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önkormányzat

Tanévkezdés kicsit másképp
Dunakeszin az általános iskolákban a tanévet több mint 2200 gyermek kezdte el, közülük
mintegy 330 elsős, összesen 14, a gimnáziumban több mint 600 diák 18 osztályban. Lőrincz
András, a Polgármesteri hivatal intézményirányítási és vagyongazdálkodási osztályának vezetője elmondta, hogy a tanévkezdéshez a személyi feltételek adottak, kiváló szakemberek,
pedagógusok, óvónők tanítanak. Bizonyítja ezt például, hogy az Eszterlánc óvoda a megyei
művészeti nevelés bázisóvodája, a Gyöngyharmat óvoda környezetvédelmi oktatóközpont lett,
az iskolák minőségi munkáját pedig az országos felmérési eredmények igazolják. Sajnos a
város tanintézményeit sem kerülte el a gazdasági okok miatti létszámleépítés. Eleddig pedagógusokat még nem kellett elküldeni, azonban az oktató-nevelő munkát segítők köréből, illetve a műszaki-adminisztrációs állományból városi szinten mintegy
harminc főtől kellett megválni.
pályázaton kapott pénzből a Játszóház
óvodában szeptember 15-ig befejeződik a bővítés, így két csoporttal bővülnek a lehetőségek. Megvásároltak egy
épületet az Eszterlánc óvoda mellett,
amely szintén átalakításra kerül az ősz
folyamán és decemberig ott is megnyílik egy kétcsoportos óvoda. Várhatóan a jövő évben megépül a katolikus
egyház óvodája is három csoporttal.
Átalakításra kerül a megyétől visszakapott kollégiumi épület, ahová átköltöznek a mellette lévő fehér épületből
a Bárdos iskola diákjai, s az épületben
magánóvoda létesül, van is már erre
jelentkező. Az Eszterlánc óvoda János
A továbbiakban arról szólt az
osztályvezető, hogy ettől a tanévtől
megszűnt az általános iskolák önálló
gazdálkodása, ezt a tevékenységet
a GESZ látja el. Ennek oka részben
létszámgazdálkodás, részben pedig
következetesebb központi gazdálkodást kívánnak bevezetni. Az jelenleg
még nem ismert, hogy az ország önkormányzatait érintő 120 milliárdos
elvonás hogyan hat majd az oktatásra.
Bár bejelentették, hogy az oktatást
és egészségügyet ez nem érinti, ám
általában az önkormányzatoknál, így
Dunakeszin is ezek a területek teszik
ki a költségvetés jó részét, így minden bizonnyal hatással lesz az oktatási intézményekre is az elvonás. Az
önkormányzat nagyon komoly figyelmet szentel az oktatásra, továbbra is
működteti a gimnáziumot, ami önként
vállalt feladat s ugyanez vonatkozik a
művészeti iskolára is. Mindkét intézmény magas színvonalú munkát végez,
hiszen a gimnázium végzős diákjainak
91-92 százaléka a felsőoktatásban
tanul tovább, a művészeti iskola pedig
országosan elismert intézmény.
Kritikussá vált az óvodai férőhely.
A városban oly nagy mértékű a lakosságszám növekedés, hogy az óvodai
igényeket képtelenség teljesíteni. A
tavaszi beiratkozások idején 660 gyer-
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utcai tagóvodájában jelentős szülői
segítséggel és Stehlik Ferenc képviselő tiszteletdíjának a felajánlásával
komoly felújítási munka történt a nyáron. Hasonló szülői kezdeményezés
eredménye a Szent István Általános
Iskola ebédlőjének a tetőfelújítása. Az
iskolákban a nyáron csak kisebb javításokat tudtak elvégezni, komolyabb
felújításra nem került sor és belátható
időn belül erre nem is lesz lehetőség.
Megemlítette az osztályvezető, hogy
az ingyenes tankönyvet, illetve a kedvezményez étkezést a diákok mintegy
harminc százaléka vesz igénybe.
A szakmai munkával kapcsolatban
elmondta még Lőrincz András, hogy
három fő feladatot határoztak meg erre
a tanévre. Kiemelt szerepet kapnak a
fejlesztő-felkészítő foglalkozások, a
tehetséggondozás és a kompetencia
alapú nevelés. Ebben a munkában
nem csupán az iskolai pedagógusok
játszanak fontos szerepet, hanem hatékonyan közreműködik a pedagógiai
szakszolgálat is.
KATONA M. ISTVÁN
FOTÓ: A SZERZŐ

mek jelentkezett óvodába, ebből 350-et
tudtak felvenni. A válogatás szempontja az volt, hogy elsősorban azoknak
a jelentkezését nem fogadták el, ahol
az anyuka otthon van, például gyesen,
vagy nem dolgozik. A második helyre
azok kerültek, akik a következő évben
töltik be a harmadik életévüket. Minden
törekvés arra irányult, hogy olyan családok gyermekei kapjanak elhelyezést,
ahol mindkét szülő dolgozik.
Ez a feszültség év végéig tovább
enyhülhet, folytatta Lőrincz András. Kifejtette, hogy nem igaz az a vád, mely
szerint az önkormányzat nem törődik
az óvodai fejlesztésekkel. Utalt arra,
hogy, két éve adták át a Posta utcai
óvodát három csoporttal. Egy EU-s

Köz-élet

Kopjafa az alagi hősök emlékére
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen!” (Széchenyi István)
Augusztus utolsó hétvégéje fontos pillanat volt főként az alagiak, de Dunakeszi város lakosságának életében is. Ekkor avatták fel azt a kopjafát a Szent Imre templom kertjében, melyet az alagi hősök emlékére Demeter István székelyudvarhelyi fafaragó művész alkotott és
Skripeczky Ákos ötvös- és iparművész restaurált.

Skripeczky Istvánnal és Csoma
Attilával történő beszélgetésem során megtudtam, az Alagi Polgári Kör
és a Dunakeszi Civilek Baráti Körének tagjai között már évekkel ezelőtt
felmerült a gondolat, hogy az alagi
hősök számára egy méltó emlékhelyet állítsanak. 2003-ban vette kezdetét az elképzelés megvalósulása,
amikor felkérték Demeter István
székelyudvarhelyi fafaragó művészt
a tölgyfából készülő emlékmű elkészítésére. Az idő múlásával és a fa
száradása miatt azonban szükség
volt annak restaurálására, melyet
Skripeczky Ákos ötvös- és iparművész vállalt magára.
De kik is azok az alagi hősök?
Természetesen az alapgondolattal
párhuzamban ez a definíció is kialakult, melyet Csoma Attila helytörténész foglalt egységes keretbe. Az
alagi hősök tehát olyan katonák vagy
civilek, akik az első vagy második
világháború, a vörös, illetve barna
diktatúrák áldozatai lettek. Az alagiak
felkutatása két részből állt. Míg a

katonai áldozatok nagy részét írásos
dokumentumok alapján azonosítani
lehetett, addig a polgári személyek
neveinek felleléséhez a családok és
a „régi alagiak” visszaemlékezéseire
volt szükség.
A szervezőktől megtudtam, hogy
a kutatás során és a helybeliek felkeresése során hatalmas segítségükre
volt Szakáll Lászlóné, a Dunakeszi
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. Munkájuk eredményeként eddig 40 hőst sikerült nevesíteniük, kiknek száma azonban vélhetőleg
két-háromszáz közé tehető.
Az ünnepélyes megemlékezés
rendhagyó módon megelőzte a
szentmisét, melyet Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök celebrált. Ünne-

Dióssi Csaba alpolgármester

pi beszédet Kollár Albin díszpolgár,
a Dunakeszi Lokálpatrióta Kör tagja

mondott, melyet Kaszás Zsuzsanna
művészeti vezető felkészítésében a
Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak verses műsora előzött meg.
A szép program része volt Babják
Annamária és Vincze József közös
előadása is, valamint az est színvonalát emelte előadásával Kaszás
Imre is a közel háromszáz érdeklődő
számára.
A legfontosabb pillanat természetesen a kopjafa leleplezése volt,
melyet Dióssi Csaba alpolgármester
tett meg, aki rövid beszédében megköszönte a szervezők készséges

munkáját, valamint hangsúlyozta a
civil összefogások fontosságát is.
Véleménye szerint kiemelkedő jelentőségű az együttműködés ilyen szép
célok érdekében. Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök szentelte meg
az emlékművet, majd koszorúzás
következett, Kecskeméthy Géza polgármester a város nevében, Bocsák
István Károlyné és dr. Thoma Csaba
pedig a Fidesz nevében helyezte el
az emlékezés koszorúját.
„Sok év alatt rengeteg programot
szerveztem, de egyik sem ment ilyen
zökkenőmentesen, melyet Csoma
Attilának, a Dunakeszi Civilek Baráti
Körének és a Dunakeszi Lokálpatrióta Körnek egyaránt köszönhetek.”
– összegezte Skripeczky István röviden a program sikerességét.
Úgy érzem, hogy az alagi identitás
még ma is érezhető Dunakeszin, a
kopjafa felállításával pedig egy méltó
emlékmű egy méltó helyre került, a
kezdeményezéssel és az alagi hősök
nevének kikutatásával egy olyan folyamat indult be, melyre a városunkban lakó összes polgár büszke lehet.
A Széchenyi István Általános Iskola
felajánlotta, hogy az emlékművet diákjaikkal gondozni fogják és minden
évben a Hősök napján megemlékezést tartanak majd a Szent Imre
templom kertjében.
LEGINDI TÍMEA
FOTÓ: KESZIPRESS
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Az alagi hősö

Azt mondják, hogy egy-egy család története, a haza történelmének e
olyan pillanat is volt, amikor ezeket a lapokat a haza történetének aran
adatott, hogy békében élhetünk, kötelességünk emlékezni azokra a hő
szolgálták. Az egykori alagiak, s köztük az elhunyt hősök munkájának e

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök

Jövőre ünnepeljük századik évfordulóját annak, hogy az itt lakók egy
közössége úgy határozott, hogy saját
községet alakít és önmaga szervezi
meg életét. Ha körültekintünk ennek az
elhatározásnak számos gyümölcsét
láthatjuk: a régiek által épített utakon
járunk, az ő szorgalmukat hirdeti a
szomszédságban álló iskolaépület
egy része, a korábbi községháza, és
mindenek előtt a fölébünk magasodó
Szent Imre templom. Hálával gondolunk elődeink alkotó tevékenységére,
amelyet nehéz körülmények között
kellett végezniük.
A fiatal, alig másfél ezer lelket
számláló Alag községet is hamar
nagy próba elé állította a történelem. A
Szarajevóban eldördült pisztolylövést
követően a haza harcba szólította a
lakosságot. Szinte minden harcképes
férfit elvittek a frontokra. A község
szinte elnéptelenedett, az addig megszokott, mindennapi élet gyökerestül
megváltozott. A háború kitörése után
a lóversenyzést azonnal leállították és
csak egy év múlva indították újra a futamokat, de korántsem olyan számban
mint annakelőtte. A háborús erőfeszítésekből a Magyar Lovaregylet is kivette részét: a hazaérkező sebesültek
részére saját pénzen egy 50 ágyas ha6

Dunakeszi Polgár

dikórházat tartott fenn a Geist-telepen.
A napi nehézségeken túl sokak
komoly lelkiismereti kérdésekkel is
szembetalálták magukat. A háború
ugyanis válaszút elé állította az Alagon
élő külföldi zsokékat, elsősorban az
angol kolónia tagjait, dönteniük kellett:
új és régi hazájuk közül melyikkel tartanak. Többen közülük hazautaztak,
de voltak, akik már annyira kötődtek
második hazájukhoz, hogy nem tudtak
elszakadni Alagtól és lelkükben vívódva itt várták meg a háború végét.
Az első világháború összesen 115
hősi halottat követelt Alag és Dunakeszi községekben, de alig telt el két évtized, a történelem újból próbatétel elé
állította az alagiakat. 1941 júniusában
Magyarország belépett a háborúba
és a férfiaknak ismét be kellett vonulniuk. Csakhamar megjött a hír az első
elesett alagi katonáról: Tolnai János
augusztus 17-én esett el, de ezután
sajnos nem múlt el úgy hónap, hogy ne
tartottak volna valakiért gyászmisét a
Szent Imre templomban. A második világháborúnak sajnos már civil áldozatai is voltak. Az alagi zsidóságot 1944.
júniusában deportálták. A Paszternák
család esete valódi családirtás volt,
ott ugyanis a szülőkkel együtt a két
gyermeket is elhurcolták. Egyikük sem

tért haza soha, csakúgy, mint a Sugár,
Burger, Zlakkner vagy Engel családból.
Voltak olyan önfeláldozó hősök is, akik
bújtatták a zsidóságot. Aki közülük
lebukott, arra biztos halál várt. Ezek
közé tartozott Dadai Zoltán és fia, akik
nagyon sok emberen segítettek. Halállal kellett fizetniük emberségükért,
bátor kiállásukért. A front közeledtével
a veszteségeket csak súlyosbította a
leventék bevonultatása, akik közül Kiss
József, Ritz László és Tolnai István
már örökre fiatalként marad meg az
emlékezetben, úgy, ahogy elvitték őket
a községből. Nem volt levente, de katonaiskolába járt és fiatalon, 18 évesen
lelte halálát Buda ostrománál Konrád
János, a híres alagi lófestő, Konrád
Ignác fia is.
A front 1944 decemberében elérte
a községet, és a civil áldozatok száma

hidegben kubikus munkával repülőteret készítsenek a Vörös hadseregnek.
Miután a repülőtér elkészült, többeket
további munkára köteleztek. Nekik az
egyik Hesp-villában kellett gyülekezniük három napi élelemmel. Több férfit is
elvittek, de teljes bizonyossággal csak
Tóth Benjamin neve azonosítható azok
közül, akik sohasem tértek vissza. Őt
hét évvel eltűnése után, 1952-ben nyilvánították halottá.
Ha visszatekintünk a múltra, elmondhatjuk, hogy mi akik békében
élhetünk, nagyon szerencsések vagyunk, hiszen az emberiség történelmében sokkal több idő telt el háborúskodással mint békés építkezéssel.
Nagy a felelősségünk abban a tekintetben, hogy a nekünk adatott idővel
helyesen gazdálkodjunk és kövessük
alkotó elődeink példáját. Ez a meghitt

tovább nőtt. A nyílt utcán mesterlövész
terítette le azt a 19 éves Takács Magdát, aki vízért ment ki a kútra a Kossuth
Lajos utcában. A megszállókat megszállóként váltó szovjet csapatok nem
bántak kesztyűs kézzel a lakossággal.
Futaky Lászlót akkor lőtték keresztül
az oroszok, amikor ő lányát védelmezte a megbecstelenítéstől. Dr. Gerbert
Ottónét, a patikus feleségét is szovjet
katona lőtte le. Hamarosan elkezdődött
a Malenkij robotok ideje is. A község
lakosságát egy emberként terelték ki
a lovaregylet területére, hogy a januári

templomkert és benne az emlékezésre intő szép kopjafa - Demeter István
és Skripeczky Ákos alkotása - méltó
példa a mai alagiak összefogására, a
közös alkotó tevékenységre.
Bizakodással tölthet el bennünket,
hogy az alagiak kopjafája nem fog
magányosan, árva mementóként állni,
mivel azontúl hogy egy gondozott és
sokak által gyakran látogatott helyre
került, a Széchenyi István Általános
Iskola vállalta, hogy minden évben
megemlékezik az alagi hősökről. Erre
jó alkalmat nyújt a Hősök napja, ame-

köz-élet

ök emlékére

nek egy-egy lapja. Nemzetünk 20. századi történetében sajnos több
aranykönyvéből egyszerűen kitépték. Nekünk, akiknek az a szerencse
a hősökre, akik be nem teljesedett életművükkel a mi mai életünket
nak eredményeivel nap mint nap találkozhatunk.
lyet országszerte minden év május
utolsó vasárnapján ünnepelnek. Az
emléknap gondolata még 1915-ben fogant, amikor a nagy véráldozatot látva
báró Abele Ferenc 1915. július 19-én a
frontról levelet intézett gróf Tisza István
miniszterelnöknek, amelyben szorgalmazta, hogy az országgyűlés mielőbb
foglalja törvénybe a hősök emlékének
megörökítését. Miután a levél nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket Abele 1916 őszén Zita királynéhoz
fordult. Kérését neki is előterjesztette,
s ezáltal sikerült elérni, hogy IV. Károly
kezdeményezésére 1917 tavaszán az
országgyűlés elfogadta a háborúban a
hazáért küzdő hősök megörökítéséről
szóló 1917. évi VIII. törvénycikket.

kor a Nemzetgyűlés is foglalkozhatott
az I. világháború hősi halottai emlékének megörökítésével.
Az 1914/1918. évi világháború hősi
halottai emlékének megünnepléséről
szóló 1924. évi XIV. törvénycikk a következőképpen rendelkezik:
„... A magyar nemzet mélységes
szeretettel, magasztaló elismeréssel
és hálával emlékezik meg azokról a
hős fiairól, akik az 1914-1918. évi világháború alatt a Hazáért vívott súlyos
küzdelmekben a magyar nemzetnek
dicsőséget és hírnevet szerezve életüket áldozták föl. A nemzet soha el nem
múló hálája és elismerése jeléül az élő
és jövendő nemzedékek hősi halottainak dicsőségére minden esztendő

tek el. Az emlékművek mellett nagyon
sok helységben létrehozták a hősök
kertjét, ahol fejfákat állítottak az ismeretlen, illetve távoli helyeken eltemetett
katonáknak. Dunakeszi és Alag is hozzálátott a maga hősi emlékművének
az elkészítéséhez, és míg a „faluban”
ez sikerrel járt, itt, Alagon a többszöri
próbálkozás ellenére anyagiak híján
nem készült el az emlékmű. Helyette
a Rákóczi út mentén álló platánsornál
zajlottak a megemlékezések, amikor
is minden platán egy-egy alagi hőst

Kollár Albin

A rendezvény szervezői: Skripeczky István és Csoma Attila

A törvény kimondta:
„… Minden község (város) anyagi
erejének megfelelő, méltó emléken
örökítse meg mindazoknak nevét, akik
lakói közül a most dúló háborúban a
hazáért életüket áldozták fel.”
A törvény alapján a belügyminiszter végrehajtási utasítást bocsátott ki,
amelyben utalt arra, hogy az emlékműveket – lehetőség szerint – a háború befejezését követően állítsák fel.
Az 1918/19-es zavaros időszak nem
kedvezett az emlékművek építésének.
1924-re elérkezett az a pillanat, ami-

május havának utolsó vasárnapját
nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a Hősök Emlékünnepévé
– a magyar nemzet mindenkor a hősi
halottak emlékének szenteli.”
A megemlékezések 1925-től váltak
rendszeressé: országszerte egyházi
szertartásokkal, koszorúzásokkal emlékeztek a hősökre.
A törvény alapján 1938 végéig 1086
világháborús emlékművet emeltek Magyarországon. Ez nem csupán szobor
lehetett: helyenként fákat ültettek, másutt neveket felsoroló táblákat helyez-

jelképezett. A platánokat szalaggal,
virággal díszítették az emléknapon. A
két világháború között nagy becsben
tartották a hősök emlékét. Dunakeszin
minden iskolásnak meg kellett hajtania
a fejét, ha iskolába menet elhaladt az
emlékmű mellett.
1945-ben még megemlékeztek a
Hősök Napjáról, de ezt követően a diktatúra végleg eltörölte. Településünkön
az iskolásoknak még az 50-es években is feladatuk volt a hadisírok gondozása. Minden diáknak meg volt szabva,
hogy melyik sír gondozásáért felel. Az
emlékezés a következő évtizedek alatt
halványult, majd teljesen elenyészett.
1990-től változó rendszerességgel
ünnepelték, mígnem 2001-ben az országgyűlés május utolsó vasárnapját
ismét a Magyar Hősök Emléknapjává
nyilvánította. Az emléknapon azonban
már nem csak az első világháború
hőseinek emlékét idézzük, hanem
minden olyan magyar hősét, aki a XX.
században vesztette életét.
Dunakeszin három éve rendszeresek a megemlékezések, most pedig
lehetőség nyílik arra, hogy az alagi
városrészen is megemlékezzenek az
egykori Alag község hőseiről. Elismerés és köszönet illeti mindazokat, akik
szívvel lélekkel, két kezük munkájával,

támogatásukkal itt a Szent Imre Templom kertjében a ma avatott kopjafával
ennek lehetőségét megteremtették.
Végezetül engedjék meg, hogy
felsoroljam azoknak a nevét, akiket a
vélhetően több száz, a XX. században
katonaként vagy civilként elesett alagi
hős közül sikerült azonosítanunk.
BALOGH GYULA
BURGER IZIDOR
CHERMEK ANTAL
DADAI ZOLTÁN
IFJ. DADAI ZOLTÁN
ENGEL LÁSZLÓ
ENYEDI GYULA
DR. FÉK ANDRÁS
FORTRÁN LÁSZLÓ
FUTAKY LÁSZLÓ
DR. GERBERT OTTÓNÉ
HAJNAL ALAJOS
NESZMÉLY ISTVÁN
NEY JANKA
KISS JÓZSEF
IFJ. KOLLARIK JÓZSEF
KONRÁD JÁNOS
PASZTERNÁK DEZSŐ
PASZTERNÁK DEZSŐNÉ
PASZTERNÁK GYÖRGY
PASZTERNÁK HEDVIG
PINTÉR RÓZA
PŐHL HARRY ALFRÉD
RÁTKI FERENC
RITZ JÁNOS
RITZ LÁSZLÓ
SÁRECZKY BÉLA
SCHMIDT ÁRPÁD
SCHUSZLER JÁNOS
SUGÁR JENŐ
SZENTREI BÉLA
TAKÁCS MAGDA
TOLNAI ISTVÁN
TOLNAI JÁNOS
TÓTH BENJAMIN
TÖRÖK REZSŐ
UITZ JÁNOS
VIOLA GÁBOR
ZLAKKNER LIPÓT
Emlékük velünk él!
KOLLÁR ALBIN
DUNAKESZI LOKÁLPATRIÓTA KÖR
Dunakeszi, 2009. augusztus 29.
Ps: Köszönetet mondok Csoma
Attilának, helytörténésznek, a Kölcsey
Ferenc városi könyvtár igazgatóhelyettesének, hogy rendelkezésemre
bocsátotta kutatásai eredményét.
FOTÓ: KESZIPRESS
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Időközi önkormányzati képviselő választás
Mint az Önök előtt ismeretes, sajnálatos módon Dunakeszi 8. számú egyéni választókerületének önkormányzati képviselője,
Balogh Ferenc 2009. augusztus 13-án elhunyt. Halálával megüresedett az említett választókerületi mandátum, a képviselő-testület létszáma 23 főre csökkent. Tekintettel arra, hogy Balogh Ferenc képviselő úr egyéni képviselőként szerzett mandátumot
így a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően Dunakeszi 8. számú egyéni választókerületében időközi önkormányzati képviselő-választást kell lebonyolítani.
Dunakeszi Helyi Választási Bizottságot a HVB
elnöke a törvényben meghatározott határidőn belüli időpontra összehívta. A Helyi Választási Bizottság 2009. augusztus 27-i ülésén megtárgyalta az
időközi önkormányzati-képviselő választás kitűzésével és lebonyolításával kapcsolatos kérdéseket.
A Helyi Választási Bizottság a különböző jogszabályi rendelkezésekben rögzített határidők figye-

lembe vételével úgy döntött, hogy a választást lehetőség szerint a legkorábbi lehetséges időpontra
tűzi ki. Ennek megfelelően a HVB 1/2009. (VII.27.)
számú határozatában Dunakeszi 8. számú választókerületében az időközi önkormányzati-képviselő
választás időpontját 2009. november 8-dik napjára
(vasárnap) tűzte ki.
Tájékoztatom Önöket, hogy a választás idő-

pontjának kitűzésével egyidejűleg a Dunakeszi
Helyi Választási Iroda is megkezdte a működését
annak érdekében, hogy a meghatározott időpontban zökkenőmentesen kerüljön lebonyolításra az
időközi választás. A feladatok végrehajtása megfelelő ütemben folyik.
Dunakeszi, 2009. augusztus 28.
DR. ILLÉS MELINDA JEGYZŐ

Új helyre költözhet a fejlesztő napközi
A fejlesztő napközi lehetséges áthelyezését
szakértők bevonásával vizsgálja meg az önkormányzat – döntött a város képviselő-testülete. A
jelenleg 17 főt foglalkoztató intézmény a különböző
fokban sérültek, tanulásukban akadályozott gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztésében,
azok megőrzésében, esetenként helyreállításában
nyújt segítséget. A fejlesztő napközi elhelyezésére

szolgáló Fóti úti épület nem ideális az ellátottak
számára. Az évek óta elmaradt felújítás mellett
komolyabb gond, hogy a szolgáltatás az emeleten
működik. Amennyiben sikerül megfelelő alternatívát
találni a gondozottak elhelyezésére, egyúttal lehetőség nyílna az 1. számú bölcsőde férőhelyeinek
bővítésére is két csoportszoba kialakításával, ami
40 gyermek elhelyezését tenné lehetővé.

A lehetséges elhelyezésre felmerült a Szakorvosi Rendelőintézetnek korábban az ÁNTSZ-nek
helyt adó földszinti épületrésze. A közeljövőben
elkészülő szakértői jelentés ad majd választ arra a
kérdésre, hol lehetne és hogyan a legmegfelelőbb
helyen működtetni a fejlesztő napközit.

Északon jelzőlámpás csomópont,
délen körforgalom fogadja az közlekedőket
A várost átszelő 2-es számú főúton
közlekedőket jelentős forgalomtechnikai
változások fogadják Dunakeszi északi
és déli kapujában. A település északi
peremén, a Malomárokban épített Tesco
áruház átadásával egyidejűleg üzembe
helyezték azt a jelzőlámpát, amely a főúton haladó és a csomópont két oldalán
elhelyezkedő vállalkozási övezetbe érkező és kihajtó gépjárművek forgalmát
szabályozza.
A 2-es számú főút forgalmának ritmusát, a ki- és behajtásra várakozó gépjárművek számát érzékelő rendszer szabályozza a közlekedő járművek haladási
irányát – tájékoztatta szerkesztőségünket
Serfőzőné Kozma Ilona főhadnagy, a Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály megbízott vezetője.
– A jelzőlámpában különböző – nappali
és esti – programok vannak beépítve,
melyek érzékelik a forgalmi helyzetet. Az
új csomópont üzembe helyezésével a
lakott területet jelző KRESZ táblát északabbra, a benzinkút magasságába telepítették át, ezért a Göd irányából érkezők
a korábbiaknál nagyobb körültekintéssel
közelítsék meg Dunakeszit – javasolta a
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rendőrtiszt.
A lakosság régi igénye teljesült azzal,
hogy – alig kétszáz méterre a Tesco behajtójától – a Rév út becsatlakozásánál
jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet építettek
ki, amely nemcsak a főút forgalmát, de
az átkelésre várakozó gyalogosokat is
érzékeli. Az új lámpa működését öszszehangolták a Béke úti kereszteződést
szabályozó jelzőlámpával, hogy az áthaladó forgalom minél kisebb fennakadást
okozzon a városban.
- A másik jelentős forgalomtechnikai
változás a város déli kapujában, a Fót felől érkező forgalmat „szállító” Szent István
út és a 2-es főút kereszteződésébe tervezett körforgalmi csomópont kiépítésével valósul meg – tudtuk meg Serfőzőné
Kozma Ilona főhadnagytól. – Az átalakítás, az építkezés munkálatai szeptember
7-én kezdődtek, és várhatóan november
elején fejeződnek be. A kivitelezés első
fázisában az úttest szegélyeit alakítják
át, szűkítik a sávokat, megszűnik a benzinkúthoz vezető kanyarodó sáv. Emiatt
jelentős torlódásokra kell számítani, ezért
azt tanácsoljuk a gépjárművezetőknek,
hogy hamarabb induljanak el, vagy másik

útvonalon közelítsék meg úti céljukat.
A közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője szerint a körforgalmi csomópont kiépítésével biztonságosabbá
válik az áthaladás a kereszteződésben,
csökken a balesetek száma, kiegyenlítettebb lesz a forgalom ritmusa.
Serfőzőné Kozma Ilona főhadnagy
az átalakítás időszakára az áthaladó

gépjárművezetők, az utazóközönség és
a lakosság türelmét kéri, akiktől bármilyen jobbító szándékú észrevételt vagy
javaslatot szívesen fogadnak a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányságon. - Az
autósoktól pedig azt kérjük, hogy figyeljenek egymásra és a helyszínen dolgozó
munkások épségére – hangzott a rendőrtiszt kérése.
(VETÉSI)

köz-élet

A kivitelezés idejére a lakosság türelmét kérik

Közel 700 milliós állami
támogatásból épül a
csapadékvíz főgyűjtő hálózat
A Liget utcától a Toldi utcáig épül a 2,8 km hosszú gerincvezeték
Az utóbbi évek hatalmas esőzései sokszor állították
megoldhatatlan feladat elé az önkormányzatot, mert a
lezúduló csapadék szinte minden alkalommal elöntötte
a gyártelepi vasúti aluljárót, a környező lakások és pincék sokaságát. A problémát súlyosbította, hogy a csapadékelvezető hálózat legmélyebb pontján - a MÁV lakótelepen - 60/90-es szelvényt építettek be a múlt század
elején, amely szűk keresztmetszete miatt napjainkban
már képtelen volt a Tábor úti lakótelepről és környékéről,
a 160 cm átmérőjű csatornában érkező nagy mennyiségű vizet továbbítani Liget utcai oldalra.
A lakosságnak és az önkormányzatnak sok kellemetlenséget és bosszúságot okozó problémát saját forrásból képtelen volt megoldani a város. Sok egyéb mellett
ezért tartja a jelenlegi képviselő-testület legjelentősebb
pályázati sikerének Kecskeméthy Géza polgármester,
hogy a Liget utca és a Toldi utca között épülő 2,8 kilométer hosszú csapadékvíz főgyűjtő hálózat kiépítésére és
felújításra 688 millió 537 ezer forint vissza nem térítendő
állami támogatást nyert az önkormányzat.
A polgármester szerint az új csapadékvíz főgyűjtő
gerinc kiépítését követően megszűnik a korábbi áldatlan állapot. Kényelmesebbé, komfortosabbá válik az
ingatlantulajdonosok élete – hangoztatta a lapunknak
nyilatkozó Kecskeméthy Géza, aki a július 21-én tartott
sajtótájékoztatón megfogalmazott kérését szeptember
első napjaiban is megerősítette: - A munkával járó kellemetlenségek miatt a lakosság türelmét és megértését
kérjük. A kivitelező cég vezetőivel együttműködve mindent megteszünk, hogy az építés ideje alatt a legkisebb
környezeti teher elviselésére kényszerüljenek az érintett
területen élők.

Hasonlóképpen nyilatkozott Kovács László, a közbeszerzési bizottság elnöke is, aki a sajtótájékoztatón
azonban azt is elmondta, hogy fenntartja korábban is
hangoztatott véleményét: - Nem tartom jó megoldásnak,
hogy a gerincvezetéket a szűk Állomás sétányon vezetik
át az országút dunai oldalára. A kivitelezés ideje alatt
rendkívül sok kellemetlenséget kell elviselniük a MÁV
lakótelepen élőknek. Sokkal ésszerűbb lett volna, ha a
Béke úton építik ki az új hálózatot – húzta alá a lokálpatrióta frakció vezetője.
Nagy Gábor, a kivitelezési munkát elnyerő budapesti székhelyű – gödi telephellyel rendelkező – Penta
Kft. ügyvezető igazgatója is a lakosság türelmét kérte,
mert mint mondta: ”Nagy átmérőjű csövet helyezünk el,
a munkavégzés rendkívül pontos előkészítést igényel. A
technológia alkalmazása, a lakosság biztonságos közlekedésének fenntartása nagy körültekintést kíván tőlünk,
melyre külön figyelmet fordítunk. A legkritikusabb területen, a MÁV lakótelepen is biztosítjuk a gyalogosok és a
személygépjárművek átjárását.” Az ügyvezető igazgató
elmondta, a várost kelet-nyugat irányban átszelő, a Duna-parti Liget utcától a Toldi utcáig kiépülő csapadékvíz
főgyűjtő hálózat 2,8 kilométer hosszúságban kanyarog
a településen. Szakmai érdekességként hallhattuk,
hogy 1459 méteren keresztül 165 cm átmérőjű, míg 225
méteren 120 cm átmérőjű csövet fektetnek le. A projekt
befejezéséig – 2010 augusztusa – 36 ezer m3 földet
mozgatnak meg a Penta Kft. munkatársai.
Nagy Gábor a pozitív változás érzékeltetéseként elmondta, hogy az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásában megvalósuló új hálózat másodpercenként
7 m3 víz áteresztésére lesz képes.
VETÉSI IMRE

Pályázat utak aszfaltozására
Újabb 5 utca aszfaltozására nyújt be uniós pályázatot az önkormányzat. A testület döntése értelmében a
Kikelet, a Vereckei, Magdolna, Petőfi és Szántó utcák kaphatnak szilárd burkolatot nyertes pályázat esetén. A
beruházás várható összköltsége közel 200 millió forint, melynek 30 százalékát a város saját forrásból biztosítja.

Rendőrök és polgárőrök
vigyáznak a diákokra
Közös akcióban segítik a tanulók
átkelését a gyalogátkelőhelyeken
A szeptemberi tanévkezdés előtt a városi rendőrkapitányságokon szolgálatot teljesítő motoros rendőrök közös akciót tartottak Dunakeszin és a környező
településeken. Az összehangolt akció célja volt – többek között –, hogy az autósok és a motorosok figyelmét felhívják a közlekedési szabályok betartására
– tudtuk meg Kovács László alezredestől, a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság vezetőjétől. – Nagyon
eredményes volt a sebességmérő és rendszám felismerő akció. Sikerült megtalálni egy európai körözésben nyilvántartott gépkocsit. Az ellenőrzés ideje alatt

– a rendőri jelenlétnek köszönhetően – jelentősen
lassult, „normalizálódott” a forgalom üteme. De még
így is többen túllépték a megengedett sebességet,
akikkel szemben intézkedtek kollegáim. Megvallom
nem az volt az ellenőrzés célja, hogy „hatalmas” bírságokat szabjunk ki, hanem a figyelem ráirányítása a
közelgő tanévkezdésre. Az emberekben azt kívántuk
tudatosítani, hogy néhány napon belül megjelennek a
kisdiákok az utakon és a gyalogátkelőhelyeken, akik
épségére vigyáznunk kell – hangsúlyozta a kapitány,
aki jó jelnek tekinti, hogy egyre többen azonosulnak
ZebraCharta célkitűzéseivel, megállnak a gyalogátkelőhely előtt.

Az új tanév kezdete óta, – a korábbi évekhez hasonlóan – a jelzőlámpa nélküli, forgalmas gyalogátkelőhelyeknél rendőrök és polgárőrök segítik a diákok
biztonságos átkelését. - Szeptember végéig mindenképpen jelen leszünk a gyalogátkelőhelyeknél. Októberben azonban már nem tudom garantálni, mert a
Szent István út és a 2-es számú főút kereszteződésében épülő körforgalom miatt fennakadások várhatóak
a helyi közlekedésben, melynek csökkentése érdekében jelentős rendőri erőket kell mozgósítanom – indokolta várható döntését a rendőr kapitány.

V. I.
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Nem csak kézzel, szívvel is
Önzetlen szülői segítséggel, lelkes, odaadó munkával szeptember 1-re, a nevelési év kezdetére, megújultak az Eszterlánc óvoda
János utcai tagóvodájának belső helyiségei. A középső és nagycsoportos gyerkőcök szinte szólni sem tudtak meglepetésükben:
mintha nem ugyanoda érkeztek volna, ahová korábban is jártak! Szeptember 5-én a szülők, kisgyermekeikkel s az óvoda dolgozói bográcsolásra, a sikeres felújítás megünneplésére jöttek össze a tagóvoda udvarán. Itt idéztük fel a történteket.
Mindez még tavasszal kezdődött,
mikor az Eszterlánc óvoda szülői munkaközössége jótékonysági estet rendezett
a Hadik étteremben.

melyet a testület elfogadott, így semmi
akadálya nem volt a munka megszervezésének, a szükséges anyagok beszerzésének. Ez utóbbiban sokat jelentett

– Itt került szóba, hogy nagy szükség
lenne a felújítására – emlékezett Faith
Éva intézményvezető. – A város legrégebbi óvodájában tizenöt éve nem volt
ilyen jellegű munka. Gázvezeték bekötésre, csatornázásra, tetőcserére, majd
belső burkolat- és lambéria cserére sor
került ugyan, de egyébre nem volt lehetőség. Idén is úgy tűnt, hogy támogatásra
nem számíthatunk, s mondhatnám úgy is,
sorsdöntő volt a jótékonysági est. Stehlik
Ferenc képviselő úr ott jelentette be, hogy
felajánlja félévi képviselői tiszteletdíját, s
ha a munkavégzéshez szülői segítség is
kapcsolódik, minden bizonnyal sikerül a
régi tervet megvalósítani.
Az első jelentkezések már ezen az
estén megtörténtek, később mások is
csatlakoztak a felkéréshez. Így történt,
hogy a nevelési év befejeztével nekiláthattak a munka megtervezéséhez.
– Régóta tudtam, hogy a felújításra
nagy szükség van – mondta Stehlik Ferenc képviselő (MSZDP). – Beszéltem
képviselőtársaimmal, a polgármester úrral s tudva, hogy a költségvetésből nem
tudnak erre a munkára pénzt fordítani,
ezért döntöttem a felajánlásom mellett,

Asztalos Armand képviselőtársam támogatása, aki abban segített, hogy a tetemes mennyiségű festéket nagykereskedelmi áron tudtuk beszerezni. Baráth

között töltik napjaikat. Végül is negyven
szülő vállalkozott a nagy munkára – újságolta nagy örömmel. – Már az anyagbeszerzésnél segítettek a különböző szakmákban jártasak a vízvezetékszerelőtől
a szobafestőig. A munkát július 27-én
kezdtük el, és augusztus 7-re végeztünk. A szülőkkel együtt az óvónők is
dolgoztak, hiszen például az ablakok
mázolásához, a takarításhoz elegendő
az ügyesség is.
Minden helyiség más-más színt kapott, a kiscsoportoknak megfelelően. A
festést Szűcs József szervezte és fogta össze, mivel neki ez a szakmája is.
Nyugdíjas, de érzelmileg is érdekelt volt
a felújításban. – Már a hetvenes években
is kifestettem az óvodát – emlékezett a
most 59 éves mester. – Ide járt gyermekként a feleségem, később dadusként dolgozott itt. A két leányomat ide hoztuk, s
most a négy éves unokám, Hável Ádám
nevelődik a szép falak között.
Teljesen felújították a mosdót, korábban a pvc csövek a csapok alatt voltak, s

István, a GESZ műszaki ellenőre pedig
hasznos tanácsokat adott a szakipari
munkákhoz.
A szülői segítség megszervezésében
Nagyházi Judit tagóvoda vezető jeleskedett. – Hetven kisgyermek jár az óvodába s nem mindegy, milyen körülmények

ha a gyerekek véletlenül meglökték, már
folyt is a víz a lábukra. Ennek most vége,
mint ahogy a konyhában is megoldották
a vízelvezetést, mert nem volt összefolyó, így a mosogatóból az épület alapjai
közé folyt el a víz.
Még ebben a hónapban megújul a

Megmarad az alsói orvosi rendelő
A közelmúltban még a bezárás réme fenyegette
a Dunakeszi-alsó Muskátli utcában lévő orvosi rendelőt. Az ÁNTSZ vizsgálata ugyanis megállapította, hogy nem állnak rendelkezésre azok az orvosi
eszközök, melyekkel a rendelés biztosítható lenne.
Továbbá nincsen külön mosdó az orvos és az aszszisztens részére, nincs orvosi csapteleppel ellátott
kézmosó, az eszközmosogató nem biztosított, s az
10

Dunakeszi Polgár

épület belső része is felújításra szorul.
Annak érdekében, hogy a rendelő bezárására ne
kerüljön sor – melynek következtében több mint 300,
18 éven felüli lakos ellátása lett volna nehezebb –, az
önkormányzat úgy döntött, a szükséges munkálatok
elvégzésére és eszközök beszerzésére 2 millió forintot biztosít.

most még poros udvar. Nyárádi Józsefnek, akinek a nagyobbik fia most első
osztályos, de ikerlányai még ide járnak,

a hobbija a kertépítés, ő tervezte meg a
munkát.
– Beépítünk egy öntözőt, hogy a fű
mindig friss legyen – sorolta Nyárádi
József. – Elkészítünk három helyet, ahol
a csoportok leülhetnek jó időben mesét
hallgatni, foglalkozást tartani. Ültetünk
mályvabokrokat, gumiszalagokból kialakítunk egy futókört, lesz kis focipálya
kerítéssel, és gumit teszünk a játékok alá
is, hogy ne legyen sérülés, ha véletlenül
valaki a földre huppan.
A képviselői felajánlás elegendő volt
az anyagköltségekre, s a szülők lelkes,
odaadó munkája eredményeként öszszességében mintegy kétmillió forint értékben újult meg az óvoda. De nem ez
számít, hanem az a tény, hogy az előkészületekkel s a kétheti intenzív munkával
példaértékű teljesítményt produkáltak a
János utcában. Bizton állíthatjuk, nem
csupán kézzel, de szívvel is dolgoztak,
hogy a hat óvónő, a három dadus és a
konyhai dolgozó, valamint a gyerekek
kultúrált, szép környezetben tölthessék
napjaikat.

K ATONA M. ISTVÁN
FOTÓ: NAGYHÁZI JUDIT,
K ATONA M. ISTVÁN

Kertész utca
A kérdéssel két alkalommal is foglalkozott
az önkormányzat Jogi Bizottsága. A július 25-ei
ülésükön megerősítették a májusi döntésüket: a
Kertész utcában a jelenlegi Fő út felől a Könyves Kálmán utca felé egyirányú forgalmi rendjét
nem kívánja megváltoztatni.

köz-élet

3000 négyzetméteres komplexum

Dunakeszin nyílt a legzöldebb Tesco hipermarket
Az új áruház közel 120 embernek ad munkát
Dunakeszin nyílt meg a Tesco hipermarket-lánc legújabb tagja, amely a környezetbarát tervezés és kivitelezés révén Közép-Európában
egyedülálló energia-megtakarítási mutatókkal, a hipermarket-lánc eddigi legzöldebb áruházával várja vásárlóit szeptember elejétől.
A szeptember 3-án tartott
ünnepélyes megnyitón Dr. Antal

és föld energia hasznosításának
jelentőségéről. Az áruházban

Erzsébet, a Tesco-Globál Áruházak Zrt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese
bejelentette,
hogy Közép-Európa legzöldebb
áruházát nyitják Dunakeszin.
Felelős vállalatként valamennyi
áruházukban prioritást élvez
a környezetbarát technológiák
alkalmazása. Az áruházlánc
környezettudatos tervezési és
kivitelezési koncepciójának kiemelkedő példája a dunakeszi
Tesco. Az új áruház felvonultatja
mindazon technológiákat, melyek révén akár 50 százalékos
energia-megtakarítás is elérhető. A számos innovatív megoldás alkalmazása az áruházlánc
azon törekvését erősíti, amely
arra irányul, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse
az üvegházhatású gázok kibocsátását.
A vezérigazgató-helyettes
külön hangsúllyal beszélt a nap

alkalmazott technológiák között
megtalálható például a különböző hő-visszanyerő berendezések, kondenzációs kazánok
és talajszondás hőszivattyú a

fűtési rendszerben, a hidrobank
rendszerrel kombinált napkollektorok, amelyeket a használati
melegvíz előállítására, valamint

az épület hűtésére és fűtésére
használnak. De az alkalmazott
technológiák között megtalálhatók a napelemes rendszerek,
vagy a korszerű világítás-technika is.
Látványos újdonság az áruházban azaz érintőképernyővel
ellátott display, mely élvezetesen és szemléletesen mutatja
be a létesítmény energiatakarékos megoldásait. Emellett a környező iskolák környezetvédelmi
oktatását is segíti folyamatosan
bővülő, zöld témájú információs
anyagaival.
Dr. Antal Erzsébet köszönetet mondott az áruház építőinek,
a különböző hatóságoknak,
köztük is külön elismeréssel
szólt a városi önkormányzat segítő együttműködéséről.
Dr. Dióssy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezetvédelmi szakál-

lamtitkára is elismeréssel szólt
Magyarország egyik legenergiatakarékosabb beruházásáról.
„Az üvegházhatású gázok

kibocsátásának csökkentése
és a fosszilis energia-használat
visszaszorítása terén kitűnő
példát szolgált a Tesco az itt
megvalósított és mások számára is követendő, előremutató
gyakorlattal.” – mondta a szakállamtitkár.

gásával Dr. Dióssy László és
Dr. Antal Erzsébet ünnepélyes
megnyitotta a Tesco dunakeszi
áruházát. A közel 120 embernek munkát adó áruház Tesco
üzletsoron működő kisboltok
– mobiltelefon, ékszer, dohány
és hírlap, virág, szépségápolás,

Hackl Mónika, a Tesco
kommunikációs vezetője bejelentette, hogy munkájuk során
„jó szomszédként” mindenhol
igyekeznek támogatni a helyi
közösségeket, alapítványokat.
Dunakeszin elsőként a Farkas
Ferenc Alapfokú Művészet Oktatási Intézetet támogatják 500
ezer forinttal. A jelképes csekket Dr. Ruszinkóné Czermann
Cecília igazgató vette át a
diákok társaságában. A városban megvalósult legújabb
beruházás megnyitóján jelen
volt Kecskeméthy Géza polgármester és Dióssi Csaba alpolgármester is.
A megnyitó beszédek után,
a nemzeti színű szalag átvá-

állateledel mellett a szolgáltató
egységekben, étterem, gyógyszertár, pénzváltó alkalmazottai
tovább növelik ezt a számot.
A város északi határán, a
Malomárokban épült 3 ezer
négyzetméteres komplexumba
érkező autósokat 321 parkoló
várja. A cég gondolt a gyalogosan érkezőkre is, akik az új,
ingyenes, minden nap kora reggeltől késő estéig, a városközpont és a Barátság úti lakótelep
érintésével – kb. óránként –
közlekedő Tesco-járatot vehetik
igénybe.

(VETÉSI)
FOTÓ: KESZIPRESS

Családi napközik beindításának támogatása
A város képviselő-testülete előtt is ismert az a rendkívül sajnálatos tény, hogy a
munkába visszatérni kívánó, illetve gyermekük napközbeni elhelyezését biztosítani
egyéb okokból nem tudó szülők mennyire nehéz, kilátástalan helyzetben vannak a
bölcsődei, óvodai férőhelyek korlátozott száma miatt.
Ez a jelenség az egész országot ugyanolyan érzékenyen érinti, azonban a tendenciákat figyelembe véve, egyre sürgősebb ennek a problémának a helyi szinten történő
orvoslása. Az idei évben az önkormányzat által működtetett óvodákban férőhely hiányában az elutasítottak száma meghaladja a háromszáz főt, a bölcsődékben megközelíti a kettőszázat.
Az alternatívaként szóba jöhető, jelenleg már működő családi napközik száma a
városban 13 és jelenleg további 10 engedélyezése van folyamatban.
A közelmúltban megkereste az önkormányzatot egy egyesület, amely magánszemélyek által, egyéni, vagy társas vállalkozási formában működtetett családi napköziket

segítené azzal, hogy vállalja helyettük az elindítással, valamint működtetéssel kapcsolatos az adminisztratív feladatokat, valamint koordinálná a tevékenységüket.
Sokan vannak olyan gyermeküket nevelő szülők, nyugdíjas pedagógusok, gyermekgondozást vállaló magánszemélyek, akik megfelelő anyagi szolgáltatás ellenében
szívesen vállalnák maximum 5 gyermek napközbeni ellátását, amennyiben ennek jogi,
adminisztratív és egyéb feltételeit biztosítanák részükre.
Az Önkormányzat és az Egyesület közötti együttműködés keretében az Önkormányzat lehetősége szerinti anyagi támogatásával, az egyesület adminisztrációs, szervezési, működtetési feladatok ellátásával segítené a beinduló családi napköziket. Ezzel
a lépéssel – figyelembe véve, hogy ettől függetlenül a közeljövőben Dunakeszin immár
23 napközi fog működni – tovább csökkenne az elhelyezést igénylők elutasítása.
A képviselő-testület elvi támogatását adta a szerződés megkötésére, a szükséges
vizsgálatok elvégzését követően a közeljövőben hozzá meg végleges döntését.
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Rónai Árpádné
emlékére
Veronkám!

Itt állunk megrendülve a klubból majd mindanynyian, hogy elbúcsúzzunk Tőled, de teljes létszámmal a Te Rozmaring Együttesed táncosai, akik az
általad megálmodott kékfestőben tisztelegnek itt.
A lélekharang végső tiszteletadásra hívott – búcsúzni attól az igaz Tanítótól – aki 52 évvel ezelőtt
az Őt elbocsátó tanítóképzőjében kezébe kapta a
lámpást, s Te Vera, Gárdonyi igaz „lámpása” voltál!
Sokunknak példaképe, s hogy kitűnő emberként
éltél bizonyítják a Téged szeretettel emlegető tanítványaid, kollégáid, klubtársaid!
Sok éven át vezetőként dolgoztál. Olyan vezető
voltál, akivel lehetett beszélni, de mindig szem előtt
tartottad a kollégák, s főleg a gyermekek érdekét
– segítettél, Tanító maradtál egész életedben.

Kemény fegyelmezettséged, következetességed,
erkölcsi tartásod, egyenességed jellemezte életedet.
Hosszú, fájdalmas betegséged sem tudott
megtörni, hisz a kórházban, az utolsó napokban is,
az új tánchoz zenét kerestél, nem engedted, hogy
a Téged látogató táncos lányaid szomorkodjanak
körülötted. Hisz mindig rendelkeztél olyan varázserővel, akkora életigenléssel, hogy pillanatok alatt
hangulatot varázsoltál, különösen, ha zongora közelébe kerültél. Játékod éneklésre, táncra késztetett bennünket.
Tudtuk, láttuk, hogy milyen rendkívüli harcot
vívtál a betegséggel, ami megtámadta szervezetedet. Igyekeztél leküzdeni, s egy-egy kínzó kezelés után ismét mosolyogva visszatértél közénk, s
táncra szólítottad a „kislányokat”, ahogy kedvesen
nevezted őket. Hisz Te is tudtad, hogy a mosoly
a legrövidebb távolság két ember között! Úgy érzem, ha itt lennél mosolyogva azt mondanád amit
az írónő: „Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert
megtörtént!”

Búcsú
Balogh
Ferenctől

Személyedben olyan embert vesztettünk el, aki
még magában hordozta az önzetlen segíteni akarás mára kiveszni látszó értékeit. Olyan embert,
aki jó barát, segítő klubtárs, a tánc megszállott tanítója, otthon nagyszerű feleség, anya, nagymama
voltál.
Sosem nyugodtál! Mindig nyitva állt az ajtód a
segítségre szorultak előtt, s tetted szeretettel a
dolgod, mert Szent Pállal együtt lélekben azt vallottad:
„ Szólhatok az emberek vagy
az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
Ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érzek.”
Nyugodj békében!
TERBE JÓZSEFNÉ

Meghívó
Márton Áron erdélyi vértanú püspök
emléktáblájának avató ünnepségére
Minden honﬁtársunkat szeretettel várjuk az
emléktábla avatást megelőző szentmisére, amelyet
T. Kovács Péter székelykeresztúri plébános atya celebrál.
A szentmise helyszíne:
Dunakeszi, Szent Mihály Templom
Időpontja:
2009. szeptember 20. vasárnap 8:30

Nem egy oldalon álltunk, de a közös célért, városunk szebbé és jobbá tételéért veled együtt tudtunk
dolgozni. Hiányozni fog szerénységgel párosult határozottságod, körzeted érdekében végzett állhatatos
munkád. Olyan embert veszítettünk személyedben,
aki hivatásának tekintette a képviselőséget, s ezzel
mércét állítottál számunkra. Búcsúzunk tőled, nyugodj békében, Feri!
A FIDESZ-KDNP DUNAKESZI FRAKCIÓJA
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Ezt követően kerül sor az emléktábla avatására a
Márton Áron utca és Kinizsi Pál utca találkozásánál álló lakóháznál.

Az ünnepi esemény védnökei:
Kurdics József plébános Dunakeszi város Díszpolgára
Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselő, tanácsnok
Emlékbeszédet mond:
Fülöp Lajos a székelykeresztúri Molnár István Múzeum igazgatója
A rendezvényt támogató fellépők:
Babják Annamária színművész
Vincze József előadóművész
Servite Ökumenikus Kórus Kindler Edit karnagy vezetésével

köz-élet

„ Ama nemes harcot megharcoltam futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.”
(Pál apostol II. levele Timotheushoz 4,7)

Fájdalommal tudatjuk, hogy

Szakáll László
tanár, karnagy, Dunakeszi Városért Kitüntetett,
életének 92., meghitt házasságának 53. évében,

2009. szeptember 6-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Hamvait a Dunakeszi Szent Mihály Templom urnatemetőjében,
gyászmisével egybekötve helyezzük végső nyugalomba:

2009. szeptember 26-án, szombaton délelőtt 11 órakor.
Gyászolják: Felesége Lujza, leánya Erzsike, veje András, unokái Andrea és András, dédunokái Eszter és András, sógora
Endre, sógornője Annamária, leányuk Debórah, barátai és volt tanítványai.
A család kéri:
a kegyelet szándékát egy szál virággal, vagy a templom javára pénzadománnyal fejezzék ki.
Lelkiüdvéért engesztelő szentmise:

Gyártelep, Jézus Szíve Templom, 2009. szeptember 27-én reggel fél 8 -kor.

Kulturális Örökség Napok Dunakeszin
Szeptember 19-én és 20-án a Dunakeszin a Kulturális Örökség Napok névre keresztelt rendezvény igen színes programsorozattal és változatos helyszínekkel várja az érdeklődőket.
Hagyományteremtő
kezdeményezést indít el ezzel városunk, hiszen az Örökség Napok
megszervezésével 48 ország
programjába kapcsolódunk be.
Ennek a két napnak a célja tulajdonképpen a város megismerésével kapcsolatos, felhívja figyelmünket arra, hogy járjunk nyitott
szemmel városunkban, vegyük
észre műemlékeinket, a település
gyöngyszemeit. Ahogy a részletes
programfüzetben is olvashatjuk, a
Kulturális Örökség Napok egyfajta időutazásra invitálja az érdeklődő lakosokat, mely az ókortól
egészen napjainkig kalauzolja a
helybélieket, csakúgy mint az ide
látogató vendégeket is.
Az ünnepélyes megnyitóra
szeptember 19-én szombaton 11
órakor a késő római kikötőerőd
kiállítás keretében kerül majd
sor, melyet szakmai konferencia

követ olyan neves előadók részvételével, mint például a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnöke,
Dr. Mezős Tamás vagy Mráv Zsolt
régész, aki a dunakeszi késő római kikötőerőd múltjáról, jelenéről
és jövőjéről mesél majd.
A Dunakeszi Révnél részben
feltárt kikötőerőd egyébként az
egyetlen „magántulajdonban” lévő
műemlék a római limes mentén,
mely Hirschberg Attila háza építése során került a felszínre és
2004-ben műemlékké nyilvánították, majd a Pannoniai Limessel
bekerült az UNESCO Világörökség programjába. A városunkban
lévő „kiállítóhely” megvalósulásához az elnyert pályázaton kívül
Dunakeszi Város önkormányzata
is támogatást nyújtott.
A szakmai előadásokon túl
lehetőség nyílik szórakozásra is
a két napos program alatt. A vá-

rosmegismerő családi játék során
például Dunakeszi több helyszínén színes, interaktív játékot
szervez a Gyermekliget Családi
Napközi és Játszóház, melynek
célja városunk megismertetése
kicsikkel és nagyokkal egyaránt.
Hasonló érdekes rendezvény lesz
továbbá a Révész István Helytör-

téneti Gyűjtemény tárlatvezetése,
a történelmi kalandjáték, illetve a
városnéző történelmi séta is, mely
során Szakáll Lászlóné az „ősi”
Dunakeszit mutatja majd be a
Szent Mihály templomtól a Kegyeleti Parkig egy kellemes sétával
egybekötve.
LEGINDI TÍMEA
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Balogh Ferenc képviselő 2009. augusztusi halálával, Dunakeszi város 8-as számú egyéni önkormányzati választókerületében megüresedett a képviselői mandátum. A helyi választási bizottság a törvényben foglaltak szerint, 2009. november 8-ra tűzte ki az időközi választást. A
Jobbik Magyarországért Mozgalom dunakeszi szervezetének tagsága, egyhangú határozattal
támogatva az elnökség javaslatát úgy döntött, hogy a jelenlegi politikai felállás ismeretében,
az új radikális párt is megméretteti magát a választáson. A döntést a Jobbik Országos Elnöksége is jóváhagyta.
Az illetékes testületek döntése
alapján, az időközi választásra Kaszás Imre előadóművészt, tanárt, a
dunakeszi szervezet tagját kértük
fel a Jobbik képviseletére. A képviselő-jelölt a megbízatást elvállalta.
Kaszás Imre egyik legfontosabb
célja, hogy a képviselő-testületbe

bekerülve, a Jobbik programjával
összhangban megvédje a Dunakeszi egyik legfontosabb hagyományaként ismert lóversenysport
létesítményeit az esetleges kiárusítástól, valamint munkájával
a képviselő-testület hasonló gondolkozású tagjaival összhangban

fáradozzon városunk életének
jobbá tételén. Képviselő-jelöltünk
és tagságunk a közeljövőben személyesen is ellátogat a választókerületben lakó polgárokhoz. A Jobbik alapértékeként számon tartott
hagyományőrzésen kívül, a lakók
által említett problémákat építjük

programunkba, melyről a közeljövőben a sajtó útján adunk tájékoztatást a lakosságnak.
DUNAKESZI, 2009. SZEPTEMBER 4.
VARGA ZOLTÁN PÉTER,
A JOBBIK DUNAKESZI ELNÖKE,

PEST MEGYEI ALELNÖK

Útzár a Kertész utca bejáratánál
Nyugalmukat polgári engedetlenségi akcióval védik
A nagy zajjal és egyéb káros környezeti hatással járó jelentős gépjárműforgalom miatt - szeptember 7-én
a reggeli és délutáni órákban - útzárral
tiltakozott a Kertész utcában élők nevében László József és három lakótársa. A 2-es főútról nyíló egyirányú utca
végénél elhelyezett, „Útzár” felirattal jelölt alkalmi sorompónál demonstrálók
elmondták, hogy döntésüket az elviselhetetlenül megnövekedett gépjármű
forgalom kényszerítette ki.
- Mi senkinek sem akarunk ártani
vagy kényelmetlenséget okozni, de
nekünk is megvan a jogunk a nyugodt
életvitelhez. Nyugalmunk, a tiszta, zajmentes környezet helyreállítása, az
úttesten átkelő gyerekek biztonsága
érdekében végső elkeseredésünkben
választottuk a polgári engedetlenség
ezen formáját – érvel László József,
aki elmondta, hogy a rendőrség engedélyezte az akciót. – Minden fórumot
megjártunk, sajnos hiába kértük a városházán, hogy a tarthatatlan helyzet
megoldása érdekében változtassák
meg a Kertész utca forgalmi rendjét, a
vasút felöl jelöljék ki az egyirányú utca
elejét – mondja higgadtan, a tapasztalt ember megfontoltságával. - Már
nem tudjuk elviselni a reggeli és a
délutáni autókonvojokat, az utcánkat
beterítő füstöt és zajt. Nap mint nap
megtapasztaljuk, hogy aki Vác felől
akarja megközelíteni a Bank telepet,
14
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a Tábor úti lakóterületet, Alag vagy Fót
az úti célja, az szinte kivétel nélkül a
Kertész utcánál fordul le a főútról. A
gondot az okozza, hogy a Béke úti
lámpás kereszteződésben nem lehet
balra, a gyártelepi vasútállomás felé
behajtani. Ezért a csomópont előtt le

ni a zöldlámpára várakozó Nap utcai
kocsisorba.… Szóval nem egyszerű
az autósok élete sem, akik a Kertész
utcát fedezték fel „menekülő útnak”, s
ennek minden kellemetlen hatását mi
szenvedjük el – tárja fel a helyzetet a
nyugdíjas korú férfi.

kell térni jobbra, és a József Attila park
mellett elhaladva hajthatnak rá a Nap
utcára, melynek folytatása – a főútra
merőlegesen – a Béke út. A probléma
itt kezdődik, mert a József Attila park
felől érkező autósok csak nagy nehézségek árán, vagy sok-sok ideges várakozással teli perc után tudnak besorol-

László úrék beszámoltak arról is,
hogy ezen a szép szeptemberi napon
reggel 7-től 9-ig, majd délután 15 órától
19 óráig zárták el a forgalom elől a behajtást. – Addig tiltakozunk, amíg nem
nyer megoldást a Kertész utcában élők
kérése, amit mindenki aláírt – válaszolta a Meddig folytatják?- kérdésre.

– A rendőrségtől most csak egy napra
kértünk engedélyt az út lezárására,
ha azonban nem fordul kedvezőre a
helyzet, akkor újból eltorlaszoljuk a bejáratot. Délelőtt itt volt a körzet önkormányzati képviselője, Stehlik Ferenc
úr, akinek azzal a javaslatával -, hogy a
Vác felől érkezők behajtását záróvonal
felfestésével tiltsa meg a Közúti Igazgatóság - teljes mértékben egyetértünk. Ez tűnik a legjobb megoldásnak,
amely leginkább csak bennünket, az itt
lakókat érint hátrányosan, de mi ezt a
kis kerülőt vállaljuk, mert számunkra
az a fontos, hogy az átmenő forgalmat
csökkentsük radikálisan – fejtegette
László József.
A demonstrálók rangidős vezetőjétől megtudtuk, hogy a körzeti képviselő
javaslatát napközben ismertették a
városházán is. Szerkesztőségünk is
tájékozódott a hivatalban, ahol megerősítették, értesültek a javaslatról,
melyet ésszerűnek tartanak, de azt is
kihangsúlyozták, a 2-es számú főút
közlekedésrendjének megváltoztatása
kizárólag a Közúti Igazgatóság hatáskörébe tartozik.
Hogy mikor oldódik meg a Kertész
utcaiak gondja, azt ma még nem lehet
tudni, de azt igen, hogy az autóskonvoj
kedden reggel is pöfékelt a zöldövezetes környezetben…
VETÉSI IMRE

Alag centenárium IX.

helytörténet

Alag község megalakulása
Cikksorozatunk szeptemberi számában Alag önálló községgé válásával foglalkozunk.
A múlt század első évtizedében Alag elérte a fejlettség azon
szintjét, amely alkalmassá tette a
településrészt az önállósulásra.
Az erőteljesen növekedő lakosságszám és a megtelni látszó tréningtelep adta a törekvés alapját,
amelyet a Magyar Lovar Egylet is
támogatott. Egyre terhesebb volt
ugyanis nekik minden lépésüket a
Dunakeszi elöljárósággal egyeztetni, amelyben nem mindig vették
szívesen az újabb és újabb igényeket. A lóverseny pedig állandóan
megkövetelte a fejlesztést, arról
nem is beszélve, hogy magában az
alagi lakórészen még alig épült ki
az infrastruktúra. A szándékból végül 1910-re lett cselekedet és 1910.
február 28-án Dunakeszi község
képviselőtestületi közgyűlése engedélyezte Alag leválását. Az ülésen
megállapították a két község közötti
határvonalat, amely a vasút, Rákóczi út, Hunyadi út vonal volt. Alag
északi határa a Széchenyi utca lett,
így a tetétleni paradicsomföldek
Dunakeszinél maradtak. A községgé válással április 18-án foglalkozott
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
közgyűlésének illetékes bizottsága,
és támogatásáról biztosította a kezdeményezést. A levéltári források
szerint a végső szót a belügyminisztérium mondta ki május 18-án,
ekkor került sor az új község nevének megállapítására is.
A már önálló Alag község
képviselő-testülete a virilis és a
választott képviselőkből július 11én megalakult. Az elöljáróságot tíz
nappal később választották meg,
amelynek első tanácsülésére 1910.
július 27-én került sor. Ezen jelen
volt Molnár Gyula, Galó György,
Kleiszner Rezső, Pirk Géza, Márkus János, Plachy Lajos és Hajnal
Jenő. A község bírója Molnár Gyu-

la lett, aki a keszthelyi gazdasági
akadémián végzett és 1891-től
a lovaregylet alagi birtokainak a
pálya- és gazdasági intézője volt.

Ő a bírói tisztet egészen haláláig,
1939-ig viselte. Helyettese Kleiszner
Rezső és Galó György voltak. A főjegyzői tisztet Hajnal Jenő nyerte el,
akinek közigazgatási végzettséggel
rendelkezett. Hajnal a fővárosi gyakornoki évek után 1901-ben került

Nyilvánvalóvá vált azonban, hogy
az iskolának idővel saját épületre
lesz szüksége, és szükség van egy
községháza megépítésére is. A
képviselő-testület ugyanis megfelelő hely hiányában Pretzner Imre
zsoké Batthyány utcai villájában

Dunakeszire, ahol előbb segédjegyzőként, később adóügyi jegyzőként
dolgozott. Ő szintén haláláig, 1932ig viselte tisztségét.
Látható, hogy a község élére
kipróbált és a lovaregylethez közelálló vezetők kerültek. Az elöljáróságnak számos igen komoly
feladattal kellett megküzdenie. Az
elsők között meg kellett szervezni
az oktatást a községben, mivel a
hatályos törvény szerint minden
olyan településen iskolát kellett
szervezni, ahol legalább 30 tanköteles gyerek élt. A községi elemi iskola igazgatójának Pongrácz Antalt
nevezték ki. Mivel iskolaépület nem
volt, a lovaregyleti kápolna melletti
iskolateremben és a Kossuth utca
12. szám alatt lévő Kotsy-házban
folyt a tanítás. Utóbbiért 300 korona
bérleti díjat kellett fizetnie a községnek dr. Ludwigh Rezsőnek. Az
iskolapadokat csekély összegért a

fővárosból szerezte Salkovits Károly képviselő. A szervezések miatt
a tanítás az 1910-es évben némi
késéssel, október 1-jén indult meg.

Alagon élt, háza a Mihály utcában
a mai napig áll.
A község első teendői között
szerepelt még a település szemételhelyezésének biztosítása is. Ebből
a célból képviselő-testület még 1910
őszén megvásárolta Szabó József
pestújhelyi lakos 333 négyszögöles
földjét, ahol szemétgyűjtő telepet és
dögkutat létesített. Fontos feladat
volt a községi piac megnyitása is,

szükségletüket az alagi piacon
szerzik be, és akiknek fogyasztása
jelentékeny. A piacra élelmi cikkek
hozhatók, nevezetesen: zöldségfélék, burgonya, gyümölcs, méz, tej,
tejtermékek (túró, tejfel, vaj, sajt),
tojás, baromfi, malac, hal, stb.”
A piacon még 1911. novemberében megnyílt a községi hússzék és
vágóhíd is. Az árakat az elöljáróság
határozta meg, a hentes a havi fix

tartotta az üléseit és a közigazgatás
megszervezése is lehetetlen volt
községháza nélkül. A képviselőtestület ezért 1910. október 16-án
úgy döntött, hogy megveszi azt
a dr. Ostváth Albert és neje tulajdonában lévő 1783 négyszögöles
telket, amely Alag központjában

hogy ne kelljen Dunakeszire átjárni
a mindennapi szükségleti cikkekért.
Az új piac nyitásával kapcsolatosan
1911. május 11-én az alábbi hirdetményt tették közzé:

a Szent Imre tér mellett állt. Itt kívánták felépíteni a községházát a
jegyzői lakással és az új iskolát. Az
adásvételi szerződést még novemberben aláírták a felek, a területért
a község 17.830 koronát fizetett.
Az építkezésre több építésztől is
érkeztek ajánlatok, melyek közül az
1911. április 5-ei ülésen Goldberg Simonét fogadták el. Az ajánlat alapján a községháza és a jegyző lak
75.048 koronába, az iskola épülete
pedig 37.208 koronába került. Az
építkezés hamar megindult és valamivel több, mint egy évet vett igénybe, így a községházát és az új négy
tantermes iskolát 1912-ben adták
át. Az építész Goldberg egyébként
valószínűleg már az építés idején

„Alag község elöljárósága
közhírréteszi, hogy az alagi napi
piac f. évi június hó 3-án reggel 8
órakor fog megnyílni. A piac a Fóti
úton a gróf Batthyány utca torkolatánál van, a vasúti állomástól 5
percnyi távolságra. Az árusítás díjmentes, helypénzt fizetni nem kell.
A piac minden nap nyitva tartatik, a
vásárló közönség azonban szerda
és szombati napokon fogja tömegesebben szükségletét beszerezni.
… Tájékoztatásul megjegyezzük,
hogy a községben termelő lakosság nincs és a vásárló közönség
főképpen trainerektől, jockeykből,
lovászokból, állami, államvasúti,
magán és gyári hivatalnokokból és
alkalmazottakból áll, akik minden

fizetése mellé a forgalom 3%-át
jelentő prémiumot és napi 1 kg
húst kapott. A hússzék mellett állt
a községi jégverem, amelyben az
élelmiszerek hűtését szolgáló jégdarabokat árusították. A jeget télen
a Dunából termelték ki, és letakarva
tárolták. A piac közelébe később
italmérés, valamint szatócsbolt és
cipészműhely is telepedett. Alag
másik szolgáltató központja a hídnál álló boltsor volt, amelyet hivatalosan Keresztény Szövetkezetek
Központi Fióküzletének hívtak, de a
helyiek csak „Szövi”-nek neveztek.
Ebben a több üzletet magába foglaló, a Fóti és a Csomádi utca sarkán
álló épületben állt a korban Hadl
Fülöp fűszer- és csemegeüzlete, de
cukrászda is volt benne. Az idő során a szövi folyamatosan bővült, de
erről később még megemlékezünk.
Az 1911-es év történéseihez
tartozik még a község első pénzintézetének a megalapítása. A Fóti
út 2. szám alatt álló Alagi Takarékpénztár gyors megalakulásának
egyik nyilvánvaló oka volt, hogy
Alagon a lóversenyzés miatt több
jómódú ember is letelepedett. A
pénzintézet vezetője Szlatónyi Béla
volt, legnagyobb betétesei közé
tartozott a Magyar Lovar Egylet, az
Úrlovasok Szövetkezete és maga
Alag község is.
Sorozatunk következő részében Alag község életének első
éveit vizsgáljuk tovább.

CSOMA ATTILA
HELYTÖRTÉNÉSZ
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Az éneklés az életem

Kovács
G
énekes

éza

Az állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából rendezett
városi ünnepséget sokáig emlékezetes műsorral tette az alkalomhoz méltóvá a budapesti Tungsram Kodály Zoltán férﬁkar.
A kórust már a múlt évben, a Szent Mihály napi városi ünnepségsorozat keretében is megismerhette a közönség, akkor az épülő Szent Erzsébet óvoda javára adtak ugyancsak
nagy sikerű jótékonysági koncertet a Szent Mihály templomban. Mindkét alkalommal a műsorközlői
tisztet bensőséges hangvételű összekötőszövegeivel Kovács Géza, az énekkar tagja, városunk szülötte látta el.
Lakásában beszélgetünk. Nézze el az olvasó,
hogy tegeződünk, régi ismeretségünk okán tesszük
ezt.
– Készültem – mondja mosolyogva a hetvenharmadik életévébe lépett Géza bácsi a kis asztalon lévő
vaskos dossziékra mutatva. S elém teszi, amire talán
a legbüszkébb: hatvan éves énekkari pályafutása
elismeréseként a múlt évben megkapta a Kórusok
Országos Tanácsa (KÓTA) arany plakettjét.
A történet a messzi múltban gyökerezik.
– Már a nagyszüleim is Dunakeszin éltek – mondja. – Nagyapám a zsellérsoron vásárolt telket, ott építkezett. Az utcát, ahol a házunk állt, ma Vörösmarty
utcának nevezik. Itt éltek a szüleim is, édesanyám a
legtovább, 92 évesen ebben a házban halt meg. Én
helyileg Budapesten, egy kórházban születtem, de
mégis úgy mondom, a szülőhazám ez a város, akkor
még nagyközség.
– Szüleid is zeneszeretők voltak?
– Nem különösebben. Ez valahogy bennem alakult ki, előbb ösztönösen, aztán igazából az 1. számú
Általános Iskolában kaptam biztatást. Nem is akárkitől. Szakáll László tanár úr fedezte fel bennem a muzikalitást, az ő bátorítására tanultam hegedülni, de a
lényeg az volt, hogy az ő iskolai kórusában kezdtem
énekelni. Nagyon szép évek voltak azok. Fantasztikusan jó énekkart hozott létre, a rádióban is szerepeltünk
nemegyszer. Büszkék voltunk, hogy énekelhettünk és
felléphettünk a városban és másutt is. Életre szóló indíttatást kaptam tőle. És olyan mókás epizódokra is
emlékszem, mint például arra, hogy egy alkalommal
koncertezett a Levente zenekar, a nagydobosuk megbetegedett és Laci bácsi engem állított oda. Képzeld
el, én, a cseppnyi kisdiák, alig látszottam ki mögüle, de
azért lelkesen és pontosan ütöttem a nagydobot.
– Emlékszel más tanárokra is?
– Hogyne emlékeznék. Tanított a Pandur József,
Bajnok Géza, meg ahogy mindenki ismerte, a Tóth

Mariska néni. Ha évekkel később találkoztunk, akkor
is név szerint szólítottak meg minket, volt diákokat.
Nem csupán tudást, de emberséget, tisztességet is
tanultunk tőlük. Én a tisztelendő nővérek óvodájába
jártam, s az iskola is katolikus szellemű volt. Ma már
nincs még hasonló sem, de akkor volt olyan tantárgy,
hogy hit- és erkölcstan. Vagy vallásos alapon, vagy
nem, de valami hasonló tantárgy ma is elkelne a fiatalok körében, még akkor is, ha ez a világ nem hasonlítható össze a régivel.
– Az jobb volt?
– Inkább úgy mondanám, hogy más. Dunakeszi
kis község volt, szinte mindenki ismert mindenkit.
Nagyon hangulatos, bensőséges március 15-dikékre,
augusztus 20-dikákra emlékszem, nem kellett külön
szólni, minden ház homlokzatára kitették a nemzeti
színű zászlót. Vidám szüreti mulatságokat rendeztek
csikós felvonulásokkal, az Iparos körnek saját színpada volt s jó volt eljárni a régi kultúrházba is. Gyönyörű,
fákkal övezett utca vezetett a vasúti hídtól a kerthelyiséges Pavilonig s volt ott teniszpálya is. Szerettem
arra sétálni. Volt a településnek, ha jól emlékszem 23
vendéglője, olyanok, mint Krúdy Gyula regényeiben,
tarka abrosszal, vidám asztaltársaságokkal. Ha apám
elment délután meginni egy korsó sört, vitt magával,
s amikor a barátaival tekézett, én állítgattam a bábukat. De az is fontos emlékem, hogy a Szent Mihály
templomban kereszteltek, ott ministráltam, áldoztam,
akkor még lábpedálos orgona volt, s én is fújtattam
a levegőt, kiscserkészként őrségbe álltam, később
én is adtam tűzőrséget a toronyban. A múlt évben a
templom iránti tiszteletből szerveztem meg, hogy a
kórusunk jótékonysági koncertet adjon.
– Gyorsan az énekkarhoz értünk, de most még
ne erről beszéljünk. Úgy tudom, már fiatalon írással is próbálkoztál?
– Szerénytelenség nélkül mondhatom, több volt,
mint próbálkozás. Már gyerekkoromban elkezdtem

verseket írni s később, 17 éves koromban, az akkori
Irodalmi Újság megjelentetett egy antológiát s ebben
hét-nyolc versemmel én is benne voltam. Akkor azt
hittem, költő leszek, de az élet közbeszólt. Megnősültem, elkezdtem építkezni, másodállásokat vállaltam,
hogy bírjam anyagilag az életkezdést, megszületett
a két gyermekem, a fiam és a lányom s a versírás
elmaradt.
– Jött helyette az újságírás.
– Igyekeztem mindig nyitott szemmel járni a világban. Ha valami visszásságot láttam, vagy éppen
örömteli eseménnyel találkoztam, úgy éreztem, nyilvánosságra kell hozni. Ezekről kezdtem írni, a városi
újságba szinte folyamatosan, majd a Pest megyei Hírlapba, katonakoromban a hadsereg lapjába, azután
a Népszavába, Népszabadságba, Szabad Földbe. A
megyei lap Postabontás című rovatának valósággal
állandó munkatársa voltam, a Szabad Földtől pedig
Bajor Nagy Ernő, akkor igen rangos és tekintélyes hírlapírótól kaptam többször is biztatást és nemegyszer
„honoráriumként” könyveket. Ugyanis sosem pénzért
írtam. Mindig a közösségi ügyek érdekeltek, soha
nem akartam akár a saját, akár mások magánproblémáival foglalkozni.
– Meddig írtál újságot?
– Majd negyven évig. Egyszer meghívtak sajtónapi ünnepségre a Népszabadság szerkesztőségébe.
Megkérdezte tőlem az akkori főszerkesztő – a nevére már nem emlékszem –, hogy miért írok többet
a problémákról s miért nem csak a szépről-jóról?
Úgy gondolom, válaszoltam, hogy a visszásságoknak hangot kell adni, talán segítünk a megoldásban.
Jónéhányszor volt is ilyen sikerélményem.
– Akkor miért és mikor hagytad abba?
– A rendszerváltás után azt tapasztaltam, hogy
sok újságíró pontatlanul, felületesen, nem a valóságnak megfelelően ír, inkább a szenzációt hajhássza. S
ha vannak is cikkek, amelyek feltárnak hiányosságokat, bizony sok esetben ezeket nem követi a megoldás. De ezt pont te ne tudnád?
– No comment… Mivel az újságírást is szabadidődben művelted, mi volt a foglalkozásod?
– Ez külön történet. Vácon, a Gépipari technikumban tanultam erőgépgyártást. Aztán elhelyezkedtem
a Járműjavítóban. Amikor a munkaügyis beírta az
órabéremet a munkakönyvbe, megkérdezte, tudok-e
énekelni? Bólintottam s elmondtam, kitől tanultam. No,
akkor kapsz még húsz fillért, válaszolta, de megkeresed Makláry József tanár urat és kéred a felvételed a
Magyarság kórusba.
– Kérlek, még mindig várjunk kicsit a kórusénekléssel.

– Rendben van. Sokáig dolgoztam a gyárban, tevékenykedtem a szakszervezetben s én voltam a legjobban meglepődve, amikor, ha jól emlékszem 1958ban, egy országos szakszervezeti delegáció utazott
el egy nemzetközi találkozóra Ausztriába, s a vállalat
2500 dolgozója közül engem jelöltek a küldöttségbe.
– Katonásan szólva, elég sarkosan váltottál
pályát.
– Lehetőségem nyílt gondnokságvezetőként elhelyezkedni a kutyakiképzőbe. Bővebben nem beszélnék erről, de időközben csődbe ment a házasságom
és elváltam. A rendőrségnél aztán továbblépési lehetőségem adódott, hivatásos állományba vettek. Volt
bennem elég határozottság és keménység, hogy akár
focimeccsek biztosításának megszervezésében,
akár az éjszakai életben a rossz fiúk elfogásában,
helyt tudtam állni. Több mint tizenöt évig dolgoztam a
BRFK-nál, aztán szívproblémáim miatt leszázalékoltak. Ezután rendészeti vezető lettem az Út- és Vasútépítő vállalatnál, innen mentem nyugdíjba.
– Tudom, hogy már alig vártad, így most már
beszéljünk a kóruséneklésről.
– Igen, hiszen az éneklés az életem. Mutattam az
arany plakettet, hatvan éve énekelek. Ebbe beleszámít az iskolai kórus, több mint negyven év a Magyarságnál és eddig tizenhat év a Kodály kórusban. Említettem már, hogy húsz fillér azonnali órabéremelést
kaptam, amiért tagja lettem a Magyarság kórusnak.
Nyolcvan tagja volt az énekkarnak, Makláry tanár úr
több volt, mint kórusvezető. Kiváló zenepedagógus
is volt, a próbákon mindenkivel személy szerint is
foglalkozott, tökéletes hangzást várt el tőlünk. Sike-

minket a megtisztelő negyedik helyre soroltak.
– Miért váltottál kórust?
– Nem akarok rosszat mondani róluk, nem is érdemlik meg, de valahogy megváltozott a légkör, főleg
a kórus körül. Nem menedzselték kellőképpen, nem
volt jó a propagandájuk, fogyott a létszám, nagyon
gyér volt az utánpótlás, és amikor egy ismerősöm
szólt, hogy felvételt hirdet a Kodály kórus, elmentem
próbaéneklésre és felvettek.
– Úgy tapasztaltam, itt jól érzed magad.

reink voltak az országban mindenütt, ahol felléptünk.
Én a bariton szólamban énekeltem, erre a szólamra
különösen szükség van egy jó kórusban. De volt egy
fantasztikus tenor szólistánk is, Kecskeméthy Vilmos,
igen, a polgármester úr édesapja. A sok sikeres szereplés között emlékszem egy debreceni nemzetközi
kórusversenyre. Ide csak ötvenen mehettünk el, ezért
a karnagyunk mindenkivel elénekeltette a szólamát,
így választotta ki az utazókat. Nagy örömömre, én is
köztük lehettem. Tizenöt ország énekkara lépett fel s

– Mi az hogy… Nagyon erős és színvonalas a
műhelymunka, ennek eredményét, úgy gondolom,
hallhattad a koncertjeinken. Pálinkás Péter kiváló karnagy, több mint huszonöt éve vezeti a kórust. A idők
folyamán valahogy úgy alakult, hogy én lettem afféle
kórustitkár, menedzselő, programszervező. Amikor
megtudtuk, hogy megalapították a Magyar Örökség
díjat, elkezdtem ajánlókat gyűjteni, mert a díjra való
jelöléshez ezekre nagy szükség van. Itt van az egyik
dosszié, ebben fényképek vannak, majd megnézed.

A másikban a levelek sokasága, amiket Göncz Árpádnak, Mádl Ferencnek és számos kiemelkedő
személyiségnek írtam az idén már 106 éves kórusról.
Mindegyikhez CD felvételeket mellékeltem, volt úgy,
hogy eljöttek koncertjeinkre meghallgatni minket. Ami
külön öröm volt számomra, hogy leveleimre mindig
kaptam választ, s ami a legjobb, egyik sem volt sablonos. Most rólam írsz, de a kórust nem hallgathatom
el. Bejártuk a fél világot, felléptünk Európa legtöbb
országában, Nancyban egy nemzetközi fesztiválon
tizenötezer ember előtt énekeltünk, volt vagy harminc
kórus a világból és minket az első három közé soroltak. Nagy gyönyörűség volt Veronában, az ének hazájában énekelni, és amikor Angliában, egy hegyek
közé ékelt városban énekeltük a Kék Duna keringőt,
sokan elkezdtek táncolni a nézők között.
– Igen, minden turné külön történet lehetne.
De mi lett a sok levelezés eredménye?
– Megkaptuk az Újpestért díjat, egy évre rá, 2007ben a Budapestért díjat, elnyertük a szakma legrangosabb – Hangversenykórus – elismerést és a múlt
évben került minderre a korona, a Magyar Örökség
díj. S tudod, mire vagyok a legbüszkébb? Hogy ezután kaptam egy oklevelet a kórustól, amiben megköszönik a több éves tevékenységemet azért, hogy
megszülethetett a nagy tekintélyű tagokból álló bíráló
bizottság megtisztelő döntése. De számomra a fájdalom mellett a legnagyobb öröm, hogy ezt a feleségem
még megérhette.
– ???
– Említettem, hogy elváltam. Aztán újra megnősültem, Erzsikével csodálatos huszonöt évet éltünk
együtt, ahogy mondják, az Isten is egymásnak teremtett minket. Múlt év novemberében elveszítettem,
volt egy sikeres műtétje, ám egy kórházi baktérium
áldozata lett. Egyedül maradtam, a gyerekeim, Judit
és Zoltán Vácon élnek, gyönyörű unokáim vannak,
láthatod a sok fényképet a falon. Aztán lebetegedtem,
kórházba kerültem, a lakást kirabolták. Kaptam kemoterápiás kezelést, az utolsót júliusban, aztán épphogy
rendbe jöttem az ünnepi szereplésre. A feleségemmel
mindig azt mondtuk egymásnak, hogy mindketten túlélő beállítottságúak vagyunk. Szerinted is van ilyen?
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI
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Bátran állíthatom, hogy a fenti csapatinduló minden diák szívébe beleégett, akik július végén – augusztus elején r
Míg az előző lapszámban nagyrészt személyes élményeimről, benyomásaimról tudósítottam, addig ebben a fejeze
nélkül időrendi sorrendben a tábor útvonaltervét követő logika szerint.
Tizenegy napos túránk során első
napunkon korán reggel indultunk a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
elől. Mindenki izgatott volt: a szüleink,
akik még a búcsúzás utolsó pillanataiban is hasznos tanácsokkal láttak el
bennünket, a tanáraink és a két buszsofőr is. Miután közös erővel sikerült a
buszt teletömni nagyobbnál nagyobb
csomagokkal, valamint rengeteg ennivalóval és üdítővel, amit a Kárpáti házaspár vásárolt az útra, kezdetét vette
utazásunk.
Indulásunk előtt itthon egész héten
tikkasztó meleg volt, még szerencse,
hogy a busz, amivel utaztunk egy jól
felszerelt légkondicionáló berendezéssel ellátott jármű volt. Ennek ellenére
mégis megviselt minket a nagy meleg,
különösen a hosszú gyalogtúrák alatt,
melyek során senki sem panaszkodott,
nagyszerű és jó teherbírású csapat
alakult ki ez alatt a közel két hét alatt.
Első napunk legszebb élményeként Vársonkolyost említeném. A
kikapcsolódásra,
sziklamászásra,
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barlangászásra kitűnően alkalmas
övezet Sonkolyos, a Körös völgyszorosában helyezkedik el. Egy függőhídon
keresztül közelítettük meg a Nagy Ma-

gyar barlangot, amely már az őskorban
is emberek lakhelyéül szolgált.
Második napunk pihenőnap volt,
vagyis pontosabban csak részben. A
délelőtt Székelykeresztúr városából

indulva megmásztuk az 535 méter magas Jézuskiáltót. A dombon, amely a
város felett magasodik valaha kápolna
állt, helyét ma kereszt jelzi. A néphagyomány szerint, amikor a tatárok elérték a település határát, a városlakók
kimenekültek a legmagasabb dombra,
ahol Isten segítségéért fohászkodtak.
A legenda szerinte a visszhang miatt
a támadók azt hitték nagy tömeggel
állnak szemben, ezért visszafordultak.
Miután a nagy melegben felkapaszkodtunk a dombtetőre, annak másik
oldalán leereszkedtünk a Rugonfalvi
tóhoz, ahol önfeledten játszva egy pihentető délutánt töltöttünk el.
Harmadik napunkon a kultúráé
volt a főszerep. A programban olyan
városok szerepeltek, mint Kőhalom,
Alsórákos, Apáca, Nagyajta, Barót és
Kisbacon. Még a székely nép nagy
mesemondójának, Benedek Eleknek
az otthonába is ellátogattunk.
A gyönyörű Erdővidéken tett látogatásunk után újabb szép nap elébe
néztünk. A napot rövid városné-

ző- illetve szabadprogrammal kezdtük Székelyudvarhelyen. A hajdani
Udvarhelyszék központja után Csík-

szeredán folytattuk felfedező körutunkat. Csíkszereda Erdély keleti felében
helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a Csíki-havasok közé
beékelődött Csíki-medence középső
részén. A város hagyományosan a
katolikus vallás egyik erdélyi felleg-

„Imádok útra kelni, vidáman énekelni,
Akárhol járok, szívemből árad a dal az ég felé.
Imádok útra kelni, vidáman énekelni,
Akárhol járok szívem csak Erdélyért dobog.”

én részt vettek az erdélyi túratáborban Kárpáti Zoltán és Kárpáti Zoltánné szervezésében.
ezetben az általunk bejárt fontosabb területekre térek ki, tekintettel a bejárt terület nagyságára a teljesség igénye
vára. Innen a Gyimesi-hágó illetve a
Gyimesi-szoros felé vettük utunkat. A
buszút megtétele után egy rövid sétával megmásztuk a domboldal lépcsőit, ahonnan nagyszerű kilátás nyílt a
környező vidékre és még láthatóak a
határszéli Rákóczi-vár romjai, melyet
Bethlen Gábor építtetett 1626 körül.
Az ötödik napon a só kapta a főszerepet programunkban, ugyanis a
Sóvidékre látogattunk el. Parajd sóhegyét a vidék lakosságának kenyereként szokták emlegetni, ezzel is utalva
arra, hogy a falu fejlődése szorosan

nedékházhoz. Innen a csoport együttesen megcélozta a csúcsot. Erdély
hegyei csodálatos élményt nyújtanak
a látványt élvezőknek, a kalandot kedvelőknek és a teljesítménytúrázóknak
egyaránt. Azt hiszem, mi mindhármat
megtapasztalhattuk ez alatt a tizenegy
napos gyönyörű körutazás alkalmával.
Hetedik napunk is túrázósra sikerült. A Békás-szorosban tett sétánk
után a Gyilkos-tó felé vettük az útirányt. Az útikönyvek szerint – és ezt
kis csapatunk is alátámaszthatja – a
Hagymás hegység és a Gyilkos-tó

tanár úr vezetésével megmásztuk a
vízesés mellett kiépített függőleges
létrákat. A hét létra tulajdonképpen

A tábort szervező Kárpáti házaspár

egy vízesés-sorozat, mely egy keskeny és meredek mészkő-szurdokban
zubog alá. Nevét onnan kapta, hogy a
közlekedést a szűk és meredek szurdokban hét függőlegesen elhelyezett
vaslétra teszi lehetővé, ahol a közlekedés ugyan kicsit fárasztó, ám veszélytelennek mondható, viszont időnként
a vízesés hideg vize fröccsenhet a
nyakunkba.

összekapcsolódik a sóval és annak
bányászatával. A falut övező Só-háta
egyébként természetvédelmi terület.
A Só-szoros Erdély egyik legszebb és
legértékesebb természeti ritkasága. A
kellemes gyalogtúra során olyan kalandos helyzetekkel is megbirkózott
csapatunk, mint például egy patakon
való átkelés.
Ha a legkalandosabb és
„legtúrázósabb” nap címre ki kellett
volna jelölnünk egy napot, akkor az
biztosan a hatodik lett volna. A reggeli
ébresztőt és a bőséges reggelit követően egy rövid buszút után járművet
váltottunk. Történetesen egy hatalmas
szekér várt ránk, melyet egy traktor húzott, így tettük meg utunkat a MadarasiHargitára. A vállalkozó kedvűek az
utolsó négy kilométert gyalogosan tették meg, majd úgy érkeztek meg a me-

térsége a Székelyföldnek talán a legvarázslatosabb tájegysége: meredek
sziklafalak, mély szurdokvölgyek és
gyönyörű fekvésű szórványtelepülések jellemzik ezt a csodálatos havasi
vidéket. Égbenyúló csúcsairól, magas
hegyhátairól pazar kilátás nyílik a környék hegyeire-völgyeire. Méltán nevezik tehát a Keleti-Kárpátok ezen részét
„Székely Svájc”-nak.
Nyolcadik napunkon Szászföldön
barangoltunk. Autóbusszal a malomdombi menedékházig mentünk, mely
Brassótól tizenkét kilométer távolságban található és innen gyalog folytattuk utunkat a Sipoly-patak mentén. Az
útvonal előbb erdei úton, majd széles
ösvényen, gyönyörű lombhullató erdőben folytatódott. Körülbelül 1-1,5 órás
túra után érkeztünk meg a vízesés alá,
ahonnan ötfős csoportokban Kárpáti

Leghosszabb napunk a kilencedik
volt, amikor hatalmas távolságot tettünk meg buszunkkal: több, mint 500
kilométert utaztunk ezen a napon. Az
utazást a csodaszép kilátáson felül
Kárpáti Zoltánné érdekes úti beszámolói színesítették.

Az utolsó előtti nap fáradalmait
a Rugonfalvi tónál fejeztük be, így
adva egységes keretet táborunknak. A délután folyamán pedig a
székelykeresztúri városi ünnepségen
vettünk részt a Gyárfás-kúriánál, ahol
1849. július 30-án Petőfi Sándor utolsó
estéjét töltötte.
Sok-sok élménnyel gazdagodva,
feltöltődve és nehéz szívvel indultunk
haza, hiszen szívünk szerint még
örömmel maradtunk volna Erdély mesebeli vidékén néhány napot.
Ez alatt a fantasztikus tizenegy
nap alatt volt részünk túrákban, kalandokban, pihenésben és kulturális
programokban egyaránt. Örömmel
tölt el, hogy idén hatodik alkalommal
lehettem részese ennek a csodának.
A minket ért ezernyi benyomást még
mindig képtelen vagyok szavakba önteni. Egyet azonban biztosan állíthatok:
az erdélyi túratáboroknak hatalmas
közösségformáló ereje van, ennek
bizonyítékai az évről-évre visszajáró
„öreg diákok” is, valamint azok a programok is, amelyeket a tábor befejeztével a diákok közösen már saját maguk
szerveznek.

Ezúton is hálás köszönet illeti a
Kárpáti házaspárt a nagyszerű szervezéséért, a jó hangulatért és a felejthetetlen élményekért!
Jövőre ugyanakkor, ugyanott!
LEGINDI TÍMEA

Ablak Európára
Az internet ezernyi felhasználási lehetősége közé tartozik az eTwinning program, amely napjainkban Európa egyik legdinamikusabb és legsikeresebb, iskolák közötti tevékenységének számít. Egyedülálló lehetőséget kínál a bekapcsolódó diákoknak
és tanáraiknak arra, hogy sokoldalú támogatási rendszerével és online eszközök gazdag tárházával segített együttműködési
projektekben vegyenek részt.
A tevékenységbe közel másfél
esztendeje a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában akkori nyolcadikos diákokkal bekapcsolódott Péter
Ágnes tanárnő, a nyelvi munkaközösség vezetője. Az iskolavezetés Kárpáti
Zoltánné igazgatónővel az élen, kezdettől támogatta a kezdeményezést.
Mivel a tanintézményben magas szintű
angol nyelvi és informatikai képzés zajlik s a diákok angol nyelven is jól kommunikálnak, így számukra nem okozott
gondot a munka. Négy európai iskolával sikerült szorosabb kapcsolatot felvenni s első leveleik nyomán a további
kapcsolattartás egyre tartalmasabb lett.
Részletesen bemutatták iskolájukat,
Dunakeszit, s többek között a hazánkban honos népszokásokat is. Hasonló
tartalmú válaszleveleket kaptak s Péter Ágnes jóleső érzéssel mondhatta
el, hogy diákjai nyelvtudása és a más
országokról szerzett ismereteik rendkívül sokat gazdagodtak. Fél esztendős
munkájuk eredményeként elnyerték
az Európai Minősített eTwinning Projekt címet. Ennek birtokában kaptak

lehetőséget arra, hogy idén május
végén először vehettek részt azon az
eTwinning Magyarország versenyen,
amelyet Budapesten, a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban
rendeztek meg. A csapat tagjai – Bálint
Kinga, Mundi Nikoletta, Cseresznyés
Dorottya, Kiss Izabella, Kmety Kristóf,
Legindi Kristóf, Rozner Tamás nyolcadikos, valamint Péter Emese ötödikes
diák – az Európa az enyém, Európa a
tiéd, Európa a miénk elnevezésű projekt részeként bemutatták az iskolát, a
várost, Magyarország gyöngyszemeit,
a világörökség hazánkban lévő értékeit, s foglalkoztak környezetvédelemmel
is. A power pointos bemutató mellett
készítettek egy rövid műsort s elvitték
plakátjaikat, posztereiket is. Magyarország öt legjobb iskolája között a kőrösis
diákok második helyet szereztek meg
s jutalmuk százezer forint, melyet a
további közös munkára használhatnak
fel.
Minderről nagy örömmel számoltak be a diákok. Nevükben Bálint
Kinga elmondta, hogy sokat és alapo-

san készültek és külföldi kapcsolataik
révén sok európai iskola életét és tevékenységét ismerhették meg. Péter
Ágnes hozzátette, hogy a projektben
Európa szerte 12 ország csapata vett
részt. A tanárnő munkáját jelentősen segítette, hogy idén februárban
meghívást kapott hat magyarországi
kollégájával együtt Prágába arra a
konferenciára, melynek témája a
Kreativitás és az eTwinning volt. Két
napon át rangos előadóktól hallhattak

a témába vágó előadásokat. Az ott
tapasztaltak, valamint az a tény, hogy
Európa-szerte mintegy ötvenezer regisztrált felhasználóval és egyre több
tanárral működik a hálózat, megerősítette Péter Ágnes eltökéltségét, hogy
érdemes és fontos tovább folytatni a
munkát, újabb és újabb diákokat bevonni az Európára ablakot nyitó tevékenységbe.
KATONA M. ISTVÁN

Akadozik a beszéde? Nem beszél elég folyékonyan?
Gyorsan megtanulhat folyékonyan beszélni. Egy hét nem lesz elég, de egy-két év biztosan.
A múltkor azt már megbeszéltük, hogy sokaknak írásban könnyebb az angol, mert….
mert a papír nem mozog. Ott marad, ahol van,
ilyenkor bőven van időnk gondolkozni.
Szóban azonban, ha elhangzik egy mondat,t,
gyorsan kell reagálnunk, mert például
1. mögöttünk áll a sor (a közértben vagy a postán),
2. nem áll mögöttünk sor, de a pincér
szeretné az étteremben a többi vendéget is kiszolgálni, stb....Ha elsőre
nem értjük meg, amit mondanak,
akkor vissza kell kérdeznünk.
Ha pedig minket kérdeznek, akkor
gyorsan kell, hogy eszünkbe jusson
angolul a válasz, mert van aki siet, például a vonathoz....
Amennyiben szépen, lassan, de el tudja mondani, amit akar, akkor
csak a sebességet kell növelnie. Ehhez sokat kell gyakorolnia. Ugyanazt a mondatot ismételje el sokszor. Minél többször ismétel el egy-egy

monda annál jobban, annál gördülékenyebben fog beszélni.
mondatot,
E
Ezeket
a lépéseket nem lehet kihagyni. Az tény, hogy egyik
nap a másikra nem fog folyékonyan beszélni. Viszont
napról
gya
gyakorlással
ez a képesség is fejleszthető. Gyermekkoráb Ön is először tanult meg beszélni, és csak évekkel
rában
ké
később
írni, olvasni. Az angoltanulást meg általában fordítk
va kezdjük,
és elégedetlenek vagyunk az eredménnyel.
Ha lassan szólnak Önhöz, és azt már megérti, akkor
onnantól kezdve csak a sebességet kell növelnie. Ha sokat
hallgat angol szöveget, azzal fejleszti ezt a képességét. Minél
többet hallgat, annál kevesebbszer kell majd visszakérdeznie.
Jó tanulást kívánok!

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

Kérdése van? Tegye fel a blogon! • www.nyelvmester.hu
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egészség-életmód

Szív-Riadó!

Riadót fújtak az Európai Szívgyógyászok Kongresszusán az elmúlt hónap végén Barcelónában a szívelégtelenség veszélyeire irányítva a ﬁgyelmet egy másfél évtizedes vizsgálat eredményei alapján. Lapunkban az
elmúlt év októberében írtunk erről a betegségről, felvillantva tüneteit és szóltunk a megelőzésről is. Mennyiben jelent újat ez a friss eredmény – kérdezzük lapunk kardiológus szakértőjét, Dr. Metz Edit főorvosnőt.
– Szomorú, de azt kell mondanom,
nem sokban! Akkor azt írtuk: a felnőtt lakosság közel 3 %-a szenved ebben a betegségben, közülük a 65 év felettieknek a
6-10 %-a is érintett lehet. Az is ismert, hogy
ez a szám egy évtized alatt megduplázódhat! Nos, a kongresszuson ismertetett kutatási eredményt bemutató Simon Stewart
és munkatársai – egy nemzetközi orvos
csoport tagjai – 1988. és 2004. között a
svédországi kórházi felvételeket vizsgálták
át, hogy milyen betegségek miatt kerültek
be a páciensek. Több, mint másfél millió
beteg adatait nézték át. A 20 évesnél idősebbek első kórházi felvételének oka másfélszer gyakrabban volt vérkeringési elégtelenség, mint valamilyen rosszindulatú
daganatos betegség. Ez mind a férfiaknál,
mind a női daganatos betegségekkel kapcsolatban jellemző volt. A szívelégtelenség okozta halálozás is nagyobb volt, mint
a daganatos betegségekben szenvedőké.
A vizsgált években a svédek közül 196 400

ember fejezte be életét szívelégtelenség
következtében, míg rákos kórképek miatt
131 000 haláleset került nyilvántartásba –
írták a kutatási beszámolóban. Összevetve
a gazdasági tényezőket is, megállapították,
hogy lényegesen nagyobb terhet jelentett
a szív- és érbetegségek következtében
megjelenő szívelégtelenség, mint a rosszindulatú daganatok. A becsült költségek a
nők esetében a szívelégtelenségre vonatkozóan 13,8 milliárd svéd koronát tettek ki,
míg az emlőrák és a méhnyakrák költségeit
6,4 milliárd koronában jelölték meg. Amint
mi is utaltunk a korábbi statisztikák alapján
ennek a betegségtípusnak a veszélyére,
ezúttal is megerősítették: szívbetegségek
következtében többen halnak meg, mint
daganatos betegségek, malária és AIDS
miatt együttvéve.
– Riasztó adatokat sorolt. Van-e kiút?
Mit tegyen, akinél már diagnosztizálták a
betegséget, és mit az, aki szeretné elkerülni?

– Akinek már a szakorvosa megállapította, hogy panaszai – gyengeség és
gyors kifáradás, nehézlégzés, lábdagadás
az első jelek – szívelégtelenségre utalnak,
annak fegyelmezetten be kell tartania a
számára előírtakat. A betegség tüneteinek
csökkentése, életminőségének javítása,
és a betegség súlyosabbra fordulásának
lassítása, megakadályozása lehet itt a
segítség. Aki csak vélelmezi – akár örökletesség, akár „stresszes” életmódja okán –
hogy nála is kialakulhat a szívelégtelenség,
annak a megelőzés ajánlható. A felnőttkorba lépve a rendszeres szűrővizsgálatokon való megjelenés segít korai stádiumban felismerni a veszélyeztető tényezőket.
A szív ultrahangvizsgálata egyebek között
segít a szívműködés paramétereinek az
ellenőrzésében, segíti a szívelégtelenség típusának meghatározását és döntő
szerepe van a gyógyszeres kezelés hatásának megítélésében. Az EKG (elektrokardiogram) grafikus módszer a szív

nagyságának és ritmusának értékelésére.
De mindezt megelőzni, a bekövetkezés
veszélyét csökkenteni – a mindig ismételt – megelőzéssel lehet : az életkornak
megfelelő mozgással, fizikai aktivitással
(lehetőleg heti több alkalommal); zsírban
és konyhasóban szegény ételválasztékkal
a táplálkozás során, dohányzásmentességgel és a feltétlen szükségesnél nem
több kávéval (maximum 2-3 csésze/nap)
és az alkoholfogyasztás minimalizálásával,
no meg a testsúly csökkentésével. Fontos tudni: ebben is sokat számít a család,
a barátok segítsége, akár közös programokkal, edzésekkel, sétákkal, vagy diétás
bográcsozással, grillezéssel. Higgyék el: a
zöldségben is van erő!

Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG vizsgálatokra bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. A Dunakeszin
a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pedig
16.00-18.30 között történnek a felnőtt vizsgálatok. Megnyílt a gyermekkardiológiai szakrendelés is! Bejelentkezés a fenti telefonszámon lehetséges.
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Munkajog a gyakorlatban
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében
az olvasói igények szerint Dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg,
meghatározott tematika alapján a T. Olvasóink leveleit.

Dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata • (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
Olvasói kérdés: Mi lesz a
cafeteriával, azaz a béren kívüli juttatások jövője.
A hatályos munka törvénykönyve
(1992. évi 22. tv.) az alábbiakat írja a
béren kívüli juttatásokról:
A munkáltató támogathatja a munkavállalók kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését,
életkörülményeik javítását. A támogatásokat, illetve ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, de
a munkáltató a munkavállaló részére
ezen túlmenően is támogatást nyújthat.
Ha a munka a ruházat nagymértékű
szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.
A munkáltatói hozzájárulással
kapcsolatos igények érvényesítésére
a munkaügyi jogvita szabályai irány-

adók.
A munkáltatók körében tehát kialakult az a gyakorlat, hogy a bér mellett
béren kívüli juttatásokat (cafeteria)
rendszeresen alkalmaznak, azonban már csak fél év áll a cégek rendelkezésére, hogy eldöntsék, milyen
módon működtetik béren kívüli juttatások rendszerét a jövőben a társaságuknál.
A Társaságok többsége valószínűleg megtartja a juttatások rendszerét a
változások ellenére is, de az esetlegesen keletkező plusz költségeket átterheli az alkalmazottakra.
2010. január 1-jei hatállyal az Országgyűlés eltörölte a béren kívüli
juttatások adómentességét és három
kategóriába sorolta azok elemeit:
adómentes, kedvezményes adózású
és normál adózású elemek. 2010-ben
változatlanul adómentes marad az

Utikalauz bankügyekhez
Lakáscélú állami támogatások 1. rész
Akik lakásépítésben, -vásárlásban érdekeltek bizonyára tudják, hogy 2009. júl. 01től már nem nyújtható be kérelem lakásépítési kedvezményre (ismertebb nevén szoc.
pol.), fiatalok otthon teremtési támogatására ill. hitelek kamattámogatására. Jelenleg
nincs semmiféle támogatás, azonban október 1-től újra lesz lehetőség – ha szűkített
formában is – lakáscélú állami támogatás igénybevételére.
Az új támogatásokat a 134/2009 (VI.23.) Korm. rendelet szabályozza, melynek főbb
előírásait, feltételeit a következőkben foglaljuk össze.
A korábbi lehetőségek közül az új rendelkezés szerint már csak a kamattámogatás
maradt meg, mely új lakás építéséhez ill. vásárlásához valamint lakás korszerűsítéséhez vehető igénybe. A támogatott személyek köre is szűkült, ugyanis új lakás építésénél/vásárlásánál csak a „fiatal” vagy a „többgyermekes” személyek jogosultak a
támogatásra. Itt mindjárt tisztázzuk is ki minősül fiatalnak ill. többgyermekesnek a
jogszabály alkalmazásában. Fiatal a legfeljebb 1 gyermeket nevelő személy(ek) aki(k)
35 év alatti(ak); és többgyermekes a legalább két gyermeket nevelő személy(ek),
aki(k) nem töltötte(k) be a 45. életév(ük)et – az életkori követelmény a házastársra,
élettársra is vonatkozik. Lakás korszerűsítés esetén elég ha a támogatott személy
nagykorú.
A kamattámogatás további feltételei nagyon hasonlóak a korábbi szabályozás
előírásaihoz, többek között
– igénylőnek, házas-, élettársának és gyermekének valamint együttköltözőknek
nem lehet lakástulajdonuk (kivéve magát a korszerűsítendő lakást) és államilag támogatott lakáskölcsönük
– eladó nem lehet igénylőnek közeli hozzátartozója, élettársa
– 5 éven belül értékesített lakás eladási árát az új lakás építésére/vásárlására kell
felhasználni (ez az összeg azonban mérsékelhető a jogszabályban meghatározottak
szerint)
– támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük az érintett ingatlanban.
GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
DUNACREDIT HITELIRODA • DUNAKESZI, GARAS U. 18.
TEL: 70/423-2298, GACSALT@T-ONLINE.HU
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internet utalvány, melyet a felhasználók továbbra is az internet szolgáltatás
havi- és forgalmi, illetve az internethozzáférés létesítésének díjára vehetnek igénybe. A kedvezményes adózású körben 25 százalékos adóteher
hárul például a melegétel utalványra
és az üdülési csekkre. A normál adózású körben 97,89 százalékos adóteher terheli például a hideg étkezési
utalványokat.
Az előzőekben írt változtatásokkal
a béren kívüli juttatási formák többsége egy kedvezményes – a munkabér
terhénél alacsonyabb mértékű – adózási körbe került. A jövő évtől a kifizetőt így 25 százalékos adó terheli majd
az üdülési csekk, a munkáltató üdülőjében történő üdültetés, a melegétkeztetési utalvány, az iskolarendszerű
képzés átvállalt költsége, az iskolakezdési utalvány, a helyi bérlet megtéríté-

se, az önkéntes nyugdíjpénztári és az
önkén-tes egészségpénztári befizetés
után.
Az idei évhez képest kedvező
változás az, hogy 2010-től a meleg
étkeztetés támogatásának értékhatára
12 ezerről 18 ezer forintra emelkedik
majd. Az üdülési csekk felhasználási
köre viszont szűkül, kizárólag üdülési
és művelődési szolgáltatásra váltható
be. A hidegétkeztetés-utalvány, valamint az étel-, ital-automatából történő
vásárlásra jogosító elektronikus adathordozó biztosítása, a művelődési
intézményi szolgáltatás (kultúrautalvány), illetve a munkáltató által adott
csekély értékű ajándék, illetve az
ezekre szóló aján-dékutalvány már
nem került be a kedvezményes körbe.
Ezek adóköteles természetbeni juttatásnak minősülnek, és a kifizetőt 97,89
százalékos adóteher terheli.
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Egy felejthetetlen nyári Barangoló
Emlékezetes élményekkel gazdagodtak mindazok, akik részt vettek a Széchenyi István Általános Iskola Közlekedésbiztonsági,
Hon- és Természetismereti Klubja nyári Barangoló kirándulásain. A Taksás Gábor igazgatóhelyettes és felesége, Taksásné Szabó Éva tanító gazdag programot állított össze, melyeken összességében 93-an vettek részt, zömében a Széchenyi és a Bárdos
iskola, illetve a gimnázium diákjai, valamint a városban élő családok. A kirándulások során együttesen 3060 kilométert utaztak
és 470 kilométert kerékpáron tettek meg. Útjaikról Taksás Gábor tartalmas beszámolót készített, cikkünk ez alapján íródott. (A
teljes beszámoló az iskola honlapján, www.alag.hu elolvasható).
Első útjuk június 22-én Pápára
vezetett. Pannonhalmán megismerkedtek a bencés Apátság történetével, majd a további napokban
Pápa nevezetességeivel kerültek
közelebbi barátságba. Jártak a
Kékfestő Múzeumban, felkeresték
a város barokk templomait, híres
iskoláit, köztük a papi gimnáziumot, és a felújításra váró Esterházy
kastélyt. Hazafelé, június 25-én
megálltak Balatonfüreden és egy
szórakoztató sétahajózással egészítették ki öt napos élményeiket.
„Balcsi pancsi…” elnevezésű
programra indultak június 29-én.
Megálltak a pákozdi emlékműnél
egy kis történelemidézésre, s a
további napokon, a strandolás, él-

ményfürdőzés mellett ellátogattak
Szigligetre, ahol virágot helyeztek
el a 12 évvel ezelőtt elhunyt tanárkolléga, Csendes Éva sírjánál,
majd felmentek a történelmi levegőjű várba s onnan gyönyörködtek
a tájban. Keszthelyen sétát tettek
az Esterházy-kastély parkjában,
majd megismerkedtek a Néprajzi
Babamúzeummal és a Történelmi
Panoptikummal. Megcsodálták a
Csigaparlamentet, melyet „kitalálója” 14 év alatt készített el a Balatonban található apró csigák házaiból.
Másnap Tihanyba hajókáztak, s
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felkeresték az apátsági templomot
és a Marcipánmúzeumot. A negyedik nap Balatonföldváron még egy
élménydús vitorlázással tették teljessé a kirándulást.
Következő úti céljuk ismét a Balaton volt, ezúttal a vállalkozó kedvűekkel négy napos kerékpártúrára indultak július 5-én hajnalban
Dunakesziről. A Déli pályaudvarig
kerekeztek, onnan vonattal utaztak
Siófokig, ahol ismét biciklire „pattantak”. Élmények sokaságával gyarapodva járták végig a tópartot. Négy
nap alatt, megtettek 170 kilométert,
Balatonszentgyörgyről utaztak viszsza Budapestre, s a fővárosból az
esti órákban ugyancsak kerékpárral tértek haza.

A minden bizonnyal leginkább
várt szlovákiai út vette kezdetét július 13-án. Útvonaluk a Szepesség,
a Dunajeci áttörés, a Magas- valamint az Alacsony Tátra volt. Megismerkedtek Igló nevezetességeivel,
Cerveny Klastorban megnézték a
világhírű Vörös kolostort, a szomszédos Lengyelországba is átruccantak, megnézni a Debno nevű falucskában az UNESCO védettsége
alatt lévő fatemplomot. Késmárkon
többek között felkeresték Thököly
Imre mauzóleumát s a hátralévő
két napot a Tátrában töltötték.

Még egy izgalmas út várt a
bringásokra. Augusztus 3-8 között
a Fertő tavi kerékpártúrára került
sor. Kiinduló pontjukra, Hegykőre
két kocsival és egy kisteherautóval
érkeztek, s az egyik diák édesapja,

zóleumnál, s utolsó állomásként a
Fertői kastélyban ismerkedtek az
Esterházy család életével és történetével.
Ezzel a kirándulással fejeződött be az idei nyári Barangoló.

Jancsó Tibor térítésmentesen szállította oda, majd haza a kerékpárokat és a csomagokat.
Hat nap alatt megtettek 300
kilométert, megfordultak többek között az ausztriai Frauenkirchenben
(Boldogasszonyfalva), ahol megnézték az Esterházyak által újjáé-

Természetesen a műemlék, egyéb
látnivalók mellett nem győztek
gyönyörködni a természet szépségeiben és nem utolsó sorban maradt időszórakozásra is. Akik részt
vettek a túrák akármelyikén, mindannyian elmondhatják, számukra
felejthetetlen volt az idei nyár.

pített kéttornyú barokk templomot.
Jártak a nagycenki Széchenyi kastélyban, tisztelegtek a családi mau-

K ATONA M. ISTVÁN
FOTÓ: TAKSÁS GÁBOR ARCHÍVUMA

oktatás

Labdarúgás
Megkezdődött a
2009 – 2010. évi bajnokság.
A Vasutas csapata NB III-ban került és
ott három mérkőzését lejátszotta.
DVSE – Maglód 0-3
FTC ZRT – DVSE 5-0
DVSE-Putnok 1-2 ( Dizmatsek)
Kinizsi két csapattal indult a Pest megyei bajnokságban.
Az első csapata a Pest megye I/B osztályban szerepel.
Isaszeg – Dunakeszi K. I. 1- 2 (Sütő)
Dunakeszi K. I – Piliscsaba 3-2
(Sütő, Balai, Sintár M 11-ből)
Mogyoród – Dunakeszi K: I 3-7
(Kulcsár 2, Balai, Sütő, Kéri, öngól)
S. L.
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köz-élet

Strandröplabda

Atlétika

Sikerrel zárult
a versenysorozat

Újabb sikerek
Molnár Gergely és
a csapat aranyérmes!

Dunakeszi Kinizsi pályán rendezték meg a Dunakeszi Cervantes Strandröplabda Bajnokságot. A
négyfordulós küzdelem után hirdettek összetettben bajnoki sorrendet:
Férfi páros: 1. Pintér Gergő, Bordás Tibor (Dél
Buda, 2. Novák Tamás, Szele Péter (Dorog), 3.
Pintér Csaba, Tóth Viktor (Dél Buda)
Női páros: 1. Sztanko Kinga, Bucsánszky Nóra
(Bp. - Vác), 2. Harmann Dóra, Vizi Gréta (Dél
Buda), 3. Kormos Viktória, Farkas Anita (Gödöllő).
Vegyes páros: 1. Sípos Regina, Müller Vilmos
(Bp – Vác), 2. Szabó Zsófia, Poór Jácint (Debrecen, Dunakeszi), 3. Németh Nikolett, Szamosi
Balázs (Bp. – Újpest).
A szakosztály elnöke Lukács Gábor, így értékelte az idei bajnokságot:
– A versenysorozatot 2006-ban indítottuk el. Az
idei esztendőben négy fordulóban három pályán
26 férfi páros, 37 női páros és 28 vegyes páros vett

részt. A díjalapunk 130 ezer forint volt, a győztesek
15 ezer, a második 10 ezer és a harmadik helyezett
5 ezer forintot kapott, e mellé az első három helyen végzettek kétezer forintos szeretetcsomagot
vehettek át. Minden fordulóban egy tál meleg ételt
adtunk versenyzőinknek.
– Egyre népszerűbb ez a sportág, a dunakeszi egyesületnek hány tagja van, és milyenek
az edzési feltételek?
– A tagságunk létszáma harmincnyolc fő. A
hétfő, szerda és pénteki napokon 18-20 óra között
tartunk edzéseket. Vasárnap délután 15 órától szabad edzés van, mely azt jelenti, hogy bárki eljöhet
és játszhat a pályán. Terveink között szerepel 28
köbméter föld átmozgatása, és ezzel elérnénk,
hogy három országos színtű és két nemzetközi
szintű pályánk lenne. Továbbá terveink között szerepel még a villanyvilágítás kiépítése, mivel akkor
24 órás családi sportnapokat is tudnánk rendezni.
(SOLYMOSI)

A 114. Országos felnőtt bajnokságot a Puskás
Stadionban rendezték meg, hol a Vasutas atlétái újabb sikereket értek el, melyről Maracskó
Pál vezetőedző számolt be.
A hármasugrásban Szebeni Ádám 14.86-tal
második, Rácz Réka 12,67-tel a 4. Réka indult
a távolugrásban is és ott a nyolcadik helyet szerezte meg. A férfi gerelyhajításban 10. Magyari
Zoltán 61, 40. Az 5000 méteren Sági Jószef
15.15.28-as idővel nyolcadiknak ért a célba.
Az Országos serdülő összetett bajnokságban a 13 évesek négy próba „A” variációban
Szilvási Bence 2., a 14 évesek versenyében: 7.
Rády Zoltán…9. Bundy Gergely.
A 15 éveseknél nyolc próbában, 1. Molnár
Gergely…3. Molnár Attila, (testvérek) a csapatban Hernádi Ádámmal kiegészülve, óriási versenyben megszerezték a bajnoki címet.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
S. L.
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Kézilabda

Sakk

Aranyérmesek
a lányok
Augusztus 21–26. között – a Dunakeszi Önkormányzat támogatásával – az olaszországi
Casagrandéban járt harmadik alkalommal a Dunakeszi női ifjúsági kézilabda csapat – mondta
Temesvári István a csapat vezetője. A Tricolore
kupán a lányok legyőzték az olasz, spanyol és a
horvát női kézilabda csapatot és megszerezték az
aranyérmet.
A győztes csapat tagjai: Kozák Petra, Horváth
Luca, Deézsi Réka, Csombor Barbara, Kovács
Zsuzsa, Kovács Vivien, Benedek Orsolya, Szászvári Noémi, Sándor Johanna, Bari Kinga, Tasi
Bernadett, Kincses Adrienn, Kocsis Tímea, Dudás
Lilla.
– A további tervek?
– A felnőtt és ifjúsági csapatunk a Pest megyei
bajnokságban indul, az edzői feladatot én látom
el. Edzéseink kedd, csütörtökön a Gimnázium-

Várják a
sakkozókat

ban, pénteken pedig a Fazekas M. Ált. Iskolában
tartjuk. A 1997-sek budapesti, a 1996-1999. évi
korosztály az Adidas Kupában vesz részt edzőjük
Povázsay György vezetésével. Szeretettel várunk
minden kézilabda rajongót az edzéseinken és a
csapatmérkőzéseken.
Őszi sorsolás, hazai mérkőzések:
IX. 14. 18.00 Dunakeszi -Verőce
IX. 19. 14.30 Dunakeszi - Gyömrő
X. 3. 14.30 Dunakeszi - Nagykáta
X. 17. 14.30 Dunakeszi - Sülysáp
X. 30. 18.30 Dunakeszi - Balassagyarmat
XI. 16. 18.00 Dunakeszi - Mogyoród
XI. 29. 14.30 Dunakeszi - Jászárokszállás
XII. 4. 18.30 Dunakeszi - Göd
Mérkőzéseket a Sportcsarnokban játsszák.
SOLYMOSI LÁSZLÓ

A 2009 - 2010
PEST MEGYEI BAJNOKSÁGBAN,
SZUPER CSOPORTBAN INDUL A

DUNAKESZI KINIZSI,
AZ I. OSZTÁLYBAN
AZ ALAGI DSK SAKKCSAPATA.
SAKKCSAPATOK EDZÉSE MINDEN HÉTEN,
PÉNTEKEN 17 ÓRÁTÓL A
FAZEKAS MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA EBÉDLŐJÉBEN.
AZ ÉRDEKLŐDŐKET, SAKKOZNI VÁGYÓKAT
SZERETETTEL VÁRJÁK.

Apróhirdetések

HYDROPRINT

Számítástechnika

• Látnok-jósnő. Telefon: 06-30/350-95-65.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
dekorációs munkák, gipszkarton falak és
álmennyezetek építése, stb. 30-3864-456.
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény
szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok,
sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival.
Állandóan hívható: 06-30-623-1481, 27-337-353.
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-,
laminált- padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Telefon: 06-70-505-1177.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliatakarással, akár azonnali kezdéssel.
Telefon: 20/442-9570, 06-1/369-6674.
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Számítógép szervizelése,
telepítése, bővítése,
nyomtató karbantartás, -javítás
hétvégén is!

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

kézilabda

Női kézilabda

NB II gondok, tervek
Az elmúlt őszön nagy tervekkel indult az NB II-be a Kinizsi női felnőtt kézilabda csapat, de a
bajnokság végére kiderült, hogy erős volt a mezőny számukra, ezért nyeretlenül, kiestek.
Herédi Györgyi edzőt kerestem
fel:
– Milyen tervekkel indultatok,
miért nem sikerült?
– A tervünk az NB II-be maradás
volt – mondta az edzőnő. – Játékosok távozása, – anyagi okok miatt –,
sérülések akadályozták a munkánkat.
Az őszi szezonban a húzó emberek
nem játszhattak: Tasi, Sziliczi sérült,
Knyihár, Negyela, Spargl más egyesületbe mentek, Mányoki befejezte
a sportolást, hiányukat nehéz volt
pótolni. 2009. januárjától Doszkocs,
anyagi okok miatt nem állt a csapat
rendelkezésére.

Apróhirdetések
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a négycsillagos Hotel
„M”-ben. Bővebb információ: 06-52/557-050, www.
hotel-m.hu

– Kik segítették a munkádat?
– A munkámat nem segítette senki, párszor lejött Mogyorósi Mihály a
fiúk kapusa és foglalkozott a kapusokkal.
– Hogyan értékeled a lányok
teljesítményét?
– Az NB II-es csapatot már a télen
meg akarták szüntetni, de mindenki
felvállalta, hogy becsületből végig
játsszuk a bajnokságot. Ez már az
adott körülmények között, teljesítmény! Eredményekről ilyen feltételek
mellett nem lehet beszélni.
– A fiatalok (ifisták) mennyire
váltak be?

– Egy-két kivétellel, nem lehetett
rájuk számítani, de igazából nem
tudtak beépülni a csapatba.
– Kit emelnél ki?
- Mindenkit, akik végigjátszották a
bajnokságot.
– Kik támogatták a csapatot?
– A Kinizsi egyesület kézilabda
szakosztálynak nincs támogatója,
így a csapat tartotta el magát, ezért
volt csak heti egy edzés, ami ezen a
szinten kevés. A Kinizsi és az Önkormányzat adott pénzt, de nem fedezte
a csarnok költségeit, ott még plusz a
bajnokság költsége…
– Mik a további tervek?

– Az évzárón Temesvári István
megköszönte a munkámat… a lányok kiálltak mellettem, gondolkodási
időt kértem. Ha minden jól megy augusztusban, a felnőtt és az ifi együtt
fog játszani, egy csapatot alkotva Budapesten az A csoportban. Ez csak
versenyzési lehetőséget add, továbblépés nincs, ez a legolcsóbb.
– Köszönöm a beszélgetést és
reméljük, hogy a női kézilabda élet
tovább él, mert van értelme, nagyon
sokan szeretik, több támogatást érdemelnének!
SOLYMOSI LÁSZLÓ

• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras
daruval, elszállítás megoldható!
Tel.: 27/337-353; 30/463-4070.

• A Dunakanyar régiójának Cronos társkereső
irodái Vácon és Dunakeszin. Előzetes telefonos
egyeztetés a 06-20/566-5047-es számon 14 órától.

• Kihagyhatatlan lehetőség! Legyen vendége
wellness-otthonunknak díjtalanul. 06-30/350-9565.

• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2.
Házhozszállítással. Telefon: 06-30/296-1771.

• Pilismaróton ártér-mentes
üdülő-övezetben 1200 m2-es telken
faház eladó. Iá.: 7,5 Mft.
Tel.: 06-70/328-5169
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Női kézilabda

Sikeres utánpótlás-nevelés
Egyre jobban tért hódit Dunakeszin, a női kézilabda sport. A felnőtt női csapat egy éves, az NB II- es szereplést, nem vette sikeresen. Az ifjúsági csapatuk a középmezőnyben végzett. Povázsay György tanár úr
heten rendszeres edzéseket tart, itt a ﬁatalok szép eredményeket értek el. Tanár úr 1998 óta foglalkozik
Dunakeszin kézilabdával. Férﬁ csapattal hét évig, utóbbi öt évben sikeres női kézilabda életet alakított ki,
mellette a Vasutas ifjúsági csapatát vezeti. Hétfőn a Szent Istvánba, szerdán Fazekas Mihály és pénteken
Radnóti Miklós Iskolában tartanak edzéseket.
– Jó hallani, hogy a korosztályok sikeresen
szerepeltek.
– Igen elmondhatom, hogy a lányok szép eredményeikkel, sok örömet szereztek. Az 1996-os korcsoportosokkal országos elődöntőbe jutottunk és ott
a 3. helyen végzetünk. Az 1997-sekkel országos döntőben 8. és a 1999-sekkel régiódöntőbe jutottak, és
ott a bronzérmes helyet szereztük meg. Mind három
korosztályban túlléptük a megyét. Az 1996-os csapattal indultunk a budapesti Serdülő Bajnokságban, ott
a Vasas, FTC, Spartacusszal… játszottunk és az 5.
helyen végeztünk.
– Kiket lehet kiemelni?
– 1996-soknál Zsombor Zita, 1997-eseknél Szenes Bettina, Volentics Vanessza, Albert Renáta,
Benkó Csenge, 1999-nél Kalmár Henrietta.
– A további tervek?
– Szeretnénk jövőre bontani a csapatok edzéseit,
mivel az elmúlt idényben a Szent István teremben öt
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korosztály harminc játékosának edzése folyt. Persze
ez pénz kérdése, plusz termet kell bérelni, és másik
edző is kellene csapatnak. Szeretnénk, ha jönnének

a gyerekek a dunakeszi iskolákból, mert lehet látni,
hogy van jövője a dunakeszi lány kézilabdának.
A város részéről támogatás úgy néz ki, hogy mi
támogatjuk a várost, nem akarja ezt senki elhinni nekem, pedig ez így van. Kapunk 300-400 ezret és a
terembér másfélmillióba kerül…
– A következő évi tervek?
– Maradna az ifjúsági fiúcsapat, a kicsiknél négy
korosztályban indulnánk a bajnokságban, a 1997sekkel továbbra is szeretnénk indulni a Budapest
Bajnokságban.
Az elmondottakhoz, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy érdemes lenne jobban felkarolni a kézilabdát, az eredmények miatt, és azért is, mert igen sok
fiatal tölti el, hétről-hétre szabadidejét a sportpályán.
– További sikereket kívánunk, több támogatással.
KÉP, SZÖVEG: SOLYMOSI LÁSZLÓ

sport

Japán Nap
Május 10-én délelőtt Szemerey Márton japán nyelvtanár tartott előadást az egész napos Japán Nap keretében a
japán írásrendszerről a volt moziban. Az előadás közben kicsik és nagyok ismerhették meg és próbálhatták ki a
japán írás alapjait. Ezen a napon 10 órától folyamatosan várták az ingyenes programok (az előadásokon túl japán
ﬁlmklub, origami, harcművészeti bemutatók, japán népdalok, stb.) az érdeklődőket, akik közel kétszázan voltak. A
napot Nemeshegyi Péter professzor nagy sikerű előadása zárta este 18 órától. Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes, egyetemi tanár, dékán. A japán állam „Szent Kincs Rendje, Arany Sugarak a Nyakszalaggal” kitüntetettje. A
program sikeressége miatt ősszel és jövő tavasszal egy-egy hasonló rendezvényt szervezünk. Aktuális híreinkről,
az edzéseinkről folyamatosan tájékozódhatnak a www.dunakeszidojo.tk vagy a www.goshinkan.info weboldalon.
Induló csoportjaink:
Asztalitenisz gyermekeknek, hétfő, szerda 14.0017.00 és péntek 14.00-16.00

Az asztalitenisz edzésekről Bartinai Péter ad felvilágosítást a 30/287-8062 telefonszámon.
Etka Jóga, csütörtök 19.00-20.30
Az Etka-jóga erőgyűjtő módszer mindenkinek ajánl-

ható, aki akar tenni önmagáért, kortól, nemtől, egészségi
állapottól függetlenül. Az Etka-jógával visszaszerezhetjük, megtarthatjuk, fejleszthetjük képességeinket, testünk rugalmasságát, szellemünk frissességét, segítve
mindennapi feladataink hatékonyabb elvégzését is. Fokozatosan megtanuljuk, hogy a jóga által hogyan tudjuk
minden ébren töltött percünket örömmel, a világra nyitottan, környezetünkkel és önmagunkkal harmonikusan
megélni. Információk: Nagy Krisztina (20/413-99-77)
Gyermek Jóga, pénteken 16.00-17.30
A jóga alapgyakorlataira támaszkodva, különböző
lazító technikák és mozgásfejlesztő gyakorlatok megismerését követően, a foglalkozás játékos formában segíti
a gyermekek egészséges fejlődését. A szülők bekapcsolódhatnak a gyakorlatsorozatba, mely élményekkel
teli órát biztosít a család számára.
Információk: Karsai Judit (70/328-3972)
Karate, hétfő és szerda: gyermekeknek: 17.30-18.30
és felnőtteknek: 18.30-20.00
Az edzések hatásai, előnyei gyermekek számára:
képességfejlesztés, koncentráció fejlesztése, amely

hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez,
koordinációs készség fejlesztése, önbizalom fejlődése,
rendszeres testmozgás, önvédelmi képességek kialakítása, egészséges életmód, társaságba történő beilleszkedés. Testvérek esetén kedvezményt adunk. Külön
felszerelést nem igényel. További információk: Kovács
Tibor (20/9148-164)
Kenjutsu, felnőtteknek: kedd és péntek 19.00-20.30
és gyermekeknek: kedd 16.30-17.30
A Kenjutsu a japán szamuráj kardtechnikák tanulmányozásával foglalkozik. Szakmai vezetőnek Suzuki
Kimiyoshi japán nagymester. Információk: Bella István
(70/543-9327)
Kobudo, kedd és péntek 17.30-19.00
A Kobudo japán harcművészet, mely különböző eszközök (pl hosszúbot, sai, tonfa és nunchaku) forgatásával foglalkozik. Szakmai vezetőnk Chinen Kenyu japán
nagymester. Információk: Baranyi György (30/4849802)
Bízunk benne, hogy az új tanévben sok gyermek és
felnőtt csatlakozik majd csoportjainkhoz.

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