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felújítják a bajcsy-ZsilinsZky utat 

megkezdődött a városi közétkeztetés átfogó vizsgálata

december 2-án nyit az adventi vásár és jégpálya a főtéren

Dunakeszi
Polgár



2 Dunakeszi Polgár

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu 

Üzletünkbe 6 órás virágkötő/dekoratőr 
munkatársat keresünk!
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1956-os Városi ünnepség 

Dunakeszi hőseire is emlékeztek 
Méltósággal eMlékeztek Meg Duna-
keszin a kegyeleti parkban (a gólya 
emlékműnél) az 1956-os forraDaloM 
és szabadságharcról, a hősökről és 
az álDozatokról. 

A megjelenteket Szabó Katalin, a 
Dunakeszi Programiroda ve-
zetője köszöntötte. A Himnusz 
elhangzása után bejelentette, 

hogy a Gyombolai Bálint előadóművész, 
valamint a dr. Gyombolainé Kindler Edit 
karvezető által vezetett Servite Ökumeni-
kus Kórus előadása a zord időjárás miatt 
elmarad. 

A megemlékezés ünnepi szónoka – Cso-
ma Attila, a VOKE József Attila Művelő-
dési Központ igazgatója – beszédét Bibó 
István közírónak, az 56-os Nagy Imre 
kormány államminiszterének a forrada-
lom napjaiban megfogalmazott gondolatá-
val vezette be: „A szabadság ott kezdődik, 
ahol megszűnik a félelem.”

„Az 1956 előtti Magyarország való-
ban a félelem országa volt, ahol a társada-
lom minden szegletébe behatolt a rettegés” 
mondta. 

A továbbiakban a törvénytelen büntető-

eljárásokról és a megfigyelésekről szólt, s 
arról, hogy többek között ez is elvezetett a 
forradalom kitöréséhez. Felidézte a békés-
nek induló tüntetés sorsdöntő mozzanata-
it. – A félelmet legyőzte a szabadság irán-
ti vágy és ez a vágy a hősök egész sorát te-
remtette a nemzetnek – fogalmazott. 

Beszéde folytatásában arról szólt, hogy a 
forradalom és szabadságharc 13 napja Du-
nakeszin is megteremtette a maga hőseit. 
Elsőként az alagi Roncsek Sándort idéz-
te meg, aki a városi fegyveres ellenállás 
megszervezője és vezetője volt. Több tár-
sával együtt részt vett a rendőrség elfog-
lalásában, majd vezetésével megalakult a 
Nemzetőrség, melynek néhány nap alatt 
300 tagja lett, s ők biztosították a közren-
det. November 4-e után a tagság többsé-
ge Roncsek vezetésével Nyugat felé indult. 
Ő maga az Egyesült Államokban telepe-
dett le, ahonnan soha, egy napra sem tér-
hetett haza.

„A helyi forradalmi események másik, 
kevésbé ismert alakja Lucsonyi József, aki 
társaival részt vett a budapesti események-
kel szolidaritást vállaló október 24-i helyi 
tüntetésben. A tömeg a mai Március 15. té-
ren gyűlt össze, ahol Szuppán Judit elsza-
valta a Nemzeti dalt… A rendezvény után 
egy nagyjából húsz fős csoport a Kegyeleti 
temetőnél álló szovjet hősi emlékműről le-
szedte a vörös csillagot, majd később le is 
döntötték az obeliszk- szerű építményt… 
Lucsonyi Józsefet később évekig zaklatták, 
de senkit nem árult be.”

A továbbiakban elmondta a 15 éves Pá-
linkás István történetét, aki csatlakozott 
a Corvin-közi felkelőkhöz, ahol haslövés 
érte és a Péterfy Sándor utcai kórházban 
ápolták. Néhány nap múlva a szovjetek 
egy kivégző osztagot küldtek a kórházba s 
az alagsorban minden sebesülttel, köztük a 
dunakeszi fiúval is végeztek. 

Áldozatul esett a harcoknak a dunake-
szi születésű Gérecz Attila egykori öttusa 
válogatott sportoló és költő. A város hő-
sei között tartjuk számon Czédli István és 

Korsós József közkatonákat is, akik a köz-
ség határában álló légvédelmi ütegnél tel-
jesítettek szolgálatot és október 30-án ki-
lőttek egy szovjet teherautót. A megtorlá-
sok során mindkettejüket felakasztották. 

Beszéde további részében a nemzet sú-
lyos veszteségeiről, a harcokban elesettek 
sokezres számarányáról, a kivégzettekről 
és a bebörtönzöttekről emlékezett meg. 
Majd kitért a Szovjetunió felbomlására, 
az oda vezető okokra, melyre elsősorban 
a hamis világnézet vezetett. S ez a bomlás 
Berlin, Poznan, Prága és Budapest utcáin 
indult el, mert, ahogy fogalmazott, „Hosz-
szú távon egy társadalom sem élheti túl sa-
ját eszmerendszerének a romlását.”

Végezetül így fogalmazott: ”Nem volt te-
hát hiába a Roncsekek, Czédlik, Géreczek 
áldozata…, az igazságon és a szabadságon 
nem sikerült tartósan hatalmat nyerni, 
mert a szabadság ott kezdőik, ahol meg-
szűnik a félelem”.

A beszéd után elhelyezte a tisztelet és az 
emlékezés virágait. Dióssi Csaba polgár-
mester, Erdész Zoltán alpolgármester és  
dr. Szarvas Alíz aljegyző. Koszorút helyez-
tek el a képviselő testület tagjai, a nemze-
tiségi önkormányzatok, a pártok, intézmé-
nyek képviselői és magánemberek. 

Az ünnepség a Szózat eléneklésével feje-
ződött be.

Katona M. István
A szerző felvételeiErdész Zoltán, Dióssi Csaba, 

dr. Szarvas Alíz, Szabó József

A város vezetői elhelyezték 
az emlékezés koszorúját



Ma már csak a kormánypártok állnak ki az idős nemzedékek mellett 
a mai magyar politikai közéletben – állítja Tuzson Bence államtitkár
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Már fizetik a nyugdíjprémiumot

Több minT kéT és félmillió idős honfiTársunk kapja meg novem-
beri járandóságával együTT a nyugdíjprémiumoT, amiT mosT elő-
ször folyósíTanak a jogosulTaknak. a kormány még okTóber ele-
jén haTározoTT arról is, hogy nem csak a nyugdíjasoknak fizeTik 
ki ezT a jövedelem-kiegészíTésT, hanem az úgynevezeTT nyugdíj-
szerű elláTások bármelyikében részesülőknek is – nyilaTkozTa 
lapunknak tuzson bence, a pesT megyei 5. számú válaszTókerüleT 
országgyűlési képviselője. ez azonban még nem minden: a kabi-
neT ugyanis – a nyugdíjprémium kifizeTéséTől függeTlenül – ja-
vasolTa, hogy a nyugdíjasok az idén is kapjanak Tízezer forinT 
érTékű erzsébeT-uTalványT karácsony előTT.

– Az idős emberek örömmel fo-
gadták ugyan, hogy hazánk törté-
netében először, az idén megkap-
ják a nyugdíjprémiumot is, de va-
jon mi teszi ezt lehetővé, ennyire 
jól áll a költségvetés?

– Ha anyagi oldaláról vizsgáljuk a 
kérdést, akkor azt kell mondanom, 
hogy a nyugdíjprémium kifizeté-
sét elsősorban az elmúlt évek sikeres 
gazdaságpolitikája teszi lehetővé. Mi 
ugyanis úgy gondoljuk, hogy ha erő-
södik a gazdaságunk, tartósan javul-
nak a mutatóink, akkor ennek a ha-
tásait az idős nemzedéknek is meg 
kell éreznie a saját zsebén. Sok olyan 
intézkedést hoztunk már korábban 
is, aminek ugyancsak ez volt a célja, 
gondoljunk csak a rezsicsökkentésre, 
vagy a családokat érintő adókedvez-
ményekre. Szoros összefüggésben áll 
ez azzal is, hogy mi úgy tekintünk ha-
zánkra, mint egy többgenerációs ott-
honra, amelyben egymást támogatva 
jól megférnek a különböző nemzedé-
kek, akárcsak a családokban is.

– Összegszerűen ez mennyit je-
lent, mennyivel lesz vastagabb a 
nyugdíjasok pénztárcája?

– A nyugdíjprémium kifizetésé-
nek köszönhetően a megszokott já-
randóságuknál átlagosan mintegy 
24 ezer forinttal kapnak többet nov-
emberben a nyugdíjasok.

– Van erre fedezet a költségvetés-
ben, vagy hitelt kell felvenni, hogy 
a nyugdíjprémiumot kifizethessék?

– Szó sincs semmiféle hitelről! Ha 
erre kényszerülnénk, akkor a ha-
tályos törvények nem is tennék le-
hetővé a nyugdíjprémium kifizeté-
sét. A mostani lépés arra vezethe-

tő vissza, hogy 2011 és 2017 között 
26 százalékkal emeltük a nyugdíja-
kat, és jó reményünk van arra, hogy 
nemcsak az idén, de jövőre is lesz 
nyugdíjprémium. Az államadósság 
minden évben csökken, a nyugdí-
jakat tehát nem hitelből fizetjük és 
emeljük, hanem a saját teljesítmé-
nyünkből.

– A prémiumot nemcsak a nyug-
díjasok kapják meg, hanem az ár-
vaellátásban és egyéb nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők is. Hány em-
berre terjed ki az intézkedés?

– Országosan hárommillióhoz 
közelít a jogosultak száma, egészen 
pontosan 2 millió 750 ezer ember 
kapja meg ezt a jövedelem-kiegészí-
tést. A nyugdíjprémium az előírá-
sok szerint azoknak jár, akik betöl-
tötték az öregségi nyugdíjkorhatárt. 
Annak érdekében, hogy a jogosult-
ságot kiterjessze, a kormány októ-
ber 4-én elfogadott egy rendeletet, 
amelynek értelmében az intézke-
dés immár vonatkozik mindazok-
ra, akik a nyugdíjszerű ellátások 
bármelyikében részesülnek. Ezzel 
sikerült bevonni a prémium jogo-
sultjainak körébe azokat is, akik ár-
vaellátásban, rokkantsági vagy fo-
gyatékossági ellátásban, valamint 
özvegyi nyugdíjban részesülnek. 
Nekik most egyszeri juttatás formá-
jában fizetjük ki ezt a kiegészítését

– Tavaly az év végén tízezer fo-
rintos Erzsébet-utalványt kaptak a 
nyugdíjasok. Ehhez képest mekko-
ra változást jelent a nyugdíjprémi-
um kifizetése?

– Ebben a kérdésben két dolog ke-
veredik! Ezért szeretném felhívni a 

figyelmet, hogy a kabinet – a nyug-
díjprémium kifizetésétől függetle-
nül – javasolta, hogy a nyugdíjasok 
az idén is kapjanak tízezer forint ér-
tékű Erzsébet-utalványt karácsony 
előtt. Ezzel kapcsolatban pedig fon-
tos hangsúlyoznunk azt is, a kor-
mány ezeket az intézkedéseket a 
kormány nem véletlenszerűen, vagy 
bármiféle politikai érdekek alapján 
hozza meg, ahogy esetleg az ellen-
zék állítaná, hanem az Idősek Taná-
csával egyeztetve döntöttünk nem-
csak az idei nyugdíjprémiumról és 
a korrekcióról, hanem az Erzsébet-
utalványról is.

– A magyar politikai elit nem 
egységes abban, hogyan viszonyul-
jon a nyugdíjasokhoz. A választá-
sok előtt nem veszélyes meghozni 
egy ilyen intézkedést?

– A jelenlegi magyar kormány ki-
áll a nyugdíjasok mellett, s ezzel, úgy 
tűnik, egyedül vagyunk a mai ma-
gyar politikai közéletben. Elszo-
morítónak tartom, hogy a szüleink 
és nagyszüleink ma már nyugdí-
jas nemzedéke egyáltalán nem szá-
míthat az ellenzékre. A Jobbik diva-
tot csinál a nyugdíjasok sértegetésé-
ből: Vona Gábor pártelnök nemrég 
a remegő kezükön élcelődött, Volner  
János frakcióvezető pedig egy el-
hunyt nyugdíjason gúnyolódott. De 
a baloldali ellenzék sem áll távol et-
től, hiszen amikor ők vezették ezt az 
országot, akkor egyhavi nyugdíjat 
elvettek, és emelték a rezsidíjakat is. 
Ezzel szemben a Fidesz és a KDNP 
kormánya immár hetedik esztendeje 
megőrzi és emeli a nyugdíjak értékét.

Mogyorósi Zsuzsanna
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Dióssi csaba 
és imre Zsolt 

nyilatkozik 
a telekeszi

tv-nek

imre Zsolt, 
a Dunakeszi 

járási Hivatal 
vezetője a máv 

nagyállomásnál 
megvalósuló 
kormányzati 

negyed terveit is 
bemutatta

Megújult az okmányiroda
megújulT a dunakeszi járási hivaTal bajcsy-zsilinszky úTi okmányirodája a városi önkormányzaT Tá-
mogaTásának köszönheTően. lebonToTTák az ügyinTézők és az ügyfelek közöTT emelkedő falaT, kifes-
TeTTék, egy légTerűvé alakíToTTák a helyiségeT. megkezdTe működéséT az elekTromos sorszámhívó 
berenDezés is.

Mint ahogy Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hiva-
tal vezetője elmondta; Dióssi Csaba polgármes-
ter és a városi önkormányzat segítsége nélkül 

nem tudták volna megvalósítani az átalakítást.
A hivatalt néhány hónapja vezető Imre Zsolt úgy fogal-

mazott; már, amikor először belépett az okmányirodába, 
akkor elhatározta, hogy a várakozó helyiség és az ügy-
féltér között emelkedő falat le kell bontani, nyitottá kell 
tenni az ügyfélszolgáltatást.

– Megkeresésemre nyitott volt az önkormányzat, pol-
gármester úrék segítségével kikerült a fal, az egy légterű-
vé átalakított helyiséget kifestettük. Úgy érzékelem, hogy 
az ügyfelek komfortérzetének javítása érdekében tett vál-
toztatások kedvező fogadtatásra találtak. Kollégáink sze-
rint így sokkal nyugodtabb, áttekinthetőbb az ügyinté-
zés, mert a várakozók is látják, hogy a pultoknál folya-
matos a munkavégzés. Egy szóval, javult a szolgáltatás 
minősége, hiszen a komplex szolgáltatás most vált teljes-
sé az elektronikus sorszámhívó kiépítésével – húzta alá 
Imre Zsolt, aki úgy véli, szimbolikus üzenete van az ügy-
félváró és az ügyféltér között emelkedő fal lebontásának.

– A 21. századi közigazgatásban nem lehet fal ügyfél és 
ügyintéző között – hangsúlyozta Imre Zsolt, a Dunake-
szi Járási Hivatal vezetője.

Dióssi Csaba polgármester elmondta, hogy - noha 
másfél év múlva a vasútállomás mellett megnyílik az új, 
21. századi színvonalat képviselő okmányiroda, de addig 

is – szívesen támogatták a hivatalvezető kérésének meg-
valósítását, mert ez által is Dunakeszi lakosságának a ki-
szolgálását javítják.

– A dolgozók és a lakosság között emelkedő falat le-
bontottuk, aminek eredményeként sokkal ügyfél köze-
libb és gyorsabb lett az ügyintézés, komfortosabbá vált a 
környezet – mondta a polgármester.

Dióssi Csaba szerint a változtatásnak az a legfonto-
sabb üzenete, hogy a lakosság számára igyekszik javíta-
ni a szolgáltatás minőségét, az ügyfelek és az ügyintézők 
gördülékeny együttműködését. A polgármester úgy látja, 
a járási hivatal komoly erőfeszítéseket tesz annak érdeké-
ben, hogy Dunakeszin az országos átlagnál kedvezőbb, 
vagyis rövidebb legyen a várakozási idő az okmányiro-
dában.

– Ezen a területen is az a cél, hogy a dunakesziek átla-
gon felüli szolgáltatást kapjanak az önkormányzattól és 
a kormányhivataltól egyaránt –jelentette ki a város pol-
gármestere.

Elismeréssel beszélt a pozitív változásról Csernus Pé-
terné is; - Nyitott, áttekinthető az okmányiroda, gép adja 
a sorszámot. Jól látható, hogy az ügyintézők gyorsan dol-
goznak, nagyon elégedett vagyok – mondta az ügyeit in-
téző asszony.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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az önkormányzat és a város országgyűlési képviselője intenzív lobbizásának köszönhetően 
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Felújítják 
a Bajcsy-Zsilinszky utat

dunakeszi város önkormányzaTának képviselő-TesTüleTe a 2010-ben kezdődő önkormányzaTi ciklus elején elkészí-
TeTTe a városi úThálózaT felújíTásának üTemTervéT, melynek megvalósíTása során a Település valamennyi – még 
földes úTjáT – leaszfalTozTa. a 2014-Től kezdődő új ciklusban pedig azT a célT TűzTe ki maga elé a képviselő-TesTü-
leT, hogy felújíTja a városi gyűjTő uTakaT – tuDtuk Meg Dióssi csabától.

Városunk kiterjedt útháló-
zattal rendelkezik, melyek 
között nagyszámban van-
nak az állami fenntartású, 

Dunakeszin áthaladó, szomszédos te-
lepüléseket összekötő utak – tájékoz-
tatott Dunakeszi polgármestere. 

– Ezeknek az utaknak a felújítása, 
karbantartása nem a mi feladatunk, 
de nem is lenne rá forrásunk. Ez az 
állam feladata. Ugyanakkor azt sze-
retnénk, ha ezek, a Dunakeszit át-
szelő – jelentős átmenő forgalmat le-
bonyolító – utak is olyan minőségű-
ek lennének, mint a városi útjaink 
– tette hozzá a városvezető, aki példa-
ként elmondta, hogy idén újították fel 
a Béke utat, a Nap utcát, a lakótelepi 
szervizutat, és napjainkban is folya-
matban van az alagi városrész egyik 
legforgalmasabb gyűjtő útjának, a 
Rákóczi útnak a felújítása. A sort a 
Hunyadi úttal folytatják. 

- Az állami utakat kezelő Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-nél folyamato-
san szorgalmaztuk a nagyon rossz ál-
lapotban lévő Bajcsy-Zsilinszky út, a 
Kossuth Lajos utca, és a Rév út felújí-
tását, de forráshiány miatt eddig nem 
került rá sor. Amikor pedig pénz-
maradvány keletkezett, azoknak az 
utaknak a felújítását sorolták előre, 

melyeknek készen voltak a tervei. A 
Magyar Közút nem rendelkezett Du-
nakeszi állami útjainak felújítási ter-
vével, ezért -, hogy a mi utjainkat mi-
előbb felújítsák -, saját költségünk-
re egy szakcéggel elkészítettük a vá-
rosban áthaladó valamennyi állami 
út felújítási tervét. A terveket átadtuk 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, 
és azóta Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő úrral még intenzívebben 
lobbizunk a felújítások érdekében. Az 
előkészítő munkánkkal és a kérdés 
folyamatos napirenden tartásával si-
került elérünk, hogy november 13-án 
megkezdődik a Bajcsy-Zsilinszky út 
felújítása – jelentette ki Dióssi Csaba.

Dunakeszi polgármestere elmond-
ta; ésszerűbb lett volna, ha nyári idő-
szakban került volna sor a munká-
latokra, amikor a szabadságok miatt 
enyhébb a közúti forgalom, de így is 
örülnek, hogy megújul a Bajcsy-Zsi-
linszky út, melyen keresztül halad a 
Fót-Budapest irányú forgalom jelen-
tős része is. 

- A felújítás idejére a Dunakeszin 
élők és közlekedők türelmét kérjük, 
akik az M2-es bővítése miatt már így 
jelentős terheket kénytelenek elvisel-
ni. De azt is be kell látnunk, hogy a 
fejlődés, a minőségi úthálózatok ki-

építése átmeneti kényelmetlenség-
gel jár – mondta Dióssi Csaba polgár-
mester.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az útfelújítás ütemezése 
várhatóan az alábbiak szerint 

alakul:

• 2017.11.13-14.: buszmegál-
ló áthelyezés kiépítése, forgalom-
technikai táblázás kiépítése

• 2017.11.14-15.: aszfaltmarás 
mobil forgalomirányítással

• 2017.11.16-27.: szegélyek ja-
vítása, cseréje, csatorna fedlapok 
cseréje kétirányú szűkített sávú 
forgalom mellett

• 2017.11.19-28.: bazaltbeton 
buszmegálló építése kétirányú 
szűkített sávú forgalom mellett

• 2017.12.01-03.: aszfaltozás, 
felfestés teljes útzár (igyekszünk  
hétvégére ütemezni az aszfalto-
zást)

 
A kivitelező jelzése alapján ki-

sebb módosítások előfordulhatnak  
az ütemezésben, erről természete-
sen azonnal értesítjük Önöket.
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körzeti képvi  selőink jelentik
Sokan láthatták, hogy a Széchenyi 
utcában az új orvosi rendelő kiala-
kítása befejeződött. Az épület és 
a környéke is megújult, parkoló-
kat alakítottak ki, a járda is végig ki-
épült az épület körül és a Kárpát ut-
cai régi járdával összekötötték. A 
betegrendelés beindulásához az új 
helyen már csak két dolog van hát-
ra: az orvosok átköltözése és a be-
járathoz vezető gyalogátkelő kiala-
kítása. 

A többek által kezdeménye-
zett fekvőrendőrök telepítése las-
san halad, a Toldi-Dombliget lakói 
sürgetik a telepítés megkezdését. 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság leg-
utóbbi döntése szerint a Bárdos La-
jos  utca 10. elé tervezett forgalom-
lassító kihelyezését megrendelte 
az Önkormányzat. Kivitelezése leg-
később november végére megtör-
ténik.

A lakossági faigénylések leadá-
sának határideje lejárt. Felröppent 
egy olyan hír, hogy a lakóknak kell 
előre kiásni a facsemete ültetésé-
re a gödröt. Szó sincs róla, min-

den faültetéssel kapcsolatos mun-
kát a Közüzemi Nonprofit Kft. ker-
tészei végeznek el. Az viszont fon-
tos, hogy a tavalyihoz hasonlóan 
az idén is ki kell tölteni a fát/fákat 
igénylő minden lakónak egy nyilat-
kozatot, amelyben vállalja/vállal-
ják a facsemeték gondozását. Ezt 
a nyomtatványt a 9. sz. választóke-
rület minden fát igénylő lakosához 
elküldöm interneten, melyet kitölt-
ve, aláírva juttassanak el az Önkor-
mányzatba. A faültetés november 
15. után kezdődik, amikor a kerté-
szek megkeresik az érintetteket.

Az elmúlt időszakban folyama-
tos egyeztetések zajlottak az Ön-
kormányzat és a közvilágítás kar-
bantartási munkáit végző EL-MÜ 
SZOLG Kft. képviselői között. Az 
egyeztetések eredményekén az 
ügyfélszolgálatra a közvilágítással 
kapcsolatban érkezett lakossági és 
Önkormányzat által jelentett hibák 
nagy része javításra került.

A városban javult a helyzet, de 
nem a Polgármesteri Hivatal által 
elvárt mértékben, ezért továbbra is 
a szerződés felmondásán, valamint 
a feladat ellátását végző új cég ki-
választásán dolgoznak a munkatár-
saink. 

A Toldi utcai gyalogos átkelőhe-
lyek kijelölése ügyében azt a tájé-
koztatást tudom adni, hogy az Ön-
kormányzat 2 helyet jelölt ki a Tol-
di utcán a gyalogos forgalom átve-
zetésére.

Hatósági bejárást követően a 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatal Útügyi osztály mint 
hatóság a Szent Erzsébet utcai gya-
logos átkelőhely kiépítését elutasí-
totta, arra való hivatkozással, hogy 
a forgalmi viszonyok nem indokol-
ják.

A Toldi utcai játszótér előtti gya-
logos átkelőhely tervei elkészültek, 
jelenleg engedélyezés alatti stádi-
umban vannak. A kivitelezését en-

gedélyes tervek birtokában kezd-
hetjük meg. 

Felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy a zöldhulladékot ebben az év-
ben utoljára novemberben szállít-
ja el a Közüzemi Nonprofit Kft. Na-
gyon sok az avar, kérem, mindenki 
gondoskodjon az összegyűjtéséről, 
hogy még az utolsó szállításnál el-
vigyék. 

Köszönettel tartozom figyelmes 
lakótársaimnak a szóbeli és írásbe-
li jelzésekért, észrevételekért. Ké-
rem, hogy ezután is keressenek 
meg minden, közösségünket érin-
tő kérdéssel.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!

A 2. számú választókörzetben élők 
közül nagyon sokan tudják, hogy 
rendszeresen sétálok a lakótele-
pen, ahol gyakorta találkozom la-
kótársaimmal, akik jó érzéssel nyi-
latkoznak meg a területen tapasz-
talható kedvező változásokról, de 
megfogalmazzák jobbító szándé-
kú felvetéseiket, javaslataikat is. Itt 
élek a lakótelepen, szinte minden-
ki ismer, aminek jelét is adják sze-
mélyes találkozásunk alkalmával. 
Önkormányzati képviselőként, de 
különösen pedagógusként, a Rad-
nóti Miklós Gimnázium igazgató-
helyetteseként öröm volt fogad-
ni lakótársaim gratulációit, akik a 
legnagyobb elismeréssel a hang-
jukban beszéltek gimnáziumunk 
országos sikeréről, a középiskolák 
rangsorában elért 22. helyezéséről. 

Megint mások, mint például egy 
idősebb hölgy -, akivel sok egyéb-
ről beszélgettünk – a Barátság út 
2/B épületnél lévő ingatlan mellet-
ti út felújításához kért segítséget. 
Az épületek átadásával egy időben 
leaszfaltozott út napjainkra telje-

sen elhasználódott. Az ott élők a 
garázsok megközelítésére használ-
ják, de ezen közlekedik a Közüzemi 
Nonprofit Kft. szemétszállító gép-
járműve is. Javasoltam a hölgynek, 
hogy közös képviselőjük keressen 
meg munkahelyemen, a Radnó-
ti Miklós Gimnáziumban, ahol bár-
mikor el tud érni, akinek szívesen 
segítik, hogy a polgármesteri hiva-
talban – időpont egyeztetés után – 
a városüzemeltetési osztályveze-
tő asszonynál konzultálhassunk a 
problémáról, a megoldás lehető-
ségeiről. 

Bizonyára sokan fogadták jó hír-
ként a lakótelepen kivitelezett fű-
téskorszerűsítést, a gerinchálózat 
felújítását, az új csövek elhelyezé-
sét. Jómagam is örömmel látom, 
hogy a fejlesztés befejező szaka-
szában már a földmunkákat vég-
zik, befedik az árkokat, megkez-
dődött a környezet helyreállítá-
sa. Bízom benne, hogy a terület 
- mint pl. a Szent István parkban, 
ahol jelentős volt a földmunka – a 
természet és az ember segítségé-

vel visszanyeri szép, üde felületét. 
Írásom elején arról tájékoztattam 
Önt kedves lakótársam, hogy so-
kan gratuláltak gimnáziumunk or-
szágos sikeréhez, melyet azzal sze-
retnék zárni, amit képviselőként, 
pedagógusként, az önkormány-
zat kapcsolatokért felelős tanács-
nokaként a közeli hetekben élhet-
tem át. Október második felében 
egy hivatalos delegációt vezettem 
lengyelországi testvérvárosunkba, 
melynek a Radnóti Miklós Gimnázi-
um huszonnégy diákja és négy pe-
dagógusa mellett tagja volt négy 
személy az önkormányzat képvi-
seletében. A gimnázium diákjai 
hosszú évekre visszanyúló iskolai 
együttműködés keretében utaztak 
Stary Saczba, ahol az őket fogadó 
diákok családjainak vendégszere-
tetét élvezhették. A „közös nyelvü-
kön”, angolul társalogtak egymás-
sal, vetélkedtek szakmai versenye-
ken és sportrendezvényeken. Sőt, a 
szomszédos nagyváros Nowy Sacz 
egyik főiskoláján tett szakmai kon-
zultációjuk után örömmel hallhat-

tuk a lengyel angol szakos tanárok 
elismerését, akik szerint a mi diák-
jaink jóval magasabb színvonalon 
beszélik az angol nyelvet, mint az ő 
fiataljaik. Pedagógusainkat, a kül-
döttség valamennyi tagját rendkí-
vüli büszkeséggel töltötte el, hogy 
a Radnóti gimnázium tanulóiról, 
felkészültségükről, kulturált visel-
kedésükről a legnagyobb elisme-
rés hangján beszéltek az őket fo-
gadó családok, a lengyel iskolák 
pedagógusai. Igazgató-helyettes-
ként tiszta szívvel gratulálok diák-
jainknak, pedagógusainknak, akik-
re büszke lehet Dunakeszi.

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

jó érzés képviselni és szolgálni lakótársaimat
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ide tervezzük a fák ültetését!

A mostani hírlevelem írásakor az el-
sőként egy mondás szavai jutottak 
eszembe. „Lassú víz, partot mos”. Régi 
keletű probléma a Bajcsy-Zsilinszky 
utca felújítása. Sokszor kértem, pol-
gármester úr is sokszor járt közben a 
Magyar Közútnál a felújítással kapcso-
latban. Hát ez végre most sikerült. A 
felújítás ugyan nem a legszerencsé-
sebb időpontban történik. Nyáron 
célszerűbb lett volna, nem most, ami-
kor már érint minket az M2-es autó-
út felújításából eredő torlódás. De azt 
gondolom, örülnünk kell, és a hozzám 
érkezett lakossági visszajelzések alap-
ján mindenki örül annak, hogy végre 
nem azzal fog telni a tél, hogy az útpá-
lyán kátyú lesz kátyú hátán.

Örömmel adok hírt arról, hogy kör-
zetünkben az elmúlt hónapban két új 
lakótársunkat köszönthettem a baba-
csomaggal, Dominiket és Zsófiát. Isten 
hozta őket!

Hamarosan itt a tél. Hagyományo-
san november közepén kezdődik el a 
korcsolyapálya építése a főtéren. Sze-
mély szerint már alig várom, hogy a 
főtér újra megteljen élettel, egyben 
remélem, hogy sokakkal fogok talál-
kozni. A téren lakók kérésére kértem 
az Önkormányzat illetékeseit, hogy 
az üzemeltetés hangerejét minimali-
zálják.

November 15 után kezdődik a köz-
területek faültetési programja. Akik 
az év közben jelezték számomra fa-
ültetési szándékukat, azok igénye-
it már továbbítottam az Önkormány-
zat által megbízott az ültetést koordi-
náló szakembereknek. A faültetéssel 
kapcsolatban arra buzdítom Önöket, 
hogy tegyük szebbé környezetünket 
egy-egy fa ültetésével. Az ültetést az 
Önkormányzat által megbízott szak-
emberek végzik el. Az Önök felada-
ta csak az, hogy az igényeikkel együtt 

vállalják az ültetett fák gondozását, 
melyre ezúton is kérem Önöket. Az út-
hibákkal kapcsolatban pedig arra ké-
rem kedves lakótársakat, hogy jelez-
zék számomra a lenti elérhetősége-
men.

Tájékoztatom Önöket, hogy követ-
kező fogadó órám időpontja 2017. 
november 16. 18.00 óra. A fogadóra 
új helyszínen lesz. A RADNÓTI MIKLÓS 
GIMNÁZIUMBAN.

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhetősé-
geken:

Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 
Fő út 25.

Üdvözlettel:
 Szabó József 

3. számú választókörzet 
képviselője

kedves lakótársaim!

Az elmúlt hónapban megszaporod-
tak a megkeresések, kérések, jelzé-
sek a körzetet érintő ügyekkel kap-
csolatban. Ennek egyik fő oka az el-
készült felújításokhoz kapcsolódó 
egyedi problémák kezelése, a még 
szükséges kisebb javítások, felfes-
tések, egyedi parkolási kérdések/ 
mozgássérült parkolóhelyek sza-
bályos kijelölése/. Sajnos sokszor a 
nem helyi hivatalok, szervezetek el-
járásának lassúsága akadályozza a 
gyors ügyintézést. Ilyenkor mindig 
az illetékes szakemberek segítsé-
gét kérem, mert ők jogosultak ezen 
ügyekben eljárni. Addig is türelmü-
ket kérem!

Nagy örömmel láttam, hogy a 
Casalgrande tér melletti gödör el-
tűnt végre. S ahol a parkoló autók ki-
mélyítették az oldalsó sávot, szép, 
rendezett parkoló készült el, melyet 
már jó ideje szorgalmaztam. Köszö-
nöm az illetékes szakemberek odafi-
gyelését, s bízom benne, hogy a töb-
bi apróbb-nagyobb ilyen jellegű ké-
résem, megkeresésem is ilyen for-

mában és minőségben valósul majd 
meg hamarosan!

Felvettem a kapcsolatot, s szemé-
lyesen a helyszínen egyeztettem a 
városi parkosítást, fásítást végző vál-
lalkozás vezetőjével, hogy a körzet 
mely részére, milyen növények ülte-
tését javasolja, s kértem a segítségét 
abban is, hogy egy tervet készítsen a 
születendő babáink számára kialakí-
tandó parkocskáról is! Valami hason-
lóképpen, mint a Szent István park-
ban van.

Folytatódik a padok, szemétgyűj-
tőedények, kutyapiszok gyűjtő edé-

nyek kihelyezése is, ezekre is lehet 
még javaslatokat tenni, hol lenne rá 
szükség! A szakmai döntés után sor 
kerülhet a kihelyezésükre is, előre-
láthatólag tavasszal.

Mint látható, tartjuk a ciklus elején 
elfogadott időbeosztást és ígérete-
ket. Továbbra is fokozott türelmet és 
odafigyelést kérek mindenkitől, hi-
szen a munkák még folynak, s zaj-
lik a tanév is. Vigyázzunk egymásra, 
gyermekeinkre, szeretteinkre a köz-
lekedésben!

Természetesen továbbra is várom 
a jelzéseiket, olyan ügyekben, me-
lyek szebbé-jobbá tehetik a Lakó-
telep Szívének életét. E-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, 
telefonon a 0627 542-805 vagy a 
06-70-337-16-06 számon hétköz-
nap 8-19 óra között, levélben a Ga-
ras utca 4. szám alatt, s természete-
sen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választó- 
körzet képviselője

a lakóTelep szíve
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Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a körze-
tünket érintő eseményekről.

Október hónapban is több 
helyen probléma volt a közvilá-
gítással. Az Önkormányzat nem 
elégedett a szolgáltatást végző 
cég munkájával, és a szolgál-
tatási szerződés felmondására 
készül, amelynek jelenleg jogi 
megalapozása zajlik.

Lezárult a faültetés igénylés 
határideje, a következő akció-
ra jövő évben kerül sor. Az idei 
igénylőkkel megállapodást köt 
az Önkormányzat, amelyben 
a lakosoknak kell vállani a fák 
gondozását. A megállapodáso-
kat a következő napokban vi-
szem ki a lakóknak. A faültetés-
re november hónap folyamán 
kerül sor.

A hónap folyamán levelet 

kaptam egy a Dunán rendsze-
resen horgászó lakótársunk-
tól, aki többek nevében kér-
te, hogy a jó idő elmúltával ők 
is használhassák a strandnál 
lévő folyószakaszt horgászatra. 
Mint ismeretes a strand terüle-
tén nem engedélyezett ez a te-
vékenység, tábla is tiltja azt. Az 
önkormányzat megvizsgálta a 
kérdést és helyet tudott adni a 
horgászok kérésének, így októ-
ber 1 és április 15. között lehet 
horgászni a strand területén is. 
Az erre vonatkozó kiegészítő 
tábla kihelyezésére már megbí-
zást kapott a Közüzemi Kft. Az 
Önkormányzat továbbra is vár-
ja a strand és a hozzá tartozó 
sétánnyal kapcsolatos fejlesz-
tési és üzemeltetési ötleteket.

Ehhez kapcsolódó hír, hogy 
a képviselő-testület október 

26-ai ülésén foglalkozott a Ka-
tonadombhoz és a strandhoz 
kapcsolódó parkolók bővítésé-
vel. Már évek óta gond, hogy a 
strandszezonban kevés a par-
kolóhely a parton és a nagy vá-
rosi rendezvényeken sincs elég 
parkolási lehetőség. Ezen segí-
tene az a javaslat, amely bőví-
tené a Katonadombsori parko-
lók számát, létrejönne egy par-
koló a régi garázssor helyén és 
igény szerint egy ideiglenes fü-
ves parkoló a Katonadomb déli 
részén.

Szintén megkeresést kaptam 
azzal kapcsolatban, hogy a Pi-
henő sétányon lévő nagy ka-
nyarba egy közlekedési tük-
röt kellene helyezni a nagyobb 
közlekedési biztonság érdeké-
ben. Az önkormányzat a rend-
őrség közlekedési osztályának 

bevonásával megvizsgálta a 
kérdést és támogatja a kezde-
ményezést, a tükör ki fog kerül-
ni a kanyarba.

Már korábban megszületett 
a döntés arról, hogy a Kiserdő 
utca 13 és 15 között tavaly meg-
épített járda mellé két közvilá-
gítási lámpát telepíttet az Ön-
kormányzat. A lámpák telepíté-
se most megkezdődött. 

A hónap folyamán kilenc ba-
bacsomagot kézbesítettem. Is-
ten hozta Boglárkát, Esztert, Nó-
rát, Zsuzsannát, Balázst, Dánielt, 
Gergőt, Eriket és Istvánt a közös-
ségünkben!

Észrevételeit, javaslatait vá-
rom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Az idei évben több, a város-
részt érintő további fejlesztés-
ről döntött az Önkormányzat, 
amely mind a közlekedési infra-
struktúra, mind a városi közin-
tézmények tekintetében meg-
újulást eredményez. A tervek 
szerint 2018. évben átfogó fel-
újításon esik át a Hunyadi János 
utca útburkolata és a hozzá tar-
tozó járda is. A Képviselő-tes-
tület legutóbbi ülésén döntés 
született a Piros Óvoda felújítá-
sára vonatkozóan benyújtandó 
pályázatról. Reményeim szerint 
a Hunyadi János utca felújítása 
végérvényesen megoldja majd 
a Piros Óvoda bejárata előt-
ti járdaszakasznál tapasztalha-
tó - számos lakossági panaszra 
is okot adó - vízelvezetési prob-
lémákat.

Továbbra is megkeresések ér-
keznek hozzám a Madách utcát 
a Klapka György utcával össze-
kötő utcák forgalmi túlterhelt-
ségével és az ezzel összefüg-
gő balesetveszéllyel kapcso-
latban. A Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályának 
vezetőjével e témában foly-

tatott megbeszélésünk során 
szóba került a Wass Albert utca 
helyzete, amelynek megoldá-
sát az egyik legsürgetőbb fel-
adatnak tartom. Ebben az ut-
cában ugyanis az északi ág tel-
jes hosszában hiányzik a járda, 
a társasházak kerítése melletti, 
gyalogosan járható részen pe-
dig a nap nagy részében gép-
kocsik parkolnak, amelyre te-
kintettel az útszakaszon a gya-
logos közlekedés veszélyes. A 
helyzetet súlyosbítja, hogy a 
Berzsenyi Dániel utca irányából 
érkező gépjárművek jelentős 
része ezt a legrövidebb útsza-
kaszt használja a Klapka utcá-
ra való kijutáshoz, ezért a Wass 
Albert utca érintett szakasza – 
különösen csúcsidőben – nagy 
forgalmi terhelést kap. Sajnos 
az utcában érvényben lévő 30 
km/h-s sebességkorlátozást 
számos gépjárművezető figyel-
men kívül hagyja, fokozva ez-
zel a balesetveszélyt. Mivel az 

út menetirány szerinti jobb ol-
dalán vízelvezető árok húzódik, 
míg bal oldalán a néhány éve 
felépített társasházak épített 
kerítése áll, a járda elhelyezé-
sére igen szűkös térbeli lehető-
ségek kínálkoznak. Mindezek-
re tekintettel, azzal a kéréssel 
fordultam a Városüzemeltetési 
Osztályhoz, hogy próbáljanak 
műszaki megoldást találni az 
útszakasz problémáira. A meg-
oldás megtalálása és megva-
lósítása során mindenképpen 
szükséges lesz a Wass Albert 
utca 1. és 3. szám alatti társas-
házakban lakók együttműkö-
désére, mivel az érintett útsza-
kasz szegélyét elsősorban az 
itt lakok használják parkolásra, 
amely gyakorlat egy esetleges 
járdaépítés esetén nyilvánvaló-
an nem folytatható. 

Többen kerestek a Szép Ernő 
parkban felépült Gérecz Atti-
la Tanuszoda lakosság számá-
ra történő megnyitásával kap-

csolatban. A tanuszoda próba-
üzeme ez év szeptember 18-án  
megkezdődött és az uszoda a 
városi iskolák tanulói részére 
ettől az időponttól biztosít le-
hetőséget a sportolásra a test-
nevelés órák keretein belül, 
azonban a tanítási időn kívüli 
látogatás rendjéről még nincs 
információm. A Gérecz Attila 
Tanuszodát nem Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata, hanem a 
Nemzeti Sportközpontok üze-
melteti, így a tanítási időn kívü-
li nyitva tartás rendjét sem az 
Önkormányzat fogja meghatá-
rozni. Természetesen, amint er-
ről pontos információ áll ren-
delkezésre, azt az Önkormány-
zat haladéktalanul továbbítja a 
lakosság felé.

Észrevételeiket, javaslataikat 
várom a következő elérhetősé-
geken:

E-mail: drkovats.kepviselo@
gmail.com

Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt választókerületi lakosok!
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seprűsautó a tábor, Hunyadi, 
zápolya és klapka körben  

körzeti képvi  selőink jelentik

Alagligeten, a lakosság által igé-
nyelt helyszíneken elkezdődött 
az utcai világítótestek bővíté-
se, illetve kialakítása. Egyelőre a 
Repülőtéri út felé kialakított át-
járók megvilágítását a meglévő 
villanyoszlopok kétkarúvá ala-
kításával javítottuk, november 
végéig kerül sor a lakópark töb-
bi pontján új villanyoszlopok el-
helyezésére. Ebbe beletartozik a 
Brusznyai utcai bejárat is, amely 
a jövőben jól láthatóvá válik a 
Fóti útról autóval bekanyarodók 
részére is. 

A Repülőtéri út közlekedés-
biztonságának megteremtése 
kapcsán előrelépések történtek. 

A múlt havi beszámolómban az 
új iskola közelében az általam 
minimális megoldásnak tartott 
figyelemfelkeltő forgalmi táblák 
kihelyezésre kerültek, az enge-
délyezett sebességhatár csök-
kent, ill. további intézkedések is 
várhatóak: az úttest mindkét ol-
dalán az iskolai gyalogos átkelő 
mellé biztonsági korlát kerül, ill. 
a kereszteződés után, az út isko-
la felőli oldalára szalagkorlátot 
építenek. A gyerekek úttesten 
való átkelését év végéig, a rend-
őrség és a közterület felügyelet 
munkatársai a helyszínen közö-
sen segítik. 

Szintén a Repülőtéri utat érin-

tő fejlesztés, hogy a járda to-
vább épült az Alagi majori útke-
reszteződésig. Az építkezés so-
rán, a sarkon lévő társasház elől 
fákat és cserjéket távolítottak el, 
ezek pótlását kértem a Városhá-
zától. Ígéretük szerint erre nov-
emberben kerül sor. 

Régi, és a kerületünkben is 
már megfogalmazott lakossági 
igényre adott választ a Városhá-
za azzal, hogy a Fóti úton a ke-
rékpársávot vörös színnel emel-
ték ki a kereszteződésekben.  

A Gardénia-köz előtti gyalo-
gos átkelőhely megépítésére 
rendszeresen rákérdezek, mivel 
nem érzek előrehaladást ebben 

a témában. Rendszeresen azt a 
választ kapom, hogy a városhá-
za ajánlatkéréseire a kivitelező 
érdemben nem reagál. Kértem, 
hogy az ajánlatkéréseket több 
kivitelező felé juttassák el. 

Az Alagligetről érkező forga-
lomlassítási igényeket is napi-
renden tartom. November első 
felében kerül sor a rendőrség és 
a Városháza közös helyszíni be-
járására, amelynek az eredmé-
nye várakozásaim szerint egy 
előzetes szakvélemény lesz.   

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú  választókörzet 
képviselője

megvalósulnak a személyi és vagyonbiztonsági intézkedések

azbesztes hullámpala, síkpala
Városunkban rengeteg épület, 
kerítés épült a mára betiltott az-
besztes hullámpalával, síkpalá-
val. Ezek kezelése, bontása szi-
gorúan szabályozott, az azbeszt-
rostokból gyakorlatilag nem is 
létezik biztonságos dózis. A bon-
tással foglalkozó cégek részéről 
nem elfogadható az ismerethi-
ány, a munkavédelem szigorú-
an szabályozza az ilyen munká-
kat, ami láthatóan önmagában 
nem elégséges. Az egyik körze-
ti lakó felvetése végett fordultam 
Csopják Anita ov. asszonyhoz, aki 
belevetette magát a témába, s 
a köz érdekében próbált meg-
oldást találni. A lényeg röviden 
(bővebben a hírlevél 83.sz.-ban): 
Az azbeszt tartalmú palatetőkkel 
és hullámpalákkal, addig nincs 
gond, amíg nem észlelhető raj-
tuk sérülés, törés. Utána fenn áll 
a veszélye annak, hogy folyama-
tosan kerül ki belőle a rákkeltő 
azbesztcement por. A gond az, 
ha a háznak, társasháznak terü-
letén ilyen jellegű sérült, bontott 
építőanyag keletkezik. Egyéb-
ként  a tulajdonos felelőssége – 
a hatályos hulladékgazdálkodá-
si törvény „A szennyező fizet” 
elve alapján -, hogy saját költsé-
gén a veszélyes hulladék meg-

felelő módon legyen elszállítva.  
A bontással járó jogszabályi hát-
teret be kell tartatni. A jegyző kö-
telezheti az illegálisan lerakott 
hulladék tulajdonosát, vagy ha 
az nem ismert, az ingatlan tu-
lajdonosát a hulladék elszállí-
tására. A hulladékgazdálkodás-
sal kapcsolatos egyéb ügyek; a 
szükséges engedélyek meglé-
te, hulladékok kezelése, haszno-
sítása, szállításának ellenőrzé-
se a Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség hatáskö-
rébe tartozik. Ezúton köszönöm 
meg az osztályvezető asszony-
nak a fenti probléma megoldá-
sa érdekében végzett lelkiisme-
retes munkáját. 

- 2017-ben 26 lakó élt a fásítá-
si program lehetőségével. Össze-
sen 22 db vérszilva, 24 db gömb-
juhar, 11 db gömbszivar és 4 db 
gömbkőrist kértek a lakók 

- Az általam kért utcák sző-
nyegezését Erdész Zoltán alpol-
gármester úr válaszlevelében 
támogatta

- A „Tiszta Városért” járja fo-
lyamatosan az utcákat a Közüze-
mi Kft. tehergépkocsija 

- Ugyanabban a tömbben 
okozott csoportos közvilágítási 

hibákat a 09.14-i, majd a 10.06-i 
szél. A 6 utca világításának hely-
reállítását több esetben jelez-
tem az EL-MŰ felé

- Zalán utca 2-nél a kényszer-
vágás megtörtént

- Kölcsey utca elején a meg-
süllyedt járdaszakasz és rácsos 
víznyelő aszfaltozását a vállalko-
zó elvégezte

- KRESZ táblák helyreállításá-
nak kérelme (Dobó-Rákóczi sa-
rok - Klapka-Görgey-Király talál-
kozása)

- Előzőleg a Királyhágó utca 
31. előtti szegélykövek visszaál-
lítását 08.23-án kértem. A hiba 
kijavítására a megrendelést kö-
vetően az útkarbantartásért fe-
lelős vállalkozó a helyet kijelölte, 

de a munkálatokat nem végez-
te el. 10.09-én és 10.30-án ismé-
telten az illetékeshez fordultam

- A Kossuth L. u. 35-ben lakó 
hölgy örömét kifejezve hívott 
fel a Kossuth L. u. 37. előtti hiba 
elhárítása miatt, az úttest aszfal-
tozását elvégezték

- Csatornafedél mellett meg-
süllyedt aszfalt helyreállításának 
kérelme, Mátyás király utca 1. és 
3. Vadász utca 12. előtt

- Dobó utca 16. előtti hársfák 
gallyazása megtörtént 

- Érdeklődés a Báthory utca 
elején jelzett úthibák, a Bródy 
utca 15 a Varsói utca 19. szegély-
cseréjének, a Vasvári Pál utca 15. 
sarok balesetveszély megszün-
tetése, a Királyhágó utca 31 előt-
ti szegélyhibák helyreállításá-
nak időpontjáról

- Forgalomrend változás is-
mételt kérelme a Barázda utca 
elejére („Behajtani Tilos” tábla 
kihelyezése)

- A 10.29-i vihar 14 utcában 
okozott csoportos közvilágítási 
hibákat. Az EL-MŰ és az osztály 
illetékesének jeleztem a prob-
lémát  

Tisztelettel:
Hircz Tamás

6-os sz. körzet képviselője  
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• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XI. 03.) 
önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról 
szóló15/2013.(VII.26.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról.

RENDELETEK

Több mint 1 milliárd forint 
egészségügyi támogatásra 
pályázik az Önkormányzat

dunakeszi város önkormányzaTának kiemelT célja, hogy a 
lakosság számára magas színvonalú, áTlagon felüli szol-
gálTaTásT nyújTson minden Téren, így az egészségügyi ellá-
tásban is.

Ezt szem előtt tartva az elmúlt években számos intézke-
dés tettünk annak érdekében, hogy a Dunakeszi Szak-
orvosi Rendelőintézet eszközparkja fejlődjön, az ellátás 

bővüljön, illetve az épület megújuljon. Az Egészséges Budapest 
Program pályázat lehetőséget teremt újabb energetikai korsze-
rűsítésre, valamint a Szakrendelő épületének teljes körű belső 
korszerűsítésére és felújítására – írja az Önkormányzat hírpor-
tálja, a dunakeszi.hu

A képviselő-testület döntése értelmében a pályázat az aláb-
bi tételeket tartalmazza: teljes belső felújítás, tetőtér beépítése, 
liftek cseréje/beépítése, napelemes rendszer telepítése, pszichi-
átriai épület építése, tüdőgondozó telephely beköltöztetése, va-
lamint diagnosztikai eszközök cseréje, beszerzése. Az Egészsé-
ges Budapest Program keretén belül összesen nettó 1,2 milli-
árd forintra pályázik a város, ehhez - sikeres pályázat esetén - 
100 millió forint + ÁFA önrészt szavazott meg a testület – adta 
hírül a dunakeszi.hu.

Befejeződött a tesztüzem
Reggel hat és nyolc óra 

között mindenki használhatja 
a városi uszodát

a nemzeTi sporTközponTok (nsk) TájékozTaTása szerinT 
a gérecz aTTila városi Tanuszoda Terheléses TeszTelése 
a héTen befejeződöTT. az üzemelTeTésT végző nsk Tájé-
koztatása szerint a léTesíTmény várhaTóan a november 
13-ai héten Megnyit a nagyközönség előTT.

Mint ismert a szept-
ember végi ünne-
pélyes avató ün-
nepséget köve-

tően az iskolások úszásokta-
tásának október óta a városi 
tanuszoda ad helyet. Az azóta 
eltelt időszak tapasztalatait ösz-
szegyűjtve véglegesítik az intéz-
mény működését, amely értesü-
léseink szerint a november 13-i 
héten már fogadja a felnőtteket 
is. A Városházán szerzett infor-
mációnk megerősítették az Ön-
kormányzat korábban tett ígé-
retét, amely arra irányult, hogy 
a tanulók mellett – más idősáv-

ban – a felnőttek számára is biz-
tosítsák az úszás lehetőségét. 

Érdeklődésünkre Dióssi Csaba  
polgármester elmondta, hogy 
a Nemzeti Sportközpontok 
(NSK) vezetőivel folytatott in-
tenzív tárgyalás eredményeként 
sikerült elérnie az Önkormány-
zatnak, hogy a nyitva tartás a 
korábban tervezett időszakhoz 
képest (8-20 óra) bővüljön, és 
már reggel, az iskolai úszások-
tatás előtt, 6 órától használhat-
ja az uszodát a lakosság. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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tuzson bence, 
Dióssi csaba és 
szabóné ónodi 
valéria méltatta 
a szociális 
munkások 
áldozatos 
tevékenységét 

oberschall márton

Szociális munkások köszöntése

A megjelenteket – köztük 
Tuzson Bence államtit-
kárt, a régió országgyű-
lési képviselőjét valamint 

Dióssi Csaba polgármestert – Szabó-
né Ónodi Valéria, a DÓSZK igazga-
tója köszöntötte.

Bevezetőben Dióssi Csaba meg-
köszönte az államtitkárnak azt a te-
vékenységét, amelyet a törvényho-
zásban a szociális munka napjának 
szabadnappá nyilvánításában vég-
zett. A megjelentekhez fordulva pe-
dig így fogalmazott: „Nagyra tartjuk 
az Önök munkáját, s ezt minden év-
ben meg is köszönjük.” 

– Mindannyian érezzük a saját éle-
tünkből, hogy ha valakiről gondos-
kodni kell, az mit jelent számunk-
ra. Ez a hivatás az emberi lét maga-
sabb szintje – mondta bevezetőben 
Tuzson Bence. Majd azzal a gondo-
latsorral folytatta, hogy a szociális 
munka fortélyait, módszereit csak a 
gyakorlatban lehet megtanulni, s ezt 
a társadalomnak különösen meg kell 
becsülni. – Hazánkban nyolcszáz-
ezer ember szorul szociális gondos-
kodásra s kilencven ezren végzik ezt 
a munkát. A bérek ezen a területen 
2013-tól kezdve hatvan százalékkal 
nőttek. Az anyagi elismerés mellett 
az erkölcsi megbecsülésben még fej-
lődni kell a magyar társadalomnak s 
ez nem feltétlen kormányzati mun-
ka, de kormányzatként, országgyű-
lési képviselőként és önkormányzat-
ként lehet még ebben az ügyben lép-
ni. Legyen ennek a munkának tisz-
telete és legyen vonzereje is. Újabb 
képzési programokat is kell indítani 
s a kormányzat egymilliárd forintot 
elkülönített erre a célra. 

Végezetül utalt arra, hogy nagyon 

fontos az a megbecsülés, amit az ön-
kormányzatok végeznek, és ebben a 
vonatkozásban kiemelte a dunakeszi 
Önkormányzatot. 

A polgármester, kiegészítve az el-
hangzottakat, elmondta, hogy a te-
rület dolgozói sok esetben munka-
köri kötelességükön túl is számtalan 
akcióban vesznek részt azért, mert 
szívükön viselik az elesett emberek 
sorsát. Változó világban élünk, foly-
tatta, és az ország gazdasági helyzete 
most olyan irányba ment, hogy ezek-
nek az embereknek új lehetőség nyí-
lott a munkaerő piacon. A támoga-
tást ne csupán a segélyek odaítélé-
sében juttassuk kifejezésre, hanem 
segítsük őket visszavezetni a mun-
kaerő piacra.

Az igazgató asszony Szabó Magda 
figyelemre méltó gondolatát idéz-
te, amely így szól: „Ott kezdődik a 
nagyemberség, hogy az ember ész-
reveszi, hogy mások is élnek e föl-
dön őkívüle, és amit tesz, úgy te-
szi, hogy nemcsak magára gondol, 

hanem másokra is.” Ez a megfogal-
mazás kifejezi az ünnepeltek mun-
kájának a lényegét, hiszen úgy dol-
goznak a mindennapokban, hogy 
minden esetet teljes odaadással ke-
zelnek. Külön köszönetet mondott 
Gál Gellért Ákos szakmai igazgató-
nak, aki új lendületet adott ennek a 
munkának.

Ezt követően Dióssi Csaba az Év 
Szociális Munkása elismerést adta 
át Oberschall Mártonnak. A kitün-
tetettről megtudtuk, hogy sok éve 
dolgozik ezen a pályán, Dunakeszi-
re két éve került. Minden munkatár-
sával nagyon jó kollegiális és emberi 
kapcsolatot ápol, ügyfeleivel azonnal 
megtalálja a közös hangot. 

Végezetül valamennyi dolgozó át-
vehette Dióssi Csaba ajándékát, egy 
praktikus válltáskát. 

Katona M. István
A szerző felvételei 

a közösség, a Társadalom megbecsülésének jelekénT ünneplik világszerTe 
november 12-én a szociális munka napjáT. hazánkban Tizenhárom éve kö-
szönTik a szakTerüleT dolgozóiT. dunakeszin november 8-án kerülT sor a 
városunkban áldozaTos munkáT végzők TiszTeleTére rendezeTT ünnepségre. 
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terényiné Marinov ágnes 

az uTóbbi hónapok legnagyobb közéleTi viharáT kavarTa az az elhíresülT kukacos mákos TészTás „kisfilm”, amely a 
közösségi oldalak láTogaTói közül sokakaT boTránkozTaToTT meg. indulaTokkal TúlfűTöTT vélemények feszülTek 
egymásnak, számTalan eseTben név és arc nélkül. volTak, akik azT az állásponToT képviselTék, hogy a szilvából 
kimászó kukac jól Tükrözi a városi közéTkezTeTés minőségéT. volTak, akik azT köveTelTék, hogy a városi közéTkez-
TeTésT végző hungasT viTal kfT. konyhai dolgozóinak mondjanak fel. a Témával a képviselő-TesTüleT is foglal-
kozoTT, melynek megállapíTásaiT, a városi közéTkezTeTés színvonalának szakszerű kivizsgálása érdekében TeTT 
inTézkedéseiT közleményben ismerTeTTe dunakeszi lakosságával, melynek a lényege, hogy a helyi közéTkezTeTés 
Teljes körű áTvizsgálásáT rendelTe el az önkormányzaT. 

A városi közétkeztetés átfogó vizsgálatát 
rendelte el az Önkormányzat

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata a helyi 
nevelési és oktatási 
intézmények vezetői-

nek együttműködésével levélben 
tájékoztatta a városban műkö-
dő intézményekbe járó gyerme-
kek szüleit. A levélben kifejezésre 
juttatja és megerősíti, hogy a vá-
ros közintézményeibe járó gyere-
kek étkeztetését kiemelt feladat-
ként kezeli. Az észrevételek alap-
ján levélben fordult a szolgáltatást 
végző cég vezetősége felé, amely-
ben jelezte, hogy egy teljes körű 
átvilágítási programot indít a du-
nakeszi közétkeztetéssel kapcso-
latban.

A tájékoztatóból kiderült, hogy 
első lépésként felkérte az Önkor-
mányzat családügyi tanácsnokát, 
Bocsák Istvánné képviselő asz-
szonyt, hogy indítsa el újra a ko-
rábban bevezetett kóstolási prog-
ramot. Egyben kérte a szülőket is, 
hogy csatlakozzanak a program-
hoz, és véleményükkel, észrevéte-
leikkel nyújtsanak segítséget ab-
ban, hogy gyermekeik számára 
megfelelő étkezést tudjanak biz-
tosítani.

Emellett a szakmai ellenőrzés 
érdekében egy független, az Or-
szágos Dietetikai Szövetség által 

jegyzett dietetikust kért fel, hogy 
négy hetes kóstolást követően ké-
szítsen tanulmányt, amely alap-
ján meg tudja hozni a szükséges 
intézkedéseket.  

A teljes körű kivizsgálás har-
madik lépéseként a NÉBIH veze-
tőségéhez fordult az Önkormány-
zat, és felkérte őket arra, hogy 
vizsgálják meg a helyi közétkez-
tetést abból a szempontból, hogy 
a nyersanyagok tárolása, szállítá-
sa, valamint az ételek előállítása, 
minősége és tálalása megfelel-e a 
jogszabályi követelményeknek. 

Konyhai dolgozók 
nyílt levele

A vizsgálat jelenleg is tart, mi-
közben a közösségi médiumok fe-
lületein napvilágot látott rendkí-
vül negatív véleményekre és „íté-
letekre” válaszként egy nyílt le-
vél jelent meg a konyhai dolgozók 
képviseletében, akiknek azonnali 
elbocsátását követelték néhányan.   

Laptársunknak, a Dunakeszi 
Post szerkesztőségének eljuttatott 
nyílt levélben ez olvasható; „Na-
gyon nehéz megfogalmazni, ho-
gyan éreznek a Hungast Vital Kft. 
konyhai dolgozói a Dunakeszin ki-
alakult menza helyzettel kapcso-
latban. Ha csak egy szóval kellene 
kifejezni, azt mondhatnánk: bor-
zasztóan. Ha több szóval, arra egy 
egész oldal is kevés lenne.

A fiatalabb generációhoz tarto-
zó kollégákat talán kevésbé vise-
li meg ez az egész hercehurca, ki-
csit könnyebben teszik túl magu-
kat rajta. Vannak azonban, akik 
már 25 évnél is hosszabb ideje dol-
goznak a közétkeztetésben, ebben 
élték le az egész életüket, ők sok-
kal érzékenyebbek ezzel a témával 
kapcsolatban. Valamennyiünket 
nagyon megvisel ez az egész lejá-
rató hadjárat – mert valljuk be, ez 
az. Lehet, hogy nem a személyünk 

ellen szól, mégis magunkra vesz-
szük, hiszen mi élünk és dolgozunk 
benne nap, mint nap.

A véleményformálásnak meg-
vannak a megfelelő csatornái, a 
szülők rendszeresen kóstolhatják 
az ételeinket. Mostanra azonban 
jelentősen kibővült az emberek vé-
leményközlési lehetősége és ezzel 
módszeresen élnek is. Amíg ez nor-
mális hangnemben történik, ad-
dig nincs is vele probléma. Amikor 
visszaélnek vele, azzal már van. 
Szörnyű látni, hogy olyanok járat-
ják le az ételeket (amit mi magunk 
is eszünk, sokunknak a gyermekei, 
van akinek már unokája is ezen 
nőtt és nő fel), akik azt sem tud-
ják, hol főzik az ebédet, hogyan ke-
rül a gyermekek elé, vagy hogy mi-
lyen kemény munka van mögötte.

Legfőbb kiváltó oknak meg tu-
dom nevezni a közösségi médiát. 
Mert mi is emberek vagyunk, civil-
ként rendelkezünk Facebook pro-
fillal, vagy aki nem, annak a gyer-
mekei vannak fenn olyan fórumo-
kon, ahol nyíltan megy a mocs-
kolódás. És ez a legkritikusabb 
pontja ennek az ügynek. Régeb-
ben, amikor még nem volt lehető-
ség az interneten világgá kürtölni 
a gondolatainkat, még nem is ke-
rítettek ekkora feneket a dolgok-
nak. Anyukák a játszótéren meg-
beszélték a napi eseményeket: „A 
te gyereked megette az ebédet? Az 
enyém még repetázott is.” „A le-
vest megette, de a tökfőzeléket nem 
szereti, úgyhogy azt nem.” Aztán 
mindenki ment tovább a dolgára. 
Hiszen józan ésszel tudjuk, hogy 
nem vagyunk egyformák, nem le-
het mindenkinek minden a ked-
vence. Ez mindig is így volt, és 
mindig is így lesz.

Amikor ezeket a megnyilvánu-
lásokat látjuk, akkor jövünk csak 
rá, hogy ha a tudatlanság rossz-
indulattal párosul, az mennyire 
kártékony tud lenni. Szívünk sze-

rint csak annyit kérnénk, hogy jöj-
jenek el hozzánk, dolgozzanak ve-
lünk egy hetet, és ha már tud-
ják, mennyi munka van egy vá-
ros étkeztetésében, és ezért mennyi 
megbecsülést kapunk, akkor tud-
nak majd felelősséggel nyilatkoz-
ni minderről. Akkor már tudnák, 
hogy milyen érzés az, ha valaki 
minden nap 200%-on próbál tel-
jesíteni és mégis csak negatív kri-
tikát kap. Hosszú távon ebbe nem 
csak mentálisan, de fizikailag is 
belefárad az ember, és akkor eljut 
arra a pontra, hogy feladja… és fel 
is adtuk volna, de itt tartott min-
ket egyetlen dolog: a nagy kom-
mentháborúk közepette mi még 
mindig valóban azt valljuk, hogy a 
gyerekek az elsők.” – zárul a kony-
hai dolgozók nevében írt levél, 
melyet változtatás nélkül közöl-
tünk. 

A dietetikus szakember 
véleménye

A kóstolás az étel külső megje-
lenésére, az állag konzisztenciájá-
ra, íz világára és az alapanyagok 
összetételére terjed ki – mond-
ta Terényiné Marinov Ágnes die-
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bocsák istvánné

tetikus, az egyik fővárosi kórház 
élelmezésvezetője, aki az Önkor-
mányzat felkérésére Henter Iza-
bella dietetikussal közösen vizs-
gálja a városi közétkeztetést. Az 
egyik kóstolás alkalmával szer-
kesztőségünk is elkísérte őt a Ga-
ras utcai bölcsődébe. 

A mai étlapon tökfőzelék és 
sertéspörkölt szerepel, melynek a 
mennyisége épp megfelelő. Kül-
ső megjelenése is megfelelő, ám 
túlfőtt, a főzelék túl lisztes. A 
hús mennyisége, minősége jelle-
ge megfelelő, nem túl sós, nem ke-
mény – értékelt a szakember. 

Terényiné Marinov Ágnes el-
mondta, hogy az egytől ötig ter-
jedő skálán osztályozzák az ételek 
minőségét. 

– A kóstolt ételt milyen osztály-
zatra értékeli? – hangzott a kérdés. 

- Jó indulattal hármasra, ami a 
közétkeztetésben elfogadható át-
lagos érték. A négyes, átlagon fe-
letti minőség, az ötös a kiválóan 
megfelelt – tette hozzá. 

A dietetikustól megtudtuk, 
hogy előző nap – november 6-án 
– az óvodában kóstolta a gyere-
keknek felszolgált ételt, amelyre 
négyes minősítést adott. 

- Csokonai levest és tejberizst 
kóstoltam. Kisebb hibák előfor-
dultak, de összességében kiegyen-
súlyozott, finom, jó minőségű étel 
volt. A gyerekek a tejberizst na-
gyon szeretik, néha adható.

A heti menüről -, melyet a böl-
csődésektől kezdve az idősek nap-
közi otthonában élőkig mindany-
nyian ugyan azt fogyasztják – el-
mondta; 

- Az óvodáknak és az iskolák-
nak jó. Ahol problémát látok az 
a bölcsőde. Ugyanis a leves ki-
vételével ugyanazt kapják ők is. 
Többször kellene főzelék. Hol-
nap például Temesvári borda lesz 
bulgurral, ami nagyon finom, 
egészséges, de nem a bölcsődések-
nek való. A menüben lehetne pl. 
több máj, de leginkább pástétom, 
májkrém formájában. Így szívesen 
fogyasztják a gyerekek – hangsú-
lyozta.

Arra a kérdésre, hogy az eddigi 
tapasztalatai alapján összességé-
ben hogyan ítéli meg a dunake-
szi közétkeztetést -, melyet sokan 
nem tartanak megfelelőnek, elé-
gedetlenek vele – így válaszolt; 

- Én nem ítélném rossz minő-
ségűnek. Látom az Önkormány-
zat és a közétkeztetést végző szol-
gáltató hihetetlen odafigyelését 
és igyekezetét, hogy a legjobbat 

biztosítsa. Ez egy közétkeztetés, 
ahol sok korosztályt szolgálunk 
ki. Biztos vannak nehézségei a 
köz étkeztetőnek. A kiskonyhák 
megszűntek, nagykonyhán fő-
zünk. Önmagában már a szállí-
tás során is sokat veszít tápérté-
kéből az étel. De lássuk be, hogy 
– a legnagyobb szakmai odafi-
gyelés mellett is – nagyon nehéz 
több ezer ember szájíze szerint 
főzni, több ezer szájíznek meg-
felelni. Az is tény, hogy a gyere-
kek általában nagyon válogató-
sak. A bölcsődében még elfogad-
ják, amit kapnak, az óvodákban 
már el-el utasítják, az iskolák-
ban pedig elég nehéz megfelel-
ni. Dunakeszin nem találkoztam 
kirívóan rossz, ehetetlen étellel, 
más helyeken már volt ilyen. Itt 
mindennek megfelelnek a szál-
lítók, pl. szállítólevél, hőfok, 
stb. Az is igaz, hogy pici módo-
sításokkal azért ki lehetne hoz-
ni egy jobb étlapot, és nagyobb 
odafigyeléssel az étel minősé-
ge is javítható lenne – húzta alá 
Terényiné Marinov Ágnes.

A szakember elmondta, hogy 
a tapasztaltakról készítenek egy 
összefoglaló jelentést, melynek 
eredményéről szóban és írásban 
tájékoztatják az Önkormányzatot. 

– Emellett nagyon szívesen vál-
laljuk, hogy egy fórumon megvi-
tatjuk a tapasztalatokat a szülők-
kel – jelentette ki a dietetikus, aki 
kérdésünkre azt is elárulta, hogy 
más településeket is vizsgálva Du-
nakeszin a közétkeztetés határo-
zottan jobb. 

Családügyi testület 
mellett szülőket is 
felkérték az ételek 

kóstolására

A következő helyszín a Radnó-
ti Miklós Gimnázium étkezdéje 
volt, ahol az Önkormányzat csa-
ládügyi tanácsnokát, Bocsák Ist-
vánné képviselő asszonyt kérdez-

tük tapasztalatairól, akit kóstolás 
közben  értünk el.  

- Milyen volt a mai ebéd, hogy 
Ízlett? – tettük fel a sokakat fog-
lalkoztató kérdést.

- Összességében nagyon finom 
volt – mondta elégedett mosollyal. 

- Jó ízű volt a tarhonya leves, 
melyben bőséges volt a zöldség 
és a krumpli. A tökfőzeléket pe-
dig én otthon sem főzném más-
ként. Kellemes, enyhén kapor ízű, 
egy kis tejföllel, a pörkölt pedig 
finom, ízes, puha, omlós, zaftos, 
olyan amilyennek egy pörköltnek 
lennie kell. Nagyon finom volt. 
Az, hogy én sem főzném másként, 
nem engem minősít lefelé, mert én 
azt gondolom, jól főzök, hanem 
elismerés a konyha felé. 

- Ön most egyedül van itt, ho-
lott a felügyelők általában töb-
ben, és főleg szúrópróba szerint 
mennek el az étkezdékbe. Mi az 
egyedüllét oka?

- Október elsejétől terveztük a 
hivatalos kóstolást, de csak ösz-
szesen kilenc szülő jelentkezett 
sajnálatos módon. Az első napon 
egyetlen nagymama jött, egy szü-
lő sem, pedig kihirdettük, meg-
beszéltük, tudták. Végig a család-
ügyi testület tagjai és én kóstol-
tam. Novemberre már 21 szülő je-
lentkezett, ebből tegnap négyen 
jöttek, másodmagammal hatan 
voltunk. Sokan a Facebookon 
mondanak negatív véleményt az 
étkeztetésről, de ebből a csoporto-
sulásból egyetlen ember sincs itt. 
Véleményt mondani úgy, hogy az 
ember személyesen nem tapasz-
talja meg, nem szerencsés. A gye-
rekek véleményét sok dolog befo-
lyásolja: láttak, ettek-e korábban 
olyat, milyen a színe, a szaga, a 
külső megjelenése? Mit mond az 
osztálytárs vagy a tanár, mert saj-
nos részükről is gyakran előhang-
zik negatív vélemény. Én ilyenkor 
azt is figyelem, hogy a gyerekek 
egyáltalán megkóstolják-e, ho-
gyan esznek.

- Értesüléseink szerint az éte-
lekkel szemben megfogalmazott 
kritika miatt a konyhán dolgo-
zók kollektíve akartak mondani.

- Igen, tudomásom van róla. An-
nak adott hangot ez az internetes 
csoportosulás, hogy a város azon-
nal mondjon fel a köz étkeztetőnek. 
Ez teljesen abszurd! Nincs szemé-
lyes véleményük, csak a gyerekeké. 
Ilyen alapon nem lehet ítélkezni. A 
másik: a szerződésben nagyon ko-
moly feltételek vannak, melyeket 
én ismerek. Pl. milyen az ételek mi-

nősége? A minőség ellenőrzés egész 
évben rendszeresen folyik. Ezt is mi 
végezzük, melyről alkotunk egy hi-
vatalos véleményt. A visszaellenőr-
zést ugyancsak mi végezzük. Meg-
vizsgáljuk, hogy a korábban meg-
fogalmazottaknak mennyire tettek 
eleget, a kritériumoknak megfelel-
nek-e? Ezt az Önkormányzat felé 
jelezzük, de a gyerekek véleménye 
alapján senkit nem lehet elbocsáta-
ni. Ezek közbeszerzési pályázattal 
kiírt álláshelyek, kiket vesznek fel 
ilyen rövid idő alatt, ki biztosítja az 
ellátást jövő hónaptól? Ezt így nem 
lehet! Dióssi Csaba polgármester úr 
a képviselő-testület támogatásával 
elindított egy teljes körű NÉBIH 
vizsgálatot, melynek az időtartama 
egy hónap lesz. Ezen kívül felkér-
tek egy dietetikust -, mert a törvé-
nyi előírásoknak megfelelően na-
gyon fontos a szakember vélemé-
nye -, hogy végezzen átfogó vizs-
gálatot. Ezen kívül vagyunk mi, az 
úgynevezett „laikus” fogyasztók, 
kóstolók, akik véleményezzük a vá-
rosi közétkeztetést. A három irány-
ból végzett ellenőrzés még napja-
inkban is tart, melynek összesített 
eredménye alapján hozza meg dön-
tését az önkormányzat – hallhat-
tuk Bocsák Istvánné családügyi ta-
nácsnoktól, önkormányzati képvi-
selőtől. 

A történethez tartozik, hogy a 
kollektíven felmondott konyhai 
dolgozók a cég vezetőjének ké-
résére döntésüket visszavonták, 
amit az egyik szakácsnő a Duna-
keszi Polgárnak megerősített. 

Gondolom, azt senki sem vi-
tatja, hogy rendkívül érzékeny 
ügyről van szó, melyben csak fe-
lelősen, a tények ismeretében le-
het korrekt véleményt formálni, 
ami az egyének és a város közös-
ségének az érdeke egyaránt. De 
az érem másik oldalához tarto-
zik az is, hogy a szakemberek ál-
tal végzett vizsgálatok eredmé-
nyét is el kell fogadnia minden 
érintettnek.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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kárpáti 
Zoltánné 
igazgató 

asszony a könyv 
ötletgazdája 

és szerkesztője 

a kőrösi csoma sándor álTalános iskola az elmúlT Tanévben kéT jeles jubileumoT is ünnepelT, nevezeTesen kéT,  
25 éves évfordulóT. az egyik az iskolai népTánc okTaTás kezdeTeihez kapcsolódik, de éppen negyedszázada annak 
is, hogy az iskola kialakíToTTa székelykereszTúri TesTvérvárosi kapcsolaTaiT. a kerek évfordulók folyTaTódTak az 
idén, mivel az iskola kezdeményezésére, 25 évvel ezelőTT rendezTék meg az első városi népTánc gáláT, mely bemu-
TaTkozási leheTőségeT bizTosíToTT az akkor már egy éves múlTTal rendelkező népTánccsoporT számára. az iskola 
igazgaTója, kárpáTi zolTánné az idei gálára a népTánc mozgalom múlTjáT és jelenéT bemuTaTó kiadvánnyal készülT. 
a színes, visszaemlékezésekkel, riporTokkal, foTókkal és gyermekrajzokkal TarkíToTT, népTáncos emlékkönyv 25. 
végigkíséri e hagyományTeremTő és közösségépíTő munkáT, melyről kezdeTekben, valószínűleg, még kevesen sej-
TeTTék, hogy idővel a kőrösi iskola egyik legnagyobb büszkeségévé és vonzerejévé válik.

Kettős jubileum a Kőrösiben

A néptánc mozgalomról Kárpáti 
Zoltánné igazgató asszony mesélt.

- Hogyan indult az iskolai nép-
tánc oktatás? 

- A kezdeményezés Mucsa Csabáné  
tanítónő, egykori igazgatóhelyet-
tes asszony nevéhez fűződik, aki az 
1991/92-es tanévben a saját osztá-
lya, a 4. b. osztály számára szervezte 
meg az első tánccsoportot. Ez a dá-
tum egyúttal a városi néptánc okta-
tás kezdetét is jelentette. Lelkes tá-
mogatóra talált az akkori igazgató, 
Kollár Albin személyében, aki szin-
tén szívügyének tekintette a nép-
tánc-kultúra ápolását. Mellette az 
ügy legfőbb segítője Hornyák Bá-
lint táncmester lett. A csoport egy 
év leforgása alatt már olyan színvo-
nalú koreográfiákat tudott, mellyel 
bátran színpadra léphetett a nagy-
közönség előtt. Ez adta az ötletet a 
teljes estét betöltő gála megszerve-
zésére, melynek külön nevezetes-
sége, hogy ekkor alakult meg hiva-
talosan, a névfelvétellel, a „Nap és 
Hold” néptánccsoport, Hornyák 
Bálint vezetésével. Ráadásul ez volt 
az első olyan rendezvény, melyre 
székelykeresztúri néptáncosok és 
népzenészek érkeztek, így mond-
hatjuk, hogy ez a gála volt az egyik 
első lépés a testvérvárosi kapcsola-
tok létrejöttében. 

- Az első szereplést számtalan to-
vábbi követte, és – gondolom, - ezzel 
együtt nőtt a gyerekek létszáma is.

- Így van, gyorsan elterjedt a hí-
rünk, elsősorban belülről építkez-
tünk, de tánctanáraink szívesen fo-
gadták más iskolák táncolni vágyó 
gyerekeit, aztán apránként bővültek 
a korosztályok is. Jelenleg közel két-
százan táncolnak nálunk, az óvodás 
kortól kezdve gyakorlatilag az egye-
temistákig. A négy korosztály fo-
lyamatosan alakult ki: az első, Nap 
és Hold csoportot követte Fias Zsu-
zsanna vezetésével, a kisebbekből 
álló Csikófark, majd az Árgyélus és 
a Napraforgók, Tóth Zoltán irányí-
tásával. Gyerekeink évek óta sikerrel 
szerepelnek a Dunakanyar Népmű-
vészeti Versenyeken, és nagy büsz-
keségünk a többszörösen elnyert 
bronz, ezüst, arany és kiemelt arany 
képesítés.

Néhány éve az iskolánkban ha-
vonta rendezünk önkormányza-
ti támogatással ingyenes táncháza-
kat, ami nagyon jó kedvcsináló alka-
lom a gyerekeknek, ill. családoknak. 
Ennek lelke két tánctanárunk: Fias 
Zsuzsa és Tóth Zoltán.

Ami a rendezvényeket illeti: az 
első időkben, a városi rendezvények 
mellett főleg pesti meghívások ér-
keztek, mostanra pedig – a széles 
kapcsolatrendszernek köszönhető-
en – rendszeressé váltak a fellépé-
sek. Az egyik legnagyobb szereplés 
évek óta az augusztus 20-i ünnepség, 
ahol a nagyszabású színpadi művek-
ben (mint pl. az István a király rock-
opera) szerepet kapnak a mi tánco-
saink is. A másik nagy megmérette-
tés a táncos tanévet lezáró vizsgaelő-
adás, majd pedig a minden év őszén 
megrendezett táncgála, aminek ko-
reográfiáját a megelőző nyári tánctá-
borban tanulják be a gyerekek. 

- Kérem, meséljen kicsit a kiad-
ványról, melynek Ön nem csupán az 
egyik szerzője, de a szerkesztője is!

- Az emlékkönyv célja a visszate-

kintés. Ez az emlékezés nagy öröm 
minden egykori és jelenlegi tánco-
suknak, akik közül ma már többen 
országosan ismert néptáncosok vagy 
népzenészek, de természetesen leg-
alább akkora öröm azoknak a kol-
légáknak is, akiknek álma valóra 
vált e néptánc-mozgalom felépülésé-
vel, és akik éveken, évtizedeken ke-
resztül fáradoztak a megvalósulásá-
ért. A kötet kronologikusan épül fel, 
a történeti részeket olykor egy-egy 
személyes élménybeszámoló bont-
ja meg, hajdani táncosaink, tanára-
ink vagy akár egy-egy szülő tollából, 
majd a könyv végén tánctanáraink 
rövid életrajza olvasható. 

A kiadványhoz a Bethlen Alap-
tól nyertünk támogatást, melyhez az 
önkormányzattal közösen nyújtot-
tunk be pályázatot. 

Maczkay Zsaklin
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dr. mervald anna

jó hangulaTú zenés, Tán-
cos Délutánt renDezett 
a Dunakeszi néMet neM-
zeTiségi önkormányzaT 
november 4-én a voke jó-
zsef aTTila művelődési 
közponTban. a rendezvé-
nyen a Dunakeszi fazekas 
mihály némeT nyelvokTa-
tó neMzetiségi általános 
iskola diákjai, valaminT 
a TesTvérszervezeTek ha-
gyományőrző művészeTi 
csoporTjai szerepelTek. 

Sváb zenére táncolt a közönség 

A program kezdetén 
Dr. Mervald Anna, 
a nemzetiségi ön-
kormányzat elnö-

ke köszöntötte a nagy szám-
ban megjelent közönséget, 
köztük a városi Önkormány-
zat képviselőit, a nemzetisé-
gi önkormányzat alapító és je-
lenlegi tagjait, Zupka Sándort, 
a Dunakeszi Nyugdíjas Kirán-
duló Klub elnökét, Papné Sza-
lai Csillát, a Fazekas iskola in-
tézményvezetőjét és tanárait, 
a Szülői közösség és a Nemze-
tiségi Klub tagjait, valamint a 
Dunabogdányról, Nagymaros-
ról és Kismarosról érkezett társ 
szervezetek elnökeit, és tagjait, 
valamint Schuth Jánost, a Neue 
Zeitung főszerkesztőjét. 

Szólt arról, hogy a közel ti-
zenegy éve működő nemze-
tiségi önkormányzat koráb-
ban és jelenleg is aktívan részt 
vesz a város oktatási, kulturá-

lis és közéletében. Hozzájárul-
nak többek között a Lenau díj-
jal a tanintézményekben folyó 
magas színvonalú német nyelv-
oktatáshoz. A Fazekas iskolá-
ban jelenleg már négy évfolya-
mon hét osztályban több mint 
kétszáz tanuló részesül a speci-
ális nyelvoktatásban.  

A továbbiakban arról adott 
tájékoztatást, hogy – utalva a 
jövő évi parlamenti választá-
sokra – országosan olyan ma-
gas a német nemzetiség lét-
számaránya, hogy a választási 
jogszabályok alapján jogosul-
tak önálló parlamenti képvise-
lő megválasztására. A válasz-
tással kapcsolatos további rész-
letekről Tóth Tamás elnökhe-
lyettes beszélt.

A műsorban elsőként a Fa-
zekas iskola harmadik osztá-
lyos tanulói nemzetiségi tánco-
kat adtak elő Vasvári Katalin és 
Galamb Emese tanárok (utóbbi 
a nagymarosi táncegyüttes ko-
reográfusa is) betanítása nyo-
mán. Vidám, kedves műsoru-
kat nagy tapssal honorálta a 
közönség.

Az arany minősítésű Duna-
bogdányi Énekkar (Bogdaner 
Singkreis) Fogel Norbert veze-
tésével – aki egyúttal tangó-
harmonikán játszik – 2005 óta 
működik s elsődleges céljuk a 
német nemzetiségi hagyomá-
nyok, elsősorban a dalkincs 
népszerűsítése, tudtuk meg  
Pethő Krisztián vezetőségi tag-
tól, aki ez alkalommal a mű-
sorvezetői tisztet töltötte be. 
Színvonalas műsorukban e da-
lokból adtak elő egy „csokorra” 
valót. 

Nagymarosról érkezett a 
Wildenrosen (Vadrózsa) tánc-
együttes. A 2005 óta műkö-
dő csoport repertoárjában el-
sősorban keringők és polkák 
szerepelnek. Hangulatos mű-
sorukban az említett táncok-
ból készült összeállítást láthat-
tunk. 

A műsor zárásaként a Rixer 
Krisztián által vezényelt Duna-
bogdányi Svábzenekar foglalta 
el a színpadot, főleg keringőket 
és polkákat játszottak. Miután 
elkezdték a táncra hívó muzsi-
kálást, zenei invitálásuk köve-
tőkre talált és a jó hangulatú 
mulatság sötétedésig tartott.

Katona M. István
A szerző felvételei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a házasság heTe alkalmából dunakeszi város önkor-
mányzaTa fényképpályázaToT hirdeT „esküvői visele-
Tek dunakeszin 1900-1940 közöTT” Témában. csak ere-
deTi korabeli foTókkal leheT pályázni, illeTve eseTleg 
eredeTi, az esküvőn viselT ruházaTTal vagy annak ré-
széT képező ruhadarabbal.  

A pályamunkákat 2018. január 31-ig a József Attila Mű-
velődési Központban az emeleten lévő irodában kell le-
adni zárt borítékban, illetve becsomagolva. A boríték-

ba, illetve a csomagba a következő adatokat kell elhelyezni:  a 
pályázó nevén és elérhetőségén (telefon/e-mail) kívül  a fotón 
látható pár/a ruhadarabot  viselő(k) neve, a házasságkötés dá-
tuma.

A beküldött pályamunkákat díjazzuk. A dí-
jazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

A beküldött pályamunkákból készült kiállí-
tás megnyitásáról és a díjátadás időpontjáról a 
későbbiekben adunk tájékoztatást.
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Hogy tovább 
működjön a színház…!
a közelmúlTban vezeTőválTás TörTénT az uray györgy színházban. befejezTe kéT évTizedes vezeTői 
és rendezői pályafuTásáT urayné kovács zsuzsánna és a megbízaTásT babják annamária, a város-
unkban népszerű színművésznő veTTe áT. őT kérdezTük Terveiről. 

– Nemrégiben ért az a megtisztel-
tetés, hogy Urayné Kovács Zsu-
zsánna – aki mintegy két évtizedig 
vezette a társulatot és számos elő-
adást is rendezett – átadta a mű-
vészi „stafétabotot”. A színház-
nak 2007 óta tagja vagyok. Annak 
idején Lessing Bölcs Náthán című 
drámai költeménye előadásában 
kért fel egy szép szerepre. Később 
eljátszhattam Szabó Magda „Hallei 
kirurgus” című darabjának egyik 
főszerepét is. Egy-két éve azonban 
megritkult a repertoár és lecsök-
kent a társulat létszáma is, már 
csak két-három szereplős kamara-
darabok előadására vállalkoztak.      

– A színháznak városunkban 
nagy hagyománya van. A legen-
dás Uray György tanár úr 1960-
ban alapította és 1979 óta játszanak 
a mai helyszínen, a volt Dunakeszi 
Pinceszínházban. A tanár úr halá-
la után felesége vette át a vezetést 
s most úgy gondolta, hogy a szín-
háznak tovább kell élni, működni, 
ezért kért fel a folytatásra. Gondol-
kodás nélkül igent mondtam, mert 
vallom, hogy ezt a szellemiséget, 
amit képvisel, folytatni kell. Szá-
momra azért is izgalmas ez a fel-
adat, mert közel harmincöt éve va-
gyok színész, számomra a színpad 
a lételemem, de egészen más feladat 

egy színház vezetése, s adott eset-
ben a rendezés. Ezentúl felelős va-
gyok egy előadásért, egy társula-
tért.       

– Jelenleg az általam vezetett 
Babják Színjátszó Stúdió növendé-
kei alkotják a társulatot. Közremű-
ködésükkel túl vagyunk az első be-
mutatkozáson. Az év elején, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából a 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár-
ban adtuk elő az Örkény István 
Egyperces novelláiból szerkesz-
tett műsorunkat. Ezt a produkci-
ót – kibővítve és átrendezve – nov-
ember 4-én és 5-én láthatta a kö-
zönség. A későbbiekben még több 
előadást tervezünk az egyperce-
sekből. Legközelebb december 17-
én várjuk a közönséget a Karácso-
nyi ének című, adventi hangulatú 
műsorunkra.  

– Jelenleg nincsenek felnőtt szí-
nészeink, a már említett stúdió ti-
zenévestől a húsz éves korosztályú 
tagjai alkotják a társulatot. Velük 
szeretnék jövőre vasárnapi mati-
nékat tartani olyan szerzők műve-
iből, mint Lázár Ervin, Janikovsz-
ky Éva, vagy éppen összeállítást a 
svéd gyerekversekből. Jövőre terve-
zünk egy bemutatót Karinthy Fri-
gyes „Tanár úr kérem” című köte-
tének dramatizálásával. Ha sikerül 
visszacsábítani a felnőtt színésze-
ket, vagy újakat toborozni, akkor 
szívesen felkérném Uray Zsuzsán-
nát, hogy rendezze meg újra a Hal-
lei kirurgust. Ez persze még távla-
ti terv. Szeretném bővíteni a reper-
toárt önálló estekkel is. Már van 
konkrét megállapodás Szabados 
Zsuzsa színésznővel, aki székely 
népmesékből készült „Egy asszony 
két vétkecskéje” című produkciójá-
val szerepel majd. Egy alkalommal 
én is előadom „A páva a tűzfalon” 
című műsoromat Papp József gitár-
művész kollégámmal. Meghívtam 
Kiszely Melinda rendezőt, aki Leo-
nard Gersche „A pillangók szaba-
dok” című rendkívül szórakoztató 
s ugyanakkor mélyen elgondolkod-

tató előadásával várhatóan febru-
ár-márciusban mutatkozik be ná-
lunk.  

– Szeretnék meghonosítani fel-
olvasó esteket költőkkel, írókkal s 
ezeket összekötni beszélgetésekkel. 
És nyitottak vagyunk Dunakeszin 
élő művészek felé ahhoz, hogy kö-
zelebbről megismerje őket a közön-
ség.  

– A helyiségnek jelenleg hármas 
funkciója van. Működik egy fotó-
stúdió és hetente egy alkalommal 
itt próbál a városban népszerű Tü-
csök bábszínház. De természetesen 
az elsődleges a színház, amely re-
ményeim szerint Dunakeszi sok-
színű kulturális életének változat-
lanul fontos szereplője marad.

(A színpadi felvétel a Kölcsey 
könyvtárban rendezett Örkény 
előadáson készült.) 

Lejegyezte: 
Katona M. István 

Fotó: A szerző felvétele  
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czinege istván, vincze józsef, babják annamária, szombat istván, guttmann vilmos 

A szobrász irodalmár
vincze józsef azon kivéTeles, sokoldalú művészek közé TarTozik, akiknek 
megadaToTT, hogy Több művészeTi ágban, elTérő formában és elTérő eszkö-
zökkel fejezzék ki magukaT. 

A Dunakeszin élő szobrászművész, 
költő életében egyforma helyet fog-
lal el a képzőművészet, az irodalom 
és a zene. Szobrai számos csoportos 

és egyéni kiállításon szerepeltek az elmúlt év-
tizedekben, míg saját maga által megzenésített 
verseit gitárkísérettel, szintén maga adja elő. Ez 
utóbbit többnyire Babják Annamária színész-
nővel közösen, akivel rendszeres fellépői a kü-
lönböző városi és környékbeli rendezvények-
nek, ünnepségeknek. 

Vincze József legutóbbi nagy műve, - ami ed-
digi pályájának egyik csúcspontja is – a szept-
ember végén átadott, Attila emlékmű, amit 
Czinege Istvánnal és Péter Nándorral együtt al-
kottak. 

- Először is kérlek, mesélj egy kicsit az Atil-
la Emlékműről! Hogyan kaptál rá felkérést, és 
hogyan osztottátok meg ezt a jelentős munkát 
hármatok között?

- A kezdeményezés a Dunakeszi Civilek Ba-
ráti Körétől és Skripeczki Istvántól, valamint 
Szombat Istvántól indult, akik Peti Sándort, a 
DunArt Művészeti Egyesület elnökét keresték 
meg, hogy ajánljon szobrászokat az emlékmű 
elkészítésére. Az előkészületek három évvel ez-
előtt kezdődtek, akkor láttunk hozzá az első 
tervekhez. Sok-sok változat után végül hár-
munk elgondolásaiból született meg az a vég-
leges változat, amit az Egyesület és neves, or-
szágosan elismert művészekből álló szakmai 
zsűri jóváhagyott. A „felosztás” szerint, István 
hegesztette acélból a kardot és íjat, Nándor ké-

szítette a kővéseteket, én pedig Atilla mellszob-
rát. A mellszobrot eredetileg acélból képzel-
tem el, aztán úgy gondoltam, hogy a nagy ki-
rályhoz méltóbb lenne a bronz, ami nem-
csak nemesebb és szebb, de 
időtállóbb is. A szobor ötne-
gyedes, azaz ember nagysá-
gúnál méretesebb, ami azt 
gondolom, kicsit jelképes ér-
telmű.      

- Mondanivaló szem-
pontjából, mi volt a szá-
modra/számotokra a leg-
fontosabb üzenet? Azaz, 
mit jelent nektek a hun ki-
rály, és milyen üzenete van 
a mához?

- Fontosnak tartottuk, 
hogy a szobron keresztül 
megjelenjenek Atilla mé-
lyen emberi vonásai is, 
amelyek – némileg a nyu-
gaton elterjedt közhiedelemmel, vagyis a „ret-
tegett” hun király „vadságával” szemben - Atil-
la humánumát, jóságát mutatják meg, akinek 
birodalmában békében éltek egymás mellett 
a különféle népcsoportok.  A tisztasága mel-
lett szerettem volna, ha sugározza azt a hatal-
mas, lenyűgöző erőt, ami már-már emberfelet-
tinek mutatta őt. Ezt az Atillát én magam gye-
rekkorom egyik kedvenc könyvéből, Gárdonyi 
Géza: A láthatatlan ember c. regényéből ismer-
tem meg. 

- A szobraidban és a verseidben is gyakran 
nyúlsz történelmi témákhoz.  

- A magyar ősiség, a gyökerek és a történe-
lem valóban az egyik kedvenc témám. Ez az ér-
deklődés valószínűleg összefügg a nevelteté-
semmel. Egy hagyományőrző, keresztény kis 
faluból, Héhalomról származom, ahol szinte 
„útravalóként ragadtak rám” a mondák, a régi 
történetek, a népi játékok és népmesék. Később 
szobrászként, szinte ösztönösen találtam rá 
erre a témára, nemzeti szimbólumainkra, tör-
ténelmünk egy-egy fejezetére. 

- Az első fafaragások után – ha jól tudom, - 
az acél következett, ami adódott a hivatásod-
ból is.

- Karosszéria lakatosként végeztem, illetve 
dolgoztam hosszú évtizedekig. Ennek a mun-
kának az egyik legszebb része a veterán, XX. 
század eleji és II. világháború előtti autók res-
taurálása volt, amit már csak egy „lépés” vá-
lasztott el a lemezszobrászattól. 

Ma már szívesen ötvözöm a különböző 
anyagokat egy-egy szobron belül: a rezet az 
acéllal vagy a kővel. A munkáim gondolatilag 
is „többrétegűek”, szeretem ugyanazt a dolgot 
több szemszögből megvilágítani, ezért is van, 
hogy a szobrokhoz olykor készülnek írások. 
Ezeknél a páros munkáknál néha a vers, néha 
pedig a szobor jön létre először. 

- Hogyan jött a szobrászkodás mellé az iro-
dalom?

- Gyerekkoromtól írtam 
verseket, sőt, középiskolás ko-
romban egy versíró pályáza-
ton második helyezett lettem. 
Aztán az élet másfelé szólított, 
de a munkám mellett mindig 
megmaradt az írás a szobrász-
kodáshoz hasonlóan. Írok ver-
seket, prózai munkákat, kisebb 
novellákat és humoreszkeket is. 

- A negyedik versesköteted, 
Szivárványhídon címmel, az 
idei Könyvhétre jelent meg a 
Kráter Kiadónál. Mit látha-
tunk tőled legközelebb?

- Jelenleg párhuzamosan dol-
gozom két szobron, de lassan 
gyűlnek az újabb kötetre való 

v e r s e k , történetek is.

Maczkay Zsaklin
Fotó: KesziPress

Hunorista
"Szívem billentyűzetén életművet komponálok.

Gyermekdalt, könnyű-és komolyzenét.
Himnuszunk hangjaira 

vigyázzba vágom magam.
Nem mozdulok - magyar maradok örökre."

Interjú Vincze Józseffel, az Atilla szobor alkotójával
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dr. kodácsy tamás 

1531. okTóber 31-én luTher márTon közzé TeTTe és viTára bocsáToTTa 95 TéziséT. azT viTaTják ugyan 
a TörTénészek, hogy éppen akkor és éppen a wiTTenbergi TemplomajTóra szögelTe-e ki azokaT, de 
egy dolog bizTos: ezT a viTára bocsáToTT TéTelsorT soha nem viTaTTák meg. luTher fél évvel ké-
sőbb a heidelbergi dispuTára már csak 28 Teológiai, és 12 filozófiai TéTelT állíToTT össze. 1529-ben 
marburgban is 14 TéTelT viTaTTak meg a dispuTán.

De ugyan ki állna neki ki-
lencvenöt tételről vitat-
kozni? A kilencvenöt té-
tel inkább egy mély, bel-

ső indíttatásból leírt gondolatsor, 
ami még talán nem forrt ki igazán, 
ismétli is magát, de igazán fontos ké-
sőbb lesz, mert ez valaminek az in-
dítása volt. Ma így hívjuk ezt: refor-
máció.

Olyan ez, mint amikor tódulnak 
a gondolataink valamilyen prob-
léma miatt, amit próbálunk meg-
fogni. Ilyenkor gyakran átállítom a 
számítógépemen a levélküldő pro-
tokollt, nehogy rögtön elküldjem a 
címzetteknek, inkább piszkozatként 
landoljon minden levelem egy kü-
lön gyűjtőben. A szöveget nem sza-
bad magunkban tartani, ki kell írni, 
és később elő kell venni. Vegyük elő 
ezt a kilencvenöt tételt úgy, hogy lás-
suk meg azt a belső indíttatást, ami 
hosszú idő alatt, a Római levél olva-
sása nyomán és saját életén keresz-
tül forrta ki magát. A búcsúcédulák 
árusítása csak egy utolsó csepp volt a 
pohárban, ahol nem is az üzleti visz-
szaélés, sokkal inkább a megragad-
hatatlan megragadása, a bűnbánat 
és bűnbocsánat tárgyiasítása szúrta 
a szemét.

Ezen a bibliai versen sokat tépelő-
dött: „mert abban Isten a maga igaz-
ságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe” 
(Róm 1,17). A kérdése az volt, hogy 

mit jelent „Isten igazsága”, amit ne-
künk kinyilatkoztat? Ezzel a kifeje-
zéssel nyelvünkben leggyakrabban az 
„istenigazából” határozószón keresz-
tül találkozunk, ami azt jelenti: na-
gyon alaposan, keményen, az elvárt-
nál is jobban. Valami, ami világunk 
alapjaiban gyökerezik, ami a terem-
tett valóság elemi erejét hordozza. Az 
Isten igazságának hatalma meg is ret-
tent minket, mert lehánt minden lep-
let és levesz minden álarcot. Igazság 
ez, ami elől nem lehet elbújni, és ami 
előtt nem lehet megállni.

Luther Márton sem tudott meg-
állni, és mindig gyötrődött azon, 
hogy bármit is tesz, mindig lesz raj-
ta valami máz, amit le kell kapar-
ni az igazsághoz. Mindig van ben-
ne egyoldalúság, aminek nyomán 
a magam igazsága szembe kerül Is-
ten igazságával. Próbált ő becsüle-
tesen jó szerzetes lenni, de a tükör-
ben mindig meglátszott a jóakarat 
emberi akarása, ami végül is a hiú-
ság alakját öltötte magára. Ahogyan 
mi is törekszünk arra, hogy jók le-
gyünk: de tényleg jók vagyunk-e, ha 
törekszünk, és igazak vagyunk-e a 
magunk igazságában? A bibilai vers-
ben megjelenő Isten igazsága nem az 
az igazság, amelynél fogva az igazsá-
gos Isten komor és szigorú, hanem 
az az igazság, amelynek Ő a szerző-
je. Ugyanúgy, ahogyan Isten szere-
tete is két dolgot jelenthet: a szerete-

tet, ahogyan Istent szeretjük, és Isten 
szeretetét irányunkban. De amíg e 
két szeretetet könnyű összeegyeztet-
ni, hisz szeretjük a minket szeretőt, 
addig a protestáns egyháztörténelem 
az Isten Fiának önfeláldozására vo-
natkozó nehéz kérdésre fűzhető fel: 
hogyan marad Isten igazságos, mi-
közben saját igazságát adja nekünk, 
nem igazaknak?

Luther felismerése az elengedés 
volt: nem a törekvés, nem az akarat 
tesz bennünket igazzá, hanem az, ha 
elengedjük a cselekvéskényszert, az 
üresjáratokat, az egyutas saját meg-
oldásokat. Azt szokták mondani: 
Luther megtalálta Isten kegyelmét, 
ahol a kegyelem az érdemnélkülisé-
get jelenti. Mondjuk inkább így: Is-
ten kegyelme találta meg Őt. Bölcs, 
tapasztalt emberek szemében látom 
azt, hogy tudják milyen igazságot ke-
resünk, de van olyan szeretet, amely 
átöleli ezt a nagy igazságkeresést.

Mert József Attila után szabadon: 
akár hónaljig koptatjuk lábunk, akár 
fütyülve baktatunk, igazságot kere-
sünk, de nem találunk még sehol se. 
Mert az igazságot kapjuk, csak ke-
gyelemből, egyedük hit által. A re-
formáció ezt üzeni nekünk: Kegye-
lem nektek és békesség! Fogadjuk el 
azt, hogy Isten elfogad minket annak 
ellenére, hogy elfogadhatatlanok va-
gyunk.

Dr. Kodácsy Tamás

Az elfogadhatatlan elfogadása
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November 18. szombat 19 óra
Muzsikás Együttes koncertje

Vendég Kacsó Hanga népdalénekes, 
a 1015-ös „Felszállott a páva” győztese.

Jegyárak: elővételben: 1.500.-Ft,
az előadás napján 2.000.-Ft

November 19. vasárnap 11 óra
Jegesmaci barátai-zenés bábjáték

Jegyár: 1.200.-Ft

November 23. csütörtök 19 óra
Szőke ciklon – zenés akció-vígjáték

Jegyárak: 4.300-4.900.-Ft

November 27. hétfő 19 óra
Pál Ferenc (Feri atya) előadása

Hogyan segítsünk önmagunknak és 
másoknak?

Jegyár: 2.400.-Ft

December 1. péntek 19 óra
A Farkas Ferenc Zongoraverseny 

díjazottjainak hangversenye

a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral.
Díjazottak: Szabó Nóra, Kocsis Bálint, 

Minya Nóra, Ungár Cecília

December 3. vasárnap 19 óra
Böjte Csaba atya előadása

Jegyár: 1.200.-Ft

December 9. szombat 18 óra
Adventi Fúvós koncert 

Belépő: 1.000.-Ft

December 14. csütörtök 19 óra
Dunakeszi Teátrum: Bocs, félrement – 

vígjáték egy felvonásban.
Egy nagy lebukás szimfóniája, 

e-mailekben, 
telefonokon és csevegő-programokon 

előadva. 
Jegyárak: 3.300-3.900.-Ft

December 16. szombat 
5.30 és 18 óra

„50 éves a Farkas Ferenc AMI”. 

Csajkovszkij: Diótörő - a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar és az FFAMI 
Tánccsoportjainak gálaműsora.

Jegyárak: 500 és 1.000.-Ft

December 19. kedd 18 óra
Karácsonyi Hangverseny a Bárdos Lajos 

Általános Iskola és 
a művelődési központ szervezésében.

December 22. péntek 12-18 óráig
Városi véradás

December 28. csütörtök 
Wellhello koncert

December 29. péntek 20 óra
Queen Real Jazz – Budapest Jazz 

Orchestra
A Queen együttes dalai jazz „köntösben”

Jegyárak: 4.900-5.500.-Ft

VOKE 
(2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.) 
www.vokejamk.hu

VOKE József Attila 
Művelődési Központ

programajánló
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Márton-napi 
népszokások

Eredete
A római időkben november 

11. a téli évnegyed kezdő napja 
volt, ekkor az új termésből és 
az újborból tartottak nagy la-
komát. Általában ludat, vagy-
is a hadisten, Mars szent ma-
darát fogyasztották, ami la-
tinul „avis Martis” (Mars is-
ten madara). Ebből lett népies 
szófejtéssel „Márton mada-
ra”. Szent Mártont már a hon-
foglalás előtt tisztelték Pan-
nóniában. A hagyomány sze-
rint Márton álmában segítet-
te Szent Istvánt és az országot, 
ezért Szűz Mária után Tours-i 
Szent Márton lett Magyaror-
szág patrónusa.

Márton-napi lakoma
Márton napja a karácsony 

előtti 40 napos böjt előtti utol-
só ünnepnap, ezért ezen a na-
pon rendszeresek voltak a la-
komák, bálok, vásárok. Ilyen-
kor nagy evés-ivást rendeztek, 
hogy a következő esztendőben 
is bőven legyen mit fogyasz-

tani. A lakmározásnak kedve-
zett az is, hogy a hagyomány 
szerint ilyenkor nem volt sza-
bad takarítani, mosni, tereget-
ni, mert ez a jószág pusztulását 
okozta. Novemberben már le 
lehet vágni a tömött libát, ezért 
a Márton-napi ételek jellemző-
en libafogások, így például li-
baleves, libasült párolt káposz-
tával és zsemle- vagy burgo-
nyagombóccal, mert a rigmus 
szerint: „Aki Márton napon li-
bát nem eszik, egész éven át 
éhezik”. Szokás volt, hogy a liba 
húsából, különösen a hátsó ré-
széből, küldenek a papnak is, 
innen ered a „püspökfalat” ki-
fejezés.

A Márton-napi lúdvacso-
ra után „Márton poharával”, 
vagyis a novemberre éppen ki-
forrott újborral szokás koc-
cintani. Úgy tartották, a mi-
nél több ivással egyre több erőt 
és egészséget töltenek maguk-
ba. A bor és a liba néha össze 
is kapcsolódott, német nyelvte-
rületen a 12. században a Már-
ton-napi ludat „szüreti vagy 
préslibának” is nevezték.

Márton-napi 
időjóslás

A sült liba mellcsontjából az 
időjárásra jósoltak: ha a csont 
barna és rövid, akkor sáros 
lesz a tél, ha viszont hosszú és 
fehér, akkor havas. Az azna-
pi időjárásnak viszont az el-
lenkezője várható: „Ha Már-
ton fehér lovon jön, enyhe tél, 
ha barnán, kemény tél várha-
tó.” Másik megfogalmazásban: 
„Márton napján, ha a lúd jégen 

jár, akkor karácsonykor víz-
ben poroszkál.” Sokfelé úgy vé-
lik, hogy az aznapi idő a márci-
usi időt mutatja. A néphit sze-
rint a Márton-napi eső utána 
rendszerint fagy, majd száraz-
ság következik. Az őszi időjá-
rás a bor minőségére is hatás-
sal van: „A bornak szent Már-
ton a bírája”, amit lehet úgy is 
érteni, hogy ilyenkor már iha-
tó az újbor.

Forrás: Wikipédia

Tours-i szenT márTon ünnepnapjához, november 11-hez szá-
Mos népszokás, néphit kapcsolóDik Magyarországon. a Már-
Ton-napi népszokások egyrészT az év végéhez, a mezőgazda-
sági munkák befejeződéséhez, illeTve az advenT közeledTéhez 
köTődnek, Másrészt ahhoz a legenDához, aMely szerint szent 
márTon egy liba ólban próbálT elrejTőzni, amikor püspökké 
akarTák megválaszTani, de a ludak elárulTák gágogásukkal.

Decemberben vasárnap is 
várjuk Kedves Vásárlóinkat!
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Kőrösis eTwinning siker

Halloween a Toldi-Dombliget lakóparkban

Nyelvtanárként mindig is kerestem 
a lehetőséget arra, hogy hitelessé-
get vigyek a tanításba és egy kö-

zös projektmunkával, külföldi diákokkal 
szórakoztatóbbá és érdekesebbé tegyem a 
nyelvtanulást. 2008 óta már kilenc sikeres 
projektbe vontam be diákjaimat, munká-
inkat Európai Minősített Projekt címmel 
díjazták.

Az idei projektünk címe „Discover our 
Planet”, azaz „Fedezzük fel a Bolygón-
kat”. Lengyel diákokkal együtt végez-
tük el a feladatokat, amiket közösen ter-
veztük meg. A megvalósításban pedagó-
gus társam Gál Erzsébet, történelem sza-
kos tanár nagy szerepet vállalt és segítette 
a diákok munkáját. Élő videókonferencia 
alatt a wroclawi és a Dunakeszi Kőrö-
si Csoma Sándor Általános Iskola ta-
nulói angolul mutatták be városaikat. 
Megtudtuk, hogy Wroclaw- magyarul  
Boroszló, lakosságát tekintve a negyedik 
legnagyobb és az egyik legrégibb lengyel 
város. Van közös vonás Wroclaw és Du-
nakeszi között, mégpedig a vasúti kocsik 

gyártása. A 2016/2017-es tanév során sok 
feladatot oldottunk meg, csak néhány pél-
da: bemutattuk hazánk természetvédelmi 
tájait, ritka és veszélyezettet állatokról ké-

szítettünk ismertetőket. Környezetünk vé-
delmére pedig plakátokkal hívtuk fel a fi-
gyelmet. 

Fő célunk az volt, hogy felhívjuk társa-
ink, diákjaink figyelmét Földünk szépsé-
geire és tudatosítsuk bennük, hogy fontos 
a környezet megóvása, hogy a természet 
kincseit meg kell őriznünk a jövő generá-
ciója számára.

A „Discover our Planet” projektünk 
2017. július 20-án elnyerte a Nemze-
ti Minősítést, ami feljogosított a Nemzeti 
Szolgáltatópont által szervezett Országos 
eTwinning versenyre. 11 tanuló vehetett 
részt a versenyen, ahol bemutatták a pro-
jektet, amit a zsűri 1. helyezéssel díjazott.

A csapat tagjai: Bettenbuk Botond, Kasza 
Bianka, Krámli Zsófi, Lehoczky Botond, 
Neszmélyi Balázs, Neszmélyi Fanni, Passa 
Viktória, Száraz Dorina, Szlivka Norbert, 
Torzsás Leila, Tóth Martin.

Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, 
akik öregbítették iskolánk, városunk hír-
nevét ezen a nívós versenyen.

Péter Ágnes

Nem úgy a dunakeszi 
Toldi-Dombliget la-
kóparkban, ahol im-

már négy alkalommal került 
megrendezésre az október végi 
Halloween menet, amely idén 
október 28-án, szombat este 
került megrendezésre.

„Azt akartuk, hogy vala-
mi szórakoztató, gyermek-
központú dolog kapcsolód-
jon a Halloween-hez” - mond-
ja Hildné Kardos Enikő szer-
vező.  A „menet” az amerikai 
Halloween szokást elevenítet-
te fel, amelyben a gyerekek cso-

portosan látogatták a lakópark 
házait. A fiatalok Halloween 
jelmezbe beöltözve és kifestve 
gyülekeztek szüleikkel a Du-
nakeszi Polgárőrség által biz-
tosított és lezárt Szt Kinga ut-
cában, ahonnan színes, világító 
lufikkal felszerelkezve indultak 
„vadászkörútjukra.”

A lakópark több pontján, 
nyolc házigazda várta a mint-
egy 150 fős menetet csokival, 
cukorkával, amit az eseményt 
megelőző napokban több szü-
lő is kipótolt több kiló gumicu-
korral, csokival.  

Mind a nyolc állomásnál 
énekszóval és az elmaradhatat-
lan „Csokit vagy csalunk” fel-
kiáltással gyarapították szerze-
ményeiket a gyerekek. A mene-
tet 90 perc séta után tért visz-

sza a kiindulási ponthoz, ahol a 
Guttmann Pincészet felajánlá-
sából készült forralt bor és tea 
várta a menetet teljesítő töme-
get” – mesélte el a történteket 
Hildné Kardos Enikő.

2008-ban a dunakeszi kőrösi csoma sándor álTalános iskola csaTlakozoTT az e Twinning programhoz, amely euró-
pa egyik legsikeresebb iskolák közöTTi TevékenységekeT TámogaTó programja. leheTőségeT kínál az okTaTási inTéz-
ményeknek sokoldalú TámogaTási rendszerével és online eszközök gazdag Tárházával hosszú Távú kapcsolaTok 
kialakíTására. nagy hangsúlyT fekTeT a TaníTásra, a hagyományos feladaTok új uTakon való megközelíTésére.

az uTóbbi években okTóber végén, úTon úTfélen, bolTokban, közTereken, keríTéseken felbukkannak a narancsszí-
nű, fogaTlanul vigyorgó faragoTT halloween Tökök.  áTveTTük a narancsszínű esemény jellemző jegyeiT, a világí-
Tó TökfejekeT, a boszorkány fejfedőkeT, de eddig ez a nap ennél TöbbeT nem jelenTeTT. 
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szabadka egyik ékessége

tisztelgés a forradalom hőseinek emléke előtt

paskó atya mesterszakácsként is kiválót alkot

rendkívüli pillanat: szakáll lászlóné a kelebiai 
templomban vezényelt 

Dunakesziek 
főhajtása Délvidéken 

Paskó Csaba atya tavaly Du-
nakeszin tartott könyv-
bemutatóját követően - 
melyről a Dunakeszi Pol-

gár is tudósított - fogalmazódott 
meg a két szervezet tagsága köré-
ben, hogy egy kirándulás kereté-
ben ismerkedjünk meg a sokak ál-
tal még nem látott délvidéki nagy-
várossal, Szabadkával, illetve ez jó 
alkalomnak kínálkozik Paskó atya 
látogatásának viszonzására is.

A szervezőmunkát követően au-
tóbuszunk október 14-én reggel 6 
órakor indult el Dunakesziről és 
egy rövid budapesti kitérőt köve-
tően délelőtt 10 óra után érkeztünk 
meg Szabadkára. 

Itt tapasztalt idegenvezető vár-
ta csoportunkat és szakszerűen, 
többórás séta keretében mutat-
ta be nekünk a város nevezetessé-
geit. Városnéző túránkat az Avilai 
Szent Teréz Székesegyháznál kezd-
tük, melyet a felújítási munkák el-
lenére volt szerencsénk megcsodál-
ni. Érdekes története van a székes-
egyház előtti téren látható emlék-
műnek: 1942-ben Horthy Miklós 
kormányzó hősi halált halt fiának 
lett volna hivatott emléket állítani, 
de a háborút követően, amikor Sza-
badka ismét szerb fennhatóság alá 
került, már antifasiszta mementó-
ként „díszeleg”. 

Szabadkán a magyar iroda-
lom két nagy alakjának, Kosztolá-
nyi Dezsőnek és Csáth Gézának a 
nyomában is járhattunk. A köze-
li Adán született és gyerekkorának 
egy részét Szabadkán töltötte egy 
bizonyos Rosenfeld Mátyás is, aki-
nek a rémuralmát Rákosi-korszak-
nak nevezik a magyar történelem-
ben. A zsinagóga felújítása – mely 
a Magyar Állam pénzügyi támoga-
tásának köszönhetően valósul meg 
- a végéhez közeledik, látogatásunk 
idején még csak kívülről lehetett 
megcsodálni a gyönyörű épüle-
tet. Szabadkát szokás a szecesszió 
városának is nevezni, a rengeteg 
gyönyörű épület közül is kiemel-
kedik a Raichle-palota és a vá-

ros ikonikus épülete a Városháza.  
Városnéző sétánk végeztével autó-
buszra szálltunk és a közeli Palicsra 
indultunk, amely Szabadka  üdülő-
részét képezi. Egykor villamos járt 
ki a tóhoz, azonban buszközleke-
dést preferálva a vonalat 1970-es 
években megszüntették, még a sí-
neket is felszedték. A palicsi park-
ban első utunk a 2006-ban felava-
tott 1956-os emlékműhöz vezetett. 
A forradalom leverését, november 
4-ét követően menekültek egész 
áradata indult el Jugoszlávia felé. 
Szabadka környékén kilenc befo-
gadó tábort alakítottak ki, ezek kö-
zül egyik a palicsi volt, ennek állít 
emléket a Szabadság madara szo-
bor. Koszorúzásunkat és főhajtá-
sunkat követően elénekeltük a régi 
magyar himnuszt, a Boldogasszony 
Anyánk kezdetű éneket és Kölcsey 
Ferenc himnuszát is.

Mozgalmas napunkat Hajdújá-
ráson zártuk, ahol egy borvacso-
ra keretében Maurer Oszkár borász 
boraival ismerkedtünk szakavatott 
kóstolás keretében, melyet Maurer 
úr közvetlen munkatársa tartott 
részünkre.

Vasárnap a reggelit követően Ke-
lebiára vitt utunk, ahol Paskó atya 
már nagy szeretettel várta csopor-
tunkat és ismerősként köszöntött 
bennünket. A szentmisét követően 
az atya megismertetett bennünket 
a templom történetével, a kelebiai 
közösséggel és munkájának, hiva-
tásának részleteivel. 

Az ebédet a szeptemberben elké-
szült Márton Áron nevét viselő kö-
zösségi házban költöttük el, Paskó 
atya kemencében készült étkei vol-
tak terítéken. 

A jó hangulatban együtt töl-
tött időt követően testben és lélek-
ben feltöltődve késő este érkeztünk 
vissza Dunakeszire. Felejthetetlen 
élményben volt részünk ebben a 
két napban, a tervek szerint hama-
rosan vissza is térünk.

Dr. Lakatos István
Fotó: Dr. Eszes István

a kereszTény érTelmiségiek szöveTsége és a rákóczi szöveTség kö-
zös honismereTi kirándulása a délvidéken – koszorúzás az ’56-os 
emlékműnél palicson
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a krakkói Wawelben

Rendhagyó történelemóra Felvidéken 
és lengyelországi testvérvárosunkban 

A közös programok legnagyobb érté-
ke, hogy a két nemzet fiataljai meg-
ismerhetik egymás kultúráját, ha-
gyományait, az oktatási módszere-

ket, a generáció tagjait foglalkoztató kérdése-
ket. S mindezekről „közös nyelvükön”, angolul 
társaloghatnak. Az utazás a fiatalok számára – 
azon túl, hogy akár egy életre szóló barátságok 
is szövődhetnek – egy igazán tartalmas rend-
hagyó történelemórával kezdődött.

Ismerkedés a Szepesség egykori 
„fővárosával”, Lőcsével

Felemelő és örömteli érzés volt hallgatni a di-
ákokat, akik Ráthé Murányi Rita tanárnő kér-
déseire, a szlovák névre átnevezett történelmi 
Magyarország városainak magyar neveit kivé-
tel nélkül sorolták; Párkány, Ipolyság, Zólyom, 
Körmöcbánya, Kassa, Pozsony, Érsekújvár...  

A gimnáziumban angol nyelvet tanító Ráthné 
Murányi Rita a történelem tanárok elmélyült 
tudásával beszélt a felvidéki magyar városok 
históriájáról, melyek közül szinte valameny-
nyi egy-egy neves költővel, íróval, színművész-
szel, bátor végvári vitézzel, katonai hadvezér-
rel „ajándékozta” meg Magyarországot. Szá-
mos történet mellett a tanulók megismerhet-
ték a Felvidék gyönyörű természeti kincseit, a 
síkságból kiemelkedő, havas csúcsaival „inte-
gető” Magas Tátrát, az Osztrák-Magyar Mo-
narchia egyik legnépszerűbb turista paradicso-
mát, Ótátrafüred szépségét.

A történelmi Magyarország legészakibb 
földrajzi tájegysége, a Szepesség felé köze-
ledve a gimnázium másik kiválósága, Laj-
tai Mariann magyar és történelem szakos ta-
nár nyitotta ki történelmi múltunk rendkí-
vül színes és gazdag értékeit magába záró 
– sokak által ismeretlen – „tudásládát.” 
Képzeletünkben megjelentek a magyar kirá-
lyok, akik Szepes vármegyét, és gazdasági, poli-

tikai központját, Lőcse városát egyedi privilégi-
umokkal ruházták fel, amit számos generáció is-
merhetett meg, pl. Mikszáth Kálmán regényéből 
készült nagy sikerű Fekete város című filmből is. 
Lajtai Mariann bemutatta a több évszázadon át 
jól működő vármegye gazdasági, kereskedelmi 
jelentőségét, Lőcse kiemelkedő szerepét. A vá-
rosban tett séta alkalmával a fiatalok elé tárul-
koztak a korabeli jeles magyar családok által 
emelt épületek, köztük -, hogy csak egyet említ-
sünk - a szemlélődőt szépségével ma is lenyűgö-
ző Thurzó-ház. A középkori Európa egyik leg-
nagyobb főterén épült fel a vármegyeháza. Mint 
közismert, Lőcse a XVI. századtól 1922-ig Sze-
pes vármegye székhelye volt. Az épületben ma 
múzeum fogadja a látogatókat. Számos templom 
és építészeti remekmű felfedezése kínál tartal-
mas időtöltést a turistának.

A nevezetes felvidéki város felfedezése után 
kora este gördült be a dunakeszi delegáció au-
tóbusza Stary Saczba, ahol már a helyi iskola 
tanárai, és a diákokat befogadó családok tagjai 
várták a vendégeket. 

Az önkormányzati delegáció 
tagjainak látogatása

Stary Sacz polgármesterénél

Stary Sacz iskoláival évek óta jól működő 
együttműködésnek köszönhetően a Radnó-
ti Miklós Gimnázium diákjai és tanárai hét-
fő délelőtt Nowy Saczban angol órákon vettek 
részt, délután pedig az őket fogadó diákokkal 
együtt közösen sportoltak. Öröm volt hallani a 
lengyel pedagógusoktól, hogy a dunakeszi diá-
kok angol nyelvtudása jóval magasabb szintű, 
mint az őket vendégül látó fiataloké. 

a raDnóti Miklós giMnáziuM 
huszonnégy diákja és négy Ta-
nára kárpáti zoltán igazga-
Tó-helyeTTes, a városi önkor-
mányzaT külkapcsolaTokérT 
felelős Tanácsnoka vezeTésé-
vel négynapos lengyelorszá-
gi úTra indulT okTóber 22-én, 
vasárnap kora reggel. az uta-
zás célálloMása Dunakeszi 
lengyel TesTvérvárosa, a Tíz-
ezer fős, hangulaTos kisváros, 
stary sacz, ahol és a szoMszé-
dos, ám jóval nagyobb, a nyolc-
vanezres nowy sacz iskoláiba 
tettek látogatást. 

Háttérben a hófedte magas tátra
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jacek lelek, kárpáti zoltán, cserép györgy

a diákcsere program szervezői 
a lengyel és a dunakeszi tanárok

a kvízjáték nyertesei 

Ez idő alatt a városházán Jacek Lelek polgár-
mester fogadta a dunakeszi önkormányzati de-
legáció tagjait, akinek Kárpáti Zoltán, a kül-
döttség vezetője tolmácsolta Dióssi Csaba pol-
gármester üdvözletét. A testvérvárosi tanácsnok 
tájékoztatást adott Dunakeszi legújabb fejleszté-
seiről, a Duna-parti strand megnyitásáról, a ba-
latoni üdülő építéséről, a városi utak felújításá-
ról, az állami beruházásban felépített 24 tanter-
mes iskola és tanuszoda átadásáról. Egyeztették 
a 2018-as esztendőben mindkét önkormányza-
tot érintő testvérvárosi programokat is. Kárpá-
ti Zoltán felajánlotta – ha a polgármester legkö-
zelebb ellátogat Dunakeszire - bemutatja az ön-
kormányzat közelmúltban megvalósított fej-
lesztései mellett a város új balatoni üdülőjét is.

Hollósi Gábor agrárközgazdász bemutatta a 
városban tevékenykedő mezőgazdasági, keres-
kedelmi cégeket. Szakmai tájékoztatást adott a 
szőlőtermelő és feldolgozó Guttmann Borház 
eredményes tevékenységéről, melynek tulajdo-
nosa, Guttmann Vilmos által ajándékozott pa-
lackozott bor különlegességeivel kedveskedett 
a vendéglátó Jacek Lelek polgármesternek és 
vezetőtársainak. 

Stary Sacz polgármestere egy igazán feleme-
lő és emlékezetes eseményt felidézve mutat-
ta be a magyar korona kicsinyített mását, me-
lyet Patrubány Miklós, a Magyarok Világszö-
vetsége elnöke, akkor adományozott a lengyel 
városnak, amikor az ő kezdeményezésének kö-
szönhetően a Szent Kinga kolostornál erdé-
lyi mesterek felépítették a több méter magas 
székelykaput IV. Béla király lányának szentté 
avatása esztendejében, 1999-ben.

A megható percek után Jacek Lelek elmondta, 
hogy Stary Sacz egyik legjelentősebb bevételét a 
turisztikai, idegenforgalmi beruházásoktól remé-
lik, melynek érdekében három projekt megvaló-
sításán dolgoznak.

A magyar küldöttség harmadik tagja, az an-
golul kiválóan beszélő Cserép György kommu-
nikációs és marketing szakember közreműkö-
désével ismerhettük meg a polgármester angol 
nyelvű szakmai tájékoztatójából, hogy mind 
a három fejlesztés a várost körül ölelő gyö-
nyörű természeti környezetben valósul meg. 
A vízpart közeli fejlesztés a madár és állatvi-
lág megfigyelésére kínál majd kiváló lehető-
séget. A cölöpökre épített sétány végén kiépí-
tett madár lesek még az ornitológusoknak is 
kedvenc helye lesz – mondta a polgármester. 

A másik, a XXI. századi technikai megoldása-
it is magába foglaló erdei tanösvényen több mé-
ter átmérőjű üveggömbben található tájékozta-
tó egység mellett a tervek szerint a fák koro-
na szintje fölött üveglapokból kiépített sétány 
és kilátó is létesül. Jacek Lelek szerint kicsiben 
olyan lesz, mint amilyet a Grand Canyonban 
építettek.

Harmadikként pedig a már elkészült, spirá-
lis kilátót bemutató filmet tekinthette meg a 
dunakeszi küldöttség.

Krakkói városnéző sétán 
a dunakeszi diákok

Kedden a magyar és lengyel diákok közösen 
vettek részt egy egész napos angol nyelvű ide-
genvezetéssel megtartott krakkói városnézésen.

Érkezésünkkor hűvös őszi időjárás köszön-
tött bennünket Krakkóban, melyet hamar fe-
ledtetett velünk a Visztula partján emelke-
dő Wawel lenyűgöző látványa, a magyar és 
lengyel királyok palotája és a székesegyház, a 
vár mellet kanyargó ódon utcák hangulata. 
A városnéző séta a történelmi városköz-
pontban, a főtéri Mária templom megte-
kintésével kezdődött. A felhőkig emelke-
dő gótikus stílusban épített templom tornyá-
ban – a négy égtáj felé – megszólaló kürt-
szó a tatárok 1241-42-es, sok szenvedéssel 
járó betörésére emlékezteti napjaink emberét.  
A főtéri forgatagban egy daliás termetű férfi, 
korhű ruhában, karddal az oldalán a XVI. szá-
zad egyik jeles magyar történelmi személyisé-
gét, Báthory István magyar és lengyel királyt 
„keltette életre”. Középkori Európa legnagyobb 
terének középpontjában emelkedő patinás 
épület, a Posztó-ház ma is arról „mesél”, hogy 
egykoron ez a míves épület volt a régió keres-
kedelmi központja. Nevét az itt árusított textil- 
féleségekről kapta. 

A térről – a galambok és a díszes hintókat 
vontató lovak között – az egyik kis utcába ve-
zetett utunk, ahol az idegenvezető Balassi Bá-
lint domborművénél a költő és az őt Krakkó-
ba hívó Báthory István tartalmas kapcsolatáról 
tartott „kis előadást”. Egymás után „jöttek ve-
lünk szembe” a történelem kiemelkedő alakjai. 
A végvári vitézként is jeleskedő Balassi mellett 
„találkozhattunk” a korabeli Európa második 
legnagyobb kampuszán, az 1364-ben alapított 
– 1817 óta Jagelló - egyetemen tanult Koperni-
kusszal is. Megismerkedhettünk a később II. 
János Pál néven papának megválasztott a Karol 
Wojtyla életével és püspöki palotájával.  

Megkapó volt látni a középkori építészek te-
hetségét dicsérő míves épületeket, a gótikus stí-
lusban épített templomokat. 

Magas kaptatón vezetett utunk Krakkó és 
Lengyelország politikai, gazdasági, kulturális 
központjaként működő királyi várba és a ka-
tolikus székesegyházba. A régmúlt históriájá-
nak megismerése mellett csodálattal szemlél-
tük az impozáns királyi és egyházi épületeket, 
a kor uralkodóinak és főpapjainak a művésze-
tek iránti rajongásáról árulkodó alkotásokat.  
A fiatalok élményekben gazdag krakkói város-

néző látogatás után érkeztek kedd este „haza” 
Stary Saczba, akiket az őket vendégül látó csa-
ládok fogadtak.

A magyar delegáció negyedik napja a ven-
déglátó diákok és tanáraik kedves hangulatú 
műsorával kezdődött, akik e szép gesztussal 
búcsúztak a Radnóti gimnázium tanulóitól és 
az őket elkísérő pedagógusuktól. Búcsúzásként 
Stary Sacz iskoláinak igazgatói és a dunakeszi 
Ráthné Murányi Rita tanárnő kedves hangvé-
telű beszédekben idézték fel az együtt töltött 
napok szép emlékeit. A megható búcsúzkodás 

után gördült ki autóbuszunk az ünnepségnek 
otthont adó egyházi központ és szálloda parko-
lójából, melyet a lengyel fiúk több száz méteren 
keresztül futva és integetve követtek...

A közel 400 kilométeres úton hazafelé egy 
izgalmas kvízjátékkal „koronázták” meg a fi-
atalok a négynapos út során szerzett történel-
mi, gazdasági, földrajzi tudásukat Rathné Mu-
rányi Rita tanárnő kérdéseire adott válasza-
ikkal, akik október 25-én este jó hangulatban 
érkeztek meg Dunakeszire. A 24 fiatalra mél-
tán büszke lehet a Radnóti gimnázium és a vá-
ros, mert tudásukkal, kulturált viselkedésük-
kel öregbítették Dunakeszi jó hírét, erősítették 
a lengyel-magyar barátságot. 

Az együtt töltött napok során szerzett ta-
pasztalataim alapján csak a legnagyobb elisme-
rés hangján szólhatok a diákokat elkísérő pe-
dagógusokról is – Ráthné Murányi Rita, Lajtai 
Mariann, Jeneiné Nagy Tünde, Elhart Zoltán -, 
akik előadásaikkal, a történelmi helyszínek be-
mutatásával, és szeretetteljes gondoskodással 
járultak hozzá, hogy a fiatalok maradandó él-
ményként őrizzék a Felvidéken és Lengyelor-
szágban megélt napok minden pillanatát.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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dusza Tibor művészTanár 40 pillanaT című kiállíTásáT pályaTársa, nyíri márTon, a fazekas iskola 
peDagógusa nyitotta Meg, akinek minden mondaTa a fesTőművész kifinomulT szakmai igényessé-
géről és elhivaToTTságáról, a fesTővásznon mesTerien megörökíTeTT színpompás hangulaTképek 
magával ragadó világának mélTaTásáról szólT. „Tibor művészeTe és személyisége egyaránT szereT-
heTő” – hangzoTT minden díjnál nagyobb dicséreTkénT csengő kijelenTés. 

Dusza Tibornak nemcsak a festményeit, 
de a személyiségét is kedvelik

Jó páran csak a Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtár nyitott ajtaján keresz-
tül hallgathattuk Márkus Erzsébet 
tanítványát, egy tehetséges fiatalt a 
Fazekas iskolából, Budai Szonja éne-
két és Nyíri Márton igazán egyedi-
nek mondható megnyitó gondola-
tait, mert nem fértünk be a zsúfolt 
előtérbe és olvasóterembe, ám a kü-
lönleges hangulat bennünket is meg-
érintett.

A barátok, ismerősök gratulációja, 
a közös szelfik elkészítése után vo-
nultunk félre az ünnepelt festőmű-
vésszel, a népszerű tanárral a könyv-
tár csendesebb szegletébe, hogy pá-
lyájáról, művészetéről beszélgessünk 
Dusza Tiborral. 

- Több évtizede élek családom-

mal Dunakeszin, ahol az első perc-
től kezdve hódolhattam tanult hi-
vatásomnak, a művészetnek, ked-
venc hobbimnak, a festészetnek. A 
város jellegzetes területeit rajzban 
vagy festményben örökítettem meg 
korábban és napjainkban is. A ló-
versenypálya mellett lakom, így mi 
sem volt természetesebb, hogy ezt a 
varázslatos, nosztalgiával átszőtt vi-
lágot kezdtem festeni. Elsőként a lo-
vak, a zsokék, az istállók különleges 
hangulata fogott meg, amiket fest-
ményeimen is viszont szerettem vol-
na látni.

- Az embert, a jelenséget vagy a 
miliőt szeretted volna vászonra 
vinni?

- A hangulatot.  A most látható ki-
állítás anyaga is ezt adja vissza. A ké-
peket kölcsönvettem a tulajdono-
soktól, melyeket az elmúlt évtize-
dek alatt vásároltak meg tőlem. Az 
itt látható rajzokat vázlatként, tanul-
mányként készítettem, melyek a fest-
mények alkotó részei. Többnyire du-
nakeszi festmények, vázlatok, ceru-
zarajzok szerepelnek a kiállításon. 

- Művészként mi foglalkoztat, mit 
szeretnél megmutatni a közönség-
nek Dunakesziről?

- Sajnos vagy sem, de tény, hogy 
olyan új eklektika kezd kialakul-
ni a városban, amely a negyvenes, 
ötvenes évek, az ős Dunakeszi ré-
szek szerethető hangulatát „elhomá-
lyosítja” térnyerésével. Elképzelhe-
tő, hogy a ma megváltozó, átalaku-
ló utca képe, hangulata száz év múl-
va érdekes lesz, de ma nem az. Ezért 
igyekszem Dunakeszi minden, nap-
jainkban még fellelhető utca részle-
tét, a régi idők szépséges mozdulat-
lanságát, a lóversenyzés híres és ked-
velt alakjait festményeimen tovább 
örökíteni.

- A hírességekről, az értékekről 
beszélsz, az esztétikai élményt nyúj-
tó alkotások jelentőségét hangsú-
lyozod. A festőművész Dusza Tibor 
számára mindezt ki képviseli?  Van-
nak példaképeid?

- Ó, nagyon sok van.

- Kinek a stílusa követendő példa 
számodra?

- Nem is tudom – mondja mosoly-
lyal az arcán, ami mintha azt üzen-
né; a Dusza stílus. 

- Barátaim, ismerőseim, ha vala-
hol az országban járnak, akkor szól-
nak; „figyelj, volt egy kiállítás itt és 
itt, ahol láttuk a festményedet”. Nem 
tagadom, jó érzés, hogy felismerik a 
Dusza stílust, kíváncsiak festménye-
imre.

- Képeid szinte kivétel nélkül gaz-
dag színvilágban pompáznak, élet-
teli hangulattal ajándékozzák meg 
a szemlélődőt.

- Valóban. Ezért is jó újra megnéz-
ni őket, mert látszik, hogy tizenöt, 
húsz évvel ezelőtt milyen stílusban, 
milyen színekkel, hogyan festettem, 
amely azt mutatja, hogy sokkal szí-
nesebbek a mai képeim.

- Az évtizedek során mennyivel 
lettél kiforrottabb művész?

- Én azt mondanám, hogy folya-
matos tanulás jellemzi művésze-
temet. Rengeteg kiállításra járok, 
igyekszem frissen tartani érdeklődé-
semét, alkotó kedvemet, elmélyülni 
a művészetekben.

Dusza tibor 
ünnepi 

tárlatvezetése 
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az elmúlT heTekben lezajloTT a válogaTás a dunakeszi koncerTfúvósok meg-
üresedeTT karmesTeri poszTjára, melyre öT jelenTkező volT. a zenekar dönTése 
alapján a zenekar művészeTi munkájának vezeTéséT a Továbbiakban szilágyi 
szabolcs balázs láTja el – TájékozTaTTa szerkeszTőségünkeT zsukk andrea. 

a dunakeszi kölcsey ferenc városi könyvTár épüleTe 1926-1937 közöTT a reformá-
Tus egyházközség kulTúrházakénT funkcionálT. ennek megörökíTésére az egy-
házközség, az önkormányzaT és a könyvTár emlékTábláT helyezeTT el, melynek 
avaTására okTóber 29-én kerülT sor.  

Szilágyi Szabolcs dirigálja 
a Dunakeszi Koncertfúvósokat

Emléktáblát avattak a dunakeszi 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban 

- A szellemi frissességed fenntar-
tására garancia a tanári pálya, a 
diákok inspiráló érdeklődése is.

- Ez kétségtelen, de az is tény, hogy 
a mai fiatalokkal való foglalkozás 
rengeteg energiát von el a pedagó-
gustól. A diákot terelgetni kell, hogy 
rátaláljon a helyes útra, ami során 
rengeteg pozitív élményben, visz-
szajelzésben van részünk. Számom-
ra örömteli példa erre a mai kiállítás 
megnyitója, melyre rengeteg egyko-
ri tanítványom, pályatársam, bará-
tom jött el.

- A gesztusok, a jó hangulatú be-
szélgetések arról árulkodnak, hogy 
nemcsak a művészt, hanem az em-
bert, Dusza Tibort szeretik.

- Igen, azt érzem, hogy szeretnek. 
Boldog vagyok, hogy így gondolnak 
rám. Nagyon kedvelem a könyvtá-
rat, nagyszerű, mondhatni intim 
környezetben mutathatom be képe-
imet. A mostanihoz hasonlóan a há-
rom éve rendezett tárlatomra is na-
gyon sokan voltak kíváncsiak.   

- Dunakeszi idén ünnepli, hogy 
negyven éve kapott városi rangot. A 
40 pillanat című kiállítás egy kor-
szak végét jelenti, amely egyben egy 
új nyitánya is?

- Miként a város életében, az én 
művészetemben is egy fontos állo-
más a végtelen felé haladó úton…

Vetési Imre
Fotó: Katona M. István és 

KesziPress

- Szabolcs a 90-es évek végétől néhány évig tagja volt a ze-
nekarnak, majd zenei pályára lépett. Az elmúlt években 
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola zenetanáraként képzi a 
jövő klarinétosait, valamint nyolc éve a Dunakeszi Ifjúsá-
gi Szimfonikus Zenekar vezetője és társkarmestere is. Né-
hány éve már fel-feltűnt a Dunakeszi Koncertfúvósok kör-
nyékén, mint vendégkarmester vagy éppen kisegítő ze-
nész. Mostantól viszont teljes vállszélességgel fogja bele-
vetni magát a fúvószenekari munkába és igyekszik majd, 
hogy a zenekar még színvonalasabb és szórakoztatóbb pro-
dukciókkal álljon színpadra – mutatta be az új karmestert 
Zsukk Andrea.

Mint megtudtuk idén immár 5. alkalommal rendezik 
meg a Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekarral közö-
sen Adventi Hangversenyüket 2017. december 9-én 18 órai 
kezdettel a VOKE József Attila Művelődési Központban, 
melyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt.

Mindkét zenekart Szilágyi Szabolcs Balázs vezényli.

A Reformáció 500 éves évfordulója tiszteletére 
meghirdetett országos emlékév jegyében rendezett 
ünnepségre érkezetteket – köztük Szőke Etelka  
református lelkészt, Szabó József önkormányza-
ti képviselőt, társadalmi kapcsolatokért felelős ta-
nácsnokot és Szakáll Lászlónét, a Helytörténeti 
gyűjtemény vezetőjét – Lőrincz Róbert könyvtár-
igazgató köszöntötte. 

Lukács evangéliuma tizedik részéből a huszadik 
verset idézte beszéde bevezetőjében a lelkész asz-
szony. Majd a mennyekhez kötődő örök identitá-
sunkról beszélt, melyben az Istentől kapott érté-
keknek is örülhetünk. S ezek ugyanazok az érté-
kek, mint voltak száz évvel ezelőtt, s amelyek az 
ember életét boldoggá tehetik. Így emlékezhetünk 
az egykori Kultúrházra. 

A református egyházközség archívumának ren-
dezése közben derült fény arra, hogy a könyv-
tár épülete hajdanán Református Kultúrháznak 
adott otthont, mondta avató beszédében Varga 
István József református presbiter. Idézte az Egy-
házi Híradó 1926. decemberi számában megje-
lent tudósítást: „A szépen rendbe hozott imaterem 
mellett az egyház most már egy tekintélyes kul-
túrteremmel is rendelkezik, mely előadások, var-
ró-órák, vasárnapi iskolák…, vetített képek elő-
adása, teaesték és más hasonló irányú dolgok cél-
jára szolgál.” A gyülekezet gondnoka és 1945-ig 
presbitere nagybányai Horthy Jenő, a kormány-
zó testvére volt és vitéz Gérecz Ödön (Gérecz At-

tila mártír költő édesapja) is ekkor volt presbiter.  
Élénk közösségi élet színtere volt a Kultúrház, mely-
nek a felét 1932-ben Tolnai János alagi vendéglős 
bérbe vette… Utoljára 1937-ben olvasható híradás 
az intézményről, ekkor bevonták az egyházközség 
italmérési engedélyét, mivel a bérlők nem teljesítet-
ték a „fogyasztási adófizetési bárca” alapján kirótt 
fogyasztási adót. (A Kultúrház részletes története a 
könyvtár ez évi „Könyvtári Napok” című tájékoz-
tatójában olvasható.) 

Reményik Sándor Az óriás című költeményét 
Kaszás Imre mondta el, majd Varga István József 
és Balogh Miklós, az egyházközség gondnoka fel-
avatták az emléktáblát. Az ünnepség ideje alatt al-
kalmi kiállításon korabeli újságokat, egyéb doku-
mentumokat lehetett megszemlélni.      

Katona M. István
A szerző felvétele 

a kiállítást nyíri márton nyitotta meg

varga istván józsef és balogh miklós
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a 2017 – 2018. évi labdajáTékok bajnokságában a városi sporT-
egyesüleT dunakeszi csapaTai közül eddig az ifjúsági fiú 
kézilabdások szerepelTek a legjobban, akik vereTlenül lis-
TavezeTők! uTánuk a labdarúgók köveTkeznek. csapaTaink 
eredményei kéT és félhónapos szereplésük alapján.

Legjobban a fiú kézilabdázók és 
a felnőtt labdarúgók szerepeltek

Listavezető a VSD Dunakeszi

A Városi Sportegyesület 
Dunakeszi kézilabda if-
júsági kézilabda csapata, 

a Pest megyei ifjúsági bajnokság-
ban, a 8. forduló után, veretlenül 
a tabella élén áll.  A bajnokságot 
döntetlennel kezdték Mogyoród 
ellen. Jött három győzelem, Do-
mony „rabolt” el egy pontot, de 
ezután a fiúk újabb hármas soro-
zatot értek el, s így 6 győzelem és 2 
döntetlen áll a tabellán. Povázsay 
György edző által vezetett fiúk 
veretlenek. A dobott gólok szá-
ma 382, a legtöbb gólt Laboncz 
39, majd Kothencz 34, Battai M 33 
szerezte. 

 A női ifjúsági III. osztály Észa-
ki csoportjában csapatunk négy 
győzelem és két vereséggel az elő-
kelő 4. helyen áll. Hat forduló alatt 
180 gólt dobtak, ebből Weisner 46-
ot és ezzel a megyei góllövőlistán a 

3. helyen áll, öt követi Sípos 34 és 
Varga 25 góllal.

A felnőtt férfi kézilabdacsapat a 
Pest megyei bajnokság A csoport-
jában szerepel, az első hat fordu-
lót veretlenül zárták, de az utolsó 
két fordulóban, idegenben, két ve-
reséget szedtek össze és ezzel a 4. 
helyre estek vissza. A 269 lőtt gól-
ból Volentics (42) vezet, őt követik 
Burger (33), Páll (26). 

Az NB II Északi csoportjában a 
felnőtt női csapat, hat forduló után 
3 győzelem, 3 vereséggel áll, a 150 
gólt 13 játékos lőtte. A legeredmé-
nyesebbek Birkás, Nemes 29-29, 
őket követi Kökény 16, Gruber 18 
góllal. A 12-es mezőnyben az 5. 
helyen áll, a Szénási István edző 
által vezetett csapat. További sok 
sikert kívánunk csapatainknak!

Solymosi László
Fotó: (Semsei)

Alabdarúgók a Pest megye 
II osztály Északi csoport-
jában jól kezdtek, a ha-

todik forduló után a tabellán el-
sők. Jött Piliscsaba botlás, de utá-
na újra győzelmi sorozat követ-
kezett. A labdarúgó csapatunk 
Albert Flórián edző vezetésével, 
a 11. forduló után a második he-
lyen áll 8 győzelem, 2 döntetlen 
és egyetlen vereséggel. Góllövés-
ben Göblyös Gödöllő ellen 5 gólt, 
az utolsó négy fordulóban hat gólt 
lőtt. Murányi Pilisszentiván, Mo-

gyoród ellen ért el 3-3 gólt, Pomáz 
ellen Veres lőtt mesterhármast.  
A mezőnyben a csapat lőtte a leg-
több gólt (47). 

Verőce (11) és, Budakalász (12) 
után a dunakeszi csapata kap-
ta a legkevesebb gólt, 13-at. Gól-
lövőlistán a megyében 2. helyen 
áll Göblyös 11 góljával… Veres 8, 
Murányi 6 gólos a hazai góllövő-
listán, egyébként a csapatból ti-
zenketten lőttek gólt.

(Solymosi)

Bajnoki értékelés

Labdarúgás

Weisner Dóra 
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sok ember szerinT a 400 éves múlTra visszaTekinTő afro-brazil gyökerű capoeira inkább Tánc, minT harcművészeT. 
az önvédelmi sporTág dunakeszin okTaTó professzora, oláh kriszTián szerinT a capoeira igenis olyan harcművé-
szeTi ág, amely különféle harci Táncok riTmusain alapszik.

Tizenhárom év alatt lett a capoeira professzora a Dunakeszin oktató Oláh Krisztián 

Harci táncra építkező harcművészet

– Az első, és a capoeirával 
kapcsolatban talán a legfonto-
sabb eldöntendő kérdés, hogy 
harcművészeti ágazatról, vagy 
inkább egy táncos mozgássorról 
van szó...

– A capoeira valóban egy ösz-
szetett mozgásforma, ami úgy 
négyszáz évvel ezelőtt jött létre, 
és az önvédelmi elemeken kívül 
a különböző törzsi táncok moz-
dulatai, ritmusai adják az alap-

ját, ezekre építkezik. Folyamato-
san változik, alakul, de elsősor-
ban egy afro-brazil harcművé-
szetről beszélhetünk. Sőt, ezen 
túlmenve akár a tornával is pár-
huzamba hozható, hiszen olyan 
elemek is megtalálhatóak ben-
ne, mint a kézenállás, cigányke-
rék vagy akár a hátra szaltó.

– Ennek ellenére mégis mi-
ért vonják kétségbe a capoeira 
harcművészeti vonatkozását?

– Ehhez az is hozzájárulhat, 
hogy sokakat megtéveszt, hogy 
a bemutatóinkon elsősorban a 
látvány a lényeges, ráadásul so-
sem érünk egymáshoz. Per-
sze az, aki lejön az edzésünk-
re, az látja, a capoeirában is szá-
mos olyan elem – ütés, rúgás 
vagy földrevitel – található, ami 
igenis alkalmas az önvédelem-
re. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
hosszabb időbe telik más önvé-
delmi sportokhoz képest, mire 
valaki igazán hatékonyan tudja 
használni a capoeira technikáit. 
Mi egyébként semmilyen úgyne-
vezett segédeszközt nem haszná-
lunk, ugyanis nálunk a testünk a 
fegyverünk, és az a célunk, hogy 
minél több testrészünket alakít-
suk ki önvédelmi fegyverré.

– Mióta ismert Magyarorszá-
gon ez a fajta harcművészeti ág, 
illetve Ön mikor ismerkedett 
meg vele közelebbről?

– Maga a capoeira az ezred-
forduló óta van jelen hazánkban, 
tehát elég rövid múltra tekinthet 

vissza. Jómagam 2004 óta űzöm, 
és bevallom, szerelem volt az első 
látásra, ugyanis egyrészt szeret-
tem táncolni és imádtam a zenét, 
másrészt pedig egy ideje már ka-
ratéztam, azaz a kellő alapjaim 
már megvoltak. Bátran elmond-
hatom, ez illik legjobban a sze-
mélyiségemhez. Az elmúlt ti-
zenhárom év alatt eljutottam az 
első tanári fokozatra, így én is 
a sportág professzora vagyok, 
ahogy ezt a capoeirában nevezik.

– Mióta oktat itt Dunakeszin?
– Most már hét éve, 2010 óta 

oktatok itt Dunakeszin. Ak-
kor még segédedzői fokozatom 
volt. Az elmúlt időszakban szá-
mos bemutatót tartottunk, és 
a város több pontján voltak az 
edzéseink, alkalmazkodva ah-
hoz, hogy éppen hol tudunk 
helyet kapni. Jelenleg heti há-
rom alkalommal, kedden, szer-
dán és pénteken tartok edzést a 
Fóti úti Kellys Fittness-ben.

M. L.
Fotó: Internet
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orosházán renDezték a pintér attila országos ranglis-
TaversenyT, melyen a kishegyi ákos (vsd) és ócsai máTé 
(ceglédi vse) párosnak végre sikerülT megnyernie a 
serdülő fiú páros versenyszámoT, amely az uTolsó le-
heTőség volT számukra a serdülő kaTegóriában, hiszen 
januárTól ákos már ifjúsági korú lesz – TájékozTaTTa la-
punkat linDner áDáM, a vsd aszTaliTenisz szakoszTály 
vezeTője. 

Asztalitenisz

Kishegyi Ákos országos 
ranglistaversenyt nyert

- Ákos egyéniben is szé-
pen szerepelt, 5. helyet sikerült 
megcsípnie, 4 közé jutásért a 
végső győztes Huzsvár Eriktől 
(KSI) kapott ki.

Serdülő párosban még egy 
érmet sikerült nyerni a VSD-
nek Volentics Anna révén, aki 
Czeglédi Dorka (Statisztika 
PSC) oldalán bronzérmet szer-
zett.

Anna U12-ben is érmet szer-
zett, a második helyet sike-
rült megszereznie. A döntőben 
szerb ellenfelétől kapott ki egy 
kiélezett mérkőzésen.

Az U13 fiú egyéni verseny-
számban Vándor András 
(VSD) 6. helyet szerezte meg, 
ami szintén szép siker a Duna-
keszi számára.

U11-ben kellemes meglepe-
tésként Oroszki Péter Dunake-
szis versenyző a legjobb 8 közé 
jutott és nagy csatában ma-
radt csak alul soproni ellenfe-
lével szemben. Ugyanebben a 
versenyszámban Szlivka Nor-
bert (VSD) a nyolcad döntőben 

szenvedett vereséget a későb-
bi döntőstől Szántosi Dávidtól 
(Szarvasi Kőrösi ASE).

- Ezen kívül voltak még rész-
sikereink, hiszen U13-ban 
Nagy Dávid, Káder Benedek 
és Oroszki Péter is feljutot-
tak a főtáblára, illetve U11-ben 
Deliagosz Sztamatisz is túlju-
tott a csoportküzdelmeken és 
feljutott főtáblára.

Serdülő egyéniben pedig 
Vándor András nyerte meg a 
csoportját és jutott fel a főtáb-
lára, illetve Volentics Anna a 
11. helyet szerezte meg a serdü-
lő leány egyes kategóriában.

- Közben felnőtt férfi NB II-
es csapatunk továbbra is őrzi 
veretlenségét és vezeti a tabellát 
100 százalékos teljesítménnyel.

Az elmúlt hétvégén dupla-
fordulót rendeztek, szombaton 
Debrecenből, vasárnap pedig 
Apagyról sikerült elhozni ket-
tősgyőzelemmel az értékes baj-
noki pontokat – zárta beszá-
molóját Lindner András. 

megkezdődTek a pesT megyei sakkcsapaTbajnoksá-
gok. a városi sporTegyesüleT sakkcsapaTa a szuper 
bajnokságban indulT, az alagi diák sakk klub az i/a 
bajnokságban szerepel.

Sakk

Pest megye szuper csoport:
VS Dunakeszi – Fót  3,5 – 6,5
 (győz: Al Raheem Mohammed, Molnár P, Molnár S, 
döntetlen: Mundi)
Galga vidék - VS Dunakeszi 5,5 – 4,5
(győz: Gránitz, Tóth, döntetlen: Al Raheem Mohammed, 
Molnár P, Molnár S, Nádasdi, ifj. Juhász)
Pest megye I/A:
Dunaharaszti – Alagi DSK 2,5 – 2,5 
(győz: Vas, Petró, döntetlen: Czap)
Alagi DSK – Biatorbágy 3,5 – 1,5
 (győz: Bernáth, Vas, Petró, döntetlen: Solymosi)
Tura – Alagi DSK 3-2 (győz: Vas, Nógrádi)

(Solymosi)

a dobogó tetején (balról) kishegyi ákos 

a bronzérmes volentics anna (jobbról)
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Téli-nyári
gumi csere!
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