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közélet

Több ezren majálisoztak
a Vasutas sportpályán
Politikamentes kikapcsolódásé és a szórakozásé volt a főszerep
Ragyogó napfényes időjárásra, a közkedvelt Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület és
a Farkas Ferenc Zeneiskola fúvósainak dallamos zenéjére ébredtek városunk polgárai május elsején. A földkerekség országaihoz hasonlóan hazánkat is sújtó gazdasági válságot kísérő foglalkoztatási gondok ellenére is több ezren majálisoztak a
munka ünnepén a Dunakeszi Vasutas SE pályáján
Az egész napos jó hangulat már kora délelőtt
érződött a dunakesziek körében, akiket Palásti Béla
önkormányzati képviselő, a József Attila Művelődési központ igazgatója üdvözölt a szervezők nevében. Bevezetőjében, egy régi népi hagyomány felelevenítését követően az édesanyákat köszöntötte
a közelgő Anyák napja alkalmából. Majd arról szólt,
hogy sok-sok újdonsággal, meglepetéssel igyekeznek egyszeri és megismételhetetlen ünnepet
teremteni. Célunk – mondta – hogy a fiataloknak a
közösségi élményszerzés, a felnőtteknek pedig az
újszerű és változatos programok lehetőségét kínáljuk. „A majálisok a legősibb időkben is alapvetően
a közösségről szóltak: a közösségformálásról és
a közösség megtartásának lehetőségeiről.” – hallhattuk Palásti Bélától, aki – mint köszöntője végén
fogalmazott – azt szeretné, ha erős, összetartó közösség lennénk, melyhez reményei szerint az idei
majális is hozzájárul.
A rövid megnyitó után a városban működő három galambász egyesület tagjainak köszönhetően
gyönyörű kép tárult a nézők elé. A nemzetközi
versenyeken is remekül szereplő galambászok 500
dunakeszi tenyésztésű postagalambot röptettek
fel az égszínkék égboltra. Lenyűgöző látványt
nyújtott a szabadon szálló galambok gyönyörű
színkavalkádja …
Míg a szakácsok a „tábori konyhában” serénykedtek, készítették az ízletes ebédet, az ínycsiklandozó finomságokat, addig a tömeg egyik programhelyszínről a másikra hömpölygött. Az emberek
láthatóan élvezték a látványokban bővelkedő kulturális-, sportprogramok sokaságát. A nagyszínpad
előtt sorakozó széksorok zsúfolásig megteltek a
művészetkedvelőkkel, akik lelkes tapssal jutalmazták a helyi iskolák és művészeti csoportok látványos zenés-táncos műsorait.
Sportbemutatók, népdal- és néptánc programok
váltogatták egymást a színpadon, melyhez a közeli
ringlispílről és a dodzsemről érkező vidám sikoltozások szolgáltak háttér „zeneként”.
A helyi tehetségek mellett egy igazi sztárvendég
is színpadra lépett. A szép számú rajongótábor óriási ovációval fogadta Szandit. A népszerű énekes
már a „belépőjével” meghódította a publikum szívét. A zene dallamai közé szőve arról mesélt, hogy
16 év után ismét a régi, jól megszokott, a lóversenypálya mellett vezető úton érkezett Dunakeszire. Ott
autózott végig, ahol egykoron amatőr zsokéként
nap mint nap Alagra járt. Overdose, a csodálatos
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versenyló, olyannyira elkápráztatta, hogy másfél
évtized után újra nyeregbe szállt. A prózai bevezetés után „felpattant a zene hullámaira”, ahová
magával repítette a nyári napfényben sütkérező
közönséget.
Szanditól alig kétszáz méterre, a teniszpálya
előtt kialakított alkalmi színtéren egy másik népszerű művész, a Dunakeszin élő Tónió rajzain keltek
életre a megrendelők portréi.
Igazi majális hangulat volt, a felnőttek kötetlenül
tereferéltek, az ifjabb korosztályok képviselői megszállták a körhintát, az ugráló várat. Idén is nagy
népszerűségnek örvendett az alig tizenéves fiatalok labdarúgó tornája.
A majálisozók forgatagában ott volt Erdész
Zoltán alpolgármester is, aki kisfiával járta végig a
gyerekek körében népszerű játszóhelyeket. Meglátogatták a kézműves foglalkozásokat, melyeket
a gödi Mackóvár játékmesterei vezettek. Ők sem
hagyhatták ki a vidám játék- és ugróvárat, utaztak
a majálisról elmaradhatatlan kisvasúton is. A fiatal
politikus örömét fejezte ki, hogy a gyerekek mellett
– a gazdasági válság ellenére is – vidám hangulatban majálisoztak a felnőttek. – Annak pedig külön
örülök, hogy a pártok „kivonultak” a rendezvényről,
végre politikamentes, valódi majális hangulatban
lehetnek együtt az emberek – tette hozzá jó kedvűen.
S valóban mindenhol jó hangulatú asztaltársaságot, vidámam anekdotázó csoportot lehetet látni.
Az alkalmi kifőzdék környékét belengte a frissen főtt
kolbász, a sütőben pirosló flekken és grillcsirke ínycsiklandozó illata. A diszkréten elhelyezett MSZP-s
plakát előtt, a helyi szervezet elnökségének tagja,
Ábri Ferenc ízletes bográcsgulyással kínálta a vendégeket.
Az edzőpályán sorakozó sátrak között volt
„egészségügyi” tábor is. Sokan álltak a sorban a
Nazar-Med prevenciós sátra előtt, melyben az érdeklődőket hasznos tanácsokkal látták el a szakemberek. A Vöröskereszt Dunakeszi Városi Szervezete, a rászoruló emberek munkáját közel negyed
százada segítő városi titkár, Molnár Sándorné vezetésével települt ki a rendezvényre. – Szerencsére
eddig senkit sem kellett elsősegélyben részesíteni – mondta kora délután a Professional Medical
Transport privát betegszállító csapattal közösen felépített standon. – Jobbára az idős nénik és bácsik
„kopogtattak” be hozzánk érdeklődő kérdéseikkel –
tájékoztatott a kistérségben „csak” nemes egysze-
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rűséggel, „Vöröskereszteserzsike” – ként tisztelt titkár. Az oldott hangulatú beszélgetések lehetőséget
kínáltak arra is, hogy a vöröskeresztes aktivisták támogatásokat gyűjtsenek a rászoruló gyerekek nyári
táboroztatására. – Negyven fiatalt szeretnék elvinni
a Velencei-tó mellé – mondta. – Egy diák 7 napos
ellátása 25 ezer forintba kerül. Sajnos a mi anyagi
lehetőségeink szűkösek, ezért külön örülünk, hogy
az önkormányzat hozzájárul a tábor költségeihez,
de még így is sok pénz hiányzik. Ezért kérjük,
aki tud, segítsen! Az adományt a Dunakeszi OTP
11742104-20109455-ös csekkszámon lehet eljuttatni
szervezetüknek - tájékoztatott a városi titkár, aki bízik az emberek támogató jóindulatában.
– Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a majálisozók közül többen érdeklődtek munkánkról,
kíváncsiak voltak a betegszállító autónk felszereltségére – újságolta Zomborka Tamás, a dunakeszi
mentőállomás vezetője. A 12 fős egység két betegszállító autóval szállítja a kistérség négy településének – Dunakeszi, Göd, Fót, Csomád – lakóit.
Tevékenységük elismeréseként értékelik, hogy a
civil közösségek mellett a Bombardier Kft. és a fóti
önkormányzat anyagilag is támogatja munkájukat.
Az emberek szemmel láthatóan örülnek az
együttlétnek – mondta elégedetten a majális szervezésében főszerepet vállaló MSZDP Dunakeszi
Városi Szervezetének elnöke, Dr. Gerőné Ladányi
Anna. A jelentős történelmi múltú párt helyi aktivistái fontosnak tekintették, hogy idén is méltóképpen
emlékezzenek meg az évszázados ünnepről. S ebben, a korábbi évekhez hasonlóan idén is támogató
partner volt a városi önkormányzat és a József Attila Művelődési Központ.
– A mindannyiunkat nyomasztó terhek ellenére
is jó hangulatban szórakoznak a vendégek, akik
élvezik a kulturális- és sportprogramokat, a gasztronómiai ínyencségeket. A maihoz hasonló kötetlen
„párbeszéd” jól segíti a gazdasági válság nehézségeinek elviselését, a probléma megoldásához
vezető út megtalálását. A küzdelmes hétköznapok
közben jelentős igény van a feltöltődésre, a túlélés
esélyeit növelő programokra. Sajnos az önkormányzat is érzi a válság hatásait. Idén jóval kevesebb pénzzel tudta támogatni a majális programjait,
melynek hiánya szerencsére nem érződik a műsorok színvonalában. Az egész napos rendezvényfűzér gerincét Dunakeszi kiváló amatőr művészeti
csoportjai alkotják az egyetlen sztárvendég mellett
– mondta sokak elismerését tolmácsolva az elnök
asszony, aki a szervezők nevében örömét fejezte
ki, hogy több ezren látogattak ki a majálisra. – Ha
Dunakeszi igazi várossá akar válni, ha azt szeretné,
hogy az itt lakók úgy érezzék ez az otthonuk, akkor ilyen és hasonló közösségi rendezvényeket kell
szervezni – foglalta össze a jövőbeni teendőket Dr.
Gerőné Ladányi Anna.
Mindenjel szerint így gondolják a majális résztvevői is, akik az egész napos gazdag program-sorozatot késő estébe nyúló utcabállal búcsúztatták
a munka ünnepén, amely a változó világ forgatagában mind több ember számára válik becsülendő
értékké…
VETÉSI IMRE

Anyák napi gondolatok

Szeretjük a májust, mert meleg, mert színes,
jelzi, hogy hamarosan vége az iskolának, előfutára a nyárnak. Valóban igen kedves hónap,
ám mégsem ezekért szeretem leginkább. A
május az anyák hónapja. Az anyáké, akiket
idén május 3-án köszöntöttünk.
Nincs még egy olyan különleges emberi kapcsolat, mint az anyáé gyermekével. Ilyesfajta kötődés nem létezik máshol, hiszen anya csak egy
van. Kezdettől táplálja, óvja a széltől is gyermekét,
felnőttként is védelmezi, mintha még mindig kisgyermek volna. Ez utóbbit sokszor nehezen értjük,
különösen a szülői háztól épp csak elszakadt ifjak,
nem értjük miért kérdezi meg még mindig, hogy
van-e ebéd aznapra otthon, vagy hogy nem fázunk-e kabát nélkül, hisz’ épphogy beköszöntött a
tavasz. Sokszor magam is fanyalogva válaszolok
ezekre, majd megkapom, hogy „majd meglátod
kislányom, ha neked is gyereked lesz.” Ebben a
mondatban minden benne van, gyakorlatilag ez
maga az anyaság, egy olyan megfoghatatlan és
csodával határos fogalom, amit csak akkor tudok
majd igazán átérezni, ha már magam is szülő leszek.
Addig azonban meg kell elégednem a gyermek
szerepével. Kétségtelenül könnyű szerep, egy dolgom van csupán, hogy próbáljam meghálálni
azt a szeretetet, amivel egész
életemben elkísér Ő. Mert
az anya legpáratlanabb tulajdonsága, hogy önzetlen,
magának nem
kíván semmit,
csak azt, hogy
nekünk jó legye n,

minden tekintetben. Életének összes percét azzal tölti, hogy ránk gondol, akkor boldog, ha mi is
boldogok vagyunk. Ha baj van, perceken belül ott
terem bárhol, és segít.
Azt mondják, az anyaság minden egyes szakaszának meg van a maga öröme. Ez bizonyára
így is van, minden életkorban másképp tekintünk
az édesanyánkra, és ő is ránk. Kisgyermekként
leginkább a védelmező, óvó bálványt látjuk benne,
míg felnőttként már barátként tartjuk számon, aki
legelsőként tud meg rólunk mindent, és a legelső
akinek tanácsát meghallgatjuk.
Az édesanya egy kincs, egy igazi felbecsülhetetlen érték. Valójában nem csak május első vasárnapján kellene virágot és csokoládét vinnünk neki,
hanem minden nap meg kellene köszönnünk azt,
hogy önzetlen odaadással nevelt fel bennünket.
Május 3-án sok szeretettel köszöntöttük az
édesanyákat!
SZILFAI ALIDA
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Kecskeméthy Géza:

„Az ivóvizünket nem hagyjuk
privatizálni”
A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) az Észak-magyarországi Regionális Vízművek
Zrt. vagyonkezelésébe adja a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. és a Tisza Menti Regionális
Vízművek Zrt. állami tulajdonú üzletrészét. A NVT szerint a társaságcsoport megalakulásával a régió meghatározó piaci szereplőjévé lép elő, nő a versenyképessége, hatékonyabbá
válik a viziközmű társaságok működése. A viziközművek a vízgazdálkodási törvény értelmében továbbra is kizárólagos vagy többségi állami tulajdonban maradnak. A társaságcsoport
kialakulása során a vagyonkezelésbe adott regionális vízmű társaságok (TRV Zrt. és DMRV
Zrt.) tulajdonosi szerkezetében változás nem következik be. Az ÉRV Zrt. mint vagyonkezelő,
a DMRV Zrt. és a TRV Zrt. mint vagyonkezelés alá vont társaságok önálló jogi személyként,
részvénytársasági formában működnek tovább – olvasható a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. (MNV) honlapján április 3-án közzétett közleményben.
„A társaságcsoport megalakulásával a szolgáltatási díjak nem módosulnak” - jelentette ki
másnap Száraz Gábor, az MNV szóvivője a NépszabadságONLINE kérdésére, aki hozzátette:
„A tőzsdei bevezetés a törvényi előírások miatt nem lehetséges, ám az új cég mérete alapján már közel van ahhoz, amikor egy vállalat esetében egy ilyen döntés szóba jöhetne.”

A váci polgármester két miniszternek írt
Dr. Bóth János, Vác Város polgármestere, Pest

megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője április 17-én tiltakozó levelet írt Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszternek
és Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszternek. A váci
polgármester sajnálatát fejezi ki, hogy rövid sajtóközlemény adott tájékoztatást a magyarországi
– többségi állami tulajdonban lévő – viziközművek
strukturális átalakításának szándékáról.
A két miniszternek eljuttatott polgármesteri
levél után Vác Város Képviselő-testülete határozatban fejezte ki tiltakozást a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. Vagyongazdálkodási Tanács
döntése ellen. Felkérte a polgármestert, hogy az
illetékes minisztériumoknál és hatóságoknál járjon
el a Határozat felfüggesztése és visszavonása
érdekében. A képviselő-testület felkérte a pártokat, civil szervezeteket, hogy csatlakozzanak a
tiltakozáshoz és gyűjtsenek aláírásokat a döntés
bevezetése ellen.

Tiltakozó testületek
A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa rendkívüli ülésén egyhangúlag elfogadott határozatban fejezte ki tiltakozását
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vagyongazdálkodási Tanács határozatával szemben.
A több százezer családot érintő kérdéssel elsőként a NépszabadságONLINE foglalkozott április
4-én. Az ott napvilágot látott nyilatkozatokra reagálva jelent meg a Dunakanyar Régió 2009. április
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29-i számában egy DMRV-s dolgozó észrevétele,
aki munkatársai nevében is kifejezte szakmai ellenérveit a döntéssel szemben. A DMRV-ben működő szakszervezet – mint megtudtuk – két levelet
is írt az MNV-nek. Több száz aláírást gyűjtöttek a
döntés ellen. Tiltakoztak az ellen, hogy a DMRV-t
kettévágják, dunántúli működési területét más
szolgáltatóhoz csatolják, önállóságát megszűntessék, vagyonkezelés alá vonják.
Követelték, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács vonja vissza határozatát.

Dunakeszi polgármestere hatásos tiltakozó akciót sürget
Kecskeméthy Géza Dunakeszi polgármestere
is határozottan tiltakozik, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az eredményesen működő
DMRV Zrt. dunántúli részét az Észak-dunántúli
Vízmű Zrt.-hez csatolja, a fennmaradó egységet
pedig az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésébe adja. – A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács szerint az összevonás
révén az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. társaságcsoport a régió meghatározó
piaci szereplőjévé lép elő, nő a versenyképessége, hatékonyabbá válik a viziközmű társaságok
működése – olvashatjuk a NVT honlapján április
3-án közzétett közleményben. A sajtókommüniké
megerősíti azt, hogy a viziközművek a vízgazdálkodási törvény értelmében továbbra is kizárólagos
vagy többségi állami tulajdonban maradnak, megőrzik a dolgozók munkahelyét, együttműködnek
az önkormányzatokkal. A közlemény ellenére mi
attól félünk, hogy a TIGÁZ és az ELMŰ elhíresült

privatizációja után a lakosság pénzéből kiépített
viziközmű hálózatokkal együtt az ivóvizünket is
magánkézbe adják. Ez ellen a leghatározottabban
tiltakozunk. Úgy ítéljük meg, hogy az összevonás
a cég tőzsdei bevezetését, majdani privatizációját
készíti elő. Szerintünk ezt támasztja alá az is, hogy
a költségvetési támogatás nélkül is eredményesen
működő DMRV Zrt. irányítását az államilag támogatott, rossz kitermelési mutatókkal rendelkező,
szolgáltatásait a váci központú társaságnál jóval drágábban nyújtó, kazincbarcikai székhelyű
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-re
ruházták. Már ez az integráció is magában hordozza a szolgáltatások árainak emelését. A hatalmassá duzzasztott cégcsoport eredményességét
majd a dunakeszi, gödi, gödöllői, váci és a többi
település lakói fizetik meg az emeltdíjakban. Kemény, és határozott demonstrációkkal tiltakozunk
– ha privatizálni akarják a viziközműveket –, nem
hagyhatjuk, hogy a Dunából nyert vizet megfizethetetlen pénzért német, francia, olasz vagy amerikai multinacionális cégtől kényszerüljünk megvásárolni, ha élni akarunk. Meggyőződésem, hogy az
intézkedés sorozat a gazdasági válság terhei alatt
megroggyant magyar emberek érdeke ellen hat,
melyet csirájában el kell elfojtani. Nem adjuk oda
az utolsó és legfontosabb értékünket, az ivóvizünket! Az ellen pedig külön tiltakozom, hogy egy ilyen
nagyjelentőségű, a lakosság életére kiható integrációval kapcsolatban sem engem, de tudtommal a
környező települések polgármesterét sem kereste
meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – mondta indulatait kordába szorítva Kecskeméthy Géza
polgármester.
VETÉSI IMRE

önkormányzat

Átszervezés
az oktatási intézményekben

Közös kisebbségi majális
a Kinizsi pályán

Nem kötelező munkahelyek megszüntetéséről határozott az oktatási intézményekben a képviselő-testület. Az iskolák igazgatói által is támogatott
döntés értelmében főleg a kisegítő személyzet létszáma csökken. Így adminisztrátori, udvari munkási, szabadidő-szervezői állások szűnnek meg a
következő tanévtől. Az átszervezés keretében 23 egész és 7 részmunkaidős
álláshely betöltésére nem lesz lehetőség a jövőben. Tekintettel azonban arra,
hogy többen nyugdíjba vonulnak, illetve más munkakörben dolgoznak majd
tovább, 14 fő további foglalkoztatására nem nyílik lehetőség.

A városunkban működő négy
kisebbségi önkormányzat a közelmúltban közös nyilatkozatot fogadott
el, „Egy befogadó ország befogadó
alapállású kisvárosa, Dunakeszi”
címmel. A négy kisebbségi vezető
által jegyzett nyilatkozat szerint az
elmúlt időszakban tapasztalható
„dinamikus változásokkal együtt
Dunakeszi megmaradt a béke szigetének, amelyben a legkülönbözőbb
gyökerű emberek élnek egymás
mellett és egymással békességben.
Ennek fontosságát és rendkívüli értékét a város hivatalosan elismert
négy kisebbsége igen nagyra értékeli. A béke szigetének e kellemes
atmoszféráját különösen olyan időben jóleső érzés tapasztalni, amikor
országszerte számos helyen indulatoktól és nem ritkán faji vagy vélt
faji megkülönböztetésektől fűtött, az
emberi méltóságot megalázó, sőt az
életet kioltó borzalmak történnek.” A
négy szervezet a kölcsönös megbecsülés és egyenjogúság szellemét
óhajtja kifejezni 2009. május 16-án is,
amikor a városi Kinizsi Sportpályán
közös majális keretében mutatják be
egymás értékeit.
A bolgár, cigány, lengyel és német
kisebbség vezetői leszögezik: „Ez a
békés, egymásra figyelő és egymást
értő együttélés természetesen nem
független a város vezetőinek évtizedek óta folytatott józan, kiegyensúlyozott, megfontolt gazdasági, politikai, irányító és kultúrát támogató
tevékenységétől. E tevékenység
megőrzésének reményében tekintünk a jövőbe és továbbra is egy-

Új vezető a Tüdőgondozóban
A közelmúltban kiírt felhívásra beadott pályázatok alapján, az illetékes
bizottság javaslatára a képviselő-testület Dr. Dózsa Izabellát nevezte ki a
Dunakeszi-Fót-Göd Tüdőgondozó Intézet vezetőjévé.
Dr. Dózsa Izabella, aki a tüdőgyógyász szakvizsga mellett allergológus
végzettséggel is rendelkezik, közel két éve rendel a dunakeszi Tüdőgondozóban, amely lehetőséget biztosított számára a kellő helyismeret megszerzésére is. Az új vezető tervei között szerepel többek között egy dohányzásról
való leszoktatási program bevezetése, asztma klub létrehozása és szűrőprogramok szervezése. A tüdőgondozó munkájában nagy előrelépést jelente, ha
a mára elöregedett, ezért gyakran meghibásodó röntgengépek helyett végre
modern digitális gépek állhatnának a gyógyítás szolgálatába.

Lesz lomtalanítás, de emelkedik
a szemétszállítás díja
Májustól 9 százalékkal növekszik Dunakeszin a szemétszállításért fizetendő díj – így döntettek a város képviselői. A díjnövekedés azt jelenti, hogy
a lakosság által használt 110 literes gyűjtők esetében 69 forinttal, míg az 1100
literes görgős konténereknél 692 forinttal kell többet fizetni.
A díjemelés indoka az, hogy a szolgáltatást végző Közüzemi és Komplex
Vállalkozási Kft. a lakosság által igényelt lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés és a fák gallyazása során keletkezett hulladék kezelésének költségeit már
nem tudja magára vállalni, az önkormányzat pedig ennek forrását az idei költségvetésében nem tudja biztosítani.
A döntés eredményeként továbbra is megszervezik az évenkénti lomtalanítást s változatlan formában megmarad a szelektív hulladékgyűjtés is.

mást támogatva igyekszünk magunk
is – a válságtól sújtott időben fokozottabb odafigyeléssel – hozzájárulni
ahhoz, hogy városunk továbbra is
megmaradjon a béke és a kölcsönös

megbecsülés szigetének. Örömmel
vennénk, ha példaként szolgálna az
egész ország számára – s ehhez a
nemes célhoz országos követőkre is
találnánk – a Dunakeszin élő kisebbségek; bolgár, cigány, lengyel, német
és a Város többi lakosának a békés
együttélése.”

Változik a helyi buszközlekedés
A helyi buszjáratok közlekedése a közeljövőben módosul, miután a képviselő-testület elfogadta a Volánbusz erre vonatkozó javaslatát. A történet előzményéhez tartozik, hogy a képviselők még februárban döntést hoztak az idei
évi önkormányzati támogatás 25 millió forintra történő csökkentéséről. Ennek
ismeretében a Volánbusz váci üzemigazgatósága felülvizsgálta Dunakeszi
helyi buszközlekedését és az önkormányzat hozzájárulásának ismeretében
kidolgozták a járatok módosítására vonatkozó javaslatukat. A képviselő-testület által is támogatott változás a jelenleg is helyi járatokat igénybe vevő lakosok több mint kétharmadát nem fogja érinteni.
Az átszervezés során néhány, eddig kihasználatlanul közlekedő járat megszűnik, illetve körjáratok közlekednek majd a város területén. A változásokról bővebb információkat talál minden érdeklődő a www.dunakeszi.hu városi
honlapon.
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Nem ezt a csomagot vártuk
Dióssi Csaba alpolgármester károsnak tartja a megszorító intézkedéseket
Bajnai Gordon szerint a válságkezelő program - amely a cselekvés, a kilábalás és a növekedés programja - lemondást, szolidaritást kér mindenkitől, de ennek eredményeként az ország talpra állhat és megerősödhet. A miniszterelnök csomagját
általában véve inkább támogatják, konkrétan inkább ellenzik: röviden így foglalhatnánk össze a közvélemény reakcióját - derül
ki az egy héttel a bejelentés után a Népszabadság megbízásából készített Medián-felmérésből.
A Bajnai-kormány kiadáscsökkentő és adórendezési tervei közt
vannak ugyan népszerűnek mondható elemek, de a nagyobbik részük
nem nyerte el a választók többségének tetszését. Természetesen a miniszterek fizetéscsökkentését szinte
mindenki támogatja, mint ahogy a
legtöbben egyetértenek az szja és
a tb-járulék mérséklésével is. A takarékossági intézkedések közül a
többség csak az utazási kedvezmények átalakításával ért egyet, míg
a közszférában dolgozók 13. havi
fizetésének az elvételét nagyjából
annyian támogatják, mint ahányan
ellenzik. A többi intézkedést azonban a nagy többség nem tartja elfogadhatónak, a legtöbben az energiaár-támogatások megvonását és
a nyugdíjkorhatár 2012-től tervezett
emelését utasítják el.
Összességében csaknem minden második megkérdezett mondta
azt, hogy a tervezett intézkedéscsomag nagyon rossz hatással lesz a
saját életszínvonalára, és további bő
negyedük számol további kedvezőtlen hatásokkal.
Dióssi Csaba alpolgármester
azokkal ért egyet, akik szerint a
Bajnai-csomag megszorító intézkedései újabb felesleges áldozatokat
követelnek a város lakosságától és
az önkormányzattól. A Városházán
elhibázott döntésnek tartják, hogy
a Bajnai-csomag a költségvetési
egyensúly fenntartását megszorításokkal, a szociális vívmányok drasztikus megkurtításával akarja elérni
a munkahely teremtést, gazdasági
élénkülést elősegítő adó- és járulék
csökkentés helyett.
– A megszorításokra épülő
Bajnai-csomag negatív spirálba
nyomja a magyar gazdaságot, melynek hatásaként tovább csökken az
állam bevétele. Márpedig ez újabb
súlyos terheket jelent a lakosság
számára. A gazdasági válság egyre
mélyebben érinti Dunakeszit is. A
képviselő-testület a mélyülő válság
8
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Dióssi Csaba alpolgármester

hatásaként a város idei költségvetését már rendkívüli takarékossági
intézkedések bevezetésével fogadta
el, pedig akkor még ismeretlen volt
a Bajnai-csomag – jelentette ki az
alpolgármester.
Dióssi Csaba vezetőtársaival
együtt úgy ítéli meg, hogy tovább
csökken a gazdaság teljesítő képessége, növekszik a munkanélküliek aránya. Az állásukat elvesztő dunakeszi lakosok – függetlenül attól,
hogy melyik településen volt a munkahelyük – a Városházán jelennek
meg valamilyen szociális,– lakásfenntartási, vagy átmeneti segélyért.
– Sajnos nagyon sok családot állít
megoldhatatlan feladat elé a gáz- és
távhő kompenzáció megszűnése.
Ez érzékenyen érinti az önkormányzatot és a többi fogyasztót is, mivel
a városi fűtőmű rendszeréből nem
lehet kikapcsolni azokat a lakótelepi lakásokat, melyek tulajdonosai
nem tudják kifizetni a fűtés számlát
– vetítette előre a várható következményeket az alpolgármester, aki a
Bajnai-csomagban a gyed, a gyes
rendszerének átalakítását, megkurtítását tartja a legkártékonyabbnak
a nemzet és a családok szempontjából. - Ráadásul értelmetlen is,
hiszen a 28.500 forintos gyes csökkentésétől remélt megtakarításnál
jóval többe kerül egy bölcsődei férőhely fenntartása. Az intézkedés

rossz azért is, mert a munkát vállaló
kismama nem lehet gyesen gyermeke három éves koráig, ráadásul az
államnak is többe kerül, ha el tudja
helyezni a bölcsödében. Dunakeszin
is kevés a bölcsödei és az óvodai
férőhely. Nálunk azonban – más
településektől eltérően – az okozza
az átmeneti férőhely hiányt, hogy
nagyon sok fiatal, gyermekes család
költözik Dunakeszire, itt vásárolnak
lakást. A probléma enyhítése érdekében az elmúlt időszakban három
óvodai csoport számára biztosítottunk férőhelyet a Posta utcában.
Szeptemberig újabb két csoport számára alakítunk ki férőhelyet a Játszóház utcai óvodában. Ezenkívül

ugyancsak két csoport veheti birtokba ősszel az Eszterlánc Óvoda melletti épületet, melyet megvásárolt az
önkormányzat. Sajnos még így sem
tudunk minden igényt kielégíteni, de
azt ígérhetem, hogy a dolgozó szülők gyermekeit előnyben részesítjük
a felvételnél – jelentette ki Dióssi
Csaba alpolgármester, aki szerint az
önkormányzat igyekszik enyhíteni a
lakosságra zúduló Bajnai-csomag
terheit, de az is jól látható, hogy a
város anyagi forrásai az utóbbi időszakban jelentősen beszűkültek –
többek között – az állami normatívák
drasztikus csökkenése miatt.
VETÉSI IMRE

köz - élet

Európa és Magyarország

Biztonságért a közösség erejével
Az egyházak vezetői támogatják a rendőrkapitány
kezdeményezését
Kovács László alezredes, a Dunakeszi Városi rendőrkapitányság
vezetője sokak szerint az egyik legkreatívabb rendőrtiszt, aki a lakosság
biztonsága érdekében gyakorta lepi
meg a közvéleményt újszerű, egyedi
ötletekkel, szakmai megoldásokkal.
A közelmúltban hívta életre a gyalogosok biztonságát szolgáló országos
akciót, a ZebraCharta-t, melyet Pest

Kovács László rendőrkapitány

megye Rendőr-főkapitánysága mellet
Budapest rendőri vezetői is támogattak. A kijelölt átkelőhelyen közlekedő
gyalogosok biztonsága érdekében
indított kezdeményezés széles támogatottságot élvez.
A városi rendőrkapitány ezúttal
a Dunakeszin, Fóton és Gödön élő
szépkorú emberek közbiztonsága védelmében kezdeményezett párbeszédet a három városban tevékenykedő
egyházak vezetőivel. Kovács László
nem titkolt elégedettséggel számolt
be arról, hogy a rendőrség segítségkérő szavát meghallották a történelmi
egyházak városi vezetői mellett az
újonnan alakult gyülekezetek képviselői is.
Munkánk során felismertük, hogy
az idősebb korosztály tagjait nagyon
nehéz a bűnmegelőzés hagyományos

módszereivel megszólítani – mondta
a rendőrkapitány.
– Ezért kezdeményeztem együttműködő párbeszédet az egyházak
vezetőivel, mivel az ő társadalmi
beágyazottságuk jóval erősebb az
idősebb korosztály körében, mint a
rendőrkapitányságé. A templomba
járó emberekkel napi kapcsolatot ápoló egyházak – történelmi helyzetükből adódóan is – jelentős segítséget
nyújthatnak a rendőrség bűnmegelőző munkájához – hangoztatta Kovács
László.
A rendőrkapitány elmondta, hogy
az egyházi vezetőknek átadták a
Biztonságért a közösség erejével
című kiadványt, melyben bemutatták
az idősemberek sérelmére elkövetett
legjellemzőbb bűncselekményeket. Az
első alkalommal összehívott, egyedinek számító konzultáció résztvevői
kinyilvánították, hogy a modern kommunikációs eszközök segítségével
kölcsönösen tájékoztatják egymást a
hatékony bűnmegelőző munka sikere
érdekében. Az egyház erkölcsi tanításával igyekszik az embereket eltántorítani a bűntől, a helyes útra terelni,
míg a rendőrség a jog eszközeivel.
A fórum a megelőzés, a segítségnyújtás szándékával jött létre, melyen
a rendőrkapitány azt kérte a egyházi
vezetőktől, hogy segítsenek az idősemberek tájékoztatásában, hívják fel
figyelmüket a rájuk leselkedő veszélyekre. Fontos, hogy a szomszédok
figyeljenek egymásra, jelezzék a
rendőrségnek, ha gyanús személy
jelenik meg a környezetükben. Kovács
László egyik legfontosabb feladatának
a rendőrség iránti bizalom építését tekinti, amely elősegíti a széles körű társadalmi együttműködést, a bűnmegelőző tevékenységük hatékonyságát.
A egyházi vezetőkkel tartott megbeszélés az együttműködés számos új
területét nyitotta meg előttük.
(VETÉSI)

2009 április 17-én este a helyi Fidesz csoport meghívására Dunakeszi vendége volt Dr. Gál Kinga Európa
Parlamenti képviselő. A házigazda
szerepét Seltenreich József, az önkormányzatban helyet foglaló FideszKDNP frakcióvezetője látta el.
A képviselő asszony előadását
jó hangulatú beszélgetés követte.
Különösen érdekes volt, első kézből
megismerni az Európa Parlament
és Európa Tanács működését, döntési mechanizmusát az érdekérvényesítési lehetőségeket, a magyar
képviselő csoport munkájának ered-

ményeit, hazánk helyzetét és megítélését. Kicsit betekinthettünk a kulisszák mögé és az is kiderült, hogy
egy számunkra fontos kérdésben
hogyan gondolkodnak más országok
képviselői.
A Dunakeszi Fidesz csoport
soron következő rendezvényének
vendége Schmitt Pál kétszeres olimpiai és világbajnok, a Fidesz Európa
Parlamenti listavezetője lesz 2009
május 20-án 19 óra 30-kor a városi
házasság kötő teremben. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Felhívás!
Az alagi hősök emlékére a Dunakeszi Civilek és a Dunakeszi Lokálpatrióta Kör kopjafát állítanak az alagi Szent Imre templom kertjében. A
rendezvény tervezett időpontja 2009. augusztus vége-szeptember eleje.
Ezúton fordulunk felhívással Dunakeszi város lakosai felé, hogy aki
bármilyen információval rendelkezik hazáért hősi halált halt vagy a diktatúrák során meghurcolt alagiakról, jelentkezzen a 06/20 56-417-56-os telefonszámon, vagy személyesen a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban
(Kossuth u. 6.) Csoma Attila helytörténésznél.
Csoma Attila
helytörténész
a Kölcsey F. Városi Könyvtár
igazgató-helyettese

Kollár Albin
ny. iskola igazgató
Dunakeszi Város Díszpolgára
Dunakeszi Lokálpatrióta Kör

Skripeczky István
ny.gimnáziumi tanár
Dunakeszi Civilek
Baráti Köre
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közélet

Mottójuk: Önzetlenül szolgálni a közösséget

Régi-új elnök
a Polgárőrség élén
A lakosság közbiztonságáért végzett munkájuk
során elviselik a megvető tekinteteket is
Négy év után ismét az egykori elnök, Lengyel Péter vette át ifjú Varga Lajostól a Dunakeszi Városi Polgárőrség elnöki tisztségét, aki gazdasági elfoglaltsága miatt mondott le a szervezet irányításáról. A társadalmi tevékenységét közmegelégedéssel
ellátó távozó elnök feladatát átvevő 68 éves „örökifjú” Lengyel Péter egyik legfontosabb feladatának a Polgárőrség társadalmi
bázisának erősítését, a rendőrség bűnmegelőző és felderítő munkájának hatékony támogatását, a lakóhelyükért felelősséget
vállaló ﬁatalok bevonását tekinti a közel másfél évtizedes civil szervezet munkájába.
– A Dunakeszi Városi Polgárőrség megalakítására először 1995 környékén tettünk
kísérletet, ám a szerény létszámú jelentkezés miatt ez az „építkezés” nagyon vontatott
volt. Az igazi áttörést 1997 hozta meg, amikor

a szervezet megalakulását a cégbíróság is
bejegyezte. Nyolc év után köszöntem el a
városi polgárőrség elnöke tisztségéből, mert
úgy ítéltem meg, hogy korom miatt célszerű
egy agilis fiatalembernek átadni a stafétabotot. Éppen ebben az időszakban került az
együttműködő városi rendőrkapitányság élére egy rendkívül agilis, határozot, a társadalmi
együttműködést szorgalmazó és támogató új
kapitány. Ez a tény is felgyorsította generáció
váltást a polgárőrség élén. Úgy ítéltük meg,
hogy ifjú Varga Lajos úr felkészültsége alapján alkalmas a feladat ellátására, melyet az
elmúlt négy évben munkájával bizonyított
is. Mindannyiunkat a meglepetés erejével
ért, amikor az elnök úr 2008 decemberében
bejelentette, hogy gazdasági tevékenysége
miatt nem tudja tovább vállalni a feladat ellátását. Ezt követte a polgárőrök 2009. február
26-i tisztújító közgyűlése, melyen ismét engem választottak elnöknek. Elnöki mandátumon időszakában - sok egyéb mellett - arra
koncentrálok, hogy megtaláljuk és „felépítsük” a majdani utódomat – foglalja össze az
újjáválasztásának előzményeit a ma is agilis,
68 éves, „örökifjú” Lengyel Péter.
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– Mi motiválja önt, hogy a jól megérdemelt nyugdíjas éveiben is a közösséget
szolgálja, ami valljuk be, manapság nem
igen jellemző. Teszi mindezt egy olyan
területen, amely nem kevés izgalommal
és konfliktussal jár. Sőt néha a megvető
tekinteteket is el kell viselni…
– A dunakeszi polgárőrök közösségének tagjaival évek, mondhatni évtizedek
óta ismerjük egymást. Nagyszerű társakkal
„szolgálhatok” együtt, akikkel félszavakból
is megértjük egymást. Aki ismer, az tudja,
hogy közel hét évtizedes életem során a
társadalmi munkavégzés az életelemem volt.
Úgy ítélem meg, hogy ezekben az években a
polgárőrség az a közeg, az a civil társadalmi
szervezet, melynek keretei között hozzájárulhatok a lakosság nyugalmának és közbiztonságának fenntartásához egy agilis, aktív
csapat összekovácsolásával. Tudom, hogy
sokak szemében népszerűtlen ez a feladat,
különösen azok körében, akiket tetten érünk
a szabálysértések elkövetésekor. Akiket felszólítunk a törvények betartására azok sem
fogadják „mosollyal az arcukon” kérésünket.
Munkánkhoz az ad erőt, hogy a lakosság
többsége vagy azok a bajbajutottak, akiken
segítünk, elismeréssel nyilatkoznak társadalmi szerepvállalásunkról.
– Milyen a polgárőrség életkor szerinti
összetétele?
– Amíg a rendőrségről köztudott, hogy
27 év az állomány országos átlag életkora,
addig nálunk 45 év. Van egy 25-40 év közötti
elkötelezett réteg és vannak nyugdíjasok is
szép számmal, akik támogatják ezt a szolgálatot. De az is tény, hogy a fiatalabb korosztály
tagjai -, akik jelentkezésére nagy szükség
lenne - kevésbé vesznek részt ebben a társadalmi munkában, pedig mindannyiunk közbiztonsága megkívánná, hogy ők is köztünk
legyenek.
– A törvény milyen feladat ellátására
jogosítja fel a Polgárőrség tagjait?
– A polgárőrök közfeladatot ellátó személyek, akiket a közfeladatot ellátó személyek büntetőjogi védelme illeti meg. A polgárőr a bűncselekmény elkövetésén tetten ért
személyt elfoghatja, akit az arra illetékes hatóságnak átadja. A polgárőrségnek leginkább
megelőzési, jelzési feladatai vannak, melyek

közül a bűnügyi jellegűt a rendőrséget, a
város működésével kapcsolatban észlelt
hiányosságokról az önkormányzat műszaki
osztályát tájékoztatjuk.
– Hogyan tudják segíteni a rendőrség
bűnmegelőző tevékenységét?
– A rendőrséggel zökkenőmentes a
szamai együttműködésünk, véleményem
szerint jól segítjük egymás munkáját. Közös
szolgálatokat látunk el. A megromlott közbiztonsági állapot miatt leggyakrabban az új
lakóparkokban járőrözünk a tulajdon elleni
bűncselekmények megelőzése érdekében.
A legveszélyeztetettebb terület a Toldi, az
Alag, a Fenyő lakópark, de a város más
területein is teljesítünk szolgálatot. Az országban érzékelhető közbiztonsági helyzet
miatt az Országos Rendőr-főkapitányság és
az Országos Polgárőr Szövetség utasítása
alapján a városi rendőrkapitányság bűnügyi
osztályával együttműködve fokozott éberségi
szolgálatot tartunk március közepétől július
végéig. Ebben az időszakban szinte mindennap teljesítünk szolgálatot, önállóan vagy a
rendőrökkel „köteléket” alkotva járőrözünk a
városban. Senki ne csodálkozzon azon, ha
civil rendszámú autóból vagy a polgárőrség
járőrkocsijából rendőr száll ki intézkedés céljából. Feladataink közé tartozik a gyanúsan
viselkedő, céltalanul „kószáló” személyek,
utcai árusok megfigyelése, rendőrségi igazoltatása. Külön figyelmet fordítunk a „házaló”
faárusokra, más településekről érkezett kereskedőkre, akik között sajnos van olyan is,
aki nem csak tisztességes üzleti szándékkal
érkezik városunkba.
– Mit tekint a polgárőrség legfontosabb feladatának?

– Természetes szövetségesünkkel,
a rendőrséggel összehangolt feladataink
eredményes végrehajtását, a széles körű
társadalmi együttműködés kialakítását. A
céljaink megvalósítása érdekében – amely
a munkatervünkben is szerepel – keressük
az együttműködés lehetőségét a helyi egyházakkal, kisebbségi önkormányzatokkal,
a Vöröskereszt városi szervezetével. Az
iskolákkal is szorgalmazzuk a rendszeres
kapcsolat kiépítését a felvilágosító munka elmélyítése érdekében. Kiemelten kezeljük az
elesett, időskorú emberek segítését, vagyonés életbiztonságuk megőrzését. Örömmel
vennék, ha a civil szervezetek meghívására
tájékoztathatnánk pl. a nyugdíjas klub vagy a
horgász egyesületek tagjait a városban tapasztalható bűnelkövetési módszerek tanulságairól a megelőzés érdekében. Örömmel
mondhatom, hogy a közösség érdekében
végzett munkánkhoz jelentős erkölcsi támogatást nyújt Kecskeméthy Géza polgármester úr, aki fontosnak tartja a lakosság
közbiztonsági érzetének kedvező alakulását.
A városi képviselő-testület és a polgármester
úr minden évben megfogalmazza a polgárőrséggel szemben támasztott igényeit, melyek
megvalósításához viszont biztosítja az anyagi és erkölcsi támogatást is. Megtették ezt
az idei esztendő szűkös költségvetésének
elfogadásakor is.
– Büszke arra, hogy polgárőr?
– Igen, az vagyok, mert mint életem során mindig, most a közösségért dolgozom.
Kamatoztathatom szakmai és élettapasztalataimat. S ez engem örömmel tölt el.

VETÉSI IMRE

köz - élet

Válasz-nyilatkozat a képviselő-testület nevében,
a Dunakeszi Polgárban megjelent nyilatkozatra
Alábbi nyilatkozatunk megírása és honlapunkon való megjelenése után, a Fidesz-KDNP frakció
részéről tájékoztattak bennünket, hogy a Dunakeszi Polgár márciusi számának 8. oldalán, „Nyilatkozat” címmel megjelent írást, Asztalos Armand
képviselő a februári ülésen terjesztette a testület
elé, melyet a képviselők többsége nem támogatott.
Ez alapján akárki juttatta el az írást a szerkesztőségnek, legfeljebb „Nyilatkozat-tervezet” címmel
tehette volna, hiszen fentiek alapján nem képezi
Dunakeszi Város Önkormányzatának hivatalos álláspontját. Ez az eljárás véleményünk szerint már
eleve etikátlan. Ennek ellenére nem csodálkozunk
rajta, hisz a mai politikai életben a csúsztatás és
a megtévesztés ugyanúgy elfogadott, ahogyan a
többségi magyar társadalmat is egyre nagyobb
divat úton-útfélen rasszistának, kirekesztőnek,
szélsőségesnek minősíteni.
Polgármester úr akkor az illetékes Jogi, Pénzügyi, Szociális és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző
Bizottságnak utalta a kérdést megtárgyalás, és az
előterjesztés megírása céljából. Az áprilisi testületi ülésen, Bisztrai Tibor képviselő úrtól hangzott
el módosító javaslat arra vonatkozóan, hogy a
Magyar Katolikus Püspöki Kar március 3-án kelt,
témához kapcsolódó nyilatkozatát fogadja el a testület saját véleményeként. A Püspöki Kar nyilatkozatának elfogadásával, annak tartalma miatt, a
Jobbik dunakeszi szervezete is egyetértett volna.
Az áprilisi ülés jegyzőkönyvének bizonysága
szerint, a KDNP-s képviselő javaslata után több
baloldali és liberális képviselő kérte az előterjesztés visszavonását, mondván, hogy „nincs is
szükség semmiféle nyilatkozatra”, mely kérésnek
polgármester úr végül eleget tett, az előterjesztést
visszavonta. (Vajon a baloldal képviselői akkor is
így gondolták volna, ha Asztalos Armand nyilatkozat-tervezete válik vita tárgyává?)
Alábbi írásunkat végül nem fogalmaztuk át,
mert lényegét tekintve tartalmazza véleményünket, és a megfogalmazáson utólag változtatni a
mi esetünkben sem lenne etikus, de válaszunk
fentiek alapján már nem az Önkormányzat egésze
ellen, hanem az ügyben korábban megnyilvánulni akaró, de a Püspöki Kar véleményét már nem
támogató képviselők irománya, és képmutató eljárása ellen szól.
VARGA ZOLTÁN PÉTER,

kormányzata tett a Dunakeszi Polgár márciusi számában azon támadások vonatkozásában, melyek
az utóbbi időben érték a kisebbségeket. A Jobbik
a rend pártja, így elítél mindenféle törvénytelen támadást, nyílt és burkolt erőszakot, függetlenül attól, hogy az többségi- vagy kisebbségi személyek/
csoportok ellen irányul.
Ugyanakkor értetlenséggel állunk a tény előtt,
hogy azokban az esetekben, amikor az áldozatok
a többségi magyar társadalomhoz tartoztak és az
elkövetők kisebbségi volta nyilvánvaló volt, hol maradt a Dunakeszi Önkormányzat sajnálkozása és a
történtektől való elhatárolódása. Hol maradt el az
Önök elítélő nyilatkozata a Szögi Lajos gyilkossággal kapcsolatban, vagy a Marian Cozma – tragédia
kapcsán? És sajnos folytathatnánk a sort...
Az Önök által tett nyilatkozat – bár az abban
foglaltakkal egyetértünk – sajnos hiányos. Hiányos,
mert nem ítéli el azokat az életellenes- és egyéb
bűncselekményeket, melyeket a többségi társadalom rovására követnek el, mára sajnos napi
szinten. Ugyanakkor – ha akaratlanul is – az Önök
nyilatkozata azt sugalmazza, mintha a kisebbségek elleni bűncselekmények felelőse a többségi
magyar társadalom lenne, holott nem egy esetben
derült ki, hogy a kisebbségek rovására elkövetett
bűncselekményeket szintén kisebbségi személyek
követték el. (Lásd: „Józsika-ügy”)
A Jobbik Magyarországért Mozgalom egyetért
az Önök soraival, mely szerint „a kisebbségek elválaszthatatlan részei az egyetemes magyarságnak, nélkülük nem lenne teljes városunk, Dunakeszi, hazánk, a Magyar Köztársaság.”
Ugyanakkor a Jobbik volt az első olyan szervezet, mely rámutatott bizonyos kollektívumok
felelősségére a mai magyar közbiztonság tragikus állapota kapcsán. Mi a megoldást a büntető
törvénykönyv radikális szigorításában látjuk, az
életellenes bűncselekmények tényleges életfogytig
tartó szabadságvesztéssel történő szankcionálását, különös kegyetlenség esetén pedig a halálbüntetés visszaállítását tartjuk kívánatosnak.

Városi
kitüntetések
Két olyan személy kitüntetéséről döntöttek áprilisi ülésükön a képviselők, akik sokat tettek közös
lakóhelyünkért.
Gendur Pál részére a „Dunakeszi Városért”
címet adományozta a képviselő-testület. Gendur
Pál a Dunakeszi Szakmunkásképző Intézet tanára
volt, közel 30 évig oktatott az iskola Vasútgépészeti
Technikumának esti tagozatán. Nevéhez fűződik a
Dunakeszi Vasutas SE kézilabda szakosztályának
1949-es megalapítása, ahol évtizedeken át vezető
edzőként irányította a szakmai munkát. Pedagógiai és sportvezetői munkásságáért több alkalommal
is országos elismerésben részesült városunk 78
éves polgára.
Csányi László részére, akik hosszú ideje igazgató-helyettesként tevékenykedik a Radnóti Miklós
Gimnáziumban, a Dunakeszi Város Pedagógiai
Díját adományozta a képviselő-testület.
A kitüntetések átadására a városi augusztus
20-ai ünnepség keretében kerül majd sor.

Koszorúzás
Sellei Zoltán
sírjánál
Értesítjük a város lakosságát, hogy Sellei
Zoltán, a Magyar Kultúra lovagja, Dunakeszi
Díszpolgára síremlékénél, az Új Temetőben
május 15-én, pénteken 11 órakor virágot helyezünk el a művész születésnapja tiszteletére.
Szeretettel várjuk Sellei Zoltán ismerőseit, barátait, akik szeretnék a megemlékezés virágait
elhelyezni.
BIGE STEFÁNIA, A MŰVÉSZ ÖZVEGYE
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

A római kortól napjainkig című
könyv megvásárolható a városi
könyvtárban.

Önöket, Dunakeszi Város képviselőtestületét
pedig felszólítjuk, hogy legközelebbi nyilatkozattételüknél tartózkodjanak a kettős mérce alkalmazásától. Hiszen az Önök feladata nem csak a kisebbségek, hanem a többség képviselete, védelme is.

A JOBBIK DUNAKESZI ELNÖKE,

PEST MEGYEI ALELNÖK
Az eredeti nyilatkozat, mely fentiek figyelembevételével olvasandó:
A Jobbik Magyarországért Mozgalom dunakeszi szervezete ezúton fejezi ki egyetértését azzal
a nyilatkozattal kapcsolatban, melyet városunk ön-

(Köszönjük azon képviselők hozzáállását, akik
a fent említett nyilatkozatot eredeti formájában
nem szavazták meg.)
HAJZER KRISZTINA,
SZÓVIVŐ,
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGLOM,
DUNAKESZI SZERVEZET
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környezetünk

Hulladékból szobrok, faültetés, utcafutás

Föld napja az iskolákban

Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében.
(Azóta az alternatív energiaforrások
világhírű kutatója és szakértője).
Ma már ezernél több szervezet vesz
részt e mozgalomban. Kaliforniában
1989-ben, éppen 20 éve megalakult
a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont
s ettől kezdve évente április 22-e a
Föld napja s a programban több mint
125 ország vesz részt. Ezen a napon
fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek,
környezetvédelmi vetélkedőket hirdetnek, köztakarításokat szerveznek
civil szervezetek, önkormányzatok,
iskolák. Hazánkban 1990 óta tartanak e napon a környezetvédelemhez

kapcsolódó rendezvényeket.
Városunk iskoláiban is változatos programok voltak április 22én. A legnagyobb szabású, Zöld hét
elnevezésű sorozatot a Szent István
Iskolában szerveztek. Deézsiné
Telek Ágnes igazgatóhelyettestől
megtudtuk, hogy hagyományteremtő
szándékkal állították össze a sorozatot, amely április 22-én tanítás nélküli
rendezvénnyel zárult.
Az eltelt hét alatt a gyerekek
plakátokat, egészséges ételeket
készítettek, beszélgetéseket szerveztek a környezetvédelemről, lehetőség szerint zöld ruhába öltöztek
s készültek a Föld napjára. Az alsó
tagozatosok kirándulni mentek a Tő-

zegtóhoz, a felső tagozatosok vetélkedőre gyűltek össze a tornaterembe, ahol Duszáné Majtényi Alice és
az általa vezetett természettudományi munkaközösség feladatait kellett
megoldani. A már említett plakátokat
és ételeket itt állították közszemlére,
és az osztályok közötti verseny mindvégig izgalmas volt. Elméleti kérdések és gyakorlati feladatok váltották
egymást. Utóbbiak között volt puzzle
játék, valamint újra hasznosítható
hulladékokból szobrok készítése. A
délelőtti versengés és eredményhirdetés után mindez közös utcai futással zárult.
Az igazgatóhelyettestől még
azt is megtudtuk, hogy az iskolában
folyamatosan nevelik a tanulókat a
környezetbarát szemléletmódra. Ennek eredményeként rendszeresen
megtelik az elemgyűjtő konténer,
korábban rendeztek elektromos hulladékgyűjtési akciót, s ezt májusban
megismétlik.
Nem csupán a Föld napján, de

a kínai páfrányfenyőt (gingo biloba),
a világ egyik legrégibb fafajtáját,
amely származását tekintve egyidős
az amerikai mamutfenyővel. Leveléből az agyműködést serkentő gyógyszert állítanak elő s majdan, megfelelő gondozással nagyméretű fa lesz
belőle. Egy nappal később környezetvédelmi játszóházat rendeztek s ez
is része volt az iskolában folyamatosan zajló, a környezetbarát szemléletet erősítő programoknak.
A tanulók ötletességéről, találékonyságáról tanúskodott az a kiállítás, melyet a Széchenyi István Általános Iskola központi és Posta utcai

minden, a környezethez kapcsolódó
napon rendeznek kiemelt rendezvényeket a Fazekas Mihály Általános
Iskolában. Ezúttal faültetés szerepelt
április 22-i programjukban. Az elsős
kisdiákok segítségével ültették el az
udvar egy meghatározott helyén azt

épületében rendeztek, s amelyeken
az alsó és felső tagozatos gyerekek
újrahasznosítható
hulladékokból
otthon készített tárgyaik voltak láthatók.
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Bombát találtak a
Föld napján

!
?

Izgalmakkal teli volt az idén áprilisban megrendezett Föld napja
nevet viselő rendezvény, ugyanis
az erdő takarítása közben egy
bombára bukkantak az ott munkálkodók.
Miután bejelentést tettek a rendőrségen, a hatóság hivatalosan értesítette a tűzszerészeket a lőszer
megtalálásáról, akik fél órán belül
ki is érkeztek a helyszínre. A szakképzett tűzszerészek akciója csak
rövid ideig tartott annak köszönhetően, hogy nem volt szükség a terület kiürítésére, elég volt csupán a
résztvevőket néhány száz méter távolságban tartani a kritikus helytől.
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A gránátot előbb kiásták, majd
azonosították, ami egy 15 centiméter átmérőjű körülbelül 45 kilogram
tömegű tüzérségi lövedék volt, melyet kilőtt állapotban találtak meg.
Az ilyen lövedékekre az a szabály
vonatkozik, hogy a helyszínen vagy
annak közelében azonnal meg
kell semmisíteni. A robbantásra
délután négy órakor került sor a
Dunakeszi és Fót közötti paintball
pálya katlanjában. Az akció sikeresen zárult, a nap folyamán senki
nem sérült meg.
LEGINDI TÍMEA

környezet

Mit tehetünk a Földért?

Hova lett a tarka szivárvány az égről?
Hova lett a tarka virág a mezőkről?
Hol van a patakzaj, hol van a madárdal,
S minden éke, kincse a tavasznak s nyárnak?
(Petőfi)

Az ember hosszú évezredeken át békében megfért a természettel, s alig
háborgatta a Föld élővilágát. Ma ez nem így van: az utóbbi évszázadokban, és különösen a felgyorsult életvitelű jelen korunkban egyre több és több szemetet halmozunk fel környezetünkben.
Amit szétdobálunk a természetben, bennünket is mérgez, így például a talajvízbe kerülő hormonok, olajszármazékok és más vegyi anyagok.
A felhalmozódó, le nem bomló hulladékok pedig lassan ellepik a Földet.
Az eldobált nejlonzacskók ugyan 5-10
év alatt megsemmisülnek, de például
a műanyag PET-palackok soha nem
bomlanak el! Ezért is fontos ezeket
újrahasznosítani. Dunakeszi számos
pontján is találhatunk szelektív hulladékgyűjtő konténereket, amelyekben
az üveg, fém, műanyag és papír külön-külön elhelyezhető.
Sajnos sokan nem csak erre nem
fordítanak gondot, de egyeseket az
sem érdekel, hogy a veszélyes hulladékokat, gumikat, építési és bontási
törmeléket csak az arra kijelölt területeken szabad elhelyezni, de semmiképpen nem az erdőben! Mégis,
a városunkat határoló erdős-ligetes
területeken számos helyen oda nem
illő törmelékkupacokat, nejlonzsákokat és sok egyebet találhatunk, ha
sétánk során arra tévedünk.
Dunakeszi és fóti fiatalok egy
csoportja, megelégelve a szemétdombok közötti kirándulást, úgy döntött, hogy a Föld Napja alkalmából
ezeknek összegyűjtésére áldozza
egy napját.
A 2006-ban alapított Fóti Ifjusági
Kulturális Egyesület néhány tagja –
közel egy hónapos szervezőmunka
eredményeképpen – mintegy két
tucatnyi lelkes résztvevővel órákon

keresztül szedte a szemetet – gereblyével, lapáttal, vödörrel –, hogy
minél jobban teletöltse azt a három
5 köbméteres konténert, melyeket
a Dunakeszi Önkormányzat a saját költségvetési keretének terhére
helyezett el kérésükre a Kazinczy
utca – Madách Imre utca végénél
található kiserdő különböző pontjain.
Az egyesület ebben a városrészben
lakó több tagja sokszor bosszankodott a szemetelők miatt, ez indukálta
az április 25-én szombatra megszervezett vállalkozást.
„Első alkalommal szerveztünk
ilyen akciót, de azon leszünk, hogy
rendszeressé tegyük.” – számolt
be jövőbeni céljaikról Müller Attila,
az Egyesület vezetőségének egyik
tagja.
A Föld Napja kezdeményezés
1970-ben indult útjára az Amerikai
Egyesült Államokból. Hazánk 1990ben csatlakozott a mozgalomhoz, így
azóta minden év április 22-én nálunk
is nagyobb figyelem övezi e napon a
természetet, mint más napokon. Sokan ilyenkor fákat ültetnek, vagy takarítási akciót szerveznek, ahogyan
a Fóti Ifjusági Kulturális Egyesület is.
Persze az igazán szép az volna,
ha minden nap odafigyelnénk arra,
mit tehetünk Földünkért, hogy a levegő tisztább, a környezetünk élhetőbb
legyen – és ez mindannyiunk felelőssége.
KÉP ÉS SZÖVEG: KONDA SZILVIA

Senki földje…
Szomorú sors jutott egy területnek, mely a város peremén van, és egyben DunakesziFót közigazgatási határán. A Határ út meghosszabbításáról van szó, arról a részről, amely
a Toldi lakópark keleti határát képezi a zajvédő gát szomszédságában. A lakóparki ingatlanokat úgy hirdették, hogy „csodálatos természeti környezetben” stb… Ezen érteni
kellett a 420 000 V-os távvezetéket és a transzformátor telepet az elektromos szmoggal,
a 2/A főutat a folyamatosan száguldó autókaravánokkal, és ezt a senki földjét, melyet a
kulturálatlan lakosság illegális szemétlerakó helyként használ. Van itt minden, heverő,
fotel, wc kagyló, autógumi, bontási törmelék, háztartási szemét, TV készülékek, megunt
ruhák és gyerekjátékok,- minden, ami egy háztartásból kikerülhet.
Ha meghúznánk pontosan a közigazgatási határt, akkor a kupacok egyik része Dunakeszire, a másik Fótra kerülne. Egy dolog viszont biztos: a 2/A úton senki nem jön keresztül Fótról, hogy szemetét ide helyezze. Ezek a környezetrondító és károsító anyagok
szinte teljes egészében a Rákóczi útról és abba mindkét oldalról betorkolló mellékutcákból kerültek ki. Az emberi tudatlanságra és lustaságra utal, hogy amikor a füvet és összekapart falevelet műanyag zsákban kihozzák, zsákostól dobják ki. Nem a növényi hulladék,
hanem a csomagolás károsít. A lakópark építkezésen felhasznált raklapos kiszerelésű
téglák csomagoló fóliáit is ide hozza a szél.
Feltehetően van arra technológiai leírás, mit tegyen a mixerbetont szállító tartálykocsi vezetője a tartályban maradt felesleges anyaggal a műszak végén. Esetünkben két
változat honosodott meg. Megáll, kiengedi a zajvédő gát mellé kupacba, vagy megnyitott
csappal tovább indul, és hosszú csíkban engedi a földútra, vagy annak peremére. A jármű
rendszáma ismert, tettenérési időpontok is vannak. Lehet, hogy bírságot kapott, de az
eredeti állapotot nem állította helyre. Pedig a dolog lényege ez lenne. Valamikor a MÁVnál, ha tetten értek egy kocsirongálót, az egész szerelvényen felmérték a károkat és a
tettenért személlyel fizettették meg, akár ő követte el, akár nem.
Vajon hány TV javító műhely lehet a közelben, ahonnan egyszerre tucatnyi készüléket
lehet a határba kidobni?
Vajon hány csirkefeldolgozó üzem lehet ezen a réten, ahonnan az év végi ünnepek
alatt több mázsa csirkecomb csontot dobtak ki zsákostól, műanyag ládástól? A gyepmesternek Vácról kellett átjönni érte, hogy ne okozzon bűzt és fertőzésveszélyt!
Az elkövetők nyomot hagynak, csak nincs aki ezen a nyomon végigmenne. Ennek
eredményeként ma nagyobb kockázatot jelent a megbírságolása, ha valaki az autójával
rossz helyen parkol, mint az, ha több mázsa szemetet önt le a város peremén.
VÉR IMRE
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Ballagás 2009
„Időtálló értékeket viszünk magunkkal”
Megszólalt a csengő, nyolcvan diáknak utoljára. Elindult a menet, körbe a folyosón, a kezekben
virágcsokrok, az arcokon zavart mosoly, megilletődöttség. A 12.a., az utolsó nyolc évfolyamos osztály
élén Tölgyesiné Irmes Marianna, a 13. b. osztály
élén Kozma Éva, a 12. c. osztály élén Berkesné
Tamás Rita osztályfőnökökkel végigjárták az osztálytermeket, majd kívülről megkerülve az alma
matert, visszatértek, hogy egyenként megkondítva
a millenniumi harangot, még egyszer összeálljanak egy nagy sorakozóra.
A Radnóti Miklós Gimnáziumtól búcsúzó végzős diákokat ünnepelte április 30-án a gimnázium
tanári kara, a szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok, barátok sokasága. Előző este vidám hangulatú fáklyás felvonulással köszöntötték a város
lakosait s most, az ünnepélyes pillanat bizonyára
örök emlékként vésődik be gondolataikba.
„Közösségünk utoljára összekapaszkodik,
hogy a hagyományaiból megőrzött ünnepélyesség keretében megsimogassa távozó diákjai lelkét, gondolataikat összefogva, az összetartozás

öröklétébe emelje minden eddigi kapcsolatát”,
mondotta búcsúztató beszédében Varga Tibor
igazgató. Osztályonként sorolva, név szerint említette azokat a kiváló diákokat, akik az eltelt évek
alatt nem csupán a tanulásban teljesítettek kiválót,
hanem a különböző szintű tanulmányi versenyekben, a gimnázium kulturális és sportéletében, közösségteremtő és formáló tevékenységükben kiemelkedőt nyújtottak. Köszöntötte a szülőket, akik
biztos családi hátteret teremtettek a tanuláshoz,

köszöntötte kollégáit, akik magas színvonalú pedagógusi munkával gyarapították diákjaik tudását
s formálták személyiségüket.

A ballagók nevében Tóth Enikő 13.b. osztályos
tanuló búcsúzott. Felidézte színes közös múltjuk
emlékeit, élményeit s így összegezte mindezeket:
„Sok-sok apró dolog miatt érezhettük az eltelt évek
alatt, hogy ez a hely volt a második otthonunk. A
mai rohanó, globalizálódó világunkban nincs annál nagyszerűbb érzés, mint azt mondani, hogy
valahol otthon voltunk és biztos, időtálló értékeket
viszünk magunkkal.”
Megható volt hallani Mécs László Fényt hagyunk magunk után című versét a búcsúztató
évfolyam nevében, a középkori diákdalt az iskola
énekkarától, látni a zászlóátadást, majd a szalagkötéseket. Ezt követte a kiváló teljesítményekért
járó jutalomkönyvek sokaságának átadása, majd
a várta várt díjátadás.
A dunakeszi német kisebbségi önkormányzat ez évben Nicolas Lenauról, a magyarországi
németség legnagyobb költőjéről elnevezett Diák

Lenau-díjat alapított azon általános és középiskolás diákok részére, akik kiemelkedő eredményt
érnek el a német nyelv elsajátításában. A nyelvtanárokból és iskolaigazgatókból álló kuratórium által
odaítélt díjat – első alkalommal – itt adta át Mádl
Antal professzor, nyugalmazott egyetemi tanár, a
városi német kisebbségi önkormányzat elnöke jelenlétében Kollár Albin, a kuratórium elnöke Apáti
Enikő 12. a. osztályos tanulónak, aki már rendelkezik felsőfokú nyelvvizsgával, e tantárgyból mindig
jelese volt s két jelentős versenyen is kiemelkedő
teljesítményt nyújtott.
A hat éve alapított Rotary díj első fokozatát
ezúttal Gréczi Lili 12. a. osztályos tanuló, második
fokozatát Gábor Tamara 12. c. osztályos tanuló vehette át Horváth Józseftől, a klub elnökétől. Majd
sor került a gimnázium legmagasabb elismerésének, a Radnóti-díjnak az átadására. Idén Tóth Enikő, Gábor Tamara, valamint Tóth Zsuzsanna és
Kozma Kinga 12. a. osztályos tanulók, a tanári díjat
pedig Deák Varga Kinga tanárnő, az iskola osztályfőnöki munkaközösségének vezetője vehette
át a Rotary klub által is támogatott elismerést.

Felemelő pillanata volt az ünnepségnek, amikor az igazgató köszöntötte a hamarosan nyugállományba vonuló Csányi László igazgatóhelyettest,
akit a diákok hosszan tartó vastapssal ünnepeltek.
Az elismerés hangján üdvözölte Varga Tibor a
pedagógus pályán harminc éves jubileumát e tanévben ünneplő Tölgyesiné Irmes Mariannt, s elbúcsúzott Pásztorné Pikli Natália magyartanárnőtől,
aki egyetemi tanárként folytatja pályafutását.
A ballagás életre szóló élményét egy, minden
bizonnyal még jelentősebb esemény követte május 4-én. E napon kezdődött el s lapunk megjelenésekor fejeződött be mindannyiuk életének eddigi
legnagyobb próbatétele, az érettségi vizsga.
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Alag centenárium V.

Benépesül a tréningtelep
Sorozatunk májusi számában az 1890-es években Alagon felépülő
tréningtelepről ejtünk néhány szót, a Magyar Lovar Egylet ugyanis a
lóversenypálya mellett felépítette az istállók rendszerét is, sőt voltaképpen az angol telivérek trenírozása volt Alag elsőszámú feladata.
A kilenc munkapályát és egy versenypályát a versenyistállók töltötték meg lovakkal. A lovaregylet 14 istállónak
alakított ki helyet a tréningtelepen, amelyet a lótulajdonosok bérelhettek az Egylettől. Az indulás után nagy izgalommal töltötte el a lovaregylet vezetőségét, hogy megtérül-e
a befektetésük, és lesz-e elég bérlőjük az istállókban.
Teljes kapcsolatrendszerüket felhasználták, hogy ide csábítsák a jelentősebb lótulajdonosokat, sőt saját telivéreiket
is Alagon tartották. Nem kellett sokáig aggódniuk, mivel
versenypálya mellett hamar nagyon kedvelt lett a tréningtelep is. A kezdeti időkben az istállótulajdonosok szinte
kivétel nélkül az arisztokraták közül kerültek ki (Esterházy,
Festetics, Wenckheim), mivel nekik állt rendelkezésére
az istállók üzemeltetéséhez szükséges tőke, és a családi
hagyományok is a lóversenyzésben való aktív részvételt
követelték tőlük. A kilencvenes évek második felében
jelentkezett az a tendencia, hogy a dualizmus gazdasági konjunktúrájában megerősödött iparos nagypolgárság
is szerepet kívánt vállalni a lóversenyzésben. Köztük az
egyik első és legjelentősebb a Dréher család volt. Az
arisztokrácia ezt eleinte nem nézte jó szemmel, de a Magyar Lovar Egylet pontosan látta, hogy ennek a rétegnek
a bekapcsolása a lóversenysportba további lendületet ad
majd a turfnak, így támogatta a polgárság istállóalapítási
törekvéseit. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a feltételek
lazultak volna. Továbbra is csak a feddhetetlen életű, tiszta sportemberek kaphattak bérleti jogot, így a 14 istállóba
bekerülni már önmagában nagy elismerés volt. Mindezt
bizonyítja az alábbi újsághír is, amelyre az Országos Hírlap 1898. október 14-ei számában találhatott a figyelmes
korabeli olvasó:

bele a nagyszerűnek ígérkező istálló építésébe, melynek
csak külső felszerelése negyvenezer forintjába kerül a
főherczegnek. Az idomítónak és a lovászoknak is lesz itt
lakásuk, az istálló pedig harmincz lóra épül. Az építkezést
tisztán magyar munkások végzik, egy udvari építész felügyelete és útmutatása mellett.”
Ottó, teljes nevén, Habsburg-Lotharingiai Ottó Ferenc
főherceg Ferenc Ferdinánd trónörökös öccse, a későbbi
magyar király, IV. Károly magyar király apja volt, így személyében a legrangosabb főurak egyike szerepeltette
Alagon lovait.
A tréningtelep benépesedésével hazai és külföldi
szakemberek egész sora jelent meg a településen. 1897ből fennmaradt egy irat, amely a Dunakeszi és Alagon
élő külföldieknek a nevét tartalmazza. Ebből kiderül, hogy
abban az évben 46 fő ilyen személy tartózkodott a településen, közülük 9 angol, 22 cseh, 3 horvát és osztrák valamint 2 orosz. A névsorban már ekkor feltűnik több ismert
külföldi tréner és zsoké, így: Ball, Bulton, John Reeves,
Henri Huxtable, Csoch. Némelyüknek nehezen ment a
beilleszkedés az új környezetbe, mivel nem nagyon beszélték a nyelvet. Például ugyanebből az évből való az
a feljegyzés, amely arról tanúskodik, hogy John Reeves
nem kíván adót fizetni a községnek.
A tréningtelep területe a kilencvenes évek végére lényegében megtelt. A bérlők között azok, akik kimaradtak
ebből a körből, lovaregyleti területen kívül, Alag külső területein, esetleg a dunakeszi oldalon nyitottak saját istállót.
Istálló alatt valójában egy egész gazdasági komplexumot
kell értenünk, amely a tréner és az istállómester házával,
valamint az istállókkal körülvett zárt udvar volt. Az egység

„Otto főherczeg Alagon. Ottó főherczeg, a királyi család egyetlen tagja, akinek színei a versenytéren szerepelnek, istállóját Magyarországon telepíti meg. Mint ugyanis
dunakeszi levelezőnk írja, a főherczeg a lovaregylet igazgatóságát bízta meg, hogy istállóépítésre alkalmas helyet
jelöljön ki. A lovaregylet legalkalmasabbnak az alagi versenyteret tartotta, melyből egy még be nem épített részt
felajánlott a sportsmann főherczegnek, aki a bemutatott
építkezési terveket már jóvá is hagyta. E héten fogtak

központjában a tréner lakóháza, helyi nevén a „kastély”
állt. Ez egy tágas, minden kényelemmel ellátott, kúriaszerű vakolt téglaépület volt.
A tréner volt az istálló mindenható ura, a tulajdonos
kinyújtott keze. Általában lovászinasként kezdte pályafutását, majd lovászként, abrakmesterként, gyakran sikeres
zsokéként dolgozott. Végigjárva a ranglétrát lett tréner,
magyar nevén idomár. Az ő feladata volt az istálló lóállományának alakítása, és a dolgozó személyzet kiválasztá-

sa. Reggelente meghallgatta az abrakmester jelentését,
meghatározta a napi munka menetét, és jelen volt az
edzéseken is. A tréner készítette fel a lovakat a versenyekre, határozta meg, hogy melyik ló milyen versenyen
induljon, és hogy melyik zsoké lovagolja őket. Gondoskodott a telep higiénés feltételeiről, a takarmányellátásról, a
versenyekre való nevezésről, utazásról és a különböző
szabályzatok betartásáról. Egyedül a tulajdonosnak tartozott felelősséggel, de a tulajdonos általában csak az
istálló stratégiai döntéseibe avatkozott bele. A trénerek
igen jómódúak voltak, többszobás házukban bejárónőt,
takarítónőt, esetleg szakácsnőt is tartottak. A tréner kúriája előtt volt egy kör alakú jártató, ahol a lovak reggeli
átmozgatását végezték. A homokos jártató közepén díszkert virágzott. Minden istállónak volt ugyanis kertésze, aki
gondozta a növényeket és locsolta a homokot, hogy az
mindig állandó minőségű legyen.
Szintén a jártatóra nézett az abrakmester lakása. Az
abrakmester volt a tréner utáni második tisztség az istállóban. Feladata a lovászok irányítása és a lovak ápolása,
egészségük ellenőrzése volt. Már korahajnalban felkelt,
hogy a lovászokkal felkészítse a tréningmunkára a lovakat.
Amint ez megvolt, a lovakat munkára átadta az idomárnak,
miközben referált tapasztalatairól. Feladatköre az istállókhoz kötötte, felesége a lovászinasok ellátásáért felelt. A
lovászinasok szállása az istállók és az abrakmester szállása közelében volt. Ők álltak az istálló hierarchiájában a
legalacsonyabb fokon. Általában 10-12 évesen szegődtek
szolgálatba, többségüket a külvárosok nagycsaládjaiból
adták munkába, hiszen így legalább egy éhes szájjal kevesebb maradt otthon. Feladatuk a lovak pucolása, tisztán
tartása volt. Ahogy cseperedtek lovászok lettek és már a
munkalovaglásban is részt vehettek. Természetesen minden lovászinasnak, lovásznak az volt a vágya, hogy igazi
zsoké lehessen belőle. Ehhez a lovakkal való mindennapi
megbízható munka, a hibátlan lovaglótudás mellett megfelelő fizikai adottságokra is szükség volt. Kizárólag csak
alacsony termetű, kis súlyú személy lehetett zsoké, erről a
külön rétegről azonban majd később szólunk.
A jártatót a másik két oldalról az istállóépületek fogták
közre, ahol minden lónak saját box járt. Egy versenyistállónak általában két istállóépülete volt, amelyben 25-50
lovat treníroztak. Az istállóépületek is téglából épültek, de
ezek nem voltak bevakolva. Az istállók közül kiemelkedtek
az Esch-, Hesp-, Dreher-, Horthy-, Geist-, Pejácsevich- és
Planner-istállók.
Cikksorozatunk követező számában a lovaregylet legendás elnökéről, gróf Batthyány Elemérről emlékezünk
meg.
CSOMA ATTILA
HELYTÖRTÉNÉSZ
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Charley nénje

Hogy ki is az a Charley nénje az első
felvonásig nem volt egyértelmű a Pódium
Társulat által, a Széchenyi István Általános
Iskola Piros épületének színháztermében
bemutatott színdarabban. Persze nem az
előadásmód volt érthetetlen, hanem a darab
szövevényességéből adódhatott a félreértés.
A Pódium Színház nagyrészt a budapesti Madách Színház művészeiből és
tagjaiból alakult. Céljuk, olyan színvonalas
előadások létrehozása, amelyeken a nézők átadhatják magukat a felhőtlen szórakozásnak. Úgy gondolom Háda János
rendezésében ezt teljes mértékben sikerült
megvalósítaniuk a tagoknak. Az április végén előadott Charley nénje című zenés vígjáték során nemtől és kortól függetlenül a
nézőtéren mindenki rázkódott a nevetéstől.
A rendezvény alkalmával a Széchenyi István Általános Iskola színházterme színültig
megtelt, már ez előadás előtt igen rövid idő
alatt – mindössze egy héten belül – az öszszes belépőjegy elkelt.

Az egyik főszereplő Arany Tamás volt,
aki Lord Frank Babberleyt alakította a vígjátéki elemekkel tarkított bohózatban. Érdekes, férfiből nővé való átalakulásának lehettek tanúi a nézők, amikor a történet szerint
két jó barátja rábeszélte, hogy öltsön női ruhát és így Charley nénjének adja ki magát,
hiszen randevújukat csak gardedame jelenlétében tudták megvalósítani. Így Charley
(Kósa Dénes) és Jack (Kurkó József) zavartalanul udvarolhatott a szigorú Spittigue
(Háda János) gyámleányának (Bednai Natália) és unokahúgának (Molnár Szandra).
Az előadás akkor kezdett igazán bonyolulttá válni, amikor megjelent Charley
valódi nénje (Hűvösvölgyi Ildikó) is a színen,
akinek egyébként fiatalkori szerelme Jack
édesapja, az ezredes (Kautzky Armand). Az
előadás egyik fénypontjaként elénekelték
az Orchideák című duettet. Természetesen,
bár némi zavar után, fiatalok és idősebbek
egyaránt egymásra találnak.
Az est felfokozott hangulatát támasztja alá
a többszöri visszatapsolás a darab végén.
A valamivel több, mint kétórás előadás felejthetetlen élményt nyújtott az érdeklődőknek.
Az iskola vezetősége tervei között szerepel a színházi előadások állandósítása és
egy olyan kulturális központ létrehozása,
mely a helyi művészeteket kedvelő lakosok
igényeinek teljes mértékű kiszolgálására
képes.
LEGINDI TÍMEA

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár pályázatot hirdet a város történetét feldolgozó művek megírására, valamint a régi
Dunakesziről és Alagról szóló fotók beküldésére
A pályázat kiírására Alag községgé válásának 100. évfordulója alkalmából
kerül sor.
A pályázat célja:

Olyan pályamunkák elkészítésének és megjelentetésének támogatása,
amelyek bemutatják, feldolgozzák városunk történetének még kevésbé ismert
fejezeteit.
A pályázat témái:
I. Egy szabadon választott szűkebb témakör feldolgozása Dunakeszi
történetéből. Teljedelem: Legfeljebb 20 oldal
II. Visszaemlékezések Dunakeszi múltjára.
(Saját visszaemlékezés, vagy interjúkészítés idős helyiekkel Dunakeszi
1945 előtti történetéről, életmódjáról, szokásairól) Terjedelem: Legfeljebb 10
oldal
III. Egy megadott téma kifejtése Dunakeszi történetéből.
A megadott témák:
a. Dunakeszi közigazgatásának története a tanácsrendszerig
(a korabeli közigazgatási rendszer és a régi dunakeszi bírók, jegyzők munkásságának és személyének bemutatása)
b. Dunakeszi egy templomának/kápolnájának művészeti leírása
(egy kiválasztott templom/kápolna külső és belső architektúrájának, festményeinek, szobrainak, berendezési tárgyainak a bemutatása)
c. Az alagi villák és lakóik
(az Alagon található zsoké, tréner, és főúri villák történetének, építészeti
jegyeinek és lakóinak a bemutatása)
Terjedelem: Legfeljebb 20 oldal
IV. Fotópályázat
Egy Dunakeszi történetét jól reprezentáló régi fénykép vagy képeslap, a
kép tartalmának és idejének a megjelölésével. A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent a fénykép- vagy képeslapsorozat benyújtása.
Általános pályázati információk és feltételek:
Az egyes kategóriákban megadott címek csak a témát jelölik, a pályázatot
tetszőleges címmel lehet ellátni.
Egy pályázó több kategóriában is pályázhat. A IV. kategóriában akár több
pályamunkával is.
A pályázat jeligés. A jelige feloldását (név, lakcím, telefonszám) egy lezárt
borítékban a pályázathoz kell mellékelni.
Az írásos pályamunkákat szövegszerkesztővel elkészített formában kell
benyújtani két példányban.
A beküldött írásokról és fotókról a könyvtár másolatot készíthet és azt a
szerző/tulajdonos megjelölésével szabadon felhasználhatja.
A beküldött írások a könyvtár helytörténeti gyűjteményében kerülnek elhelyezésre.
A kiemelkedő pályamunkákat a könyvtár kötetbe foglalva megjelenteti.
A pályázat összdíjazása 310.000 forint, amely a következőképpen oszlik
meg:
I. kategória: 1. hely: 50.000 forint, 2. hely: 30.000 forint, 3. hely: 20.000 Ft
II. kategória: 1. hely: 35.000 forint, 2. hely: 20.000 forint, 3. hely: 15.000 Ft
III. kategória: 1. hely: 50.000 forint, 2. hely: 30.000 forint, 3. hely: 20.000 Ft
IV. kategória: 1. hely: 20.000 forint, 2. hely 15.000 forint, 3. hely: 5.000 Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 30.
A pályázatot a következő címre kérjük eljuttatni: Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár
2120 Dunakeszi, Kossuth u. 6.
Az eredményhirdetésre 2010 tavaszán kerül sor, a helyi sajtóban közzétett
időpontban.

Overdose a
New York Times
címlapján
A magyar csodaló ámulatba
ejtette a világot
Soha nem látott nézősereget vonzott a Kincsem
parkba a veretlen Overdose és a világ legjobb zsokéjának tartott Christophe Soumillon. Noha az OTPHungária Nagydíj 9. futamában rajthoz álló négyéves
mén csak 18 óra után néhány perccel startolt el, már
kora délután egy gombostűt sem lehetett elejteni a
versenypálya környékén. Helyszíni becslések szerint
április 19-én, – amit másnap reggel a Nap Kelte című
műsorban Mikóczy Zoltán, Overdose tulajdonosa is
megerősített – 25 ezer néző tombolva ünnepelte a
rendkívüli sporteseményt. Overdose tizenkettedik
versenyét, a világ legjobb idejével, 52,6 másodperccel
nyerte. Ezt a fantasztikus időt azonban másnap a versenyszervező 54,6 másodpercre módosított, amely
még így is a kontinens egyik legjobb teljesítménye. A
két világsztárt, Overdose-t és a belga születésű francia Christophe Soumillon-t állva, dübörgő vastapssal
ünnepelte a Kincsem parkba kilátogató több tízezer
ember.
Az Overdose iránti felfokozott érdeklődést jól
mutatja, hogy a verseny előtt pénteken ellátogatott
Dunakeszi-Alagra Orbán Viktor is, aki Mikóczy Zoltán
és a csodaló trénere, Ribárszki Sándor társaságában
tekintette meg az addig 11 versenyen induló, és veretlen Dózit. Mindenki látni akarta az új magyar csodát, azt a kivételes képességű lovat, akit a magyar
lóversenyzés bölcsőjeként ismert Alagon dolgozó
szakemberek a világ egyik, ha nem a legjobb sprinter
lovává formáltak.
Eszményi időjárás fogadta az OTP-Hungária
Nagydíj résztvevőit. Minden feltétel adott volt ahhoz,
hogy a közönség Kincsem és Imperiál után egy újabb
világhírű magyar lónak szurkolhasson. Ott voltak a
magyar társadalmi, kulturális élet ismert személyiségei, a rendkívüli sporteseményről két órás élőadással
jelentkező TV 2 nézőcsúcsot döntött.
A nézők ujjongásából már a bemutatkozáskor
érződött, hogy Overdose mellett egy pillanat alatt a
szívébe zárta a rendkívül szimpatikus sztárzsokét,
Christophe Soumillon-t.
A világsztár „páros” a várakozásoknak megfelelően teljesítette az 1000 méteres távot. Dózi a verseny
első felében együtt haladt a mezőnnyel, de utána - pedig a bal első lábáról leesett a patkó - „szuperszonikus gépként” hagyta maga mögött a futamra benevezett lovakat. Christophe Soumillon a cél előtt 200-300
méterrel visszafogta a robogó négyéves mént, széles
mosollyal az arcán integetett a népes publikum felé.
Még így is nyolc hosszal előzte meg a másodikként
célba érő Spinning Crystal-t. Harmadikként National
Nice futott át a képzeletbeli célszalagon.
A győztes párost a közönség fél órán keresztül
állva ünnepelte. Christophe Soumillon – akit a fotósok, televíziósok, újságírók hada futólépésben

követett – többször végig ügetett az önfeledten ünneplő közönség előtt, boldogsága jeleként a nézők
közé dobta sapkáját és ostorát. Sokan életre szóló
élményként élték át azt a sporttörténelmi pillanatot,
amikor a piros-fehér-zöld mezben lovagló belga
születésű, francia engedéllyel rendelkező világsztár
zsoké, Christophe Soumillon és Overdose tulajdonosa, a szlovákiai magyar vállalkozó Mikóczy Zoltán
tiszteletére felcsendült a magyar Himnusz a Kincsem
parkban. (Az angol születésű, szlovák tulajdonban
lévő Overdose-t, a nemzetközi szabályok szerint
azért tartják világszerte magyar lónak, mert magyar
földön, Alagon tréningezik.)
A magyar csodaló teljesítményére a New York
Times tudósítója is kíváncsi volt, aki Overdose pesti
futásáról, a Kincsem parkban ünneplő magyarok hangulatáról a világ egyik legtekintélyesebb és legolvasottabb napilapjának első oldalán számolt be.
Overdose munkalovasa, Budinszki Barbara boldogságtól ragyogó arccal vezette körbe az ujjongó
tömeg előtt a világhírű magyar csodalovat nyergében a világ legjobb zsokéjának tartott Christophe
Soumillon-nal. A törékeny dunaújvárosi hölgy férfiak
magabiztosságával tartja kordában a négyéves mént.
Ők ketten, elválaszthatatlan párosként dolgoznak
együtt, ismerik egymás legfinomabb rezdülését is.
Barbi élete egyik legszebb pillanataként élte meg a
budapesti sikert. Az agrármérnöki karon négy évet
elvégző Barbara szerint Overdose olyan ló, aki tréningen is verseny tempóban galoppozna, ha hagyná.
Nem szeret sumákolni, mindig a győzelemre tör. Az

elválaszthatatlan duó az angliai tréningeken és a versenysorozaton is együtt lesz.
Ribárszki Sándor filmsztárok eleganciájával jelent
meg az OTP Hungária Nagydíjon. Tekintetét eltakarta
a napszemüveg, de a gyakran elővett cigaretta arról
árulkodott, hogy Magyarország egyik legsikeresebb
trénere is izgul a nagyfutam előtt. A tét nem akármilyen volt, hiszen az Alagon idomított veretlen csodaló
kedvéért érkezett hazánkba a világsztár zsoké. Ma
már tudjuk, hogy a versenyt kísérő természetes izgalmon kívül nem volt miért aggódnia Ribárszki mesternek. A világpáros pazar produkcióval kápráztatta el a
nézők millióit és a világsajtót.
- Christophe rendkívül szimpatikus srác. Imádja
a lovat, olyan szíve van, mint nekem, igazi showman
– mondta boldog megnyugvással a verseny után a
Kincsen parkban a négyszeres derby győztes tréner.
– Mindannyian örültünk, hogy a közönség egy pillanat alatt a szívébe zárta. Nem hiába a világ legjobb
zsokéja, nagyszerű sportember, aki tudja, hogy a
sportteljesítmény mellett a látványra is szomjazik a
hálás néző.
Arra a kérdésre, hogy milyen szakmai utasítást
adott a verseny előtti napon Alagra érkező zsokénak,
így válaszolt Ribárszki Sándor: - Megmondtam neki
őszintén, lehet hogy ő a világ legjobb zsokéja, de a
miénk a világ legjobb versenylova. Sőt, azt is megjegyeztem, hogy a világ legnagyobb trénereinek lehet,
hogy 3-4 hozzá hasonló zsokéja is van. De Overdose
csak egy van. Remekül megértettük egymást, mindent
betartott, öröm volt vele együtt dolgozni. Csak az zavart, hogy egy kicsit nehezebben nyílt ki a bokszajtó,
később meg elhagyta a patkóját Dózi, de Christophe
vérbeli profiként ezt is remekül kezelte. Jól mutatja
a fogadtatását, hogy a verseny utáni interjúban azt
nyilatkozta a belga születésű, francia engedéllyel versenyző világhírű zsoké, hogy Magyarország a harmadik hazája – mondta boldogan Ribárszki Sándor,
aki csapatával, a munkalovas Barbival, feleségével,
az abrakmester Molnár Orsolyával, és Nagy László
lovásszal együtt igazi csodát tettek.
Csodát tettek annak a dunaszerdahelyi Mikóczy
Zoltánnak köszönhetően, aki a Newmarketben vásárolt lovat az alagi szakemberekre bízta. Ők együtt,
összefogva, szakmai tudásuknak, elszántságuknak köszönhetően ismét világhírnevet szereztek
Dunakeszi-Alagnak.
Az ő teljesítményüknek köszönhetően a város
polgárait is megérintette a siker, a remény sugara,
melyet talán azzal köszönhet meg a legméltóbban a
lóversenyzés bölcsőjeként ismert város, ha Dunakeszi díszpolgára kitüntető címmel tiszteleg munkájuk
előtt…
VETÉSI IMRE
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Telephelyfejlesztés és munkahelymegőrzés
célú pályázatok vállalkozóknak
A nemrég kiírásra került „Telephelyfejlesztés” pályázaton minimum 10, maximum 100 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kaphatnak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek telephelyüket szeretnék fejleszteni. A mi régiónkban erre a célra 2,8 milliárd forint keret áll rendelkezésre.
Budapesten 25%, Pest megyében 35% a támogatás mértéke
(kivéve a szobi kistérséget, ahol 40%).
Ritka lehetőséget kínál a pályázat, mivel támogatja új épület, üzemcsarnok, raktár, tároló építését is. Fontos kitétel, hogy a fejlesztésnek ipari vagy
gazdasági besorolású övezetben kell lennie. Ezt az érdeklődők a helyi településszerkezeti tervben ellenőrizhetik le.
Támogatható a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása,
komplex terület-előkészítés költsége; működést és termelést elősegítő szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építési
jellegű beruházások; termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó
új épületek építése, a pályázó tulajdonában lévő meglévő épületek átalakításának, bővítésének költsége; épületgépészeti beruházások költségei; a
fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költségei; kerítés építése;
akadálymentesítés; az épülettel kapcsolatos technológiafejlesztés. A fentiek-

Utikalauz bankügyekhez Mikor éri meg hitelt felvenni?
Sokunk első reakciója biztosan az, hogy isten ments adósságba vernünk magunkat
hiszen az csak plusz kiadásokkal jár. Valójában ha gondosan megvizsgáljuk a kérdést
több olyan élethelyzet is adódhat amikor kifejezetten érdemes kölcsönt felvennünk
vagy egyéb módon elkötelezni magunkat. Az alábbiakban néhány példával élnék.
Lakásvásárláskor: ha a vételár nagyobb része, esetleg a teljes összeg a rendelkezésünkre áll, érdemes fontolóra venni a bank által felkínált maximális kölcsönösszeg
igénylését, mivel a hitel díja sokszor alacsonyabb mintha a vásárlásra szánt pénzünket
befektetnénk. Ez elsősorban támogatott forint (most még elérhető) és egyes deviza lakáshitelek esetében lehetséges – természetesen ez utóbbinál az árfolyamkockázattal
is számolnunk kell. A pénztartalékolás akkor is hasznos lehet, ha gyors ill. olcsó pénzre
van szükségünk (pl. vállalkozás indítása, személyi kölcsön kiváltása, autó vásárlás,
átmeneti munkanélküliség stb.) ugyanis „megtakarításunkhoz” általában könnyen hozzáférhetünk.
Lekötött betét felbontása helyett: megtakarításainkat sokszor lekötött betétben tartjuk, ugyanakkor a lekötési idő alatt előfordulhat, hogy szükségünk van a pénzünkre
és a betétet lejárat előtt felmondjuk - sajnos így legtöbbször egyáltalán nem kapunk
kamatot. Az ilyen esetek elkerülésének egyik módja az, ha lombard hitelt igénylünk
a bankunktól, melynek fedezetéül a lekötött betétünk fog szolgálni. Jól lehet a hitel
kamata magasabb lesz mint a betétünkre kapott kamat, viszont így sokkal kisebb veszteséget fogunk elszenvedni, mintha felmondanánk lekötött betétünket.
Folyószámlahitel: az a jó benne, hogy csak a felhasznált kölcsönösszeg után fizetünk kamatot, míg az igénybe nem vett részre csak egy minimális (1-2%) rendelkezésre tartási jutalékot számít fel a bank. Így ha a hitelkeretet csak egyfajta biztonsági
tartalékként működtetjük akkor biztosak lehetünk benne, hogy állandó átutalásaink,
csoportos beszedéseink ill. hiteleink törlesztése a maximális hitelkeret összegéig mindig teljesülni fog és kártyás vásárláskor is elkerülhetünk olyan kínos perceket, hogy
nincs fedezet (pénz) a bankszámlánkon.
GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
DUNACREDIT HITELIRODA • DUNAKESZI, GARAS U. 18.
TEL: 70/423-2298, GACSALT@T-ONLINE.HU
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hez kapcsolódóan elszámolható az alapinfrastruktúra kiépítése. Amennyiben
a jelenleg futó KMOP-1.2.1./A pályázatnál lemaradt volna valami, akkor ezen
pályázaton belül további eszközök beszerzése is megvalósítható. Arra kell
figyelnie a pályázóknak, hogy az egyes feladatok költségeinek a teljes fejlesztésen belül a kiírásban meghatározott arányosságot kell mutatnia.
Várhatóan a napokban jelenik meg a „Munkahelymegőrző támogatás
munkaidő-csökkentéssel és képzéssel” című, vagy népszerű nevén „4+1-es”
pályázat.
A konstrukció lényege, hogy azok a vállalkozások, amelyek kiadásaikat
csak a bérköltségek csökkentésével tudnák megoldani, támogatást kaphatnak arra, hogy a munkaviszony megszüntetése helyett a dolgozóikat továbbképzésre küldjék (pl. 4 nap munka, 1 nap képzés). A pályázat nemcsak a
továbbképzés költségeit, de a kieső munkaidőre jutó bér- és járulékköltséget
is támogatja, a munkavállalók hatályos munkaszerződésében rögzített munkaidő mennyiségét változatlanul hagyva (a munkavégzés alóli felmentése
révén). Az elnyerhető támogatás összege minimum 2 millió, maximum 150
millió forint, az önrész pedig nagyon csekély, akár csak 20 százalék. A program keretében kizárólag akkreditált és OKJ-s képzéseket lehet megvalósítani
(szakmai, idegennyelvi, számítógépes képzések).
DR. HORVÁTH VIKTOR ÜGYVEZETŐ

gazdaság

Munkajog a gyakorlatban
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő
támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében az olvasói igények szerint Dr. Németh Gábor ügyvéd,
munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott tematika alapján a T. Olvasóink leveleit.
Olvasói kérdés: A munkaviszonyomat megszüntették – azt hiszem,
hogy szabályosan – milyen támogatásban részesülök és annak megszerzéséért, mit kell tennem, kihez
forduljak?
Ahhoz, hogy az álláskeresőt (munkanélkülit) az egyes támogatások
megillessék álláskeresőként történő
regisztrálását kell kérnie.
Ki álláskereső, mi illeti?
Álláskereső az a személy, aki
munkaviszonyban nem áll és egyéb
keresőtevékenységet sem folytat,
munkát akar és tud vállalni, a mielőbbi
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi
kirendeltségen nyilvántartásba veteti
magát és a kirendeltséggel együttműködik.
Az álláskereső a kirendeltséggel
álláskeresési megállapodást is köthet.
Az álláskeresési ellátás igénylése esetén kötelező álláskeresési megállapodást kötni.
Az álláskereső, amennyiben a
feltételek megvannak, jogosult lehet
álláskeresési ellátásra – álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre,
vállalkozói járadékra, munkaerőpiaci
képzés, egyes humánszolgáltatás
igénybevételére.
Az álláskereső elhelyezkedése
esetén a munkáltató támogatást kaphat a foglalkoztatáshoz.
Ki jogosult álláskeresési járadékra?
Az a személy, aki:
Álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül
legalább 365 nap mun-kaviszonnyal
rendelkezik, és rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjra nem jogosult,
továbbá táppénzben nem részesül, és
munkát akar vállalni, de önálló munkát
nem talált, és számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége nem tud
megfelelő munkahelyet felajánlani.
Az álláskeresési járadék megállapításához szükséges okiratok:
Amennyiben az ügyfél álláskeresési járadék iránti kérelmet terjeszt elő, a
Megyei Munka-ügyi Központ illetékes kirendeltsége (Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Váci Kirendeltség, cím: 2600 Vác, Dr. Csányi krt.
45. Telefon: 27/512-270, 27/512-280)

1. személyi igazolvány és lakcímkártya,
2. Igazolólap a munkanélküli-járadék megállapításához c. nyomtatvány (eredeti aláírt példánya),
3. munkáltatói igazolás a munkaviszony megszüntetéséről,
4. jövedelemadó adatlap a munkaviszony megszűnésekor,
5. igazolvány a társadalombiztosítási szolgáltatásokról,
6. adatlap a bírósági végzéssel
megállapított tartási kötelezettségekről – amennyiben ezt a munkáltató a munkáltatói igazoláson nem
jelezte,
7. adóazonosító jel, TAJ kártya,
8. amennyiben magánnyugdíjpénztár tagja, a záradékolt belépési
nyilatkozat,
9. amennyiben az átutalási betétszámlára kéri az ellátást, a folyószámla számot tartalmazó pénzintézeti bizonylat.

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

Az álláskeresési járadék:
Az álláskeresési járadék összegét
az álláskeresővé válását megelőző
négy naptári negyedévben elért átlagkereset alapulvételével kell kiszámítani. Több munkaadó esetén a valamenynyi munkaadónál elért átlagkeresetet
kell figyelembe venni.
Az álláskeresési támogatás folyósítása két szakaszra lehet bontani:
Az első szakaszban – amely a
folyósítási idő feléig, de legfeljebb 91
napig tart – a folyósí-tás maximális
összege az álláskereső korábbi átlagkeresetének 60 százaléka.
Második szakasz: az előzőekben
írt az összeg egységesen a minimálbér
60 százaléka.
Az alsó és felső határ az évenként
emelkedő minimálbérhez igazodik. A
járadék alsó határa megegyezik a minimálbér 60 százalékával, a felső határ pedig a minimálbér 120 százaléka
lesz.
Ha az álláskereső korábbi átlagkeresete az álláskeresési járadék alsó
határánál alacsonyabb, az álláskeresé-

si járadék összege a folyósítási időtartam mindkét szakaszában az átlagkeresettel megegyezik.
Az álláskeresési járadék időtartama:
Minden 5 munkaviszonyban töltött
nap 1 nap járadékfolyósítási időnek
felel meg.
A járadék folyósításának első napja
az álláskeresőnek a munkaügyi központnál történő jelentkezésének a napja.
Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 73 nap, de
legfeljebb 270 nap. Az első folyósítási
szakasz a megállapított folyósítási idő
fele, de maximum 91 nap. A járadékfolyósítás második szakasza a megállapított folyósítási idő hátralévő része, de
maximum 179 nap.
Ha munkaviszonyt a munkavállaló
rendes, illetve a munkaadó rendkívüli
felmondással szüntette meg, az álláskeresési járadék a munkaviszony
megszűnését követő 90 nap elteltével
folyósítható feltéve, hogy a folyósításához szükséges feltételeknek az
álláskereső megfelel.
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Kőrösi napok
Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója éppen egybe
esett a neves kelet-kutató nyelvtudós nevét viselő általános iskola
25. jubileumával. A tanév vége felé
közeledve méltó befejezése volt az
idei programoknak az április végén
tartott Kőrösi gála illetve az azt megelőző Kőrösi napok.
A Barátság úti lakótelepen magasodó házak között megbúvó
barátságos iskola 1984-ben vette
fel Kőrösi Csoma Sándor nevét. A
Kőrösi napok hagyománya is erre az
időszakra nyúlik vissza, ugyanis a
névválasztást követően ugyan még
nem a mai formában, de rendeztek
már iskolai napokat az ott tanító pedagógusok.

Kárpáti Zoltánné igazgatónőtől
megtudtam, hogy az első mostanihoz
hasonló jellegű rendezvény 1990-ben
volt, melynek megrendezése Kollár
Albin kezdeményezésére Harangozó
Katalin tanárnő ötlete alapján valósult
meg. A pedagógusok célja a kitartásra, sokoldalúságra való nevelés mellett az volt, hogy az iskolában tanuló
gyerekek figyelmét ráirányítsák az
intézmény névadójára, elévülhetetlen fizikai és szellemi erőfeszítéseire,
és a csapatversenyek által arra, hogy
milyen fontos a közösség hozzáállása a jó eredmények elérésében.
Éppen ezért minden évben vannak
olyan feladatok a vetélkedők során,
melyek Kőrösi életútjával és munkásságával foglalkoznak. A kétna-

ppos
p
progr a m s
sorozatot
k
követően
a
játékos tanulmányi
tanulmány
és sportvetélkedők után a záróakkord minden évben egy ünnepélyes keretek között zajló színvonalas
gálaműsor, ahol az iskola művészeti
csoportjai lépnek fel, valamint a versmondó, a mesemondó és – író, illetve
az énekverseny győztesei is megcsil-

Hogyan készüljünk a nyelvvizsgára?
Sokan vannak, akik a közeljövőben tesznek nyelvvizsgát.
Mi az, amit el kell végezniük mindenképpen, és mi az, amit
inkább ki kellene hagyni?
Mindenképpen érdemes felkészülni a vizsgafeladatokból azért, hogy ne
az éles vizsgán találkozzon először a különböző feladattípusokkal.
Mert hiába tudja jól a nyelvet, ha azzal megy el a
vizsga alatt az ideje,
hogy ott ismerkedik meg a különböző típusú feladatokkal.
Ha előre felkészül belőlük, akkor sokkal kevésbé lesz
stressz alatt,
így többet fog kihozni saját magából, mert
nem éri meglepetés.
Ezért célszerű a vizsga előtt néhányy
próba feladatsort megoldani.
Figyeljen oda az eredményre és azz
időre is.
Fontos, hogy annyi idő alatt oldja megg
a feladatokat,
amennyi ideje a vizsgán lesz rá.
Egyszerre csinálja végig a minta-vizsga feladatsort, ne tartson
közben hosszú szüneteket, mert
az éles vizsgán erre nem lesz lehetősége.
Amennyiben a sikeres vizsgához legalább 60% - os
teljesítés szükséges, a próbavizsgák során törekedjen 70 % elérésére. Az éles vizsgán ha izgul, akkor

kevesebbet fog tudni kihozni magából, nem jut minden olyan gyorsan az eszébe. Amennyiben hajszálpontosan kiszámítja, és csak 1%-ot téved, akkor a
vizsgája nem sikerül.
Amennyiben nem a szükséges minimumot célozza
be, hanem kicsit többet, akkor abban az esetben is
sikeres lesz a vizsgája, ha izgul egy kicsit.
És ki nem izgul egy vizsga során, igaz?
Van valami, ami többet árt, mint használ: a vizsga
előtti utolsó napon (vagy utolsó napokban) az éjszakai órákat alvás helyett tanulással tölteni.
K
Közvetlenül a vizsga előtti napokon inkább
arra van szüksége, hogy pihenjen, mert így
a vizsga során friss lesz, és akkor tudja a
legjobb formáját nyújtani.
Minél fáradtabb, annál kevesebb jut az
eszébe.
Ezért javaslom, hogy a vizsga előtti
napon már semmiképpen ne foglalkozzon a nyelvtanulással, tanult már
évekig, 1 – 2 nap nem számít.
Jó tanulást kívánok!

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

Kérdése van? Írja meg! info@nyelvmester.hu • www.nyelvmester.hu
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logtathatják tudásukat
tudásukat.
Az igazgatónő elmondta, hogy a
programok megszervezése és zökkenőmentes lebonyolítása az egész
tantestület számára a tanév folyamán
mindig az egyik legnagyobb feladatot
jelenti. Az alsó tagozatosok közül a
szervezők a mindenkori első osztályosok osztályfőnökei, Brundáné Juhász Éva, Dr. Hercegné Baros Anikó,
Tripsó Gáborné; a felső tagozatosok
közül idén Németh Gábor, Szádóczki
Tamás, és Karsai Éva vállalta e nemes feladatot. Az igényes gálaműsor
pedig Nagyné Szöllösi Márta szakmai felkészültségét dicséri.
Az idei rendezvény abból a
szempontból rendhagyónak számított, hogy a feladatok az iskola épületén kívül zajlottak. Míg a felsősök
Horányból indulva hajóval mentek
Vácra a sportrendezvényre, addig
az alsó tagozatos korosztály számára nagyszerű élményt nyújtott az az
egész délelőttöt betöltő sportprogram, melynek megrendezésére az
Aqua-World élményfürdőjében került sor. A tanulmányi napon a felső
tagozatosok városunkat járták be, s
oldottak meg Dunakeszi kulturális,
néprajzi, történelmi emlékeihez kötődő feladatokat, vagy számot adtak
védett természeti értékeinkről. A kicsik tanulmányi napja is az egyéni és
a csapat vetélkedésről szólt, tehát a
szellemi erőpróbákról.
„Ez volt az eddigi legjobb nap,
amit az iskolában töltöttem.” – mondta csillogó szemekkel az egyik elsős
kislány. Úgy gondolom, hogy ennél
nagyobb őszinte dicséretet nem is
kaphat egy nagyszerű családbarát
iskola összetartó tantestülete.
LEGINDI TÍMEA

kultúra

Színes fotókiállítás
a Városi Könyvtárban
Különleges fotókiállítás nyílt a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár felújított előterében,
mely elsőként a Fazekas Mihály Általános Iskola fotószakköre kiállításának adott helyet. A kiállítást 2009. április 24-én az iskola kamaraegyüttesének hangulatos műsora után Langmayer Katalin, a polgármesteri hivatal vezető főtanácsosa nyitotta meg.
A ﬁatal alkotók munkáit Magát Tamás fotóművész méltatta.
A kiállítás 2009. május 16-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg.
A „különleges” jelzőt nem holmi újságírói udvariasság
mondatja velem; a paravánokon valóban fantasztikus – a
gyerekek életkorát meghazudtoló – érett alkotásokat látunk. Az érettség nem csupán a technikai tudásban mutatkozik meg, de a művekben föllelhető gondolatiságban is.
A tárgyválasztás sokféle: a csendéletek mellett a tájképek
vannak túlsúlyban. A fotók egy része jól ismert tájakat és
építészeti csodákat elevenít meg: a Dunakeszi Duna-parttól kezdve Rómáig és Velencéig. A hagyományos témák
ugyanakkor – a gyerekek egyéni látásmódjának köszönhetően – új hangszerelésben jelentkeznek: a fenti városok és
tájak ismeretlen arcukat tárják föl a szemlélődőnek. A képek tárgya olykor végtelenül egyszerű, ám éppen ebben az
egyszerűségben bomlik ki a bennük rejlő többrétegűség. A
hétköznapok egy-egy jól ismert motívuma – mint például
egy kulcscsomó, egy festőpaletta szétfolyó festékpacái,
egy hegedű részletei, vagy akár egy lépcsősor – az egészből kiragadva és sajátos megvilágításba helyezve – új,
szokatlan jelentésekkel telítődik. A képek főszereplője sok
helyütt a szín: olykor igazi színfestményekként hatnak.
A megnyitó után Dusza Tibor festőművésszel, a szakkör vezetőjével beszélgettünk.
– Korábban is rendeztek hasonló, nagyszabású
kiállítást a gyerekek fotóiból?

– Nem, az elmúlt években csak az iskolában állítottuk
ki a munkákat; ez az első tárlat az iskola falain kívül. Az
ötlet spontán módon született; mikor átnéztem a gyerekek
fotóanyagát, úgy éreztem, nagy kár lenne, ha ezeket az alkotásokat nem mutatnánk be szélesebb körben is. Meg kell
mondjam, én magam is meglepődtem azon az érettségen
és látásmódon, amiről a képek tanúskodnak. Szerintem
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy bármelyik megállná a helyét
egy színes katalógusban vagy falinaptárban.
– Meséljen egy kicsit a szakkörről, mikor indult, és
milyen korú gyerekek látogatják?
– Két éve működik, felsős diákok részvételével. A rajzórákon (D.T. a Fazekas Mihály Általános Iskola rajztanára)
tapasztaltam, hogy sok gyerek érdeklődik a fotózás iránt.
Ma már a legtöbb családban van digitális fényképezőgép,
ráadásul az iskolánkban elkészült az új számítástechnika
terem, ezért úgy gondoltam, ha már adottak a feltételek, miért is ne tanulhatnának meg a gyerekek igazán jó képeket
készíteni? A „jó képhez” persze egy sor dolog szükséges:
a technikai tudás mellett néhány alapvető ismeret a kompozícióról, a fény-árnyékról, de a legfontosabb mind közül,
a szemlélet. Hogy a fotós ki tudja választani azt a részletet
– például egy táj fotózásakor – ami valami többletet, valami
plusz mondanivalót rejt. A gyerekek gyakran egy halom

képpel érkeznek a szakkörre egy hétvégi kirándulásról.
Ilyenkor végignézzük a fotókat, és együtt kiválogatjuk azokat, melyekben megvan ez a többlet, akár úgy, hogy utólagos vágással, kontrasztokkal módosítunk. A gyerekekben
ösztönösen benne rejlik a „művészi” látásmód, az, hogy
képesek fölismerni az egyszerit, a szokatlant, az érdekeset. Én ezt a látásmódot igyekszem tovább finomítani, és
megmutatni néhány olyan szempontot, melyet érdemes
szem előtt tartani.
– Ez a látásmód segítségükre lehet esetleg más
területeken is?
– Igen, feltétlenül. Nem pusztán a képzőművészet más
műfajaihoz, mondjuk a festészethez kerülnek közelebb általa, de olyan „gyakorlati” területen is kamatoztathatják a
későbbiekben, mint például a honlap-készítés.
– Ön, mint festőművész szokott fotózni?
– Korábban inkább témagyűjtésként használtam a
fotót, újabban, l’art pour l’art is művelem, de csak a saját
kedvtelésemre. Igaz, folyamatosan gyarapodik egy lovas
sorozatom, amit talán a nagyközönségnek is szívesen
megmutatnék.

MACZKAY ZSAKLIN
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Peti kutyától a cseréptörésig
Nyílt nap az ORFK Oktatási Igazgatóságon
Harmadik alkalommal rendezett
nyílt napot április 29-30-án, főként
általános és középiskolás diákok
részére az ORFK Oktatási Igazgatósága. Az első nap mintegy nyolcszáz
alsó tagozatos kisdiák s mellettük
óvodások, míg a második nap közel
háromszáz felsős és középiskolás
fiatal vehetett részt a látványos, érdekfeszítő bemutatón.
– Sok megkeresés érkezik igazgatóságunkra iskolákból, klubokból,
intézményekből, hogy mutatkozzunk
be, vagy tegyük színesebbé a rendezvényeiket – tájékoztatott Varga
Balázs rendőr őrnagy, az igazgatóság rendészeti, oktatási osztályának
vezetője, a bemutató „karmestere”. –
Minden kérésnek nem tudunk eleget
tenni, hiszen akkor szinte állandóan
úton lehetnénk. Arra gondoltunk,
hogy azok számára, akik meghívó
leveleket küldtek hozzánk, évente
egy alkalommal lehetőséget teremtünk arra, hogy eljöjjenek hozzánk
s a helyszínen ismerkedjenek meg
munkánkkal.
A meghívással sokan éltek. Városunk iskoláiból, óvodáiból, a fővárosból s több környező településről
érkeztek gyerekcsoportok. A program közel másfél órás bemutatóval
kezdődött.
Elsőként a szolgálati kutyák tettek
tanúbizonyságot felkészültségükről.
Láthattunk egyéni és csoportos fegyelmező, csoportos őrző-védő gyakorlatokat, melyek során megtapasztalhattuk, hogy a szinte kizárólag
német juhászkutyák fegyelmezetten,
de jókedvűen hajtják végre gazdáik utasításait. A bemutató közben
megtudtuk Shuszter Ferenc rendőr
őrnagytól, az oktatási igazgatóság
kutyavezető kiképző osztályának
vezetőjétől és a programot konferáló Kovács Róbert rendőr őrnagytól,
hogy a bemutató helyszíne eredetileg
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csak a rendőrkutyák kiképzésért jött
létre. Később bővült, változott a profil, s ma már bűnügyi technikusokat,
baleseti helyszínlelőket is képeznek,
s egyéb olyan speciális feladatokat
oktatnak, amelyek a mindennapos
rendőri munkában szükségesek.
Visszatérve a kutyákra, az őrzővédő és szimatmunkára leginkább
a német juhászok a legalkalmasabbak. Képesek elviselni az időjárás
viszontagságait és jól tolerálják a
gazdaváltást is. S hogy milyen fegyelemmel követik gazdáik utasításait,
azt Csatáry Magdolna mutatta be
kutyájával. Póráz nélkül, élénken és
örömmel követte gazdája minden
szavát, mozdulatát.
A bemutató mulatságos színfoltja
volt a kistermetű Peti kutya szereplése. Suszter Ferenc rendőr őrnagy
táskában hozta be, onnan kiugorva „kapta el” a támadót, játékosan
felugrott gazdája karjaiba s egyéb
mókás produkciókkal szórakoztatta
a gyerekeket, ám eredeti feladatkörében, a kábítószer keresésben is
jeleskedett.
Különleges helyzetet teremthet
az életben egy robbanószerkezet
elrejtése és felrobbantásával való
fenyegetőzés. Ilyen esetben alkalmazzák a kutyás keresést, s ha ez
sikerrel jár, és a terepviszonyok is
lehetővé teszik, a veszélyes tárgyat
távirányítású robottal szállítják biztonságos helyre. Ezt mutatták be
kereső kutyával és a Magyar Honvédség Tűzszerész és Hadihajós
Zászlóalj tűzszerész szolgálatának
katonái által működtetett robottal.
A kutyaprogramot követően Mike
Sándor shaolin tanár, a sportág világbajnoka és csapata adott ízelítőt
a harcművészet mesterfogásaiból,
majd a márianosztrai fegyház és börtön Titán műveleti csoportja ugyancsak látványos kommandós bemu-

tatója hozta izgalomba a fiatalokat.
A „támadók” különleges fogásokkal
történő ártalmatlanná tétele mellett
tetőcserepek sokaságát törték össze
ökleik jól irányzott ütéseivel.
A bemutatót követően a gyerekek
„birtokba vették” a 27 hektáros területet, ahol különböző helyszíneken
ismerkedhettek meg többek között
második világháborús amerikai rendészeti járművekkel és fegyverekkel,
jelenleg rendszeresített rendőrségi
személygépjárművekkel, motorokkal.
Kívül-belül megnézhették a vízágyút,
a rabszállító gépjárművet s kipróbálhatták ügyességüket kézigránátdobással és kötélhúzással egyaránt.
– Örömmel tapasztaltuk, hogy a
gyerekek nagyon élvezték a látottakat – összegezte a két napos bemutató tapasztalatait Varga őrnagy.
– Kettős célunk van ezzel. Egyrészt
ilyen módon színesítjük az iskolák
programkínálatát, ugyanakkor a gyerekek számára megteremtjük a lehe-

tőséget, hogy reális képet kapjanak a
rendészeti munka sokszínűségéről.
Kérdésünkre elmondta még az
őrnagy, hogy jó együttműködésük
van Dunakeszi önkormányzatával s
természetszerűleg a városi rendőrkapitánysággal is. Emellett a városi
családsegítő és gyermekjóléti intézménnyel is közvetlen kapcsolatban
állnak, az általuk gondozott családok
gyermekei is eljöttek a bemutatóra.
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Gyümölcsök lelke
palackba zárva 3.
Pálinkafajták
Nyári pihenőnk előtt, pálinkás ismereteink záróakkordjaként ismerkedjünk
meg a különböző pálinkafajtákkal!
A sort természetesen a gyümölcspálinkákkal kell kezdenünk, kihangsúlyozva,
hogy kizárólag Magyarország területén termett gyümölcs adhatja az alapanyagot,
ebbe természetesen a vadon termett kuriózumok (pl. som) is beleértendők.
Külhoni gyümölcsök (pl. banán, narancs), illetve egyéb, mondjuk zöldségfélék
(karotta, sőt: spárga!) desztillátumait legfeljebb párlat kifejezéssel lehet forgalomba hozni, bár ez a minőségből cseppet sem von le, érdekes színfoltként jelenik
meg a palettán.
A törkölypálinka a szőlőprésből szüretkor kikerülő törköly (szőlőhéj, magok és
ki nem sajtolt must keveréke) cefrézéséből és lepárlásából készül, legtöbbször
több-kevesebb fahordós érlelés után kerül palackba – természetesen a magyar
eredet itt is alapvető követelmény.
Kikerült a pálinkatörvény védelme alól, ezért csak párlat néven élvezhetjük
a seprő (az erjedés után maradó boralj – mely sajátos krémes, élesztős jegyei
mellett a szőlőből is őriz emlékeket) párlásával készült italt, mely régebben a
törköly mellett a hagyományos, disznótorokon a legények bátorságát növelő, ún.
„fogópálinka” volt, reméljük, ez a változás nem jelenti az ital eltűnését a hazai
szortimentből.
Természetesen minden pálinkafajtának egyedi pohár, szervírozási hőmérséklet és bánásmód adja meg a lehetőséget a teljes kibontakozáshoz, ezért vásárláskor minden esetben kérjék ki az eladó tanácsait, így garantált a siker!

Az Én Duna-partom
Egy reggeli sétám során örömmel vettem észre egy plakátot: Fotópályázat Az Én Duna-partom
címmel, melyet az ALL-in café hirdetett meg. Mivel
imádom a Dunát, és fényképezni is szeretek, felkeltette érdeklődésemet a kezdeményezés, majd
a honlapon informálódtam a részletekről. Örömmel
láttam, hogy sok pályamunka érkezett, jó volt látni
az ismert tájat ennyi szemszögből. Tovább böngészve rengeteg érdekes tartalommal találkoztam.
Ennyi elég is volt ahhoz, hogy meglátogassam a
helyet.
Bár a Rév úton a Duna-parthoz érve nehezen
vettem észre a helyet, a lépcsőn felérve kellemes
csalódás ért. A hatalmas, mediterrán jellegű teraszon rattan székek és hintaágy fogad. Bentre
pedig francia stílusú kávéházi hangulat jellemző.
Az élénk színek, és a megannyi részletek feldolgozása perceket vesz igénybe.
A teraszon helyet foglalva megtekintem a választékot, az itallap mellett kávé, forrócsoki, tea és
koktéllap vár rám. A nagy kávélapból egy kedves
a nyertes: „Csokis felhőcske”. A székben ejtőzve
élvezem a finom ízeket. Figyelmes leszek a szomszéd asztalnál toast-ot reggeliző fiatal párra. A fiú a
papucsából kilépve mezítláb sétál el a kihelyezett
napilapért, és élvezi, hogy talpa alatt puha szőnyeg
van. A terasz hátsó részén, vélhetően egy üzletember, kihasználva az ingyenes WIFI hálózatot,
laptopjával az internetet böngészi.
A felszolgáló hölgytől érdeklődöm a honlapon

szereplő programokról. Lelkesen mesél a keddi
jazzklubról, ahol a Hot Jazz Band 2 tagja biztosítja
az élőzenét.
A szombat esténkénti koktélnapról, melyen egy
flair bármixer keveri az italokat a teraszon, még
nem tud beszélni, hisz ez egy új esemény, de már
nagyon várja.
Kiemeli a május 14-ei Little G. Weevil koncertet,
mert hiszen ő az egyetlen olyan magyar blues zenész, aki rendszeresen turnézik a tengerentúlon.
A hétköznap 7 órai nyitással és a friss pékárukkal, külföldi mintára, reggeli kávékultúrát szeretnének megteremteni Dunakeszin. Ezt segíti az
ötletes kávébérlet is, mellyel minden ötödik kávé

fogyasztása után a következőre a kávéház vendégei vagyunk.
A társasági élet és a családias légkör megteremtéséről a társasjátékok (Activity, Scrabble,
sakk…) gondoskodnak.
Látogatásom végére érve kiderült, hogy az
ALL-in café a gasztronómiai értékeken túl, programjaival a környezeti szerepvállalásban is igen
aktív, ezekkel hozzájárul városunk sokszínűségéhez.
MOLNÁR ADÉL

www.allincafe.hu
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Továbbra is a dunakesziek
egészségéért
„A táplálkozásban keressétek gyógyulásotokat” mondta Hipokratész, és szavai ma is éppen olyan aktuálisak,
mint régen. Legtöbbünknek az egészséges táplálkozásról a sok zöldféle, a kevesebb cukor, és hasonló jut
eszünkbe, pedig a táplálkozásunk fontos részét képezik a
mikrotápanyagok, azaz a vitaminok, ásványi anyagok is. A
dunakesziek ezekhez ma már egyre könnyebben juthatnak hozzá, hiszen megnyílt a legújabb Dr. Lenkei Vitamin
üzlet a Dunakeszi Auchanban. Ennek kapcsán Dr. Lenkei
Gábor egészségszakértővel beszélgettünk.

Új termék!

Új 500 mg-os C-vitaminok!

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

Új termék!

Új 1000 mg-os C-vitaminok!

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

– Doktor úr, ne vegye sértésnek, de miért van szükség étrend-kiegészítő szaküzletekre, amikor a patikákban is lehet vitaminokat kapni?
– Egyáltalán nem sértő, köszönöm, hogy megkérdezte.
A vitaminok, ásványi anyagok tulajdonképpen élelmiszerek, ezért inkább van helyük egy élelmiszerboltban, mint
egy patikában. Amiért van mégis szükség szaküzletekre,
mert ezek az anyagok megkülönböztetett helyet foglalnak
el a táplálkozásunkban. Segítségükkel a szervezet számos
olyan működési folyamatát lehet segíteni, amely az egészség védelméhez elengedhetetlen. Érdemes tehát szakemberek által jól összeállított termékeket választani.
– És ezeket nem lehet megtalálni a gyógyszertárakban?
– Részben. Hogy ezt megértsük, ismernünk kell valamennyire a vitaminok történelmét. A XX. század elején,
amikor sorra fedezték fel az addig halálosnak hitt betegségekről, mint a skorbut vagy a beri-beri, hogy egyszerű
vitaminhiány következményei, a tudósok komolyan foglalkoztak az ember vitaminigényével, és megállapították,
hogy az igen magas.
A Nobel díjas Szent-Györgyi professzor például azt
mondta, hogy ahhoz, hogy az embernek egyáltalán esélye legyen egészségesnek maradni, legkevesebb 1000 mg
C-vitaminra van szüksége naponta.
Én az ilyen kutatásokból építkezve tudok egy jó menynyiségű, és arányos vitamin összeállítást javasolni. Egy
általam jónak tartott, alapigényeket kielégítő, összeállítás
tartalmaz 1000 mg körüli C-vitamin mennyiséget, illetve
ehhez illeszkedően, arányosan a többi vitamint. Például
körülbelül 5000 Nemzetközi Egység (NE) A-vitamint, 400
NE D-vitamint, 400 NE E- vitamint és így tovább.
– Ezek szerint nem minden készítményből lehet
ezeket bevinni?

– Nagyon sok készítményből be lehet ezt vinni, csak
nem mindegy, hogy az alapvető igényt például hány tabletta, vagy kapszula biztosítja. Van olyan, amelyik 6-8 tablettából fedezi az igényt, van amelyik 20-30 tablettából.
– Értem. Akkor Ön szerint érdemes megnézni a
mennyiségeket?
– Mindenképpen. Sokféle készítmény létezik. Én, mint
orvos a szükséges vitaminok mennyiségét tudom ajánlani. Hogy ki milyen készítményből fedezi ezt, már egyéni
döntés. Annyit mindenképpen elmondhatok, hogy azok a
készítmények, amelyekből 15-20 darabot kell bevenni, hogy
például 1000 mg C-vitamint fogyasszunk – visszaszámolva egységnyi mennyiségre – drágább szokott lenni, mint a
nagyobb C-vitamin tartalmú termékek. Ez különösen érvényes az úgynevezett multi-vitaminoknál.
– Ön szerint mi lenne a legfontosabb előrelépés
ezen a területen?
- Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy
az embereket felvilágosítsuk a szervezet jó működéséhez
szükséges valódi tápanyagmennyiségekről, és ezek alapszintű orvosi-tudományos hátteréről. Ha ez megtörténne,
szerintem nagyon sokat változna az étkezési kultúránk,
ezáltal pedig az egészségünk. Én a magam részéről mindent megteszek, hogy ez megtörténjen.
– Miért választotta a Dunakeszi Auchant?
– Sok vásárlónk van ezen a környéken, és igyekeztem
olyan helyet találni, ahová egyébként is szívesen járnak.
Ahogy elmondtam, a vitaminok és ásványi anyagok élelmiszerek, tehát egy élelmiszer áruházban tökéletes helyük
van. Ez egy remek környék, és a kollégáim szerint nagyon
kedves közönségünk lakik errefelé, ezért úgy gondoltam
nekem is mindent meg kell tennem, hogy a legkényelmesebbé tegyem számunkra a szolgáltatást.
(X)

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

Vigyázat! Vírusveszély!
Itt a mexikói sertésinfluenza!
Lapzárta előtt több érdeklődő telefont kaptunk olvasóinktól az áprilisi szenzációval, a mexikói
sertésinﬂuenzával kapcsolatban. Kérdéseiket továbbítottuk lapunk állandó egészségügyi szakértőjének, Dr. Metz Edit kardiológus főorvosnőnek.
– Tulajdonképpen mi a sertésinfluenza?
– Eredetileg ez a sertések ragályos,
heveny légúti betegsége, melyet a különféle sertésinfluenza A-vírusok idézhetnek elő. Leggyakoribb a H1N1 altípus.
A sertések között is levegőben porladó
váladékcseppek (aeroszol), illetve közvetlen vagy közvetett kontaktus révén
terjed a vírus. Sok országban rutinszerűen oltják a sertéseket is a betegség ellen. Bár a sertésinfluenza-vírus általában
fajspecifikus, és csak sertéseket fertőz,
de néha átlépi a fajok közötti határt és
emberi megbetegedéseket is okozhat.
El kell mondani azt is, hogy nincs olyan
adat, mely azt bizonyítaná, hogy az új
(sertés)influenza megfelelően kezelt és
elkészített sertéshús vagy abból származó húskészítmény elfogyasztása révén

terjedt volna emberre. A influenza-vírust
a sertés és más húsok elkészítéséhez
általánosan ajánlott 70°C főzési hőmérséklet elpusztítja.
– Megbetegítheti-e az új influenza
A-vírus az embert?
– Igen. Sporadikus, emberre terjedő
megbetegedéseket és az emberekről az
állatokra terjedő influenza-járványokat
az 1950-es évek óta alkalmanként kimutattak, általában a sertésekkel kapcsolatban álló személyekben (sertésgondozó,
állatorvos, stb.) között.
A tünetek hasonlóak a szezonális
emberi influenza tüneteihez (hirtelen
kezdetű láz, légúti tünetek és hasmenés
is lehetséges), de a klinikai kép széles
határok között változhat a tünetmentes
fertőzéstől a halált okozó súlyos tüdőgyulladásig.

– Miért különösen jelentősek a jelenlegi sertés influenza megbetegedések?
– A jelenlegi járványt okozó influenza
az ÁNTSZ hivatalos információi szerint
madár-, sertés- és emberi influenzavírus-géneket is tartalmaz, korábban pedig
még nem találkoztak ilyen kombinációval
- valamint ez a vírustörzs képes emberről
emberre terjedni, az általa okozott megbetegedések pedig súlyosak. Ne feledjük: száz esztendővel ezelőtt tízmilliókat
pusztított el az akkori influenza járvány –
közel két esztendő alatt. Ma, amikor alig
több, mint egy óra alatt kerülik meg az űrhajók a földet, gyakorlatilag pár nap alatt
a föld minden részére eljuthat a vírus,
s mire a légiközlekedésben bevezetik a
globális biztonsági intézkedéseket, már
mindenhová eljuthattak a kórokozók.
– Mit tegyünk, hogy megvédjük ma-

gunkat (és másokat is!) a fertőzéstől?
– Maradjunk a hagyományoknál:
igyekezzünk egészségesen élni! Alvásunk, táplálkozásunk, életrendünk
járuljon hozzá, hogy minimalizáljuk a
stresszt, lehetőség szerint minél többet
legyünk a szabadban és korunkhoz,
edzettségünkhöz mérten sportoljunk.
Gyakran és alaposan mossunk kezet
szappanos vízzel, ennek hiányában az
alkoholos alapú kéztisztító is segíthet. A
betegség komoly dolog! Néhány napos
fegyelmezett „ágynyugalom” nekünk és
környezetünknek is regeneráló lehet.

Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG vizsgálatokra bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. A Dunakeszi Szakrendelő (Fő út 75-81.) II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten
pénteken pedig 16.00-18.30 között történnek a vizsgálatok.
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XXIV. Régiós iskolai teniszbajnokság

Siker övezi Taróczy Balázs kezdeményezését
Az ország ifjú tehetségei Dunakeszin mérkőztek
A Dunakeszi Teniszklub történetének egyik legnagyobb versenyét
rendezte meg 2009. április 18-án, a
Radnóti Miklós Gimnázium sportcsar-
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nokában. A Magyar Teniszszövetség
utánpótlás programjának fontos eleme
az általános iskolai tenisz fejlesztése,
és ennek keretében az alsó tagozatos

diákok számára szerveznek országos
bajnokságot.
A Taróczy Balázs által kezdeményezett sorozat 24. állomása volt a
Dunakeszin lejátszott teniszverseny,
amelyre az egész országból érkeztek
a kis tenisz palánták, több mint 150-en.
A verseny főszervezőjének, Bogyó Tamásnak a rövid megnyitója után került
sor a mindig izgalmas sorsolásra. Ezután már a tenisz vette át a főszerepet
a csarnokban felállított hat kis méretű
pályán, amelyen nagy lelkesedéssel
püfölték a gyerekek a könnyített szivacslabdákat.
A kezdeti megilletődöttség után
egyre inkább felszabadultak a fiúk és
lányok, és élvezetes, színvonalas csatákat vívtak egymással. A megjelent
szülők, hozzátartozók, szurkolók gyakran hangos éljenzéssel és nyílt színi
tapssal honorálták a kis teniszezők
nagyszerű produkcióját. A küzdelmek
előre haladtával egyre izgalmasabbak

lettek az összecsapások, de egy pillanatra sem tűnt el a vidámság a csarnokból. A vesztes meccsek után ugyan
néhányszor még eltört a mécses is, de
az eredményhirdetésen már mindenki
felszabadultan tudott örülni. Korosztályonként az első négy helyezett versenyző érmet és oklevelet kapott, de
minden résztvevő emléklappal térhetett haza. A verseny zökkenőmentes
lebonyolításában elévülhetetlen érdemei voltak az Iskolai Teniszprogram
koordinátorának, Sebestyén Katalinnak és zsűri társának, Rákóczy Andreának. Néhány lelkes szülő és a klub
fiatal tehetségei vállalták a játékvezetést, amelyet az egész nap folyamán
nagyon lelkiismeretesen és fáradhatatlanul végeztek, ezzel is elősegítve a
gyerekek sportszerű versenyzését.
Mindent összevetve egy nagyon jó
hangulatú, sikeres versenyt rendezett
meg a Dunakeszi Teniszklub egész
CSAPATA!
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KÉZILABDA

Testvérek a csapatban
Pest megye kézilabda életében a Sulyánszki család
kedves ismerős, több évtizedes pályafutással büszkélkedhetnek, s ezt örökölte Györgyi lányuk és az ő
lányai, a 29 éves Herédi Emese és a 26 éves Herédi
Bernadett. Velük beszélgettem.
– A családi örökség kötelezett Titeket a kézilabda folytatására?
E: Gyermekkoromba ritmikus gimnasztikával,
majd úszással foglalkoztam. A váci Juhász Gyula
Iskolában 10 évesen kezdtem el kézilabdázni.
B: Én is a Juhász Gyula Iskolában jártam és 10
évesen én is a kézilabdát választottam.
– Hogyan alakult a kézilabda pályafutásotok?
E: 1993-ban az NB I/B Váci Forte ifi csapatában szerepeltem, de néha-néha a felnőtteknél is
játéklehetőséget kaptam. Kapusként kezdtem és
1993-ban a magyar serdülő válogatottban kerettag
voltam. Jobban szerettem kint játszani, így lettem
hűtlen a kapus poszthoz.
B: Én is szerepeltem a váci NB I ifi csapatában,
majd 2005-ben az NB II-es bajnokcsapat tagja lettem.
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városi magazin
korábbi lapszámait
elolvashatja a

– Pályafutásotoknak volt egy nagy pillanata,
igaz?
– Igen, 2005-2007 nyaráig a Veresegyház NB
II-es csapatában szerepeltünk, itt együtt játszhattunk édesanyánkkal – mondták lelkesen.
– Dunakeszi csapatába 2007 őszén jöttetek
az újjáalakult csapatba, ahol édesanyátok az
edző. Az első évben – 2007-2008-ban – a Pest
megyei bajnokságban jól szerepeltetek és feljutottatok az NB II-be. Emese irányító és balátlövő, Bernadett beállós szerepkörben ér el jó
teljesítményt.
E: Sajnos csak heti egy edzést tudunk tartani,
így nagyon nehéz az NB II-ben, én Szadán dolgozom és van egy 4 éves Márk nevű kisfiam. Öt évig
szeretnék még játszani.

B: ELTE matematika-informatika szakon végzem az idei nyáron. Informatikai diákmunkásként
dolgozom, én még tíz évig szeretnék kézilabdázni.
– Úgy tudom, hogy egy közös kapcsolat van
közöttetek?
E: Az én párom Orem Zsolt, ő a Vasutas kézilabda csapatának kapusa.
B: Az én párom Csizmazia Péter ő is kapus
volt, itt a Vasutasnál, de most Vecsésen véd.
Egy közös bennük, édesanyjukkal együtt imádják a kézilabdát, a játék számukra örömet okoz.
Azt kívánjuk, hogy ez sokáig tartson!
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

HYDROPRINT

Számítástechnika

www.dunakanyarrego.hu
honlapunkon
A médiából is ismert Zoltán mágus
szeretettel várja Önt. Jóslások, Mágiák
(Szerelmi kötés, Párkapcsolat bevonzás,
Pénzmágia), Tanfolyamok folyamatosan
indulnak (Cigánykártya, Tarot kártyavetési valamint Reiki I-II és mester). www.
boszorkanystudio.hu 70/548-9612.

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

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

Sporthírek röviden
LABDARÚGÁS

Győztesek: Horák, Fodor, Lovász,
Sallai M., Sallai A., Kónya
Április 18-án a Radnóti Miklós Gimnáziumban
rendezték meg az első Nógrádi Attila pénzdíjas
(1-3 helyezett férfiaknál) sakk emlékversenyt, melyen megjelentek a szülők, testvérek. A megnyitón
Solymosi László Pest megyei Sakkszövetség elnöke, majd Kárpáti Zoltán a Radnóti Iskola igazgatóhelyettese és az édesapa szólt a megjelentekhez.
Nógrádi Attila (1983. IV 28. – 2008. VI. 28.) Alagi
Diák Sakk Klub versenyzője volt, 1995-től haláláig.
A verseny végén az elnök úr adta át a díjakat.
A 89 sakkozó nagyszerű küzdelmet vívott, a fiú
győztesek kupát kaptak, 1-3 helyezett érmet, 1-6
helyezettek pedig oklevelet vehettek át. Kiss János
könyvdíját: Üveges Viktor (Alagi DSK) versenyzője kapta. A sakkverseny támogatója: Pest megyei
Sakkszövetség, Alagi DSK, Valbona Utazási Iroda,
5-let KFT., a Geotermikus Fűtés Ötletház építője
Elek István ügyvezető és Kiss János sakkozó.
Végeredmény:
I-II. korcsoport
Lány: 1. Horák Vanda (Galgavidék), 2. Tőke Tímea, 3. Horváth Sára (Veresegyház)
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Fiú: 1. Fodor Balázs (Nagykáta), 2. Böhm Zsombor (Zsámbék), 3. Téglás Mátyás (Galgavidék)
III-IV. korcsoport:
Lány: 1. Lovász Evelin (Veresegyház), 2. Érsek
Laura (Göd), 2. Bodzás Renáta (Veresegyház)
Fiú: 1. Sallai Máté (Törökbálint), 2. Pregun Bálint, 3. Varga Katinka (Versegyház)
Felnőtt:
Női: 1. Sallai Andrea (Törökbálint), 2. Mravik
Katalin (Vízügy)
Férfi: 1. Kónya Balázs (Gyömrő), 2. Virganc Roland (Galgavidék), 3. Halák Miklós (Fót)
A résztvevők azzal búcsúztak, hogy jövő április
végén a II. Nógrádi Attila sakkversenyen ismételten találkoznak.
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

Pest megyei I osztályban szerelő Vasutas nagy
főlénnyel vezeti a tabellát.
Tárnok-DVSE 0-2 (Lőrincz, Dizmatsek)
DVSE-Gödöllő 4-0 (Prukker, Erdélyi, Lőrincz,
Rozinka)
Dunakeszi Kinizsi első csapata a Pest megye
II. osztályban elért eredményei
Iklad-Dunakeszi K. 1-4 (Ballai 3, Kulcsár)
Dunakeszi K- Váci Reménység 9-0 (Sütő 2,
Balai 2, Nagy Á, Kulcsár, Deli, Váradi, Dietrich)
A második csapatuk Pilisszántó-Dunakeszi K II
1-4 (Kis, Nagy L, Varga, Sintár)
Megkezdte szereplését az öregfiúk csapata, és
győzelemmel rajtoltak.
Dunakeszi K-Vácrátót 4-2 (Porubszki 2, Kiss E,
öngól)
Sződ-Dunakeszi K 1-2 (Veton, Szilvási)

SAKK
A 2008-2009. évi Pest megyei sakkcsapatbajnokságon a legjobb pontszerzők: Dunakeszi Kinizsi: ifj. Molnár Sándor 5 pont, Alagi DSK: Lapis
Máté 6 pontjával.

Galambsport

Józsi bácsi 71 éve galambász
A szép állat komótosan odalépeget a rácshoz, a nyakát nyújtogatva brukkolni kezd. A kalitkája előtt álló gazdája arcát, puha
tollai súrolják. A galambsport nagy öregjét, Valentin Józsefet
kerestem fel, május 21-én tölti be a 85. évét. Élete és a galambtörténetek elválaszthatatlanok egymástól.
– Kérem, meséljen arról, amiről itt
Dunakeszin nagyon kevesen tudnak.
– Gyerekkoromba szerettem meg a
galambászatot – kezdte a történetét – és
a mai napig nagyon szeretem, most már
nagyobb tapasztalattal és tudással rendelkezem. Az 1930-as évek elején sok galambunk volt. 1938-ban a Magyar Országos
Galamb Egyesület tagja lettem, társaim
Koncsik testvérek, Dévisz Venczel, Kovács Lajos…
Egészen 1949-ig a röpgalambászok és
postagalambászok együttműködtek. 1949től az A 3 postagalamb alapító tagja,
kezdeményezője vagyok, 1959-ig elnöke.
A megalakulásunk a Magyarságban volt
és ott volt a székhelyünk is 1973-ig. 197383-ig fiam, Valentin Gábor volt az A 3 postagalamb vezetője. A galambokért rajongtam, hogy többet tudjak róluk 1954-ben a
József Attila Szabad Egyetemre jártam,

biológiát, genetikát tanultam. Büszke vagyok, hogy kilenc budapesti és A 3 egyesületi tízes bizottságban részt vettem. Magyar Galambszövetség létrehozásában az
első galambszállító gépkocsi léthozásánál
is ott voltam. Jelenleg budapesti B-15 Testvériség Egyesület tagja vagyok 25 éve, az
egyesület ez évben ünnepli 100 éves évfordulóját, amire nagyon büszke vagyok.
– Milyen sikereket mondhat magának Józsi bácsi?
– Sokat, csak párat említek. Az 1952es évben Nemzetközi Béke versenyen
540 km – en az első nagydíj, Magyar bajnokságban aranyérmes lettem. 2009-ben
a díszgalamb kiállításon győztes kupát
szereztem. Magyarországi a versenyeken
elmúlt huszonöt éve fiammal uraljuk a
mezőnyt.
– A Postagalamb Szövetség és
Díszgalamb Szövetség szétvált 1964-

Apróhirdetések

Telefon: 20/442-9570, 06-1/369-6674.
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítás megoldható! Tel.: 27/337-353; 30/463-4070.
• Kiadó Dunakeszi Tőzegtón hangulatos
környezetben 50 m2-es ház parkosított
udvarral. Érdeklődni lehet: 06-70-279-1114
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a négycsillagos Hotel „M”-ben. Bővebb információ:
06-52/557-050, www.hotel-m.hu
• Eladó: Dunakeszin a Malomárok dűlő
„Epres”-ben, külterületi 1200 m2-es telek.
Érd.: 06-30/214-8368-as TF.-on
• Bérlőtársat keresek Dunakeszi Barátság úti, földszinti üzletembe 20/566-5047
• Cronos Társkereső Iroda Dunakeszin,
Barátság út 35. fszt. Találja meg Ön is a
párját! 06-20/566-5047, előzetes időpont
egyeztetés: 14 órától.

• Látnok-jósnő. Telefon: 06-30/350-95-65.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
dekorációs munkák, gipszkarton falak és
álmennyezetek építése, stb. 30-3864-456.
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás.
Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő,
homok, sóder, termőföld szállítás billenős
gépkocsival. Állandóan hívható:
06-30-623-1481, 27-337-353.
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-,
laminált- padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Telefon: 06-70-505-1177.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliatakarással, akár azonnali
kezdéssel.

ben, Józsi bácsi is váltott?
– Igen. Jelenleg 44 öreg és 14 fiatal
díszgalambom van. Ebből van 50-60 fajta
is, én csak Kínaival foglalkozom. 1983-tól
ötven díjat nyertem, köztük 1985-ben –
nyolc szocialista állam versenyén – Lipcsében. Nyugati országok díját 1989-ben
Nyitrán. Szovjetunióban 1988-ban nemzetközi díszgalambbal…. A további célom,
hogy fiamnak segítsek és a tenyésztésben a legjobbat kihozzam. Huszonöt éve
ugyanazon állományunkat működtetjük,
vissza tudom mutatni származásukat.
– Tudását elismerik, és részt vesz a
versenyeken?

– Igen, 1949-től nemzetközi bíráló bizottsági tag vagyok. A minősítő bizottságtól, aranykoszorús mestertenyésztő címet
kaptam. Nemzetközi állat barát oklevelet
vehettem át 1992-ben, aranykoszorús
Mestertenyésztő oklevelet kaptam. Országos és Nemzetközi bírói képesítést szereztem, több bírálót tanítottam az elmúlt
évtizedek alatt. Fiam is országos bíráló.
2008-ban a 70 éves tenyésztői múltamra
való tekintettel egy szép kupát vehettem
át.
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI L ÁSZLÓ
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Megérkezett a verhetetlen árú Cruze
Megérkezett a magyar piacra a Chevrolet új lépcsőshátú limuzinja. A Lacetti utódjaként bemutatott Cruze tetszetősebb karoszszériát, igényesebb utasteret és modernebb motorokat kapott, ára még mindig kedvező.
Teljesen új alapokon kezdett
hozzá alsó-középkategóriás modelljének tervezéséhez a Chevrolet.
A Lacetti utódjaként bemutatkozó
Cruze az első olyan típus, amely
a Daewoo korszak után már teljes
egészében a General Motors égisze alatt készült el. Ezért nem csak
formai elemei utalnak a márkára, de
műszaki alapjai is a konszern készletéből származnak.
Négyajtós lépcsőshátú karoszszériája hosszabb és szélesebb is
elődjénél. A 4,6 méteres hosszhoz
2,68 méteres tengelytávolság társul,
amely 85 mm-rel növi túl elődjét.
Elöl 64, hátul 74 mm-t gyarapodott a
nyomtáv. Jellegzetes formaterve nem
csak a Chevrolet észak-amerikai, de
európai választékába is beleillik: ismertetőjelei az osztott hűtőmaszk, és
a kerek betétes hátsó lámpatestek.
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Arányos formája könnyen népszerűvé teheti az európai piacokon is.
Utastere szintén a General Motors modern formai irányzatát követi,
az összkép az Opel Insignia láttán
ismerősnek tűnhet. A műszerfalból
ívelt vonalvezetéssel kiemelkedő
középkonzol látványosan kettéosztja
az utasteret, ami valamivel tágasabb
lett a Lacetti óta. A csomagtartó
befogadóképessége 450 literes. Az
alapmodell műszerfala sem szegényes, jár hozzá MP3 olvasásra képes
CD-játszó, míg DVD alapú navigációs rendszer 7 colos színes kijelzővel
minden kivitelhez rendelhető.
Továbbfejlesztették a kompakt
Chevrolet motorjait, az 1,6 és 1,8
literes négyhengeres benzinmotorok változó szelepvezérlésűek és
nagyobb teljesítményűek. Az 1,6 literes immár 113 lóerőre és 153 Nm

nyomatékra képes, ezzel álló helyzetből 12,5 másodperc alatt gyorsul
százra, átlagos fogyasztása 6,7 liter
száz kilométeren. Az 1,8 literes teljesítménye 141 lóerő, nyomatéka 176
Nm, míg gyorsulási adata tíz másodperc, fogyasztása egy decivel több a
kisebb benzinesnél.
A Chevrolet más modelljeiből
megismert 2 literes, common-rail,
változó geometriájú turbós dízelmotor a Cruze motorházfedele alatt
is megtalálható lesz. A 150 lóerős
kivitel 320 Nm maximális nyomatékra képes, gyorsulása megegyezik a
nagyobb benzinesével, de átlagos
fogyasztása mindössze 5,6 liter száz
kilométeren. Alapáras a koromszűrő,
és később 125 lóerős kivitelben is elérhető lesz.
Az alapmodellnek versenyképes árat talált ki a Chevrolet, hi-

szen a Cruze 1.6 kivitele 3 299 000
forintba kerül, ezért négy légzsák,
fékerő-elosztó, blokkolásgátló és
kipörgésgátló, valamint szervokormány, elektromotoros ablakok és
tükrök járnak hozzá. A következő
felszereltségi szint várhatóan népszerűbb lesz, hiszen ahhoz tartozik
függönylégzsák, ESP és légkondicionáló is a 3 699 000 forintos áron.
A verhetetlen árú Chevrolet
Cruze már megérkezett a váci Inter
Autóház szalonjába is, ahol a szakemberek személyesen is bemutatják
az érdeklődőknek. Sőt, aki kíváncsi
a fantasztikus motor teljesítményére,
az elviheti tesztvezetésre is…
Bővebb információ a www.
chevroletvac.hu honlapon, vagy személyesen, Vác, Szent László út 29.
szám alatt lévő szalonban.
A SZERK.
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Kerékpár: Támer duplázott
a KSI Kupán, Dunakeszin
Simon volt a leggyorsabb
Az idei KSI kupára komolynak számító országúti mezőny gyűlt
össze, a rajtlistán mindkét versenynap alkalmával több, mint
90 kerekes szerepelt. A 32. Decathlon KSI Kupa első szakaszát
a Naturhome-Jakosa Kupáért egy Zsámbék-környéki országúti viadalra, a másodikat a Dunakeszi Nagydíj időfutamra írta
ki a KSI-Schwinn-Csepel szervező gárdája. A négy kategóriában meghirdetett versenyen a vendéglátó klub ﬁatalja, Támer
Kolos mindkét versenyszámban a dobogó tetejére állhatott.
A Dunakeszi Nagydíjért kiírt, 8 kilométeres egyenkéntit Simon Balázs,
az FTC-Merida versenyzője teljesítette leggyorsabban, tíz percen belüli
idővel, több mint 48 km/h-s átlagsebességgel. Az időfutam útvonala az
Alagi repülőtér mellett volt kijelölve, a
forgalomtól gyakorlatilag teljesen lezárt pályán tekerhettek a kerekesek.
A csapatversenyt a vendéglátó
KSI Schwinn-Csepel SE nyerte, az

open kategóriában Specziár Viktor (FTC-Merida), az ifiknél Támer
Kolos (KSI Schwinn-Csepel SE), a
serdülőknél klubtársa, Bedike Marcell, a haladóknál pedig a szekszárdi
Gyenes Dávid nyerte az egyéni öszszetettet. A hölgyeknél Kenyó Anita
(Bringavilág SK Bornsport), Zelinka
Gabriella (FTC-Merida) és Monoki
Krisztina (KSI Schwinn-Csepel SE)
végzett előkelő helyen.

Támer Kolos, a rendező KSI Schwinn-Csepel SE
ifjsági korú kerekese nyerte az első szakaszt

Somogyi Miklós főszervező az
indulók számát és az útbiztosítást
tekintve is eredményesnek értékelte a kétnapos viadalt, mint mondta,
Dunakeszi, mint oly sok esztendeje,

idén is szívélyes vendéglátóként
szolgálta a három évtizedes múltra
visszatekintő verseny idei etapját.
VASVÁRI FERENC
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Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!
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