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MAGYAR, MAGYAROKNAK, A MAGYAR 
MUNKAVÁLLALÓKÉRT,

15 ÉVE BUDAPEST VONZÁSKÖRZETÉBEN, HAT TELEPHELYEN”

lesz tél jövőre is! Már most vásárolja meg tűzifáját!

tanulásban a második évfolyamba léptünk.

 Fót – Pilisvörösvár – Szada – Érd – Budakeszi – Vecsés

ElérhEtőségünk:  

Tanuljon tovább a Tímár vaskerrel ingyenesen!

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.TŰZIFA  2.400,– Ft/q-ért!!!

– garantált mennyiség 
és minőség  

megbízható cégtől!
– Hitelesített  

60 tonnás digitális 
hídmérleg!

– nálunk szállításkor 
a telephelyen 
ellenőrizheti 

a mennyiséget!

A tüzépeken értékesített fa 40-50%-os 1. 
nedvességtartalmú!
száraz fát nem tud venni, meg kell  2. 
2-3 évvel hamarabb vásárolni és szárítani!
ennyi idő alatt eresz alatt vagy fészerben 3. 
tárolva éri el a 15-20%-os  
nedvességtartalmat!
ebben az esetben kg-onként 4,6 kilókalória 4. 
energiát biztosít, szemben a 50%-osnál, 
amely 2,3 kilókalória!
Ha figyeltek és megtanulták a leckét,  5. 
mindenki jól jár!

tímár  VaskErEskEdElmi  kft.  fót, galamb József u. 1. ipari Park (volt barackos területe) tel.: 27/359-902
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Választás 2010

A közvélemény kuta-
tók előrejelzései a 
2010-es országgyű-
lési választás április 

11-i első fordulójának pártpre-
ferenciáit szinte kivétel nélkül 
jól prognosztizálták. Az orszá-
gos voksolás első fordulója fö-
lényes Fidesz győzelemmel zá-
rult.  Nyolcévi ellenzéki politi-
zálást követően a keresztény-
demokratákkal összefogva 52, 
73 %-os eredménnyel nyert a 
Fidesz. Az MSZP 19, 3 száza-
lékkal a legerősebb ellenzéki 
párt lehet az új parlamentben, 
amelybe magabiztos, 16,67 
%-os támogatottsággal jutott 

be a Jobbik. Negyedikként, az 
új, ám annál nagyobb megle-
petéssel ugrotta át a bejutási 
küszöböt, a Lehet Más a Poli-
tika (LMP), amely 7,48 száza-
lékot ért el. A közvélemény ku-
tatók előrejelzése abban is iga-
zolódott, hogy a rendszerváltó 
MDF 20 év után először nem 
tudta átlépni a parlamenti kü-
szöböt, mivel csak a szavaza-
tok 2,67 %-át szerezte meg. A 
Civilmozgalom támogatottsá-
ga 0,89 % volt az országos lis-
tát állító szervezetek közül. Az 
egyéni mandátumok megszer-
zéséért vívott küzdelemben 
egyedül a Fidesz-KDNP jelölt-

jei tudtak nyerni az első fordu-
lóban. A 176 egyéni kerületből 
119-ben nyertek mandátumot, 
de a fennmaradó 57 választó-
kerületben is – egy kivételé-
vel – a Fidesz jelöltjei állnak az 
első helyen az április 25-i má-
sodik forduló előtt.  

A Dunakeszi központú, Pest 
megye 3. számú választókerü-
letében Dióssi Csaba, a Fidesz-
KDNP jelöltje pártjához ha-
sonlóan nagy fölénnyel előz-
te meg politikai riválisait, aki 
50,34 százalékos eredmény-
nyel az első forduló eredmé-
nyei alapján elnyerte az egyéni 
mandátumot. 

A Dunakeszihez tartozó vá-
lasztókerület településein za-
vartalanul zajlott a választás, 
ám az országos helyzethez ha-
sonlóan a mi kerületünkben 
is igen későn váltak ismert-
té az eredmények az országos 
botránnyá duzzadt meghosz-
szabbított kampánycsend mi-
att… Mint ismert, az ország 
több településén az urnazá-
rás előtt hosszú sorok alakul-
tak ki azokon a helyeken, ahol 
igazolással lehetett szavazni. 
Az érdeklődők a tévékészülé-
kek előtt ülve egyenes adás-
ban láthatták, hogy a törvény 

szövevényes hálójába belega-
balyodott Országos Választá-
si Bizottság hogyan vergődik, 
mígnem 22 óra 15 perckor hat 
igen és öt nem szavazattal úgy 
döntött: az Országos Választá-
si Iroda elkezdheti nyilvános-
ságra hozni az adatokat.

Ennyi közjáték után vált is-
mertté a sajtó számára is, hogy 
Pest megye 3. számú választó-
kerületében érvényes és ered-
ményes volt a voksolás. A vá-
lasztásra jogosult 60 917 vá-
lasztópolgár közül 42 343 fő 
(69,51 %) járult az urnákhoz. 
Az érvényes szavazatok száma: 
42 082 (99,38 %). 

A szavazás eredménye-
ként Dióssi Csaba (Fidesz-
KDNP) 21 182 szavazattal 
(50,34 %) megnyerte a vá-
lasztást és már az első for-
dulóban elnyerte a választó-
kerület egyéni országgyűlé-
si képviselői mandátumot. 
(Mivel a leadott érvényes 
szavazatok több mint az 50 
%-át elnyerte). Második he-
lyen Fábry Béla (MSZP) vég-
zett, aki 7 738, a szavazópol-
gárok 18,39 százalékának a 
támogatást kapta.

Fölényes Fidesz
választási győzelem
A dunAkeszi központú pest megyei 3. számú válAsztókerületben érvényes és eredményes volt A 
2010. évi országgyűlési képviselő válAsztás április 11-i első fordulójA. Dióssi Csaba, A fidesz-
kdnp jelöltje politikAi versenytársAit nAgy fölénnyel megelőzve, 50,34 százAlékos eredménnyel 
nyerte el Az egyéni országgyűlési képviselői mAndátumot. A pártokrA leAdott szAvAzást jelen-
tős előnnyel A fidesz nyerte. 
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Tisztelt Hölgyem, Uram! 
Kedves Barátom!
köszönöm a bizalmat mindazoknak, akik támogat-
tak és ennek eredményeként már a választások első 
fordulójában döntöttek a képviselői mandátum sor-
sáról. s nemcsak nekik, de minden itt élő polgárnak 
üzenem: erőm legjavával kívánom szűkebb hazá-
mat képviselni az országgyűlésben.

Ahogyan eddig, úgy a jövőben is számítok jobbító 
javaslataikra és támogatásukra. mert április 11-e si-
kere közös sikerünk, s azért fogok dolgozni, hogy 
magyarország sikere is legyen.

még egyszer köszönöm a bi-
zalmat, ígérem, munkával fo-
gom megszolgálni.

Dióssi Csaba

Őt követi az országgyű-
lési képviselő választáson 
első alkalommal induló 
Jobbik jelöltje, Nyíri Már-
ton, aki 5 960 (14,16%) vá-
lasztópolgár bizalmát él-
vezte. A választáson ugyan-
csak először induló Lehet 
Más a Politika (LMP) kép-
viseletében induló Lukácsi 
Bálintra 4 537 fő, a válasz-
táson résztvevők 10,78 szá-
zaléka voksolt. A politi-
kai küzdőtéren ugyancsak 
a közelmúltban megjelent 
Civilmozgalom színeiben 
induló Simon Zsolt 1624 fő 
(3,86 %) támogatását nyer-
te el. A rendszerváltó MDF 
jelöltje, Móczár Béla 1 041 
(2,47%) szavazópolgár tá-
mogatását tudta megsze-
rezni. 

Pest megye 3. számú válasz-
tókerületében a pártokra le-
adott szavazatok száma: Fi-
desz-KDNP 20 919 szavazat, 
MSZP 7 844, Jobbik 6 091, Le-
het Más a Politika 4 509, Civil-
mozgalom 1 373, MDF 1 340 
voks.

Érdekes megfigyelni, hogy 
az egyéni győztes Dióssi Csaba 

több voksot kapott, mint párt-
ja. A második helyen végzett 
Fábry Béla viszont kevesebbet, 
mint az őt indító MSZP. Jól jel-
zi az egyéni győztes, Dióssi 
Csaba támogatottságát, hogy 
mind a 6 település valameny-
nyi szavazókörében győzött, 
míg a mögötte második helyen 
végzett fóti alpolgármester sa-
ját városának egyetlen körze-
tében sem tudott nyerni. 

Ugyancsak érdekességként 
közöljük a Pest megyei párt-
listás szavazás végeredményét, 
melyből kitűnik, hogy támoga-

Dióssi csaba 
már az első fordulóban elnyerte az országgyűlési 

képviselői mandátumot

tottságának köszönhetően csak 
négy szervezet nyert mandátu-
mot. A pártlistákra leadott sza-
vazatok alapján Pest megyé-

ben is a Fidesz kapta a legtöbb, 
331 954 szavazatot (52,9%), az 
MSZP-re 110 329 fő (17,58%) 
voksolt, a Jobbikra 103 689 vá-
lasztópolgár (16,52%) adta sza-
vazatát, az LMP-re 52 410 fő 
(8,35%) adta támogatását, az 
MDF-re 17 255 személy (2,75%) 
szavazott, a Civilmozgalom 
11 832 voksot, a szavazatok  
1,89 %-át kapta. 

A Pest megyei pártlistás 
szavazatok alapján a Fidesz-
KDNP 8 mandátumot, az 
MSZP 2, a Jobbik ugyancsak 
2 mandátumot, míg a LMP 1 
mandátumot nyert. 

Pest megye 3. számú válasz-
tókerüle tében nem lesz máso-
dik forduló, mivel az április 11-
ei választás érvényes és ered-
ményes volt. 

Vetési Imre



6 Dunakeszi  Polgár

politiKa

az országos Választási iroda és az Európai Választási szakértők Egye-
sülete meghívására hazánkba látogató külföldi választási szakértők közül 
négyen Dunakeszin tanulmányozták az országgyűlési képviselő választást 
április 11-én. a Grúziából, romániából és Koszovóból érkezett nemzetkö-
zi megfigyelőket Dr. Illés Melinda, a Helyi Választási iroda vezetője és Dr. 
Borszéki Péter, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a választó-
kerületi tapasztalatokról. a lapunknak nyilatkozó külföldi szakértők rendkí-
vül hasznosnak értékelték a helyi szakemberekkel folytatott konzultációt, 
melynek keretében betekintést nyerhettek a választás technikai megoldása-
iba, megismerhették az aktuális választási részvétel alakulását. a tanulás 
szándékával Dunakeszire látogató szakemberek részt vesznek hazájuk vá-
lasztási bizottságának munkájában. a nemzetközi delegáció tagjai köszö-
netet mondtak a vendéglátó dunakeszieknek, akik szakmai hozzáállása el-
nyerte tetszésüket. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a támo-
gatást mindenkinek, aki április 11-én Nyí-
ri mártonra, a Jobbik listájára, a radikális 
változás programjára adta szavazatát.

Nagy sikerként értékeljük, hogy míg a 
tavalyi Ep-választáson mintegy 3 800, 
idén már közel 6 000 választópolgár 
szavazott választókerületünkben a Job-

bikra. Ez összhangban áll az országos 
eredményekkel, a tavalyi 430 ezer sza-
vazó helyett idén már több, mint 855 ez-
ren voksoltak ránk. 

Egyéni és listás szavazatukkal is hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a Jobbik megyei 
és országos listájáról minél több képvi-
selőt küldhessünk az országházba, akik 

a jövőben is teljes szívvel 
képviselik hazánk és a ma-
gyar emberek érdekeit, az 
ezzel ellentétes törekvésekkel szemben.

 
Varga Zoltán Péter, 

Pest megye 3. VálasZtókerület  
kamPányfőnöke

Nemzetközi választási 
megfigyelők Dunakeszin

lehet más a politika!

Pártok választási értékelője

A nemzetközi megfigyelőket Dr. Illés Melinda, a helyi választási iroda 
vezetője, és Dr. Borszéki Péter, a választási bizottság elnöke tájékoztatta  

a helyi választási tapasztalatokról

...mindazoknak a támogatását, akik az országgyűlési vá-
lasztások alkalmával szavazataikkal is kifejezték a baloldali 
értékrend melletti elkötelezettségüket. Különösen értékes ez 
a támogatás, mert rendkívül erős és sok igaztalanságot tar-
talmazó „ellenszélben” most többen voltunk, mint az uniós 
választás alkalmával, még úgy is, hogy szervezetünk egy-
kori tagjai más pártoknak kampányoltak. Önöket képviselve 
dolgozunk tovább Dunakesziért, a boldogulás feltételeit biz-
tosító magyarországért.
találkozunk máJus 1-jén, a maJálisoN!

fábry béla, msZP

Köszönöm…

A szocialisták vezette kormányzás idején 11 milliárd forintot meghaladó fejlesztések történtek a 3. sz. választókerület településein. 
Ebből több mint 7 milliárd forint volt a támogatás. 

Dunakeszire 356 tételben több mint 3,4 milliárd forint fejlesztési-működési támogatás érkezett. Az Önkormányzat és intézményei 
1,2 milliárd forintot, vállalkozások 2,1 milliárd forintot, civil szervezetek 104 millió forintot, magánszemélyek 35 millió forintot, néhány 
százezer forinttól a többszáz millió forintig terjedő összeget kaptak. Bővült a csapadékvíz-elvezető rendszer, a csatorna-hálózat, utak 
aszfaltozására került sor, környezetvédelmi szempontból is fontos a szennyvíztisztító rendszer kapacitásának bővítése. Vállalkozások 
sokasága kapott gépek, berendezések, termelési rendszerek megújítására fejlesztési támogatást, agrárvállalkozások termelési támogatást. 
E fejlesztések eredményeként számos dunakeszi vállalkozás tudott új munkahelyeket teremteni, tudta piaci pozícióját javítani. Civil 
szervezetek működésükhöz, programjaik megvalósításához kaptak kisebb-nagyobb összegeket, melyek segítségével színes kulturális-
szabadidős programkínálatot tudtak biztosítani a Dunakeszin élőknek, az ide látogató érdeklődőknek. Nagyon sokan e támogatások 
segítségével tudták felújítani, modernizálni otthonaikat. És még a Megyeri-hídról, az M0-s körgyűrűről, a váci kórház rekonstrukciójáról, 
a bérek, a családi pótlék, a nyugdíjak emelkedéséről nem is beszéltünk. Ezek mind megcáfolhatatlan tények.

A fejlesztéseket folytatni kell.
Magyarország a világgazdasági válság közepette is megőrizte stabilitását. Ez alapját jelenti a minden ember életminősége folyamatos 

javulását eredményező fejlesztések folytatásának, az oktatás, a szociális ellátások, az egészségügyi rendszer modernizációjának. 
Ennek képviseletére vállalkozik a Magyar Szocialista Párt, ennek képviseletére vállalkoztam én, itt Dunakeszin, Pest megye 3. sz. 
választókerületében.

Az Ön támogatásával büszkeségre okot adó fejlesztéseinket folytathatjuk. 
Minden nehézségünk ellenére az elmúlt években együtt voltunk sikeresek s együtt továbbra is sikeresek lehetünk.

Fábry – Önért, a fejlesztések pártján!
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a lehet más a politika köszönetet mond 
mindazoknak, akik bizalmukkal megtisztel-
tek minket. magyarország 7,5%-a jelezte, 
hogy az lmp célkitűzéseit és irányvonalát 

tartja a legalkalmasabbnak az ország felzárkóztatására. 
a kezdeteknél sokan azt állították, hogy a lehetetlenre vál-
lalkozunk, hogy nem lehet milliárdos támogatók nélkül pár-
tot csinálni. Ezért a kapott bizalmat mindig megbecsüljük 
majd. a parlamentben valódi konstruktív ellenzékként a jó-
zan ítélőképességet fogjuk képviselni.

lukácsi bálint

lmP

Csendes kampány
a választáson induló 44 szervezet közül 
Civil mozgalom is képes volt az akadá-
lyokat legyőzni, és az elhallgatás elle-
nére is méltó teljesítményt tudott mutat-
ni, hiszen 24 jelölttel 0,9%-os volt az or-
szágos eredmény. Ha mind a 176 vá-
lasztókörzetben lett volna jelöltje a 
mozgalomnak, akkor most a parlament-
ben lennének a képviselői.

mi a többi párttal ellentétben nem je-
lentünk meg az óriásplakátokon, de a fi-

zetett reklámokban sem. a Civil mozga-
lom legfontosabb célja a civil nyomás-
gyakorlást intézményesítése, és hogy 
gátat lehessen szabni a korrupciónak, 
a politikusok túlkapásainak. Készülünk a 
helyhatósági választásokra, hiszen a kö-
zösségek életében ott lehet igazán hasz-
nosan és tevékenyen közreműködni. 

mindenkinek köszönjük a támoga-
tást, aki akár a kopogtatócédulájával, 
akár szavazatával már eddig is erősí-

tett minket! Vár-
juk közénk azokat, 
akik hisznek ab-
ban, hogy a válto-
zást nem másoktól 
kell várni, hanem kinek-kinek lehet és 
tennie is kell érte...

simon Zsolt

ciVil moZgalom

www.civilmozgalom.hu
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A munkálatok 2009 
júniusában kez-
dődtek, az első idő-
szakban a Mátyás 

utcában, a Tábor úton, napja-
inkban pedig a Liget utcában 
dolgoznak a kivitelezési mun-
kát elnyert Penta Kft. munka-
társai.  

– A vezeték nyomvonalának 
kiépítése a legtöbb problémát a 

gyártelepi MÁV lakótelep te-
rületén jelenti, ahol tavasszal 
kezdődött a beruházás. Meg-
döbbenve tapasztaltuk, hogy 
a 100 éves gyártelepen koráb-
ban olyan közműveket helyez-
tek el, melyek semmilyen nyil-
vántartásban nem szerepel-
nek. A munkások legutóbb a 
Kandó Kálmán sétányon vág-
tak el majdnem egy nem jelzett 
gázvezetéket – tájékoztatott 

Kecskeméthy Géza.  A polgár-
mester elmondta, hogy a gyár-
telepi kolónián tapasztalt mű-
szaki nehézségek miatt azon 
munkálkodnak, hogy a Tábor 
útról áthozott csatornát a Béke 
út egy szakaszán építsék ki. – 
Az új nyomvonal valószínűsít-
hetően a Béke útról az Iskola 
sétányon halad tovább, amely a 
beruházási pénzek átcsoporto-

sítását, és a munkálatok átme-
neti – legjobb esetben egy hó-
napos – felfüggesztését jelenti. 
Az új megoldást a szakhatósá-
gokkal is engedélyeztetni kell, 
mert kihatással lesz a Béke út 
közlekedésére is. Emellett je-
lentős közlekedési problémát 
jelent, hogy az év második fe-
lében a Tigáz a Béke útról nyíló 
Könyves Kálmán út egy részén 
gázvezetékcserét tervez végre-

hajtani. Az pedig már egy kü-
lön feladvány, hogy a Könyves 
Kálmán út újraaszfaltozására 
biztosított állami pénzt viszont 
június 30-ig fel kell használ-
ni – fogalmazott Kecskeméthy 
Géza, aki kijelentette, hogy a 
pályázati pénzek felhasználá-
sának szűkre szabott határide-
je ellenére is igyekeznek meg-
találni a módját annak, hogy 
a lehető legkevesebb kellemet-
lenséget okozzanak a beruhá-
zásokkal a lakosságnak.

A Béke út és a 2. számú főút 
kereszteződése Dunakeszi 
egyik legforgalmasabb közle-
kedési csomópontja. Jól érzé-
kelhető, hogy a jelenlegi lám-
pás megoldás nem tudja „le-

vezényelni” a kereszteződé-
sen átzúduló forgalmat, ezért 
ide is körforgalmi csomópont 
építését tervezzük – hallhat-
tuk az elképzelésről a polgár-
mestertől. Kecskeméthy Géza 
megígérte, hogy a majdani ter-
vekről egyeztetnek a lakosság-
gal is. 

A polgármester elmondta, 
hogy a tavaly elmaradt hídi 
körforgalmi csomópont építé-
se – melynél a megnyert pénzt 
az állam átmenetileg vissza-
vonta – megvalósul. A Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség tá-
jékoztatása szerint az év má-
sodik felében várható a kivite-
lezés. 

(Vetési)

Megoldás az évtizedes gondokra

Az AlAgi bArAckosbAn lévő toldi utcától A 
dunA-pArti liget utcáig kiépülő csApAdékvíz fő-
gyűjtő csAtornA-hálózAtrA 700 millió forint 
visszA nem térítendő állAmi támogAtást nyert 
dunAkeszi. A beruházás költségeihez  
10 százAlékos önrésszel járul hozzá A városi 
önkormányzAt. A várost kelet-nyugAt irány-
bAn átszelő csApAdékvíz elvezető hálózAt  
1,4 méteres átmérőjű csAtornából épül.  

 Épül a csapadékvíz 
főgyűjtő csatorna 
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MEGúJUl a könyves kálmán utca
lőreláthatólag április 21-ig csak egy irányban ha-
ladhat a forgalom a Könyves Kálmán utcában a 
megkezdett felújítási munkák miatt. mint a műszaki 

osztály illetékesétől lapunk megtudta, a bruttó 26 millió forin-
tos beruházás felét a város állja, a fennmaradó 50 százalékot 
pedig pályázati pénzből finanszírozzák. a várhatóan három 

e

tavasz megmutatta, hogy meny-
nyire nem vigyázunk környeze-
tünkre – mondja a lesújtó lát-

ványról Glasza Gábor, a Dunakeszi Köz-
üzemi Kft. környezetvédelmi ügyintézője. 
– munkatársaink ezekben a napokban a 
város déli határában gyűjtik össze azt a 
temérdek szemetet, melytől itt „szabadul-
tak” meg egykori felhasználói. 

minden közlekedő láthatja, hogy ten-
nivaló van bőven, hiszen az emberi gát-
lástalanság és nemtörődömség jeleként 
a zöldellő mezőből, az árok partján, az út mentén kimagasló szemétkupac erre fi-

gyelmeztet nap, mint nap.  
a környezetvédelmi ügyintéző a pél-

dák sokaságát sorolva beszél arról, hogy 
az önkormányzat cége hogyan igyek-
szik a lakosság segítségére sietni. – saj-
nos kénytelenek vagyunk megállapítani, 
hogy sok esetben hiábavaló az erőfeszí-
tésünk – közli tényszerűen Glasza Gábor, 
aki beszámol arról is, hogy sokan vannak, 
akik a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 
is telerakják hulladékkal, limmel-lommal. 

a szakember szerint is van megoldás a 
köztéri szemetelés megelőzésére, hiszen 

akinek a háztartásában nagyobb mennyi-
ségű hulladék, építési vagy egyéb törme-
lék képződik az a Közüzemi Kft.-től vagy 
más cégtől rendelhet konténert. – a prob-
léma enyhítése érdekében idén is elren-
delte az ingyenes lomtalanítási akciót a 
városi önkormányzat. Erről egyébként – 
mint ezt már korábban hírül adtuk – a hul-
ladékgyűjtő kukákra ragasztott értesítőn 
tájékoztatjuk a lakosságot. a lomtalanítá-
si akció június 14-ig tart.

abban meg velünk együtt reményked-
nek, hogy a jóérzésű emberek akarata 
előbb vagy utóbb, de felülkerekedik, és si-
kerül véglegesen felszámolni az illegális 
szemétlerakást, környezetünk pusztítását.

– Nem adják fel kollegáim sem! – jegy-
zi meg Glasza Gábor, rögtön hozzáté-
ve: – Nem csak azért, mert a cég alkal-
mazottjaként munkaköri feladatuk, hanem 
azért sem, mert mindannyian reméljük, 
hogy egyszer rádöbbennek az illegális 
szemetelők is, hogy milyen rossz megér-
kezni oda, ahol szeméthegyek „köszön-
tik” az embert…

(V. i.)

szorgos kezek gyűjtik össze Azt A szemetet, kAnApét, AutóAlkAtrészt és gépjármű gumik sokA-
ságát, melyeket felelőtlen, A közösség jó ízlésére fittyet hányvA, környezetünk állApotávAl mit 
sem törődve szórnAk szét szerte A város kivezető útjAi mentén ismeretlen személyek. 

KüZDElEM A KülTÉrI SZEMETElőKKEl

A

hétig tartó munkálatok során teljesen új aszfaltszőnyeget kap 
az út, elvégzik a szegélyek rekonstrukcióját, valamint szintbe 
hozzák a kapubejárókat is. a felújítás idejére a Könyves Kál-
mán utcában egyirányú forgalmi rendet vezettek be, s a Béke 
út irányából a szakrendelő felé haladók használhatják válta-
kozva a fél útpályát.

l. a.
fotó: HoHner miklós, kesZiPress
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Növekvő feladatok mel-
lett növekvő közbiz-
tonság jellemezte az 

elmúlt évben Dunakeszit. Bár 
a településen élők száma évről 
évre dinamikusan növekszik, 
a hatékony rendőri munkának 
köszönhetően egyre több bűn-
elkövető kezén kattan a bilincs. 
A városi rendőrkapitányság ezt 
az eredményt annak ellenére 
érte el, hogy évek óta csökken 
az állomány létszáma.

A Dunakeszi Városi Rend-
őrkapitányság eredményesen 
zárta a 2009-es esztendőt – je-
lentette ki Kovács László alez-
redes a képviselő-testület ápri-
lisi ülésén. A kapitány szerint a 
rendőrök teljesítményének ér-
tékét növeli, hogy mind a há-
rom – Dunakeszi, Fót, Göd – 
városban érzékelhetőek az ag-
resszív agglomerációs fejlődés 
tipikus jegyei. Hatalmas tem-
póban zajlik az ipari terüle-
tek bővülése Dunakeszin és 
Fóton, szinte havonta jelenik 
meg egy-egy új, nagy kiter-
jedésű, jelentős kereskedelmi 
forgalmat, vagy termelést bo-
nyolító ipari objektum. 

75 ezer ember közbizton-
ságát vigyázzák

Ez a fejlődési ütem az elmúlt 
esztendőben is érzékelhető 
volt, hiszen megnyílt a Tesco 
áruház, Gödön kerékpárút 
épült. Dunakeszi déli keres-
kedelmi központjában újabb – 
2010-ben megnyíló - áruházak 
alapjait helyezték el, megin-
dult a hiányzó kerékpárút sza-
kaszának tervezése. 

A kapitányi beszámolóból 
kitűnik, hogy az ipari zónák-
hoz hasonlóan dinamikusan 
fejlődnek a belső lakóterületek 
is. Évente egy nagyközségnyi 
új ingatlan épül, mellyel együtt 
ilyen arányban növekszik az új 
lakók lélekszáma is. Dunakeszi 
és a két szomszédos város to-

vábbra is vonzó a Budapestről 
kiköltözők körében. Ennek is 
tulajdonítható, hogy a három 
településen élő állandó lako-
sok létszáma 2009 végén elér-
te a 75.000 főt.

A képviselő-testület aszta-
lára letett rendőrkapitányi be-
számoló elemzéséből a civil ér-
deklődő számára is szembeöt-
lő, hogy a Pest megyében mű-
ködő kapitányságok többségét 
megelőzik jó teljesítményük-
kel. Eredményes esztendőt 
zártunk, igaz, sok-sok nehéz-
séggel is meg kellett küzdeni 
– értékelte a rendőrkapitány-
ság munkáját Kovács Lász-
ló. Egy belső, szigorúbb elvá-
rás azonban azt mondatja vele, 
hogy sok olyan hátralékuk 
van, amellyel valamit kezdeni-
ük kell az idei évben.

közel kétezer  
büntetőeljárás

A számokat vizsgálva rögtön 
szembetűnik a rendőrök nagy-
fokú leterheltsége: míg orszá-
gos átlagban egy rendőrre 400 
lakos jut, addig Dunakeszin ez 
a szám meghaladja a 840 főt. 
S ezt a helyzetet csak súlyos-
bítja, hogy az elmúlt évben 19  
fő hivatásos (ebből 6 fő nyug-
díjba vonult) és 2 fő közalkal-
mazott hagyta el a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságot miköz-
ben az elmúlt két esztendőben 
több ezren költöztek a városba. 
A távozó és az érkező rendőrök 
egyenlegét megvonva, 6 fővel 
csökkent a városban szolgálatot 
teljesítő rendőrök létszáma. 

Kovács László azt viszont ör-
vendetesnek tartja, hogy a rend-
őrség 3 új „céges” autót adott át 
a kapitányságnak. Alapítvá-
nyuk eredményesen lobbyzott 
jó néhány pénzintézetnél, me-
lyek támogatásának köszön-
hetően sikerült megújítaniuk a 
teljes számítógép parkjukat. 

A kapitányságon tavaly kö-

zel kétezer büntetőeljárást in-
dítottak meg, mely mennyi-
ség évek óta stagnáló tendenci-
át mutat. A közel 700 gyanúsí-
tott és a több mint kétezer tanú 
kihallgatása alaposan igény-
be vette a kapitányságon szol-
gálatot teljesítőket. S ez a szám 
a statisztikák tanúsága szerint 
évek óta folyamatosan növek-
szik. A nyomozási eredmé-
nyesség terén a dunakeszie-
ket csak a nagykőrösi kollégá-
ik előzik meg a megyei össze-
sítés alapján, míg a hasonló 
adottságú Budaörs az utolsók 
között kullog. Új jelenségként 
említette a rendőrkapitány az 
egyre növekvő, az internet fel-
használásával elkövetett bűn-
cselekmények számát. 

A közterületen végrehajtott 
intézkedések száma sajnála-
tos módon visszaesett a tava-
lyi évben, amely az évről évre 
csökkenő rendőri létszámnak 
tudható be. Szintén csökkenő 
tendenciát mutatnak a statisz-
tikák a helyszíni bírságok ki-
szabásának területén, növeke-
dett viszont az ittas járműve-
zetőkkel szemben kezdemé-
nyezett eljárások száma. 

tAvAly öten hAltAk meg 
dunAkeszi útjAin

A rendőrkapitányi beszámoló 
kiemeli, hogy az előző év ha-
sonló időszakához képest kö-
zel harmadára csökkent a be-
törések száma. Kovács Lász-
ló jónak minősítette a rendőr-
ség szakmai együttműködését 
a Polgárőrséggel és a Telepü-
lésőrséggel, de hasonlóképpen 
nyilatkozott az ANTSZ irodá-
val, a Védelmi Bizottsággal, az 
önkormányzatok speciális fel-
adatait ellátó osztályaival ki-
alakult kapcsolatukról is.   

A személyi sérüléssel járó 
közúti balesetek száma vala-
melyest csökkent ugyan, de ta-
valy 5 fő vesztette életét Duna-

keszi útjain. A közel 150 ilyen 
típusú balesetek feléért az el-
sőbbségi szabályok megsérté-
se és a gyorshajtás tehető fe-
lelőssé. A gyorshajtóknak lát-
hatólag még az sem szegi ked-
vét, hogy csak 2009-ben több 
mint 4500 esetben rögzített se-
bességtúllépést a kapitányság 
traffipax készüléke. 

Baleset-megelőzési tevé-
kenységük 2009-ben is jelen-
tős volt. „Zebracharta” néven 
ismertté vált programjukhoz 
több mint 500 autós jelentke-
zett 1 év alatt.  „Közlekedés-
biztonság gyermekszemmel” 
rajzpályázatot, Kerékpáros Is-
kola kupát hirdettek, a külön-
böző gyermeknapi és sport-
rendezvények alkalmával bal-
eset-megelőzési előadásokat 
tartottak.  A járókelők bizton-
sága érdekében a Fóti út és a 
Szakáll Ferenc utca kereszte-
ződésénél piros színűre festet-
ték a gyalogos átkelőhelyet. 

Érdekes adatként említette a 
rendőrség vezetője, hogy bár a 
fegyvertartási kérelmet legin-
kább vadászfegyverre szoktak 
beadni, az elmúlt évben több 
mint százan adtak be kérel-
met gáz- és riasztófegyver vi-
selésére.

Ahogyan évről évre emelke-
dik a szabálysértési feljelenté-
sek száma, úgy növekszik a ki-
szabott pénzbírságok volume-
ne: ez a szám 2009-ben meg-
haladta a 46 millió forintot. A 
kapitányság technikai parkjá-
nak fejlesztésében leginkább 
az önkormányzat segítségére 
számíthatnak, ahonnan eddig 
is két szolgálati személygépko-
csit és három motorkerékpárt 
kaptak haszonkölcsön szerző-
dés keretében.

Kovács László alezredes, vá-
rosi rendőrkapitány beszámo-
lóját 17 igen szavazattal elfo-
gadta a képviselő-testület.         

V. I.

tavaly is
eredményes
munkát végzett
a rendőrség
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Nyílt lEVÉl

Tisztelt Igazgató Úr!  

Nyílt levélben fordulok Önhöz:  2010. 03. 31-én nagysike-
rű Jobbik gyűlés volt Dunakeszin. A nagyszámú parko-
ló gépkocsi erre enged következtetni. (Mivel rosszabbul 

élünk mint nyolc éve). Gondolom jól megfizették! Esetleg grá-
tisz, nem is fizettek terembérletért? Mivel a gyűlésen nem vol-
tam ott, az elhangzottakról nem tudok véleményt mondani. Nem 
is ez a célom! Ellenben megdöbbentő, hogy a rendszerváltás után 
20 évvel, amikor az egyik vívmány  az volt, hogy a munkahelye-
ket, közigazgatást, iskolákat a politikától megtisztítottuk, akkor 
az Ön gimnáziumában az ordas eszméket hirdető jobboldali párt 
kampányolhat. Ön esetleg nem tudja, hogy melyik Gimnázium 
igazgatója? Én megmondom: Ön a Radnóti Miklós Gimnázium 

Igazgatója! Annak a gimnáziumnak, melynek névadója ezeknek 
az ordas eszméknek az áldozata, akik aljas módón meggyilkol-
ták! A nyíltan fasiszta eszméket hirdető pártot beengedni a Gim-
náziumba, nagyfokú cinizmust feltételez, arról nem is beszélve, 
hogy önnek, vagy az ott lévő vezetőnek a megjelent betiltott Ma-
gyar Gárda miatt a Rendőrséget ki kellett volna hívnia. Ön ezt el-
mulasztotta, ezzel bűncselekmény elkövetésének cinkosa lett. Én, 
mint dunakeszi lakos szégyellem magam. Ön helyett is.   

Tisztelettel: 
egy demokrata,  

Márk Lajos

Tisztelt Márk Lajos Úr!  

Egy darabig gondolkodtam azon, hogy válaszoljak-e egyál-
talán nyílt levelére, de rövid töprengés után a válasz mel-
lett döntöttem. Teszem ezt elsősorban azért, mert a hoz-

zám hasonló pedagógusnak, aki egész életét hivatásának szentel-
te, akinek soha nem volt célja, hogy vagyont gyűjtsön, megelé-
gedett munkatársai, tanítványai és azok szüleinek tiszteletével, a 
környezetében élők elismerésével, annak fontos a becsülete. 

Mindenekelőtt visszautasítom, hogy nyilvánosan korruptsággal 
és cinizmussal vádoljon. Három politikai párt rendezte választási 
gyűlését iskolánkban. Sorrendben az MDF, a FIDESZ, és a Jobbik. 
Mindegyik párt természetesen számlával igazolhatóan kifizette a 
terembérletet, s ezek megléte az iskolában megtekinthető, így a grá-
tisz feltételezése sértő, amit határozottan visszautasítok. 

Évek óta visszatérő probléma, hogy városunkban kevés olyan 
intézmény van, ahol 500 fő feletti résztvevővel szervezett rendez-
vényt meg lehet tartani. Tudomásom szerint a József Attila Mű-
velődési Ház mellett a gimnázium az egyetlen ilyen, s a mi aulánk 
adottságai miatt akár 1000 fő részvétele is biztosítható. Ebből adó-
dik, hogy számos párt, civil szerveződés, vagy kulturális egyesü-
let bérelte korábban is az iskola helyiségeit, de kedvezményt csak 
kulturális vagy jótékonysági programoknak adtunk. 

Arra minden esetben ügyeltünk, hogy a rendezvények időpont-
ja ne fedje a diákok iskolai elfoglaltságát, ne ütközzenek a gyere-
kek iskolai elfoglaltságaival, ezért kerültek ezek a programok 18 
óra utánra. Az Ön által kifogásolt rendezvény pl. a tavaszi szü-

netünk előtti utolsó tanítási napjára esett, iskolai programokkal 
nem ütközött, kb. két hónappal korábban lefoglalták. 

Az egyes Magyarországon törvényesen bejegyzett pártok bérle-
ti kérései esetében, amíg az iskola fenntartója számomra más ren-
delkezést nem ad, a későbbiekben sem kívánok szelektálni, külö-
nösen nem az Ön feltételezett nézetrendszere szerint. Azt gondo-
lom, hogy a gimnázium épülete adottságai folytán kénytelen köz-
életi eseményeknek és programoknak továbbra is otthont adni, s 
ez nem jelenti az intézmény vezetőjének, s különösen nem azt ott 
dolgozóknak az ilyen befogadott rendezvényekkel való nézetbe-
li azonosulását. Az iskola névadójának a kifogásolt rendezvény-
nyel való összemosását az ügy kapcsán, enyhén szólva is szemé-
lyem iránti rosszindulatának, a választási időszak zaklatott lelki 
állapotának tulajdonítom. 

Ön, mint demokrata úgy gondolja, hogy a több száz fővel lezaj-
lott választási rendezvényt vagy nem tarthatta volna meg az adott 
párt a gimnáziumban, vagy valahová a szabad ég alá kellett vol-
na utasítanom, – bár úgy hallom az utcai politizálás is elítélen-
dő. Nos, ezt én nem tettem, talán azért, mert a demokráciáról al-
kotott elképzeléseink különböznek, s ezt Önnek demokrataként 
meg kell értenie, de legalább is bele kell törődnie. 

Tisztelettel: 
egy másik demokrata,  

Varga Tibor

***

avaly tavasszal a Kölcsey fe-
renc Városi Könyvtár város-
történeti pályázatot írt ki alag 

községgé válásának száz éves évfordu-
lójára. a kiírásra nyolc pályázat érke-
zett be, amelyeket idén februárban ér-
tékelt a zsűrizésre felkért Gyáni Gábor 
történész, egyetemi tanár. az eredmény-
hirdetésre március 24-én került sor a 
könyvtárban, ez alapján a díjazott pá-
lyamunkák a következők:

megosztott első helyezést érte el 
Bátonyi Pál, a Keszi katonai törzs részei-

nek a mai Dunakeszi területére történő le-
telepedéséről című és Horváth Lajos alag 
föld és falu a középkorban című dolgoza-
ta. második helyezéssel jutalmazták Lász-
ló Barbara, régi Dunakeszi című munká-
ját, amely a dunakeszi búcsút témakör-
ét dolgozta fel a két világháború közöt-
ti időszakok illetően. a harmadik helyen 
Mühlbacher Istvánné az alagi falkatár-
saság vadászatai és előzmények című 
dolgozata végzett. a győztes pályáza-
tok pénzjutalomban részesültek, a helye-
zetlenek pedig könyvjutalmat kaptak.

a tervek szerint a győztes pályamű-
veket a könyvtár kötetbe rendezi és a 
közeljövőben könyv alakban megjelen-
teti. addig is néhány dolgozat rövidített 
változatban olvasható lesz a Dunakeszi 
Helytörténeti szemle hasábjain, az új-
ság szerkesztői a májusi számban két té-
mát készülnek közölni. aki a teljes vál-
tozatokra is kíváncsi minden beérkezett 
dolgozat olvasható a könyvtár helytör-
téneti gyűjteményében.

csoma attila

HelytörténésZ

MEGSZülETETT A VároSTörTÉNETI PályáZAT VÉGErEDMÉNyE

t
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KÖZÉlEt

Göröngyös út vezetett a Klapka u.-i gyalogos felüljáró 
térvilágításának kialakításához, mely egyaránt fon-
tos az átjáró mindkét oldalán a Klapka u., valamint 
a másik oldalon lévő Könyves Kálmán u. felőli részen 

is. Elsősorban azért fontos, mert a felüljárón közlekedők számá-
ra a biztonságosabb útvonalat jelenti. Az egyik Mikszáth u.-i lakó 
hívta fel a figyelmemet még anno, hogy a felüljáró fordulójában 
nem megfelelő a világítás, melyet a helyszínen tapasztaltak iga-
zoltak. Ezt követően kerestem meg 2008. júniusában a Műszaki 
és Településüzemeltetési Osztály vezetőjét Manhalder Zoltánnét. 
A közel két év alatt összesen 12 esetben nyújtottam be kérelmet, 
melynek tárgya a későbbiek során érdeklődés, illetve emlékeztető 
néven szerepelt. Érdeklődésre a folyamatban levő ügy előmenete-
le érdekében, míg az emlékeztetőre a MÁV által ígértek számon-
kérése végett volt szükség. Tehát egy tucat írásbeli, ennél is több 
személyes és telefonos érdeklődés eredménye a gyalogos felüljáró 
kivilágítása. Hogy miért írom le? Mert a fentiek szorosan hozzá-
tartoznak a sokak által degradált, de mégis irigyelt s áhított kép-
viselői munka mindennapjaihoz.  

Annak ellenére, hogy az osztály tette a kötelességét, és továbbí-
totta megkereséseimet, a felüljárónál kért térvilágítás évekig vá-
ratott magára. Megkereséseim mindegyikére ígéretet, illetve ha-
táridőket kaptam, melyet a MÁV egyetlen esetben sem tartott be. 
A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Központjától 2009. jú-
liusában érkezett válaszlevél, melynek tartalma stílusosan fogal-
mazva Kecskeméthy Géza polgármester úrnál és nálam egyaránt 
kiverte a biztosítékot. Közös felháborodásunk a levél érkezését 
követően történt, amikor is a térvilágítás kialakítása érdekében 
lobbiztam. Ekkor fogalmazódott meg a polgármester úrban, hogy 
az ősz folyamán az osztály fogja megoldani a felüljáró térvilágí-
tását, és így Dunakeszi Város Közvilágításához fog tartozni. De, 
hogy az ősz folyamán az előzőek nem történtek meg, azért sen-
ki se hibáztatható, mivel a munkálatok elvégzésére a kellő anyagi 
fedezet hiányzott. Időközben érdeklődtem a villanyoszlopok ki-
helyezése felől, amire azt a választ kaptam, hogy a MÁV-val kö-
zös helyszíni bejárás alkalmával az a döntés született, hogy a kért 
munkálatok kivitelezője mégis csak a MÁV lesz. Konkrétumként 
jelezték, hogy 1–1 db 12 m magas villanyoszlop kerül kiépítésre, 

melyeken 2–2 db karon, világító testek lesznek felszerelve, mely a 
2009-es esztendőben meg fog történni.

A következőkben az osztályon keresztül emlékeztettem ígéreté-
re a MÁV Területi Központvezetőjét, mire pár nap elteltével az a 
válasz érkezett, hogy 2009-ben részükről már az égvilágon sem-
mi se fog történni. No comment… Ezt követően kerestem meg is-
mételten a város első emberét, majd az osztályvezető, és a közvi-
lágításért felelős csoportvezető asszonyt, melynek eredményeként 
álláspontjuk egyöntetű volt, a cél a felüljárón közlekedő gyalogo-
sok érdekében a térvilágítás mielőbbi kiépítése. Az osztály a 2010 
február 15-ei határidőt határozta meg. Végül az ígért időponthoz 
képest a közvilágítási hálózat bővítése 3 hetet késett, melyért ki-
zárólag az időjárás okozta vismaior a felelős. 

Gyakorlatilag semmi meglepő nem történt, csupán az elmúlt 
8 évhez hasonlóan most is a műszaki osztály volt az, aki a MÁV 
helyett intézkedett. Ugyanúgy, mint amikor a Klapka utcai csa-
padékvíz elvezető árok rendszeres takarítására, vagy amikor az 
árok mentén való gaz, augusztus felé pedig már parlagfű kény-
szervágására került sor /2002 óta egy esetben 2009-ben végezte el 
a MÁV a kaszálást, negyedszeri kérésre/. Remélhetően a március 
közepén írásban jelzett „nagyfeszültség” érintésére figyelmezte-
tő tábla cseréje – az idő vasfoga lekoptatta róla a mára alig olvas-
ható betűket –, valamint az április elején benyújtott keresetem, 
melyben már a felüljáró teljes felújítását kértem, még ebben az év-
ben meg fog történni. De, hogy a MÁV-val szimpatizálók ne vá-
doljanak, csak kritizálom a vasút társaság hozzáállását, ezért meg 
kell jegyeznem, hogy a felüljáró dróthálójának, és az elkorhadt, 
töredezett falépcsők cseréjének munkálatait a MÁV végeztette el, 
igaz… mindkét esetben fél tucatszor jártam el – írásban –, mely 
munkálatok végül egy év elteltével valósultak meg. 

Ezúton kérném a Tisztelt Lakókat, hogy a jövőben is a gyalogos 
felüljárón, vagyis a biztonságosabb útvonalon közlekedjenek! Ne 
a síneket válasszák, mely már több ember életét követelte az el-
múlt évek során! 

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

A 13-as sz. körzet lokálpatrióta képviselője 

 Nem leányálom 
a képviselői munka

A Klapka utca felől… ...és a Könyves Kálmán u. felőli részen

Indokolt a felüljáró felújításának kérelme
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árciusban is tovább folytak 
az árpád-emlékmű szervezési 
munkálatai. a hónap közepé-

vel lázárult a pályázati időszak, amely-
nek eredményeképpen hat pályamunka 
érkezett be az emlékmű tervezésére és 
kivitelezésére. a modelleket március 27-
én egy teadélután keretében mutattuk be 
a támogatóknak és az érdeklődőnek. az 
összejövetelen szavazni is lehetett a pá-
lyamunkákra, az első három helyen a kö-
vetkező jeligékkel benyújtott modellek 
végeztek: Vérszerződés a pajzson 39 
szavazat, Gyopár 36 szavazat, Kaftán 
13 szavazat. 

azóta a szakmai zsűri is elkezdte vé-
leményezni a pályázatokat, eddig 
melocco miklós Kossuth-díjas szobrász-
művész, és Szörényi Levente, Kossuth-dí-
jas előadóművész, árpád-kutató vélemé-
nyét kaptuk kézhez.

a gyűjtést tovább folytatjuk, terveink 
szerint májusban egy jótékony célú kul-
turális rendezvényt szervezünk képaukci-
óval egybekötve, amelynek bevétele az 
emlékmű pénzalapját fogja gyarapítani. 
Júniusban a pozsonyi csata évfordulójá-
ra emlékezve (árpád 907-ben pozsony-
nál verte vissza az egyesített német-ró-
mai seregeket és védte meg a honfogla-
lás során megszerzett Kárpát-medencét.) 
egy kulturális műsorral, lovasbemutató-
val és bográcsgulyáspartival egybekö-
tött juniálist fogunk tartani az alagi tré-
ningközpont területén. Végül július 1-4-ig 
egy kárpátaljai körutazást szervezünk, 
amelynek bevétele szintén az emlékmű 
javára fog fordítódni.

az emlékműről és a tervezett prog-
ramokról érdeklődni lehet a 06/30-
361-45-15 -ös telefonszámon. Végeze-
tül örömmel tudatjuk, hogy az elmúlt hír-

adás óta az alábbi támogatók álltak az 
árpád-emlékmű ügye mellé:

1. Czibere Lajos
2. Guttmann Vilmos
3. Fecsó Péter
4. Harmonia Sacra Kórus
6. Gál András
7. Gömbös Attila és neje
8. Gross Arnold, Kossuth-díjas művész
9. ifj. Gross Arnold
10. Hajdik Patrícia Csenge
11. Melis Jánosné
12. Szabó Imre
13. Százados Zoltán
14. Szép Lászlóné
15. Rab Pálné
16. Zádor Magdolna

csoma attila

sZerVeZő

KöZADAKoZáS AZ árPáD-EMlÉKMű JAVárA

KÖZÉlEt

m

Kochanowski 
Jerzy emlékére

Kochanowski Jerzy a céltudatos em-
ber volt, akinek személyiségét hite-
lessége adta, a nagy empátia kész-

ség, a felelősségérzet hatotta át. így tud-
ta elérni eredményeit, így tudtuk tekintélyt 
tisztelően szeretni, vele együtt gondol-
kodni, együtt dolgozni. mindig követke-
zetes, szorgalmas, hiteles, önzetlen, egy-
szerűség jellemezte.  az élet iskolája, az 
élet tanítása mélyen bevésődött egyéni-
ségedbe: hűség, kitartás, becsület, barát-
ság, állhatatosság, szeretet. lelki egyen-
súlyát, lelki békéjét adták e szavak

Kochanowski Jerzy 1952-ben Gdansk-
ban született, ahol technikumi érettségi-
je után 1972−75 között a helyi egyetem 
jogtudományi és közigazgatási karán ta-
nult. Harmincöt éve magyarországon élt, 
két felnőtt gyermeke van. tolmács, fordí-
tó, a lengyel közösség aktivistája, a ma-
gyarországi Bem József lengyel Kulturá-
lis Egyesület négyszeres alelnöke. Nap-
jainkban az országos lengyel Kisebbsé-
gi Önkormányzatának elnökhelyettese, 
a Głos polonii című (lengyelség Hangja) 
negyedévi lap alapítója és hosszú ideig 
szerkesztője. 

szenvedélyesen kutatta és dokumen-
tálta a lengyelek magyarországi jelen-
létének nyomait. számos, főleg a len-
gyel-magyar történelmi kapcsolatok-
kal foglalkozó dolgozat és cikk szerző-
je. rulikowskiről (magyar szabadságharc 
mártírja) szóló könyv írója, valamint több 
kiadványnak társszerzője. 

Dunakeszi város lengyel Kisebbségi 
Önkormányzatának elnöke megalakulá-
suk óta. a város kulturális és önkormány-
zatai testvérkapcsolat kialakítója, stary 
sacz városával.

Kitüntetései többek között: „a magyar 
Kultúráért (1988), „Nemzeti Emlékhe-
lyek Őrzője” érdemérem arany fokozata 
(1989), a magyarországi lengyelekért” 
érdemérem (1996),  „a lengyel Kultúrá-
ért érdemérem” (1998),  valamint „a len-
gyel Köztársaság lovag Keresztje Érdem-
rend” érdemérem (2004). az 1995-től 
szent György lovagrend tagja.

pályafutása, szakmai múltja, tevékeny-
sége, sajtópublikációi országszerte is-
mertté, elismertté tették őt. azon kévés 
szakemberek közé tartozik, akik hosszú 
időn keresztül folyamatosan maradan-

dót alkottak, értéket teremtettek. szak-
mai rangját, szakmai tekintélyét, a kultú-
raszervező, - közvetítő, - terjesztő munká-
ságát, elismertségét, állami és civilek ál-
tal adományozott kitüntetései mutatják 
nekünk, amelyet oly nemes egyszerűség-
gel, alázattal, szerényen, méltóságtelje-
sen kezelt. 

a búcsúzást, a búcsúztatást kísérje az 
igaz méltóság, az alázat, a szeretet, a 
szerény ember egyszerűsége, amelyből 
sok esetben mutatott példát Jurek, kérjük 
együtt a Jóistent, hogy adjon néki csön-
des, békességes nyugalmat, amely – éle-
tében – oly ritkán adatott meg. Köszö-
nöm tizenkét évi igaz barátságodat! Nyu-
godj csendben, békességben, soha nem 
felejtelek el... 

Palásti béla,
 Voke Jamk igaZgató,  

önkormányZati kéPViselő
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Minden évben kü-
lön elismeréssel 
díjazza az Okta-
tási és Kulturális 

Minisztérium hazánk legtehet-
ségesebb tanulóit és sportolóit. 
A 2009-es év díjait Hiller István 
oktatási és kulturális miniszter 
adta át ünnepélyes keretek kö-
zött az Uránia Nemzeti Film-
színházban, 2010. március 22-
én. A kitüntetettek emlékpla-
kettet és oklevelet vehettek át. 

„A Jó tanuló – Jó sportoló díj 
a magyar diákok számára adha
tó legmagasabb kitüntetés, amely 
egy tehetséges nemzet legtehetsé
gesebbjeinek teljesítményét isme
ri el” – mondta a miniszter. A 
díjat elnyert tanulók példaként 
állnak társaik előtt. Olyan diá-
kok ők, akik szorgalmuknak és 
kitartásuknak köszönhetően az 
iskola mellett a sportversenye-
ken is kitűnő teljesítményt nyúj-
tanak. A pályázat fő célja a leg-
kiválóbbak elismerése mellett, 
hogy az ifjúságot eredményes ta-
nulásra és sportolásra ösz-
tönözze, a fair-play szelle-
mét ápolja, és az utánpót-
lás – nevelést elősegítse. 

A címre való felterjesz-
téshez igen jó tanulmányi- 
és sporteredményeket kel-
lett felmutatni. Az Értéke-
lő Bizottság többek közt 
figyelembe vette a Korosz-
tályos Országos Bajnoksá-
gon vagy a Diákolimpián 
elért eredményeket, de az Euró-
pa- és Világbajnokságot és más 
nemzetközi versenyeket is. A dí-
jazottak öt korcsoportból kerül-
tek ki: az általános iskola ötödik 
osztályától egészen a 2008/2009-
es tanévben felsőoktatási intéz-
mények nappali tagozatos hall-
gatóiig. A legfiatalabbaknak mi-
nimum 4.80-as, a középiskolás 
korosztályban pedig legalább 
4.70-es tanulmányi átlagot kel-
lett elérni. 

Összesen 155 diákot jutalma-
zott a miniszter. A dunakeszi ta-

nulók igen szépen szerepeltek: 6 
jó tanuló, jó sportoló került ki 
városunkból. Van, aki már nem 
először részesült ebben a kitün-
tetésben. A kajak-kenus Lucz 
Dórát és Lucz Noémit, a Radnó-
ti Miklós Gimnázium tanuló-
it az 1994-1995-ben (IV. korcso-
port) illetve az 1996-1997-ben 
(III. korcsoport) születettek kor-
csoportjaiban díjazták. A kaja-
kos Hagymási Anita és testvére 
Réka, akik szintén a gimnázium 
tanulói, az 1992-1993-as korosz-

tályban (V. korcsoport) kerültek 
a kitüntetettek közé. A Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Isko-
la végzős diákjait, a kézilabdá-
zó Stranigg Jánost és a kosárlab-
dázó Szabó Annát is a IV. kor-
csoportban sorolták a legjobbak 
közé. 

És hogyan képes az iskolát és 
a sportot úgy összeegyeztetni 
egy 15-18 éves kamasz, hogy itt 
is, ott is a legjobbak közt teljesít-
sen? A kosárlabdázó, a csapatá-
val országos első helyezést elért, 
legjobb védő címmel kitüntetett 

irányító, Szabó Anna szerint a 
titok a sport szeretetében rejlik. 
Kosárlabdában komoly eredmé-
nyeket ért már el, hazai és nem-
zetközi versenyeken is. Csapat-
társait nemcsak a pályán tud-
hatja maga mellett, hanem azon 
kívül is, barátaiként.  

A Kőrösiben szintén vég-
zős Stranigg János hasonlókép-
pen vélekedik. „Azért fontos szá
momra a sport, mert szeretem. A 
csapattársaim a barátaim”. Az 
ifjú országos első helyezett gól-

király sportolóként és 
edzőként képzeli el a jö-
vőjét.

Kárpáti Zoltánné, a 
Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola igazga-
tója kiemelte, hogy „egy 
nagyon komoly kitünte
tésről van szó, a követel
ményeknek nagyon ke
vesen tudnak megfelelni. 
Egy kemény, folyamatos 

munka elismerése a díj. Példaér
tékű, amit a jutalmazott diákok 
nyújtottak a többiek számára: 
nincs kifogás, nincs mentség. A 
tanulást és a sportot igen is ösz
sze lehet egyeztetni.” Az igazgató 
igen fontosnak tartja, hogy di-
ákjai sportoljanak, mivel minél 
több irányú az elfoglaltságuk, 
annál inkább felkészülnek majd 
arra a terhelésre, ami felnőtt éle-
tükben rájuk vár. A sportra az 
iskolában igen nagy hangsúlyt 
helyeznek, rengeteg sportolási 
lehetőség közül választhatnak a 

diákok, de sporttagozatra is je-
lentkezhetnek. A tanulás mel-
letti aktív sportolást támogatan-
dó, az iskolában már az orszá-
gos elismerés megszületése előtt 
is díjazták a végzősöket a Kőrösi 
iskola kiváló tanulója és kiváló 
sportolója emlékéremmel.   

„Abban, hogy a diákok ilyen 
kiváló teljesítményt tudnak nyúj
tani, elsődleges a család segítsé
ge” – ért egyet Ibrányi Márta, 
a dunakeszi Diák Sportbizott-
ság elnöke, Szabó Anna édes-
anyja Kárpáti Zoltánnével. „Eh
hez a teljesítményhez elsődlege
sen egy tehetséges gyerek kell, jó 
szülői háttér és egy támogató is
kola. Dunakeszin az iskolákban 
nagyon jó sportmunka folyik, to
vábbküldjük a tehetséges gye
rekeket egyesületekbe.” – jegy-
zi meg Márta, aki részt vett a jó 
tanuló jó sportoló díjátadó ün-
nepségen. „Nagyon büszke vol
tam szülőként, pedagógusként és 
dunakeszi lakosként is. Nem volt 
olyan másik, a miénkhez hason
ló méretű város, ahonnan ennyi 
diákot tüntettek ki. Csak nyolc 
csapatsportos kapott díjat, abból 
kettő dunakeszi diák volt.” A ki-
tüntetés jelentőségét ő is abban 
látja, hogy mindenképpen pél-
daértékű a többi diák számára. 
„A kisebbeknek jó példa, hogy el 
lehet hasznosan tölteni az időt 
a tanulás mellett. A városnak is 
büszkének kell lenni, hogy ilyen 
jó diákok vannak.”

A város nevében ez úton is 
gratulálunk a hat diáknak e je-
lentős elismeréshez: Lucz Dórá-
nak, Lucz Noéminek, Hagymási 
Anitának, Hagymási Rékának, 
Szabó Annának és Stranigg Já-
nosnak. Méltán lehetnek büsz-
kék magukra, és mi is rájuk. To-
vábbi szép sikereket kívánunk 
nekik a tanuláshoz és a sport-
hoz, és reméljük, hogy még sok, 
a jó tanuló – jó sportoló kitün-
tetéshez hasonló díjakban lehet 
részük. 

Aradi Rebeka

Jó tanuló, jó sportoló 
A mAgyAr köztársAság „jó tAnulójA, jó sportolójA” kitüntetéssel ismerte el Az oktAtási és kultu-
rális minisztérium idén is AzokAt A tAnulókAt, Akik kiváló iskolAi eredményeik mellett A sportbAn 
is jelentős sikereket értek el. A 155 díjAzott között 6 dunAkeszi diák is elismerésben részesült. 

KitüNtEtEtt
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KitüNtEtEttJEiNK

Előző lapszámunkban beszámol-
tunk az 1848-as forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkal-
mából rendezett városi ünnep-

ségről. A megemlékezés részeként Dióssi 
Csaba alpolgármester Dunakeszi Város 
képviselő-testülete által odaítélt kitünte-
téseket adott át. A tudósításban helyszű-
ke miatt csak az elismerésben részesültek 
neveinek felsorolására hagyatkozhattunk. 
Az alábbiakban idézünk az átadáskor el-
hangzó méltatásokból.

Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. 
Bayer Emil díjat vehetett át Zsebeházi 
Gáborné. Városunk szülötte, 1976-tól 
az akkori Dunakeszi Rendelőintézetben 
kezdett dolgozni s ettől kezdve mindmá-
ig a Szakorvosi Rendelőintézet sebésze-
ti osztályán asszisztensként tevékenyke-
dik. Az eltelt 34 év során számtalan ember 
gyógyulásában segédkezett, kedvességé-
vel sokaknak segített a nehéz pillanatok-
ban. Kapcsolata a kollégáival is mindig jó 
volt, együttműködő partnerként segítette 
a gyógyító csapat munkáját. 

Dunakeszi Város Pedagógiai Díja kitün-
tetésben részesült Laczkovich Krisztina, a 
Szent István Általános Iskola igazgatóhe-
lyettese. Pedagógusi munkáját 1989-ben 
kezdte el jelenlegi iskolájában. Rátermett-
ségét, szervezőképességét, jó munkatár-
si kapcsolatait is figyelembe véve 2005-
től igazgatóhelyettesként dolgozott, majd 
2008-ban egy évre igazgatói megbízatást 
kapott. Ezen időszak alatt munkáját lel-
kiismeretesen végezte, különösen jó kap-

csolatot alakított ki a szülőkkel. Szakma-
ilag felkészült, vezetői munkáját eredmé-
nyesen végzi.

Dunakeszi Város Közművelődési Díjjal 
ismerték el Csoma Attilát, a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár igazgatóhelyette sét. 
Helytörténettel gimnazistaként kezdett 
foglalkozni, első tanulmányát 1993-ban 
publikálta. Írásai, tanulmányai rendszere-
sen megjelennek helyi és különböző szak-
mai folyóiratokban. Városunk hírnevét 
szakmai konferenciákon is öregbíti. Jelen-

leg az Alag községgé válásának száz éves 
évfordulója alkalmából rendezendő ese-
mények előkészítésén dolgozik s az egyko-
ri község történetét feldolgozó sorozata la-
punk kedvelt olvasmánya.  

Dunakeszi Város Sport Díj kitüntetést 
hárman vehettek át. Elismerték Ibrányi 
Márta pedagógus sportszervező tevékeny-
ségét. (Lásd külön cikkünket.)

Bartinai Péter sportpályafutásáról tud-
ni kell, hogy az asztalitenisszel 16 évesen 
került kapcsolatba, a Dunakeszi Kinizsi if-
júsági csapatában kezdett játszani NB I-es 
szinten. A felnőtt csapatban is folytatta si-
kersorozatát, közben edzőként is tevéke-
nyen részt vett az utánpótlás nevelésében. 
Nyugdíjasként is minden idejét a gyerekek 
oktatásával tölti.

Ugyancsak a sport díj elismerést érde-
melte ki Szentesi Ádám vízilabdázó. A je-
lenleg 20 éves fiatalember az UTE sporto-
lójaként már háromszoros Magyar Után-
pótlás Országos Bajnok, az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál 2. helyezettje, 

2008-ban Ifjúsági Európa Bajnok címet 
nyert, és a múlt évtől az ausztráliai Ifjúsági 
Olimpiai aranyéremmel is büszkélkedhet.

Dunakeszi Városért kitüntetéssel ismer-
ték el Molnár Sándorné, a Magyar Vörös-
kereszt dunakeszi területi vezetőjének pél-
damutató tevékenységét. Sokat tett azért, 
hogy az általa szervezett véradások min-
dig eredményesek legyenek. Adományok 
szervezésével számos nehéz sorsú család-
nak szerzett könnyebb perceket, órákat, 
napokat. A rászoruló gyermekek részére 

eddig 26 nyári tábort rendezett. Odaadó 
munkájával igyekszik könnyíteni a hajlék-
talanok nehéz sorsán. 

Végül, de nem utolsó sorban Dunakeszi 
Városért plakettet adományoztak a Duna-
keszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület-
nek. Az 1914-ben alakult Alagi Sport Club 
utódja jelenlegi nevén 2003 óta működik, 
mint a város legrégebbi s ma már legna-
gyobb sportegyesülete. 

Labdarúgás, kézilabda, strandröplabda 
és sakk szakosztályaiban összességében 
több mint 250 sportoló versenyez az egye-
sület színeiben. Nagy figyelmet fordítanak 
az utánpótlás nevelésére, emellett felnőtt, 
sőt, öregfiú sportolóik is vannak. Csapa-
taik a megyei bajnokságokon amatőrként 
is szép sikereket érnek el. Büszkék lehet-
nek felkészült edzőikre, segítőikre, a szak-
osztályvezetőkre és az odaadó, támogató 
szülőkre.

Katona M. István
A szerző felvétele

Városi kitüntetettek
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Cikksorozatunk eddigi számaiból 
már megismerhettük az alagi ló-
versenypálya és tréningtelep tör-
ténetének több jelentős mozzana-

tát, azonban eddig még nem ejtettünk szót 
a lósport harmadik fontos területéről a lóte-
nyésztésről. A Magyar Lovaregylet ugyan-
is előre látó módon gondoskodott arról is, 
hogy a tréning és a versenyüzem folyamatos 
és nagyon jó minőségű telivér-utánpótlás-
sal rendelkezzen. Ezért nagyarányú befek-
tetéssel 1935-ben létrehozta alagi ménesét. 
A lovaregylet 1940-ben kiadott évkönyve a 
következőképpen mutatja be a ménes kör-
nyezetét: „Az újpesti vasútállomástól alig 
néhány kilométernyire, a versegyházi vonal 
első megállója Alagi major. Amint az ember 
leszáll a döcögős vonatról és az állomásépü
let háta mögé kerül, elragadó látvány tárul 
szeme elé: az ország egyik legnagyobb és leg
szebb ménese csodálatos képet nyúlt. A kö
röskörül erdővel szegélyezett terepen jobbról 
is, balról is karámszerű, korlátokkal körül
vett kifutók tűnnek fel.”

A lovaregylet a ménes vezetésével 
Chernel Gusztáv 
nyugalmazott mé-
neskari alezredest 
bízta meg, aki ko-
rábban a sütvényi 
és a kisbéri ménes 
vezetésével már bi-
zonyította ráter-
mettségét. Chernel 
igazi lovas fenomén-
nak számított a had-
seregben, több bra-
vúr is a nevéhez kö-
tődött. Azt tartják 
róla, hogy fiatal tiszt 
korában egyszer ló-
val bement a szombathelyi Kovács-szál-
ló (utóbb Savaria Szálloda) éttermébe, de a 
kunsztokon kívül távlovaglás és a military 
területén is jeleskedett.

Az alagi ménesben körülbelül 120 ló szá-
mára volt férőhely, a létszám általában 40 
és 110 ló között ingadozott. A lovak száma 
általában a téli hónapokban és tavasszal, a 
fedezési időszakban emelkedett meg. Nem 
csak fedezés céljából kerültek ide kancák, 
a ménes amolyan ló-pihentetőként is mű-
ködött: decemberben és januárban számos 
futtató adta be a ménesbe telivérét. A lovak 
ellátásáért természetesen fizetniük kellett 
a tulajdonosoknak. Egy korabeli hirde-
tésből ismerjük a pontos tartásdíjakat is: 
egy pihenő ló után 3,5 pengőt, egy vemhes 
kanca után 4,5 pengőt, egy éves csikó után 
pedig 5 pengőt kellett fizetni naponta. A 
ménesben lehetett fedeztetni is, ennek díja 
1000 pengő volt. A lovaregylet igyekezett 

a kor legkomolyabb hazai fedező ménje-
it összegyűjteni, így került a ménesbe az 
1934-ben derbynyerő Cagliostro is. A leg-
jobb fedezőméneket általában két évre elő-
re le kellett kötni.

A megszületett kiscsikókat hamar rend-
re próbálták szoktatni. Általában négyhe-
tes korukban kis kötőféket kaptak és egy 
ideig anyjuk mellett jártak vezetéken. Az 
udvaron így egypárszor körülvezették a 
csikókat és csak utána engedték el őket. 
Az ilyen nevelésnek az volt az eredménye, 
hogy a csikó a szabadon engedés után sem 
futkározott feleslegesen össze-vissza, ha-
nem nagyon kezessé válva csendesen sétált 
az anyja mellett. Ezáltal a csikókat a legel-
tetési szezon kezdetekor könnyű volt kive-
zetni a legelőre a többi ló közé. A legelteté-
si idényben a lovak reggeltől estig a legelőn 
voltak, télen pedig szalmaágyas vagy ho-
mokos kifutókban hajtották őket.

A telivércsikókat már igen fiatalon, szo-
pós korukban elkezdték felkészíteni a ké-
sőbbi versenyéletre. Ez kezdetben még csak 
sok mozgást jelentett, megalapozva a ló 

mozgató szerveinek ké-
sőbbi fejlődését. Már 
az elejétől úgy bántak 
a csikókkal, hogy az 
majdan minden időjá-
rási viszonyokkal meg-
birkózhasson. Az alagi 
ménesnek állandó be-
vétele származott az 
istá l lótulajdonosok 
kancáinak fedezésé-
ből, majd a csikók fel-
neveléséből, így a mé-
nes gazdaságilag ön-
ellátó volt. Sok csi-

kója volt a ménesben az 
ún. Kilences Bizottmányak is (voltaképpen 
a ménes megalapításában is döntő szerepe 
volt), amely a hazai telivértenyésztés leg-
fontosabb szerve volt. A Bizottmányt még 
1860-ban alapította Ferenc József király. 
Célja az volt, hogy olyan pénzalapot hoz-
zon létre, amelynek lehetősége lehet akár a 
legjobb angliai tenyészlovak megszerzésére 
is. A Bizottmány munkája számos ponton 
összefonódott Alaggal, hiszen tagjai olyan 
sportsmanek voltak, akiknek vagy istálló-
ja, vagy versenylova volt a községben. A tár-
saság elnökei közül ilyen volt herceg Fes-
tetics Tassiló, gróf Batthyány Elemér vagy 
Csekonics Gyula, illetve az elnökség szin-
tén kitűnő tagjai közül többek közül Dréher 
Jenő, Horthy Jenő és herceg Odescalchi 
Béla. Munkájuk révén első osztályú telivér-
importok érkeztek Alagra, így a lovaregylet 
birtokán Közép-Európa legkomolyabb te-
livér-központja működhetett, amelynek 

igaz jelentősségét a tenyésztés-tréningezés-
versenyzés hármas egysége adta. A Kilen-
ces Bizottmány vásárolta meg a ménes má-
sik neves fedező ménjét Bahrein-t.

A csikók egy éves koruk után elhagyták 
a ménest. Amelyet tulajdonosuk eladásra 
szánt az csikóárverésre került. Alagon az 
1900-as évektől rendszeresen, minden év 

szeptemberében rendeztek csikóárverést. 
1909-ben egy árverező csarnok is felépült 
a Pavilon közelében, a víztorony és az ak-
koriban még létező teniszpályák mellett. 
Az árverés forgalma a 30-as évekre olyan 
jelentős lett, hogy az angol tenyésztők fi-
gyelmét is felkeltette az esemény. 1936-
ban még a kor legjelentősebb istállótulaj-
donosa, a dúsgazdag Aga Khan is ellátoga-
tott az alagi csikóárverésre és 10.000 pen-
gőt költött egy telivérre. Megjelenése nagy 
feltűnést keltett a községben, mivel előkelő 
Rollys-Royce autóval és népes testőrséggel 
érkezett. Az árverés forgalmát érzékelteti, 
hogy 1939-ben 61, 1940-ben pedig 96 csikó 
került kalapács alá. Az Aga Khanhoz mér-
hető hírességek természetesen nem voltak 
mindennapos vendégek, de azt elmond-
hatjuk, hogy a környező országok szakem-
berei rendszeresen látogatták az árverést. 
Általában Alagon szerezte be legjobb lova-
it a Román királyi Jockey Club, és gyakori 
vásárlók voltak a jugoszláv, német és görög 
istállótulajdonosok is. 

Az alagi ménesnek a második világ-
háború harcai vetettek véget. 1944-ben a 
front közeledtével a telivérek közül ameny-
nyit csak lehetett Nyugatra szállítottak, de 
a lóállomány többsége elpusztult, vagy rek-
virálták a szovjetek. Utóbbi sorsra jutott 
Bahrein is, akit a Vörös Hadsereg 1. számú 
ménesébe szállítottak és Voszhodon pró-
báltak véle fedeztetni. A ló azonban megbe-
tegedett és mindössze két csikót maga után 
hagyva 1947-ben kimúlt. Az alagi ménes a 
háború után már nem állt újra helyre.

 Csoma Attila
helytörténész
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Az alagi ménes
Alag centenárium  XVI. 

Alagi látkép

Alagi csikóárverés
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A március 15-e alkalmából meg-
rendezett iskolai ünnepségen túl, 
sportrendezvények – kosárlabda 

és futballkupa – illetve fáklyás felvonulás 
is színesítette a többnapos eseményt.

Külön kiemelt szerepet kapott március 
19-én a tanár-diák találkozó, melyet az is-
kola fennállásának 100 éves évfordulója 
alkalmából szerveztek az iskola tanárai.

A rendkívül nívós rendezvényre egykori 
osztálytársaimmal ellátogatva csak ámul-
tunk az ott megjelent tömegen, amikor hat 
órakor megérkeztünk alma materünkbe. 
A legidősebbektől kezdve a nemrég vég-
zett tanulókig szép számmal összegyűltek 
a gyönyörű „új iskolában”.

Nagyon ötletes és egyben érdekes prog-
ramként Taksás Gábor igazgatóhelyettes 
vezetésével az érdeklődő egykori diákok-
nak lehetőségük nyílt a szépen felújított 
épület megismerésére is egy „idegenveze-
tés” keretében.

A tantermek, az új színházterem – amely 
már több teltházas előadást tud maga mö-
gött – és az építkezés történetének megis-
merésén kívül az alagi városrész kulturá-
lis központjaként funkcionáló Piros épü-
letet is bejárták a diákok.

Az iskola igazgatója, Tóthné Czimmer
mann Judit ünnepélyes megnyitóját köve-
tően az intézmény jelenlegi tanulóinak fel-
lépései következtek, melyet kicsivel később 
egy a kétezres években végzett tanítvány 
visszaemlékező gondolatok követtek.

Az idegenvezetés mellett szintén nagyon 
ötletes megoldás volt az aula berendezé-
se is, amely a végzett évfolyamok időbe-
li sorrendiségét követte, egy-egy asztalnál 
a megfelelő évszámok megtalálásával régi 
évfolyam- és osztálytársaikra bukkantak a 
„széchenyisek”.

A könyvtárban nyugdíjas tanárok-
kal találkozhattunk, egy tanterem pedig 
mintegy óriási fotóalbumként funkcionál-

va fényképek segítségével jelentette meg az 
elmúlt száz évet illetve mutatta be az is-
kola történetét. Természetesen az osztály-
fényképek és a tablóképek elmaradhatat-
lan részét képezték az óriási gyűjtemény-
nek.

Kisiskolásként a napló könyvére mint 
valami titkos, számunkra hozzáférhetet-
len dokumentumra tekintettünk. Az év-
fordulós rendezvény alkalmából azon-
ban bepillantást nyerhettünk lapjai közé, 
ugyanis az egyik terem ennek megfelelően 
lett kialakítva az est idejére.

A rendezvényre érkezőket fotókiállítás 
várta az aulában sorakozó paravánokon, 
amelyek gyermekkorunk emlékeit idézték 
fel, a kijáratnál pedig a kedves szavakkal 
és bájos visszaemlékezésekkel teli vaskos 
vendégkönyv búcsúztatott minden kedves 
vendéget.

Legindi Tímea

idén még A szokásosnál is nAgyszAbásúbb rendezvénysorozAtnAk Adott otthont A széchenyi 
istván áltAlános iskolA A hAgyományos széchenyi-nApi progrAmok keretében.

a 100 éves iskola

Lapunk megjelenésével egy időben a Széchenyi István Ál-
talános Iskola tanulói már minden bizonnyal birtokba 
vehetik a felújított, esztétikus iskolaudvart. Értékét nö-

veli az a tény, hogy a tanintézmény vezetése megtakarításaiból 
végeztette el a szakszerű, gyors munkát a Kollár és Társa Építő-
ipari Szolgáltató Kft.-vel, mely cég a már 2007-ban befejeződött 
iskola rekonstrukciójában is döntő szerepet töltött be.

– Az akkori felújítás az udvarokat nem érintette – mondta 
el kérdésünkre Tóthné Czimmermann Judit igazgató asszony. 
– Maradtak balesetveszélyes pontok, amelyeket elkerítettünk, 
s nyilvánvaló volt, hogy ez az állapot nem maradhat meg. A 
Posta utcai részlegünkben a Széchenyi István Általános Iskolai 
Alapítvány Dunakeszi kuratóriuma az átadást követően, 2008 

tavaszán elvégeztette az udvar rendbetételét a szülők számára 
a már jól ismert teraszos kialakítással. Ebből az ötletből kiin-
dulva kértük fel Fejős Gabriella tervezőmérnököt, hogy a köz-
ponti épület udvarát nézze meg, és készítsen hasonló tervet a 
kialakításra. 

A terv elkészült – folytatta az igazgatóasszony –, s miután 
felmértük a várható költségeket, kiderült, hogy az azonnali fel-
újítással várni kell, mivel a költségek milliós nagyságrendűnek 
mutatkoztak. Bár, mint ismeretes, a múlt év anyagi megszorí-
tásokkal, szigorú gazdasági intézkedésekkel telt, ennek ellenére 
igyekeztünk célirányosan takarékoskodni, valamint a terem-
bérletekkel is jól gazdálkodni, aminek eredményeként a költ-
ségvetés zárása után akkora összeg maradt a számlánkon, hogy 
– a GESZ-szel történt egyeztetés után – lehetővé vált belevágni 
a felújításba. Ennek eredményeként megszűnt a balesetveszély, 
emellett tetszetős, kultúrált belső tér alakult ki, és nagyobb sza-
bású rendezvények alkalmával a közönség le tud ülni a lelátó-
rendszeren.

Tóthné Czimmermann Judit elmondta még, hogy az iskola 
udvarára Lengyel István tanár-szobrászművész által a 100 éves 
jubileum alkalmából tervezett emlékmű létrehozásához folya-
matban van a gyűjtés, remélik, hogy az adományokból sikerül 
megvalósítani tervüket. Arról is szólt, hogy párhuzamosan zaj-
lik az alapítvány támogatásával a sportudvar korszerűsítése. A 
körbekerítési munkálatok már elkezdődtek, az aszfaltozáshoz, 
egyéb műveletekhez támogatást kértek a város sportbizottság-
tól is, jelenleg várják az illetékesek döntését.

Katona M. István
A szerző felvétele

A Megújult
IskolAuDvAr
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A városon keresz-
tül vonuló csapa-
tot és a tiszteletük-
re összesereglett 

tanuló ifjúságot Kecskeméthy 
Géza polgármester köszöntöt-
te a Március 15. téren. A Him-
nusz felcsendülése után ünne-

pi köszöntőjében a polgármes-
ter reményét fejezte ki, hogy e 
színpompás esemény, az 1848-
49-es magyar szabadságharc 
hőseinek bátor küzdelme élet-
re szólóan beleívódik a csil-
logó tekintetű diákok lelké-
be. Az emlékezés, a hős elő-
dök tetteinek felidézése ha-
tással lesz gondolkodásukra, 
egyéniségükre – fogalmazott 
Kecskeméthy Géza. Méltat-
ta a huszárok bátorságát, hadi 
jártasságát, a mindmáig von-

zó díszes ruházatukat. Min-
den társadalomnak, így a ma-
gyar nemzetnek is voltak olyan 
kiválóságiak, akikre mindany-
nyian büszkék vagyunk. Ilye-
nek a huszárok is – mondta. 
Dicsőségüket, büszkeségüket 
őrzik és ápolják a hagyomány-
őrző egyesület tagjai, akik im-
már sokadik alkalommal ele-
venítik fel az 1849-es Tava-
szi hadjárat dicsőséges napjait. 
Kecskeméthy Géza fontosnak 
nevezte, hogy az emléket ápol-
ják, az ifjúság megismerje a 
magyar nemzet történelmét, 
legszebb napjait, az 1848-49-es 
szabadságharc sikerét, sorsfor-
dító napjait.  

Székely Tibor, a Magyar Hu-
szár- és Katonai Hagyomány-
őrző Szövetség elnöke ünnepi 
köszöntőjében megemlékezett 
a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat-
ról, az 1848-49-es szabadság-
harc idején újjászervezett had-
seregről. Felidézte a magyar 
huszárok fegyelmezettségét, 
melynek köszönhetően 1849. 
április 1-től – a győztes szolno-
ki csatától kezdve – május 23-
ig egyetlen vereséget sem szen-
vedtek a hatalmas túlerővel 
rendelkező habsburg csapatok-
tól. Megemlékezett a hadvezér 
Görgeyről, Kossuth Lajosról, 
aki április 13-án Debrecenben 
bejelentette a Hadsburg-ház 
trónfosztását.  Másnap a deb-

receni Nagytemplomban ki-
kiáltották Magyarország füg-
getlenségét. – Mi erre emlé-
kezünk, és a Vác és Komárom 
felé elindult hadsereg sikereire 
– jelentette ki Székely Tibor. 

Az ünnepi megemlékezés 
után Kecskeméthy Géza pol-
gármester és Dióssi Csaba al-
polgármestere helyezte el a 
megemlékezés koszorúját az 
1848-49-es emlékműnél az ön-
kormányzat nevében. A huszá-
rok nevében Székely Tibor tisz-
telgett a hős elődök előtt.

A Szózat eléneklése után a hu-
szár alakulat a Dunán átkelve el-
indult a váci csata színhelyére. 

(Vetési)
Fotó: Hohner Miklós

A magyar hadtörténet egyik legsikeresebb vállalkozása volt a tavaszi hadjárat

Dicsőséges Tavaszi Hadjárat
immár 22 éve, hogy április 1-jén szolnok mellől elindulnAk A mAgyAr huszárok, hogy végigjár-
ják Az 1849-es dicsőséges tAvAszi hAdjárAt útvonAlát és állomáshelyeit. mogyoród és fót érin-
tésével április 8-án A délelőtti órákbAn lovAgoltAk be A korhű ruhábAn büszkén „feszítő” huszá-
rok dunAkeszire. 

KÖZÉlEt
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EGÉsZsÉG–ÉlEtmóD

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

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

Csecsemő és gyermek masszázs - Több mint masszázs, egy új 
lehetőség  és módszer ahhoz, hogy a gyermekeink jobban fej-

szerszer növekedését és a mozgáskoordináció kialakulását. Az aktu-
ális mozgásminták gyakorlásával a gyermek mozgásfejlődése 
tökéletesedik és felgyorsul, ezáltal hamarabb jut el a mozgásfej-
lődés következő szakaszához. A sikeres mozgáskoordináció 
kezdetben még nagy koncentrációt igényel, de elegendő       
mennyiségű gyakorlással a mozgásügyesség gyorsan fejlődik.

lődjenek. A babák jobban alszanak, 
kiegyensúlyozottabbak, az immun-
rendszerük megerősödik, így kevésbé 
alakulhatnak ki testi, lelki betegsé-
gek. A babamasszázs az érintésművé-
szet egyik alkalmazott formája, rend-
szeres végzése elősegíti az izomrend-

A masszázzsal, mozgatással adott 
ingerek hatására a csecsemő test-
tudata jobban fejlődik, képessé 
válik testrészeinek összehangolt 
mozgatására. Így elősegítve az    
idegrendszer az intelligencia fejlő-
dését, megelőzhetők a fejlődési el
akadások, eltérések.

AZ ESZMÉLETVESZTÉS - banális rosszullét vagy a hirtelen 
halál előhírnöke lehet. Az eszméletvesztés (orvosi nyelven 
syncope ) olyan átmeneti rosszullét, mely az öntudat elvesztésé-
vel és az álló testhelyzet megtartási képtelenségével jár.
 
Számos ok állhat az ájulás hátterében: 
-  szív-érrendszeri betegségek (ritmuszavarok, szívbillentyű
  szűkület, szívizombetegség)
-  idegrendszeri betegségek (agyi keringészavar, térfoglaló
  folyamat, epilepszia, nyaki erek szűkülete)
-  pszichiátriai betegség (pánik betegség, depresszió, fóbia)  
-  vérnyomásesést provokáló gyógyszer

szullét,szullét, de túlzás nélkül nem ritkán a hirtelen halál első jele is 
lehet. Maga a beteg ill. a rosszullétet szemlélő hozzátartozó az 
orvos segítségére lehet. A következő kérdések tisztázása nagyon 
fontos : a rosszullét előzmény nélkül következett be vagy meg-
előzte egyéb tünet?  meddig tartott? mellkasi fájdalom, ritmus-
zavar érzés kísérte-e? – végtagrángást észleltek-e? – nyugalom-
ban vagy fizikai terhelést követően jelentkezett? – egyszeri esz
méletvesztés vagy ismétlődő? Minden eszméletvesztéssel járó 
rosszullét valamilyen betegség tünete is lehet, de életveszélyes 
szituációt is teremthet.  Gondoljuk el, ha lépcsőzés közben vagy 
a volán mögé ülve, vagy éppen úszás közben történik. Az esz-
méletvesztés hátterében álló okok közül a szív eredetűek a leg-
rosszabbak és fatális kimenetelűek is lehetnek. Ezért amikor 
csak felmerül a gyanú a szív eredetű eszméletvesztésre gyorsan 
és szakszerűen kell tisztázni az okát. A fizikális vizsgálattal fény 
derül a vérnyomás ingadozásra, ritmus zavarra, szívzörejre. 
Majd EKG-val a ritmuszavarok egy részét tisztázni lehet. Eset-
leg 24 órás EKG Holter monitorozás lehet a következő vizsgá-
lat. A szív ultrahang pedig a szív üregeinek méreteit, szív pumpa 
funkció teljesítményét, a billentyűk szűkületét vagy záródási 
hibáit tárja fel. Mindig orvoshoz kell fordulni, ha eszméletvesz
tésről van szó és az orvos tisztje eldönteni: hogyan tovább? A 
minél előbbi helyes diagnózis felállítása és a megfelelő kezelés 
választása érdekében.
Dr. Al-Badani Mohamed - Kardiológus Belgyógyász szakorvos

De az ájulásos rosszullétek 
1/3-a ismeretlen eredetű. 
Sokan keresik a fenti címmel 
feltett kérdésnek a válaszát. 
Én személy szerint és szakmai 
tapasztalat alapján úgy vélem, 
hogy az eszméletvesztés 
gyakran valóban banális rosz-gyakran valóban banális rosz-

WELLNESS: Infraszauna, Svéd frissítő és relaxációs masz-
százs, gyógymaszszázs.
KÖNYVELŐ IRODA: Pályázat írás, Gazdasági mutatók 
elemzése, Könyvelés, Cégalapítás.
EGÉSZSÉG: Kardiológia (Szívultrahang, EKG, Terheléses 
EKG). Természetgyógyászat (NELSON  Biorezonancia),  
Thermográfia, IBR Biorezonanciás állapotfelmérés és terápiás 
kezelés, Allergia szűrés, Colon hidroterápia, Méregtelenítés és 
táplálkozási tanácsadás, Fogyasztás, Fülakupunktura, Több 
féle masszázs (izületi és izomfájdalmak megelőzése és kezelé-
se), relaxáció, frissítés és kényeztetés. Homeopátia szakrende-
lés  indult, minden hétfőn és szerdán várjuk vendégeinket!!

SZÉPSÉG: Kozmetika, Műköröm 
manikűr, kézápolás, Lézer: szőrtele-
nítés, esztétikai kezelések, Alakfor-
málás: Algotherm

Világújdonság !!
Kollagén fényterápiás szolárium! 

Egyéb Szolgáltatásaink:

E g é s z s é g - é l e t m ó d

Klinikánk az egészségről...

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

Szépség és egészség Klinika

Nazarmed az egészség őrszeme
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Dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 dunAkeszi, bAjcsy-zsilinszky u.1.)

OLVaSóI kérDéS:
1995 óta dolgozom köz
tisztviselőként, a mun

kámmal kapcsolatban soha 
nem merült fel semmilyen kifo
gás. A jogszabályokban megha
tározott rend szerint történtek 
az előmeneteleim, illetve a bér
fejlesztéseim. Két héttel ezelőtt 
megkeresett a közvetlen veze
tőm és közölte, hogy ismeretlen 
feladójú levél érkezett az ő ve
zetőihez, amelyben a munkám
mal kapcsolatban találtak kifo
gásokat. Állítólag nem megfele
lő hangnemben (becsmérlően) 
beszéltem az ügyféllel, illetve az 
eljárásom során többször túllép
tem a hatáskörömet. A levél tar
talma egyebekben túl sok konk
rétumot nem tartalmaz, így ma
gát az adott ügyet sem tudtam 
beazonosítani, de úgy érzem, 
hogy a levél mélyen megsérti a 
hivatástudatomat és személye

met. Mit tegyek, hogyan védjem 
ki az igaztalan támadásokat?

A támadások elleni védeke-
zésre a köztisztviselők jogállá-
sáról szóló törvény (1992. évi 
XXIII. tv. IV. fejezet 51-56.§§, 
illetve az 1992. vi XXII. tv. a 
Munka Törvénykönyvéről) 
garanciákat tartalmaz, mely 
alapján a munkáltató köteles 
eljárni, illetve a munkavállalót 
és nem utolsó sorban a bejelen-
tő (névtelen) ügyfelet is meg-
védeni. Ennek megfelelően kell 
kivizsgálnia az intézménynek, 
az Ön vezetőjének, hogy elkö-
vetett-e bármilyen jogsértést 
az eljárása során.

Az előzőekben írt jogszabály 
a fegyelmi vétség elkövetésének 
alapos gyanúja esetére előírja, 
hogy a munkáltatói jogkör gya-
korlója fegyelmi eljárást indít-
son. Nem lehet fegyelmi eljárást 

indítani, ha kötelezettségszegés 
felfedezése óta három hónap, 
illetőleg a fegyelmi vétség elkö-
vetése óta három év eltelt.

OLVaSóI kérDéS:
A munkáltatóm csak 
behívott magához, elő

vette a levelet, megmutatta, el
olvashattam, azonban még má
solati példányt sem kaptam be
lőle, hogyan védekezzek így?

A fegyelmi eljárás esetében 
van egy különleges szabály, ami 
úgy szól, hogy a munkáltató, 
amennyiben az eset összes kö-
rülményeiből (tényállás megíté-
lése egyszerű és a kötelezettség-
szegést a köztisztviselő elismeri) 
úgy látja, hogy a fegyelmi eljá-
rás megindításának nincs helye, 
de a fegyelmi vétséget megálla-
pítja, akkor a megrovás fegyel-
mi büntetést fegyelmi eljárás le-
folytatása nélkül is kiszabhatja. 

Egyebekben az Ön ellen fel-
hozott vádak vonatkozásában 
a vádat úgy ismerheti meg, az 
arra való védekezésre csak ak-
kor tud megfelelően felkészül-
ni, ha az eset valamennyi kö-
rülményét, a névtelen bejelen-
tést is pontosan ismeri. Így vé-
leményem szerint a bejelentés 
egy másolati példányát, az Ön 
iratátvételének elismerésével a 
munkáltatónak az Ön kezébe 
kellett volna adnia. Egyebek-
ben, ha az okirat személyében 
is sérti, akkor mindenképpen 
eljárást kellene indítania az il-
letékes rendőrhatóságnál.

A megrovás büntetés ellen 
még a fent írt egyszerű eljárás 
esetén is fellebbezhet, illetve 
ténylegesen fegyelmi eljárássá 
alakíthatja azt azzal, hogy nem 
ismeri el az Ön ellen felhozott 
vádakat.

Folytatjuk...

GaZDasáG

unkám során gyakran teszik fel a kérdést, hogy ha már hitel akkor 
devizában vagy forintban érdemes eladósodnunk. ahhoz, hogy 
dönteni tudjunk először is tisztában kell lennünk a devizahitelek 
jellemzőivel, sajátosságaival.

a devizahitel fő tulajdonsága, hogy a bankok devizában tartják nyilván tő-
ketartozásunkat és a törlesztőösszeget is devizában határozzák meg. Ez azt 
jelenti, hogy ha pl. euró hitelt veszünk fel és az euró-forint árfolyam eltér a 
folyósításkor alkalmazottól, akkor a forintban kifejezett tőketartozásunk ill. 
törlesztőrészletünk is változik. Ez lehet számunkra jó is, rossz is attól függő-
en milyen irányban történt változás az árfolyamban – tulajdonképpen ezt a 
bizonytalanságot nevezzük árfolyamkockázatnak. természetesen, ha hitelün-
ket nem forintban törlesztjük hanem a nyilvántartott devizában akkor ez a koc-
kázat nem áll fenn. Ezt a törlesztési módot azonban csak akkor érdemes vá-
lasztanunk ha a törlesztéshez szükséges deviza minden törlesztéskor rendelke-
zésünkre áll pl. fizetésünket devizában kapjuk. sajnos ez elég ritka eset, ezért 
általában nemcsak a hitelt, hanem a törlesztéseinket is forintban bonyolítjuk, 
azaz vállaljuk az árfolyamkockázatot. 

az árfolyamkockázat mellett további fontos tudnivaló, hogy a forintban fo-
lyósított hitelösszeget a bank deviza vételi, ugyanakkor az aktuális törlesztő 
összegeket már deviza eladási árfolyam alkalmazásával számolja ki. monda-
nom sem kell, a két árfolyam közötti különbség (marzs) a banknál jelenik meg 
nyereségként, ami pénzintézetenként igen jelentősen eltérhet (1-4% közötti). 
Egyébként a marzs-ot mint költséget a tHm (teljes hiteldíj mutató) nem tartal-
mazza, így előfordulhat, hogy egy magasabb kamatláb mellett is alacsonyabb 
a havi törlesztő részletünk.

a fenti jellemzőkön felül – csakúgy mint a forint hiteleknél – itt is ki vagyunk 
téve a kamatkockázatnak illetve szintén érdemes figyelembe vennünk az adott 
bank által alkalmazott kamatperiódust is.

m

úTIKAlAUZ BANKüGyEKHEZ
devizAhitelről röviden

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

DunaCredit
HITELIRODA

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

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

KERESSE IRODáNKAT!
Cím: Dunakeszi, Garas u. 18.

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

• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2. Házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771
• Látnok-jósnő. Telefon: +36-30-350-9565
•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és  

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

termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 06-27/337-353
•  Sörözőbe pultos hölgyet keresünk (boltvezetői, illetve üzletvezetői végzettség előny). 

Pomáz, Szentendre, Csobánka környékéről. Fényképes szakmai önéletrajzot kérünk.  
Cím: femasystemkft@freemail.hu  Tel: +36-70-333-8536

•  Dunakeszin a Fenyő lakóparkban 4 lakásos társasházban eladó egy 86 m2-es lakás  
62 négyszögölös saját kerttel. Irányár: 26,5 millió Ft. Tel.: +36-30-950-2575

Apróhirdetések

Gacsal Tamás
pénzügyi-, hitel– és befektetési tanácsadó

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

www.dunacredit.eu
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József Attila munkássága és személyi-
sége is egyaránt megosztja az embe-
reket. Ám azt nem elismerni, hogy 
egy irodalmi zseni volt, aki egyete-

mes költészetet teremtett Magyarorszá-
gon. Olyan költészetet, mely tele van egyé-
ni szenvedéseivel, sorsának változásaival, 
ugyanakkor örömeivel, bánataival, lelki 
traumájával. Azokkal az érzésekkel, me-
lyek végigkísérték egész életén keresztül. 
József Attila nagy tragédiája, hogy csak 
tragikus halála után lépett ki a „jó költő” 
kicsiny elismeréséből. Nem véletlenül ír-
ták róla a Nemzeti Évfordulók Titkárságá-
nak honlapján: József Attila akkor született 
meg országosan elismert költőként, amikor 
Balatonszárszón kiállították róla a hivata
los halotti bizonyítványt. A kor és pálya
társak többsége csak a bulvárszenzációként 
tálalt halálhír után döbbent rá, milyen ki
vételes életművet alkotott.

A magyar költészet 1964 óta minden év-
ben jeles napját ünnepli április 11-én, ezzel 
is fejet hajtva József Attila nagysága előtt.

„Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.”

(József attila: ars poetica – részlet)

A költőnek úgy szabadság a vers, mint 
a szenvedélyes sakkozónak a sakk: a zárt 
formakészlet, ami végtelen számú játsz-
mát biztosít. A költészeti formákat kitölte-
ni, betölteni mindig másképpen: ez a köl-
tő szabadsága.

A mai rohanó világban szinte alig jut 
időnk arra, hogy kezünkbe véve egy-egy 
verseskötetet, átadjuk magunkat az iro-
dalom eme műfajának megismerésére. Pe-
dig annak idején egy másik magyar költő-
fejedelem is megírta, a költészet egy olyan 

templom, ahova mindenki egyenjogúként 
térhet be.

„A költészet nem társalgóterem,
Hová fecsegni jár a cifra nép,
A társaság szemenszedett paréja;
Több a költészet! olyan épület,
Mely nyitva van boldogboldogtalannak,
Mindenkinek, ki imádkozni vágy,
Szóval: szentegyház, ahová belépni
Bocskorban sőt mezítláb is szabad.”

(Petőfi Sándor: a költészet – részlet)

Sokan, nagyon sokan vannak, akik iga-
zat adnak Szabó Lőrincnek, aki feltet-
te a nagy, szinte minden irodalomkedve-
lőt foglalkoztató kérdéseket. Pesszimista 
a magyar irodalom, elsősorban a magyar 
líra? Nem árt az egyetemes magyar lélek-
nek az irodalomban tudatosított és von-
zóvá tett kishitűség? Nem kellene már ősi 
pesszimizmus és a magyaros sírvavigadás 
további gyakorlata helyett nekünk, köl-
tőknek is közreműködnünk az erős, friss, 
optimista magyar kedélykultúra kialakí-
tásában? A válaszokat adjuk meg magunk, 
egy-egy verset olvasva.

Szerencsére, manapság legalább a Költé-
szet Napjára emlékezve egyre több helyen 
rendeznek irodalmi felolvasásokat. Talál-
kozik egymással költő és olvasó, közösen 
élvezhetik legalább egy este időtartamára 
az irodalom által nyújtandó örömöket. A 
szerzők meg akarják nyerni a közönséget, 
valamilyen bizalmas viszonyban akarnak 
vele lenni. Egy ilyen felolvasóesten az író 
jelenléte, a személye, az élete hitelesíti azt, 
amit mond. Itt a leírt szavak életre kelnek, 
itt eljut az ember tudatáig a költő alkotá-
sa, mert arra ebben a rohanó világban saj-
nos egyre kevesebb az idő, hogy nyugod-
tan leülve, el is olvassák ugyanezt egy ver-
seskönyvben.

Minden jó költészet mögött súlyos ér-
zelmek vannak, akkor is, ha felszínre ke-
rül, akkor is, ha rejtegeti. Ha rejti, azért, 
mert van mit rejtegetnie. És ezt csak úgy 
tudtuk meglelni a sorok között, ha újra 
meg újra elolvastuk a költői alkotást.

Legalább a Költészet Napján…
- molnár 

A Költészet Napjára…
hAzánkbAn 1964 ótA József attila születésnApján, április 11-én 

ünnepeljük A költészet nApját. ebből Az AlkAlomból minden évben 
irodAlmi előAdóestekkel, könyvbemutAtókkAl, költőtAlálkozókkAl 

és versenyekkel tisztelgünk A mAgyAr lírA előtt. legAlább ekkor  
szAkítsunk időt irodAlmi nAgyjAink üzeneteinek olvAsásárA…

iroDalom

Hősünkre Is  
eMlékeztünk

Dunakeszi is emlékezett, hisz a XX. század 
második felének egyik legígéretesebb ifjú 
költője, Gérecz Attila a város szülöttjeként 
látott napvilágot. az irodalommal a váci 
fegyházban ismerkedett meg, ahol 15 
éves büntetését töltötte. Gérecz összeeskü-
vés vádjával 1950. december 8-án került 
a rendőrség kezébe, majd Vácra, ahol a 
verselés mellett német, angol és francia 
költők verseit is fordította. 1954 májusá-
ban írta első versét (így bocskorosan). 
majd az enyhülő politikai légkörnek kö-
szönhetően valóságos irodalmi kör szerve-
ződött itt (a füveskert-csoport): Tóth Bálint, 
Szathmáry György, Tollas Tibor, Péterfy 
Vilmos, Márkus László, Hámory Jenő. Be-
szélgettek, WC-papírra írt verseiket olvas-
ták fel egymásnak. Később műveiket a nyu-
gaton megjelent füveskert-antológiában 
adták közre, mely a börtönkápolna előtti 
füves parkról kapta a nevét. szökése után 
Budapesten elkapták, és a Kozma utcai 
fogházban hónapokig szigorított magán-
zárkában, sötétzárkában tartották. innen 
1956. október 30-án szabadult. szabad-
ságharcosként november 4-től részt vett az 
utcai harcokban. a rókus kórháznál vívott 
csatában hősi halált halt. Verseit 1957-től 
nyugaton a Nemzetőr című folyóirat pub-
likálta. magyarországon 1991-ben jelent 
meg először verseskötete Gérecz attila, a 
költő – 1956 mártírja címmel, a stádium 
kiadónál, melyet 1995-ben a füveskert, 
2000-ben pedig a sorsod művészete 
című követett. Gérecz attila börtönben írt 
kézirata alapján 2000-ben, 2001-ben és 
2006-ban jelent meg a teljes életművet fel-
ölelő, így bocskorosan című kötet, a Kráter 
kiadó gondozásában.

„Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt  
József Attilába, minden, ami azóta van, vele kezdődik!”

(LászLó zoLtán)

Ahány olvasó, annyiféle dolgot keres a versben
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Kultúra

Ha valaki egy köny-
nyed esti, úgy 
majd másfél órás 
szórakozásra vá-

gyik, nos, annak bátran tud-
juk ajánlani az Igazából apa 
című filmet. Az alkotás érde-
kessége, hogy Kaszás Géza há-
rom komoly szerepet is vállalt: 
ő a film forgatókönyvének író-
ja, producere és főszereplője is. 
Sőt, miután az eredetileg ren-
dezőnek felkért Novák Emil 
ugyan leforgatta a filmet, de az 
utómunkálatokban már nem 
vett részt, így ebben is jelentős 
szerepet vállalt Kaszás. Az in-
kább operatőrként ismert, de 
rendezői gyakorlattal is ren-
delkező Novák Emilt Kaszás 
kérte fel a film megrendezésé-
re, ám így utólag a színész-pro-
ducer azt mondja, hogy nyil-
ván nem kérte volna fel őt, ha 
előre tudja, hogy nem fejezi be 
a filmet. Ezzel együtt nem sze-
retne filmrendezői babérokra 
törni és állítja, ha legközelebb 
hasonló helyzetbe kerülne – 
azaz írna egy forgatókönyvet 
és producerként leforgatná azt 
-, akkor megkeresné azt a ren-
dezőt, akivel meg tudná való-
sítani az elképzelését.

Maga az alkotás törté-
nete könnyen emészt-
hető: az Ausztráliá-
ból hazatérő elszegé-
nyedett festő, Lévay Márk 
(Kaszás Géza) képeiért érke-
zik Kecskemétre, azonban 
talán a lányát is meg-
találhatja a másfél 
órás filmben.

Kaszás Géza 
elmondása sze-
rint olyan forga-
tókönyvet akart 
írni, hogy a belő-
le született film 
könnyen emészt-
hető legyen a 

közönség számára. Az írás-
ban Péterfy Gergely segítette 
a munkáját, és ahogy alakult 
a festő figurája, úgy erősödött 
benne, ezt neki kell eljátszani. 
A másik főszerepet kifejezet-
ten Kamarás Ivánra találták ki, 
aki a forgatókönyv megisme-
rését követően azonnal igent 
mondott barátjának.

Mivel Kaszás is kisváros-
ban él – Dunakeszin -, így nem 
okozott meglepetést, amikor 
Budapest helyett Kecskemé-
tet választotta a forgatás hely-
színéül. „Olyan helyen akar-
tam forgatni, amely befogad, 
és amelytől minden segítsé-
get megkapok. És egy nagyon 
szép, helyes kis várost szeret-
tem volna, ami hozzá is tesz a 
filmhez. Aztán láttam egy té-
vécsatornán egy filmet Kecs-
kemétről, majd elmentünk, 
megnéztük, és arra jutottunk, 
hogy nagyon kellemes város. 
Az önkormányzat hála isten-
nek mindenben odaállt mel-
lénk” – árulta el egy korábbi 
interjújában Kaszás. 

Utólag már 
úgy érzi, a stáb-
tagok élvezték 

a mun-

kát, ő azonban kevésbé, hisz 
producerként az anyagi háttér 
biztonságáért is neki kellett fe-
lelnie, és ebben a válságos vi-
lágban ez talán a legnehe-
zebb feladat volt. Ezzel együtt 

azt vallja, annyira megtetszett 
neki ez a hármas szereposz-
tás, hogy a jövőjét is így képze-
li, azaz erről már nem szeretne 
lemondani.

- molnár -

MESEBOLT
Gyermekruha bolt

márkás (next, Gap, m&s, Early days, George) 
használtruhák egyenesen angliából

scamp bodyk
ÚJ sapkák, harisnyák, zoknik

akciós ruhák
Dunakeszin, a toldi lakóparkban,

közvetlenül a Spar és az épülő óvoda  
mögötti zsákutcában. 

szent lászló utca 3. 
nyitvatartás: H-P: 9-16-ig, szo: 9-12-ig

tel.: 06-20-235-7289 

igazából  kétszeres  apa
nemrég mutAtkozott be A hAzAi filmipArbAn forgAtókönyvíróként és producerként 
Kaszás Géza, Aki mellesleg Az igAzából ApA című film főszerepét is eljátszottA. A vAló életben 
sem áll távol tőle Az ApAság, hisz immár két kicsi, egy fiú és kislány boldog édesApjA. 
A dunAkeszin élő színész úgy érzi, A jövőben is szívesen vállAljA A hármAs szerepet.
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A halálos balesetek körülményeiről lapunknak nyilatkozó 
Kovács László alezredes, Dunakeszi rendőrkapitánya el-
mondta, az eddigi vizsgálatok alapján azt már kijelent-
hetik, hogy március 9-én, a dunakeszi körforgalomnál 

történt baleset vétlen áldozatai szabályosan közlekedtek. – Szakér-
tők bevonásával vizsgáljuk, hogy a Budapest felől érkező Audi miért 
hajtott át a körforgalomi csomópontot szabályosan elhagyó – Du-
nakeszi felől haladó – Suzuki sávjába. A műszaki szakértő a hely-
színen megállapította, hogy a Suzuki normál tempóval érkezett ki 
a körforgalomból, az Audi pedig vélhetően lényegesen nagyobb se-
bességgel közlekedett Budapest irányából, mint ami ebben a közle-
kedési szituációban engedélyezett. Az úttest e szakaszán forgalom-
tól elzárt terület és záróvonal van – mondta a rendőrkapitány.   

Kovács Lászlótól megtudtuk, hogy a két ember halálát követelő 
baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrka-
pitányság közlekedésrendészeti osztálya. A balesetet nagyon nehéz 
rekonstruálni, mert nincsenek tanúk. A rendőrkapitányság sajtó-
felhívásban keres szemtanúkat, internetes fórumok bejegyzéseit ta-
nulmányozza a halásos baleset okainak kiderítése érdekében. 

Az M2-esen történt baleset körülményeinek kivizsgálását vég-
ző szakértők munkáját nehezíti, hogy ott sincsenek tanúk. A ka-
mion mögött haladó autós mindössze annyit érzékelt, hogy elre-
pült mellette a Suzuki személygépkocsi. Az ütközés erejét jól mu-
tatja, hogy a személyautó kiszakította a kamion első futóművét. 
Külön gondot okozott, hogy a sérült kamiont még a kamionmen-
tő sem tudta elmozdítani az úttestről. Többek között emiatt – dél-
után fél kettőtől este háromnegyed hétig – állt a forgalom az M2-
esen, melynek következtében óriási forgalmi dugó alakult ki Du-
nakeszi közlekedésében. 

– Rengeteg indulatos telefonhívást kaptunk az emberektől, 
akiktől megértést kértük, melyet ezúttal is kérek, mert minden 
balesetnél a legkörültekintőbben kell eljárnunk. Ez nem csak 
rendőri, törvényi kötelezettségünk, de az emberi tisztesség is erre 
kötelez bennünket – hangsúlyozta Kovács László rendőrkapitány, 
aki elmondta, megvizsgálják, hogy milyen rendőri eszközökkel 
segíthetik a balesetek megelőzését. 

Kecskeméthy Géza polgármester megkeresésünkre elmondta, 
hogy az M2-esen történt baleset következtében Dunakeszin ki-
alakult óriási forgalmi dugó ismételten ráirányította a figyelmet a 
„menekülő utak” kiépítésének aktualitására. – Az első menekü-
lő út tervei elkészültek, a területet kisajátították.  Az új útszakasz 
az Auchantól a város felé vezető út folytatásaként, a Lidl áruház 
melletti körforgalomból elágazva, az autógáz töltőállomás mellett 
elhaladva épül ki, amely a hűtőháznál csatlakozik be a városi út-
hálózatba.  Előtérbe került a tőzegtónál lezárt út megnyitása is. 
Északon pedig a Tábor út és a Sólyom utca közötti – vasút mellet-

Egy hónap alatt három halálos baleset
márciusbAn három hAlálos közlekedési bAleset történt A dunAkeszi városi rendőrkApitányság 
szolgálAti területén. két vétlen gödi személy dunAkeszi déli hAtárábAn, A kereskedelmi központ-
hoz vezető körforgAlmi csomópontnál, A 2. számú főúton szenvedett hAlálos bAlesetet, Ami-
kor – eddig ismeretlen körülmények miAtt – A szemből érkező Audi belerohAnt A szAbályosAn 
közlekedő suzuki személygépkocsibA. néhány nAppAl később Az m2-esen történt hAlálos közleke-
dési bAleset, melynek következtében egy személy elhunyt. A dunAkeszi felől göd irányábA hAlAdó 
38 éves férfi suzuki személygépkocsijávAl ismeretlen okok miAtt áthAjtott A szemközti sávbA, 
Ahol A vác felől érkező lengyel kAmionnAl ütközve életét vesztette. 

ti - szakasz kiépítésével teremtünk összeköttetést a 2. számú fő-
úthoz, amely a Tesco közlekedési csomópontba csatlakozik be. A 
város közlekedési hálózatát ezekkel a beruházásokkal szeretnénk 
javítani. Az a nagy kérdés, hogy az állam mennyi pénzzel tud be-
szállni a beruházásokba. Tavaly pl. a Lukoil benzinkútnál, a 2-es 
főúton a körforgalmi csomópontot az önkormányzat közbejárá-
sával az Auchan építette meg. 

A polgármestertől megtudtuk, hogy a tavaly elmaradt hídi kör-
forgalmi csomópont építése – melynél a megnyert pénzt az ál-
lam átmenetileg visszavonta a várostól – megvalósul. A Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint az év második felé-
ben várható a kivitelezés. 

V. I.

Kecskeméthy Géza: Menekülő utak építése csökkentheti a forgalmi dugókat

KÖZÉlEt
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A terheléses EKG vizsgálat az egyik leg-
gyakrabban alkalmazott vizsgálómód-
szer, amelyet főleg a koszorúér szűküle-
tének kimutatására, a betegségprognózi-
sának meghatározására használunk, de 
széles körben alkalmazzuk a szívbetegek 
funkcionális kapacitásának lemérésére. 

A terheléses vizsgálat alkalmazási ja-
vaslatának összeállítása orvosi feladat. A 
vizsgálat elvégzését, felügyeletét, és ered-
ménye értékelését végző orvosnak tisztá-
ban kell lennie a vizsgálat során létrejövő 
fiziológiás hatásokkal. Pontosan ismernie 
kell a kivitelezés és a szövődmények elhá-
rításának módját, eszközeit. Amennyiben 
a vizsgálatot végző orvos nem a beteg ke-
zelőorvosa, akkor a terheléses EKG vizs-
gálat megkezdése előtt a kórelőzmények 
felvétele és a fizikális vizsgálat elvégzése 
kötelező, ugyancsak el kell végezni a szív 
UH vizsgálatot, bizonyos esetek kivételé-
vel. Rögzíteni kell, hogy a vizsgálat idején 
a beteg milyen gyógyszeres kezelésben ré-
szesül. A betegnek pedig – miután ismer-
tették vele a vizsgálat menetét és esetleges 
kockázatait, írásbeli beleegyezését kell ad-
nia annak elvégzéséhez. Mindezek szigorú 
előírások, amelyeket a kardiológusok szá-
mára közzétett Klinikai Irányelvekben fo-
galmaztak meg – kötelező jelleggel!

– Ezek szerint ennek a vizsgálatnak az 
elvégzését csak a kezelő-, vagy háziorvos 
kérheti a specialistától?

– Szó sincs róla! Ha valaki, aki aktív éle-
tet él, és úgy érzi, hogy bizonyos tünetek 
arra utalnak, hogy nagyobb figyelmet kell 
fordítania magára például fizikai teljesítő 
képessége objektív leméréséhez, vagy eset-
leges koszorúér-betegsége diagnosztizálá-
sához, vagy elvetéséhez, akkor nyugodtan 
forduljon szakorvoshoz. Meg kell azon-

ban azt is jegyezni, hogy ennek a vizsgá-
latnak a panaszmentes fiatal egyének szű-
rővizsgálatai során történő „rutin-szerű” 
alkalmazása nem indokolt. Saját gyakorla-
tomban is előfordult, hogy jó kondícióban 
lévő, szűrővizsgálatra jelentkező beteget 
eltanácsoltam ettől, mivel minden meg-
előző vizsgálata azt erősítette: egészséges, 
mint a makk! A férfiaknak – panaszmen-
tességük esetén – szűrési céllal 40., nők-
nek az 50. életévük után célszerű ennek 
aláveti magukat.

– Milyen betegségek esetében nem java-
solt a terheléses EkG vizsgálat? 

– Amikor a beteg teljesítőképessége erő-
sen beszűkült. Ez lehet például a koszorú-
ér elzáródása, vagy jelentős fokú szűkülete 
következményeként bekövetkezett infark-
tus, esetleg egy nem kezelt, panaszokat 
okozó szívelégtelenség, vagy heveny szív-
izom, vagy szívburokgyulladás. Ugyan-
ilyen korlátot jelenthet a súlyos hipertó-
nia, de még inkább a mentális, vagy fizi-
kai deficit, amely a terheléses vizsgálatot 
nem teszi lehetővé. Ilyenkor alkalmazzuk 
a funkcionális kapacitás mérésére a szív-
izom scintigrafiás vizsgálatot, vagy rit-
kábban 6 perces sétatesztet. 

– Hogyan történik a terheléses EkG vizs-
gálat?

–Ma már szinte kizárólag izotóniás, di-
namikus terhelést alkalmazunk a vizsgá-
lat során. Két módja terjedt el: az elekt-
romos meghajtású járószőnyeg, vagy ke-
rékpár alkalmazásával. Mindkét esetben 
bemelegítéssel kezdjük és levezetéssel fe-

jezzük be a vizsgálatot. Ezt igyekszünk a 
vizsgált személy által elviselt legnagyobb 
terhelési szintig folytatni, az életkornak 
megfelelő maximális szívfrekvencia eléré-
séig, amelyet úgy határozunk meg, hogy  
220-ból kivonjuk a páciens életkorát. Ak-
kor lesz értékelhető a vizsgálat, ha a beteg 
a maximális szívfrekvencia 80-85 %-át el-
érte.  Amennyiben viszont a terhelés nö-
vekedésére az illető szervezete a szisztolés 
vérnyomás 10 %-ot meghaladó csökkené-
sével reagál, vagy a beteg kifárad, rosszul 
lesz, vagy nem kívánja folytatni a tesz-
tet, be kell fejezni a vizsgálatot. A hatá-
sok – ellenhatások előzetes mérlegelésével, 
a terhelés során a beteg gondos észlelésé-
vel a vizsgálat kockázata alacsony. Repre-
zentatív felmérések igazolják: 2500 esetből 
1 alkalommal fordult elő komolyabb szö-
vődmény. Nos, azt az egyet is igyekszünk 
megelőzni.

rVosi roVat
szívpanaszok vizsgálata  (4. rész)

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

egy hónapja ezeken a hasábokon lezártuk a szívpanaszok vizsgálatát, azonban az olvasók nem! többen szóvá 
tették, hogy a terheléses ekg-ról írtak újabb kérdéseket vetettek fel, így arra kértük,  Dr. metz edit  angiológus, 
belgyógyász, kardiológus szakorvost, a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját: részleteseb-
ben is mondja el, mit tudhatunk a terheléses ekg vizsgálatról?

Szivárvány Trade 2005 Kft.

Függönybolt Dunakeszin

Felmérés – varrás – felszerelés

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

Igény szerint lakberendezési szaktanácsadás. 
Egyedi bútorok tervezése, gyártása!

Szt. István út 30., a Keczán Bútorházban
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13-ig · Telefon: +36-30-539-4191

Terheléses EKGKecskeméthy Géza: Menekülő utak építése csökkentheti a forgalmi dugókat
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Annak ellenére, hogy Magyaror-
szág 2004. óta tagja az Uniónak, 
még mindig ingoványos terep-
ként kezeljük a témával kapcso-

latosan felmerülő kérdéseket. A tagállami-
sággal járó lehetőségeket bár már egyre job-
ban kommunikálják, és számos informáci-
ós portál nyújt segítségét az eligazodásban, 
az utca embere ettől függetlenül mind a 
mai napig bizonytalanul mozog az EU ál-
tal nyújtott lehetőségek körében. A szövet-
ség alapvető feladata, hogy globalizált vi-
lágunkban érvényt szerezzen az európai 
polgárok érdekeinek, illetve békét, jólétet 
és stabilitást nyújtson. Európa, a több ezer 
éves történelem, a gazdag és sokféle kultu-
rális örökség és a világ talán legszebb tájai-
nak földrésze – sok-sok felfedeznivalót tar-
togat az utazó számára, és mindezt meg-
könnyíti az EU rendszere.

Ma már útlevél- és csomagellenőrzés nél-
kül lehet átkelni az EU belső határainak 
többségén, így nyugati szomszédainkhoz is 
gyorsabb út vezet a Schengeni egyezmény-
nek köszönhetően.

Azáltal, hogy megnyíltak a határok, el-
vileg a munkavállalók is szabadabban, 
a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő-
en − diszkrimináció- és korlátozásmente-
sen dolgozhatnak a tagállamok valamelyik-
ében. A gyakorlatban azonban számos or-
szág átmeneti mentességet kért, hiszen tar-
tottak attól, hogy a hazájukba áramló olcsó 
munkaerő megnehezíti az otthoni munka-
keresők helyzetét, illetve átmeneti munka-
erő-piaci zűrzavart okoznak. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet mun-
kát vállalni az adott országban, hanem azt, 
hogy ehhez engedélyre van szükség, melyet 
a munkaerőpiac vizsgálatát követően ad-
nak ki. Ilyen ország például a szomszédos 
Ausztria. Nyugati szomszédunk jóval ko-
rábbi, 1995. január 1-jei csatlakozása (ekkor 
csatlakozott az EU-hoz Svédország és Finn-
ország is)jól érezhető az országon.  Az euró-
pai szellemiséggel és kulturáltsággal min-
dig is rendelkező osztrákok fejlett piacgaz-
dasággal, magas életszínvonallal rendel-

keznek, amit a nagy szolgáltatási-, szilárd 
ipari-, és kicsi de nagyon fejlett agrárszek-
tornak, pezsgő turisztikai forgalomnak kö-
szönhetnek. A gasztronómiai élvezetekhez, 
a szépséghez és a kultúrához való vonzó-
dás például mindig is nagy hajtóerővel bírt 
Ausztriában.

történelmi áttekintés
Ausztria történelme, akárcsak a legtöbb eu-
rópai államé, rendkívül változatos és sok-
színű. Ennek ellenére egyes tipikusan oszt-
rák elemek és sajátosságok évszázadokon 
keresztül fennmaradtak. A mai Ausztria te-
rülete, a Duna és az Alpok termékeny ta-
lajú völgyei már a késői kőkorban benépe-
sültek (kb. i. e. 8000-től). A kelta korban (i. 
e. 800-től 400-ig) jött létre az első király-
ság, a Noricum, amelyek települései első-
sorban a sóbányászatnak és a sóval törté-
nő kereskedelemnek köszönhették gazdag-
ságukat. Időszámításunk kezdetén a róma-
iak meghódították az ország nagy részét, 
városokat hoztak létre és utakat építettek. 
A népvándorlás beindulásával megszűnt a 
római befolyás a Duna menti országokban. 
A frank uralkodó Nagy Károly a 800-
as években határvédő vonalat ho-
zott létre a mai Alsó-Ausztria te-
rületén, hogy a keletről származó 
szlávok és avarok további előre-
nyomulását megakadályoz-
za. Egy 996-os okiraton 
szerepel az „Ostarrichi” 
név, amelyből később 
az „Österreich” kiala-
kult. A Habsburg-ház 
első uralkodójaként I. Ru-
dolf király került hatalomra. 
A család ezt követően csak-
nem 650 éven keresztül 
irányította az ország tör-
ténelmét. A Habsburgok 
idején az ország nagy-
hatalommá nőtte ki ma-
gát, 1452-ben pedig III. 
Frigyes uralkodása idején csá-
szársággá vált. Az ügyes házaso-

dási politikájuknak köszönhetően a Habs-
burgok a XV. században megszerzik a befo-
lyást Franciaország felett és Spanyolország 
királyává is válnak, amivel a tengerentúlon 
alapított gyarmatok is az irányításuk alá ke-
rülnek.  A török veszély elmúlásával kezde-
tét vette a művészet és kultúra addig nem 
látott mértékű felvirágzása. Ekkor keletkez-
tek az olyan pompázatos építmények, mint 
a Schönbrunni kastély (ma a világörökség 
része) vagy a salzburgi dóm. Mária Teré-
zia uralkodása alatt (1717–1780) mélyreha-
tó reformok kezdődtek az állam valameny-
nyi területén, amelyeket fia, II. József her-
ceg (1741–1790) egy felvilágosult, liberá-
lis monarchia keretén belül folytatott. Az 
1789-es francia forradalommal és Napóleon 
hatalomhoz jutásával sok minden megvál-
tozik: a sokk, amelyet a forradalom jelen-
tett Európa nemesi házai számára Ausztri-
ában arra készteti I. Ferenc császárt és kan-
cellárját Metternichet, hogy korlátozzák a 
polgári szabadságot és cenzúrát vezessenek 
be. A polgárság ekkor visszavonul otthona 
négy fala közé: kezdetét veszi a biedermei-
er kor. A polgári házak szalonjaiban talál-

koznak egymással az emberek szűk kör-
ben, de a művészet ápolására továbbra 
is komoly hangsúlyt fektetnek. Festők, 
mint Ferdinand Georg Waldmüller 
és Friedrich Gauermann, zeneszer-

zők, mint Franz Schubert és költők, mint 
Adalbert Stifter, Ferdinand Raimund 

vagy Franz Grillparzer kerülnek a 
figyelem középpontjába.  A kor-
szak végén ismét egy forradalom 
áll: 1848-ban a polgárság fellá-
zad I. Ferenc ellen. Ezt követően 
I. Ferenc József veszi át a hatal-
mat, aki feleségével Erzsébet-
tel, a legendás „Sisivel” mind 
a mai napig jelentős mérték-

ben meghatározza az osztrák csá-
szárságról alkotott képet. Ural-
kodása alatt pompázatos építmé-
nyek egész sora keletkezik Bécs-

ben, amelynek köszönhetően a város 
jelentős közép-európai metropolisz-

    BArANGoló - 
Fedezzük fel Európát együtt!
2003. április 12-én mAgyArország európAi unióhoz vAló csAtlAkozását Az állAmpolgárok 
83,76%-A támogAttA. ezzel igent mondtunk egy olyAn rendszer támogAtásárA, Amely biztosítjA 
Az olyAn közös európAi értékeket, mint A fenntArthAtó fejlődés és Az egészséges környezet,  
Az emberi jogok tisztelete és A szociális piAcgAzdAság. A baraNGoló rovat elindításAkor 
Azt Az áltAlános igényt tArtottuk szem előtt, hogy minél részletesebben bemutAssuk  
Az eu tAgállAmAit, Az országok jellegzetességeit. 
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szá, és egy sok népet magába olvasztó, Ma-
gyarországra, Észak-Olaszországra és Dél-
kelet-Európára is kiterjedő állam központ-
jává válik. A keringőkirály Johann Strauß 
világraszóló sikereket arat. Sigmund Fre-
ud kifejleszti a pszichoanalízist. Az 1900-
as években a bécsi szecesszió egyedülálló 
műveket eredményez: a festők, mint Gustav 
Klimt és Egon Schiele legalább úgy lenyű-
gözik az embereket, mint az építészek Otto 
Wagner és Adolf Loos.

A soknemzetiségű államban a feszültsé-
gek 1914-ben, az osztrák trónörökös Ferenc 
Ferdinánd szarajevói merényletében csúcso-
sodnak ki, amely egyben az első világháború 
kiváltó oka is. Ferenc József császár 1916-ban 
meghal, Ausztria pedig a háborút követően 
1918-ban köztársasággá válik. A rendkívül 
nehéz gazdasági helyzet, valamint a keresz-
tényszocialisták és a szociáldemokraták kö-
zötti politikai ellentétek jellemzik ezt az idő-
szakot, amelynek lezárását az 1934 február-
jában kitörő polgárháború vet véget.  1938. 
március 12-én a német hadsereg bevonul 
Ausztriába és az országot beolvasztják Adolf 
Hitler nemzeti szocialista Német Birodal-
mába. A második világháború végét köve-
tően 1945-ben újra létrejön az Osztrák Köz-
társaság, de egy évtizeden keresztül még a 
győztes hatalmak, Nagy-Britannia, Francia-
ország, USA és Szovjetunió katonai felügye-
lete alatt marad.  A szövetségesek és Ausztria 
között született békeszerződés 1955. május 
15-i aláírásával és az „állandó semlegesség” 
kinyilvánításával Ausztria újra függetlenné 
válik. A keleti blokkot elzáró „vasfüggöny” 
határán található ország gyorsan a kelet és 
nyugat közötti forgóponttá válik. A magyar-
országi 1956-os felkelést és az 1968-as prágai 

tavaszt követően Ausztria menedéket nyújt 
a menekülteknek. Nem sokkal ezt követő-
en nemzetközi szervezetek (UNO, OPEC) 
székhelyévé, valamint jelentős konferenciák 
és csúcstalálkozók helyszínévé válik. A vas-
függöny 1989/1990-ben hullik le, majd 1995-
ben Ausztria belép az Európai Unióba.

AusztriA tArtományAi 
és fővárosAi

Burgenland (őrvidék) − Ausztria Ma-
gyarországgal határos tartománya. Székhe-
lye Eisenstadt (Kismarton). Joseph Haydn is 
sokat dolgozott itt. Burgenland az aktív pi-
henést kedvelők közkedvelt célpontja. 

Karintia − A hegyvidékeiről és tavairól ne-
vezetes Karintia Ausztria legdélebben fek-
vő tartománya, melynek fővárosa Klagen-

furt. Lakosainak többsége német anyanyel-
vű. A Wörthi-tó, mely nyáron igen sok turis-
tát vonz, Klagenfurttól nyugatra található. A 
hegyek valamint az alpesi tájak is igen nép-
szerűek a turisták körében, télen a legnép-
szerűbb síközpontok Bad Kelinkirchheim, 
Nassfeld, Innerkrems és Gerlitzen.

Alsó-Ausztria − A tartomány, melynek 
székhelye Sankt Pölten, Ausztria északke-
leti részén található. A turisták leginkább a 
Mustnegyedet, valamint a nagyobb kultu-
rális központokat látogatják. Alsó-Auszt-
ria fő vonzereje a rengeteg kolostor, kastély, 
múzeum, kiállítás, szabadtéri színpad, ren-
dezvény valamint fesztivál.

Felső-Ausztria − Ausztria északi részén, a 
Duna-völgyben található, fővárosa Linz. A 
titokzatos erdők, tiszta tavak, patakok, zöld 
mezők, gyógyvizek és hegyek tartománya. 
Felső-Ausztriában található a Kalkalpen 
Nemzeti Park és a Rechbergi Nemzeti Park. 
A vidék kedvez a kalandsportokat, gyalo-
gos- valamint kerékpártúrákat kedvelő tu-
ristáknak. A tartomány büszkélkedhet 
Ausztria legnagyobb és legtisztább tavával, 
a 170 m mély Atterseevel.

Salzburg − Ausztria egyik legkisebb tar-
tománya, fővárosa Salzburg. Az Alpok 
északi részén található. A tartomány szá-
mos programlehetőséget kínál az ideláto-
gató turistáknak. Itt található például az 
Eisriesenwelt, Európa legnagyobb jégbar-
langja, a Krimmli-vízesés és számos sóbá-
nya. Ausztria két világhírű gyógyfürdő-
je, Bad Gasteinban és Bad Hofgasteinban 
várja a kikapcsolódni vágyókat. Télen ren-
geteg síparadicsom közül válogathatnak az 
érdeklődők. A várost Mozartstadtnak (Mo-
zart városnak) is nevezik. A híres zeneszer-

Bécs - Práter

salzburg óvárosa
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észrevételét, véleményét a  
barangolo.eu@gmail.com  
címre várom.

ző Salzburgban, Ausztria egyik legöregebb 
városában született és élete felét itt is élte 
le. Stájerország − Ausztria dél-keleti részén 
található, székhelye Graz. A tartományt 
három jelentős folyó szeli át, ezek: az Enns, 
a Mura és a Rába. Graz négy egyetemével 
Ausztria egyik legfontosabb egyetemvá-
rosa. A várost a Mura-folyó szeli ketté, há-
rom oldalról pedig hegyek veszik körbe. 
2003-ban Európa kulturális fővárosa volt, 
Óvárosa pedig az UNESCO Világörökség 
része. Graz látnivalóinak túlnyomó több-
sége az Óvárosban található. 

Tirol − Ausztria nyugati részén találha-
tó, fővárosa Innsbruck. Tirol 4 része kö-
zül Ausztriában található Észak- és Ke-
let-Tirol. Ebben a tartományban találha-
tó Ausztria egyik legmagasabb hegye a 
Grossglockner. A tartományban találha-
tók Ausztria legjobb síparadicsomai,mint 
pl. Kitzbühel, Wilder Kaiser, Ischgl és 
Szt. Anton. Síelésen kívül kerékpár- vala-
mint gyalogtúrákat szervezhetünk a he-
gyekben. Innsbruck Ausztria ötödik leg-
nagyobb városa. 1964-ben és 1976-ban 
itt rendezték mag a téli olimpiai játéko-
kat. Városközpontjában érdemes megláto-
gatni a Hofburgot, az Ambras kastélyt, az 
Ottoburgot és a Wilten bazilikát. A 2000m 
magas Seegrube-hoz mindenképp érde-
mes kirándulást szervezni, mert fentről té-
len és nyáron egyaránt gyönyörű panorá-
ma tárul elénk. 

Vorarlberg − Vorarlberg Ausztria leg-
nyugatibb és második legkisebb tartomá-
nya. Nyugaton Svájccal és Liechtenstein-
nel, északon pedig Németországgal hatá-
ros. Fővárosa Bregenz.

Bécs  − Ausztria legkisebb tartománya és 
egyben fővárosa, nemzetközi kongresszu-
si- és vásárváros, valamint az ország poli-
tikai és kulturális központja. A város a Bé-
csi-medencében található, a Duna szeli ket-

té. Bécsnek 23 kerülete van, melyek közül 
az 1. kerület nagy része maga az Óváros. 
Történelmi és művészeti értékeinek kö-
szönhetően kedvelt turistacélpont. A város 
jelképe a 97 m magas Szt. István székes-
egyház (Stephansdom). A kb. 4 km hosz-
szú Ringen romantikus, neoklasszicista, 
neoreneszánsz valamint eklektikus épü-
leteket csodálhatunk meg. A Hősök terén 
(Heldenplatz) találjuk a 18 épületrészből 
álló Hofburgot. Mivel Bécs a zene városa, 
rengeteg koncertet, operát, operettet mu-
tatnak be évente az Állami Operaházban 
(Staatsoper), a Népszínházban (Volksoper), 
a Konzerthaus és a Musikverein intézmé-
nyeiben. Azok, akik Bécs képzőművészeti 
alkotásaira kíváncsiak, rengeteg galéria és 
múzeum közül válogathatnak, mint pl. az 
Albertina, a Művészettörténeti Múzeum 
(Kunsthistorisches Museum), a Természet-
tudományi Múzeum (Naturhistorisches 
Museum), a Belvedere, a Leopold Múze-
um. A városban rengeteg park és kert kí-
nál kikapcsolódási lehetőséget: Stadtpark, 
a Burggarten, a Volksgarten (a Hofburg 
része), a Schloßpark a Belvedere palotánál, 
a Donaupark, a Schönbrunni Kastélypark, 

a Prater, az Augarten és a Rathauspark a 
Városházánál. Bécs észak-nyugati, zöld-
övezeti része (Döbling) a szőlőtermesztés-
ről és borospincéiről (heurige) híres. Ér-
demes egy kirándulást tenni erre a vidék-
re is. A bécsi kultúra másik különlegessége 
a rengeteg kávéház, ahol finomabbnál fi-
nomabb kávékülönlegességeket kóstolha-
tunk meg. A Mariahilfer Strasse rengeteg 
kávézójával, éttermével és üzleteivel a vá-
ros fő bevásárlóutcája.

gAsztronómiA:  
Az osztrák konyhA

Az osztrák konyha remekeit magyar 
szemmel az Osztrák-Magyar Monarchia 
alatti hosszú együttélésnek köszönhe-
tően szinte hazainak érezzük. A Sacher-
torta, az aranysárga Bécsiszelet, a Mo-
zart golyó, vagy a Császármorzsa halla-
tán mind egyre gondolunk: ezek bizony 
az osztrák konyha ikonikus finomságai. 
Hozzánk hasonlóan szeretik a jóízű, tar-
talmas leveseket − az ebéd az osztrákok 
számára sem lehet igazi, ha nem adnak 
hozzá gőzölgő húslevest grízgaluskával, 
májgombóccal. Osztrák szomszédaink ki-
váló minőségű hentesárukkal rendelkez-
nek − pácolt sonkák, virslifélék és egyéb 
töltelékes áruk −, melyeket reggelire vagy 
napközbeni étkezésekre fogyasztanak.  
Az Alpokból alázúduló kristálytiszta vízű 
hegyi patakok rendkívül gazdagok piszt-
rángban, ezért sok halételük készül ebből, 
de kedvelik a fogast is, valamint számos 
tengeri halat, rákot, kagylót is importál-
nak. Ausztriában egy jó ebéd vagy vacsora 
elképzelhetetlen tészta nélkül. A könnyű 
kelt tésztából készült briós, vagy kuglóf 
osztrák készítmények, de megtalálhatók 
a cseh gyümölcsízes gombócok, fánkok is. 
Salzburg különlegessége a salzburgi galus-
ka, kitűnő a stíriai metélt, de készítenek ré-
teseket − elsősorban almás rétest, de szíve-
sen fogyasztják meggyel, mákkal vagy ká-
posztával töltve is.

Vetési Zsófia

schönbrunni kastély

Innsbruck



Immáron tizenötödik alka-
lommal került megrende-
zésre a Szent István Álta-
lános Iskola jótékonysági 

bálja, amelyet a szülői közösség 
idén a tavasz jegyében szervezett 
meg. A bált Eich László megbí-
zott igazgató és Mittli Adrienne, 
a szülői közösség elnöke nyitot-
ta meg.

Az igazgató úr beszédének ele-
jén a természet és az iskola meg-
újulása közötti párhuzamot 
hangsúlyozta, melyet Nagy Lász-
ló Gyöngyszoknya című verséből 
vett idézettel támasztott alá. Ezek 
után a következőképpen folytat-

ta gondolatait: „Sokan vagyunk 
ebben a teremben, akik már na-
gyon várták a tavaszt. Akik mé-
lyen hittek abban, hogy a meg-
kezdett munkát előbb utóbb sar-
jadással hálálja meg a jövendő. 
Akik a megfelelő pillanatban 
nem voltak restek fáradozni a kö-
zös ügyekért; nehézségeket, csa-
tákat vállalni és a megfelelő idő-
pontban okos kompromisszumo-
kat kötni azért, hogy az elvetett 
mag végre kihajtson. Úgy gondo-
lom, ha nyitott szemmel járunk, 
észrevehetjük, hogy a tavasz első 
jelei már jól láthatók. Az össze-
fogás, az együtt, egymásért való 
tenni akarás végre meghozta a 
várva várt rügyfakadást.” 

Végül köszönetet mondott 
mindazoknak, akik az iskoláért 

tevékenykedtek az elmúlt idő-
szakban, és kifejezte reményét 
az iskola további fejlődése iránt: 
„Bízom abban, hogy ez a tavasz 
egy hosszabb távú virágzásnak 
és egy gyümölcsöző nyárnak a 
zálogát rejti magában, és hogy 
e családias, baráti légkörű isko-
la az Önökkel való együttműkö-
dés révén – a költő szavait idéz-
ve – hamarosan „egeket fog zen-
díteni”.

Ezek után Mittli Adrienne a 
szülői közösség nevében köszön-
tötte a jótékonysági bál díszven-
dégeit, az önkormányzat képvi-
seletében megjelent Dióssi Csaba 
alpolgármester urat és a bál fő-
védnökét, az iskoláért fáradha-
tatlanul tevékenykedő Kliment 
Géza képviselő urat. Az elnök 
asszony beszédében köszönetet 
mondott a szponzoroknak, akik 
támogatásokkal járultak hozzá a 
bál sikeréhez, és kifejezte abbéli 
reményét, hogy a korábbiaknál 
is élvezetesebb műsort fog látni 
a közönség.

A megnyitó után negyed 
nyolckor vette kezdetét a jóté-
konysági bál táncos, zenés prog-
ramja, ami valóban színpom-
pásra sikeredett. Először a 8. 
évfolyamos tanulók nyitótán-
cára került sor, melyet Juhász 
Terézia énektanár tanított be. 
Az Anasztázia című film zené-
jére készített bécsi keringő kore-
ográfia nagy sikert aratott mind 
a báli vendégek, mind a nyolca-
dikos tanulók szülei körében. A 
nyitótánc után következett a bál 
első sztárvendége, Madár Ve-
ronika színművésznő. A TV2 
„Jóban Rosszban” című soro-
zatának szereplője partnerével 
együtt húszperces sláger össze-
állítással kápráztatta el a vendé-
geket, amit a hallgatóság joggal 
honorált vastapssal.

A szórakoztató program leg-
vidámabb és legfelejthetetlenebb 
percei azonban csak ezután kö-
vetkeztek. Ekkor lépett ugyanis 
színre a „Magic Mothers” néven 
ismert szülői tánckar, és az isko-
la pedagógusaiból álló alkalmi 
folklórkör. A vörös-fekete ru-
hákba öltözött „Magic Mothers” 
fergeteges cha-cha-cha tánccal 
teremtett hamisítatlan dél-ame-
rikai hangulatot a teremben, 
amit a tanári kar humoros ele-
mekben bővelkedő népi tánca és 
kamu-verbunkja még tovább fo-
kozott. A szereplők a nézők han-
gos tapsvihara közben vonultak 
le a színpadról, hogy átadják he-
lyüket a Szárnyaskerék Étterem 
által készített és felszolgált va-
csorának.

A háromféle menü közül kivá-
lasztott, ízletes étel elfogyasztása 
után a bálozók birtokba vették a 
táncparkettet. A Szelepcsényi 
Ferenc és csapata által szolgál-
tatott zene a hozzá kapcsolódó 
professzionális hang- és fényef-
fektusok segítségével hamar iga-
zi házibuli hangulatot teremtett, 
amit az est második sztárvendé-
ge is örömmel kihasznált. A fél 
tízkor megérkező Szűcs Judith 
táncdalénekesnő ugyanis a re-

mek hangulatot látva a táncpar-
kettre lépett, és a bálozók kö-
zött, velük együtt táncolva éne-
kelte el közismert slágereit.

A félórás koncertet követően 
az est további részében tombola-
húzásra került sor, ahol gazdára 
talált a sok-sok – cég és magán-
személy által felajánlott – értékes 
nyeremény. Ezt követően éjfél-
kor meglepetésként ismét szín-
padra lépett a „Magic Mothers”, 
akik egy fergeteges „Szent István 
pom-pon tánccal” kápráztatták 
el a közönséget. A résztvevők kö-
zül ezután sokan hazatértek pi-
henni, azonban a legkitartóbb 
50-60 fő hajnali fél négyig ropta 
a táncot a teremben.

A visszajelzések alapján el-
mondhatjuk, hogy a lelkes és 
körültekintő szülői szervezés-
nek köszönhetően a jótékony-
sági bál a Szent István Általános 
Iskolában idén páratlanul jól si-
került. A szervezők ígérik, hogy 
jövőre még ezt is megpróbálják 
majd túlszárnyalni. Reméljük, 
sikerülni fog! A mostani jóté-
konysági bálon befolyt összeget 
a szülői közösség az iskola be-
rendezési tárgyainak fejleszté-
sére, technikai eszközparkjának 
korszerűsítésére ajánlja fel.

Tavaszköszöntő Bál
Szülői jótékonysági bál a Szent István Általános Iskolában

A szent istván áltAlános iskolA szülői közössége 2010. április 10-én rendezte meg hAgyományos 
jótékonysági bálját. A kiemelkedően jó hAngulAtú rendezvény sikeréhez A két sztárvendég, 
szűCs JuDith táncdAlénekes és mAdár veronikA színművész műsorán kívül A szülők és A tAná-
rok meglepetés táncA is hozzájárult. A jótékonysági bált több közéleti személyiség is megtisztel-
te részvételével.

A 8. osztályos tanulók keringője

A bál megnyitója
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KErtBarát

- Eljött az ideje a tavaszi kertészkedés-
nek. Sok szakembernek az a véleménye, 
hogy a kert lelke a szép gyep. Mikor és mi-
ként érdemes nekiállni a füvesítésnek?

- Ha új füvet akarunk telepíteni, akkor 
annak most van itt az ideje. A tervezett fü-
ves területről, első lépésben minden zöld 
növényt el kell távolítanunk. A talajt felás-
suk, tápanyaggal feltöltjük, asztallap sima-
ságúra eldolgozzuk, olyan keményre, hogy 
ne süppedjen bele a lábunk. Vetés után a 
magokat a talajba hengereljük (döngöljük, 
tapossuk), és ezt követően a magok csírá-
zásáig folyamatosan öntözzük. Ha csupán 
egyszer is kiszárad, akkor minden mun-
kánk hiábavaló volt.

- a későbbi szép pázsitunk alapja, 
hogy a vetésnél megfelelő fűmagot vásá-
roljunk. Ön melyiket ajánlja?

- A pázsit keverékek elsősorban kes-
kenylevelű és bokros növekedésű fűfajok-
ból állnak. Például: tippanokból (cérna-
tippan, tarackos tippan) és csenkeszek-
ből (vörös csenkesz, magyar csenkesz, ve-

resnadrág csenkesz). A pázsit szinte csak a 
szemnek való. Nem tűri a taposást, a tar-
tósan igénybevett részek rövid idő alatt ki-
kopnak. Rendszeres nyírást igényel, ala-
csony tarlóval, mert így lesz szőnyegsze-
rű. A pázsit nem viseli el, ha elhanyagol-
ják, nem nyírják, és nem öntözik.

- a legtöbb kerttulajdonos azonban 
nemcsak gyönyörködni szeretne a füves 
területben, hanem használni is akarja…

- A taposást, és az esetleges átmeneti el-
hanyagolást bíró zöld felület, szélesebb le-
velű fűfajokból, elsősorban perjékből áll. 
Gyorsan nő, hamarabb lesz összefüggő, 
előnye még, hogy rejtve maradnak benne 
a gyomfüvek (ujjas muhar, egynyári per-
je, tarackbúza). Szinte mindegyik fűmag-
keverékben található angol perje, amely 
úgynevezett védőfű. Gyorsan nő és bokro-
sodik, óvja a többi, lassabban fejlődő fű-
fajt. A réti perje nagyon értékes, kifejlett 
korában sűrűn fedő fűfaj. Nem szereti a 
rövidre nyírást, ezért a pázsitkeverékek-
be csak keveset tesznek magjából. A vö-

rös csenkeszt kiváló szárazságtűrése miatt 
keverik a pázsitkeverékekbe. Jól bokroso-
dik, de nem olyan tartós, mint a réti per-
je. Hátránya, hogy nyírás után a levelek a 
vágási felületen beszáradnak, megsárgul-
nak. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
minél több fűfaj van egy keverékben, an-
nál nagyobb a veszélye annak, hogy az 
erősebb növekedésűek elnyomják a gyen-
gébbeket. Lehetőleg olyan fűmagot vásá-
roljunk, amelyikben nem túl nagy az an-
gol perje aránya, vagy valamilyen más faj-
jal közel egyenlő arányban van jelen, mert 
a hazai, nagy légszárazságú nyarakat ke-
vésbé bírja, gyakorta elsárgul, még rend-
szeres öntözés esetén is. 

- a mai rohanó világunkban egysze-
rűbbnek tűnik, ha valaki gyepszőnyeget 
rak le a kertjében. Milyen előnye, illetve 
hátránya van ennek a módszernek, ha ezt 
az utat választjuk?

- Sok esetben nincs idő arra, hogy he-
teket, hónapokat várjunk, amíg az új tele-
pítésű fűmagból a kívánt sűrűségű pázsit 

a pázsit a kert lelke
A kerttel rendelkező legtöbb ember álmA A smArAgdzöld színű, perzsAszőnyeg hAtású pázsit. 
ennek AlApjA: A jól megválAsztott fűmAgkeverék, A rendszeres öntözés, és A heti kétszeri nyírás. 
hogy milyen szép lesz A fű A kertben? ezt elsősorbAn A fűmAgkeverék fAjtAösszetétele hAtározzA 
meg – állítjA bozsik gAzdA – bozsiK József –, Az mr1 mezőgAzdAsági szAkértője, műsorkészítője.

Most alapozhatjuk meg, milyen lesz a gyepünk egész évben
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kialakul. A gyepszőnyeg segítségével rö-
vid idő alatt teljes értékű gyepet hozha-
tunk létre. Viszont azt tudnunk kell, hogy 
a gyepszőnyeg drága: akciós áron ezerkét-
száz forint egy négyzetméter, de ehhez jön 
a lerakás költsége, amely négyzetméterre 
vetítve legalább ötszáz forint. Ugyanakkor 
a kertbarát másfél év munkáját, tápanya-
gát és növényvédő szerét takaríthatja meg. 
A gyep ápolását egy fejlett gyepen kezdhe-
ti meg. A gyepszőnyegfektetést tanácsos 
szakemberre bízni, aki a megfelelő szak-
mai ismeretekkel és gyakorlattal rendel-
kezik, hiszen a gyepszőnyeg élőlény, ezért 

rendkívül fontos a gondos szállítás, a szak-
szerű azonnali lerakás, belocsolás!

- Mire figyeljen oda az, aki önmaga 
vállalkozik gyepszőnyege lerakására?

- A gyepszőnyeg fektetéséhez, feltét-
lenül alkalmazzuk a 8-10 hét hatástarta-
mú úgynevezett indító műtrágya kombi-
nációk egyikét, amelyik nagyban elősegí-
ti a gyors legyökeresedést. Nagyon fontos, 
hogy a gyepszőnyeg lerakása után a felü-
letet átlósan hengereljük le, így a gyepsző-
nyeg és a talaj közötti esetleges űrt meg-
szüntetjük. A gyökerek nem növekednek a 
levegőben, ezért ez kulcsfontosságú tech-
nológiai elem! A fektetés alatt és után fon-
tos az egyenletes vízellátás, vagyis a négy-
zetméterenkénti 25 liter víz kijuttatása. 
A lefektetés után három héten keresztül, 
négyzetméterenként legalább napi öt liter 
vizet kapjon a gyep. Az első vágás akkor 
történjen, amikor a fű elérte a hat centit, 
és maximum egyharmadát szabad levág-
ni. A vágási magasság 4 centi alá ne men-
jen. Évente legalább háromszor, az időjá-
rástól függően márciusban, júniusban és 
augusztusban adagoljunk hosszú hatás-
tartamú gyeptrágyát.

B. M. L.

• Árnyéktűrő fűmagkeverék: 30% 
felemás levelű csenkesz, 70% Vörös 
csenkesz. fás, árnyékos területű ker-
tek füvesítésére ajánlják ezt a fűmag-
keveréket.
• nyírást ritkán igénylő fűmag-
keverék: 25% Cérna tippan, 25% 
réti perje, 50% Vörös csenkesz. az 
ebben lévő fűfajok gyönyörű, de las-
san növő dús, sűrű állományt alkot-
nak, ezért elegendő a kevesebb szá-
mú fűnyírás is.
• szárazságtűrő fűmagkeverék: 
20% angolperje, 20% Juh csenkesz, 
20% Nádképű csenkesz, 40% Vö-
rös csenkesz. az öntözést meghálál-
ja, de nem igényli a túl gyakori gon-
dozást, a helyi talajhoz és éghajlati 
viszonyokhoz legjobban alkalmaz-
kodik.
• taposást tűrő fűmagkeverék: 
10% réti perje, 20% felemás levelű 
csenkesz, 35% angolperje, 35% Vö-
rös csenkesz. sokat használt kertek, 
udvarok füvesítésére ajánlják, erős 
gyökérzetű, sokat bíró füvek alkotják 
ezt a kombinációt.

speciális
fűkeverékek

• az egyenetlen tápanyagellátás 
tigriscsíkossá változtatja az egyenle-
tes zöld színt. Érdemes ezért vízben 
feloldani a tápanyagot, és a locsoló 
vízzel együtt kijuttatni.
• minél több fűfajból áll egy keve-
rék, annál nagyobb a „csomósodás” 
veszélye, hiszen az erősek elnyom-
ják a gyengéket.

• a tavaszi első vágást akkor végez-
zük, amikor a fű elérte a hat centis ma-
gasságot. Négy centinél ne vágjuk rö-
videbbre, de hat centinél ne hagy-
juk magasabbra. a rendszeres vágás 
bársonyossá teszi a zöld felületet.
• a gombabetegségek a füvet sem 
kímélik. az első számú közellenség 
a fuzárium, amely ellen permetezni 
kell. a réz-szulfát hatóanyag megfé-
kezi a népi megnevezéssel élve, „ta-
konygomba” elszaporodását is, ami-
kor nyálkás baktériumos, zuzmós fol-
tok alakulnak ki, és a lépések alatt a 
fű, szinte ropog.
• Gyakran a kétszikű növények átve-
szik a hatalmat a területen a füvektől. 
a kétszikűek ellen megoldást adhat-
nak a szuper szelektív gyomirtó sze-
rek, amelyek a kétszikűeket kipusztít-
ják, ám az egyszikűeket nem bántják.

Jó tanácsok
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Támogatott 
OKJ-s  

képzések
   kéz-, lábápoló, 

műkörömépítő
  fodrász
  kozmetikus 
  masszőr

+36-70/533-6379
www.fodraszoktatas.hu

Keleti és nyugati 
típusú  
masszázsfajták
(test, talp, 
fogyasztó, thai, 
indiai olajos)

MASSZoRKÉPZÉS
indul uniós bizonyítvánnyal április 

végén Dunakeszin és Vácott

Trend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06

Érdeklődni:
+36-20-9762-111

Részletfizetés!

Okleveles  
babysitter képzés Vácott, 

munkalehetőséggel a 
Dunakanyar legnagyobb 

hálózatában. 
T.: +36-20-566-5047

megnyitottunk!

nyitva:
H–P: 10h–18h,  Szo: 9h–12h

Tel.: +36-20/464-8305

eroTika
bolT

szerelmi
éleT

kellékei
18

2120 Dunakeszi, Iskola utcai Üzletsor

• CnC-gépkezelői végzettséggel állást 
keresek. Tel: +36-70-272-1092 • Parkettás 
vállal hagyományos, szalag-, laminált pad-
lólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. 
Tel.: +36-70-505-1177 • Magyarország leg-
nagyobb társkere sőjé ben biztosan megta-
lálja párját! Cronos Iroda: Vác, Dunakeszi, 
14 órától +36-20/566-5047 • Költözés miatt 
eladó villanysütős gáztűzhely: 30.000 Ft. 
Tel.: 06-27/332-859

Apróhirdetések
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vOKE József Attila Művelődési Központ
2120 Dunakeszi, állomás sétány 17.

Tel./Fax: +36-27-543-225, 27-540-350
E-mail: info@vokejamk.hu

www.vokejamk.hu

A reflexológia az öngyógyítás és 
mások gyógyításának csodá-

latos, mindenki által köny-
nyen elsajátítható mód-

szere. Több ezer éves 
tudomány, amely be-

bizonyította az ember 
lábfején és talpán talál-

ható reflexpontok, reflex-
zónák szakszerű kezelé-

sével visszaszerezhető 
elveszettnek hitt  

egészségünk.
LEGYEN ÖNMAGA  
ÉS EMBERTÁRSAI  

GYÓGYÍTÓJA!
TAnTárgyAk:

• Az emberi test működése
• A betegségek eredete

• Egészséges táplálkozás
• Hogyan gyógyít a reflexológia?

• A zónák elméleti és gyakorlati ismerete
• A gyógyulás folyamata

A sikeresen vizsgázók oklevelet kapnak  és munkát vállalhatnak.
SZERETETTEL ÉS HOZZÁÉRTÉSSEL!

Bővebb információ: Schirilla György tanfolyamvezetőnél  
a 30/534-5566-os telefonszámon. 

kezdés: 2010. május 9. vasárnap 9:00 – 15:00 
Öt héten át mindig ugyanebben az időpontban.

REFLEXOLÓGIA
TANFOLYAM

30 ÓRÁS KURZUS

SCHIRILLA GYÖRGY
VEZETÉSÉVEL

a fenti mondatot tűztem a zászlómra, amikor kifutottam a Va-
tikánba, hogy találkozzam XVi. Benedek pápával. Napi hat-
van-hetven kilométert teljesítettem a célba érésig a magyaror-
szág, szlovénia, olaszország útvonalon. futásom alatt sok kü-
lönleges kalandban volt részem, de a szenvedések is erősebbé, 
bölcsebbé tettek. a nagy futás végére megfogalmazódott ben-
nem, hogy „Boldogok, akik kitartanak, mert célba érnek!" Ezt 
az egyszerű megállapítást azóta is hirdetem, mert igaz. amer-
re csak futottam mindenhol tömegek vártak és kisebb, nagyobb 
távokra csatlakoztak hozzám. sokszor ez adott erőt, hogy vé-
gig csináljam, mert „aki elhagyja magát azt mások is elhagy-
ják és aki törődik magával azzal mások is törődnek. „ahogy 
közeledtem a cél felé egyre több szalag díszelgett a kopjafán, 
melyet a csatlakozóktól vettem át. aztán az olasz alpokban 
csonthártya gyulladást kaptam a sok megpróbáltatástól. Vol-
tak pillanatok, amikor a nagy futás föladásán gondolkodtam, 
de ez mindig elmaradt, mert tudtam, hogy a hit, a remény és 
a szeretet átsegíti az embert a nehézségeken. Ez a megálla-
pítás az élet minden területére vonatkozik. futás közben sokat 
gondolkodtam azon, hogy mit jelent a szeretet? az önszeretet 
legfőbb jele, ha rendbe tartjuk az életünket. az emberek irán-
ti szeretetünket a szeretet virágszirmaival tudjuk kifejezni. Ezek 
a következők. türelem, megbocsájtás, elfogadás, együttérzés, 
megértés, segítség nyújtás. Vatikáni futásom alatt ezeket a szel-
lemi kincseket kaptam ajándékba. így mire megérkeztem a pá-
pai fogadásra valóban bölcsebb lettem. most már biztosan tu-
dom, hogy a láthatatlan irányítja a láthatót. Valamint vigyáz-
zunk a gondolatainkra és csak olyasmire gondoljunk, ami sze-
retnék, hogy bekövetkezzen.

scHirilla györgy

Szeretet, egészség
és béke!
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ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

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

 szám alatt várja régi és új ügyfeleit.

Nyitva: H-P:  8.00 – 16.00

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

4700-5700 Ft/g,  
melyhez a díszcsomagolás ingyenes.

 • TÖRZSÜGYFÉL kártyájával azonnali  
kedvezményhez jut.

EXTRA AKCIÓK!

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

DUNAKESZI, Fő út 122.

Nyitva: 0–24 óráig
Dunakeszi, 
Fő út 121.

TErMÉKEINK: 
• Dohányáru • Pékáru 

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

Sírkő-műkő, 
és minden, ami „kő”

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

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

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

TALÁLJUK MEG EGYÜTT A MEGOLDÁST!
- Szabadfelhasználású jelzálog- 

hitel ingatlan fedezettel.
- Végrehajtás, magánhitel, 

felmondott hitel nem akadály!
- Lakásvásárlási  

hitelkonstrukciók!
- BAR-listásoknak is 

van lehetőség.
- Akár jövedelem igazolás  

nélkül is!!!

tel.: +36-20/613-0981

aKCió!

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

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

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

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

- szőnyegtisztítás    1090 Ft/m2-től  - gyapjútakaró tisztítás   1500 Ft/db-tól
- függönytisztítás      860 Ft/kg-tól  - ing mosva, vasalva      460 Ft/db
- nadrág, szoknya tisztítás     890 Ft/db - kabát tisztítás    1430 Ft/db-tól
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Elment a kedve az egész 
nyelvtanulástól? Szerezze vissza!

 

”Könnyű azt mondani!” gondolja most magában. Pedig higgye el, 
sokszor nekem is nagyon elegem volt az egészből. 
De miért megy el a kedvünk? Leginkább a sikerek hiánya és a kudarcélmények elszaporodása miatt.  
A legnagyobb probléma, hogy nem vesszük észre mennyi mindent tudunk.
 

Ha hosszú időt kihagyunk a tanulás során, és egyszer csak újra elővesszük, ekkor úgy érezzük, 
mindent elfelejtettünk.  
 

Vagy amikor olyan újságot, tankönyvet bogarászunk, aminek a szintje jóval tudásunk felett van. 
Hányszor láttam már tanulót, kíváncsian belelapozni a könyvébe, mi jön majd később. Amikor a harmadik 
leckénél tart, a tizedik leckét nézegeti. Én is ezt csináltam… Ettől tuti elmegy a kedve. 
 

Ezeket a bakikat jobb kihagyni. De, ha már elkövettük, akkor vegyük elő az elért eredményeinket! 
Ha folyamatosan felírja magának, hogy mit tud, akkor amikor szükséges, ezt a listát csak előveszi  
és máris vidámabb lesz tőle.
 

Ön felírja magának az eredményeit? Vagy erre nem vesztegeti a drága idejét? 
Írja meg véleményét a blogon: www.nyelvmester.hu
 

Neményi András
angolul, németül, franciául, oroszul és olaszul beszél
A RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója
www.nyelvmesternyelviskola.hu

Ha a tanfolyam elvégzése után 
a vizsgája elsőre nem sikerül, 

akkor a második vizsga díját mi fizetjük.

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

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

nyelvvizsga garanciával!

A 60 órás tanfolyam  60 000,- Ft
A középfokú vizsga díja  29 000,- Ft

FMK: 13-0071-04
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Program: 
10:00 - 10:25 Bemelegítés 
10:30 - 10:45 Alsó tagozatosok elrajtolása 
10:50 - 11:15 Felső tagozatosok elrajtolása (2kör) 
11:30 - 11:50 Gyerek mezőny díjazása 
12:00 - 12:15 Bemelegítés felnőttek számára 

12:20 - 13:00 Férfi futam elrajtolása
13:00 - 13:45 Női futam elrajtolása 
14:00 - 14:20 Felnőtt mezőny díjazása 
14:30 - 15:00 Tombolahúzás 

Dunakeszi Decathlon 
2120 Dunakeszi, Pallag u. 3. 
Tel.: 06 27 548 548 
Nyitva tartás: 
Minden nap 9-tôl 20 óráig. 

Nevezés a dunakeszi Decathlon áruházban, április 1-tôl 21-ig, a futás részlegen.
A rajtszám kasszánál való bemutatásával  
minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén 500 Ft-ot mi állunk!

Az elsô 200 
nevezô, 

futópolót kap 
ajándékba.

A kép csak illusztráció.

A program és az idôpontok változásának jogát fenntartjuk.

A rajtszámok beváltására, 
a verseny után egy hétig van lehetôség.

A programok mellett a nap során 
folyamatosan lehetôség nyílik 

különbözô csapat 
és ütôs sportok kipróbálására, 

melyekre szintén 
több száz nevezôt várunk.

A szülôknek ingyenes méréseket 
biztosít a mentôszolgálat.

CSALÁDI 
FUTÓNAP 

2010. április 24-én
10 órától 16 óráig 

Dunakeszin, 
a Szent István 

Parkban

INGYENES rendezvény

sport
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köszöntjük a 60 éves dallos gyulát,
a díjlovaglás örökös bajnokát

A bensőséges, jó hangu-
latú társasági esemé-
nyen a több mint két-
százötven ünneplő kö-

zött ott volt Lázár Vilmos, a Ma-
gyar Lovas Szövetség elnöke, Dr. 
Papócsi László, egykori mezőgaz-
dasági miniszter-helyettes, a Bá-
bolna Mezőgazdasági Kombinát 
egykori vezérigazgatója, Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke, 
Váczi Ernő, aki 11 évig volt a Ma-
gyar Lovas Szövetség fogathajtás 
szövetségi kapitánya, az alagi Tré-
ningtelep egykori vezetője. Dallos 
Gyulát, Dunakeszi Díszpolgárát 
születésnapján a város nevében 
Kecskeméthy Géza polgármester 
és Dr. Illés Melinda jegyző is kö-
szöntötte. A születésnapi ünnep-
lők között volt – többek között 
– két kiváló művész, Beregszá
szi Olga és Sasvári Sándor is, akik 
dallal köszöntötték az ünnepeltet. 
Megkapó látványt és kellemes él-
ményt nyújtott a tanítványok pro-
dukciója… És még hosszasan le-
hetne sorolni a köszöntőket, me-
lyek mind-mind egy kiváló sport-
ember, egy igazi példakép emberi 
nagyságát méltatták. 

Annak a Dallos Gyulának a tar-
talmas és gazdag életútját, akire 
úgy tekintenek sporttársai, mint 
a magyar sport nemzetközileg el-
ismert nagykövetére, a díjlovaglás 
koronázatlan királyára. A szom-
bathelyi születésű – ám ma már 
ízig-vérig dunakeszi lokálpatrió-
ta – Dallos Gyula 25 alkalommal 
nyert magyar bajnoki címet. Örö-
kös magyar bajnokként 11 világ-
kupa forduló győzelem gazdagítja 
színes érem táblázatát, 6 alkalom-
mal vett részt a világkupa döntő-
jében, 1991-ben Európa bajnok-
ságon egyéni 7. helyezést ért el, 
1993-ban az Európa bajnokságon 
egyéni bronzérem az újabb siker. 
A hazai díjlovaglás történetében 
egyedülálló sikert ért el 1994-ben 
a világbajnokságon kivívott egyé-
ni 7. helyezésével. 

Megannyi siker, szakmai elis-
merés, melynek egyik alappillé-
re a kiegyensúlyozott, szeretet-
teljes családi „hátország”. – Az 
ember egész létét és életét a Jóis-
tennek köszönheti, aki engem is 
megáldott egy hihetetlen magas 
szintű, ember és ló iránti szere-
tettel és a lovaglás iránti kedve-
ző adottsággal. Ezen kívül a sors 

nagyon kegyes volt hozzám, mert 
egy olyan társsal, feleséggel aján-
dékozott meg, aki nélkül nem ér-
hettem volna el sikeresnek mond-
ható pályámat. Megajándékozott 
bennünket a sors egy olyan gye-
rekkel, aki mindkettőnk tulaj-
donságait ötvözve született, és vi-
szi tovább ezt az életutat, ami a 
legnagyobb öröm számunkra. En-
gem pályafutásom alatt mindig az 
vezérelt, hogy minél jobb fényben 
tüntessem fel a magyar lovasspor-
tot a világ és a nemzetközi verse-

nyeken, minél jobb példával járjak 
elől, és minél jobb tanítványokat 
képezzek ki, akik jó eredményeket 
érnek el, ezzel is dicsőséget hozva 
a magyar sportnak, a magyar lo-
vassportnak, a magyar emberek-
nek, Magyarországnak.” – fogal-
mazta meg hitvallását egy koráb-
bi interjúban. 

Ezért is szeretik és tisztelik oly 
sokan a magyar lovassport élő le-
gendáját, akit a kedves szavak 
mellett az ajándékok sokaságával 
halmozták el barátai. 

Az ünnepi köszöntők, a szín-
vonalas műsor, a 60 száll gyertya 
elfújása, a koccintások utáni tár-
salgás keretében lapunknak nyi-
latkozó Lázár Vilmos elmondta, 
hogy Dallos Gyulával és családjá-
val hosszú évek óta meghitt barát-

ságot ápolnak. – Gyula bácsi iga-
zi példakép, aki tehetsége és hihe-
tetlen szorgalma révén feljutott a 
csúcsra. Azt a hatalmas tudást, azt 
az óriási kincset, melyet életútja 
során megszerzett jó pedagógiai 
érzékkel ad át az ifjú tehetségek-
nek. A magyar lovassport jövője 
elképzelhetetlen nélküle, straté-
giai jelentőségű az ő személyisé-
ge. Kiváló sportember, rendkívül 
hiteles ember, akit nagyra becsü-
lünk. Gyula bácsit azok jöttek el 
köszönteni, akik beírták nevüket 

Magyarország jelenébe, a lovas-
sport történelmébe. Nagyon meg-
ható érzés itt lenni közöttük, ve-
lük együtt ünnepelni Dallos Gyu-
la barátunk születésnapját – fejez-
te ki örömét Lázár Vilmos. 

Örömmel nyilatkozott régi 
kedves ismerősünk, Dallos Gyu-
la sporttársa, Váczi Ernő, aki 11 
évig volt a Magyar Lovas Szövet-
ség fogathajtás szövetségi kapitá-
nya, az alagi Tréningtelep egyko-
ri vezetője. – Nagyszerű vissza-
emlékezni kapitányi ténykedésem 
időszakára, amikor zseniális ver-
senyzőink sorra nyerték a világ-
versenyeket. Gyönyörű évtizedet 
tölthettem el Alagon, a magyar 
lóversenyzés bölcsőjében, ahol a 
százados fák árnyékában, a gyö-
nyörű parkban és tréningpályán 

igyekeztünk Széchenyi gondo-
latainak szellemében ellátni fel-
adatunkat. Jó érzéssel tölt el, hogy 
újra itt lehetek, kedves barátomat 
köszönthetem. Gyula igazi ma-
gyar ember, aki a magasztos cél 
érdekében – ha kell – önsanyar-
gató módon a végletig képes küz-
deni. A szorgalom, a kitartás, és a 
tehetség örökös magyar bajnok-
ká tette a díjlovaglásban. Örülök, 
hogy a 60. születésnapján koc-
cinthattam vele.  

Az örökös magyar bajnokot fel-
köszöntötte Dr. Papócsi László is, 
aki sokat tett azért, hogy a méreg-
drága, ám rendkívül szép remé-
nyekkel kecsegtető Aktion nevű 
lovat megvásárolják Dallos Gyu-
la szakmai javaslatára. – Minisz-
ter-helyettes és a Magyar Lovas 
Szövetség elnöke voltam abban 
az időben, amikor Dallos Gyulá-
nak tekintélye és sportpályafutá-
sa csúcsra jutott. A mai napig ér-
ződik elhivatottsága, a ló, a lovas-
sport, a lovassportot választó ifjú 
gyerek iránti különleges szerete-
te, akiknek tanítómesterük. Ak-
tion és Gyula különleges viszony-
ban voltak egymással. Szerintem 
ritkaság még emberek között is az 
a harmónia, az a szeretet, ami két 
élőlény, egy ember és egy ló kö-
zött létrejött. Hálás vagyok a sors-
nak, hogy közöm volt ehhez a kap-
csolathoz. Valamikor a nyolcvanas 
évek végén odajött hozzám Gyu-
la, hogy van egy fantasztikus ígé-
ret, egy olyan ló, melyet kipróbált 
és szeretné, ha hozzásegítenénk. 
Elképesztő nagy ára volt az akkori 
viszonyokhoz mérten. Még a rend-
szerváltozás előtt vagyunk… No a 
lényeg, hogy szövetségünk titká-
rával, Kellermayar Sándorral úgy 
döntöttünk vállaljuk, belevágunk. 
A bíztatást, a biztosítékot Dallos 
Gyula személyisége, addigi sport-
teljesítménye jelente számunkra. 
Őszintén mondhatom, hogy bevál-
totta minden reményünket, cso-
dálatos sikereket értek el együtt... 
Büszke vagyok Gyula barátságá-
ra. Ő egy olyan nagyszerű lovas-
ember, mint amilyennek Széche-
nyi megálmodta azokat, akik fel-
emelik a magyar nemzetet…

… Erre koccintva kívántunk 
nagyon boldog születésnapot 
Dallos Gyulának, a magyar lovas-
sport büszkeségének!

Vetési Imre 

A mAgyAr lovAssport ikonját, A 60 éves Dallos Gyulát bArátAi, tisztelői, tAnítványAi, sporttár-
sAi, A mAgyAr társAdAlom és A lovAssport jeles személyiségei köszöntötték A csAlád bem utcAi 
Xenophon lovAsközpontjábAn április 11-én. 
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− amikor megkezdődött 
a 250-es kategóriát felváltó 
Moto2 nevezési ideje, úgy tűnt, 
hogy az egyik élcsapatként gond 
nélkül rajtengedélyt kapnak.

− Ez így is volt, hisz faxon 
kaptam választ a jelentkezésünk 
elfogadásáról, ugyanis a tavalyi 
évben már versenyt is nyertünk 
Pasini révén, számos pontot sze-
reztünk, és a legjobb ötben vol-
tunk végig a pontversenyben. 
Álmomban sem gondoltam vol-
na, hogy 2010-ben nélkülünk 
zajlik majd a világbajnokság.

− Sokak szerint az apriliával 
történt vitája, majd szerződés-
bontása miatt kerültek part-
vonalon kívülre. Megbánta az 
olasz céggel való összezördü-
lést?

− Nem, ugyanis az olaszok a 
vállalásuk ellenére éppen a fi-
amnak nem adták meg a félév-
re kifizetett gyári motort, és ezt 
nem tűrhettem. Miért éppen a 
fiamért ne álljak ki? Főleg azok 
után, hogy Pasini motorja, amit 
teljes esztendőre kifizettünk, 
minden igényünknek megfe-
lelt. Aztán odáig fajult a gyárral 
való vitám, hogy felbontottuk a 
szerződésünket, elment tőlünk 
Pasini, és Imi egy 2001-es fej-
lesztésű motorral volt kényte-
len befejezni a világbajnoksá-
got. Ám abból egy szó sem igaz, 
hogy nem fizettem volna, hisz 
Valenciában aláírtunk egy meg-
állapodást az Apriliával, hogy 
nincs tartozásunk és követelé-

sünk a másiktól.
− akkor mi volt az oka, hogy 

idén a Team Tóth nevével nem 
találkozhatnak a nézők a futa-
mok alatt?

− Szinte még most sem tudom 
elhinni, hogy nyolc év után vak-
vágányra kerültünk. A Dorna, 
mint már mondtam, elsőre meg-
adta a rajtengedélyünket, végül 
úgy döntött, a fiam legfeljebb 
szabadkártyásként, négy ver-
senyen indulhat. Ezeken a ver-
senyeken csütörtökön megkap-
juk a motort, pénteken edzhe-
tünk vele, szombaton időmé-
rő, majd jön vasárnap a verseny. 
Hétfőn pedig már adjuk is visz-
sza a gépet. Ám ez is több a sem-
minél. Egyébként a Dorna a je-
lentkezésünk elutasításának in-
doklásaként azt is elárulta, mi-
vel nincs magyar pálya, nem lesz 
futam a Balatonringen, így nem 
indulhattunk, mert magyar csa-
patra sincs akkor szükség. Pedig 
három és fél évvel ezelőtt én ja-
vasoltam, hogy épüljön egy ma-
gyar pálya, ahol megrendezhet-
nénk a magyar nagydíjat. Most 

se magyar verseny, se magyar 
csapat…

− azért tán lesz magyar csa-
pat, hisz Talmácsi Gábor tagja 
a Moto2 mezőnyének.

− Valóban ott lesz az indulók 
között, de olasz licensszel, így 
Talmáék nem magyar csapat-
ként szerepelnek a rajtlistán.

− Mit fognak akkor idén csi-
nálni? kihagyják az egész sze-
zont, vagy máshol próbálkoz-
nak?

− Mi sosem adjuk fel, így Imi-
vel és a Team Tóthtal idén más 
géposztályban találkozhatnak 
majd a szurkolók, ám hogy me-
lyikben, az egyelőre legyen még 
titok. Imi november óta heti öt 
alkalommal keményen edz, fizi-
kailag tökéletes állapotban van, 
viszont pszichésen nincs topon 
az elmúlt hónapok miatt. Biztos 
vagyok abban, hogy bebizonyít-
ja majd jövőre, helye van a világ 
legjobb motorosai között.

− Nem hagy nyugodni az a ki-
jelentése, miszerint azért nem 
indulhatnak, mert nincs ma-
gyar pálya, így nincs magyar 
futam sem. Nagyot tévedek, 
ha azt mondom, a világon más 
Formula-1-es versenyekre épí-
tett ringeken is rendeznek gyor-
sasági motorversenyeket? Mert 
ha nem, akkor mi a helyzet a 
Hungaroringgel?

− Valóban nem téved, és én 
annak idején, amikor a ma-
gyar futamért elkezdtem lob-
bizni, azonnal a mogyoródi pá-

lyára gondoltam, mint hely-
színre. Ám a Dorna szakembe-
reinek igaza van abban, hogy 
a Hungaroring két-három ka-
nyar miatt alkalmatlan a világ-
bajnoki futam rendezésére, mert 
azoknak nincs megfelelő bukó-
tere. Ennek hiánya valóban élet-
veszélyt jelenthet a versenyzők 
számára, ám azoknak a kanya-
roknak és a célegyenes végé-
nek némi átalakítását követően 
minden további nélkül lehetne 
MotoGP futamot rendezni raj-
ta, ráadásul ezekkel az átalakí-
tásokkal a Formula-1-es futam 
biztonságos rendezése sem ke-
rülne veszélybe.

− és mi a helyzet a Panno-
nia ringgel, amelyen számtalan 
motorversenyt rendeztek már?

− A Pannoniaring valóban al-
kalmas lehetne egy magyar fu-
tam, de itt is kellene némi át-
alakítás, ám azt maximum egy-
milliárd forintból meg lehetne 
oldani. Gondoljanak bele, a sá-
volyi pályát mennyiből építet-
ték volna fel, míg az Ön által is 
említett két pályát sokkal keve-
sebből alkalmassá tehetnék a fu-
tamra, és akkor lenne magyar 
verseny. És akkor talán mi sem 
csak négy futamon indulhat-
nánk szabadkártyával. Ráadásul 
a Pannoniaring a nyugati határ-
hoz közel, Ostffyasszonyfán ta-
lálható, azaz turisztikailag is a 
sávolyi pálya helyére tudna lép-
ni.

- molnár - 

a team tóth kimaradását követően 
nem lesz magyar csapat 

a motoGp világbajnoki futamain

tótH imrE:

”Nyolc ÉV UTáN 
VAKVáGáNyrA TETTEK!”

Az idei világbAjnoki szezon mAgyAr csApAt nélkül zAjlik mAjd A gyorsAsági motorosok
világábAn, ugyAnis hosszú tárgyAlások után A teAm tóth végül nem kAptA meg A rAjtengedélyt 
A 2010-ben debütáló moto2-es kAtegóriábAn. A csApAtfőnök, A dunAkeszin élő tóth imre 
nem csügged, ígéri, A jövő évben már ott lesznek ismét A rAjtrácson.
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NŐI FITNESS
ÉS AEROBIC TEREM

Overdose-t legutóbb ta-
valy előtt vezették 
fel a Kincsem Park-

ban úgy, hogy ugyan ezrek-
kel találkozott, de versenyt 
nem futott. Húsvét vasárnap a 
hoppegarteni pálya közönsé-
ge is találkozhatott vele a sze-
zon első versenynapján. Lénye-
gesen többen voltak a pályán, 
mint amit a szervezők vártak, 
ők ezt egyértelműen Overdose-
nak tulajdonították. Legalább 
10-12 ezer ember jött ki aznap. Mikóczy Zoltán péntek délután 
érkezett Hoppegartenbe, amikor is meglepetéssel köszöntötte 
Dózit, másnap a versenyszervezők lepték meg őt egy rövid szü-
letésnapi partival, természetesen Overdose nélkül, mert ő ez alatt 
is a felkészülési munkáját végezte. Mikóczy Zoltán itt találkozott 
Michael atyával, aki ferences rendi szerzetes, és Anglia talán leg-
ismertebb Overdose-rajongója. Kifejezetten Overdose miatt láto-
gatott Hoppegartenbe. Ő volt, aki áttérítette Tony Blairt, amikor 
miniszterelnöki pályafutása végeztével áttért a protestánsról a ró-
mai katolikus vallásra. Még a húsvét vasárnapi misét is kihagyta, 
hogy láthassa Overdose-t a délelőtti tréning közben, amit termé-
szetesen nem lehetett elhalasztani a felvezetés miatt. Még a ver-
senynap előtt, talán ezt bepótlandó, szűk körben, a pálya szélén 
celebrált a jelenlévőknek. A felvezetés előtt még ráengedték a kí-
váncsi gyerekeket a pályára, ahol négyezer elrejtett csokitojás vár-
ta őket.

overdose-t
megáldották 

Hoppegartenben
miKóCzy zoltáN egy háromnApos 
hoppegArteni ünneplés végeztével nyilAt-
kozott A pAnnoniAoverdose.hu-nAk. szü-
letésnAp, négyezer csokitojás, felvezetés 
tízezer látogAtó előtt, brAndenburg minisz-
terelnöke és A tony blAirt két és fél éve A 
kAtolikus vAllásrA áttérítő ferences rendi 
szerzetes, A húsvéti misét overdose miAtt 
elbliccelő michAel AtyA.

Mikóczy zoltán mellett Dr. Peisch sándor berlini magyar nagykövet, világos 
ballonkabátban Matthias Platzeck Brandenburg miniszterelnöke, jobb szélen 

pedig gerhard schöningh, a hoppegarteni pálya tulajdonosa
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Dunakeszin családi házas 
övezetben eladó két utcára nyíló 
új építésű ikerház mindkét   
fele. 110 m2 lakóterületű, kétsz-
intes, 3 szoba + nappalis,  
2 fürdőszobás.
Garázs + kocsi beállási 
lehetőség. Azonnal költözhető!!!
Közelben iskola, óvoda, tömeg-
közlekedés.

Eladó Dunakeszin az Állomás 
Sétányon 57 m2-es teljesen 
felújított téglalakás.
Gyönyörű beépített konyhabútor.
Műanyag nyílászárók.  
10 m2-es pince tartozik 
a lakáshoz.  
Közelben iskola, óvoda,  
tömegközlekedés.

Gödön Dunai oldalon, frekventált 
helyen 368 m2-es telken ELADÓ 
vagy KIADÓ igényes, kétszintes 
2005-ben épült 4 szoba+ nap-
palis családi ház.
Pince, tároló,  
fedett kocsi beálló.
Bérleti díj: 190 000 Ft/hó

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

KIHAGYHATATLAN AKCIÓ!!!!! 
MOST AJÁNDÉK KÜLFÖLDI 
UTAZÁS AZ ELSŐ  
VÁSÁRLÓNAK!  
Eladó Nagytarcsán 1840 m2-es 
telken, ÚJ ÉPÍTÉSŰ,  
4 lakásos, 98 m2-es 1 szobás + 
2 félszobás + nappalis sorházi 
lakások, 23 m2-es garázzsal, 
légkondiciónálóval.
A lakásokhoz önálló telekrész 
tartozik.

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

Irányár: 30,5 M Ft/db
T.: +36-70-361-2104  

Irányár: 14,5 M Ft
T.: +36-70-361-2107

Irányár: 59 M Ft
T.: +36-70-361-2105

Irányár: 28-29,8 M Ft-ig
T.: +36-70-361-2101

Irányár: 23 M Ft
T.: +36-30-9929-060

Irányár: 21,9 M Ft-tól
T.: +36-70-361-2101

MEGNYITOTTUK GÖdI IROdÁNKAT a Pesti úton a Penny Market melletti üzletsoron!
Tel.: 06-27/332-782  E-mail: worldhouse1@invitel.hu

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

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

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

WORLD hOUSE
INGATLANIRODA

KézilabDa

az NB ii-ben szereplő Vasutas a 12. forduló-
ban győzelmet szalasztott el.  DVsE- Hort 29-
29 (iváncsik 6, Juhász 5, Csuka 4, szőcs 3, 
Kovács 3, Kalmár 3,  Baity 2, Králik 1, farkas 
1, martisz 1)

a 14. forduló: Bp. Honvéd-DVsE 35-29 (Kal-
már 10, szénási 5, lengyel 4, Juhász 2, Csuka 
2, iváncsik 2, martisz 2, Baity 1, farkas 1)
a 15. forduló: DVsE-Dunaharaszti 35-28 (Kal-
már 7, Juhász 7, szénási 7, martisz 4, lengyel 
4, Csuka 3, iváncsik 2, Kovács 1)

iV. 24. 18.00 DVsE-pilisvörösvár
V. 8. 18.00    DVsE-Budakalász
V. 15. DVsE-szigetszentmiklós
V. 22. DVsE- móri KsK

labDarúGás

NB iii-ban szereplő 
Vasutas vereséggel rajtolt.

DVsE-ftC ii 2-4 (lőrincz, Dizmatsek)
putnok-DVsE 3-1 (Dizmatsek)
DVsE-rafC 2-1 (Dizmatsek 2)

V. 8. 16.30 DVsE-tura
V. 22. 17.00 DVsE-Hevesi lC
Vi. 5. 17.00 DVsE- Eger
pest megyei ii. osztályban szereplő Kinizsi is 
vereséggel rajtolt, de utána szépített:
Dunakeszi K.- isaszeg 3-4 (Kalicz 2, Horváth i)
Dunakeszi K. i. –mogyoród 2-1 (Katona, Kul-
csár)
Kisnémedi-Dunakeszi K. i. 2-2 (szabó G, Ka-
tona)
a csapat a bajnokságban 6. helyen áll.

a mNK Kupában az NB iii-as törökbálint el-
len 4-4 (szabó G 2, sütő Z, öngól), ezzel az 
eredménnyel Kinizsi jutott tovább.

iV. 25. 16.00 Dunakeszi K-pécel
V. 9.  16.30   Dunakeszi K-Dány
V. 23.  17.00 Dunakeszi K –aszód
Vi. 6.  17.00  Dunakeszi K-pomáz

Kinizsi iii. osztályú csapata is megkezdte a 
szereplését
pilisszentlászló-Dunakeszi K. ii 2-0
Dunakeszi K. ii. –tinye  5 – 1 (szabó 2- egyik 
11-ből), Kalicz 2, Katona)

iV. 24. 16.00 Dunakeszi K. ii.-szefi
V. 8. 16.30  Dunakeszi K. ii – Budakalász ii.

sport

SPorT ErEDMÉNyEK V. 22.  17.00 Dunakeszi K. ii. – üröm
Vi. 5. 17.00  Dunakeszi K. ii. -pomáz 

Dunakeszi öregfiú csapata tavaszi rajtja nem 
sikerült:
Göd Dunapart-Dunakeszi 3-0
Dunakeszi-sződliget 0-8

saKK

pest megyei szuper csoportban: Vác-Duna-
keszi K. 5,5-4,5 (Győz: Kollár, mundi, dön-
tetlen: molnár p, fenyvessy, Gránicz, molnár 
s, Batisz)

i. osztályban: fót-alag 6.5-3,5  (Győz: 
Bernáth, Bozsik, sípos, döntetlen: petró)

március 20. a 31. pest megyei országos nyílt 
egyéni sakkversenyen szép alagi DsK sikerek 
születtek.
5. fordulóban
i. kcs. (59): 3. Kovács Dániel 10. Jancsó ta-
más
ii. kcs. (30): 9. sípos andrás
iii. kcs (14): 2. Bozsik péter  5. Bernát péter
V. kcs.: 2. üveges Viktor
az 1-5 forduló összesített versenyében:
i: kcs: 2. Kovács Dániel
V. kcs. : 3. üveges Viktor

(solymosi)
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Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika
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Ha fontos a jó ár...Vásároljon a fóti Corában 
2010. április 22 – 2010. április 30. között 

és azonnali kedvezményt adunk!

Egy mosollyal több
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A kupon felhasználási módja:

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

pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon

használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges

5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.

dunakeszi lap:dunakeszi lap 190x132  2010.04.02.  9:53  Page A-Master A


