklődés övezte a három éves mének 
küzdelmét, amely sokak szerint a Derby felve-
zetője is. 

Idén ünnepli Alag községgé válásának 100. 
évfordulóját, amely jelentősen emeli a győztes 
trófea erkölcsi értékét. A galopp jeles esemé-
nyére többen ellátogattak Dunakesziről is, hogy 
testközelből drukkoljanak az egykori Alag ne-
vét Európa-szerte híressé formáló honi lósport 
mai kiválóságainak. 

Gyönyörű időjárás fogadta a nyolc indulót. 
Már a bemutatáskor érződött a feszült érdeklő-
dés a lovak és a nyeregben ülő zsokék iránt. A 
szakírók egyöntetű véleményét osztották a profi 
fogadók is, hogy az Alagi Díj idei favoritja a hor-

vát tulajdonban lévő, Tutanhamon. Ezt a nyertes-
nek tűnő tippet erősítette, hogy a nyeregben az 
egyik legjobb zsoké, J. Línek ült. A tréner is egé-
szen kiváló, aki nem más, mint a közelmúlt le-
gendás zsokéja, Kovács Sándor, aki idomárként is 
fantasztikus pályát futott be fiatal kora ellenére. 

Tutanhamon nagy riválisaként, a Szojka is-
tálló lovát, Emperor’s Stride-ot emlegették leg-
többen. Mások a Telivér Farmból, Stewartot te-
kintették az egyik lehetséges befutónak, hiszen 
őt a remek képességű, kiváló Németh Sándor 
lovagolta…

Már a start is izgalmas volt, hiszen két ló is 
elcserélte a kijelölt helyet. Némi „bíztatás” után 
valamennyi versenyparipa rajtra készen állt, s a 
start elsőre sikerült. A háromévesek óriási küz-
delmet vívtak, még tíz méterrel a cél előtt is nyi-
tott volt a befutók sorrendje. Az utolsó métere-
ken valósággal megnyúlt Tutanhamon, mely-
nek köszönhetően megnyerte a 2010. évi Alagi 
Díjat. Óriási verseny volt, melyet végül célfo-
tóval nyert meg Tutanhamon Emperor’s Stride 

előtt J. Havlikkal a nyergében. A győztes M&S 
Racing Team istálló másik lova, Unico ért haza 
harmadikként Bakossal. 

A 2,4 millió forint összdíjazású verseny győz-
tesének, idomárjának, és zsokéjának külön díjat 
ajánlott fel Kecskeméthy Géza, Dunakeszi Város 
polgármestere. Az értékes ajándékokat Dióssi 
Csaba alpolgármester, országgyűlési képviselő 
és Kovács László önkormányzati képviselő adta 
át a nézők vastapsa közepette.

Az izgalmakban bővelkedő verseny díjátadá-
sa után lapunknak nyilatkozó Dióssi Csaba elis-
meréssel beszélt a futam színvonaláról, az alagi 
sportembereket övező közmegbecsülésről. Örö-
mét fejezte ki, hogy a magyar állam megőriz-
te e csodálatos zöld környezetet a lóversenyzés 
számára. Kecskeméthy Géza polgármesterrel 
egyetemben bizakodással tekint az Európa-hí-
rű alagi pálya jövője felé. Mindketten nagyra-
becsülésüket nyilvánították ki a régmúltban és 
napjainkban sikert sikerre halmozó alagi zso-
kék és trénerek teljesítménye előtt. 

Akik rendíthetetlenül bíznak abban, hogy 
Alag újra a magyar lóversenyzés kitüntetett he-
lye lesz, azok e reményt éltető különleges jelnek 
tartják, hogy Dunakeszi idén ünnepli Alag köz-
séggé válásának 100. évfordulóját, s ebben az 
esztendőben érkezett vissza a magyar lósport 
dicsőséges évszázadának emlékeit hűen őrző 
tréningtelepre a világhírű csodaló, Overdose…   

vetési imre 
Fotó: KesziPress

Célfotó döntötte el a parádés versenyt

A boldog győztes csapat a díjátadó Dióssi Csaba 
alpolgármester és Kovács László önkormányzati 
képviselő társaságában

Dióssi Csaba gratulál Tutanhamon tulajdonosának, 
a horvát Mladen Spontara-nak

A start pillanata...

tutanhamon fantasztikus hajrával 
nyerte az Alagi Díjat

Fotó: Juszel Béla
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fElAvAtás

onrád ignác egykori háza, ma ked-
ves családi ház a tisza utcában. 
Kerítésének falán a szervező tóth 
mariska Hagyományőrző Alapít-

vány jóvoltából egy emléktábla jelzi, hogy a fes-
tőművész egykor itt élt és dolgozott.

Az emléktáblát Lengyel István szobrász, a 
radnóti miklós Gimnázium tanára, irodalmi 
színpadának rendezője készítette. művei sok 
helyen szépítik városunkat, köztéri szobrai mára 
környezetünk szerves részévé válva teszik hang-
súlyossá a teret, szobraiban és egyéb alkotása-
iban az örök emberi gondolatok öltenek testet. 
Az alapítvány elnöke, Szőke Kálmánné köszön-
tője után az emléktáblát Konrád ignác festő-
művész lánya, Konrád Hilda leplezte le, melyet 
Száraz György lósportszakíró avatóbeszéde kö-
vetett. Az avatóünnepség zenei közreműködője 
Szilágyi Szabolcs Balázs a farkas ferenc művé-
szeti iskola fiatal tanára volt.

Konrád ignác Alagon 1921 után megélhe-
tést keresve telepedett le és nagyrészt verseny-

lovakat festett, ezáltal sokszor emlegetik a lo-
vak festőjének. A festőművész-szobrász Konrád 
először 1927-ben ment Párizsba ralph Beaver 
strassburger, híres amerikai versenyló-tenyésztő 
meghívására, hogy megfesse lovait. tudását au-
todidakta módon és a mozgó lovak természete 
utáni megfigyelésével gyarapította. festett képet 
festetics hercegnek, amely Keszthelyen van ki-
állítva, 1941-ben pedig megfestette Horthy kor-
mányzó megbízásából A reggeli munka Alagon 
című képet, amelyet a műcsarnok kiállításán is 
igen nagy sikerrel mutattak be.

A művész lánya, Konrád Hilda két filmet ké-
szített, amelyet a Duna televízió több alkalom-
mal is vetített, illetve az interneten ma is megte-
kinthetők. Az egyik A lovak festője címmel édes-
apja életét és pályáját mutatja be és 2001-ben 
készült. A második film 2004-ben A szigeti ve-
szedelem címmel jelent meg. Ez utóbbi mű Zrí-
nyi miklós hősi harcát illusztrálja szigetváron 
1566-ben a törökök ellen.

sok szakértő illetve műértő szerint Konrád ig-

nác úgy festette a lovakat, mint senki előtte sem 
utána. többek között michel d’ornano az egy-
kori francia miniszter is zseniális festőnek tartot-
ta. „festményein az egykori leghíresebb telivér 
lovak nem csupán lóként jelennek meg, hanem 
az emberekhez hasonlóan egyéniségük teljes ki-
bontakozását is tükrözni tudják. Alkotásai sok té-
mát átfognak az emberek és állatok vázlataitól 
kezdve, a lóversenyek és vadász képeken át a 
bronzszobrokig. A művész egyik leghíresebb al-
kotása az, amely Zrínyi miklós szulejmán ellen 
vívott hősies küzdelmét illusztrálja.” – olvashat-
juk Konrád Hilda kéziratában.

leGInDI tímea

az esős idő ellenÉre is szÉp számmal jelenteK meg a dunaKeszi laKo-
soK az alagi centenárium jegyÉben megrendezÉsre Kerülő progra-
moK egyiK állomásán, május 15-Én szombaton konrád ignác – a 
versenylovaK világhírű festője – emlÉKtáblájánaK felavatásán.

megnyitottunk!

nyitva:
H–P: 10h–18h,  Szo: 9h–12h

Tel.: +36-20/464-8305

eroTika
bolT

szerelmi
éleT

kellékei
18

2120 Dunakeszi, Iskola utcai Üzletsor

z idén Dunakeszin 
rendezték meg a ki-
lencedik Bombar-

dier Kupát, amelyen 24 csa-
pat vett részt. A dunakeszi csa-
patkapitányát Lőrincz Lászlót 
kérdeztem az elért sikerről.
– Ennek a Kupasorozatnak ha-
gyománya van. Az idei küzde-
lemben résztvevő országok: 
németország, franciaország, 
Belgium, Csehország, ukraj-
na, norvégia, svájc, lengyel-
ország, Ausztria csapata. A 
félpályás küzdelem 15 percig 
tartott. 5+1 játékosból állt egy 
csapat. mi a küzdelmek során 
hat mérkőzés után jutottunk el 
a döntőig. itt a német Bautzen 
Bombardier csapata ellen 1-1-
es eredmény után, hétmétere-
sekkel kaptunk ki és végeztünk 
az igen értékes második he-
lyen. Kitűnő volt a szervezés, 
a külföldi csapatok jól érezték 

magukat nálunk és ezt vissza 
is jelezték. A tízedik küzdelem-
re jövőre, franciaországban 
kerül sor.
  A díjakat Schwarczné Lovász 
Beáta a dunakeszi Bombardier 
Kft. ügyvezető igazgatónő-
je adta át. A jó hangulatról, 
Bencsik Tamara énekesnő is 

gondoskodott.
Csapatunk tagjai: Nagy 

Rihárd (kapus), Lőrincz László, 
Nagy Lajos, Matány Gábor, 
Rabi Lajos, Reiter Ádám, Ress 
Imre, Sági János, Stefanik At-
tila, Zsömbörgi Péter, Vincze 
Dávid.

solymosI lászló

LABDARÚGÁS    ix. bombardier Kupa
ezüstérmesek a labdarúgóink

a

K

Emléktábla avatás a versenylovak 
világhírű festője tiszteletére

Aktuális és korábbi lapszá-
mainkat megtekintheti a 
www.dunakanyarregio.hu 

online hírportálon.
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Először rendezték meg a Dunakeszi 
Asztalitenisz iskolabajnokságot

sPort

redményes évet zárt a 
fazekas mihály álta-
lános iskola DsE asz-
talitenisz-csapata a 

felnőtt Budapest Bajnokságban. 
A Bartinai Péter által 
edzett, általános isko-
lásokból álló csapat 
a felnőtt mezőnyben 
6 győzelmet és 3 dön-
tetlent elérve a 13. he-
lyen zárt. A Gyuriczki 
Gábor, Gyuriczki Ta-
más, Kiss Dániel, Pa-
taki Ádám négyesé-
ből álló csapat két éve edz együtt 
és fejlődésüket jól mutatja, hogy 
a tavalyi bajnokságot még csak 
1 győzelemmel és 1 döntetlennel 
tudták zárni.

Az élénkülő városi asztalitenisz-
életet jelzi, hogy Bartinai Péter 
szervezésében idén első alkalom-
mal került megrendezésre a Duna-
keszi Asztalitenisz iskolabajnok-
ság. A helyszín a fazekas mihály 
általános iskola volt, ahol május 
28-án délután a 22 résztvevő lel-
kesen vágott bele a versenyzésbe.  
A verseny végén a következő vég-
eredmény született:
Alsós fiú: 
i. Érseki Bence (fazekas)
ii. Aranyos Brendon (fazekas)

iii. schiffer Barnabás (fazekas)
Alsós lány:
i. Previz fanni (Kőrösi)
ii. tóth Zsuzsanna (fazekas)
iii. Gyuriczki laura (Bárdos)

Felsős fiú:
i. urbán András 
(szent istván)
ii. Casasola manuel 
(szent istván)
iii: Aranyos márk 
(fazekas)
Felsős lány:
i. Gyuriczki laura 
(Bárdos)

ii. Komáromi Emese (szent istván)
iii. Komáromi Zsófia (szent istván)

A szervezésért köszönet Bartinai 
Péter edzőnek, és a fazekas mi-
hály általános iskolának, különö-
sen Varga Tibornénak. Az aszta-
litenisz egész éves támogatásáért 
külön köszönet az iskola igazga-
tójának, Kovács Gábornénak és a 
tanári karnak.

Az edzések a városban a tanév-
vel nem érnek véget, azok a nyá-
ri szünetben is folytatódnak. Az 
alkalmak felől érdeklődni lehet 
Bartinai Péter edzőnél a 06/30 
287-80-62-es telefonszámon.

Csoma attIla

e

– felkészültünk a versenysorozatra 
–kezdi tájékoztatását az edző. – má-
jus 15-én a magyar Köztársaság 2010. 
évi országos váltóbajnokságán a ser-
dülő 14–15 éveseknél 4x100 méteren 
csapatunk bronzérmet szerzett. A csa-
pat tagjai: Isztl Tamás, Szilvás Bence, 
Bundy Gergely, Rády  Zoltán. A vág-
taváltón (100–200–300–400 méter) 
csapatunk szintén bronzérmes helyen 
végzett. tagjai: Bíró Norbert, Szilvási 
Bence, Bundy Gergely és Rády Zoltán 
összeállításban.

 május 22–23-án  Budapesten az 
iharos pályán rendezték meg a 2010. 
évi serdülő összetett bajnokságot, ame-
lyen igen szép eredményeket értünk el.  
tudni kell, hogy a négy próbában há-
romféle variáció van: A (ugró), B (futó) 
és a C (dobó). Az A variációban: 80 m 
gát, magasugrás, gerelyhajítás,  B: 60 
gát, távolugrás, 300 m,  8000 m-en a 
lány és 1000 m a fiúknak, C: súlylökés, 
diszkoszvetés, gerelyhajítás, távolug-
rás szerepel a versenyszámok között. A 
négy próba csapatban A-B-C variáció-
ból egy-egy, és a negyedik ember bár-
melyik variációból beállítható. Ez a ver-
seny jó felkészülést jelent számunkra, a 

július elején Puskás ferenc stadionban 
megrendezésre kerülő, országos baj-
nokságra, ahol versenyzőimtől szép si-
kereket várok.

EREDMÉNyEK:
Fiúk
13 éves A variáció: 2. Péter tamás
14 éves A variáció 1. szilvás Bence
14 éves B variáció 1. isztl tamás … 3. 
Bíró norbert
14 éves C variáció 1. mundi György
A fiú csapat: 1- szilvási Bence, isztl ta-
más, mundi György, Bíró norbert ösz-
szeállításban.
15 éves nyolc próba 2. rády Zoltán, 3. 
Budy Gergely
lányok
13 éves A variáció  1. Pataki Klaudia, 
2. Baráti Patrícia, 3. szilágyi réka
13 éves B variáció 2. juhász mirtill, 3. 
jassó fanni
13 éves C variáció 2. Huszár Anna, 3. 
szilágyi Petra
lány 13 éves csapat 1. Pataki Klaudia, ju-
hász mirtill, Huszár Anna, Baráti Patrícia
14 éves B variáció 2. seltenreich 
Zorka

solymosI lászló

Egyéniben: Szilvás, isztl, Mundi, 
Pataki aranyérmes

ATLÉTIKA

megKezdődött az atlÉtiKai idÉny, a versenyeKen ott 
vannaK a dunaKeszi vasutas atlÉtái is, erről beszÉl-
geteK maracskó Pál vezetőedzővel.
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kézilaBda
Férfi
Bent maradtak az nB ii-ben.
Dunakeszi  vasutas – magyarság férfi kézi-
labda csapata a 2009 – 2010. év  nB ii nyu-
gati csoportjában a 8. helyen végzett, ezzel 
bent maradt az nB ii-ben.
DvsE-Budakalász 23-34 (Kalmár 5, martisz 
4, szénási 4, iváncsik 3, farkas 2, Baity 2, 
ihász 1, lengyel1, Csuka 1)
DvsE-szigetszentmiklós 25-33 (lengyel 7, 
Kalmár 5, juhász 4, Csuka 3, Baity 2, iváncsik 
2, martisz 1, szénási 1)
DvsE-mór 21-19 (juhász 7, Csuka 4, Baity 2, 
martisz 2, iváncsik 2, ihász 1, Kovács 1, Kal-
már 1, szénási 1)

Női
ifi csapat aranyérmes
A Dunakeszi KK női kézilabda csapata a 
2009 – 2010. évi  Pest megyei bajnokság-
ban a felnőtt csapat 4. , az ifjúsági csapatuk 
aranyérmes lett, gratulálunk!
Dunakeszi KK – Kóka 27-30 (sziliczi 6, Hor-
váth 6, Kollarics 5, földesi 3, Csombor 3, 
Kapella 2, Blaskó 2)
mogyoród- Dunakeszi KK 8-30 (Kovács  Zs.9, 
földesi 6, Kocsis 4, sziliczi 3, Kapella 3, 
Blaskó 3, Horváth 2) 

Kiss á.-Dunakeszi KK 25-38 (Kovács Zs. 11, 
Horváth 10, Kollarics 6, Kapella 3, sziliczi 3, 
Benedek 2, Deézsi 2, Blaskó 1)
Dunakeszi KK –Aranyszarvas sE 37-21 
(Blaskó 9, Kovács Zs. 7,  földesi 6, Kocsis 5, 
Kapella 5, sziliczi 2, Kovács v 2, Horváth 1)
verőce-Dunakeszi KK 20-22 (11-14) (Kovács 
Zs. 8, Blaskó 5, földesi 3, sziliczi 3, Horváth 
2, Kapella 1 )

sakk
Pest megye 2009 – 2010. évi szuper csoport-
jában 6. a Dunakeszi Kinizsi, legjobb pont-
szerzőjük molnár sándor volt. i. osztályban 
az Alagi DsK 9. helyen végzett, legjobb pont-
szerzőjük Czap szabolcs.
május 22-24. Dunakeszi fazekas mihály á. 
i.-ban rendezték meg a ii. fülöp józsef em-
lékversenyt. A felnőttek közt 2. Gránicz jános 
(Dunakeszi K), ifjúságiaknál 2. üveges viktor 
(Alagi DsK) volt.
május 29-én törökbálinton, az első Cora Ku-
pán, az ifjúságiaknál 4. üveges viktor…6. 
Bozsik Péter.
Alagi DsK 2006 óta, minden évben megren-
dezi az Alagi Kupa versenysorozatot.  2010 
tavaszán az alsó tagozatosoknál a iv. Alagi 
Kupa végeredménye: 1. Kovács Dániel, 2. sí-
pos András, 3. Kovács tamás. A felsősöknél: 

SPOrT ErEDMéNyEK

1. Bernáth Péter, 2. Bozsik Péter, 3. Dióssi Csa-
ba.
Az első Alagi felnőtt Kupa dobogósai: 1. Hor-
váth Károly, 2. Kiss istván, 3. Kiss jános

laBdarúgás
DvsE csapata az nB iii-ban, megszerezte 
első döntetlenét és tavasszal eddig 7 pontot 
szerzett, mellyel a 13. helyen áll.
DvsE-tura 0-3
Balmazújváros-DvsE 4-0
Gyöngyös-DvsE 2-2 (lőrincz, Dizmatsek)
Pest megye i/B csoportjában szereplő Kinizsi 
első csapata az utolsó öt mérkőzésen három 
pontot szerezett és így a bajnokságban a 6. 
helyen áll.
solymár-Dunakeszi K i 4-0
Dunakeszi K. i. – Dány 1-0 (Balai)
verőce-Dunakeszi K. i. 2-1 (Kulcsár)
Dunakeszi K. i – Aszód 1-2 8 szabó G)
GEAC – Dunakeszi K. i. 3-2 (tardy Zs, sza-
bó G 11-ből)

Kép, szöVeG: solymosI

sPort

Eladó Dunakeszi-alsón 919 m2-es 
szép parkosított telken, 98 m2-es 
2 + 2 félszobás családi ház.
Konyha-étkező gyönyörű nagy 
konyhabútorral. Nappali + 3 kül-
önálló szoba . Hatalmas fedett 
terasza van./20,28 m2/. A ház 
gépészetileg 10 éve lett felújítva 
és 4 éve belső felújítás történt. 
Garázs 2 autó részére.

Eladó Dunakeszi központi 
részén, 2 lakásos családi ház 
egyik fele. Az ingatlan teljes 
körűen fel van újítva, új 
nyílászárók, új közművek,új 
burkolatok. 80 m2-es a lakás 
323 m2-es telekrésszel.
Földszinten található: 2 szoba, 
nappali-konyha, fürdőszoba .
Tetőtérben 16 m2-es szoba van 
kialakítva. Melléképület 14 m2, 
pince 4 m2. Fedett kocsi beálló, 
saját lekerített kertrész.

Eladó Gödön rendkívül jól 
megépített új építésű 122 m2-es 
ikerház. 100 nöl telekkel.
Szuterén 45 m2, 
földszint 45 m2 + tetőtér. 
17 m2-es terasz, garázs.
Nagyon jól megközelíthető, 
jó közlekedés.

Nyugalom és harmónia, 
ez vár Önre!!! Dunakeszi 
kertvárosi részén új építésű  
3 lakásos sorházban 102 m2 
lakóterületű lakások eladók, 
4 szoba, + nappali, konyha-
étkező, 2 fürdőszoba. A 
lakásokhoz saját kertrészlet 
és  fedett gépkocsi beálló 
tartozik a bejárati rész    
viacolorral burkolva.

Eladó Nagytarcsán 1840 m2-es 
telken, ÚJ ÉPÍTÉSŰ,  
4 lakásos, 98 m2-es 1 szobás
+ 2 félszobás + nappalis  
sorházi lakások, 23 m2-es 
garázzsal, légkondiciónálóval.
A lakásokhoz önálló telekrész 
tartozik.

Sződliget kiemelten kedvelt 
részén 900 m2-es telken épült 
80 m2-es 3 szobás családi ház 
eladó. Az ingatlan csendes 
aszfaltozott utcában található 
a vasút állomás 5 perc iskola 
óvoda a közelben, szépen 
gondozott parkosított udvar. A 
gépkocsi tárolására 16 m2-es 
garázs az udvaron melléképü-
letek, pince, kút. A családi 
ház fűtése gáz cirkó-kombi 
alternatív fűtésként 2 db jól 
működő cserépkályha.

Irányár: 26,8 M Ft/db
T.: +36-70-361-2104  

Irányár: 24,8 M Ft
T.: +36-70-361-2107

Irányár: 29,9 M Ft
T.: +36-70-361-2105

Középső lakások: 25,8 M Ft
Szélső lakás: 28,5 M Ft

T.: +36-70-361-2101

Középső lakások: 21,5 M Ft/db
Szélső lakás: 23 M Ft

T.: +36-70-361-2101

Irányár: 23 M Ft
T.: +36-30-9929-060

MEGnYiToTTuk GÖdi iRodánkaT a Pesti úton a Penny Market melletti üzletsoron!
Tel.: 06-27/332-782  E-mail: worldhouse1@invitel.hu

TELEFon: 06-27/391-398, 06-27/393-141   MoBiL: +36-20/973-2789
adás – vétel – csere – értékbecslés – ügyvédi iroda – jogi tanácsadás – földhivatali ügyintézés – hitelügyintézés

World Build 2002 Ingatlanközvetítő Kft.
2120 Dunakeszi, János utca 2.
E-mail: worldhouse@invitel.hu
Web: www.ingatlan.com/worldhouse

Nyitva tartás:
H-P: 8-18h   Szo: 9-14h

WORLD hOusE
INGATLANIRODA
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Ha fontos a jó ár...Vásároljon a fóti Corában 
2010. június 17 – 2010. június 27 között 

és azonnali kedvezményt adunk!

Egy mosollyal több
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A kupon felhasználási módja:

- vágja ki, hozza magával a fóti Corába a fenti 
időszakban és fizetéskor kérjük adja át a      

pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon

használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges

5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.

2010. június 17 – 2010. június 27. között 2010. június 17 – 2010. június 27. között 2010. június 17 – 2010. június 27. között 
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Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika



Rév Festék
KisáRuház

A Rév Festék Kisáruház a piacvezető Trilak festékgyár kiemelt 
partnereként június 1-től márkaboltként,  

ún. Trilak stúdióként működik tovább.

A régi, megszokott termékeken túl újdonságok sorával 
várjuk vásárlóinkat.

Ha Ön kellemes paszTellszíneKRe vágyik, vagy lakását 
egyedivé szeretné varázsolni egy márvány-, egy selyem-, vagy egy 

gyöngyházhatású bevonattal, mi megoldjuk egyedi igényeit is.

Hőszigetelésben a Trilak gyár több ezer lakóházas 
referenciával rendelkező, kiváló minőségű Thermotek 
rendszerét ajánljuk Önnek rendkívül kedvező áron.

Nyitva vasárNap délelőtt is. 
Telefon: 27/341-830  Cím: Dunakeszi, Rév út 50.


