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A történelemben számos olyan napot említhetnénk, mely méltó lenne arra, hogy ünnep-
nappá, nemzeti ünneppé nyilvánítsák. Ezek közül mégis csak néhánynak adatik meg az a 
szerencse, hogy piros betűssé válik és évente megemlékezünk róla.

Március 15-én borús, esős 
időben indultak útjukra az ifjak, 
köztük írók, költők, és természe-
tesen számos diák, hogy kivívja-
nak valami újat, egy egészen más 
berendezkedést.  Közép-Kelet 
Európát is elérte az új eszme, 
mely szerint nem tartható tovább 
a feudalizmus, és fel kell építeni 
egy modern alapokon nyugvó 
rendszert. Ez mindenütt forra-
dalmat szült előbb vagy utóbb, 
ám nekünk - mint mindig-, most 
is különleges szerep jutott, mert 
egyúttal azt is kifejezésre kellett 
juttatni, hogy Magyarország önálló 
akar lenni, és nem kíván többé a 
Habsburg befolyásnak engedni. 

A forradalom tehát nem önma-
gában csak újítani akart a régi be-
rendezkedésen, hanem az ország 
jövője szempontjából elengedhe-
tetlen célt tűzött ki maga elé, a 

birodalomból való kiszakadást. A 
cél érdekében pedig mindent ki 
kellett mondani és még a lehetet-
lent is el kellett követni. Sikerül-
ne-e ma ugyanitt ugyanez? Van-e 
kellő összefogás ma bennünk 
ahhoz, hogy bármiféle kisebb-na-
gyobb, ámde közös célt kitűzzünk 
és el is érjük azt, vagy legalább 
megpróbáljuk elérni?

Egyre inkább azt tapasztalom, 
hogy nincs. Ezen pedig csak mi 
tudunk változtatni. Célokban és 
közös érdekekben soha nincs 
hiány. Ezeket meg kell fogalmaz-
ni és mindenkinek tudatosítania 
kell magában, hogy csakis együtt 
érhetjük el őket. Fejet lehet hajta-
ni, szemet lehet hunyni a nemzet 
közös problémái felett, de nem 
érdemes, hiszen mindannyian 
egyet szeretnénk: hogy a gyere-
keink egy jobb világban nőhesse-

nek fel. Ehhez viszont tenni kell 
és bizony össze kell fogni. Öten, 
százan, ezren. Nem tüntetni és 
várost rombolni kell, hanem meg-
fogni egymás kezét amikor szük-
ség van rá, és beszélni a közös 
ügyekről. Nem tettek mást ’48-ban 
sem. Kossuth és Széchenyi talán 
a magyar történelem két legzse-
niálisabb vitapartnerei voltak. Ha 
kommunikálunk egymással, fel-
színre törnek a nézetkülönbségek 
és képesek leszünk kompromisz-
szumra jutni, és ami a legfonto-
sabb, megoldást találni. 

Számomra legfőképpen ezt 
üzeni ’48. Őseink persze más 
világban éltek, a jelenlegi kör-
nyezet nem hasonlítható össze 
a 19. századival. Azonban mi, 
emberek nem kell, hogy napról 
napra változzunk a környezettel 
együtt. Attól vagyunk emberek, 

hogy odafigyelünk egymásra, hi-
szen együtt élünk, együtt kellene 
felülemelkedni a feszültségeinken 
is, melyeket valójában mi okozunk 
saját magunknak…

Ne felejtsük el tehát: „Egy 
nemzet ereje a kiművelt emberfők 
sokaságában rejlik.” (Gróf Szé-
chenyi István)

SZILFAI ALIDA

Március idusán

Emlékezés
’48 forradalmára 
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ö n k o r m á n y z a t

Elfogadták a város költségvetését
Idén szűkösebb körülmények között gazdálkodhat Dunakeszi is

A korábbi évekhez hasonlóan 
idén is a bevételek és a kiadások 
egyensúlyban tartása volt a ter-
vezés egyik meghatározó szem-
pontja. Így folytatódhat a korábbi 
években már megszokott, a hiány 
elkerülésére irányuló gazdálkodás, 
annak ellenére, hogy az önkor-
mányzat egyre nehezebb gazda-
sági körülmények között próbálja 
meg fenntartani az intézmények 
működését, s egyúttal fejlesztése-
ket, beruházásokat végrehajtani. S 
ezt most még tovább nehezíti az 
országba egyre inkább begyűrűző 
gazdasági világválság.

Már a polgármesteri előterjesz-
tés is érzékeltette, hogy gazdasá-
gi szempontból a korábbiaknál is 
nehezebb esztendő áll Dunakeszi 
előtt. A gazdasági világválság 
sajnos éreztetni fogja hatását a 
városban működő gazdálkodó 
szervezetek életében is, s ennek 
következtében várhatóan 400 mil-
lió forinttal csökken az önkormány-
zat kasszájába befolyó iparűzési 
adó összege. Az állami támogatá-
sok mértéke a korábbi évek ten-
denciáját követve, tovább csökken. 
Az átadott állami normatíva össze-
ge például 2008-hoz viszonyítva 
3 százalékkal alacsonyabb lesz, 
annak ellenére, hogy több mint 2 
ezer fővel nőtt a lakkosság száma 
a városban. Legdrasztikusabb mó-
don az okmányirodai feladatok nor-
matív támogatása csökken, ahol az 

állam a 2009. évre 36 százalékkal 
kevesebb összeget biztosít.

A fenti pénzügyi helyzet isme-
retében csökkenteni kellett a város 
kiadásait is, hogy a Polgármesteri 
Hivatal és a városi intézmények 
működése továbbra is biztosítható 
legyen. Emiatt az önkormányzat és 

a Polgármesteri Hivatal bérköltsé-
gét 16 százalékkal alacsonyabban 
határozták meg 2008-hoz képest, 
így közel 20 százalékos létszám-
leépítést kellett végrehajtani a Hi-
vatalban. 

Dunakeszin az intézmények 
fenntartására minden évben egyre 
több pénzt kell a saját bevételek-
ből átcsoportosítani, mert az áten-

gedett állami normatívák a valós 
költségeknek mindössze 40-50%-
át fedezik. A racionalizálási intéz-
kedések keretében szinte minden 
városi intézmény kénytelen volt 
megválni néhány dolgozójától.

A Zeneiskola további sorsa is 
szóba került a képviselő-testület 

ülésén. Elhangzott, hogy a koráb-
bi években megszokott mértékben 
nem tudja a város támogatni az in-
tézményt, azonban szeretnék, ha a 
színvonalas zenei oktatás továbbra 
is megmaradna Dunakeszin. Ezért 
kezdeményezték, hogy a jövőben 
alapítványi formában működjön 
tovább a zeneiskola, s a térítési 
díjainak emelésével teremtse elő 

a csökkentett támogatás miatt a 
működéséhez hiányzó összeget. A 
képviselők ugyanakkor úgy döntöt-
tek, hogy a tehetséges, de szociális 
rászoruló diákok esetében tovább-
ra is támogatást nyújt a város.

Más önkormányzatokhoz ha-
sonlóan Dunakesziről is elmond-
ható, hogy évek óta szinte a tel-
jes adóbevétele a működtetésre 
fordítódik. Idén pedig eljutott arra 
a szintre, hogy az összes költség-
vetési tétel a működetésre megy 
el, vagyis a város fenntartására. 
Fejlesztésekre önerőből már nincs 
lehetőség, mert az komolyan ve-
szélyeztetné az intézményhálózat 
működtetését.

A fentiek ellenére, többnyire 
90 százalékos támogatással, az 
idén is sor kerülhet jelentősebb 
beruházásokra, fejlesztésekre. 
Így uniós pályázati támogatással 
két csoportszobával bővül és kor-
szerűsödik a lakótelepi Játszóház 
Óvoda. Szintén még az idei évben 
elkezdődik a csapadékvíz-csatorna 
első ütemének építése, melynek 
megvalósításához közel 700 millió 
forintos pályázati támogatást kap 
Dunakeszi. Szintén az idei év ter-
vei között szerepel két körforgalmi 
csomópont megépítése: az egyik 
a vasúti felüljárónál, míg a másik 
a 2. sz. főút pesti bevezető szaka-
szánál lenne kialakítva. A tervek 
szerint 2009-ben öt, jelenleg még 
földút kaphat aszfaltburkolatot.

Mint korábban már beszámol-
tunk róla, Erdész Zoltán lemondott 
főállású alpolgármesteri funkciójáról. 
A képviselő-testület legutóbbi ülé-
sén tudomásul vette a lemondást, 
egyúttal Erdész Zoltánt társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré vá-
lasztották.

Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-
testület a Szakorvosi Rendelőintézet 
vezetésének kérdését. Minderre 
azért került sor, mert Dr. Kollár Zol-
tán, a Szakorvosi Rendelőintézet 

igazgatója a közelmúltban arról tá-
jékoztatta az önkormányzatot, hogy 
2009. január 1-jei hatállyal kinevezték 
az esztergomi Vaszary Kolos Kórház 
főigazgatójának. A testület ezért kö-

zös megegyezéssel megszüntette 
az igazgató munkaviszonyát, egyút-
tal megbízta Dr. Gógucz Attilát, hogy 
lássa el a Szakorvosi Rendelőintézet 
megbízott igazgatói feladatait.

Társadalmi
megbízatásban

Új vezető a Szakorvosi
Rendelőintézet élén

Az idei évben 4 milliárd 655 millió 597 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással gazdálkodhat Dunakeszi városa – dön-
töttek a település önkormányzatának képviselői hosszas vita után, 16 igen szavazattal.

A hivatal 20%-os létszámleépítésre kényszerült
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v á r o s p o l i t i k a

Pártvezetők véleménye a költségvetésről

A feltett kérdésekre önkormányzati 
képviselőink részvételével tudok vála-
szolni – hiszen magam nem vagyok a 
képviselőtestület tagja. 

1. A január 15-i Önkormányzati testüle-
ti ülés előkészítése során – frakciókkal, 
független képviselőkkel történő egyezte-
tés után – a testület valóban példaértékű 
összefogással állt ki a város jövőjét meg-
határozó takarékossági intézkedések 

bevezetése mellett. Ugyanezt az egyez-
tetést vártuk el az ez évi költségvetés 
összeállításánál is. Melyek is voltak a ko-
rábbi intézkedések? SZMSZ módosítás:

• Nyolc bizottság helyett csak három 
bizottság készíti elő a testületi előterjesz-
téseket.

• Bizottság tagjai csak képviselők lehet-
nek. (külsős bizottsági tagság megszűnt)

• Képviselő csak egy bizottságnak lehet 
elnöke, vagy tagja.

• Tanácsnoki rendszer megmaradt, de 
tanácsnokok ezért tiszteletdíjban nem 
részesülnek. Határozat a Polgármesteri 
Hivatal létszámleépítéséről és az intéz-
ményekben bevezetendő takarékossági 
intézkedésekről. Mindezt figyelembe 
véve frakciónk összeállította költségve-
tési javaslatát, melyet elküldött a Polgár-
mester úrnak, frakcióknak, és a testület 
független képviselőinek is. 

Javaslatainkat meg sem tárgyalták, s 
az egyeztetés a város költségvetésének 
előkészítésénél sajnos elmaradt. Így tu-
lajdonképpen a hatalmon levő FIDESZ, 
Lokálpatrióta frakció akarata érvényesült 

a 2009.02.26-i testületi ülésen elfogadott 
költségvetésben. 

2. Frakciónk költségvetési javaslata az 
alábbi volt: 

• A januári testületi ülésen elfogadott, 
s megvalósuló felhalmozási és tőke jel-
legű bevételeket útépítésre, beruházási 
hitel tőke törlesztésére, óvodai férőhely 
bővítésére fordítsuk. Ez azt jelenti, hogy 
a tervezett ingatlan-eladásokból befolyó 
bevétel  kizárólag az itt megfogalmazott 
hosszú távú fejlesztésekre legyen fordít-
ható.

• Az elfogadott takarékossági intézke-
dések figyelembe vételével, az intézmé-
nyek zavartalan működése mellett, belső 
átcsoportosítással a tervezettnél fordít-
sunk többet az ifjúsági kulturális és sport 
programokra.

• Költségvetésben – bevételi és kiadási 
oldalon egyaránt – szerepeltessük a pá-
lyázatokon elnyert közel 780 millió forintot 
is. Mivel fenti – lényegi – javaslatainkat a 
költségvetés nem tartalmazza, a költség-
vetés nem felel meg várospolitikai elkép-
zeléseinknek.

3. Az itt megfogalmazottakon túl - a 
februári testületi ülésre beterjesztett - az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló Rendelet módosításában a korábbi 
megállapodással ellentétben szerepel:

• Külsős bizottsági tagnak járó tiszte-
letdíj.

• Több bizottságban résztvevő illetve bi-
zottsági elnök és más bizottságnak tagja 
képviselő tiszteletdíj kiegészítése.

• Tanácsnokok tiszteletdíj kiegészítése
A fentiekkel nem tudunk egyetérteni 

– ezért a frakció nem fogadta el a beter-
jesztett költségvetést.

Összegezve: A város érdekében ja-
nuárban kialakult egyeztetések, együtt 
gondolkodás csak egy hónapig tartott. 
MIÉRT???  Mégiscsak  igaz az az állí-
tás, hogy addig van szükség az ellenzék 
szavazataira, amíg a népszerűtlen dön-
tések meghozatalában együtt szavaz a 
többséggel? Mi komolyan gondoltuk a 
konstruktív munkát a város érdekében. 
Ismét naivak voltunk!

DR. GERŐNÉ, LADÁNYI ANNA ELNÖK

MSZDP DUNAKESZI SZERVEZETE

1. A költségvetés kimunkálása és elfo-
gadása során már nem volt érezhető az 
egységes akarat. Emlékezetem szerint 
volt már példa a közelmúltban egyszer, 
hogy összhang alakult ki a költségvetés 

elfogadásakor, de ott is csalódások érték 
az MSZP frakciót évközben a kivitelezé-
sek alkalmával. Már tíz éve csak görgetjük 
magunk előtt az adósságot, és ez nem 
mutat javuló tendenciát, sőt aggodalomra 
ad okot. Különösen szomorú vagyok a te-
kintetben, hogy ismételten kiskaput nyitot-
tunk a működési szabályzatunkba annak, 
hogy díjazást kapnak tanácsnokaink, és 
lehetőség van külső bizottsági tagságra is. 
Még meg sem száradt a tinta egyöntetű 
ellen határozatunkon, amiről írtam is az 
előző lapszámban, már is változtattak rajta 
a településünket vezető képviselőink. 

2. A város költségvetése a hiányokat 
nem orvosolja. Az MSZP csak egyen-
súlyban lévő vagy pozitív költségvetési 
mérleget tud támogatni, mínuszosat nem. 
Véleményem szerint nem járható az az út 

sem, hogy csak az önkormányzati vagyon 
eladása és annak működési célokra való 
felélése legyen a megoldás. Ha már el kell 
adni megmaradt ingatlanainkat és földjein-
ket, akkor azt kizárólag fejlesztési célokra 
szabad fordítani. 

3. A költségvetés elfogadása előtti vitá-
ban javasoltam, hogy a pályázati alapun-
kat egy komolyabb pénzügyi csomaggal 
töltsük föl, hiszen lesznek még nagyon jó 
pályázati lehetőségek, kár lenne lemarad-
ni róluk. Ilyenkor a várost vezető képvise-
lőtársaim mindig kételkednek ezekben a 
lehetőségekben, így ezek a javaslataim 
is kimaradtak a költségvetésből. Pedig 
ebben a ciklusban is nyertünk már el közel 
egy milliárd forintot csatornafejlesztésre, 
óvodabővítésre és sorolhatnám még. Ha 
nem teszünk félre pénzt, akkor lesza-

kadunk, megállunk a fejlődésben.  Nem 
tanácsnokoknak és képviselőknek kellene 
a tiszteletdíját bizton kifizetni, hanem a kö-
zösséget támogató fejlesztési feladatokra 
kellene pénzt elkülöníteni. Szerettem volna 
még, ha magasabb összeggel támogatjuk 
a rendőrséget, a MÁV ovit, a Művelődési 
Házat. Külön kértem, hogy a gazdasági vi-
lágválságot figyelembe véve, egy sürgős-
ségi gyors segélyt tegyünk félre arra az 
esetre, ha a városunkban élők munkájukat 
vesztik és ez által a banki hiteleiket átme-
netileg, nem tudják fizetni. Sajnos ezek az 
indítványaim sem nyertek teret. Tanulnunk 
kell még a valós együttműködést és az 
együtt gondolkodást. E tekintetben is van 
feladatunk bőven. 

PÓCZIK ANITA ELNÖK

MSZP DUNAKESZI SZERVEZETE

Az idei évben 4 milliárd 655 millió 597 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással gazdálkodhat Dunakeszi városa – döntöttek 
a település önkormányzatának képviselői hosszas vita után, 16 igen szavazattal.

A Dunakeszi Polgár Szerkesztősége márciusi lapszámában arra kereste a választ, hogy a képviselő-testületben helyet foglaló 
pártok vezetői hogyan vélekednek a város 2009. évi költségvetéséről. Összeállításunkban azon szervetek véleményét közöljük, 
melyek válaszukkal megtisztelték Dunakeszi választópolgárait. (A szerk.)
  
1. A képviselő-testület az év elején példaértékű összefogással állt ki a város jövőjét meghatározó takarékossági intézkedések 
bevezetése mellett. Ön szerint ez az egységes akarat érvényesült-e a költségvetés előkészítése, kimunkálása során?
 
2. Véleménye szerint az elfogadott költségvetés milyen garanciát jelent a város kiegyensúlyozott működéséhez? Az Önök szakmai 
elképzeléseit, várospolitikai törekvéseit milyen arányban tartalmazza az elfogadott költségvetési rendelet?
 
3. Milyen szempontok vezérelték Önöket, ha igen-t mondtak, és milyen megfontolások alapján voksoltak nem-mel a város költ-
ségvetésére?
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1. A takarékossági intézkedések 
kapcsán örültem, hogy az önök újsá-
gának októberi számában megjelent 
cikkem - amely akkor vad kirohaná-
sokat váltott ki, és ezekre írt válaszo-
mat nem jelentették meg - nem volt 
hiábavaló, és talán kicsit megkésve, 
de lesz valami eredménye. A januári 
együttműködés jelezte nyitottságun-
kat a város érdekében történő ösz-
szefogásra. Ezzel szemben a koráb-
bi évekhez hasonlóan, semmi nem 
változott a költségvetés tárgyalásá-
nál, hiszen előzetes megbeszélések 
nem voltak, sőt az általunk benyújtott 
módosító javaslatok sem kerültek 

egyeztetésre. Példátlan az is, hogy a polgármester a módosításokról úgy 
szavaztatott mintha csak további egyeztetés tárgyát képeznék, majd ezután 
szavaztatott a költségvetés egészéről. 

 
2. Néhány általunk korábban is szorgalmazott, de csak a gazdasági vál-

ság által kikényszerített takarékossági intézkedés részben megvalósult, de 
ez a folyamat is lelassult, pedig lenne még jó pár terület, ahol szükséges és 
lehetséges volna a megtakarítás, amit aztán az itt lakók életkörülményeinek 

javítására fordíthatnánk. A költségvetés semmilyen garanciát nem jelent a 
város számára, hiszen már most sem a valóságot tartalmazza. Javaslataink-
kal megpróbáltuk ezt a hiányosságot is pótolni, de ez sem talált visszhangra.  
Évközben majd jönnek sorra a különböző módosítások, amelyek ötletszerűen 
egy-egy kívánságot kielégítve módosítják a költségvetést. Így nem lesz ne-
héz jövőre azt mondani, hogy (túl?) teljesítették a 2009-es költségvetésben 
foglaltakat.

 
3. A költségvetés több hibát is magában rejt, amelyeket - többek között - 

a könyvvizsgálói jelentés is kifogásol. Olyan bevételeket és kiadásokat nem 
tartalmaz, amelyek már nyilvánvalóan láthatóak, ezek például a már március 
2-án megkezdődött ingatlan és gépjármű értékesítéséből befolyó, az ingat-
lanok vásárlására fordítandó és a már elnyert pályázati összegek. Vélemé-
nyünk szerint a költségvetés egész struktúrája  átalakításra szorul, de ha 
már ez nem történt meg, megpróbáltuk módosító javaslatainkkal jobbá tenni. 
Javasoltuk a bevételek valósághű megjelenítését, illetve az így felszabaduló 
összeget többek között útépítésre, óvodai és bölcsődei férőhelyek növelé-
sére, diáksportra, tehetséggondozásra, egészségügyi alap fenntartására, a 
művelődési ház támogatására, pályázati önrész létrehozására és nem utolsó 
sorban a tartozások csökkentésére kívántuk fordítani. Ezek közül azonban 
egy sem került elfogadásra, így a költségvetési rendeletre csak nemmel sza-
vazhattunk.

DR KISS RÓBERT ELNÖK

SZDSZ DUNAKESZI SZERVEZETE

Lakossági észrevételek

Tesco épül a Malomárok lakópark mellett
Formálódik az északi városnegyed arculata

Sokszor hallani a környező telepü-
lések polgáraitól, hogy a Dunakeszin 
élők igazán szerencsésnek mondhat-
ják magukat, hiszen országosan is 
kiemelkedő a város kereskedelmi el-
látottsága. Korszerű infrastruktúra-há-
lózat, példaértékű oktatási- és egész-
ségügyi rendszer szolgálja a közel 800 
éves település polgárait. A Déli Keres-
kedelmi- és Ipari Parkban letelepedett 
világhírű cégek a magas színvonalú 
ellátás mellett nagyon sok ember szá-
mára biztosítanak munkahelyet is. 

Jól érzékelhető, hogy az ön-
kormányzat tudatos városfejlesztő 
munkájának – no és település kiváló 
geopolitikai adottságainak, a főváros 
közelségének, az M0-ás körgyűrű 
és a Megyeri híd szomszédságának 
– köszönhetően Dunakeszi rendkí-
vül vonzó a beruházók körében. Ki 
ne tudná, hogy az első fecskeként 
megjelent Auchan után milyen vállal-
kozások jöttek Dunakeszire. Hosszú 
a sor, talán elég, ha a legutóbb érke-
zett építőipari és műszaki termékek 
óriás áruházára, a Bauhausra és a 
gyorsétkeztetés megteremtőjére, a 
M Donald’s-ra utalunk. 

Legutóbb pedig az angol keres-
kedelmi óriás, a Tesco találta vonzó-

nak Dunakeszit. 
Amilyen kedvező lehet a majdani 

vásárlók számára az újabb áruház 
megnyitása, olyan bosszantó lehet 

az építkezés közvetlen környeze-
tében élők körében, akiknek el kell 
viselniük a beruházással járó kelle-
metlenségeket is.  

A képviselő-testület február 26-i 
ülésén éppen erről beszélt Molnárné 
Zólyomi Julianna önkormányzati 
képviselő, aki a Tesco építésével 
kapcsolatban megfogalmazott la-
kossági észrevételeket ismertette. A 

Malomárokban és környékén élők 
zajvédőfal és csapadékvíz elvezető 
csatorna építését kérik. Vannak, akik 
azt szorgalmazzák, hogy a Rév úti 

buszmegállótól az áruház bejáratáig 
építsen járdát és aszfaltozza le az 
utat a Tesco. 

– Nyitott ajtón kopogtatnak a 
lakók – mondta megkeresésünkre 
Manhalder Zoltánné, a Polgármes-
teri Hivatal műszaki és településüze-
meltetési osztály vezetője. – Jó hír 
az ott élő lakóközösség számára, 
hogy a beruházás terveiben is sze-

repel a zajvédőfal megépítése. A 
Tesco saját költségén kiépíti a csa-
padék-vízelvezető csatornát, elké-
szül az áruházhoz vezető járda is. A 
lakosság érdekében szorgalmazzuk 
az Alsógödi utca aszfaltozását is – 
mondta az osztályvezető. 

A kora ősszel megnyíló 5 ezer 
négyzetméteres Tesco áruház mel-
lett 2 ezer négyzetméter felületű 
üzletsor épül a Malomárokban. A  ke-
reskedelmi egységhez a 2-es számú 
főútról – új jelzőlámpás csomópont 
kiépítése révén – a Sólyom utcánál 
lehet majd ki- és behajtani.

– A Tesco szomszédságában 
lévő Malomárok lakópark ingatlan-
fejlesztője az új, északi városne-
gyedben élők kulturált kiszolgálása 
érdekében óvoda és iskola építésére 
alkalmas területet adott át az önkor-
mányzatnak. A lakópark – 2. számú 
főúttal párhuzamos – oldalán ke-
reskedelmi és szolgáltató egységek 
építésére alkalmas telkek kerültek 
kialakításra – hallhattuk Manhalder 
Zoltánnétól, aki határozottan jelentet-
te ki, hogy Tesco áruház megnyitásá-
ig a lakosság komfort érzetét javító 
fejlesztések is megvalósulnak. 

(VETÉSI)

Várhatóan a harmadik negyedévben nyit a TESCO



A több tízéves múltra visszatekin-
tő Eudoxia 20 Alapítvány és alapítói 
szoborpark létesítésének tervével 

keresték meg Dunakeszi Város Ön-
kormányzatát – írta szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott levelében Jámbor 
János, aki beszámolt arról is, hogy 
egy elhanyagolt területen, a Pilinsz-
ky utca lezárt szakaszán térkővel, 

díszkővel burkolt, zöldterülettel kom-
binált szoborparkot szeretnének lét-
rehozni.   

A szerző levelét így folytatja: „A 
szoborparkon sétány vezetne majd 
át, amely mellett szobrok élő zölddel 
váltakoznának. A sétány második fe-
lén szoborfülkékkel ellátott fal mellett 
vezetne majd az út, ahol dombormű-

vek és kisméretű szobrok lennének 
majd kiállítva.

A szoborpark az alapítvány saját 
forrásaiból létesülne, amelyet ado-
mányok egészítenének ki.

Az alapítvány egyik önelszámoló 
egysége a Boldogasszony Művészeti 
Egylet gondozná a szoborparkot ki-
egészítve az általa kezelt képzőmű-

vészeti gyűjteményt egy szabadtéri 
kiállító hellyel.

A Boldogasszony Művészeti Egy-
let a Dunakeszin folyó művészeti 
képzést kívánja teljesebbé tenni zárt 
és szabadtéri kiállító helyeivel és a 
változatos tematikájú vándor kiállí-
tásaival.”
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Dunakeszi város Önkormány-
zata szomorúan, egyben felhá-
borodva vette tudomásul azokat 
a támadásokat, amelyeket Ma-
gyarországon a kisebbségek ellen 
követtek el az utóbbi hónapokban. 
Kinyilvánítjuk, elítélünk minden 
olyan jelenséget, amely honfitár-
saink között vallási, faji, etnikai, 
nemzetiségi hovatartozásuk alap-
ján különbséget tesz, amely során 
kisebbségeink ellen fizikai, vagy 
verbális agresszió valósul meg. 
Meggyőződésünk, hogy korszerű, 

21. századi, européer államot csak 
akkor tudunk építeni, ha tisztelet-
ben tartjuk a kisebbségek jogait, 
ha óvjuk, ápoljuk azok kultúráját, 
ha segítünk megőrizni identitá-
sukat. Úgy véljük, kisebbségeink 
elválaszthatatlan részei az egyete-
mes magyarságnak, nélkülük nem 
lenne teljes városunk, Dunakeszi, 
hazánk, a Magyar Köztársaság.

A fenti nyilatkozatot Asztalos 
Armand szocialista önkormányzatai 
képviselő ismertette a képviselő-
testület 2009. február 26-i ülésén.

MEGÚJULT A VÁROS HONLAPJA

Szoborpark Dunakeszin
Szoborpark létesítésének előkészítését kezdték meg az Eudoxia 20 Alapítvány alapítói

Nyilatkozat

Korszerű, a 21. század igénye-
it kielégítő, megújult városi honlap 
biztosítja Dunakeszi polgárai és az 
érdeklődők számára az online kap-
csolatot a világhálón. A képviselő-
testület február 26-i tanácskozása a 
megújult városi honlap bemutatásával 
vette kezdetét. Dióssi Csaba alpolgár-
mester rövid áttekintést adott a széles 
körű és rendkívül igényes szakmai 
előkészítő munkáról. Az alpolgármes-
ter elmondta, hogy az átalakult, a ko-
rábbinál jóval több szolgáltatást nyújtó 
városi internetes portál a lakosság és 
a vállalkozók számára egyaránt kiváló 
tájékozódási lehetőséget kínál. A fej-
lesztést végző Dunaweb Szolgáltató 
Kft.-vel nagyon kedvező megállapo-
dást sikerült létrehozni. A váci céggel 
hosszú távú együttműködést tervez 
a városi önkormányzat – mondta az 
alpolgármester. Dióssi Csaba köszö-
netet mondott a megújult arculattal és 

gazdag tartalommal megjelenő www.
dunakeszi.hu. website előkészítésé-
ben aktív szerepet vállaló Dr. Illés Me-

linda jegyzőnek, Juhász Ádámnak, a 
polgármesteri hivatal munkatársának 
és Csoma Attilának, a Kölcsey Fe-

renc Városi Könyvtár igazgató-helyet-
tesének.  

Flamich Péter, a Dunaweb Kft. 
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 
10 éves gyakorlattal rendelkeznek az 
önkormányzati honlapok készítésében 
és működtetésében. A tapasztalatok 
birtokában olyan korszerű adminiszt-
rációs rendszert dolgoztak ki, amely a 
város internetes kapujaként hiteles és 
gyors önkormányzati és aktuális infor-
mációkat biztosít a dunakeszi polgárok 
és más látogatók számára. Példaként 
mondta el, hogy letölthetőek a lakos-
ság ügyintézést gyorsító beadványok, 
a helyi építési szabályzat. 

A www.dunakeszi.hu az önkor-
mányzati információk mellett a helyi 
intézmények, vállalkozások ismer-
tetőjével, ingyenes apróhirdetéssel, 
programokkal, nevezetességekkel, 
várja látogatóit. Érdemes klikkelni…

(VETÉSI)
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– Képviselő úr! Mint a sajtóból 
megtudtuk, az MSZP megyei El-
nöksége döntött a Pest megyei 3. 
számú választókerület – amelynek 
jelenleg ön az országgyűlési kép-
viselője – szocialista párt képvi-
selő-jelöltjéről, Fábry Béla úr sze-
mélyében. Hogyan kommentálja a 
hírt? – kérdeztük Tóth Andrást, Du-
nakeszi országgyűlési képviselőjét.

– Kaptam egy e-mailt, az egyik 
barátomtól, amelyben felhívta a fi-
gyelmemet az egyik fóti hírportál 
cikkére. Ez hozta le február 27-én 
gyorshírként a döntést. Sem a jelö-
lési folyamat során, sem a döntés-
hozatal előtt az MSZP megyei, vagy 
választókerületi testületei részéről 
senki nem beszélt velem, képviselői 
munkámat nem értékelte, s arról sem 
tájékoztatott, hogy kit javasolnak kép-
viselő-jelöltnek. Amikor szóvá tették 
választókerületi párttagok, hogy a 
jelöltállítás során miért nem élhettek 
a párttagokat megillető javaslattételi, 
majd a döntésben a részvételi joggal, 
a választókerületi társulás informá-
lis vezetője cinikusan megkérdezte: 
„Miért? Nem mindegy, hogy 26-0-ra, 
vagy 26-2-re győz a Béla”? 

– Ön két alkalommal – 2002-ben 
és 2006-ban – is elnyerte az egyé-
ni mandátumot, a Fidesz jelöltjét 
maga mögé utasítva. Olyan jól áll 
az MSZP, hogy a kipróbált és sike-
res képviselőit lecserélheti?

– Erre a kérdésre azok tudnak 
válaszolni, akik a javaslatot tették, s 
akik tudják, hogy az MSZP-n belül a 
politikai bizalmat miért vonták meg 
tőlem. Egyébként Fábry Béla úr is 
kipróbált jelöltje az MSZP-nek, eddig 
kétszer indult polgármesterjelöltként, 
s mind a két alkalommal vereséget 
szenvedett. Legutóbb éppen most, 
január 25-én a fóti időközi polgár-
mester-választáson egy nem túl is-
mert fideszes jelölt verte meg kéthar-
mad-egyharmad arányban. Fábryék 
méltatlan stílusú kampányban vettek 

részt, a választás után kicsinyes jogi 
vitákba bonyolódtak, így még azok 
is elfordultak tőlük, akik egyébként 
baloldali érzelműek.

– Mit kíván tenni ezek után? Mi-
lyen lépéseket tervez?

– Nyilvánvaló, hogy a ciklus végé-
ig folytatom a képviselői munkámat, 
szolgálom a választókerület lakóinak 
érdekeit, erre kötelez a választópol-
gárok bizalma és az emberi tisztes-
ség. Ugyanakkor egy demokratikus 
párttól elfogadhatatlan eljárásmód 
és munkastílus ellen tiltakozásul 
március 3-án megváltam az MSZP-
től. Húsz évig voltam tagja ennek a 
politikai közösségnek, mindenkor 
becsülettel szolgáltam. Amit a me-
gyei pártvezetés Szabó Imrével az 
élen 2006 óta képviselt a 3. számú 
választókerület botrányos ügyeiben, 
azzal közösséget vállalni nem kívá-
nok. Jellemóriásokhoz méltóan min-
denkor, halált megvető bátorsággal 
választják a biztos többséget. Akár 
igaza van a többségnek egy-egy 
ügyben, akár nincs. Egy a lényeg, 
csak nehogy a kisebbségbe kerül-
jenek. Ez az ő erkölcsi alapállásuk. 
Azért támogatták és támogatják azt 
a csoportot a választókerületben – 
részben azonosíthatatlan szerveze-
tekre, részben hamis átigazolásokkal 
elővarázsolt párttagokra támaszkod-

va –, melynek köszönhetően biztos 
többséget tudnak produkálni.

– Képviselő úr! Nem gondolja, 
hogy önből most egy sértett em-
ber beszél?

– Egyáltalán nem. Egészséges 
erkölcsi érzékű embernek tartom 
magamat, és tisztában vagyok azzal, 
hogy egy közéleti ember vereséget 
szenvedhet és megvonhatják tőle a 
bizalmat. Ez része a demokratikus 
szabályoknak. Egy tisztességesen 
lefolytatott, de adott esetben kedve-
zőtlen döntést tudomásul kell venni. 
De méltatlan eljárások, becstelen 
praktikák és a politikai alvilágra jel-
lemző módszerek elfogadására vagy 
elviselésére jó érzésű emberként 
nem vállalkozhatok. Nos, ezért hagy-
tam ott az MSZP-t.

– A szocialista frakcióból átül a 
függetlenek közé?

– Nem. Továbbra is a szocialista 
frakcióban végzem a munkámat a 
választópolgároktól kapott felhatal-
mazás alapján. Rám nem jellemző, 
hogy cserbenhagyjam azokat, akik 
megtiszteltek bizalmukkal.

A kialakult helyzettel kapcsolat-
ban megkérdeztük Szabó Imrét, az 
MSZP Pest megyei elnökét. 

- Az MSZP egy demokratikus 

párt, nálunk nem az országos, vagy 
a megyei elnök jelöli ki a választóke-
rületi képviselő-jelöltet. A kezdemé-
nyezés és a döntés joga is a helyi 
szervezet kezében van. A megyei 
elnökség a helyiek jelölését vélemé-
nyezi. A választókerület döntéshozó 
fóruma Fábry Bélát javasolta, akinek 
a személyével a megyei elnökség 
egyetértett. 

Tóth András nyilatkozatában ol-
vasható megjegyzésre - mely szerint 
képviselő úr nem tud közösséget 
vállalni a 3. sz. választókerületben 
kialakult helyzettel - az a válaszom, 
hogy ha valaki, akkor ő semmiképp 
sem viselkedhet ebben az ügyben 
előkelő kívülállóként. 2006-ban a ma 
ellene szavazók támogatásával lett 
országgyűlési képviselő. Az azóta 
eltelt időben a helyi események, fo-
lyamatok aktív vezetőjeként részese 
volt azoknak. 

A megyei elnökség az országos 
alapszabálynak, a megyei SZMSZ-
nek megfelelően járt el. A választó-
kerület országgyűlési képviselőjének 
és vezetésének politikai felelősségét 
nem tudjuk átvállalni – nyilatkozta la-
punknak Szabó Imre, az MSZP Pest 
megyei elnöke.

VETÉSI IMRE

k ö z é l e t

Pártja nem indítja a 2010-es választáson

Tóth András országgyűlési képviselő kilépett az MSZP-ből
Szocialista „nagybölények” estek el Pest megyében

Több ismert szocialista politikust is hátrahúznak jövőre Pest megyében: Tóth András volt titkosszolgálati 
államtitkár helyett a fóti alpolgármestert, Gál Zoltán volt belügyminiszter helyett pedig Székely Tamás je-
lenlegi egészségügyi minisztert indítják az egyéni körzetekben. Gál önként lép hátra, Tóth viszont szerette 
volna, de nem kapott bizalmat. A váci Bóth János sem indul újra saját, elnyert körzetében,  aki „csak” 
polgármester-jelöltként száll ringbe – írta március 6-án a Népszabadság. 

9Dunakeszi Polgár
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A régi-új Pavilon

Most viszont arról számolha-
tunk be, amit tulajdonképpen min-
denki lát, aki a vasútállomás felé 
közlekedik, hogy áll a régi-új Pa-

vilon s tábla hirdeti, hogy az épü-
letben kialakított lakások eladók. 
A közelmúltban megtörtént a mű-
szaki átadás, az épület tulajdono-
sa és működtetője, a Pavilon 1898 
Kft. megkapta a használatbavételi 
engedélyt, de ami várostörténeti 
szempontból fontosabb, a külalak-
jában az egykor kétszintesre em-
lékeztető, most öt szintre bővült 
épület szinte második Pavilonként 
kezdi el új funkciójának betöltését.

A régi Pavilon már 2003-ban 
életveszélyes volt, tudtuk meg 
Greifensteinné Csernák Mariann-
tól, a polgármesteri hivatalban. 
Készíttettek szakvéleményt az 
esetleges állagmegóvásról, ám sta-
tikailag annyira rossz, gyakorlatilag 
használhatatlan állapotban volt, 
hogy lehetetlen feladatot jelentett 
volna a felújítása. Mivel a tulajdo-
nos mindenképpen a hasznosítás-
ra törekedett, így megállapodás 
történt arról, hogy a régi épületet 
lebontják, ám helyette külalakjában 

a Pavilont idéző újat építenek. 
Rada István építészmérnök 

1979-89 között a Pest megyei Ter-
vező Vállalatnál dolgozott, mint 

tervező, s elmondta, hogy egyik 
kollégája a vállalat megbízásából 
már 1983-ban készített egy tanul-
mánytervet, ám már akkor nyilván-
való volt, hogy alapos felújításra 
lenne szükség. Rada István egy 
évvel korábban költözött Dunake-
szire, s azért is figyelt fel erre a 
tanulmánytervre, mert érdekelni 

kezdte a város története. S amikor 
már a városi költségvetési üzem-
ben dolgozott, ismét felmerült a 
Pavilon témája, így 1989-90-ben 
többször is járt az épületben, ahol 
akkoriban tanácsi bérlakások vol-
tak s még üzemelt az étterem, de 
a rossz műszaki állapot miatt már 
sejteni lehetett a jövőt.

Végül is Tóth Sándor, aki a 
már kiürített épületet megvásárol-
ta, megkereste őt, hogy készítsen 
terveket a Pavilon megújítására. 
Egyébiránt Rada István tervei 
alapján újították fel az egykori 

Petőfi Sándor Művelődési Házat 
is, és nagy szakmai ambícióval 
kezdte el a Pavilon újbóli tanulmá-
nyozását. Pincétől a padlásig vé-
gigfényképezte az épületet, szinte 
minden zugát feltérképezte s így 
derült ki végül, hogy csak a bon-
tás jöhet számításba. A tervezés-
hez stílustanulmányokat készített, 
hogy a lehetőségek szerint maxi-
málisan emlékeztessen az új épü-
let a régire, ami hivatalosan nem 
állt védelem alatt, de várostörté-
neti szempontból a közfigyelem 
része volt. A régi lakások négy és 

fél méteres belmagasságúak vol-
tak, így az eredeti két szint helyett 
négy szinten alakítottak ki a mai 
igényeknek megfelelő több mint 
harminc, kisebb-nagyobb alapte-
rületű lakást. 

A kivitelező, az ÉPSZIG-B Kft., 
szép munkát végzett, jegyezte meg 
Tóth Sándor, a már említett Kft. 
egyik tulajdonosa, amikor megnéz-
tük a Pavilon belső kialakítását. 
Tetszetős lépcsőház, letisztult, szép 
formák, derűs, világos színek együt-
tese teremt harmóniát a majdan itt 
lakók számára. Bár a jelenlegi vál-

ságos gazdasági helyzet visszave-
tette a lakásvásárlási kedvet, a tu-
lajdonos mégis bizakodó: a lakások 
előbb-utóbb mind gazdára találnak, 
s új fejezet kezdődhet a régi-új Pavi-
lon történetében. A régmúltra pedig 
a Polgármesteri Hivatal szándéka 
szerint, egy emléktábla emlékezteti 
majd a közönséget.

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE ÉS 
RADA ISTVÁN ARCHÍVUMA

Szinte napra pontosan két esztendővel ezelőtt hatalmas marko-
lógépek jelentek meg a Pavilonnál és kezdetét vette az 1898-ban 
épült, s Alag történetének egyik meghatározó fejezetét szim-
bolizáló ház bontása. Szívszorító látvány volt napokon át látni, 
mint tűnik el a múlt egy darabja és sokan kérdezték szorong-
va, vagy éppen indulatosan: miért volt erre szükség, vajon egy 
újabb bevásárlóközpont lesz a helyén? Vagy éppen semmi? Rada István

Tóth Sándor
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Az év vállalkozója:
Balogh Péter

Több százezer forint a városi utak kátyúzására

A zord tél sok kárt tett az utakban
Ignácz György: Megoldást a meleg aszfaltozás jelenti

Lőrincz József autószerelőnél 
tanulta a szakmát, akinek a Fóti 
úton, a Fenyves után volt a műhelye. 
Itt karosszérialakatosként dolgozott 
egy évig, majd több helyen is kipró-
bálta a szakmát. Később úgy dön-
tött, hogy saját lábára áll, a maga ura 
akar lenni és kiváltotta az ipart. 1981-
től lett vállalkozó, 2-3 emberrel dol-
gozott sokáig. Szép lassan felépítet-
te a műhelyt a Fő úton. Huzatópadot 
vett, ponthegesztőgépet, és folya-
matosan beszerezte a szükséges 
szerszámokat és eszközöket. Nem-
régen új kerítést épített, igyekszik 
folyamatosan szépíteni a műhely 

környezetét. Most nehezebb idők 
járnak, és egy alkalmazottja van. 
Jelenleg kevés a munka, így nekilát-
tak az új műhelyajtók készítésének. 
Balogh Péter minden típusú autó 
javítását vállalja. Egyébként szerző-
dése van a biztosítókkal is. Ha vala-
ki ide hozza a karambolos autóját, 
ő elintézi a kárbejelentést, a kárfel-
vételt, megjavítja az autót, elviszi a 
fényezőhöz, lefújatja, a tulajdonos 
tehát teljesen készen kapja vissza 
az autót.

34 éve nős, két nagy fia van, 24 
és 27 évesek. A kisebbik még egye-
temre jár, a nagyobbik szusi sza-

kács a Westendben. 30 éve, amióta 
iparos, részt vettek a Vállalkozók 
Bálján, talán néhány évet kivéve, 
amikor elutaztak. Balogh Péter, 
mint vezetőségi tag több bál szer-
vezésében is részt vett. Véleménye 
szerint a bálok mindig jól sikerültek, 
a jó zenekarok mindig jó hangula-
tot teremtettek, sokan szeretnek 
táncolni, különösen a fiatalabbak. 
Mindig gondoskodnak színvonalas 
műsorról, hogy szórakoztassák a 
közönséget, általában egy-egy ne-
ves művészt kérnek fel. Tavaly Südi 
Iringó táncos volt a vendég, idén Ke-
resztes Ildikó színész, énekes. Álta-

lában svédasztalos vacsora van. A 
vállalkozók kisebb társaságokban 
érkeznek, pl. Horváth Józsefék a 
HÉFAL Kft-től, ők Tóth Györgyékkel 
és Lucza Vilmosékkal alkotnak egy 
asztaltársaságot. Sokat dolgoznak 
a bálok sikeréért Nógrádi Péterrel, 
Margittai Edittel, és más kollégák-
kal. Ma már úgy látszik, a 12.000 
Ft-os belépő soknak bizonyul, de 
a rendezvény költségeihez ennyire 
szükség van. Természetesen na-
gyon örül az Év Vállalkozója cím-
nek, és köszöni iparostársainak a 
szavazatokat.

CSONKA MÁRIA

Balogh Péter autószerelő az idén 76. alkalommal megrendezett Vállalkozók Bálján 
kapta meg az Év Vállalkozója kitüntető címet. A kitüntetés értékét növeli, hogy azt az 
Ipartestület tagjai, vállalkozó társai szavazatai alapján nyerte el. Balogh Péter 1975 óta 
lakik Dunakeszin. 

Dunakeszi több utcájában is ki-
sebb-nagyobb veszélyt okoznak az 
autósokra leselkedő kátyúk. Ez ellen 
emelte fel szavát a képviselő-testület 
február végi ülésén Kliment Géza ön-
kormányzati képviselő, aki a hosszú 
hetek óta rendkívül kritikus állapotban 
lévő Bajcsy-Zsilinszky út mielőbbi 
helyreállítását szorgalmazta. Az utak 
minőségéről, a sáros, havas földútról 
felhajtó autósok nehézségeiről pedig 
Bisztrai Tibor alagi képviselő szólt, aki 
azt viszont megelégedéssel fogadta, 
hogy újabb utcák aszfaltozására nyert 
pályázati forrást a város. 

- A képviselőkhöz hasonlóan a la-
kosság részéről is számos bejelentés 
érkezett a kátyúk miatt – tájékoztatott 
Ignácz György, a Polgármesteri Hivatal 
műszaki és településüzemeltetési osz-
tályvezető főtanácsosa. – A hosszú, 

zord tél jelentős kárt okozott az utak 
állapotában. A legnagyobb problémát 
a Bajcsy-Zsilinszky úton, egy ötven 
méteres szakaszon elterülő, ám annál 
veszélyesebb „kátyú kráter” okozza az 
autósoknak. A balesetek és a műszaki 
károk megelőzése érdekében a Tán-
csics utca végénél, Útfelfagyás! – tábla 
figyelmezteti a veszélyre a közlekedő-
ket az állami kezelésű úton. A Magyar 
Közút Kht. területileg illetékes szakem-
bereinél állandóan szorgalmazzuk a 
Bajcsy-Zsilinszky út mielőbbi kijavítá-
sát, de be kell látnunk, hogy a megye 
kiemelt úthálózatai elsőbbséget élvez-
nek a hideg aszfaltozásban – mondja 
tényként. 

Az önkormányzat több százezer fo-
rintot költ a városi utak kátyúzására, de 
így is előfordul, hogy a változó mélysé-
gű és szélességű gödrök kárt okoznak 

a gépjárművekben. Bizonyítja ezt, hogy 
négy magánszemély tett bejelentést 
kátyúkár miatt a városházán. 

A szakember szerint a megoldást 
a meleg aszfaltozás jelenti majd, ha 
beköszönt az enyhe időjárás. – De ad-
dig sem várunk tétlenül – nyugtat meg 
Ignácz György. – Az Önkormányzat 
kezelésében lévő városi utak kátyú-
zását ezekben a napokban is végzik 
a Közüzemi Kft. munkatársai. A munka 
ütemét azonban megtöri, hogy a hideg 
aszfaltot sem könnyű beszerezni, több 
napot is várni kell rá. A balesetek meg-
előzése érdekében a legforgalmasabb 
városi utak javítására koncentrálunk: 
a Széchenyi és a Kossuth Lajos út ta-
lálkozásánál, az Alagi majori utcában, 
a Barátság út több pontján, az Iskola 
utcában, a Tőzegtóhoz vezető úton 
kátyúznak, hogy csak néhányat emel-

jek ki – sorolja egy szuszra a kritikus 
utcákat. 

A kátyúk szlalomozása közben 
sok minden jut az eszünkbe, de talán 
az a legfontosabb, hogy a helyzetnek 
megfelelően közlekedjünk, vigyázzunk 
egymásra és a négy keréken guruló 
„paripáink” épségére, s bizakodjunk, 
mielőbb beköszönt a jó idő…

VETÉSI IMRE

A Magyar Közút Kht. ügyeletes szóvivőjétől szerzett információink szerint idén több mint 20 %-al, 91 ezer tonnával emelkedett az utak 
síkosságmentesítésére felhasznált útszóró só mennyisége. Hazánk 30 ezer kilométeres állami közúthálózatán naponta 1000–1500 
kátyú keletkezik, melyeknek csak a felét tudják kijavítani azonnal. A jelentések alapján jelenleg 126 ezer kátyút tartanak nyilván.
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Búcsú a farkastól
Aligha tévedünk azzal a merész állításunkkal, 

hogy a magyar színháztörténelemben nincs pár-
ja annak a sikersorozatnak, amit az Uray György 
Színház és Műhely vallhat magáénak. Edward 
Albee Nem félünk a farkastól című darabját az 
1985 novemberi bemutatótól kezdődően az idei év 
február 21-ig bezárólag 117 alkalommal játszották. 
A mű egy idősebb és egy fiatalabb házaspár tagjai 
közt zajló különös szellemi tusa története. A reper-
toárról történt levétel kínálta az alkalmat, hogy be-
szélgessünk az idősebb feleség megformálójával, 
a társulat vezetőjével, Uray Zsuzsával, aki egyben 
az előadás rendezője is.

– Egy picit helyesbítenem kell. A darabot még 
férjem, Uray György, a színház szellemi atyja, lét-
rehozója választotta ki. A Nem félünk a farkastól 
egy zseniális mű, ettől jobb bulvárdarabot én nem 
ismerek, mert műveltségtől függetlenül a nézők 
minden rétegének mond valamit. Majdhogynem 
Shakespeare-i magaslatokig jutott el a szerzője. 
Hogy színre vihessük, felkérte a színház egyik ala-
pító tagját, aki dramaturg is egyben, hogy igazítsa 
át a társulat lehetőségeihez. Aztán 1985 nyarának 
elején megkezdve, bő három hónap alatt, éjsza-
kákba nyúló próbákkal betanultuk a darabot, majd 

novemberben tartottuk meg a bemutatót. Fiatalok 
voltunk, mindent kibírtunk.

A darabbeli férjem, George kiválasztásánál va-
lóságos csoda történt. Az akkori társulatnál erre 
a szerepre nem volt alkalmas személy. Ekkor is-
mertük meg azt a Bezdán Józsefet, aki mind a 117 
előadásban a partnerem volt, s ezzel a darabbal 
lett a társulat tagja. Eredetileg a budai várban egy 
irodalmi színpad tagjaként, mint versmondó lépett 
fel. Színészként soha nem dolgozott, a felkérést 
mégis örömmel fogadta.

– Más dolog előadóművésznek lenni és más 
színésznek.

– Akkor még azt is elmesélem, hogy villamos-
mérnök volt a kenyérkereső foglalkozása, s ma-
radt is mind a mai napig. Józsi a próbák folyamán 
sajátította el a színészmesterséget. Érett színész-
szé. Az egyik országos fesztiválon George meg-
formálásáért színészdíjjal jutalmazták.

– A fiatalabb házaspár megformálói azon-
ban időnként cserélődtek.

– Honey-t kezdetben Langmajer Katalin ját-
szotta, aki ma az önkormányzatnál dolgozik, a fér-
jét, Nicket pedig későbbi férje. A dolog pikantériája 
az, hogy kettejük közt ekkor lobbant fel az a csuda, 
aminek házasság lett a vége.

A következő Nick Nagy Miklós lett, aki most a 
Szabó Magda-darabban a kirurgus alakítója.

A Langmajer Katit váltó Csonka Ibolya egészen 
új színt hozott a társulathoz, hiszen ő nemcsak 
végzett színésznő, de igen tehetséges is. Két esz-
tendeig játszotta ezt a szerepet, míg Kaposvárra 
nem távozott.

Egy kis intimitást is engedjen meg nekem. Zaj-
lott az élet. Színésznők és színészek házasodtak 
és váltak, az egyetlen stabil pontot társulatunknál 
csupán az jelentette, hogy Józsival rendületlenül 
játszottuk az idősebb házaspárt.

Aztán a ’90-es évek elején, férjem halála után 

levettük a repertoárról, s váltásként Agatha Christie 
nagy sikert jelentő Egérfogóját tűztük műsorunkra. 
Több mint 100 előadást ért meg, amikor ettől is el-
búcsúztunk.

Új darabot kerestem, ám Bezdán Józsi nyag-
gatni kezdett, hogy újítsuk fel a Nem félünk a 
farkastólt. Akkor lett Pethő Ildikó a harmadik Honey 
a mostani Nicckel, Rottenhofer Attilával.

– Na itt jön az érdekesség! Szerepe szerint 
önnek hosszan kellett a színpadon lennie. Hogy 
oldotta meg a rendezést?

– Időnként beült valaki és felolvasta a szere-
pem, én pedig kívülről néztem.  Sokat segített, 
hogy tíz év szünet után vettük elő a darabot, mi-
alatt emberileg is, művészileg is tapasztaltabbak, 
sokszínűbbek lettünk.

– Az öregedő, s minden komédia ellenére bol-
dogtalan pár kitartóan marja egymást. A közönsé-
güket alkotó fiatalokat akaratuk ellenére bevonják 
gyilkos játékukba, amelyet Honey egy ideig élvez 
is, de tudata mélyén tiltakozik ellene, hát iszik, 
szinte vedel, míg rosszul nem lesz. Egyedül Nick 
próbál meg kívül maradni. Szikár alkat nemcsak 
megjelenésében, hanem viselkedésében is, s in-
kább karrierje féltése miatt hagyja magát elcsábí-
tani a háziasszonytól.

Sugárzott az előadásból, hogy senkitől nem 
idegen a szerep.

– Kevesen hinnék el, pedig igaz, hogy Lukács 
Bea összesen talán hatszor játszotta Honey-t, de 
ez rengeteg munkánkba került.

KASSOVITZ LÁSZLÓ

PETI SÁNDOR FELVÉTELEI
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A lóverseny a korban két karakteres részre, táborra 
oszlott. Voltak az ún. professzionátus lovasok (jockey), 
akik főfoglalkozásként versenyeztek, így a győzelme-
kért, helyezésekért kapott pénzdíjakból éltek. A másik 
tábor voltak az úrlovasok (az angol „gentleman rider” 
szó szerinti fordítása), akik ezzel szemben kedvtelés-
ből, sportszeretetből lovagoltak. Nekik is szerveztek 
versenyeket, sőt ezeken pénzdíjakat is osztottak, de 
ennek mértéke meg sem közelítette a profi zsokékét, 
csupán a lovas költségeit fedezte. Az úrlovasok általá-

ban két társadalmi rétegből kerültek ki: szép számmal 
akadtak köztük olyan arisztokrata férfiak, akik családi 
neveltetésük folytán kiválóan lovagoltak, esetleg bir-
tokaikon maguk foglalkoztak tenyésztéssel. A másik 
réteg a katonatiszti volt – ne feledjük, a kor hadsereg-
ének egyik alapját a ló adta –, akiknek foglalkozásához 
tartozott a lovaglás, amelyet folyamatosan tökéletesít-
hettek a versenyeken. A két réteg persze gyakran ösz-
szefonódott, mivel az arisztokraták között kedvelt volt a 
katonatiszti pálya, azon belül is elsősorban a lovasság. 
A professzionátus és az úrlovas társaság már a kezdet 
kezdetén jelen volt a magyar lóversenyzésben, egy-
mást támogatva, kiegészítve.

Az Úrlovasok Szövetkezete kimondottan az úrlo-
vas sport támogatására, összefogására jött létre 1890. 
február 3-án a kaposvári megyeháza dísztermében. 
Elnöknek az úrlovas ügy fáradhatatlan képviselőjét 
és a Szövetkezet megálmodóját, Jankovich-Besán 
Gyulát választották. 

A társaság az első versenynapot június 22-én ren-
dezte egy, a Kaposvár melletti Szomajomban kiala-
kított ideiglenes pályán. A hangos siker hatására az 
évben még egy meetinget tartottak november 9-én, 
ezúttal Beniczky Gábor, Pest megyei nagybirtokos 
cinkotai földjein. Ezután jött a Lovar Egylet gáláns 
ajánlata – amelyről korábbi számunkban már szót ej-
tettünk –, így a Szövetkezet Alagon állandó otthonra 
lelhetett.

Az első évek sikerei lendületet adtak a Szövet-
kezetnek és Alagnak is: 1894-ben már 15 napos 

versenyprogram volt a községben, azaz szezonban 
minden második héten tartottak futamokat. Az 1891-
ben felépített pályának azonban voltak hiányosságai 
és a fokozott igénybevétel idővel szükségessé tette 
egy korszerűbb kialakítását is. A lényegében jelenleg 
is álló új pálya a millennium évében, 1896-ban készült 
el, a március 28-ai pályabejáráson mind a hazai, mind 
pedig a nemzetközi sajtó képviselői jelen voltak. Nem 
váratott sokat magára az első verseny sem, erre ápri-
lis 5-én, vasárnap került sor. Az 1300 méteres, találó-
an Megnyitó Versenynek keresztelt első futamot gróf 
Pejácsevich Albert nyerte apja Uzsorás nevű lován. A 
pályához új, kibővített nézőteret építettek, valamint a 
versenytér megközelítése is könnyebbé vált. A Szö-
vetkezet az új pálya megnyitás után kiírta a „Nagy 
Alagi Versenyévadot”, amely négy versenynapból állt, 
és azt a célt szolgálta, hogy a közönséget az új léte-
sítménybe csalogassa.

Ezeken a versenyeken jelentek meg először 
Alagon a bookmakerek, azaz a hivatásos fogadók. 
Ez a fogadási forma Angliából honosodott meg ha-
zánkban. A lényege az, hogy a bookmaker mindig a 
lovak ellen fogad, amely fogadást bárki tarthatja. Szá-
mításának alapja az, hogy mindig csak egy ló nyerhet, 
viszont akár 8-10 is fut, amelyekre fogadhatnak. Így ő 
a nem nyert lovakra tett vesztett fogadásokból ki tud-
ja fizetni a győztesre fogadók pénzét. A bookmaker 
már a verseny előtt megállapítja, hogy az egyes lovak 
ellen milyen téttel fogad, ezt az oddsot kis táblára írva 
közzéteszi. Aki állja a fogadást, az a meghatározott 
oddsok szerint fogadhat a lovakra. Ezeket a fogadá-
sokat a bookmaker könyvbe írja, innen ered a foglal-
kozás neve. Bookmarker csak feddhetetlen előéletű, 
kifogástalan úriember lehetett, mivel a becsületes 
pénzkezelés a munka alapvető része volt. A szakma 
folytatásához emellett nagy kezdőtőke, és a helyze-
tek gyors felismerése is szükségeltetett. 1896-ban 
és az azt követő évadokban csak bemutató jelleggel 
szerepeltek bookmakerek Alagon, de 1900-tól már 
minden versenyen lehetett ilyen fogadásokat kötni. 
Mindezek hatására az érdeklődők száma is megnőtt, 
és a nagyobb forgalom még több verseny kiírását en-
gedte még nagyobb díjazások mellett. 1896-ban 16, 
1897-ben és 1898-ban 21-21, egy évvel később pedig 
már 23 versenynapot rendeztek Alagon.

Az Úrlovasok Szövetkezete tehát egyre komo-
lyabb súlyt vállalt a magyar lóversenyzésben, sőt az 
alagi versenyek mellett kiegészítő jelleggel rendeztek 
futamokat más vidéki pályákon is: a nyári időszakban 
Siófokon volt verseny először egy, majd két, később 
5-6 napon is egy évben. 1897-ben a Szövetkezet át-
vette a feloszlott Reiter Clubtól a pozsonyi pályát is, 
ahol szintén rendezett úrlovas küzdelmeket. Az ottani 

versenyek központjában a Pozsonyi Nagy Akadály-
verseny állt, amely a koronázó városnak is megad-
ta a kellő tekintélyt a hazai lóversenyporondon. A 
Szövetkezett kísérletet tett a tátralomnici versenyek 
meghonosítására is: nyaranta kirándulóvonatok vitték 
a közönséget a Tátrába, ahol festői környezetben 
futottak a lovak. Ezekre a vidéki versenyekre lénye-
gében ugyanaz a mezőny látogatott el, mint amelyik 
Alagon futott rendszeresen, tehát elmondhatjuk, hogy 
az alagi lovak a történelmi Magyarország több pályá-
ján megfordultak. A tátralomnici próbálkozás azon-
ban mindössze öt idény élt meg, mert bár a fogadók 
nagyon kedvelték ezt a kirándulást, a nagy távolság 
miatt óriási volt a Szövetkezet vesztesége a verse-
nyeken, és az istállókat is megterhelte a felvidéki út.

Az Úrlovasok Szövetkezete ennek ellenére fo-
lyamatosan fejlődő társaság volt, és ez elsősorban 
az elnöknek, Jankovich-Besán Gyulának volt kö-
szönhető, ezért róla egy kicsit bővebben szólunk. 
Jankovich-Besán egy somogyi földbirtokos volt, aki 
szenvedélyesen szerette a lovakat. Kitűnő kocsihajtó 
hírében állt, és öreglaki birtokán maga is tenyésztett. 
A versenyben inkább a szórakozás érdekelte, mint a 
győzelem. Sohasem fogadott, és sohasem adott be 
óvást. Ha egy lova bár nyerésre állt és mégsem el-
sőnek futott át a célon, nem haragudott érte. Telivéreit 
nagyon szerette, óvta, ha az egyik a legkisebb sérü-
lést mutatta, nem engedte tréningbe, inkább vissza-
irányította a ménesbe. Viszont a legkisebb futamgyő-
zelemnek is nagyon tudott örülni, főleg ha az úrlovas 
versenyen volt. A legjobb lovait Alagon tartotta, ahol 
a Geist-lovakkal állandó versengésben volt a legjobb 
istálló címért. Sportszeretete, ügybuzgósága nagy 
segítségére volt az úrlovas ügynek. Amikor 1901-ben 
bő tíz év után Jankovich-Besán Gyula visszalépett 
az elnökségtől, egyúttal egy sikeres évtized után kö-
szönt le. Utódja régi munkatársa, Inkey Antal lett, aki 
a kezdetektől segítette a Szövetkezet munkáját. De 
ne szaladjunk ennyire előre, erről a korszakról majd 
később szólunk.

A következő számban a pálya mellett folyamato-
san szépülő Alag fejlődését figyeljük.

CSOMA ATTILA

HELYTÖRTÉNÉSZ

Cikksorozatunk márciusi számát teljes egészében az Úrlovasok Szövetkezetének 
szenteljük, amely 1891-ben használatra kapta az új alagi lóversenyteret a Magyar 
Lovar Egylettől.

Alag centenárium III.

Az úrlovasok
szövetkezete
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A teljesség
igézetében

Nem a fénykép kedvéért mosolyognak. Ők ilye-
nek. Derűsek, harmonikusak, együvé tartoznak. A 
roskadásig tele könyvespolcról édes-búsan tekint 
rájuk Ludwig von Beethoven. Az asztalon talán a leg-
becsesebb: Eötvös József szobra. S a kéz, Laci bácsi 
vállán Lujzi néni ölelő keze mintha azt sugallná: igen, 
mi ketten, egy élet, egy öröm, néha bánat vagyunk, 
de mindig a közjóért cselekedtünk. Együtt, egymá-
sért, mindenkiért.

Ha nincs Trianon, talán ez a kép sem készülhetett 
volna el. Ha nincs az az édesanya, aki gimnazista lá-
nyát nem „tuszkolja” be Felsőgödön a vegyeskarba, 
ez a kép sem készülhetett volna el. De hagyjuk a 
feltételezéseket. A történelem nem ismeri azt, hogy 
mi lett volna, ha… Az emberi sors a beteljesült tör-
vényszerűség. S a Szakáll házaspár élete, életműve 
maga a teljesség.

  Édesapja ötvenhárom éves volt, édesanyja, 
Repcsik Mária negyven, amikor Szakáll László ne-
gyedik gyermekként 1917-ben megszületett Kassán. 
Szakáll József 1901-ben, Szakáll Ferenc, akiről utcát 
neveztek el Dunakeszin, 1903-ban látta meg a napvi-
lágot. Volt még egy fiúgyermek, de az korán meghalt, 
őt már László sem ismerte. 

Nagy magyar ember volt édesapja. Karjára te-
továltatta a magyar címert s alelnöke volt a kassai 
Kossuth Lajos klubnak. Amikor jött a Trianon, barátai 
megsúgták neki, Jóska, ne maradj itt, halállistán vagy. 
Vasutas volt, szereztek egy vagont, bepakolt a család 
és átjöttek a megmaradt csonka Magyarországra. Mit 
érezhettek, mikor otthagyták a várost, melyről jóval 
később oly megragadóan írt Kassa híres szülötte, 
Márai Sándor? Sejthetjük. De ha élni akartak, menni 

kellett. S milyen tragikus volt kimondani: az elvesztett 
haza helyett a megcsonkított hazában új hazát kellett 
találni.

Egy évig Olaszliszkán, váróteremben laktak, mint 
oly sokan mások. Édesapjának volt ismeretsége a 
dunakeszi Konzervgyárból, így kerültek ide, a gye-
rekek itt folytatták az iskolát, az édesapa, nyugdíjas 
vasutasként itt dolgozott. 

Az elemi, majd a polgári iskola elvégzése után 
jött a nagy kérdés: hogyan tovább László? Akkor már 
tanult hegedülni, jó hallása volt, a labdarúgást is sze-
rette, s arra gondolt, ének szakos tanító lesz. A pesti 
tanítóképzőbe helyhiány miatt nem vették fel, ajánlot-
ták, kezdje el a tanulást Nyíregyházán. Szülei nehéz 
döntést hoztak. A kollégium nagyon sokba kerülne, 
megy együtt a család. Ferenc bátyja a Honvédelmi 
minisztériumban dolgozott polgári alkalmazottként, 
Józsefnek nem volt állása. Felpakoltak, a megmaradt 
vasutas kapcsolatoknak köszönhetően egy vagonnal 
költöztek, s öt évig éltek a tanítóképző városában. Ez 
az áldozatvállalás ma már szinte elképzelhetetlen…

A tanulás mellett templomba is kellett járni. László 
felment a kórusba s ott figyelte Jakab József kántort. 
Orgonálni is ő tanította, s egy idő után a tanítóképző 
kórusát László vezényelte. Volt egy sikeres hangver-
senyük a városházán.

A diplomát 1937-ben kapta meg s visszajöttek 
Dunakeszire. Pontosabban szólva, hazajöttek. Akkor 
már ez a település volt a haza. De kis időre még el-
ment Egerbe, hogy letegye a katolikus egyház kán-
torvizsgáját. S újra itthon, kezdetben a községháza 
alkalmazásában szellemi ínségmunkás volt – így hív-
ták akkor a kezdő tanítókat – majd tanító lett a római 
katolikus elemi iskolában (ma Szent István Általános 

Iskola), ahol kedvesnővérek is oktattak. Volt egy kis 
énekkar, a karnagya elment kántornak, ő lett az utód-
ja. Később óraadóként, a polgári iskolában testneve-
lést és éneket tanított. Megkapta a végleges tanítói 
kinevezést, és hamarosan megszervezte a Kézai 
Simon dalkört. Olyan jól ment a kóruséneklés, hogy 
a rádióban élő adásban is szerepeltek. A névadásról 
annyit, hogy sokáig úgy tartották, a 13. századi jeles 
krónikás, a Gesta Hungarorum (A magyarok történe-
te) szerzője esetleg Dunakeszin született. Egyes for-
rások ma is ezt támasztják alá, mások cáfolják.

Jött a háború, a férfiakat besorozták, elfogyott 
az énekkar. László, mivel leventékkel foglalkozott, 
megúszta a frontot, római katolikusként munkaszol-
gálatos lett, három hónapot töltött Piliscsabán, aztán 
a bátyja a HM-ből elintézte, hogy a kántorválasztásra 
hazakerülhessen. Mást választottak, de közben vége 
lett a háborúnak. Mi sem volt természetesebb László 
számára, mint az, hogy összetoborozta a Dunakeszi-
Alag Iparos Kör vegyeskórusát, mellyel nem sok idő 
múlva a rádióban is szerepeltek. Kórustagokból szín-
játszó csoportot is szervezett, rendezésében szép 
sikerrel előadták például A falu rossza című népszín-
művet is.

Aztán a baloldal megszerezte a hatalmat s az ipa-
ros kör, ezzel együtt a kórus is megszűnt. Egy szép 
időszaknak vége lett. Maradt a hegedűtanítás és a 
foci. Aktív játékos volt az Alagi, majd a Dunakeszi SC-
ben, később Dunakeszi Kinizsiben. Itt játszott 35 éves 
koráig. Az egyesület intézője, majd örökös elnöke a 
bátyja, Szakáll Ferenc volt, akiről ma utca van elne-
vezve s emléktábla is látható a körzeti orvosi rendelő 
falán. László később edzősködött, úttörő majd serdü-
lő csapatot vezetett harminc évig, nagy focisták, pél-
dául Nyilas Elek is nála kezdte a labdarúgást.

Mivel orgonált a templomban s ez akkor nagy hiba 
volt, mert ezt a hangszert klerikálisnak minősítették, 
1950-ben elhelyezték tanítói állásából, s protekcióval 
Felső-Gödön folytathatta hivatását. Egyszer kezébe 
került a Hófehérke és a hét törpe librettója s írt belőle 
egy gyermekoperát, amit aztán többször elő is adtak. 
Munkája mellett szervezett vegyeskórust, melynek 
tagja lett egy leány, Halmos Lujza…

Szakáll László elvált ember volt, első házasságá-
ból született egy leánya, aki férjével együtt tanár volt 
Dunakeszin, most már az ő leánygyermekük tanít a 
város gimnáziumában s mérnök fiuk két gyermeke – 
a dédunokák – a család büszkesége.

De térjünk vissza a múltba. László és Lujza 1956-
ban összeházasodtak. S életükben új, közös fejezet 

Szakáll Lászlónyugdíjas pedagógus,karvezető

Szakáll Lászlónényugdíjas pedagógus,karvezető

NÉVJEGY

A zenei tagozat felsős kórusát vezényli Lujzi néni 1989-ben

A Szakáll házaspár
a 60-as években
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kezdődött. László nem sokkal előbb végezte el a 
Budapesti Pedagógiai Főiskolát, ahol többek között 
Rossa Ernő neves zenepedagógus és karnagy volt 
a tanára. Lujzát származása miatt nem vették fel a 
főiskolára, de Rossa László elintézte, hogy bekerült 
a budapesti főiskolára, amit ének-történelem szakon 
el is végzett. Első, és minimális kitérővel mindvégig 
egyetlen munkahelye 1955-ben a gyártelepi 3. számú 
általános iskola (ma Bárdos Lajos Általános iskola) 
lett, ahol nagyon összetartó, jó közösségre talált.

Gyermekkórust szervezett, 1957-ben tíz felvételt 
készített velük a rádió s valamennyit műsorra tűzték. 
Akkoriban az úttörő kulturális seregszemlék adtak 
megmérettetési lehetőséget s 1963-ban már orszá-
gos arany minősítést kapott a kamarakórusával. A 
nagy kórusával részt vett egy megyei bemutatón, ahol 
azt ajánlották, hogy végezze el a felsőfokú karveze-
tést. Munka mellett négy év tanulás következett, hat-
vanan kezdték s tizenketten fejezték be 1965-ben. 

Ez nagy lendületet adott számára. A tanítás és 
a karvezetés mellett – mivel az országban már több 
helyütt működött zenei tagozat a Kodály-módszer 
alapján – megszervezte a tanfolyamszerű községi 
hangszeres zeneoktatást a Petőfi Sándor Kultúrház-
ban. Ebből nőtt ki két évvel később a körzeti állami ze-
neiskola. Ő pedig személyre szóló meghívást kapott 
Kodály Zoltánnétól Kecskemétre, a Kodály-szeminá-
riumra. Egy hónapos, bentlakásos tanfolyam kezdő-
dött, ahol a negyven magyar mellett nyolcvan japán 

és amerikai zenepedagógus ismerkedett a zeneta-
nítás ma is legkiválóbb módszerével. S itt találkozott 
először egyházi zenével, ami nagy hatást tett rá.

Amikor 1970-ben nagyközség lett Dunakeszi, az 
akkori tanácselnök megkérte, legyen a művelődési 
osztály vezetője. Elvállalta, de annyira hiányoztak a 
gyerekek, hogy két hét után visszakérte magát az 
iskolába. Ez volt az egyetlen kitérő iskolai pályafutá-
sa során. Nyolc évig csapatvezetőként dolgozott, az 
úttörőéletet cserkész alapon irányította, nem a poli-
tikáé volt a főszerep, hanem élményekben gazdag 
táborokat, kirándulásokat, versenyeket szervezett 
télen-nyáron. De a karvezetéssel és a zeneoktatás-
sal nem hagyott fel, két évig vezetett zeneóvodát, 

majd 1971-ben sikerült tető alá hozni az iskolában az 
ének-zene tagozatot Kodály Zoltán és Bárdos Lajos 
zenepedagógiai módszerei alapján. Az iskola ekko-
riban nagyon erős volt, sorra nyerték az országos 
szaktárgyi versenyeket a gyerekek. Igazgatójuk, Ke-
resztes Mihály minden feltételt megteremtett ahhoz, 
hogy a tanárok magas színvonalú pedagógiai munkát 
végezhessenek. 

Már az eddig elmondottakból következhet, hogy 

Szakáll Lászlóné tanári tevékenysége kitöltötte életét. 
De ez nem így volt, hiszen amikor 1967-ben népdal-
ok, népi szövegek hatására érdeklődni kezdett a régi 
paraszti élet iránt, szinte észrevétlenül elkötelezte 
magát a helytörténettel. Ösztönzést kapott a községi 
Hazafias Népfronttól, s az általános iskolákban honos 
Nem térkép e táj elnevezésű honismereti mozgalom-
tól. Idővel nagyobb léptékben kezdett gondolkodni. 
Segítője lett Terbe Józsefné és Torma Győzőné, 
régi tárgyakat kezdtek gyűjteni, összehívták az idős 
embereket, meséljenek a múltról, hozzanak régi fény-
képeket, feleslegessé vált iratokat, s aztán kiállítást 
rendeztek. Szakáll Lászlóné egyre sűrűbben kezdett 
levéltárakba járni, dokumentumok között kutatni, gyűl-
tek a régi tárgyak is.

Egyik életre hívója volt Hámor József mellett 1989-
ben a Városvédő Egyesületnek s a rengeteg össze-
gyűjtött anyagot el tudták helyezni a közismert nevén 
Három Kakasban. S amikor az épületet eladták, az 
anyag 1996-ban mostani helyére került, de már ez is 
igen szűk. A gyűjtemény jelenleg 7500 tételből áll. 

Lujzi néni 1979-től 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig 
igazgatója volt az iskolának, amely kezdeményezé-
sére 1989-ben felvette a Bárdos Lajos nevet. Peda-
gógusi munkája mellett 1980-tól tizenkét éven át volt 
a József Attila Művelődési Központ nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező Magyarság férfikarának karna-
gya. Amire nagyon büszke: 1995-ben megalapította 
a Harmonia Sacra kórust. 

Laci bácsi történetéhez még hozzá tartozik, hogy 
az ötvenes évektől 1967-ig Dunakeszin az Erkel Fe-
renc kórust, Felsőgödön 13 évig a Munkás Dalkört 
vezette. A váci Gábor József Általános Iskolában 
1975-től nyugdíjazásáig, 1980-ig tanított, sok-sok 
gyermekkórusi sikerrel. 

A ma már 92 esztendős Laci bácsi és Lujzi néni 
egyaránt számos elismerést tudhatnak magukénak. 
Mindketten részesültek, még a rendszerváltás előtt 
kulturális miniszteri kitüntetésben. Mindketten meg-
kapták a Dunakeszi Városért elismerést. Lujzi néni, 
városunk díszpolgára, 2005-ben, 70. születésnapján 
átvehette pedagógiai és közművelő munkájáért az 
Eötvös József életműdíjat, kormánykitüntetést. S a 
kóruséneklés érdekében végzett több évtizedes te-
vékenységéért a Kórusok Országos Tanács (KÓTA) 
életműdíját is megkapta.

Márai Sándor írta: „Kassa főváros volt, szerény, 
makacs és jelképes módon, uralkodott egy ország-
rész fölött politikai eszközök nélkül, mert szobáiban, 
lakosai lelkében, a város levegőjében és lélegzet-
vételében élt az a titokzatos igény, mely a kövekből 
várost, a kövek közé gyűlt emberekből polgárt, a 
polgárságból szerepet és hivatásérzetet tudott elő-
varázsolni.” Ezt a varázslatot hozta el Dunakeszire 
Szakáll Laci bácsi, s ez hatotta át Lujzi néni életművét 
is. S hatotta át kettejük közös kincsét, a folytonos tel-
jességre való törekvést, a művészetbe, emberségbe 
vetett hitet, melyet önzetlenül adtak át mindazoknak, 
akik erre fogékonyak voltak.  

KATONA M. ISTVÁN

FOTÓ: A SZERZŐ ÉS CSALÁDI ARCHÍV

A Petőfi  Sándor Kultúrház Erkel kórusát Szakáll László vezette 1965-ig (jobbszélen),
a kórusnak tagja, s néha karmestere is volt Szakáll Lászlóné (első sor, balról a harmadik)



A munkahely megőrző programokról

H&R Consulting Pályázati Iroda
Telefon: 06 30 690 6788

E-mail: palyazat@handr.hu
Internet: http://handr.hu

Az előző cikkünkben a munkahely megőrző programokról szóltunk. A be-
adott pályázatok nagy száma miatt a foglalkoztatási válságkezelő programra 
a pályázatok befogadását átmenetileg felfüggesztik. Ennek értelmében „Meg-
őrzés” programra február 27-ig lehetett, a „Munkába” programra március 16-ig 
és az „Új kilátások” program március 30-ig lehet beadni még pályázatokat. 
Ezen határidők után már csak akkor fogják újra aktiválni ezeket a lehetősé-
geket, ha a befogadott pályázatok nem merítik ki a meglevő keretet vagy, ha 
új források bevonásával megemelik a pályázati keretet.  Erre a jelenlegi gaz-
dasági helyzetben nagy igény van, ezért a hazai források mellett várhatóan 
további 30 milliárd eu-s forrás is rendelkezésre fog állni a közeljövőben.

Ugyanakkor továbbra is olvasóink figyelmébe tudjuk ajánlani a Szociális 
és Munkaügyi Minisztérium és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által az 
átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, „Mun-
kahelyek megőrzéséért” című központi munkaerő-piaci programot, amelyre 
jelenleg tíz milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre.

A pályázatok értékelése a beérkezés sorrendjében történik a keret kimerü-
léséig. Pályázni lehet munkahelymegőrző bérköltség támogatásra, munkába 
járással összefüggő költségek támogatására, csökkentett idejű foglalkoztatás 
esetén munkahelymegőrzést célzó kereset-kiegészítésre, munkaerő-piaci 

képzésre, az elhelyezkedés, illetve a munkahelymegtartás érdekében nyújtott 
munkaerő-piaci szolgáltatásra, újra elhelyezkedést segítő bérköltség támoga-
tásra, Bővebb információ honlapunkon található: http://handr.hu

FORRÁS-TREND KFT. H&R PÁLYÁZATI IRODÁJA

DR. HORVÁTH VIKTOR ÜGYVEZETŐ, RÁBAI ZITA TANÁCSADÓ

2131 GÖD PESTI U. 42/A
E-MAIL: PALYAZAT@HANDR.HU • INTERNET: HTTP://HANDR.HU

TELEFON: 06 30 690 6788, ILL. 06 30 817 3619 • FAX: 06 27 354 141

A vállalkozói hiteleket bemutató cikkünk első részében a sztenderd hitelekről volt 
szó. Az alábbiakban a „klasszikus” hiteltípusokkal, ill. azok fontosabb jellemzőivel fog-
lalkozunk.

Ezen kölcsönöknél – a sztenderdizáltaktól eltérően – az ügyfeleket, ügyleteket már 
részletesebb vizsgálat alá veti a bank és az egyedi igényekre egyedi döntéseket (ösz-
szeg, feltételek, fedezetek) hoz. Mik is ezek az „alap” hiteltermékek?

Folyószámlahitel: a kölcsön célja (átmeneti likviditási hiányok fedezése), működé-
se (folyósítás, törlesztés), futamideje (max. 1 év) megegyezik a sztenderdizált termék-
kel, azonban ha a vállalkozó a sztenderd előírásokat, feltételeket nem tudja vagy nem 
kívánja teljesíteni, lehetőség van az egyedi bírálatra is, mely az eltérő igényeket (pl. 
hitelösszeg) figyelembe veszi. 

Forgóeszközhitel: mint a nevében is benne van a kölcsön forgóeszközök finanszí-
rozására használható. A folyószámlahiteltől eltérően itt már konkrétabban meg kell 
határozni a hitel célját, mely lehet pl. anyag- árukészlet vásárlás, vevőkövetelések meg-
előlegezése vagy termelési költségek előfinanszírozása. A futamidő általában 1 évnél 
rövidebb, de nem ritka a beruházási kölcsönökhöz kapcsoló forgóeszköz beszerzések 
esetében az éven túli lejárat sem.

Beruházási hitel: ez a hitel alapvetően a vállalkozási tevékenység végzéséhez 
szükséges tárgyi eszközök (ingatlan, gép, berendezés, jármű) beszerzéséhez, létesí-
téséhez igényelhető. Egy beruházás csak több év alatt térül meg, ezért a futamidő eh-
hez igazodva hosszú lejáratú. Egy beruházás új tevékenység indítását vagy bővítését 
jelenti, ami plusz kockázatokat hordoz, ezért a bank a beruházási költségeknek csak 
egy részét finanszírozza és a vállalkozástól min. 20-30%-os saját anyagi-, pénzügyi 
források bevonását is megköveteli.

A fent említett hitelek tekintetében elvileg bármilyen értékkel bíró fedezetet (pl. 
árbevétel engedményezés, vagyoni értékű jog, ingó- ingatlan jelzálogjog, óvadék, ke-
zesség stb.) elfogad a bank, azonban sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy a kis- és 
középvállalkozások többsége csak ezek szűk körét tudja felajánlani.

GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ

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

Utikalauz bankügyekhez - 
Vállalkozói hitelek 2. rész

„A vállalkozások számára 2009-ben elérhető fejlesztési forrá-
sok” Vállalkozói Fórum kerül megrendezésre 2009. március 
23-án Mogyoródon, a Juhász Jácint Művelődési házban (Fóti 
út 18.). Az előadást Oláh Katalin kistérségi koordinátor, az Új 
Magyarország Pont (Dunakeszi kistérség) munkatársa tartja. 
Részvételi szándékát kérjük, hogy az katalin.olah@umpont.hu 
e-mail címen, vagy a 06 30 660 1384 telefonszámon jelezze.
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Lehet, hogy az iskolában több tanára is volt,
esetleg évente változott a tanár személye,
és nem mindegyikük motiválta Önt a tanulásra. 
Volt, aki nem volt Önnek szimpatikus.
Mit gondol, mennyi múlik a tanáron? Sok?
Biztosan azt gondolja, hogy nagyon sok,
és Önnek ebben teljesen igaza van.
Tanára meghozhatja a kedvét a tanuláshoz, 
de adott esetben meg is utáltathatja Önnel az egészet.

Nem mindig tud beleszólni abba, 
hogy ki legyen a tanára.
Van azonban valaki, 
akin szintén rengeteg múlik.
Igen, Ön az. 
Tudja, hogy milyen sok múlik Önön? 
Kb. 90%-ban Önön múlik,
hogy megtanul-e angolul, vagy nem.
A tanár kiteheti a lelkét, 
ha Ön nem tud odafigyelni az órán,

mert fáradt, vagy nem készül az órákra,
nem készíti el a házi feladatot.

A legsűrűbben hibáztatott tanáron az Ön sikerének 
csupán 10%-a múlik. A maradék 90% Öntől függ. 

Amennyiben úgy gondolja, hogy nem ért egyet az arányokkal, 
akkor legyen 20%, és 80%. Ez a maximum.

Gondolja végig, hogy ebből a 80%-ból,
amit Ön tehet azért, hogy megtanuljon angolul,
most mennyit tesz meg. És mennyit tehetne? 
Ha ezt végiggondolta, akkor tegyen többet
a saját sikeréért!

Jó tanulást kívánok!

akk
G

Kérdése van? Írja meg!
info@nyelvmester.hu             www.nyelvmester.hu

Ki az, akin a leginkább múlik,
hogy Ön megtanuljon angolul? A tanáron?
Sokan mondják, azért nem tanultak meg angolul, mert a tanár…..

Neményi András  (angolul, néme-
tül, oroszul, olaszul és franciául beszél, a 
Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tag-
ja, a RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója)
www.nyelvmesternyelviskola.hu

Munkajog a gyakorlatban

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

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munka-
viszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő 
támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érde-
kében az olvasói igények szerint Dr. Németh Gábor ügyvéd, 
munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott temati-
ka szerint a T. Olvasóink leveleit.

Olvasói kérdés: 
Egy kis helyi cégnél dolgozom. A munkahe-

lyemen nincs jelenléti ív, csak a titkárnő vezet 
valamilyen munkaidő nyilvántartást. Nem tu-
dom, mi szerepel ezekben a nyilvántartások-
ban, mert nekem sosem kell aláírnom. Néhány-
szor már volt problémám, mert én máshogy 
emlékeztem a szabadságaimra, mint ahogy ők 
elszámolták. Szükséges-e a jelenléti ív?

Természetesen szükséges. Minden munkában 
töltött napon fel kell tüntetni az érkezés és a távozás 
idejét a munkavállaló aláírásával hitelesítve. Ameny-
nyiben szabadságot számoltak el Önnek, holott dol-
gozott, fordulhat bírósághoz, ugyanis a munkáltató-
nak kell bizonyítania a jelenlét és a távollét tényét.

Olvasói kérdés:
Betegállományban vagyok, és rendkívüli 

felmondással megszüntették a munkaviszo-
nyomat. Mikor kell megkapnom a kilépéshez 
szükséges papírokat?

A táppénzes állomány lejárta után a táp-
pénzes igazolások alapján, még akkor is, ha a 
munkaviszony megszűnésének dátuma korábbi 
időpontra esik. A munkáltató rendkívüli felmon-
dásának esetén Önnek nem jár azonnal munka-
nélküli járadék, csak a munkaviszony megszűné-
sének dátumától számított 90 nap után.

Olvasói kérdés:
Autóalkatrész gyártásban dolgozom. A cé-

günk áttért a 4 napos munkarendre, de a mun-
kaszerződésünket nem módosították. Ott az 
szerepel, hogy heti 40 óra a munkaidő. Kell-e 
szerződést módosítani, és ha nem, megkapha-
tom-e az eredeti órabéremet? 

Jelen esetben munkaszerződés módosítása 
szükséges. Módosítani kell a heti munkaórák szá-
mát, így természetesen a fizetése is le fog csök-
kenni, hisz kevesebb órát dolgozik. Amennyiben 
havibért kap valaki, a munkaszerződés (munkaidőt 
érintő) módosítása nincs hatással a munkabérre, 
vagyis az nem változik.

g a z d a s á g
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Március 20: Tücsökébresztő

Húsz éve a gyermekek öröméért

18 Dunakeszi Polgár

k u l t ú r a

A Vadaskert Iskola várja a gyermekeket

Különleges alkalomra invitált a 
meghívó. A Tücsök Báb-Színház 
január 25-én tartotta meg jubileumi 
előadását abból az alkalomból, hogy 
szinte napra pontosan húsz esztende-
je alakult meg a társulat. Miként annak 
idején a bemutatkozó előadáson, így 
most is az örökzöldnek számító Holle 
anyó mesét játszották el a nagyszámú 
gyermekközönségnek. Természete-
sen a szülők közül is sokan eljöttek, 
köztük számosan olyanok, akik vala-
mikor kisgyerekként élvezték a báb-
műsorokat. Érthető, hogy az előadás 
befejeztével a közös éneklésben és 
játékban gyermekeikkel együtt mókáz-
tak s gratuláltak a bábművészeknek. 

Az előadás és a közönséggel kö-
zös ünneplés után, a színfalak mögött 
folytatódott a vidám együttlét. A közös 
múltidézés, majd később az alapító s az 
együttest vezető Szabóné Czank Mag-
dolnával folytatott beszélgetés során 
pontosan körvonalazódott, hogy a siker 
záloga nem csupán a bábművészet 
műhelytitkainak alapos megismerése, 
hanem az a fajta hit és elkötelezettség, 
amivel már az alapítók is rendelkeztek. 
Hit és elkötelezettség abban, hogy a 
gyermekek számára a bábozás önfe-
ledt szórakozást, érzelmi nevelést, vi-
láglátásukban fontos eszközt jelent.

Mindez együtt formálódott húsz 
esztendeje az alapítókban, valameny-
nyien óvónők, amikor – az akkor még 
bábcsoportot – a mai Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár hathatós támogatásá-
val megszerveződtek. Nem csupán he-
lyet, hanem igen jelentős támogatást is 
biztosítottak számukra. Így készülhetett 
el a paraván, a bábok, a díszletek s így 
született meg első bemutatójuk. 

A kétdiplomás, vezető óvodapeda-
gógus – aki az Eszterlánc óvodában 
dolgozik – Czank Magdolnában fogal-
mazódott meg a gondolat, hogy az óvo-
dai bábozás tapasztalataiból kiindulva, 
létre kellene hozni egy bábcsoportot. 
Elvégezte a kétéves bábtanfolyamot is 
Zsámbékon és Gödöllőn, s ötletéhez 
több óvónőt is megnyert, főleg az ak-
kori 4. számú óvodában. 

Öt évig élvezték a könyvtár ven-
dégszeretetét. Ezalatt kialakult a vég-
leges társulat is: Hesp Edéné Házos 
Mária, aki sajnos már nincs köztük, 
Fehér Lászlóné, Gombai Pálné, Szrna 
Katalin, Tóthné Kiss Éva (hivatásos 
bábszínész), Kocsiné Rácz Ildikó, a 
később csatlakozott Babják Annamá-
ria színművésznő és Százvai Ildikó. 
Ők alkották s alkotják ma is a nagy 
lelkesedéssel, igazi, alkotó közösség-
ként tevékenykedő társulatot. Évente 

készül új műsor, megtartva persze a 
korábbiakat is, népszerűségük egyre 
nőtt, s amikor már szűknek bizonyult a 
könyvtár olvasóterme, befogadta őket 
a VOKE József Attila Művelődési Köz-
pont s a mai napig ez az intézmény az 
állandó otthonuk.  

Ismertségük túlnőtt a város határa-
in. Felléptek több fővárosi művelődési 
otthonban, kétszeri bemutatkozási lehe-
tőséget kaptak 1996-ban Budapesten, 
az UNIMA nemzetközi bábszövetség 
világtalálkozóján. Ott voltak a békés-
csabai és sárospataki nemzetközi 
bábfesztiválon. Tizenkét esztendeje 
képviselik a város óvodapedagógu-
sait az országos óvodai bábnapokon. 
Kezdeményezésükre hét éve vissza-
térően, idén március 20-án, a bábjáték 
világnapja alkalmából rendezik meg 
Dunakeszin a Tücsökébresztő elneve-
zésű, Pest, Nógrád és Heves megyei, 
regionális bábtalálkozót. (A bábjáték 
világnapja március 21.)

A társulatból ketten is részesültek 
magas szintű szakmai elismerésben. 
A X. Országos Óvodai Bábtalálkozón 
adták át először, az akkor alapított, s 
az óvodai bábművészet „nagyasszo-
nyáról”, Mészáros Vincénéről elne-
vezett életmű-díjat. Első alkalommal 
2004-ben Hesp Edéné, Mária néni, két 

évvel később Czank Magdolna vehette 
át a „magyar bábmozgalom keretében 
hosszú időn keresztül kiemelkedő 
tevékenységet, magas színvonalú 
művész és pedagógiai munka” elisme-
réseként a díjat. 

A társulat töretlen lelkesedéssel 
dolgozik, annak ellenére, hogy igen 
szerény támogatásban részesülnek. 
A közel húsz darabból álló repertoár-
jukból havi rendszerességgel tartanak 
előadást a művelődési központban, és 
meghívásokra elmennek iskolákba, 
óvodákba is. Miért? A választ Czank 
Magdolna egyik írásában találtam. 
„Együttesünk egy cél érdekében dolgo-
zik: a közönségért, a gyermekek kaca-
gásáért, buzdításáért. Mert a jó bábjá-
tékban még vannak erkölcsi törvények, 
a jó győzedelmeskedik, a rossz elnyeri 
büntetését. Ebben a hitben kell, hogy 
neveljük a gyermekeket.”

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE

A budapesti Vadaskert Iskola 
tizenhat éve működik, de terveik 
között szerepel egy dunakeszi te-
lephely létrehozása, melyet a vá-
rosi Önkormányzat segítségével 
és együttműködésével kifejezetten 
olyan gyermekek számára hoznak 
létre, akik életkoruk alapján már első 
osztályba léphetnének, de a Nevelé-
si Tanácsadó véleménye és a szülő 
egyetértése alapján kis létszámú 
első osztályban előkészítő jelleggel 
kezdhetik meg iskolás éveiket.

Pedagógiai alapelvük: „Mivel min-
den gyermek más és más, különböző 
készségekkel, képességekkel lépi át 
az iskola kapuját, a mi feladatunk, hogy 
egyenként a legnagyobb figyelmet for-
dítva rájuk a saját fejlődési ütemükhöz 
igazodva segítsük őket a tanulásban, 
vagyis a gyerek valóságos fejlődési-
fejlettségi szintjéről kell elindulnunk, 

hogy megpróbáljuk elvezetni oda, ahol 
életkora szerint lennie kellene”.

Budapesti telephelyükön olyan 
gyermekeket fogadnak, akik többségi 
iskolában integráltan nem oktathatók 
a lakóhely szerint illetékes Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői Bizott-
ság szakvéleménye alapján (tanulási 
zavar, figyelemzavar, hiperaktivitás, 
autisztikus magatartászavar, tanulás-
ban akadályozottság).

A tanórák kiscsoportokban zajla-
nak, ami lehetővé teszi a fent felsorolt 
diagnózisokkal hozzájuk került gye-
rekek esetében az egyénre szabott 
nevelést-oktatást és az egyéni fejlesz-
tést a Szakértői Bizottságok által előírt 
területeken és óraszámban.

Pedagógiai programjukat a Nem-
zeti Alaptanterv alapján fogalmazták 
meg, törekedve arra, hogy minél 
szélesebb skálán adjon útmutatást 

az egyénre szabott követelmények 
megvalósításában is. A tantárgyi prog-
ramok kiegészülnek olyan tevékeny-
ségekkel, amelyek a speciális fejlesz-
tést teszik lehetővé: mozgásfejlesztés, 
kreatív csoport, ütőhangszeres szak-
kör, családóra, önismereti csoport. Az 
iskolában angol nyelvet oktatnak. 

A Dunakeszin működő, leendő első 
osztályosoknak az elnyújtott, hosz-
szabb időre tervezett ismeretszerzé-
sen kívül az alábbiakat tervezzük:
– gyógytornász segítségével moz-
gásfejlesztés
– zenepedagógus közreműködésé-
vel zenei fejlesztés
– logopédiai fejlesztés, különös 
tekintettel az írás-olvasási zavar 
megelőzésére
– környezetei nevelés a gödi Kis 
Természetbúvár Alapítvány prog-

ramjának felhasználásával
– képességfejlesztés a művészet 
eszközeivel
Jelentkezési határidő:
2009. április 3. 
Jelentkezés közvetlenül az iskola 
vezetőségnél: 
Singer Ágnes (30/9752-560), 
Dan Viktória (20/3477-314).
Vadaskert Fejlesztő és Felzárkózta-
tó Általános Iskola
1119 Bp., Rátz László u. 3-7. (Tán-
csics Mihály Kollégium épülete)
Tel./Fax: 203-7340
Web: www.vadaskertiskola.hu
Email: mail@vadaskertiskola.hu
Igazgató: SingerÁgnes
Tel: 30/975-2560
Fenntartó:
Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
A kuratórium elnöke: Peti Sándor
Tel: 30/474-7433
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Értéket teremteni, példát mutatni

Segítség a
mindennapi élethez

– Elnök úr, mióta tagja Ön a Du-
nakeszi Rotary Klubnak?

– Alakulás óta tagja vagyok a 
szervezetnek. Számomra fontosak 
a Rotarys alapelvek, mint pl. segí-
tőkészség, barátság a mindennapi 
életben. 1998-ban először egy Rotary 
Asztaltársaságot alapítottunk, és közel 
2 éves tevékenység után alakultunk 

klubbá 2000. áprilisában. A szervező-
désnek megvannak a maga szabályai, 
és ezeket betartva jöhetett létre a klu-
bunk. Az európai központtól megkap-
tuk az alapító okiratot, amelyet a Világ-
szervezet központjában, az amerikai 
Chicagoban engedélyeztek.

– Gondolom a mai klubéletnek 
is megvannak a maga sajátos sza-
bályai?

– Jótékony célú, közhasznú, huma-
nitárius célokat szolgáló szervezetünk 
működésének is valóban megvannak 
az írott szabályai. Figyelmet fordítunk 
a barátság ápolására, az együtt gon-
dolkodásra, tervezgetésekre heti rend-
szeres összejöveteleinken. A rendsze-
res találkozásokat a klub alapszabálya 
egyébként is kötelezőnek írja elő. Min-
den héten egyszer találkozunk, és mi 
magunk szervezzük a programokat.  
Pl. a jövő héten egy Bamaco Rally-t 
megjárt csapat lesz a vendégünk, és 
az élményeikről tartanak beszámolót 
vetítéssel egybekötve. A múlt héten, 
a Bálon fellépett művésznő, Hintalan 
Mondok Yvett koncertjét hallgattuk 
meg Budapesten a régi zeneakadémi-
án. A havi biznisz üléseinken a pénz-
ügyekről dönt a társaság. Havi tagdíjat 
fizetünk, ami most 3.500 Ft körüli. Eb-
ben az összegben benne van a Orszá-
gos Rotary díj, a világszervezet díja is. 
A Világszervezethez befolyt pénznek 
a nagy részét a világszervezet jóté-
kony célra fordítja. Pl. Polió Plus (gyer-
mekbénulás megszüntetése, vagy a 
milyenkhez hasonló projektek )

– A Rotary Bál megrendezésé-
vel milyen jótékony célokat támo-
gatnak? 

– A Rotary Bált viszonylag drága 
belépővel rendezzük, a költségeket 
leszámítva a maradék pénzt jótékony 
célra fordítjuk. 5 éve létrehoztuk a 

Radnóti Gimnáziumban a Rotary dí-
jat diákok részére, melyhez pályázat 
útján juthatnak hozzá. A pályázatban 
külön értékeljük a diákok jószolgálati 
tevékenységét, szociális érzékenysé-
gét. Az első díj 200.000 Ft, a második 
díj 100.000 Ft összegű, és támoga-
tást adunk a Gimnázium díjához is. 
Kiemelt célunk, hogy a gödi Top-Ház 
ápoltjainak életét megkönnyítsük. 
Itt több mint 200 fogyatékos embert 
gondoznak 1-46 éves korig, és kevés 
pénz jut az intézmény működtetésére. 
Mi elsősorban az épület állagában, 
a tárgyi feltételek javításában igyek-
szünk segítséget nyújtani. Az eddigi 
projectek keretében kb. 50 speciális 
ágyat gyárttattunk le, és matraccal 
együtt adtunk át használatba. Kap-
csolatban vagyunk a fóti Idősek Klub-
jával is, akik nagy örömmel fogadják 
karácsonyi műsorunkat, és egyéb a 
gimnázium tanulóival szervezett meg-
lepetéseinket.

– Milyen terveik, elképzeléseik 
vannak a következő évekre?

Igyekszünk külföldi kapcsolatainkat 
tovább építeni. Korábban a Dunakeszin 
élő olasz klubtagunk ismerettségére 
építve évente több raklap tésztát osz-
tottunk szét, a rászoruló szervezetek-
nek, intézményeknek.

Kiváló kapcsolatunk van egy né-
metországi kisváros Schwabmünc-
hen Rotary Klubjával. Az RC. 

Schwabmünchen az RC. Dunakeszi 
Klubok összefogását támogatja a  
Rotary Világ szervezete. Ők  lesznek 
segítségünkre abban, hogy a gödi Top-
Ház évek óta nem működő lépcsőliftjét 
újra cseréljük, és így a tolókocsis em-
berek ( ápoltak) is könnyebben fel tud-
nak jutni az emeleti foglalkoztatóba. 
Ez kb. egy 15 ezer dolláros beruházás 
és reméljük, hogy a jövő év tavaszáig 
megvalósul. A összeg előteremtése 
úgy működik, hogy  a két klub által elő-
teremtett pénzhez (ez kb. 75 ezer dol-
lár) a Világ szervezet hozzá tesz még 
7.5 ezer dollárt. A sajátrész előterem-
tésében van nagy szerepe a Rotary 
báli bevételnek. Klubunk tagjai által 
Németországba- Schwabmünchenbe 
ajándékként kivitt bort és szalámit, az 
ottani karácsonyi vásáron értékesítet-
ték. Az ebből származó bevétel is ezt 
a nemes célt hivatott támogatni. 

További terveink között szerepel 
még a Top-Ház fürdő medencéinek 
a helyreállítása is. Sok a teendő, sok 
helyen elkel a segítség. Mi magunk azt 
valljuk, hogy viszonylag kis pénzzel 
is lehet értékeket teremteni, értéke-
ket mozgatni, példát mutatni. Egy kis 
akarattal, szervezéssel, időráfordí-
tással sok mindent meg lehet oldani. 
Igyekszünk a rászorult emberek életét 
könnyebbé tenni. A fiatalok elé, pedig 
hasznos célokat ki tűzni..  

CSONKA MÁRIA

A Dunakeszi Rotary Klub idei Jótékonysági Bálját Gödön, a Polus 
Palace Themal Golf Club Hotelben tartotta. A bál vendégei rész-
vételi díjukkal a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium Rotary 
Díjait, és a gödi TOPHÁZ ápoltjait támogatják. A Klub soros elnö-
kével Horváth József úrral beszélgetünk.

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

Számítógép szervizelése,

telepítése, bővítése,

nyomtató karbantartás, -javítás

hétvégén is!

Telefon/fax: 27/332-859

Mobil: 06-20/396-5579

E-mail: hydroprint@invitel.hu

Az Oscar című színdarab
nagysikerű bemutatója

Milyen volt a darab? Szuper! A ren-
dezés? Az is! És a szereplők? Ők is! Na 
és a díszlet? Az is! Furának hangozhat 
ez a „szuper” jelző, de tényleg nem 
lehet mást mondani sem a társulatra, 
sem pedig a darabra, amit előadtak.

Claude Magnier Oscar című da-
rabját az újonnan alakult dunakeszi 
társulat – mely szintén ezt a nevet viseli 
– nagy sikerrel mutatta be február 27-
én és 28-án a József Attila Művelődési 
Központban. Mindkét előadás teltházas 
volt, sokan már előre megvásárolták 
jegyeiket. A két nap alatt hozzávetőleg 
950 érdeklődő látta a nagyszerű mű-
sort, ezenfelül pedig a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában megrendezett 
nyilvános főpróbán további 100 diák 
élvezhette a társulat előadását.

A két felvonásos zenés bohózat 
egyik főszereplőjét és egyben társ-
rendezőjét, Barnier Szappangyárost 
Frech’ Zoltán elevenítette meg a szín-
padon. Ő volt az, akit szinte az összes 
jelenet alatt láthattak a nézők, és törté-
netbeli feleségével Madame Barnierrel, 
vagyis Dér Krisztinával közös dalukkal 
elkápráztatták a közönséget. A ze-
neszerző Mészáros Tibor volt. Dér 
Krisztina egyébként jelentős színpadi 
múlttal rendelkezik, korábban már ját-
szott Szegeden és Pécsen is. A darab 
szerinti házaspár szakmai közreműkö-
dése nélkül egyértelműen állíthatom, 
hogy nem jöhetett volna létre a darab. 
A másik főszereplő a Barátok közt-ben 
ismertté vált Gyetván Csaba volt, aki 
szerepe szerint Christian Martent ala-
kította és kis híján az őrületbe kergette 
Barnier urat trükkös üzleti ügyeivel. A 

harmadik főszereplővel a nézők csak a 
darab második felében ismerkedhettek 
meg, azonban személye mindvégig a 
köztudatban volt. A címszereplő Oscart 
Mukli Gyula alakította, aki - csakúgy 
mint Frech’ Zoltán – a próbák során is 
rengeteg ötlettel segítette a lelkes csa-
pat munkáját.

Barnier úr lányát, Colette-t Weigl 
Renáta alakította, akit Hódi Richárd, a 
darab rendezője, már nyolc évvel ez-
előtt kinézett erre a szerepre. A legfia-

talabb szereplő Mukli Gyulával énekelt 
egy gyönyörű szerelmes duettet az 
előadás második felében. Ha a sze-
replők közül ki kéne választani a leg-
szórakoztatóbb figurát alakítót, akkor 
minden bizonnyal Vaszilijra a sofőrre 
esne a választás. A szerepet Bordás 
János formálta meg, aki rövid jelenete 
alatt tört oroszos akcentusával sikere-
sen megnevettette a közönséget.

Bernadette, a szobalány szere-
pében Ádám Barbarát láthatták a 
nézők. Miután szerepe szerint férj-
hez ment, egy új szobalány került a 
Barnier házhoz, akiről kiderült, hogy 
a Szappangyáros eddig ismeretlen 
lányának az édesanyja. Őt Hudacsek 
Éva alakította, aki szintén a Pinceszín-
ház tagjai közé tartozik. A fiatalkori sze-
relemi románcból született Jacqlene-t 
Kürthy Bernadett formálta meg, aki 
mellesleg Christian barátnője is…

A történet tehát igen bonyolult és 
egyszerre több szálon fut, azonban 
könnyed szórakozás volt mindazok 
számára, akik elmentek a bemutatóes-
tek egyikére.

A legnehezebb „szerepe” Farkas 
Ferencnek volt, ugyanis ő volt a tech-
nikai felelős valamint a súgó is egyben. 
Az előadás során súgásra ugyan nem 
volt szükség, hiszen a szereplők rend-

kívül felkészültek voltak, ám bizton 
állíthatom, hogy a rengeteg próba után 
Ferenc már az egész szövegkönyvet 
megtanulta.:)

A próbák egyébként már tavaly ősz-
szel elkezdődtek, melyeknek gyümöl-
cse idén februárban érett be. A darab 
rendezője, Hódi Richárd elmondta, 
hogy a darab nem jöhetett volna létre 
támogatóik segítsége és közremű-
ködése nélkül. Az est fővédnökén, 
Kecskeméthy Géza polgármester úron 
és a VOKE József Attila Művelődési 
Központ igazgatóján, Palásty Bélán 
kívül a támogatók között volt a Bor-
mánia Szaküzlet, a Hinterland Kft, a 
World House Ingatlaniroda és a Piramis 
Építőház is. A rendező külön kiemel-
te a rendezvény két fő támogatóját: a 
Partner Business Centert valamit a 
Teletál Ételfutárt. A Művelődési Köz-
pont Vöröstermében megrendezett 
második előadást követő fogadáson a 
finomságokat pedig a Bőgér Hentesáru 
és a Zsezsi Husi biztosította a meghí-
vott vendégek számára.

A fantasztikus előadásnak nem 
csak Dunakeszin belül ment híre. Több 
vidéki művelődési ház igazgatója is 
jelezte már, hogy szeretettel várja az 
Oscar színtársulatot előadásával. A 
turné márciusban kezdődik, melynek a 
tervek szerint 8-10 állomása lesz.

További sok sikert kívánok a csa-
patnak és a többi nézővel együtt kíván-
csian várom következő fellépésüket. 
A darab címe azonban egyelőre még 
maradjon titok…

KÉP ÉS SZÖVEG:
LEGINDI TÍMEA
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Ahogyan a pszichológus látja

Testvér születik
Kedves Olvasók, Kismamák!

Első témának a testvér születését 
választottam, hátha az első gyerek fel-
készítése másoknál is akkora fejtörést 
okoz, mint nálunk. A férjemmel mi min-
dig legalább két gyereket terveztünk. 
Úgy gondoljuk – szemben azokkal, 
akik úgy érzik, hogy egynek több jut-
hat –, hogy nem lehet többet adni egy 
gyereknek (egy embernek) egy test-
vérnél. Mindezzel együtt én már első 
kisfiunk, Ákos pár hónapos korában 
azon aggódtam, hogyan fogja a testvér 
születését megélni. Amikor konkrétum-
má vált a testvér jövetele, elkezdtük a 
célirányos felkészítést. Nem rögtön az 
elején, mert az a 8-9 hónap végelátha-
tatlan idő lett volna annak a pici fiúnak! 
3-4 hónapos volt a kistesó a pocakom-
ban, Ákos pedig másfél éves, amikor 
elkezdtünk neki a babáról beszélni. 
Értette is: ha valahol látott egy bébit, 
egyből mutatott a hasamra. Abból is 
érzékeltük, hogy „képben van”, mert - 
bár Ákos egyáltalán nem agresszív -, 
a hasamra időnként rácsapott. Ez nem 
sok jót ígért, mindenesetre igyekeztünk 
türelmesek lenni, soha nem szóltunk rá 
durván, de az ütéseket nem engedtük.

Hogy hatékonyabbá tegyük a felké-
szítést, keresgéltem olyan könyveket, 
amik a gyerekekhez szólva segítenek 
ebben. Biztosan van több, de én csak 
egyet találtam: a Sehány éves kisleány 
című aranyos kis könyvecskét. Ákos 
imádja a könyveket, fele játékidejében 
olvasunk. Erre a könyvre viszont ránéz-

ni sem volt hajlandó. Nagyon megdöb-
bentő volt. És persze újabb rossz előjel.

Mindezek ellenére, amikor a babáról 
volt szó, meg sem fordult a fejemben, 
hogy csak arról beszéljek neki, milyen 
jó lesz majd, ha megszületik Dénes. 
Nem akartam csalódást okozni, mert ez 
nyilván sokáig nem így lesz. Elmondtam 
neki, hogy a baba sokat fog sírni, keve-
sebb idő jut majd rá (Ákosra), de szük-
ségem lesz a segítségére és később 
majd jókat tudnak együtt játszani. A ké-
szülődésbe is igyekeztem bevonni őt: pl. 
együtt néztük át a babaruhákat, együtt 
készítettük Dénes falvédőjét stb.

Közben férjemmel tervezgettük, mit 
hogyan helyezzünk el a lakásban a ne-
gyedik családtag érkezését várva. Úgy 
gondoltuk, hogy az új baba kiságya a 
mi hálónkban lesz. Aztán rájöttem, 
hogy nem lennék képes megtenni 
Ákossal azt, hogy őt egyedül hagyom 
egy szobában, miközben mi hárman 
vagyunk a másikban. Így aztán az első 
perctől egy szobában laktak és ez így 
is lesz egészen addig, amíg nem kez-
denek barátokat hazahozni.

Adódott a következő kérdés: milyen 
ágyat vegyünk? Emeletes ágyat, amibe 
átköltözik Ákos (ez lett volna a gazda-
ságosabb megoldás), vagy Dénesnek 
egy másik kiságyat? Ákos kiságyának 
a rácsa leengedhető, de mi legalább 
két és fél éves koráig nem akartuk 
leengedni. Úgy gondolom, egy ennél 
fiatalabb baba még nem elég érett ah-

hoz, hogy ő szabályozza a kiságyból 
való kijárkálást, egy ekkora gyerek-
nek még nagyon kellenek a korlátok, 
határok. Másrészt attól is tartottunk, 
hogy ha Ákos szabad járást kap, akkor 
esetleg felkel, amikor mi nem vesszük 
észre és akaratán kívül valahogyan árt 
Dénesnek. Harmadrészt: nem akartuk, 
hogy Ákos úgy élje meg, Dénes kitúrja 
az ágyából. Mindezek miatt úgy döntöt-
tünk, hogy egy másik kiságyat veszünk. 
Most is úgy gondolom, jól döntöttünk. 
Két hónappal a szülés előtt beállítottuk 
a szobába, hogy Ákos hozzászokjon. 
Emeletes ágyat akkor veszünk majd, 
amikor mindketten beleköltözhetnek.

Bevált szokás, hogy a kisbaba hoz 
valami kis ajándékot a nagy tesónak. 
Mi kitaláltuk, hogy az szintén erősítené 

a kapcsolatot, ha Ákos is adna ajándé-
kot a kistesónak. Amikor Ákos és Apa 
először jöttek be Déneshez és hozzám 
a kórházba, útközben egy bababoltban 
Ákos választott egy plüssállatot, egy 
kutyust Dénesnek. Megható volt, ami-
kor a fura helyzettől zavart arccal, de 
nagyon lelkesen és örömmel nyújtotta 
oda az egynapos pólyás kisbabának a 
kutyát már messziről. És aminek főleg 
nagyon örülünk: Dénes pár hónaposan 
már csak azzal a kutyával volt hajlandó 
aludni, és ez azóta is így van.

Legközelebb azt írom majd le, 
mennyire tűnt sikeresnek a felkészítés, 
és Dénes születése után hogyan épít-
gettük a testvérek kapcsolatát.

RISKÓ-TÓTH MÁRIA

PSZICHOLÓGUS

Arra gondoltam, hogy pszichológiai témájú cikkekkel színesíteném tovább városunk magazinját. Mivel sok a kismama a városban, és most 
éppen én is az vagyok, gyereknevelési kérdésekről írnék. Gyakorlati kérdésekben a mások tapasztalatai segítik a legtöbbet, ezért arra gon-
doltam, hogy azt írom le, nálunk hogyan váltak be a különféle módszerek, ötletek egy-egy helyzetben. Szívesen venném az adott vagy más 
témához tartozó hozzászólásokat, véleményeket, kérdéseket, melyeket a szerkesztőség címére juttathatnak el!

Dunakeszin 

a rendőrség melletti
lakóparkban 

33 négyzetméteres 
garzonlakás kiadó... 

Alacsony rezsivel!!!
 

Tel:06-30-900-6554
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 Egészségünk 
megőrzése csakis 
rajtunk áll. A termé-
szet rengeteg zöld-
séggel és növénnyel 
áll ehhez rendelke-
zésünkre, csak válo-
gatnunk kell szájunk 
íze, illetve aszerint, 
hogy szervezetünk 
mely része szorul 
„ápolásra”. 

Mint ahogy testün-
ket kívülről krémekkel 

és mindenféle”csodaszerekkel” próbáljuk meg töké-
letesíteni, ugyanígy szervezetünk is regenerálásért, 
frissítésért kiállt, csakhogy a külvilág zaja miatt nem 
figyelünk eléggé befelé és későn halljuk meg, több-
nyire akkor, amikor már baj van.

Fontos, hogy folyamatosan emlékeztessünk ma-
gunkat az egészséges életmódra. Ha ez berögzül, 
egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy 
napi rutinunkká vált. Közérzetünk jobb lesz, amire 
nemcsak mi hanem környezetünk is hamarosan fel-
figyel.

Míg a különböző gyógyszerek sokba kerülnek, 
levertté tesznek, ezzel szemben a zöldségek, a teák, 
és a víz olcsó „gyógyszereknek”bizonyulnak és káros 
mellékhatásoktól mentesek.

Lássunk hát néhány immunerősítőt a teljesség 
igénye nélkül:

Cékla: Szerteágazó gyógyhatását többek között 
a benne található káliumnak köszönheti, ami hozzá-
járul az izmok és az állóképesség növeléséhez. A 
céklából készült ital pedig segít leküzdeni a náthát és 
az influenzát.

Grapefuit: Rendkívül jó sejtregeneráló, valamint 
antioxidáns hatásáról ismert. Emellett vírus- és gom-
baölő, javítja és frissíti a vérkeringést.

Foghagyma: Fogyasztása rendkívül előnyős a 
legyengült szervezetnek. Legfontosabb tulajdonsá-
ga, hogy stabilizálja a vérnyomást, lecsökkentve az 
infarktus veszélyét. 

Búzafű: Számos pozitív tulajdonsággal rendelke-
zik. Egyik legfőbb hatóanyaga a klorofill, mely méreg-
telenít, regenerál, véd a környezeti ártalmak, a rákkel-
tő anyagok ellen.

Sajnos túl gyakori kifogás, hogy az egész napos 
munka és rohangálás miatt elfeledkezünk elegendő 
folyadékot bevinni szervezetünkbe. Egy egészséges 
felnőtt ember napi folyadékszükségletének egyhar-
madát az elfogyasztott szilárd táplálékoknak, kéthar-
madát folyadékoknak kell fedeznie.

Ezért jó ötlet, hogy munkahelyünkön minden reg-
gel készítsünk az asztalra egy kancsó teát vagy vizet, 
amit a nap folyamán elkortyolgatunk. 

Teák:
Macskakarom: a perui őserdők csodanövénye

Kedvelt szer a vírusos eredetű megbetegedések 
esetén, gyulladáscsökkentő hatású.

Csipkebogyó: a gazdag C-vitamin forrás
Ismeretes gyógyhatása vese- és hólyagbántal-

makra, bélhurut és hörghurut esetén. Emésztést 
javító hatása közismert, gyenge vizelethajtó tulajdon-
ságú.

Csalán: a tisztító gyógynövény
A legerősebb vértisztító növény, ezért tisztítókúrák 

során előszeretettel alkalmazzák. Eltávolítja a szer-
vezetből a mérgeket, ugyanakkor a vesét is fokozot-
tabb vízkiválasztásra serkenti.

Kasvirág: az indiánok sündisznója
Egyhe, középsúlyos megfázás, légúti és hugyuti 

fertőzés kiegészítő, illetve megelőző kezelésére al-
kalmas.

Cickafark: az ókori sebtapasz
A cickafark valóban sok olyan vegyületet tartal-

maz mely jó a sebgyógyulásra.
Ideális a görcsös menstruáció enyhítésére és a 

szabálytalan ciklus természetes kezelésére. Fájda-
lomcsillapító hatásával fejfájás, migrén reumatikus 
fájdalmak esetében próbálkozhatunk

Fontos, hogy bizonyos betegségek, illetve ter-
hesség esetén bármely teát csak orvosi mérlegelés 
alapján fogyasszuk!

Tartsuk szem előtt, hogy az egészségünk a leg-
fontosabb kincsünk!

BREKK TÍMEA

Természetes immunerősítők- Válogassunk a természet kincsei közül!



A gyümölcsök (valamint a törköly és a seprő) illatát, zamatát mi is adhatná 
vissza szebben, mint a belőle készített pálinka?

A pálinka igazi hungarikum, hagyományai évszázadokra nyúlnak vissza a 
magyar történelemben.

Nem véletlen, hogy a pálinkatörvény - mely amellett, hogy a helyén kezeli 
ezt a nemes italt, végre megfelelő védettséget is nyújt számára 

- kimondja: csak Magyarország területén termesztett gyümölcsből, hazai 
lepárlóüzemben készült és palackozott termékekre kerülhet fel az elnevezés.

A hazai termőtájak kiemelkedő minőségű gyümölcsöket adnak évről évre, 
melyekből a folyamatos fejlődésnek köszönhetően egyre gazdagabb, értéke-
sebb pálinkák születnek.

A pálinka-kultúra lassú, de folyamatos fejlődésben van, a régi kerítésszag-
gatók helyett egyre többen keresik a minőségi, valódi nemes párlatokat, sőt, 
újabban a gasztronómia is felfedezte a koncentrált gyümölcszamatokban rej-
lő lehetőségeket.

De milyen is a jó pálinka?
Először is: teljesen ép, friss, érett gyümölcsből, tiszta, hibátlan törkölyből 

vagy seprőből készül, hiszen a legkisebb hiba (penész, barnulás) is vissza-
köszön a párlatban. Szigorú technológiával, megfelelő lepárló berendezéssel 
készítve minden, az alapanyagra jellemző illatot, ízt hibátlanul visszaad, min-
denféle zavaró aromától mentesen.

Az alkoholfok nem értékmérő, mára bebizonyosodott, az 50 % feletti al-
koholtartalom teljesen felborítja a pálinka egyensúlyát, elfedve annak valódi 
erényeit, ideálisnak a 40% körüli alkohol tartalom nevezhető.

A jó pálinkát nem kell jégbe hűteni, tisztasága, gazdagsága 16-18 C°-on 
élvezhető leginkább.

Miből, hogyan kóstoljunk pálinkát? Milyen pálinkafajták léteznek?
A folytatásból kiderül...- cikkünket a következő számban folytatjuk.

PETZOLD ATTILA

BORÁSZ, SZAKÚJSÁGÍRÓ, A BORMÁNIA BORSZAKÜZLET PÁRLATSZAKÉRTŐJE

Gyümölcsök lelke
palackba zárva



24 Dunakeszi Polgár

– Ahhoz, hogy megértsük mi is a Q10 koenzim, 
meg kell értenünk mik azok az enzimek. Nagyon 
egyszerűen fogalmazva, az enzimek olyan anyagok 
a testünkben, amelyek különböző anyagok lebontá-
sában, illetve különböző anyagok összeállításában 
vesznek részt, ezzel sok esetben energiát termelve. 
Például a pepszin nevű enzim a gyomrunkban a  
fehérjék lebontását végzi, az amiláz pedig a kemé-
nyítő cukorrá alakítását, és így tovább. Szerveze-
tünkben minden pillanatban milliónyi enzimatikus, 
azaz enzimek által végzett folyamat zajlik. 

– Hol jelenik meg ebben a rendszerben a 
Q10?

– A Q10 egy ko-enzim, ami ebben az esetben 
azt jelenti, hogy az a szerepe, hogy enzimek mű-
ködését segíti. Az ATP nevű anyag termelésében 
vesz részt, amely egy azonnali energiaforrás a 
testben. A tudományos kutatások szerint szer-
vezetünk 25-30 éves koráig maga állítja elő ezt 
az anyagot, de ezután az előállítás csökken, és 
ezért javallott kívülről pótolni. A klinikai tesztek 
alapján legnagyobb hatását az úgynevezett sza-
badgyökök lekötésében fejti ki. A szabadgyökök 
olyan részecskék, amelyek magukhoz vonzanak 
más részecskéket, és ez nem mindig hasznos. 
Nem akarok túlságosan tudományos lenni, ezért 
úgy tudnám ezeket leírni, mint egy szivacs, amely 
mindig felszívja a vizet. Néha hasznos, ha példá-
ul fölöslegesen van víz a mosogatóban, de más 
esetben lehet bosszantó, mert akkor is felszívja 
a vizet, amikor pedig szükségünk lenne rá. A sza-
badgyökök, amennyiben nagyon sok van belőlük, 
kiemelten felelősek a sejtek gyors elöregedéséért. 
Szóval, a Q10 az egyike azoknak az anyagoknak, 

amelyek semlegesítik ezeket a 
szabadgyököket.

– Tehát segít, hogy fiatalok maradjunk…
– Mondhatjuk, igen.
– Miben rejlik még a Q 10 ereje?
– Ahogy említettem, a sejtek energiaellátását szabályozza jelentős mér-

tékben, az ATP nevű anyag termelésének szabályozásán keresztül. Ezen 
felül egyes vizsgálatok erős összefüggést mutatattak ki a Q 10 hiánya és 
bizonyos szívbetegségek, illetve érrendszeri betegségek között, amelyből 
arra következtetnek a kutatók, hogy az egészséges szívhez is kell a Q 10. 
Egyébként  a hatását erősítheti, ha E-vitaminnal együtt visszük be, amelyre 
bizonyos szempontból meglehetősen hasonlít is ez az anyag. 

Ezen felül még számos élettani folyamatban figyelték meg jótékony ha-
tását.

– Doktor úr, mit ajánl, kik és hogyan fogyasszunk Q 10-et?
– A saját véleményem, hogy mindenképpen fogyasszunk egy jó multi-

vitamin készítményt, amely elegendő E-vitamint is tartalmaz, és ezt egészít-
sük ki Q 10-zel, naponta 30-100 mg-nyi mennyiséggel. A táplálkozás kiegé-
szítéseképpen 30 éves kor fölött javasoljuk a leggyakrabban, illetve nagyon 
jó táplálkozási javallat azok számára, akik szívproblémákkal küzdenek.

(X)

Csodaszer az egészségvédelemben? 
Tények és vélemények a
Q 10 koenzimről
Viszonylag friss felfedezésnek számít a Q 10 nevű anyag a 
tudományos életben, és az egészségmegőrzés területén. 
A köztudatba csodaszerként robbant be, és hamar nagy 
népszerűségre tett szert, mert öregedésgátlónak tartják, 
illetve a szív- és érrendszeri betegségek gyógyulásában 
tulajdonítanak neki komoly szerepet. Mi az igazság? En-
nek felderítésében Dr. Lenkei György háziorvos, életmód-
tanácsadó segítségét kértük.

Üzleteinket megtalálhatja

a Fóti Cora Áruházban a Posta mellett 
(telefon: 06-27-395-220)

a Pólus Centerben a Tesco mellett 
(telefon: 06-1-416-1188)

www.drlenkei.hu
Szóval, a Q10 az egyike azoknak az



– Természetesen, hiszen ezek az ál-
talános megállapítások valamennyiünkre 
vonatkozhatnak. Öt évvel ezelőtt öles betűk-
kel hirdették a médiában Michael Succow 
greifswaldi ökológiaprofesszor megállapítá-

sát: a Föld már régen nem a természetes, hanem rohamos tempóban öregszik. „ A saját 
érdekünkben elengedhetetlenül szükséges megvédeni mindazt, ami a természet eredeti 
állapotából még megmaradt. Szükségünk van a természetre lelki egyensúlyunkhoz” – 
hangsúlyozta. 

Úgy gondolom, mindkét részét érdemes megszívlelni az idézetnek. Környezetkárosítás-
ban már több generációnyi előnyre tettünk szert. A minket körülvevő természet „vény nélküli” 
gyógyhatása senki előtt nem ismeretlen, gondoljunk csak egy jól sikerült túra, vagy akár egy 
kiadós séta utáni kellemes elfáradásra. A ránk köszöntött tavasz bőséggel kínálja a jobbnál 
jobb programokat: akinek van, annak a saját kertje rendbetétele ad felfrissülési lehetőséget, 
akik pedig saját telek nélküliek, azok számára korlátlanok a lehetőségek, csak az irányt kell 
megválasztaniuk. Akár a Duna-part, akár a fővárostól Vácig tartó kerékpárút hétvégi forgal-
mát nézem, bíztatóak a jelek! A természet újra felfedezésének időszakát éljük.

– Magam is tapasztalom, hogy a kirajzás egyre többeket érint. Öröm látni, hogy 
sok gyerek is együtt tekeri a pedált szüleivel, nagyszüleivel. Ez is hozzásegíti őket a 
lelki egyensúly biztosításához?

– Feltétlen, hiszen ezek a mai óvodások, kisiskolások – akik egy másik felmérés szerint 
egyre kevesebben vannak (!) – ezeken a hétvégi programokon sajátítják el azokat a maga-

tartás-mintákat, amelyek annyira kívánatosak. A szűkebb-tágabb környezet rendjéért viselt 
felelősség tudata, a szép, gondozott kert kialakításában részvétel öröme a személyiség 
fejlesztését is szolgálja. A mozgás szeretete és a rendszeres túrák során a rövidebb, hosz-
szabb távok teljesítésének igénye könnyen kialakítható ebben a korban. A természetjárás 
növeli a kitartást és az önismeretet, és ami az egyik legfőbb haszon: módot ad a beszél-
getésekre is. A számítógép interaktív programjai erre ritkán képesek, nem beszélve az 
állóképesség növeléséről!

Ma a középkorú honfitársaink egy része is igényelné, hogy valaki kicsit nógassa, bíz-
tassa a mozgásra, a környezettudatosabb, illetve egészségtudatosabb életmódra őket. Saj-
nos mindenki az idő hiányát panaszolja. Saját tapasztalatom alapján felelősséggel kijelent-
hetem: arra van idő, amit nagyon szeretnénk, amit be akarunk sorolnia a teendőink közé.  

Nagyon fontos megjegyezni, hogy fiatal, még egészséges korban a genetikai adottságok 
mellett  a környezet nagyon sokat jelent az egészség megőrzésében. Ilyenkor az egész-
ségügynek un. „szűrő” szerepe van, míg 40-50 éves kortól, amikor előre láthatóan bizonyos 
betegségek kialakulhatnak, az illető sorsát nagyban befolyásolja az egészségügyi ellátás, 
annak színvonala, és nem utolsó sorban az egészség tudatos életmód. Sajnos azonban, a 
magyar statisztikából az is kiderül, hogy nálunk a bevezetőben említett életkor növekedés 
nem is ilyen mértékű. De erről bővebben majd a következő számban foglalkozunk… 

Jelentős változások várhatók a világ népességének korösszetételében: 2050-re a 64 
évesnél idősebb emberek aránya a jelenlegi hétről tizenhat százalék fölé emelkedik 
- jelezte a német Szövetségi Statisztikai hivatal egy korábbi kutatás tapasztalatai 
alapján. Igaz lehet ez nálunk is? - kérdezzük lapunk állandó egészségügyi tanács-
adóját, Dr. Metz Edit  kardiológus főorvosnőt.

Természet és a lelki egyensúly

Megváltozott a Főorvosnő kardiológiai magánrendelésének helye! A Duna-
keszi Szakrendelő (Főút 75-81.) II. emelet 225. szobában  várja a kardiológiai 
kivizsgálásra, szív ultrahangra,  vagy terheléses EKG–ra jelentkezőket. Telefo-
nos időpont egyeztetés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges
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BölcsÖdés és óvodás korú gyermekek ellátása
A Kölyökkeszi 

Szociális Alapítvány 
szeptemberben nyi-
totta meg második te-
lephelyét Dunakeszin, 
így jelenleg már négy 
családi napközis cso-
portot működtet. Az 
alapítvány együttmű-
ködési megállapodása 

az önkormányzattal lehetővé teszi, hogy a szülők  
térítési díj támogatásban részesüljenek.

Mindkét telephelyen jól képzett szakemberek  
foglalkoznak a gyerekekkel. Fontosnak tartjuk, 
hogy az óvodáskorú gyermekek foglalkozásait 
óvónők vezessék. Szükség szerint szakemberek 
logopédus, fejlesztő pedagógus, angol szakos kol-
léga - segítségét is igénybe vesszük. Foglalkozá-
saink elsősorban a gyerekek  fejlesztését, felzár-
kóztatását és játszva tanulását segítik.

Programjainkat előre tervezzük és tájékoztatjuk 
a Szülőket. Igazi nagy családhoz hasonlóan ün-
nepeltük a  Mikulás érkezését. Meghitt  karácso-
nyi ünnepséget rendeztünk, melyen a gyermekek  
maguk készítette ajándékkal lepték meg szüleiket. 
Télbúcsúztató farsangi mulatságunkon  a kicsinyek 
örömmel bújtak jelmezbe.

Nagy hangsúlyt fektetünk a korosztálynak 
megfelelő mozgásigény kielégítésére. A rendsze-
res napi mozgás mellett (torna, tánc, séta, udvari 

játékok) biztosítunk idénynek megfelelő sportolá-
si lehetőséget, mint például korcsolyázás, úszás. 
Célunk, hogy mi is hozzásegítsük a gyerekeket a 
mozgás örömének felfedezéséhez.

Gyakran játszunk bábszínházast a napköziben, 
de tavasszal igazi bábszínházba is eljutunk. 

Minden alkalommal, amikor külsős programon 
veszünk részt, legfontosabb szempont a biztonsá-
gos közlekedés: szigorúan csak az előírásoknak 
megfelelő körülmények között utazunk.

Igyekszünk jól kihasználni helyi adottságain-
kat. A fás, bokros kert jó lehetőséget biztosít az 
évszakokkal együtt változó környezet megismeré-
sére, megfigyelésére. 

Fontos feladatunknak tekintjük a környezet sze-
retetére és védelmére nevelni gyerekeinket. Télen 
etetjük a madarakat, tavasszal a gyerekekkel kö-
zösen gondozzuk a kertet és veteményezünk. Már 

most elkezdtük a „bioültetvényünk” kialakítását. 
Picik és nagyobbak nagy lelkesedéssel szórták  a 
paradicsommagokat. A szülőkkel egyetértésben 
törekszünk arra, hogy az egészséges életmód ne 
csak elméletben, hanem a gyakorlatban is meg-
valósuljon. Ebben segít minket a Gastroyal  és 
emellett mi is kiegészítjük gyümölccsel és más 
zöldségfélékkel a napi étrendet.

A két telephely lehetővé teszi, hogy  nyáron  
biztosítani tudjuk a folyamatos szolgáltatást, de 
a szükséges karbantartási és felújítási munkák is 
megtörténjenek. 

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén nyáron is 
színes programokkal várjuk azokat a gyerekeket, 
14 éves korig, akik felügyeletét a szülők nem tudják 
megoldani. 

Elérhetőség: Kölcsey utca  16.
Tel.: 06 30 599 52 22
Petőfi utca  17. • Tel.: 06 30 607 48 00
kolyokkeszi.fw.hu
Mindkét helyen reggel 7 órától 17 óráig,
bejelentés nélkül is várjuk az érdeklődőket.

Köszönöm  családi napközik vezetőinek a rész-
letes tájékoztatást. A kellemes benyomásaimon 
csak a Petőfi utca útviszonyai rontottak. Bízzunk 
benne, hogy az önkormányzat ígéretéhez híven 
valóban leaszfaltozza a közeli jövőben. 

DOBOS ANDREA ÚJSÁGÍRÓ

(X)
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Nincs ennek az országnak már kutya-
tartási kultúrája sem. Nézze meg uram, 
mint művelnek egyesek - telefonált visz-
szafojtott indulattal egy férfi a minap reg-
gel. - Szájkosár és póráz nélkül szabadon 
rohangálnak a nagy testű kutyák. Senki 
nem vigyáz rájuk. Csaholva futkároznak 
az úttesten, amiből nagy baj lehet – do-
hog a vonal túlsó végén. – Hiába mondja 
a gazdi – ha egyáltalán a közelben van -, 
hogy „Nem bánt, szelíd kutyus!”. Látom, 
hogy az iskolába igyekvő gyerekek, de a 
felnőttek közül is sokan tartanak a féktelen 
szabadságot élvező állatoktól. Hiába hívják 
őket, nem jönnek vissza. Nemrég két éles 
fogú kutya feszült egymásnak – kezdett a 
történetek felsorolásába az unokáját féltő 
nagypapa, aki szerint a hatóságnak ellen-
őriznie kellene, hogy a kutyák tulajdonosai 
betartják-e a szabályokat.  

A Polgármesteri Hivatalban Fejős 
Gabriella megerősítette, hogy az Ön-
kormányzat „Az állatok tartásáról szóló 
15/1995. (XII.18.)” számú rendeletében 
egyértelműen meghatározza az ebtartás 
szabályait, az ebtartó kötelezettségeit. (A 

www.dunakeszi.hu honlapon megtalál-
ható. A szerk.) Aki nem tartja be a ren-
deletet, kutyáját póráz nélkül sétáltatja, 
szabadon engedi, ürülékétől nem tisztítja 
meg a közterületet, azt az ebtartót a Köz-
terület Felügyelet megbírságolhatja. – De 
nem ez a cél, hanem az, hogy meghono-
sítsuk a kulturált kutyatartást – tette hoz-
zá a szakember.

Ha valaki elhullott, elütött vagy ve-
szélyes, támadó viselkedésű állatot lát 
Dunakeszi területén, akkor azt a város 
gyepmesteri feladatait ellátó Zöld Mene-
dék Állatvédő Alapítványnak jelentheti 
be. A gyepmestert hétköznap 8-17, és 
szombaton 8-12 óra között a  06-20 - 
464-6491-es vagy a 06-20-581-3056-os 
számon értesíthetik. Az éjjel-nappal pe-
dig a 06-70-389-9427-es számon érhetik 
el az alapítvány munkatársát – tájékoztat-
ta szerkesztőségünket Fejős Gabriella, a 
polgármesteri hivatalban. 

Ismerjük a mondást: Minden szabály 
annyit ér, amennyit betartunk belőle. Ez 
pedig mindannyiunk felelőssége… 

(VETÉSI)

Sakk
Alagi sakkozók sikereiről

Január 24-én a váci Madách 
Imre Művelődési Központban ren-
dezték meg a 15. Szalkai Dezső 
országos nyílt csapat emlékver-
senyt. A felsősöknél az Alagi sakk-
csapat 3. helyen végzett (Susányi, 
Kovács, Dióssi, Bernáth összeállí-
tásban).

Február 7-én  Gödöllőn a 30.  
Pest megyei nyílt országos egyé-
ni sakkverseny  4. fordulójában II. 
kcs.: 5. Bozsik Péter, a III. kcs.: 3. 
Susányi Dániel helyen végzett.

Február 14-én Pest megyei 
sakk diákolimpián az I – II. korcso-
portban: 

I. kcs.: 5. Kovács Dániel, II. kcs.:  
5. Bozsik Péter,

Február 21-én a 16. Alagi or-
szágos nyílt egyéni sakkversenyt 
a Fazekas M. Általános Iskolában 
rendezték meg, jól szerepeltek az 
alagi sakkozók, három első he-
lyet hoztak el. Az I kcs.: 2. Kovács 
Dániel..6. Horváth Ádám. A II. kcs.: 
3. Bozsik Péter, 4. Orbán Márk, 5. 
Havasi Bence.  A III. kcs.: 1. Susányi 
Dániel,…4. Bernáth Péter, 5. Ko-
vács Dániel

IV. kcs.: 1. Lapis Máté, 2. Üveges 
Viktor. Az V. kcs.: 1. Naán Gábor.

Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez!

KÉP ÉS SZÖVEG: SOLYMOSI 

Sporthírek rövidenKutya-bajKutya-baj
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Apróhirdetések
• Látnok-jósnő.
Telefon: 06-30/350-95-65

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, bel-
ső dekorációs munkák, gipszkarton falak  
és álmennyezetek építése, stb.
                              Tel.: 06-30-3864-456

• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. 
Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüze-
lő, homok, sóder, termőföld szállítás bil-
lenős gépkocsival. Állandóan hívható:
                06-30-623-1481, 27-337-353

• Parkettás vállal hagyományos, sza-

lag-, laminált- padlólerakást, csiszolást, 
lakkozást, javítást.
                       Telefon: 06-70-505-1177
• Festés, mázolás, tapétázás bútor-
mozgatással, fóliatakarással, akár azon-
nali kezdéssel.
Telefon: 06-20/442-9570,
             06-1/369-6674.

• Veszélyes fák kivágása alpintechni-
kával, kosaras daruval, elszállítás meg-
oldható!
    Tel.: 06-27/337-353; 06-30/463-4070

• Gödön, frekventált helyen lévő szép-
ségszalonba vállalkozói igazolvánnyal 
rendelkező kozmetikust keresünk.
                             Tel.: 06-20/971-0203

Novák testvérek az Európa-bajnokságon

Réka Európa bajnok
Novák Réka Európa Bajnoksá-

got nyert, Eszter az ötödik helyen 
végzett a csehországi Deciben 
Canicross sportágban! Magyaror-
szágon a 90-es években kezdték el a 
canicross bajnokságokat - szánhú-
zó versenyeket - megrendezni. Ere-
detileg Franciaországból szárma-
zik a kutyás-terepfutás, amelynek 
lényege, hogy a kutya és az ember 
együtt fut a kijelölt versenypályán, 
egy szárral összekötve. A feladat, 
hogy a távot minél hamarabb meg-
tegyék. 

Novák Réka: Dunakeszin lakunk, 
9 éves vagyok – kezdte a bemutatko-
zást. – A budapesti Karinthy Frigyes 
ÁMK két tannyelvű (angol, magyar) 
iskolába járok. Két éve kéttusázom 
(futás + úszás) a KSI öttusa szakosz-
tályában, jó eredményeket értem el. 
Október elején, Pécsen, az ország 12 
legjobb 9 évesének rendezett két tusa 
versenyén az első helyet szereztem 
meg.  Emellett egy éve foglalkozom a 

canicrossal (kutyás-terepfutás) is. Ok-
tóber 10-11-én a csehországi Decimben 
került megrendezésre a Canicross Eu-
rópa Bajnokság. Itt korcsoport szerint 
mérhettük össze tudásunkat.  A 8-10 
év közötti lányok csoportjában első 

helyezést értem el, a 2 km-t 6 perc és 
30 mp alatt futottuk le Bronzival. Cso-
dálatos érzés volt, mikor életemben 

először az első Európa-bajnoki cím 
megszerzésének tiszteletére lejátszot-
ták a magyar himnuszt. 

 Nővére Eszter az Európa Bajnok-
ságon, a 11-14 év közötti lányok között 
versenyeztem és az 5. helyezést értem 
el. Mindketten ír szetterrel futottunk, 
melyet a Magyar Canicross Szövetség 
adott kölcsön, az év összes versenyére. 
Sajnos Bronzi és Luca (a két kutyus) is 
betöltötték a 8. életévüket, így nekik ez 
volt az utolsó versenyük.

Édesanyjuk véleménye szerint ez 
a sport igen nagy erőfeszítést igényel, 
mind a kutya, mind a versenyző részé-
ről, ezért a kutyusok inkább csak 1-8 
éves koruk között alkalmasak erre. 
Réka és Eszter szeretnék folytatni ezt 
a sportágat, de mivel nekik két kisku-
tyájuk van, akik a versenyzésre nem 
alkalmasak. Szeretnénk kérni azon 
gazdik jelentkezését, akik a Tóváros 
Lakóparkban laknak, és a sportághoz 
megfelelő kutyussal rendelkeznek, és 
szívesen megengednék, hogy a gye-

rekek a lakóparkban edzhessenek 
a kutyáikkal. Továbbá ha lehetséges, 
esetleg egy-két versenyre elvinnénk a 
kutyusokat, akár úgy is, hogy a gazdik 
is elkísérik őket. A következő Euró-
pa-bajnokság jövő ősszel Sopronban 
lesz, talán a gazdik is büszkék lehet-
nének rá, ha a kutyusaik kiemelkedő 
eredményt érnének el ezeken, a ver-
senyeken. Erre a sportra különösen 
alkalmas a bordér collié, magyar- és 
német vizsla, ír szetter, belga juhász, 
agár. Ezért elsősorban az ilyen ku-
tyusok tulajdonosainak jelentkezését 
várjuk! Fontos, hogy a kutyus nyugodt 
természetű legyen, az agresszív kutyák 
nagyon behergelődnek, amikor sok 
kutya társaságában vannak. Az email 
címünk:  novheni@yahoo.com. Várjuk 
jelentkezésüket!

SOLYMOSI  LÁSZLÓ
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Dunakeszin, 1945-ben alakult 
meg a Dunakeszi Magyarságnál 
az asztalitenisz élet, Keszthelyi 
János, Ölvedi Ottó és Megyeri 
Károly vezetésével. A szakosztály 
1953-ban szünt meg. Ezt követő-
en 1958-tól Rung György vezeté-
sével – 1972-ig a Dunakeszi Kini-
zsinél működött a szakosztály - a 
női csapat eljutott az NB I-ig, vala-
mint a férfi csapat NB II-ig. Hosz-
szú hallgatás után tavaly Bartinai 
Péter edző vezetésével ismétel-

ten beindult az asztalitenisz élet 
(ő is tagja volt a hatvanas évek 
második felében szereplő NB II-
es csapatnak). Köszönhetően, 
hogy a Széchenyi Iskola vezető-
sége lehetőséget adott a Posta ut-
cai Iskola tornatermében történő 
edzésekre. 

Szerda és péntekenként az 
esti órákban tartjuk az edzéseket 
a fiataloknak. Köszönet az Önkor-
mányzatnak, hogy erre a tanévre 
háromszázezer forintot biztosí-
tottak. Különböző adományokból 
sikerült adogatógépet vásárolni, 
ami azért fontos, mert a gyere-

kek technikai tudását tudjuk így 
javítani. Köszönet továbbá Mihály 
Gyula Trend Építő Zrt. cégvezető-
jének és Kiss György Magyarlakk 
ügyvezetőjének. Szeretnénk olyan 
helyiséget találni, ahol még több 
gyerek és felnőtt hódolhat e szép 
sportágnak.

Öröm írni arról, hogy újabb 
szakosztály működik, újabb lehe-
tőségek vannak a sportolók előtt a 
hasznos időtöltésre. Éljünk vele!

(SOLYMOSI)

A Széchenyi István Általános Is-
kolában, 2000-ben a naptári év szá-
mával egyező sportmozgást Ibrányi 
Márta és Szabó Ferenc tanárok in-
dították be. Az idei rendezvényt, a 
2009 percig tartó sportprogramot a 
98 éves Széchenyi Iskola és II. szá-
mú DSE rendezte. Ez volt a tizedik, 
jubiláltak.

– Honnan jött az ötlet? – kérdez-
tem Ibrányi Mártától.

- Úgy gondoltuk, hogy a 2000-es 
évet méltón kellene megünnepelni és 
így jött az ötlet, hogy a gyerekek 2000 
percig mozogjanak, minden évben 
egy percet adunk hozzá.

– Jubileumi találkozót milyen új 
programmal ünnepelték?

–  Újdonság, hogy a röplabdások 
péntek este 20-24 óra között játszot-
tak. A Csata Kosársuli kosarasai 
szombaton 14-18 óráig játszottak a 
tornateremben. Hivatalosan nincs 
eredmény, lényeg, hogy mozogjanak 
a gyerekek, s ezt örömmel tették.

– Ha összehasonlítanánk az 
első rendezést és a tízediket, mi-
lyen különbségek fedezhetők fel?

– Jobban szervezett, sokkal több 
gyereket tudtunk megmozgatni, ehhez 
hozzájárult, a lakóparkba beköltözöttek 
száma, ezzel persze az iskolánk létszá-
ma is megnőtt. Negatívum, hogy az idén 

először anyagi támogatást nem kap-
tunk, de a szülők nagyon sokat tettek, 
ennek ellenére, hogy ez az esemény 
megrendezésre kerülhessen, köszön-
jük. A DSE százezer forinttal támogat-
ta a rendezvényt, az iskola biztosította 
a tornatermet. Jó hangulatot fokozta, 
hogy pénteken az osztályok közötti 
bajnokság során, az osztálytársak is 
szurkoltak. A felnőtt focisták baráti tár-
sasága, évek óta itt focizik. Dunakeszi 
iskolák között, szombaton labdarúgó 
bajnokság volt. A kicsi kosarasokat a 
szülők kísérték el, ez újdonság volt, ez-
zel sok külső embert is bevontunk.  Az 

ovis focit öt éve vezettük be, és velük 
próbáljuk színesíteni a programot a gye-
rekek legnagyobb örömére. Az erobikot 
pénteken este 19-20-ig, Váradi Dominik 
édesanyja irányításával rendeztük meg, 
nagy sikerrel. Szombat este 18-24-ig a 
felnőttek kosaraztak.

– Kik segítettek?
– A párom, Szabó Ferenc, külső 

támogatók az idén nem voltak, az If-
júsági Sportbizottság sem tudta támo-
gatni rendezvényünket, újra elmond-
hatom a szülők aktívan részt vettek és 
ez jó eső érzéssel töltött el. A cél, hogy 
jövő februárban is megrendezhessük 
a 2010 mozgás évét. Gratulálunk és 
további sok sikert, kívánunk!

SOLYMOSI LÁSZLÓ 

Jubileumi a 2009-es mozgás

   Asztalitenisz

Harmadszor kel életre
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   Karate
Harcművészeti Szövetség a Rákóczi úton

A Rákóczi út elején 1939-től mozi 
működött, a Banktelepen egészen 
2000-ig. Az épület az elmúlt évtize-
dek alatt jó párszor gazdát cserélt. A 
Goshinkan Harcművészeti Szövetség 
életéről érdeklődöm a 34 éves Baranyi 
György vezetőtől, ki több mint tizenöt 
éve foglalkozik harcművészetekkel.

– Újra éled a mozi helyisége? 
– Igen, a Dunakeszi Önkormányzat 

biztosította számunkra ezt a lehetősé-
get. Jelenleg a nagyteremben Japán ki-
állítás látható, sajnos már csak néhány 
napig, de a nagy siker miatt tervezzük 
később újra elhozni a japán babákat. 

Tavaly ősszel kezdtük el a felújítást, 
majdnem mindent meg kellett változ-
tatnunk. A nagyterem edzőteremként 
működik, ahol főként harcművészeti 
edzések lesznek, itt egyszerre 15 fő 
tud gyakorolni. Az emeleti társalgóban 
könyveket lehet olvasgatni, és tájéko-
zódni a sportágakról, klubfoglalkozáso-
kat tartani.

– Mikor indul be itt az élet?
– Március 17-én, kedden indul el a 

rendszeres, heti edzésmunka. Nálam 

tapasztaltabb edzők is fognak oktatni. 
Lesz kobudo, mely az okinawai (japán) 
eszközökkel foglalkozik, lesz kenjutsu 
avagy szamuráj kardvívás és kyudo (ja-
pán íjászat) is. Április 2-án (csütörtökön) 
pedig elindul a jóga. 

Az idei nagy munkáink között szere-
pel az épület homlokzatának felújítása 
és a kert rendbetétele, hogy a külső 
környezet is vonzó legyen mindazok 
számára, akik ide jönnek. Szeretnénk 
hosszútávon megalapozni az itt együtt 
dolgozó egyesületek, csoportok műkö-
désének lehetőségét. Jelenlegi négy 
csoportunk mellé várjuk továbbiak je-
lentkezését az én elérhetőségeimen. 

A délutáni edzések:

Kobudo: kedd, péntek 17.30-19.00
(információ: Baranyi György, 

06/30/4849-802)
Kenjutsu: kedd, péntek 19.00-20.30

(információ: Bella István,
 06/70/543-9327)

Kyudo: csütörtök 17:30-19.00 (infor-
máció: Ambrus Kata, 06/70/252-8715)
Jóga: csütörtök 19:00-tól (információ: 

Nagy Krisztina, 06/20/413-9977)

Aktuális programok:

március 21 (szombat), 10.00-14.00:
Nyílt Kenjutsu edzés

április 25 (szombat), 10.00-14.00:
Nyílt Kobudo edzés

április 26 (vasárnap), 10.00-18.00: 
Japán Nap (filmvetítés, origami, 
bemutatók, játékok, teaház, stb.)

A további induló csoportokról és aktuális

híreikről részletesen a 

www.goshinkan-dojo.com weboldalon

lehet olvasni. Új sportágak beindulá-

sával bővül dunakeszi sportéletének 

palettája. Sok sikert hozzá!

Fazekas Kupa
Fazekas Mihály Iskola tornater-

mében március 6-án találkoztak a 
11. Fazekas Kupa labdarúgó csa-
patok résztvevői. Találkozóról, az 
állandó szervező Bánki Teréz ta-
nárnő tájékoztat.

– A 11. Fazekas Kupára mind 
az öt dunakeszi általános iskola 
elküldte labdarúgó csapatát.  A 
küzdelemben 2000 január 1 után 
született labdarúgók vehettek részt. 
A jó hangulatú és sportszerű játék-
ban az idén Bárdos Iskola végzett 
az élen, a további sorrend: Fazekas, 
Széchenyi, Kőrösi, és Szent István 
csapatok. A gólkirályi címet Horváth 
Kálmán (Bárdos) 12 góllal szerezte 
meg, a csapat minden gólját ő lőtte.  
A legjobb kapus: Csaszkó Dominik 
(Fazekas), a legtechnikásabb: An-
csán Szabolcs (Széchenyi) volt.  Az 
1-3 helyezett kupát, érmet, oklevelet 
vehetett át. Minden játékos névre 
szóló emléklapot és csokit kapott. 
Minden csapatból megválasztottuk 
a legjobb játékost és díjaztuk. Azzal 
búcsúztunk, hogy jövőre ismét talál-
kozunk a 12. Fazekas Kupán.

SOLYMOSI LÁSZLÓ
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