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A vértanúkra emlékeztünk

„Szolgáltam, szolgáltam,
mindig csak szolgáltam”

Az aradi tizenhármak. Történelmünk nagy tetteket véghezvivő hősei között is kiemelkedő helyet
tölt be a tizenhárom aradi vértanú. Ők a túlerő által levert 1848-49-es forradalom és szabadságharc személyes és szimbolikus áldozatai a vereséget követő terrornak. Haláluk a szabadságszerető
nép jelképes halála is volt.

Szabadság
szobor Aradon
Zala György és
Huszár Adolf
munkája

O

któber hatodika 2001 óta
Nemzeti Gyásznap. Ezen a
napon félárbocra engedik
az állami lobogót, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, s az iskolákban megemlékezéseket tartanak.
Városunkban idén is, mint évek
óta hagyományosan e napon az
Aradi vértanuk terén a Bárdos Lajos Általános Iskola alsó tagozatos diákjai részvételével rendeztek megemlékezést. A kisiskolások valószínű nem értik még igazán, mit is jelent vértanúnak lenni.
S hisszük, hogy csak a történelemből kell majd megérteniük. De Benedek Elek sorait hallgatva Fábián
Katalin tanárnő tolmácsolásában,
azért megérthették, mit is üzen ez
a nap: „Tizenhárman voltak. Mind
hősök valának./Magyar szabadságért bátran harcolának,/Százszor is
rohantak a hősi halálba,/Kard nem
fogta testük, golyó nem találta…/
Ellenség sorában kardjuk utat vágott./Magyar módra védték a szent
szabadságot.”
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A hősöket Szilágyi Ferencné igazgatóhelyettes idézte fel ünnepi beszédében, majd az emlékezés és a
tisztelet koszorúit helyezte el Erdész Zoltán alpolgármester, Csoma
Attila a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója, Terbe Józsefné, a Dunakeszi Nyugdíjas Kirándulóklub vezetője, Dr. Mervald
Anna a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Pethő Krisztián Mátyás nemzetiségi önkormányzati képviselő, Horváthné Szentléleki Katalin igazgató
asszony és Szilágyi Ferencné, valamint két kisdiák. Emelkedett percek következtek. Előbb a bujdosókra emlékező szalagokat kötöttek
a kopjafára, majd rövid dobszó és
harangszó elhangzása után sorban
elhangzottak a vértanuk nevei.
De kik is voltak ők? Idézzük fel
neveiket, rendfokozatukat és származásukat, hogy tudjuk, hányféle nemzetiségű katona harcolt a
magyar szabadságért: Lázár Vilmos ezredes (örmény), Aulich Lajos (német), Török Ignác (magyar), Lähner György (német),
Schweidel József (német), Poeltenberg Ernő (német), Nagysándor József (magyar), Knézich Károly (horvát), Damjanich János
(szerb),
Leiningen-Westerburg
Károly (német), Vécsey Károly
(magyar), Dessewfy Arisztid (magyar), ők mind vezérőrnagyok voltak, és Kiss Ernő altábornagy (örmény). Tegyük hozzá, hogy a honvédseregben kapott rendfokozatokat az osztrákok nem ismerték el.
Ugyanazon a napon, október hatodikán Pesten kivégezték gr. Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét.
A kivégzés helyén ma a Batthyány-örökmécses, a szabadság jelképe áll. Ő a 14. vértanú s 15-diknek
Kazinczy Lajos honvéd ezredest
tekintjük, akit október 25-én végeztek ki Aradon.
Drámai, ugyanakkor felemelő,
hogy nem csupán a magyaroknak

volt fontos a szabadságságért harcolni s életüket áldozni. Közülük
kiemelten a német származású vértanukra emlékezett október 8-án a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban a német nemzetiségi önkormányzat. Dr. Mervald Anna elnök
arról beszélt, hogy az emlékezés
nem csak a Kossuth Lajos által oly
találóan elnevezett Magyar Golgotáról szól, hanem a feltámadásról
is. Hiszen a kivégzettek által vallott nemes eszmék, célok nem vesztek el, mert 1867-ben a kiegyezéssel megvalósult a szabadság, s közel ötven évig tartó aranykor következett be.
Ezt követően Nyíri Márton, a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola történelemtanára, önkormányzati képviselő tartott előadást. Tartalmas történelmi áttekintésében felvázolta a
forradalomhoz és szabadságharchoz
vezető történelmi utat, a reformkorban az új nemzetfogalom megalkotását, kiemelve, hogy a korszak nagyjai
kifejezetten egy befogadó és nem kirekesztő nemzetben gondolkodtak,
s ez a nemzetfogalom nem származási és nem faji alapú volt. Elemezte
a március 15-i eseményekhez vezető utat, szólt a szabadságharc kezdetének okairól. Ezt követően mutatta
be a német származású tábornokok
életútját. Előadása végén felsorolta
valamennyi vértanút a nekik tulajdonított utolsó mondataikon keresztül. Ezek közül Aulich Lajost idézzük: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal
is szolgálni fogok. Forrón szeretett
magyar népem és hazám, tudom,
megértik azt a szolgálatot.”
A megemlékezést követően Dr.
Mervald Anna bejelentette, hogy
egy korábbi tervet felújítva, ismét
kezdeményezik városunkban egy,
az aradi vértanukra emlékező emlékmű felállítását, s ennek támogatására aláírásgyűjtésbe fognak.
Katona M. István

DUNAKESZI RENDŐRÖK IS
VÉDIK AZ ORSZÁG DÉLI HATÁRÁT

A hazánkra zúduló migrációs áradat nem kis feladatot ró az ország déli határán szolgálatot teljesítő rendőrökre
és katonákra. A Balkán felől naponta több ezer ember tódul felénk, hogy Magyarországon át eljussanak Németországba, Dániába vagy Svédországba.

Ádám Balázs, Erdész Zoltán,
Dióssi Csaba, Tóth Csaba

A

Szíriából és máshonnan érkező hatalmas tömeg ellátása, regisztrációja óriási kihívást jelent egy olyan
ország számára, mint Magyarország,
amely védi a schengeni határt, hazánk polgárainak biztonságát. Az emberpróbáló
feladatból kiveszik részüket a Dunakeszi
Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő rendőrök is, akiket helytállásukért a városi önkormányzat vezetői jutalomban részesítettek.
Szeptember 30-án reggel dolgozószobájában fogadta az éjjel még a déli határon, a
Gyékényes melletti Zákánynál szolgálatot
teljesítő fiatal dunakeszi rendőröket Dióssi
Csaba polgármester.
A város első embere rövid köszöntőjében felidézte, hogy honfoglalás óta Magyarország számtalanszor vívott honvé-

dő harcot a függetlenségünkre és szabadságunkra támadó besenyők, tatárok, törökök, oroszok ellen. - Sok nép volt még itt,
melyek fokozatosan el is tűntek. Mi azért
tudtunk ezer év után is fennmaradni, mert
ellen tudtunk állni, mert mindig voltak
olyan bátor hazafiak, akik annak tudatában, hogy akár életüket is veszíthetik, ott
voltak a határoknál és teljesítették a kötelességüket – mondta a polgármester.
- A mai világunkban ez már másképpen történik – folytatta Dióssi Csaba. - Buszokkal, kerítéssel, teherautókkal kell a határt védeni. Aki nem csak a mában, hanem
egy kicsit távlatokban gondolkodik, az látja, érzi, hogy véget kell vetni a szemünk
előtt zajló népvándorlásnak, mert különben Európa nem az lesz, ami jelenleg –
húzta alá a polgármester.
A szolgálatot teljesítő rendőröknek és katonáknak köszönhetően sikerül megvédeni a
déli határainkat, ehhez adottak a személyi és
tárgyi feltételek – jelentette ki Dióssi Csaba,
aki szerint ebben óriási szerepük van a rendőröknek. – Önök hazánkat, Európát védik
délen, amiért köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki, amit az őszintén kimondott szavak mellett egy ajándékcsomaggal is szeretnénk kifejezni - mondta.
Erdész Zoltán alpolgármester szerint a
lakosság elismerését mindennél jobban
kifejezi az a megnyilvánulás, aminek akkor volt tanúja, amikor a rendőrkapitány
úrral a Városháza közelében beszélget-

A déli határon szolgálatot teljesítő
dunakeszi rendőrök egy csoportja
tek. Egy hölgy megállt a gépkocsijával,
hogy köszönetét és elismerését fejezte ki
a rendőrök áldozatos helytállásáért, a déli
határon végzett munkájukért. - Ebben
minden benne volt. Az egész ország hálás önöknek, az egész ország önök mellett
van, mert mindenki önöktől reméli a saját biztonságát. Köszönjük! – mondta Erdész Zoltán.
Tóth Csaba alezredes, városi rendőrkapitány az állomány nevében mondott köszönetet, amiért az önkormányzat vezetői
elismerik tevékenységüket, helytállásukat,
támogatják mindennapi munkájukat.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Megkezdődött a JAMK felújítása
Szeptember közepén elkezdődött a József Attila Művelődési Központ felújítása. Mint ismeretes az Önkormányzat
februárban kapta meg az épületet az államtól. A város jó gazda módjára rögtön el is kezdte az ingatlan fejlesztésének terveit kidolgozni.

A

z idei évben a ház külső felújítására kerül majd sor, amely
magába foglalja a tető nagy részének és a teljes tetőbádogzat
cseréjét, az épület teljes hőszigetelését és
festését, a külső nyílászárók cseréjét. A
munkálatok várhatóan november végéig
tartanak. Közben már készülnek a belső
átalakítások tervei is.
Az önkormányzat megújítaná a művelődési központ teljes műszaki rendszerét,
beleértve a fűtésrendszert és az elektronos
rendszert is. A tervek emeletráépítést és
több helyiség átalakítását is tartalmazzák.

Megújul a színházterem hang- és fényrendszere is. Az idei külső felújítási munkák több ponton érintik majd a jövő évi
terveket is, így egyes helyeken a szigetelés
vagy festés várhatóan nem lesz teljes, mivel az érintett részekhez jövőre hozzá fognak még nyúlni.
A célunk az, hogy a mai kor elvárásainak
megfelelő technikai színvonalat érje majd
el a ház. A belső átalakítás a tervek szerint
2016 nyarán kezdődik el.
Csoma Attila
igazgató
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IDŐSEK VILÁGNAPJA

– Egyéves az Őszi Napsugár Klub

A

rendezvényen a klubtagok népes tábora mellett megjelent Dióssi Csaba, Manhalder Zoltánné aljegyző, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati osztályának vezetője,
Szabóné Ónodi Valéria, a Humán
Szolgáltató Központ intézményvezetője, dr. Rubovszky Zsófia osztályvezető, Csoma Attila a művelődési központ igazgatója.
A vendégeket Hegedűs Kornélia (képünkön) klubvezető üdvözölte, aki arról is szólt, hogy az eltelt idő alatt a klub legfőbb értékévé vált a közösségépítés, az együvé
tartozás és egy összetartó, jó csapat
létrejötte.
Terbe Józsefné köszöntőjében felidézte, hogy egy éve régi tervük vált
valóra. Mindig szerettek volna egy
olyan helyet, ahol az idősek naponta találkozhatnak, beszélgethetnek,
kikapcsolódhatnak és közös programokat is szervezhetnek. Az eltelt
idő bebizonyította a klub létjogo-

Egyéves a VOKE József Attila Művelődési Központban működő Őszi Napsugár Idősek
Nappali Klubja. Ebből az alkalomból október elsején, az Idősek Világnapján ünnepséget rendeztek, megemlékezve arról is, hogy napra pontosan egy esztendővel ezelőtt
avatta fel a szépen felújított klubhelyiséget Dióssi Csaba polgármester és Terbe Józsefné a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub vezetője.
sultságát, és a színvonalas működés
elsősorban köszönhető a klubvezető lelkes, odaadó munkájának, melyért Szabóné Ónodi Valéria is kifejezte köszönetét.
Élvezetes, színvonalas műsorral is
színesítették az ünnepi rendezvényt.
Rumba és Chachacha versenytánc
programot mutatott be Vack Judit
és Dr. Lassó Attila. Becsei Istvánné
és Toldi Éva a jókedvről, a fiatalságról és az öregségről szóló verseket
adtak elő. Három perces bemutatót
tartottak az egyébként napi egy órát
is igénybe vevő kínai eredetű Meridián tornagyakorlatokból, majd vidám western tánccal rukkoltak elő a
klubtagok, végül közösen elénekelték a Nyugdíjas indulót.
Mintegy másfél éve került szóba
az Önkormányzatnál a klub létrehozása, idézte fel zárszóként a történéseket Dióssi Csaba. S az avatástól mostanáig eltelt idő igazolta,
hogy jó döntést hoztak. A művelődési központ külső hőszigetelé-

A városunkban élő szépkorú lakótársainkat egy másik,
október 7-én rendezett ünnepségen is köszöntötte
Dióssi Csaba polgármester az Idősek Világnapja alkalmából
si munkálatai ahhoz is hozzájárulnak, hogy a klub még komfortosabb lesz, s a további, belső felújításokról is elkészültek a tervek.
Végezetül rövid ízelítő abból,
hogy mi is történt egy év alatt. A
klubvezető kérdésünkre elmondta,
hogy többször szerveztek kirándulást, városnéző sétákat, melyek során felkeresték a település neveze-

Új buszmenetrend koncepció

A lakossági észrevételeket figyelembe vettük

O

któber első két hetében véleményezte a lakosság az
új menetrend tervezetet,
amelyet a városi képviselőtestület
megbízása alapján állítottam össze
augusztus végéig, ezt követően pedig a Polgármesteri hivatal Lakosságszolgálati osztályával és a városvezetéssel is egyeztettem. Ez követően küldtük ki véleményezésre az új
koncepciót.
Az idén már harmadik éve működő mostani rendszerben három
helyi járat közlekedik, amelyek kiinduló és végpontja a Dunakeszi vasútállomás. A három járat - a körjárat, az alsói és az alagi járatok megmaradtak, újdonságot jelent azonban, hogy a Révdűlőt is be fogjuk
kapcsolni a helyi tömegközlekedési hálózatba. Összességében több járat, hosszabb útvonalak, és a város
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végponjainak összekapcsolása jellemzi az új menetrendet.
Az új koncepcióban folytatjuk
azt a jól működő rendszert, hogy a
nagy áruházak bevásárló járataival
összehangoljuk a városi tömegközlekedést. A város és a Tesco országos vezetése megállapodott abban,
hogy milyen útvonalon közlekedjenek a bevásárló járataik. A csúcsidőben óránként, egyébként pedig
másfél óránként közlekedő bevásárló járatoknak köszönhetően a vasúti
felüljárón keresztül a Fóti út-Szent
István utca-Fő út irányában is ös�szekötjük a város két végpontját, lehetővé téve több iskola és városi intézmény elérését. A Társaság tájékoztatása szerint a jelenlegi szolgáltatójukkal várhatóan már ebben az
évben elkezdik működtetni a járataikat. A jövő évtől – az egységes vá-

rosi tömegközlekedési rendszer részeként - ezek a járatok a vasúthoz,
valamint a reggeli és délutáni csúcsidőben Alagliget felé is kitérőket
fognak tenni. Hasonlóan az Auchan járatokhoz, ezeket a járatokat is
igénybe lehet majd venni bármilyen
városi utazáshoz.
Ami a városi járatok menetrendjét és útvonalát illeti, a lakossági véleményeket is figyelembe vettük a
végleges verzió kidolgozása során. A
fő szempont az volt, hogy az iskolába jutás és az onnan történő hazamenetel minél könnyebben megtörténjen, ezért reggel úgy módosítottuk a menetrendet, hogy biztosabb
legyen a pontos érkezés a Fazekas iskolába, délután pedig visszaállítottuk a 16 óra után közlekedő körjáratot.
Az eddigi rendszerhez képest je-

tességeit. Rendeztek játékos vetélkedőket, irodalmi és zenés nosztalgia délelőttöket. És persze naponta
bejönnek az idősek kártyázni, dominózni, horgolni, beszélgetni barátaikkal. Mert így is széppé, tartalmassá válhat a nyugdíjasok mindennapi élete.
Katona M. István
A szerző felvételei
lentős változást hoz a hétvégi közlekedés jelentős átszervezése. A bevásárló járatok szombaton egész nap
fognak közlekedni, ezt kiegészíti
néhány városi járat is, a megtett útvonal hossza tehát többszöröse lesz
a mostaninak, vasárnap pedig két
vonalon is közlekedni fognak városi
buszok. A járatok a Dunaparthoz,
ill. ellenkező irányban a Temetőhöz
való eljutást és hazajutást teszik lehetővé, valamint érintik a megépítésre kerülő uszodát és a Dunakeszi
gyártelep vasútállomást is. A városban sok kisgyermeket nevelő család is van, akiket hétvégén vidékről vagy Budapestről meglátogatnak
a nagyszülők. Rájuk is gondolva,
szombaton és vasárnap busszal is elérhetővé tettük a vasútállomásokat.
Fentiek megvalósulása függ a sikeres szolgáltatói pályázattól. Terveink szerint az új rendszer 2016. január 1-én indul.
Dr. Thoma Csaba
közösségi közlekedésért
felelős önkormányzati
biztos

Elkészült az alagi iskola
képes emlékkönyve

Az idei öregdiák találkozó annyiban eltért a korábbi hasonló rendezvényektől a
Széchenyi István Általános Iskolában, hogy ez alkalomból került sor a várva várt
„Az alagi iskola KÉPES EMLÉKKÖNYVE 1910-1963” című kötet bemutatására.

Erdész Zoltán alpolgármester és
az Önkormányzat támogatta a könyv kiadását

A

szép és megható érzelmeket ébresztő, a
múlt emlékeit felidéző, az egykori fiatal
diákéveken elmerengő, gondolatokat ébresztő 78 oldalon található 101 fotó nézegetése
megdobogtatta az öregdiákok szívét.
„Az alagi iskola 2010-ben ünnepelte száz éves
születésnapját. Ebből az alkalomból jelent meg
az iskola történetét feldolgozó jubileumi emlékkönyv…. Ekkor gondoltunk arra, hogy a sokak
számára kincset érő régi tablóképek összegyűjtve megérdemelnének egy újabb kiadványt”, olvashatjuk többek között e sorokat a kötet Solymosi László által írt bevezetőjében.
A találkozón a megjelent öregdiákokat
Czimmermann Judit igazgató asszony köszöntötte, majd Harangozó Katalin, az iskola egykori tanulója vette át a szót. Felidézte, hogy az ötlet
hamar megszületett, a képanyag is gyorsan ös�szejött, sor került a kötet szerkesztésére, az előszó megírására, a borító megtervezésére, Belák
Béla egykori diák a nyomdai előkészítést is elvégezte, aztán a lendület megszakadt pénzhiány miatt. „Úgy tűnt, hiába a jó szándék, és a lelkesedés,
a jobb sorsra érdemes, fél évszázadot felölelő képanyag fiókban marad. Ebben a reménytelen helyzetben érkezett a nem várt, nagyvonalú segítség.
Erdész Zoltán alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője mesebeli véletlen folytán tudomást szerzett a már-már elbukni kényszerülő
szándékról. Közbenjárásának és az önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően néhány
hét alatt elkészült a képes emlékkönyv.”
A kötet első, dedikált példányát az igazgató as�szony átadta az alpolgármesternek, aki ezt követően elmondta a közönségnek, hogy amikor megérkezett, az aulában átélte ugyanazt, amit talán

mindenki átél, aki belép egy iskolába. „Speciális atmoszférája van, ami nem csak abból adódik,
hogy kint vannak a tablók, díjakkal teli vitrinek,
hanem függetlenül attól, hogy hány éve is voltunk diákok, ugyanúgy kezdünk viselkedni, mint
a mostaniak. Ugyanúgy megtelik zsibongással az
iskola, mintha még most is kisdiákok lennénk.”
A továbbiakban felidézte a mára közismert
szlogent: „Dunakeszi a mi városunk”. Ez a mondás akkor nyer valódi tartalmat, ha a településen
lokálpatrióta közösségek formálódnak, azáltal is,
hogy megismerik a város, az intézmények történetét s közösen őrzik a hagyományokat. Ezt szolgálhatják az öregdiák találkozók s az olyan kiadványok, mint a most bemutatott képeskönyv.
Az igazgató asszony és az alpolgármester egyegy szál virággal köszönte meg azoknak a munkáját, akik legtöbbet tettek a könyv megszületéséért, majd elkészült egy csoportkép is.
Ezt követően Dr. Vörös Istvánné, egykor matematika-fizika szakos tanárnő idézte fel az oktatónevelő munkához kötődő emlékeit. Számos érdekesség között említette meg, hogy volt olyan tél,
amikor az udvaron korcsolyapályát hoztak létre a diákok nagy örömére. Külön megemlékezett
az idén elhunyt Tóth Imre tanár kollégájáról s az
egykori igazgatónőről, Jobbágy Kláriról.
Az egykori diák, ma néprajzkutató dr. Hála József az 1956-1964 közötti diákéveit elevenítette
fel. Jó szívvel emlékszik iskolájára s az itt szerzett
ismeretek alapozták meg sikeres továbbtanulását
a Geológiai technikumban, majd néprajz szakon,
az egyetemen, ahol később húsz évig tanított is.
Felidézte, hogy az iskolaudvaron veteményeskert
volt, az epret, zöldséget eladták és ebből is futotta kirándulásokra. A tantermekben olajos padló,
szenes kályha, mártogatós toll, télen szénszünet, s
még sorolhatnánk az egykori diákélet rekvizitumait. S külön megemlítette Révai Lajosnét, az elsős tanító nénit, akitől a betűvetést sajátították el.
A visszaemlékezések után kezdetét vette a kötetlen, estébe hajló öregdiák találkozó.
Katona M. István
A szerző felvétele

A könyv elkészítésében
közreműködtek:

Belák Béla, Csia György, Denke Emma,
Fáczán Lászlóné, Dr. Halász Erzsébet,
Kladács János és Jánosné, Mayer Gáborné,
Kiss Emőke, Rátki Imre, Reptsik Tibor és Tiborné, Solymosi László, Sulyok István, Szalai
Ilona, Tószegi Attila, Wittmann László

MEGHÍVÓ

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre
a történelmi egyházak, a Mi
Kesziek Egyesület, a Keresztény
Értelmiségiek,-és a Rákóczi
Szövetség helyi szervezetei
PÜSPÖKI SZENTMISÉVEL
EGYBEKÖTÖTT JÓTÉKONYSÁGI
RENDEZVÉNYT SZERVEZ
a Kárpátalján működő
líceumokban tanuló diákok
étkeztetésének támogatására.
Időpont: 2015.10.25, (vasárnap)
17.00 óra
Helyszín: Jézus Szíve templom
Dunakeszi- Gyártelep, Mindszenty tér 2
Támogató jegyek (1000.-Ft)
kaphatóak a történelmi egyházak
képviselőinél:
Antall Attiláné, Bartinai Péter, Bán
Mihály, Csia György, Kovács Ákos,
Szakáll Lászlóné és a helyszínen.
Magyar, ruszin és csángóföldi
művészek alkotásaikkal támogatják
a fenti célt.
Munkáik
a helyszínen megvásárolhatók.
Közreműködők és szervezők:
Gereben János, Dr. Kisida Elek,
Kollár Albin, Kutlán András,
Lakatos István, Sipos Mónika,
Skripeczky István, Szepes Béla
(tel.:06-30-361-4515, email:
skripiistvan@vipmail.hu)
Minden segíteni akaró
honfitársunkat szeretettel várunk.
Védnök:
Dióssi Csaba
Dunakeszi város polgármestere
Díszvendégeink:
Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök
Majnek Antal
a Munkácsi Római Katolikus
Egyházkerület püspöke
Matl Péter
Munkácson élő szobrászművész
a magyar honfoglalás
emlékművének alkotója
Fellépnek:
Petrás Mária
Kossuth-és Príma Primissima díjas
csángóföldi énekművész
Diósi Tamás
orgona előadóművész
Gyombolai Bálint
előadóművész
Varga István András
és Guttmann Vilmos
versmondók
Harmonia Sacra Kórus
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körzeti képvi
A Lakótelep Szíve
Tisztelt lakótelepi polgárok! Folytatódnak a
fejlesztések a körzetben! Nagy örömmel vettem részt a Játszóház óvoda új műfüves ovifoci pálya átadásán, ahol a gyermekek vidáman,
az őszi napsütést élvezve vették birtokba az
új, többféle sportra alkalmas pályát! Az alapítvány vezetőjével és polgármester úrral közösen tárgyaltunk a jövőről is, hiszen a körzetünk másik óvodájába, a Gyöngyharmat óvodába is jó lenne hasonló létesítmény! Az alapítvány képviselője úgy tájékoztatott, hogy
két éven belül lesz rá lehetőség, hogy ismét
Dunakeszire kerülhessen ilyen pálya. Ehhez
kapcsolódva jeleztem polgármester úr felé
a Gyöngyharmat óvoda udvarának rossz állapotát, s megbeszéltük, hogy a tavaszi-nyári felújítások egyik része lesz ennek az udvarnak a füvesítése, locsoló hálózat kiépítésével!

A Barátság úti tízemeletesekben élő idősek folyamatosan jelzik, hogy a kijáratok előtti szerviz utak, amiken a gyalogos közlekedés
is zajlik, nagyon rossz állapotúak, ezek javítása
nagyon fontos és sürgős. Ezt minden esetben
továbbítom az illetékes kollégák felé, s remélem, hamarosan megtörténik ezek javítása is!
Mivel ez az elfogadott ötéves felújítási program része, biztos vagyok benne, hogy el is fog
készülni a megjelölt határidőre!
A Fűtőmű vezetőjétől kértem, s kaptam tájékoztatást a tavaly tapasztalt zajhatás megszüntetésére tett intézkedésekről! Igazgató úr
arról tájékoztatott, hogy egy zajcsökkentő készülék már beszerelésre került, s a másik kettő
is folyamatban van. A már működő vizsgálata
azt mutatja, hogy végre megszűnhet a kellemetlen zajhatás a fűtési időszakban!

Természetesen továbbra is várom a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627 542-805 számon, levélben a
Garas utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam
Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Az Önkormányzat szeptember 24-ei ülésén elfogadta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendeletét. Mint ismeretes a
Belügyminisztérium majd tízmillió forintos
támogatásával elkészült a kamerarendszer
első üteme, mintegy harminc kamerával. A
Révdűlőben a következő helyekre települt
kamera: Rév köz (Fészek u.) – Fő út (Tesco) 2
db, Pihenő sétány 82 1 db, Rév u – Duna sor
sarok 1 db, Liget u 14. 1 db, Liget u – Fő út
sarok 1 db, Fő út – Béke út kereszteződés 3
db. A kamerák helyszínválasztása a rendőrség közreműködésével történt meg az alábbi szempontok alapján: garázdaság, drogfogyasztás megelőzése, bevezető utak megfigyelése, lopások visszaszorítása a bevásárlóközpontok helyszínén. A kamerarendszer
az elkövetkező években folyamatosan bővülni fog, a lakossági igényeknek is megfelelően. A tervezett kameraszám meghaladja a száz darabot. A kamerákat a rendőrségen és a közterület-felügyeleten lehet szemmel követni.
Szeptember 19-én a Városi Sportágválasztó keretében avatták fel a Magyarság Sportpályán az új kültéri fitness eszközöket. A
sporteszközök nagyon népszerűek a sportolni, mozogni vágyók körében. A körzetben
a sportpályán kívül a Katonadombra telepítettünk ilyen eszközöket. A sporttelepen a

8 Dunakeszi Polgár

nagyméretű pálya és salakos futókör felújítása után megkezdődött az épületek energetikai korszerűsítése is. A beruházás elkészülte után szép és kulturált kiszolgáló épületek várják majd a sportolni vágyókat. A beruházás tervezésénél a környezetvédelemre
is komoly hangsúlyt fektettek.
Megkezdődött az új városi buszmenetrend társadalmi vitája. Az új menetrenddel kapcsolatban jó esélyünk van rá, hogy
a Révdűlőbe több helyi járat fog eljutni és
nem csak a hétköznapokon, hanem a hétvégén is. A tervek szerint a városi körjárat egyik
vége a révnél lenne, így a fontosabb intézmények elérhetőek lesznek busszal a Révdűlőből. Az új menetrend várhatóan a jövő év
elején lép életbe.
Szeptember 28-án hivatalosan is átadásra került az ovifoci pálya a Játszóház Óvodában. A korszerű, biztonságos pályát Dióssi
Csaba polgármester és az Ovifoci Alapítvány
képviselőjével együtt adtuk át a gyermekeknek, akik előzetes beosztás alapján minden
héten foglalkozást tartanak a pályán.
Óriási felháborodást váltott ki a kerületben és az egész városban az Elmü alvállalkozójának a tevékenysége a fák felmetszésével
kapcsolatban. A vállalkozó több fát indokolatlanul teljesen tönkretett, a levágott gal�lyakat nem szállította el többszöri felszólítás után sem. Magam is többször eljártam
az ügyben, az képviselő-testületi ülésen is

téma volt a vállalkozó magatartása. Az Önkormányzat hivatalosan jelezte az Elmü felé,
hogy nem elégedett a tevékenységgel és
jobban szeretné, ha a munkát helyi vállalkozónak adná ki a cég.
Október 5-én látogatóban voltam a polgármester úrral és a HSZK vezetőjével annál a
körzetbeli házaspárnál, akiknél hármasikrek
születtek áprilisban. Az önkormányzat egy
évig segítőt biztosít a családnak. A látogatás
során etetőszékeket vittünk a négy gyermeket, köztük a három ikret nevelő párnak.
Itt az ősz, így akinek faültetési igénye van
az jelentkezzen! Az faültetésre novemberben fog sor kerülni.
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.
attila.kepviselo@gmail.com e-mail címen.


Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Kedves Lakótársaim!
Örömmel osztom meg és számolok be
Önöknek a körzetet érintő folyamatos fejlődésről, a terület szebbé tételéről.
A körzetben számos beruházás, felújítás
vette kezdetét az elmúlt hetekben. A munkálatok összértéke több százmillió forint.
Az év végére megszépülnek a körzet intézményei és önkormányzati épületei.
Az önkormányzati intézmények felújítása
az évkezdésre megtörtént, melyről az előző
hírlevelemben részletesen beszámoltam.
A Művelődési Ház energetikai felújítása
folyamatban van, melynek során az ablakok cseréjére, a tetőfelújításra, a homlokzatszigetelésre kerül sor. Kérem a Körönd
lakóit, hogy a felújítás alatt legyenek türelemmel, hiszen mindannyiunk érdeke,
hogy ez a kiemelten fontos városi épület
méltó módon meg tudjon újulni.
A Humán Szolgálati Központ (HSZK) épületében számos felújítás, átalakítás van folyamatban. Padlóburkolat csere, garázs- és
raktárpadló felújítása, polcozása, lépcsőkorlát felújítás, világításkorszerűsítés, klíma
felszerelés, irodák átalakítása, festés és a vizesblokkok felújítása. A Magyarság Sport-

központban a salakos futópálya újult meg,
az épületek tetőfelújítása, nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés zajlik a
napokban. Az udvar részre kültéri fitness
eszközöket telepítettünk, valamint folyamatban van további parkolók kialakítása.
A Szakorvosi rendelőintézet felújítása látványos szakaszában tart, melynek során az
épület külső homlokzatának szigetelését, a
nyílászárók cseréjét, a tető cseréjét, a tetőtér beépítését, valamint az épület körüli járdák és lépcső felújítását végezzük el.
Kérésemre a Béke utcai játszótéren 2 mérleghintát és 1 hintát (2 bébi ülőkével) telepítettek, valamint hamarosan megtörténik
a hiányzó oldali kerítés telepítése is.
Az új főtéren másodszorra rendezték meg
a Szent Mihály napokat. A tavalyi évhez hasonlóan idén is sikeres és népszerű volt a
rendezvény. Tervek szerint számos kulturális és egyéb eseménynek fog otthont adni
a tér, amellyel szeretnénk elérni, hogy ez a
terület egy sokszínű, mozgalmas része legyen városunknak, igazi közösségi térként
szolgálva városunk lakóit.
Az elmúlt időszakban Zalánnak, Mátyás-

nak, Katának, Natasának, Emmának és Borinak, legújabb lakótársainknak vihettem ki a
babaköszöntő csomagot. Isten hozta őket
Dunakeszin, és a körzetünkben!
Tájékoztatom Önöket, hogy következő
fogadó órám időpontja 2015. október 29.
18.00 óra, helyszíne a Szent István Általános Iskola.
Észrevételeiket az alábbi címre küldjék!
E-mail: joszabo@digikabel.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
Az elmúlt három hónapban több, a választókörzetet érintő beruházás is eredményesen befejeződött. Ezekről részletesen már
olvashattak a korábbi lapszámokban, most
mégis röviden szeretném összefoglalni a
fejlesztéseket:
Augusztus folyamán megvalósult a gyártelepi aluljáró útburkolatának cseréje,
amelynek következtében remélhetőleg
hosszú ideig nem lesz szükség útjavításra,
kátyúzásra. Szintén a nyár végére készültek
el a Piros Óvodában megvalósított fejlesztések, így többek között a „Forfa” épület vizesblokkjainak felújítása, az udvari játékok
részleges cseréje, valamint egy új műfüves
sportpálya kialakítása, amelynek ünnepélyes átadására a napokban került sor.
Az iskolakezdéssel egyidejűleg vehették birtokba a gyerekek a Fazekas iskola új
épületszárnyát, amelynek átadásával hat új
tanteremmel, mosdókkal, valamint kulturált előtérrel bővült az iskola. Az új épületrész ünnepélyes átadására 2015. szeptember 15-én került sor, amelyen a városi vezetőkön kívül magas rangú kormányzati tisztviselők is részt vettek. Szeptember végére

elkészült a városi rendőrkapitányság épületének energetikai korszerűsítése is, amel�lyel összefüggésben az épület homlokzata
is megújult.
A városrész közlekedésével, gépjármű forgalmával kapcsolatban az elmúlt hónapokban lakossági megkeresések érkeztek hozzám, amelyre tekintettel szeptember elején - a lakossági észrevételek messzemenő
figyelembe vételével – javaslatot készítettem számos választókörzetünkben található útvonalon a sebességkorlátozás bevezetésére, „fekvőrendőr” építésére, valamint
egy esetben a forgalmi rend megváltoztatására is. Reményeim szerint javaslatom
alapján a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztálya a képviselő-testület bizottságának soron következő rendes ülésére elkészíti a kért módosítások bevezetéséhez szükséges előterjesztést.
A következő hónapok a leginkább alkalmasak a közterületi fák, bokrok ültetésére,
ezért már elkezdtem a faültetésre vonatkozó lakossági igények, javaslatok összegyűjtését. Kérem ezért Önöket, ha lakókörnyezetükben kiszáradt vagy sérült, beteg

közterületi fáról tudnak, amelynek cseréje lenne indokolt, akkor ezt szíveskedjenek
nekem jelezni az alábbi elérhetőségeken.
E-mail: drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi D.
u. 9/a. Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet képviselője
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körzeti képvi
Tudnivalók a szelektív
hulladékgyűjtésről
A múlt év szeptemberétől indult el városunkban a zsákos szelektív hulladékgyűjtés. Ezt követően a legtöbb helyről eltűntek a gyűjtő konténerek (kivéve az üveggyűjtőket), s ezzel párhuzamosan megszűntek a kulturálatlan szemétrakások is. Elmondhatjuk, hogy a zsákos gyűjtés
népszerűvé, kedveltté vált településünkön, ám
a közelmúltban felvetődtek kérdések ezzel kapcsolatban azokon a városrészeken, ahol ez a
módszer még nem terjedt el.

A

tisztázás érdekében felkerestük Glasza Gábort, a Közüzemi Kft. városüzemeltetési vezetőjét, s tájékoztatást kértünk a szelektív hulladékgyűjtésről.
– A Barátság lakótelepet és a lakóparkok egy részét kivéve, a gyűjtést követően megszüntettük a
konténeres szigetek többségét, mindössze tízet
hagytunk meg, többek között a Toldi lakóparkban.
Sajnos, ott is szeméthegyek csúfították el a gyűjtőhelyet, így ott is meg kellett szüntetni ezt a lehetőséget. Ott a lakók összefogásán múlik, hogy beinduljon a zsákos gyűjtés. Például, a társasházak lakói
kialakíthatnának egy közös helyet, ahonnan a munkatársaink el tudnák szállítani a megtelt zsákokat.
– A szelektív gyűjtés díjmentes, a lakosság számára kényelmes és környezettudatos módszer. Kétféle zsák áll rendelkezésre. Mindkettőre egyértelműen fel van tüntetve, melyikbe mit lehet behelyezni. A sárga csak a PET palackoknak való, a fehérbe
többféle hulladék gyűjthető, s ez a zsákon elolvasható. Sajnos, ezekbe más hulladékot is találunk, a
feldolgozáskor mely plusz munkát igényel. A papírhulladékot is elszállítjuk, és jó, ha ezeket – újságpapírt, kartondobozokat – összekötözve helyezik ki a
lakók.
– Eddigi tapasztalatunk, hogy a lakosság döntő
többsége gyorsan átállt erre a korszerű módszerre,
egyre nagyobb a begyűjtött hulladék mennyisége,
elérte az éves 500 tonnát, ami az esztendő végére
még gyarapodni fog. Aki még nem kapcsolódott be
a rendszerbe, lehetősége van a Közüzemi Kft. telephelyén beszerezni a zsákokat a lakóhelyének megfelelő szállítási menetrenddel együtt. Az internettel rendelkezők a www.dkkozuzemi.hu honlapon is
tájékozódhatnak a gyűjtés részleteiről. A városban
egyébként mostanra már csak hat helyen található
gyűjtősziget, ezek hollétét is a honlapról lehet megtudni.
– Érdekességként még annyit, hogy egy 2015. januári jogszabály kötelezi a településeket, hogy bevezessék a szelektív gyűjtést. Dunakeszi megelőzte
ezt az előírást, a városi hulladékgyűjtés korszerűbbé
tétele érdekében.
Katona M. István
10 Dunakeszi Polgár

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A szelektív gyűjtők körüli helyzet
sajnos minden kérés, intézkedés ellenére sem változott. Éppen ezért
mellékelem a Nándorfehérvár - Kossuth utca sarkán elhelyezett konténerek körül október 3-án készült
fényképeket. A konténerek közelében lakók jogos igénye, hogy szüntesse meg a Közüzemi Kft. a kertvárosi részeken a gyűjtőket, mert az
emberek egyáltalán nem veszik figyelembe az együttélés, a hulladék elhelyezés szabályait, nincsenek tekintettel a környezet tisztaságára sem. A harmadik fénykép a
Zerkovitz Béla utca elején készült
áprilisban, az ott látott helyzet éveken át tartott, egyre rosszabb lett, a
konténerek felszámolása teljesen indokolt volt. A mellékelt fényképek, a
lakossági panaszok és a saját tapasztalataim alapján messzemenőkig támogatom, hogy a Tóvárosból és a
Toldi – dombliget lakóparkból elszállítsák a konténereket, legfeljebb
egy helyen legyen üveg gyűjtésére
konténer.

A Kossuth utcára nemrég kihelyezett két pad körül is olyan helyzet
alakult ki, amely szükségessé teszi a
padok áthelyezését a Toldi utca végén lévő játszótérre. A padok vonzzák az éjszakai hangoskodókat, italozókat, akik randalírozásukkal zavarják a lakók nyugalmát. Azon kívül elképesztő szemetet hagynak
maguk után a „mulatozók”, a szemétgyűjtőt csurig megtöltik egyetlen este, a padok környéke tele van
cigarettacsikkel, sörös és egyéb italos dobozokkal, üvegekkel, a terület
bűzlik az emberi ürüléktől.
Köszönöm a lakosságnak, hogy a
túlburjánzott növényzetet levágták,
szabaddá téve a járdákat és az úttestet.

Többen érdeklődtek, hogy a Huszka Jenő utcai buszmegállóba mikor
helyezik ki a várakozó fülkét. Itt az
esős idő, az utazók már nagyon várják, hogy védett helyen várakozhassanak. A városvezetés az egységes városkép kialakítása érdekében
kiválasztott egy típustervet, minden megállóba ugyanolyan várakozófülke kerül. A megrendelést leadta a Közüzemi Kft. a gyártó cégnek,
a kiszállítás rövidesen megtörténik,
a fülkék telepítésének első üteme
2016. március 15. A Huszka Jenő utcai megállóba az első ütemben tervezi a város a fülke telepítését. Minden igyekezetemmel azon leszek,
hogy még a tél beállta előtt kerüljön
sorra a mi megállónk.
A Huszka Jenő - Szent Kinga utca
sarkán épített víznyelő medence oldala beomlott az esőzések következtében, a fal javítása megtörtént.
A víznyelő oldalát növényzettel fogják megerősíteni, erre a célra a legalkalmasabbak a terülő örökzöldek,
melyet a Közüzemi Kft-től az én közvetítésemmel lehet igényelni, az ültetést a Kft. kertészei végzik.
Itt az őszi faültetés ideje is. Ismételten jelzem, hogy aki szeretne az
ingatlana elé fákat, jelezze nekem
név, utca, házszám és telefonszám
megadásával. Október 15-ével lezárul a lehetőség, legközelebb 2016
augusztusában lehet fákat igényelni.
Ezúttal is köszönöm a szóbeli és
írásbeli jelzéseket, észrevételeket.
Kérem, hogy ezután is keressenek
meg minden, közösségünket érintő
kérdéssel.


Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
„Itt van az ősz, itt van újra…”
- A körzet ellenőrzése során
észleltem, hogy a Bajtárs u. és
a Mányoki Ádám tér találkozásánál (a Bajtárs u. 24-el szemben) a rácsos víznyelő megsül�lyedt. Beadványomban kértem
a helyreállítást.

A Bajtárs u. 24-gyel szemben
lévő rácsos víznyelő helyreállítása szükséges

- A Tábor u. 19-21. lakói nem
tudnak pihenni, mivel az ingatlan közelében lévő csatornafedél hangos és zörög, ha áthaladnak rajta a járművek. A fedél helyreállítása miatt a Csatornázási Üzem vezetőjéhez,
majd a váci ügyfélszolgálathoz
fordultam. A gyors helyreállítás Elekes Sándor úr intézkedésének köszönhető

- A Tábor-Kazinczy u. sarkon
a DMRV-sek az út betonozását
elvégezték, az aszfaltozást hamarosan elvégzik.
- A Könyvtár előtti utasváró
ereszcsatornájának helyreállítását, a kérést követően 2 nappal a Közüzemi Kft. dolgozói kijavították
- Az új temető mellékútvonalainak aszfaltozása miatt ismételten benyújtottam az aljegyző asszonyhoz egy kérelmet,
melyben kértem, hogy terjessze
be a soron következő szeptember 24-i Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésére. A bizottsági ülés elmaradt, ezért a 15 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülés nyílt
egyebek pontjában érdeklődtem az előterjesztés további sorsáról.
- A 6-os sz. körzetben 10 címen kért gallyazást, 3 helyen
fák kivágását és 8 ingatlan előtti díszfák telepítését jeleztem
ismételten, mivel az ígért gal�lyazási munkálatokat az ELMŰ
a nyár folyamán a több alkalommal jelzett címeken nem
végezte el. Az általuk végzett
munka eredménye, hogy a fák

számtalan helyen elvesztették
formájukat, és minden egyes címen csak a későbbiek során vitték el a levágott gallyakat. E végett szintén a szeptember 24-i
Testületi ülésen panasszal éltem és egyben jeleztem, hogy a
gallyazást a jövőben a referenciával bíró és a favágási munkálatokat pályázaton elnyert helyi
vállalkozó végezhesse el
- A Görgey u. 5. kényszervágása csak a jövő évben valósulhat meg. Városunkban számos
helyen okoz problémát, hogy
egyes ingatlanok elhanyagoltak. A rendszerető ingatlan tulajdonosok gondját oldja meg
a jövőben, a Képviselő-testület által elfogadott „Közösségi együttélés szabályai” (részletesen a hírlevelem XIII. évf. 74.
számában olvasható).
- Érdeklődést nyújtottam be
folyamatban lévő ügyekben. 4
csapadékvíz elvezetés probléma: - József u. 9. ingatlanra befolyó csapadékvíz - Batthyány
u. 12. az ingatlan garázsába befolyó csapadékvíz - Barázda u.
11. keresztrácsos víznyelő cseréje, hasonló a probléma a Gyártelepi aluljáróéhoz - Mányoki
Ádám téri szintén csapadékvíz
elvezetés megoldása (keresztrácsos víznyelő kialakítása) 5 cí-

men úthibák helyreállítása, és
szegélyezés kérelme: - Zápolya
u., szegélyek melletti munkálatok a Király és a József u. közötti szakaszon - Báthory u. elején
a buszmegálló és a megsüllyedt
aszfalt helyreállítása - BáthoryRákóczi út kereszteződésének
felújítása - Klapka u. 45. előtti
csatornafedél körüli, valamint
az ingatlan járdájának garanciális helyreállítása - Bródy S. u. 15.
előtti szegélycserék 4 helyen
KRESZ táblák helyreállítása (előzőleg már a 2015.04.27-i e-mailben fotókat mellékeltem): - Kossuth L. u. 8. sz. előtti két oszlopos „Körforgalmat és a főútvonalakat” jelző tábla - ugyanitt a
„Kerékpár út”-at jelző tábla - a
Tábor u.-i Keszi Csemege előtti „Gyalogos átkelőhely”-et jelző tába - Zápolya (József u.-tól
pár méterre, egy „Megállni Tilos” tábla
- A Király u. 24. előtti közvilágítás bővítésének fejleményéről kérdeztem az illetékest
- Fák gallyazása végett keresett meg a Mikszáth u. 5. és
a Rákóczi út 32. tulajdonosa,
mely kérést továbbítottam az
osztály felé Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Kárpáti Zoltán: Ismét gyarapodott a körzetünk
Szeptemberben, a körzetemben
két, nagyon fontos esemény történt, melyeken részt vettem. A
polgármester úr konzultációra
hívta a Fő úti beruházásban érintett önkormányzati képviselőket,
akik megismerhették a tervező
által kidolgozott fejlesztéseket.
A szakember ismertette azokat a
terveket, melyek megvalósítása
révén teljesen megújul, és méltán mondhatom, hogy megszépül a Fő út mindkét oldala Dunakeszi északi és déli határa között
húzódó szakasza. A fejlesztések
új parkolók, szegélyek építését,
zöldfelületek, kulturált környezet
kialakítását tartalmazzák. A koncepció magába foglalja a megújuló Fő út melletti ingatlanfej-

lesztési lehetőségeket, több parkolót igénylő üzletek kialakítását
is. A parkolók kiépítése érdekében már több helyen területet
vásárolt az Önkormányzat. A fejlesztések több lépcsőben valósulnak meg, melyeket előreláthatólag 2016 végére teljes körűen be is fejeznek. Örömmel
írhatom le, hogy mind a két korábbi javaslatomat beépítették a
megvalósítást szolgáló tervekbe.
Megoldást nyer a Felső Tabán területének rendbetétele, a vízelvezető csatorna, és a téli időszakban különösen sok gondot jelentő lépcső kiépítése. Kedvező
fogadtatásra talált a Barátság út
elején, a Fő utat és a tízemeletes
épületet összekötő - az úgyne-

vezett Gombák előtt lévő – járda szakasz felújítására tett javaslatom is.
A város, így választókörzetünk
ismét gyarapodott egy jelentős
fejlesztéssel, amely a felnövekvő generáció testi-lelki gazdagodását szolgálja. Szeptemberben avattuk fel a Játszóház Óvodában létesített ovi-foci pályát,
amely az Önkormányzat és az országszerte működő Ovi-Foci Alapítványnak köszönhetően épülhetett fel. A gyerekek mellett a
szülők is nagy örömmel fogadták az óvodában kivitelezett beruházást, melynek köszönhetően büszkén elmondhatjuk, a kiváló pedagógusok mellett minden tárgyi feltétel is adott ahhoz,

hogy a kis ovisok igényes környezetben töltsék napjaikat. A gyerekek szellemi és testi fejlődését
garantálják azok a fejlesztések és
beruházok, melyeket az Önkormányzat az elmúlt időszakban
megvalósított a Játszóház Óvodában, melyekre méltán lehetünk büszkék.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője
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Kettőt vártak – három született
Polgármesteri látogatás a négy gyermekes Veres családnál
Nem mindennapi látogatásra került sor október elején a Veres családnál: Dióssi Csaba polgármester és kollégái abból az alkalomból érkeztek, hogy köszöntsék a közelmúltban hármas ikerpárnak
életet adó édesanyát és az apukát. – Nyilván nagy kihívás áll Önök előtt, szívből gratulálunk, s reméljük, hogy az önkormányzat ajándéka is segítséget fog nyújtani – fogalmazott a város első embere, miközben átadta a három etetőszéket és a babakelengyéket a hamarosan fél éves Tamás, Lívia
és Izabella szüleinek.

A boldog édesanya
(jobbról) és
édesapa,
a gondozónővel
együtt büszkén
mutatta be a
két kislányt és a
kisfiút

- Egészen a 12. hétig úgy tudtuk, hogy
két babával vagyok várandós, de akkor
az ultrahangos vizsgálatnál közölték
velünk, bizony három baba az a kettő,
ami nagy meglepetésként ért bennünket a férjemmel – meséli a jókedvű és
vidám édesanya, Veresné dr. Horváth

Viktória. A különleges hír karácsony
előtt pár nappal derült ki, s a babák
mindvégig egészségesek voltak. Rendkívül lelkiismeretes fiatal szülész-nőgyógyász orvos, dr. Farkas Bence kísérte végig a várandósság idejét az Állami Egészségügyi Központban, s császármetszéssel születtek meg a babák
április 29-én, meséli a büszke anyuka,
majd hozzáteszi: - A nővérek, az orvosok nagy szakértelemmel és szeretettel
vettek bennünket körül. Nagyon hálás
vagyok, hogy ott lehettünk.
S hogy milyen változást jelentett a
család életében, hogy fiú gyermeküknek három kis tesója született, arról
így mesél az édesanya: Fantasztikusak a nagymamák, a nagyszülők, nagyon sokat segítenek nekünk. Korábban a lakótelepen laktunk, de miután
a liftben nem fért volna el a hármas
ikres babakocsi, ezért az apai nagyszülők családi házába költöztünk ide-

Diósi Csaba polgármester praktikus
ajándékkal lepte meg a családot

iglenesen, s terveink között szerepel, hogy a közeljövőben építkezni fogunk. Nagy segítség számunkra, hogy
az önkormányzat jóvoltából egy éven
át napi hat órában tapasztalt és felkészült gondozó segít a gyermekek körüli teendők ellátásában. Korinna egy
igazi „gyöngyszem” – mondta az immár négy gyermek boldog édesanyja.
V. I.
Fotó: Vörös István

Az Önkormányzat szolgálati gépkocsit
adományozott a rendőrségnek
Szeptember 24-én Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének aktuális tanácskozása
előtt a Városháza udvarában Dióssi Csaba polgármester egy új szolgálati gépkocsit adott át a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányságnak. A város első embere rövid beszédében elismeréssel szólt a
rendőrkapitányság tevékenységéről, melyet éppen három éve irányít Tóth Csaba alezredes, városi
rendőrkapitányság.

A

zt tapasztaljuk, hogy a közrend, a közbiztonság egyre jobb Dunakeszin, jobban érezzük magunkat a városban
– mondta a polgármester, aki hozzátette: - Természetesen azt is tudjuk, hogy akit valamilyen sérelem
ért, további javulást vár. Tényként
állapíthatjuk meg, hogy a statisztikai adatok egyre jobban. Komoly
javulást értünk el, amit hozzám hasonlón képviselőtársaim is így érzékelnek.
Dióssi Csaba elmondta, hogy a
rendőrség tevékenységét folyamatosan támogatja az Önkormányzat.
A lakosság köz- és vagyon bizton-
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ságát, a rendőrség felderítő munkájának eredményességét szolgálja
a közelmúltban telepített térfigyelő kamerarendszer is, melytől – ha
mind a 104 kiépítésre kerül komoly
áttörést várnak. – Ezúttal pedig a
személygépkocsi átadásával igyekszünk a rendőrség mindennapi
munkáját segíteni, melynek használata tovább erősíti a rendőrök, a
járőrök érdemi tevékenységét – jelentette ki a polgármester, aki szerint a helyi feladatok mellett a városi rendőrkapitányság több munkatársának a déli határon is helyt
kell állnia. - Az új gépjármű átadásával szeretnénk hozzá járul-

ni a dunakeszi rendőrök eredményes munkájához – mondta Dióssi
Csaba, aki jelképesen átadta a Dacia Duster típusú személygépkocsit
Tóth Csaba rendőrkapitánynak.
Dunakeszi főrendőre a Rendőrkapitányság nevében köszönetet mondott a támogatásért az Önkormányzatnak, aki ígéretet tett
rá, hogy a közbiztonságot tovább
erősítik a városban. Az új gépkocsit elsősorban a körzeti megbízottak használják majd – jelentette be
Tóth Csaba, városi rendőrkapitány.
(Vetési)

Fókuszban a kisvállalkozások
A hazai mikrovállalatok kiemelkedő szereplői a gazdasági életnek, hiszen a munkavállalók 40 százalékát ők alkalmazzák és részarányuk a magyar GDP tekintetében közel 20 százalék. Méretüknél fogva
azonban épp ezek a cégek a legvédtelenebbek a piaci hatásokkal szemben, így számukra különösképpen
felértékelődik a bankkal való hosszú távú kapcsolat kialakítása és megőrzése valamint új finanszírozási források megtalálása.

A

z elmúlt évek gazdasági folyamatainak hatására nem csak a bankok és ügyfeleik közötti kapcsolat
szerepe értékelődött fel, hanem működésük fenntartásához, bővítésükhöz sokszor szükséges forrás biztosítása is. Éppen ezért a megfelelő, személyre szabott
lehetőségek megtalálása terén a korábbinál lényegesen nagyobb súlya van a bizalomnak, az együtt gondolkodásnak és
talán épp e miatt előtérbe kerül a hosszú
távú kapcsolatok jelentősége is.
Egy jó pénzügyi partner választása biztosítéka a megfelelő, kiszámítható, hos�szútávon tervezhető pénzügyeknek. Szerencsére már nagyon sok olyan finanszírozási lehetőség nyílt meg, amelyek segítik
a vállalkozásokat a tovább lépésben. Ilyen
például a Magyar Nemzeti Bank Növeke-

dési Hitelprogramja, amelynek keretében
a kedvezményes kamatozású hitelt ingatlanvásárlásra vagy forgóeszköz finanszírozásra lehet felhasználni. Azonban az
igénylést érdemes minél hamarabb elindítani, hiszen ezt a kedvező finanszíro-

zást, 2015 év végéig lehet igénybe venni.
A hamarosan lejáró központi hitelprogram mellett más lehetőségek is akadnak,
amelyekkel új lendület adható a vállalkozásoknak.
Érdemes mindig olyan terméket választanunk, amely megfelel a rövid vagy
közép távú elképzeléseinknek, de mindenképpen ajánlott előtte banki tanácsadónk támogatást kérni a vállalkozás
számára legjobb döntés meghozatala érdekében.
Simon Éva,
CIB Bank,
Dunakeszi fiókigazgató
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SZÍNESEBBÉ VÁLT A VÁROS
TÁRSADALMI KAPCSOLATRENDSZERE
A Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Tanácsadó Testület benyújtotta éves jelentését a Városi Önkormányzat képviselő-testülete júliusi ülésén, melyet a városatyák elfogadtak.

Előzmények

Beszámolómban igyekeztem
röviden összefoglalni a már elért eredményeket, megtörtént
eseményeket, valamint azokat kitűzött célokat, amelyeket
az elkövetkezendő időszakban
szeretnnk megvalósítnai.
Az előző Önkormányzati
ciklus elején fontos célként tűzte ki az Önkormányzat, hogy
a város és a történelmi egyházak addigi békés egymás mellett élésén túl az együttműködést szorosabbra fűzze. A városunkban működő történelmi
egyházak képviselőivel történő kapcsolatfelvételt követően a
párbeszéd fokozatosan mélyült
el az aktuális feladatok függvényében.
Lehetőség nyílt a Dunakeszi Feszten és az Adventi Vásáron az egyházak fizikai jelenlétére, amelyeket részben sikerült kihasználni, többek között
aktív jelenléttel vettek részt az
eseményeken a református egyházközség tagjai. Az adventi
időszak másik eseménye a városi helyszínen történő gyertyagyújtás, melyre minden évben különböző egyházi és iskolai, óvodai közösség kapott
felkérést. Fontos cél volt, hogy
egyházak, civilek, iskolai osztályok, arra járók igazi közösségként legyenek jelen, amit legnagyobb örömünkre sikerült is elérni.
A Dunakeszin működő és elérhető civil szervezeteket bemutatkozó levélben kerestük
meg és kértük, hogy segítsék
elő a kapcsolatfelvételt, illetve
kapcsolódjanak be a város különböző eseményeibe, rendezvényeibe.
A korábbi években problémát
okozott az, hogy a városi rendezvényeken az egyházak képviselői időütközés miatt az esetek nagy részében nem tudtak
teljes létszámban jelen lenni.
Ezért 2013-ban a hagyományos
év végi polgármesteri fogadás
előtti időszakban sikerült egy
külön időpontban a találkozót
összehívni. A megbeszélés során Dióssi Csaba polgármes14 Dunakeszi Polgár

ter úr kifejezte azon szándékát,
hogy a város szeretné minél
szorosabbra fűzni kapcsolatát
a városban található egyházakkal, majd tájékoztatást adott a
városban tervezett fejlesztésekről. Ezt követően az egyházak
képviselői mondták el, hogy a
közeljövőben milyen feladatok
megoldása vár az általuk képviselt közösségükre.
Dióssi Csaba polgármester úr
ígéretet tett arra, hogy az Önkormányzat a lehetőségeihez
mérten minden segítséget megad az egyházi közösségek működéséhez, fejlődéséhez.

Jövőbeni tervek

A Tanácsadó Testület 2014. októberi alakulásakor jelen önkormányzati ciklusra vonatkozóan az alábbi terveket fogalmazta meg:
1. A Dunakeszin működő civil szervezetek túlnyomó része
egyházközségek, oktatási- és
egyéb intézmények mellett létrejövő szervezetek, amelyeknek
ugyan vannak saját külön programjaik, arculatuk, de nincs lehetőségük széleskörű kommunikációra, jelentős létszámú
csoportok elérésére. A többi civil szervezetekkel történő sikeresebb együttműködés érdekében fontos feladatnak tartjuk,
hogy a valóságban is működő szervezeteket újra megszólítsuk, és az aktívakat bevonjuk a városi programokba azáltal, hogy megjelenési, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk
számukra, illetve felkérjük őket
a rendezvényeken belüli kisebb
programok megszervezésére.
2. Közvetítés a szervezetek és
a városban élők között.
Fontos feladat továbbá a civil
szervezetek és az itt élők közelebb hozása, pl. az egyesületeknek, alapítványoknak szervezni olyan alkalmat, ahol bemutatkoznának az érdeklődőknek.
3. A civil szervezetek bevonásával és az egyházi közösségek
közreműködésének megtartásával folytattuk, folytatjuk idén
is az adventi és az iskolakezdési adománygyűjtő akciót, amely

felerősíti a társadalmi szerepvállalást és az egymás iránti felelősségérzést.
4. Évről évre népszerűbb rendezvény az Adventi Vásár. Az
eddigi kereteket, programokat
kibővítve, az intézmények, valamint a családokat tömörítő
civil szerveztek bevonásával javasoljuk tovább folytatni.
5. A 2013-ban útjára indított Szent Mihály-napok 2014,
2015-ben már kedvelt és látogatott eseménnyé vált. Ezért
a továbbiakban is szeretnénk
előmozdítani a Szent Mihálynapok megrendezését, hagyománnyá válását a civil szervezetek bevonásával. Legfontosabb kiemelnem itt a Tóth
Mariska Hagyományörző alapítvánnyal közös munkánkat.
Szeretnénk, ha az egyházi közösségekkel való együttműködés a jövőben is fennmaradna
és lehetőség szerint tovább fejlődhetne.

Megvalósítás

1. Az adventi vásárhoz már szorosan hozzá tartozik a „dunakesziek a dunakeszieknek” program keretében meghirdetett
Adomány doboz akció, amely
rendkívül sikeresnek mondható. Tavaly év végére már vállalkozókat is sikerült bevonni, de
a fő célunk hogy az itt élők egymást segítsék.
2. Hagyományok szerint a
cserkészek segítségével decemberben elhozhattuk a Betlehemi Békelángot, Bécsen, Budapesten keresztül Dunakeszire.
A lángnak a városban történő
továbbadása egyre népszerűbb.
Decemberben több száz családhoz jutott el a láng. A hétvégi
gyertyagyújtásokhoz az óvodák
már csatlakoztak, az egyházakkal pedig folyamatban van az
egyes hétvégét felosztása.
3. Sikeres a tavaly útjára indított iskolakezdő adománydoboz akció is. A programban iskolai csomagokat adunk át az
arra rászorulóknak.
4. A Szent Mihály napok
megrendezésével nem titkolt
célunk, hogy egyrészt Duna-

keszi városa és az egyház, jelen
esetben a Szent Mihály Templom szoros együttműködését
erősítsük, másrészt visszanyúljunk a hagyományokhoz. Az
elmúlt három évben a rendezvény újszerű formában jelent
meg. A jelenlévők tapasztalhatták, hogy a Búcsú nem csak a
vasárnapra korlátozódott, hanem már szombaton is színes
programok várták a kilátogatókat.
5. Úgy véljük, hogy a társadalmi kapcsolat ápolása egyfajta integratív szerepet is betölt,
sok esetben kapcsolódunk bele
más tanácsnokok által koordinált munkában, segítjük elő annak kiterjesztését. Ilyen például Nyíri Márton környezetvédelmi tanácsnok úr által meghirdetett szemétszedési akció,
ahová az egyházakkal, kisebb
csoportokkal közösen szoktunk bekapcsolódni, így volt ez
idén májusban is.
6. Dunakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének tervezése során fontos szempont, hogy a
már általunk ismert, és jelentős tevékenységet folytató civil
szervezetekkel, továbbá a Dunakeszin működő történelmi
egyházak képviselőivel, annak
érdekében, hogy az idei évre
tervezett programjaikat megismerjük, és felmérjük támogatási igényüket. Az igények felmérését követően javaslatot
tettünk a részükre nyújtandó
önkormányzati támogatások
összegére.
7.
Lépéseket tettünk arra
vonatkozóan, hogy a Dunakeszin élő középiskolások számára bemutassuk, hol tudják a kötelező 50 óra önkéntességet elvégezni. Úgy gondoljuk, hogy
a diákok városunkban is megtalálhatják azokat a területeket,
ahol segíteni tudnak, és Dunakeszihez való kötődésüket még
inkább erősítené, ha itt helyben
töltenék le ezt a fajta szolgálatot.
Szabó József
társadalmi
kapcsolatokért
felelős tanácsnok

Külügyi Tanácsadó Testület
ÉVES BESZÁMOLÓJA

A 2014-es önkormányzati választást követően a képviselő-testület létrehozta a külügyi tanácsadó
testületet. Az előző ciklusban még négy fővel működő tanácsadó testületem létszáma három főre
csökkent. Jelenleg munkámat Markó Terézia, Barnáné Bérczi Magdolna és Blanner Ottilia segíti.
A háromtagú külügyi tanácsadó testület megalakulása óta havi rendszerességgel tartja üléseit.

Dunakeszi küldöttsége is felvonult testvérvárosunk főutcáján 2014-ben
a Keresztúri Napok kistérségi rendezvényen

A

külügyi tanácsadó testület
feladatköre is megváltozott,
mivel az új képviselő testület
létrehozta a nemzetiségekkel foglalkozó önálló tanácsnoki tisztséget és
ehhez egy új tanácsadó testület felállításra is sor került. Éppen ezért a
külügyi tanácsadó testület feladatköréből kikerült a nemzetiségekkel
való kapcsolattarás feladata. Mivel
a külügyi és nemzetiségi ügyekkel
foglalkozó tanácsnok munkája megítélésem szerint több ponton is találkozik pl: helyi bolgár nemzetiségi közösség, Ravda bolgár testvérváros-már az első alakuló külügyi tanácsadó testületi ülésen egy szoros
együttműködési javaslatot terjesztettem a tanácsadóim felé, amit ők
egyhangúan elfogadtak. Az együttműködés érdekében egy tanácsadóm
részt vesz a nemzetiségi tanácsadó
testület munkájában is. Ez a munkamódszer azért is jó döntésnek bizonyult, mert mint említettem sok
olyan terület van, amely a két tanácsnok és a tanácsadó testületük szoros
együttműködését igényli.(pl.: helyi
német nemzetiség, német testvérváros keresése)
A külügyi tanácsnok illetve a külügyi tanácsadó testület munkája bizonyos tekintetben speciális. Ilyen
például a Dunakeszi Feszt rendez-

vény sorozat ahová az elmúlt évek
gyakorlata alapján a testvérvárosi
küldöttséget vendégeljük meg.
Testvérvárosi kapcsolatok,
programok
Dunakeszi jelenleg négy testvérvárosi kapcsolattal rendelkezik. Legelőször Casalgrande olasz kisvárossal kerültünk kapcsolatba. Ez az
együttműködés olasz barátainkkal
a rendszerváltás környékén kezdődött, akik Budapest szomszédságában kerestek egy várost nemzetközi
kapcsolataik szélesítése érdekében.
Székelykeresztúrral létrejött testvérvárosi szerződés – 1996 - egy gyerekkori barátságból fejlődött ki. Stary
Sacz esetében a városunkban akkor
működő lengyel kisebbségi önkormányzat és az azóta sajnos már elhunyt Jerzy Kochanowski tevékenységének köszönhetően először egy
együttműködési szerződés került
aláírásra, kulturális, sport, ifjúsági és egyéb területen, és rá két évre,
2007-ben pedig testvérvárosi szerződést kötöttünk. Legutoljára testvérvárosi szerződést a Bulgáriában található Ravda településsel 2013-ban
írtunk alá melynek létrejöttében jelentős szerepet vállalt a bolgár nemzetiségi önkormányzatunk és annak
vezetője Kirov Gábor.

A testvérvárosi programokat alapvetően két csoportba oszthatjuk:
A. Testvérvárosainkból érkező
meghívások
B. Testvérvárosaink küldöttségeinek különböző kulturális, sport,
egyéb csoportjainak meghívása Dunakeszire.
Az elmúlt időszakban a következő
meghívásoknak programokban való
részvételnek tettünk eleget:
1. Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola tanári karának meghívása a
Székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola részéről.
2. Székelykeresztúri március 15.-i
ünnepségen való részvétel.
3. Orbán János: Székelykeresztúr
története című könyv kiszállítása
Székelykeresztúrra (1000 darab)
4. Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában működő néptáncegyüttes
részvétele a Sóskúti néptánc fesztiválon (Székelykeresztúr)
5. A Radnóti Miklós Gimnáziumban működő Rokka néptáncegyüttes
részvétele a Sóskúti néptánc fesztiválon (Székelykeresztúr)
6. A Radnóti Miklós Gimnáziumban angol nyelvet tanuló diákok egy
csoportjának látogatása Stary Sacz
lengyel testvérvárosunkba.
7. Erdélyi jutalomtábor (2015.07.19.
- 07. 31.).
8. Keresztúri napokon és Petőfi
Sándor halálának évfordulójára rendezett megemlékezésen való részvétel (2015.07. 30.-08. 03.).
9. Tricolor Olimpián való részvétel. Olaszországi testvérvárosunk
meghívására (2015. 08. 25.-08. 31.).
Nálunk jellemzőbb, hogy az év
második felében hívjuk meg a küldöttségeket – Dunakeszi Feszt, városi néptáncest, szüreti kupa, stb.
A terjedelmi korlátok nem teszik
lehetővé, hogy valamennyi együttműködésről, programról egyesével
számoljak be, de ezekről rendszeresen beszámol és tudósít a Dunakeszi
Polgár szerkesztősége, így a tanácsnoki munkám a város lakossága számára folyamatosan nyomon követhető.
Kárpáti Zoltán
külügyi tanácsnok
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Támadások és támogatások kereszttüzében
Interjú Farkas Pállal, a dunakeszi művészeti iskola igazgatójával
A helyi zenei élet fellegvárából, a Bem utcai Farkas Ferenc Művészeti Iskola patinás
épületének falai közül a magas színvonalon előadott ének és zenei hangok mellett az
utóbbi időben néha oda nem illő megszólalások is hallatszanak. A méltán neves művészeti iskola az elmúlt hetekben nem elsősorban a diákok sikereitől volt hangos, hanem
az igazgató személye körül kialakult indulatoktól sem mentes vitáktól.

M

int ismert a tanári kar 35
tagjából nyolc pedagógus
nyíltan vállalta, hogy nem
ért egyet Farkas Pál vezetői tevékenységével, stílusával, míg a tantestület többsége nyílt levélben állt ki
az intézményvezető mellett, pedagógustársaikat alkotó együttműködésre, megbékélésre kérve. Az egymásnak feszülő érvek mögött megjelent a politika is, hiszen Radnóti
Henrik és Lukácsi Bálint balliberális önkormányzati képviselők nem
kevesebbet kértek a város képviselőtestületétől – függetlenül attól, hogy
2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az iskola fenntartója, szakmai irányítója, az Önkormányzatnál csupán az
üzemeltetési feladatok maradtak -,
hogy hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy egy független intézmény személyügyi kérdéseibe szubjektív alapon beleavatkozzon, és felszólítást adjon a Tankerületi Igazgatóságnak, mint szintén független
intézménynek, hogy miként intézkedjen, és erről később be is számoltassa. Több képviselő, többek között Kárpáti Zoltán, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgató-helyettese
(Fidesz) és Nyíri Márton, a Fazekas
Mihály általános iskola pedagógusa
(Jobbik) aggályosnak találta a balliberális képviselők kérését, hiszen
ahogy Nyíri Márton képviselő fogalmazott, tanácsi időket idézne egy
ilyen jogszerűtlen intervenció.
A városi képviselő-testület szeptember 24-ei ülése előtti hetekben
Eich László, a KLIK Dunakeszi Tankerületi igazgatója a Farkas Ferenc
Művészeti Iskola által szervezett szülői értekezleten nagyrabecsüléssel
szólt az iskola szakmai munkájáról.
Véleménye szerint a korábbi évekhez hasonló színvonalas munka folyik az intézményben, aminek örömteli következménye a kétszeres túljelentkezés. A tankerületi igazgató az
akkor napvilágot látott állítások kapcsán elmondta, hogy Farkas Pál igazgató 2013-ban egyedüli pályázóként
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Farkas Pál: Nekem az intézmény, vagyis a tanulók,
és 35 tanár érdekét kell képviselnem

indult a Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatán, mert a korábbi igazgató nem kívánta megpályázni a vezetői megbízást. Az érvényes
pályázatot benyújtó Farkas Pál végzettségét mind a fenntartó, mind az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
megvizsgálta, és azt a pályázati kiírásnak megfelelőnek találta. A tanévkezdéssel kapcsolatos intézményvezetői döntések kapcsán szólt arról
is, hogy az intézmény jogszabályokban biztosított szakmai önállóságát
a tankerület nem korlátozhatja, így
nem is kíván beleszólni az intézményi személyi döntésekbe. A tankerületi igazgató sajnálatosnak nevezte a
tantestület tagjai között kialakult ellentéteket, egyben reményét fejezte ki
azzal kapcsolatban, hogy az iskoláért
és a gyermekekért érzett felelősségtudat előmozdíthatja az ellentétek elcsitulását.
A hetek óta zajló nyilatkozatokból
és véleményekből markánsan kirajzolódik, hogy az intézmény vezetője,

Farkas Pál van a célkeresztben, akit
az előzmények ismertetése után a kialakult helyzetről kérdeztünk.
– Igazgató úr, ön szerint miért került ebbe a helyzetbe?
– A történet 2013-ban kezdődött,
amikor pályáztam a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői posztjára.
Mint az köztudott volt, az akkori
igazgatónő nem pályázott, szabad
volt a hely. Először úgy tűnt, örülnek, hogy jelentkeztem a pályázatra, ám nagyon rövid időn belül, még
a pályázati időszakban felhívott az
igazgató asszony, és közölte, hogy
jobb lenne, ha mégsem jönnék ide,
mert a tanárok nem támogatnak.
Kicsit furcsálltam, mivel egy-két tanáron kívül nem ismerték személyemet és munkásságomat.
– Mivel indokolták elzárkózásukat?
– Utólag tudtam meg, mindenfé-

le rosszat terjesztettek rólam.
Már a tantestületi véleményezés időszakában a diplomámat
próbálták bírálni, mondván,
hogy nincs meg az igazgatói
funkció betöltéséhez szükséges végzettségem. Azt akarták
bizonyítani, hogy a diplomám
nem jogosít fel a zeneiskola irányítására. Úgy gondolom, hogy
a mai napig a volt vezetés és a
hozzá tartozó kis tanári csoport keresi az indokot, hogy
mivel tudna engem eltávolítani. Világossá vált számomra,
bárki került volna ide, az útban
lenne.
– Mire alapozza ezt a kijelentést?
– Az akkori intézményvezetés társasága úgy akart pozícióban maradni, hogy az akkori igazgató nem pályázik, és
ha nem jelentkezik senki sem,
tovább tud maradni, amíg helyette valaki közülük nem tudja átvenni a posztot.
– Ezek nagyon súlyosan koppanó szavak. De tények is?
– Ezek tények, melyeket a
tantestület tagjai is alátámaszthatnak. Mivel személyemben
jött egy pályázó, ezáltal a terv
meghiúsult. Ezért továbbra is
az a cél, hogy eltávolítsanak,
hogy ismét szabaddá váljon az
intézményvezetői szék.
– Az eltelt két esztendőben
milyen munkastílust tudott kialakítani a tanári karral? Kérdezem ezt annak ismeretében,
hogy a napvilágot látott hírek, információk szerint egy
kis csoport élénk ellenállást tanúsít önnel szemben. De ezt ön
is kifejtette, amikor nem kevesebbet állít, hogy valakinek
kell az ön helye.
– Pontosan. A két volt intézményvezető mellett nyolc tanár
van, akik továbbra is azt szeretnék, hogy a régi intézményvezetés jöjjön vissza, mert nyílván
ők abban az időszakban kedvezményezettebbek voltak. Intézményünkben nem nyolc, hanem 35 tanár van. Nekem az intézmény, vagyis a tanulók, és 35
tanár érdekét kell képviselnem.
– Hosszú idő óta, némi túlzással, a városban mindenki
a Zeneiskolában dúló viszályról beszél, kitapinthatóan ön
a célpont. A nagy múltú intéz-

mény tanári kara is megosztott. Nem gondolt arra, hogy
a közösség, az alkotó nyugalom helyreállítása érdekében
lemondjon?
– Nem. Meg sem fordult a
fejemben, én nem vagyok egy
ilyen típusú ember. Nem futamodom meg, nekem mindig
voltak, és most is vannak céljaim, mindig így éltem az életem. Huszonnégy kolléga támogat, amit jelentős tényezőnek tartok, hiszen két éve,
amikor idejöttem egysem volt
mellettem. Értesüléseim szerint az akkori intézményvezetés úgy adta elő a tanári karnak, hogy nem szabad rám
szavazni. Erre vannak tanúk.
Ehhez képest 24 kolléga látja,
hogy milyen céljaim vannak,
s hogy merre szeretnék haladni. Nekem meggyőződésem, a
városban nagyon sokan látják,
hogy szükség van a megújulásra, egy professzionális színvonal kialakítására.
– Mivel tudja ezt alátámasztani?
– Az elmúlt két évben nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre, számos újdonságot vezettünk be, ami időszerű volt. Az intézményirányítás
átalakult. Létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ami azt jelentette - a sok
lényeges változás közül -, hogy
innentől már nem a helyi önkormányzatok a településeken működő iskolák fenntartói, szakmai irányítói. Új jogi
környezetben kell irányítani
az intézményt. Sokkal nagyobb
a számonkérés, a szabályokat
sokkal jobban be kell tartani,
követni kell a jogszabályokat.
Azok a kollégák, akik csipkerózsika álmukat alusszák, a régi
rendszert igénylik, álomvilágban élnek. Ez nem megy! Bárki
is kerül ebbe a vezetői székbe,
neki is követnie kell a Minisztérium, az Oktatási Hivatal, és
a Tankerület utasításait. Ez pedig nagyon sokszor húsbavágó
kérdés, mivel pénzről is szól az
intézmény működtetése.
– Az önnel szemben megfogalmazott bírálatok között az
is szerepel, hogy nem tájékoztatja a szülőket, és ráadásul leváltott három közkedvelt tanszakvezetőt, illetve egyikükkel
nem újította meg a lejárt meg-

bízási szerződését. Úgy ítéli
meg, hogy igazgatóként hozott
szakmai döntése morálisan is
helytálló?
– A változást tartalmazó
döntéseimet nem az első pillanatban hoztam meg. Egy felelősen gondolkodó vezető, amikor átveszi egy intézmény irányítását, akkor húz egy vonalat, górcső alá veszi működését,
feltérképezi értékeit és igyekszik kiiktatni a fejlődést, az
eredményes működést akadályozó körülményeket. Én is így
láttam munkához, igaz nagy
türelemmel, hiszen két évet
vártam, és figyeltem a folyamatokat, hogy megalapozott döntéseket hozhassak. Végül arra a
következtetésre jutottam, hogy
igenis váltani kell. Amikor ezt
kimondom, akkor egy pillanatra sem vitatom el azt az eredményt és sikert, amit a régóta
itt dolgozó kollégák elértek az
elmúlt évtizedek alatt. De úgy
látom, hogy az idők során megkoptak az érvek, és nem abban
a mechanizmusban dolgoztak,
amelyek az új követelményeknek megfeleltek volna. Természetesen az is érv számomra,
hogy itt sokan dolgoznak, sok
kiváló szakember van, akik közül néhányukat én most pozícióba helyeztem. Képzettségük,
végzettségük még magasabb,
mint az elődjüké volt. Lehetőséget kell adni más kollégáknak
is. Az egészséges szakmai rotáció híve vagyok. Meggyőződésem, ha valaki jól dolgozik, akkor jönnek az eredmények is.
De azt is vallom, ha nem, akkor másnak kell megadni az alkotás lehetőségét, ami az igazgató joga és felelőssége. A Farkas Ferenc Művészeti Iskolába
600 gyermek jár, akik fejlődése nagy szakmai és emberi felelősséget ró ránk. Ezért is vallom, hogy csak a múltból nem
tudunk megélni. Meg kell újulnunk, alulról, a legkisebbeknél elkezdve kell építkeznünk,
hogy minél többször érjünk el
sikereket országos és nemzetközi versenyeken. Egyébként
olyan gyermekek szülei beszélnek az oktatás színvonalának
csökkenéséről, akiknek tanára hosszú idő óta tanítja gyermeküket. Furcsa módon éppen
ezek a tanárok azok, akik bírálják a jelenlegi vezetést. Intézményünkben túlnyomórészt
egyénileg foglalkoznak a gyer-

mekekkel, ezért a színvonal
megtartása elsősorban tanárfüggő. Itt jegyzem meg a tényszerűség kedvéért az irodámban, így hangzott el a növendékek felé: „A belső tanári ellentétek okai nem rátok tartoznak,
erről nem tudok nyilatkozni. A
szülői értekezleten pedig: „Hivatalosan szimfonikus zenekar
nincs az intézményben, mivel
az alapító okiratunkban sem
szerepel.”
– Adódik a kérdés, milyen a
kapcsolata a szülőkkel? Sokan
ennek hiányát vetik fel.
– Napi kapcsolatban vagyok
a szülőkkel, a beszélgetések alkalmával úgy ítélem meg, nagyon lelkesen hozzák ide gyermekeiket, minden elárul az a
tény, hogy kétszeres a túljelentkezés. Ez mindent elárul a
munkáról, hiszen eddig erről
nem beszélhettünk. Van merítési lehetőségünk. Szorgalmazzuk, hogy létrejöjjön a művészetek háza, melynek egyik
szárnyába intézményünk költözne. Ezt az épületet már közel
ezerfősre terveztük. Egy ekkora lélekszámú városnak szüksége van erre. Az intézmény régebben is Tehetség Pont volt,
de az akkreditáció hiányzott
hozzá, amit most szeptemberben három évre megkaptunk.
Az oktató munka mellett rengeteg koncertünk van, számos
új programot indítunk el, melyek kedvező fogadtatásra találtak a városban. S mindezt a
régi tanárokkal együtt tesszük,
köztük azokkal is, akik minőségromlásról beszélnek. Hogy
is van ez?
– A művészeti iskola sikerei elvitathatatlanok, melyek
azoknak a tanároknak is köszönhetőek, akik kritikával illetik az ön tevékenységét. Miért nem tudnak megbékélni?
– Számomra egyértelmű,
hogy a tantestület néhány tagja
már-már politikai támadást intéz ellenem. Én pedig politikával nem foglalkozom. Én a törvény szellemében végzem igazgatói tevékenységemet, csak az
intézmény szakszerű irányításával foglalkozom, a művészetért, és a gyerekekért dolgozom. Számomra ez szolgálat,
nem pedig hatalmi harc.
Vetési Imre
Dunakeszi Polgár 17

Hagyományok ápolása
a megújulás igényességével
A Szent Mihály-napok rendezvény szervezőihez, a sok-sok fellépő kiváló művészhez, no és a közönséghez, Dunakeszi polgáraihoz, akikért szólt minden ezen a két napon is, igazán kegyes volt az időjárás
október első hétvégéjén. Csodálatosan szép őszi nap ragyogott a Szent Mihály-napi búcsú több ezer
résztvevőjére, akiket a programok sokasága várta a főtéren.

M

Bartinai Péterné (jobbról), Bartinai Péter,
Bódai Andrásné, Fias Zsuzsa

A gyerekeket vonzották a régi mesterségek
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ár szombat kora délután a családok sokasága, Dunakeszi apraja-nagyja „birtokba”
vette a Dózsa György főteret, melyen egymás mellett sorakoztak a
kézművesek sátrai a finomabbnál-finomabb készítményeket kínálva. A
gasztromóniai és kézműves portékák mellett a kulturális „ínyencek” is
kedvükre válogathattak, hiszen a város kiváló művészeti együttesei mellett délután a Kerekes Band, este pedig Takács Nikolas igényes műsorát
élvezhették.
A búcsú -, melyet a Szent Mihálynapot követő hétvégén tartottak-, az
idők múlásával egy kicsit más lett, de
a hagyományok emléke még ma is
sokakban élénken él. Bartinai Péterné Zsuzsa – aki a mai főtér egyik házában élte gyermekkorát – szép emlékként őrzi, hogy a gyönyörű népviseletbe öltözött nagyszüleihez csatlakozva ünnepi ruhát öltve ment a
templomba Szent Mihály napján.
Dunakeszi védőszentjének tiszteletére, a Szent Mihály-napi búcsúra a
családok testben-lélekben ünneplőbe „öltöztek”, a felnőttek a házuk falait fehérre meszelték. A finom ünnepi ebéd után mindenki a búcsúban
volt, a lányok karonfogva sétáltak
miközben a fiúkkal egymást „méregették”. A régi hagyományok szerint a fiúk felemelték a lányok szoknyáját és a kifestett fakanállal a fenekükre csaptak – mesélte mosollyal az
arcán Zsuzsa, aki azt is elárulta, ha
egy fiúnak megtetszett egy lány, akkor szeretete jeléül már finomabban
csapott a lány díszes szoknyával „védett” fenekére. - Bármennyire is szegények voltak az emberek, a búcsúban mindig volt körhinta, törökméz,
vattacukor, mézeskalács, és még pattogatott kukorica is – idézi a régmúltat Zsuzsa, aki ma is jó érzéssel gondol a gazdagon terített asztalt körbeülő családjuk ünnepi hangulatára, a finom ételekre, süteményekre.
Bartinai Péterné szerint az elmúlt
évtizedekben sok minden megváltozott. – A régi időkben mindenki mindenkinek az ismerőse volt a

„faluban.” Mára már nagyváros lett
Dunakeszi, az életritmusa felgyorsult, jóval kevesebb időt fordítunk
egymásra. A búcsú helyszíne is és a
hagyományok ápolása is átalakult.
Annak viszont örülök, hogy a régi
szép értékeket megőrizve igyekeznek sokak számára szép és tartalmas
ünnepé formálni a Szent Mihály-napi búcsút.

Fehér Zsombor

A főtérről idén sem hiányzott a Hagyományok sátra, melyben a körzet
önkormányzati képviselője, Szabó József és családja mellett Szakáll Lászlóné, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője és segítői régi háztartási eszközöket, értékes tárgyakat tettek ki közszemlére, melyekkel a 21. század ifjú
nemzedéke csak képeken találkozhatott. A tablókon „újjáéledt” Dunakeszi egykori gazdasági élete, az egykori szokások és mesterségek, a búcsú,
az egyházi élet szép pillanatai. Mint
azt Szabó József elmondta, Dunakeszi régen nem csak a paradicsomáról
volt híres, hiszen nagyon kedvelt volt
a település homokos talaján termelt
szőlő, és a zamatos bor is. A képviselő kicsiknek és nagyoknak egyaránt
örömmel mutatta be a szőlőpréselés
folyamatát a családi kincsként őrzött
eszközökön. Mint az várható volt, a
siker nem maradt el, sőt nagyon sokan voltak, akik életükben először ittak mustot… Színes anekdotákat felelevenítve mesélt a szüreti felvonulásokról és mulatságokról, a bíró és
a bíróné választás izgalmairól, akik
csak abban az esztendőben házasságot kötött párok közül kerülhettek ki.
– Nagyon büszke vagyok rá, hogy őslakosként bemutathatom e szép mesterség folyamatát. Szeretném, ha rohanó világunkban egy picit megáll-

Határokat túlszárnyaló megvalósult álmok

Én mindenhol
önmagamat adom

Pozsonytól Las Vegasig – interjú Takács Nikolassal
A hazai popélet egyik felszálló csillaga Takács Nikolas volt a
Szent Mihály-napok rendezvény szombat esti sztárvendége. A népszerű énekessel a közel két órás fellépése előtt beszélgettünk,
aki készségesen nyilatkozott a Dunakeszi Polgárnak.

Szabó József örömmel mutatta be
a szőlőpréselés folyamatát

nánk, ha újra családi ünneppé válna a búcsú, és élveznénk a közösségi
rendezvények szépségeit – fogalmazta meg vágyait Szabó József. Azt pedig már az „alkalmi vincellér” felésége, Szabóné Ónodi Valéria újságolta,
hogy régen nagyon közkedvelt volt
az asztal nagyságúra nyújtott, vékony tésztából készített, több rétegű
„keszirétes”, melynek kulináris élményéért még a fővárosból is kijöttek a
pesti polgárok a búcsúba. – A bevételt az egyház javára ajánlották fel az
asszonyok – mondta Szabóné Ónodi
Valéria.
A vasárnap délelőtti Szentmise
után a főtér és a környező kis utcák
ismét megteltek az ünneplő Dunakesziek sokaságával, akik élvezhették a
sokrétű zenei programokat is. A Langaléta Garabonciások után Herczku
Ágnes és csapata szórakoztatta az
igényes zenére vágyók sokaságát,
este pedig a Pannonia Allstras Ska
Orchestra (PASO) vérpezsdítő zenét
játszó műsorával méltóképpen zárta a két napos rendezvénysorozatot,
ami minden bizonnyal sokak emlékezetében szép élményként él tovább.
Vetési Imre
Fotó: Vörös István
Herczku Ágnes
és Nikola Parov

- Hogyan ítéled meg, terveid szerint
alakult karriered az elmúlt években?
A honi popéletbe történt „berobbanásod” óta minden vágyad teljesült?
- Én úgy gondolom, hogy eddig
minden teljesült, sőt kapok még nagyobb lehetőségeket is, mint amiről
álmodoztam. Pontosabban fogalmazva, rövid időn belül történtek változások, amik után régóta vágytam. Benne vagyok egy folyamatban, mely szerint nem csak Magyarországon tudom
a vágyaimat megvalósítani, hanem
kezd szélesedni a kör, kicsit nyílik a
világ, és ez jó.
- Akár az Óceánon túlra? Sokszor
nyilatkoztad, hogy szeretnéd Amerikát is meghódítani. Hol jársz ezen az
úton?
- Még az elején vagyok, nagyon az
elején, de nagyon jó emberekkel vagyok körülvéve Magyarországon, akik
sokat segítenek terveim valóra váltásában. Külföldön szintén sikerült találnom olyan zenészeket, akik előtt
csak leborulni lehet, és elismerni maximálisan őket. Pár napja mutatták
be az egyik dalomat az Egyesült Államokban, és hétről-hétre bővül az a rádiós lista, melyek játsszák, aminek köszönhetően megismerhet a közönség.
- A tehetségen kívül mi kell ahhoz,
hogy az USA-ban is ismert legyél?
- A világban rengeteg tehetség,
jobbnál jobb énekes van: ez egy összetett dolog. Kell a személyiség, a célok,
és a szerencse. A személyiségben benne van, hogy tudjuk kezelni az életünket, mi a mondanivalónk, van-e sztorink, történelmünk, amit el akarunk
mesélni. Nem utolsó sorban vannak a
külsőségek, amik szintén számítanak.
Ha van egy „csomag”, ami eladható,
az csak jó!
- Amerika, Szlovákia, Budapest,
Pozsony, most Dunakeszi, sok helyszín, sokféle közönség… Mégis azt látom, hogy mindig alázattal állsz rajongóid elé.
- Ezt nem szereplésből teszem, azt
egy darabig lehet játszani, de hamar
kiesik belőle az ember. A közönségnek
köszönhetem, hogy még ma is szeretnek, meghívnak. Teljesen mindegy,

hogy Las Vegas, vagy egy Isten háta
mögötti kis település, én mindenhol
azt nyújtom, ami én vagyok, mert miattam jönnek el.
- Azt érzékelem, hogy a te stílusod, személyiséged nemzeteket is ös�szekapcsolhat.
- Igen, bízom benne. Úgy tapasztalom, hogy nincsenek határok, és
ezt értem a nemzetekre, a vallásokra és nekünk, művészeknek jó ezt
megtapasztalni. Vannak hidak, amiket mi emberek, művészek építhetünk fel.
- Befejezésül nem hagyhatom ki:
Mi van a kalapokkal?
- Megvannak! Nagyon sok van, de
mindig frissítem a kollekciómat. Éppen a napokban kértem a kalapkészítőmet, hogy ideje lenne egy újabbal kirukkolni.
- Köszönöm a beszélgetést, művészi karrieredhez további sok sikert kívánok!
- Én is köszönöm a beszélgetést,
Dunakeszi meghívását, melyet örömmel fogadtam.
Vetési Imre
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EGY SIKERES ÉLETPÁLYA SARKKÖVEI
Csonka Mária, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatójaként a város egyik meghatározó szereplője,
akinek nevéhez nem csupán az intézmény vezetése, de számos hagyományteremtő rendezvény életre
hívása fűződik. A helytörténeti kutatásairól is ismert igazgató asszony éppen 30 évvel ezelőtt került
az akkor átalakított, központi könyvtárba, ahonnan december 16-án nyugdíjba vonul.

– Lehet mondani, hogy a könyvtáros
Csonka Mária
könyvtárigazgató szakma gyerekkori álom volt az Ön száévtizedeken mára?
keresztül
– Nem igazán. Egy kis Szabolcs megyei
szolgálta a várost faluból, Mándokról származom, és a szüleim egyszerű emberek voltak, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy mi, a három gyerek tanulhassunk. Postás kisas�szonynak szántak, ezért Debrecenbe kerültem a Közgazdasági és Postaforgalmi
Szakközépiskolába, ám érettségi után
éreztem, hogy nem ez lesz az én utam.
Gyerekkoromtól nagyon szerettem olvasni. Máig emlékszem néhány meghatározó
könyvélményre és a rádiójátékokra, amit
otthon rendszeresen hallgattunk, de a faluban működő kis könyvtár sajátos hangulatára is. Ezek mind szerepet játszhattak
abban, hogy a középiskola után a debreceni tanítóképző könyvtár-népművelő szakára jelentkeztem.
– Debrecenből hogyan került Dunakeszire?
– Ez egy szövevényes út volt, ami egy
váci nyári gyakorlattal kezdődött. Szentendrén épp ekkor építették a megyei
könyvtárat, s egyik hétvégén a váci igazgató úr azt mondta nekünk: „menjetek, lá-
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nyok, nézzétek meg a várost, hátha lesz ott
nektek valami lehetőség.” Nagyon tetszett
nekünk Szentendre, így rögtön írtunk
is egy levelet a járási hivatalhoz, és kértük a felvételünket. Pár hét múlva, megjelent a kollégiumban egy egész „delegáció”
a módszertani osztályról, a megyéről, és –
miután meginterjúvoltak bennünket – felajánlották az állást.
Gyermek könyvtárosként kezdtem dolgozni, aztán egy év múlva a módszertani
osztályra hívtak, és rám bízták Pest megye két járásának, a Monori és a Nagykátai járásnak a gyermekkönyvtári felügyeletét. Reggelente a módszertanos kollégákkal beültünk a Barkasba, és jártuk a megyét. Öt év múlva azonban, átszervezések
történtek, és engem kultúrfelelős feladatokkal bíztak meg. Ez is nagy szakmai lehetőség volt, hiszen kiélhettem a népművelői vénámat, és megyei ifjúsági rendezvények szervezése mellett olyan országos
rendezvények szervezője is voltam, mint
pl. a ma is élő EFOTT.
A rendezvények egy része Dunakeszin
került megrendezésre. Azonnal megszerettem ezt a várost, ezért nagyon örültünk
a férjemmel, amikor friss házasokként vásárolni tudtunk itt egy lakást.
Csakhamar pedig megpályázhattam a
dunakeszi könyvtár megüresedett igazgatói állását.
– Az eltelt 30 év alatt, gondolom, a
könyvtár is jelentős változáson ment át.
– Hogyne. 85-ben, mikor idekerültem,
egy 100 négyzetméterről 440 négyzetméterre bővülő, átépítés alatt álló, üres épületet vettem át. Így a kollégáimra és rám hárult a feladat – ami persze nagy lehetőség is
volt - hogy hozzunk létre egy működő, saját arculattal rendelkező, központi könyvtárat. A következő feladatunk a városi

könyvtárhálózat kiépítése volt, miután a
Dunakeszi-Alsón és a művelődési házban
lévő fiókkönyvtárak is felújításra kerültek.
A munkánk fontos részeként kezdtünk
különböző olvasás-népszerűsítő programok szervezésébe, melyek nagy része
mára hagyománnyá vált. Ma is emlékszem
az első író-olvasótalálkozókra, Zalán Tiborral vagy Nagy Gáspárral, de az eltelt 30
év alatt számos kiváló írót köszönthettünk
a könyvtárban, Lázár Ervintől kezdve Vámos Miklósig. Szintén sikeres programunk
az amatőr művészeknek bemutatkozási lehetőséget biztosító előtér kiállítás, az Irodalmi Szalon, de 20 éven keresztül szerveztünk gyermekversmondó versenyt is,
ami – Sellei Zoltán halála után, feleségének
felajánlása révén – felnőttek versmondó
versenyeként folytatódott. E mellett igyekeztünk bekapcsolódni a városi rendezvényekbe is, és meghirdettük a szintén máig
sikeres, „Olvasó város” programunkat.
Természetesen a technikai újítások, a számítógépes digitalizáció bevezetése vagy a
pályázatírás is folyamatos kihívások elé állított bennünket.
– Gondolom, a nyugdíjazását követően
sem fog teljesen elszakadni a könyvtártól.
– Ezt a kollégák miatt sem tudnám megtenni. Nagyon jó, összeszokott csapat a miénk, kiváló szakemberekkel és mély, emberi kapcsolatokkal. Ha máshogy nem, olvasóként minden bizonnyal vissza fogok járni ide. De az általam szervezett dunakeszi
monográfia miatt is, amit 20 kiváló szakemberrel közösen készítünk.
A munka mellett persze szeretnék több
időt tölteni a családommal, a felnőtt lányommal és Szabolcsban élő, idős édesanyámmal.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Preysing Frigyes

VOKE József Attila Művelődési Központ

Novemberi program
November 18. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
Erzsébet-Katalin Bál
November 20. péntek 18 óra
Vajk György operaénekes dalestje
Belépő: 500.-Ft
Dunakeszi Művészeti Napok
November 6 – 29-ig
November 6. péntek 16 óra
A szökés
(monodráma Gérecz Attila művei
alapján)
Szereplő: Orosz Ákos
Belépő: 500.-Ft

November 21. szombat 9-13 óráig
Bababörze
November 21. szombat 19 óra
Uray György Színház:
Dorde Lebovic: Ezredik éjszaka
Belépő: 500.-Ft

November 6. péntek 18 óra
Petrás Mária csángó népdalénekes
és keramikusművész kiállításának
megnyitója

November 25. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
MNB Látogató Központ, Néprajzi
Múzeum, Kossuth tér, Batthyány –
örökmécses,
Hold utcai piac

November 11. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:
Pásztó, Mátraverebély és környéke

November 26. csütörtök 11 óra
Filharmónia Ifjúsági bérlet:
Bemutatkozik a szaxofon

November 13. péntek 19 óra
Uray György Színház:
Dorde Lebovic: Az ezredik éjszaka
(bemutató)
Belépő: 500.-Ft

November 27. péntek 19 óra
Dumaszínház
Fellépnek: Kőhalmi Zoltán, Kovács
András Péter, Janklovics Péter
Vendég: Illés Ferenc
Elővételi jegyár: 2.900.-Ft

November 14. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
„Mindennapjaink”
Előadó: Balogh Györgyi
November 17. kedd
10:30 és 14:30 óra
Cakkumpakli Színház bérletes előadás
A szerencsét tojó tik

November 29. vasárnap 16 óra
Böjte atya előadása
Km. Fekete Nándor orgonaművész
Jegyár: 500.-Ft
November 30. hétfő 10 óra
Péter és a farkas
(zenei matiné)

VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)

www.vokejamk.hu
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Negyed százada
Krisztus szolgálatában
A Hit Gyülekezete helyi csoportja 25 éve működik Dunakeszin, mint az országosan ismert Hit Gyülekezete része, és
ezen keresztül Krisztus Testének tagja. Az ATV Vidám Vasárnap műsorával fémjelzett gyülekezet teljes evangéliumi, karizmatikus keresztény közösség; melynek modern,
családcentrikus, dinamikus istentiszteletei és Biblián
alapuló tanításai már negyed százada elérhetőek a helyi
és környékbeli lakosok számára is.

Kiss István lelkipásztor

A

kezdeti időkben a József Attila Művelődési Házban indult a gyülekezet munkája körülbelül 15
fős csoporttal, majd a létszám
növekedésével a Házasságkötő terem és a Szent István Általános Iskola tornaterme után a
volt Konzervgyár ebédlőjében
került kialakításra a gyülekezeti központ. A jelenleg mintegy száz aktív tagot számláló
közösség heti rendszerességgel
több rendezvényt is tart, a sokak által már jól ismert, közvetlen stílusú igehirdetések,
imaalkalmak, lelki gondozások, sőt családi programok
helyszínévé is avanzsált épületben 50-60 fő gyűlik össze alkalmanként.
Kiss István helyi lelkipásztor
elmondása szerint az elmúlt 25
év alatt több mint háromszázan csatlakoztak Jézus Krisztushoz csak a gyülekezet istentiszteletein, további több százan az evangélium nyilvános,
utcai hirdetésekor. Számos orvosilag dokumentált gyógyulás és szenvedélybetegségtől,
függőségtől való szabadulás is
szemlélteti a gyülekezet munkáját. Az apostoli tanítások követőiként fontosnak tartják a
betegekért, szükségben levőkért való imát, melyre nyilvános, ingyenes rendezvényeken
is lehetőséget nyújtanak több
ízben.
A Biblia tanításainak népszerűsítésében és zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson alapu-
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ló világnézet megismertetésében a gyülekezet öt hitoktatóval segít a környék iskoláiban.
A gyermekek számára saját kiadású, élvezhető, könnyen érthető oktatási anyagokkal, videókkal igyekszik játékos és érdekes módon bemutatni a keresztény hit alapjait és Jézus
Krisztus személyét.
A közösség tagjai a város és
a környék rászorulóiról sem feledkeznek meg, heti rendszerességgel mintegy 200 adag
meleg ételt, valamint ruhát
és tartós élelmiszert osztanak
ki hajléktalan vagy rászoruló honfitársaik számára. Sőt,
ha kell, a gáton is helyt állnak
– mint azt a nagy árvízvédelmi
munkák során tapasztalhatták
a Dunakeszin élők 2013-ban.
A legfontosabb gyümölcs
azonban a megváltozott életek
és sorsok, melynek igényét jól
mutatja, hogy külön szolgálatot kellett elindítania a közösségnek a romák felé, illetve az
elmúlt években a helyi munkához csatlakozva Pest megyében
két leánygyülekezet, Svédországban pedig egy testvérgyülekezet jött létre. Nagy segítséget jelentenek az igehirdetésben, az Isten hívásának közvetítésében a modern technikai
eszközök és az internet is, mely
révén esetenként közel negyven hívő rendszeresen interaktív módon követi nyomon az
istentiszteleteket.
Minden érdeklődőt szeretettel látunk:
Istentiszteleteinken:
Pénteken 19:30-tól a Vasút u. 15.
alatt.
Lelki segély, személyes pásztorlás: +36 20 438 1532
E-mail: dunakeszi@hit.hu,
hitdunakeszi@gmail.com
Internet: www.hit.hu, www.
hitdk.gportal.hu
Hit Gyülekezete,
Dunakeszi

Emléktábla avatás
Ismét emléktáblát avatott a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány. Ezúttal a dunakeszi Apor Vilmos téren látható kőkereszten lévő emléktábla leleplezésére került
sor október másodikán.

A kereszt történetét
Szakáll Lászlóné idézte fel

A

megjelent érdeklődők
körében
Harangozó
Katalin, az alapítvány
kuratóriumának tagja külön
köszöntötte Szakáll Lászlónét,
városunk díszpolgárát, helytörténeti kutatót, Szádoczky
Károlyt, a Jézus Szíve templom
apát, kanonok plébánosát, valamint Legindi Tímeát, az alapítvány kuratóriumi elnökét.
Jelen volt a rendezvényen Szabó József önkormányzati képviselő, a társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok is.
Elhangzott a köszöntőben,
hogy az alapítvány tagjai szeretnék jelezni a településen
élőknek, hogy „az emléktáblával megjelölt épületek, létesítmények fontos szerepet töltöttek be a város történelmében.
Legtöbb esetben hajdani lakói
által váltak nevezetessé. Kivétel a mostani alkalom, amikor
egy köztéri kőkereszten lévő
megújított tábla avatására kerül sor”.
A kereszt történetét Szakáll
Lászlóné idézte fel. Az 1889ben, az akkori plébános, Révész István által alapított Dunakeszi Község Hitelszövetkezete állíttatta 1934-ben, húsvét
napján. Beszélt a hitelszövetkezet történetéről, s megtudhattuk többek között, hogy az
idők folyamán a település számos nevezetes személyisége is
tagja volt a társulásnak.

Sajnos a kereszt mára megkopott, jegyezte meg Szakáll
Lászlóné, egyelőre az emléktábla felújítását tudták elvégeztetni, mely köszönhető Lengyel
István szobrászművésznek és
Veres István kőfaragó mesternek. A későbbiekben megkeresik a teljes felújítás lehetőségét is.
A hitelszövetkezeti kereszt
emléktábláját Legindi Tímea
leplezte le, majd Szádoczky
Károly felidézte Jézus keresztre
feszítésének a Szentírásban olvasható történetét, ezt követően megáldotta a táblát.
Katona M. István
A szerző felvételei

Hol tart az Atilla nagykirályemlékhely létrehozása?
Legutóbb a Dunakeszi Polgár augusztusi számában olvashattak az Atilla-emlékhelyről, hiszen nem sokkal előtte,
július 30-án döntött a város Képviselő-testülete arról,
hogy a zsűri által javasolt modellek közül melyik kerüljön megvalósításra. A makett is látható volt, mintegy három hétig a József Attila Művelődési Központban a Dunakeszi Művészek Nyári Tárlatán, majd a Dunakeszi Feszten.

E

z idő alatt sokan megtekintették és elismeréssel
nyilatkoztak a bemutatott alkotásról.
Jelenlegi feladatunk műszaki
kérdések egyeztetése a Polgármesteri Hivatal illetékes szakembereivel, a már elkészült tervek helyszínen való pontosítása,
és a megvalósításra korábban
adott támogatói szándéknyilatkozatok megerősítése. Szeptember hónap végétől a támogatást
igért személyek felkeresése folyamatosan történik. Korábbi
ígéretünkhöz híven minden kapott segítségről beszámolunk.
Eddig Dicskó Gábortól 20e.,
Gáspár Jánosnétól 1e., Gömbös
Attila és Gömbösné Csabai Annamária 15e., Magyar Jánostól 100e., Peti Sándortól 10e.,
Wittner Máriától 100e., Ft-t
kaptunk.
Művészeink Czinege István,
Péter Nándor, Vincze József
megkezdték az emlékműhöz
szükséges fém alapanyagok kiválasztását, beszerzését és a
megmunkálás
helyszínének,
egyéb anyagoknak az előkészítését.
Terveink szerint még ez évben az emlékmű fém alapú elemei és beton talpazata készülne
el, a hátralévő feladatokkal jövő
év májusában végeznénk.

Tisztelt Dunakesziek!
Az Atilla-emlékhely létrehozásával nem csak ősi múltunk,
csodálatos
mondavilágunk
egyik legnagyobb alakjának állítunk emléket, hanem olyan
összefogásról is tanúbizonyságot teszünk, ami tovább erősíti nemzeti összetartozásunkat,
identitás tudatunkat, önbecsülésünket, amire most még jobban szükségünk van, mint valaha.
Atillához méltó emlékhely kialakítása csak az Önök támogatásával lehetséges, minél szélesebb körű ez a segítség, annál
komolyabb lesz az eredmény.
Bármilyen kérdés merül fel
Önökben, keressék a szervezőket, akik szívesen válaszolnak.
Támogatói számlaszámunk amit már korábban is megadtunk - az alábbi:
DunArt
Képzőművészeti Egyesület Atilla emlékhely.
11742104 - 20057499
Az Atilla emlékhely megvalósításával foglalkozó Dunakeszi Civilek Baráti Köre nevében
a szervezők:
Peti Sándor,
tel.,: 06 30 474 7433
Szombat István,
tel.: 06 70 329 1756

Dr. Guba Ágnes,

Apróhirdetés

Dunakeszi alsó háziorvosa
2015. 07. 15-től
üzemorvosként is dolgozik.
Rendelő: 2120 Dunakeszi, Muskátli u. 2.,
Tel.: 27/342-890, 70/251-95-47. Cégeknek
igény szerinti helyszínen. "Vidéki" árak.

• Otthon végezhető ajándék,dísztárgyak csomagolása,stb: 06-90-603-906 (http://
audiopress-hungary.webnode.hu 635Ft/min,,0612228397, 06204963980) • Szőnyegtisztítás 10 m2 felett (akár több darab is lehet) háztól házig 1000 FT/m2, 10 m2 alatt
1300Ft/m2. Tel.: 06-30-296-1771 • Víz- gáz- fűtésszerelés - mestervizsgával. Dugulás elhárítás, gázkészülékek, bojlerek cseréje, javítása, teljes gépészeti kivitelezés.
Fövényesi: tel.: 06-30/93-22-114 • Imo bőráru javítás- és készítés. 2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 4/D. (Bejárat a Németh László közből). Tel.: 06-20-341-0337

Dráma, játék, Anglia
A repülőn ülve végre elhittem, hogy sikerült, irány
Anglia, a rengeteg befektetett munka és utánajárás
meghozta eredményét.

A

Széchenyi István Általános Iskola angoltanáraként pályáztam
továbbképzésre a Tempus
Közalapítványnál. Az általuk
működtetett programok közül a köznevelésben dolgozók
az Erasmus+ keretében utazhatnak továbbképző kurzusokra.
Idén júliusban két fantasztikus hetet tölthettem a Délnyugat angliai egyetemi városban, Exeterben.
Mivel szabadidőmben, hobbiként színész vagyok - tizenhat éve játszom a József Attila Művelődési Központban
működő Uray György Színházban - tanárként mindig
is kerestem azokat a módszereket, melyek a színjátszást „becsempészik” a tanítási órák keretei közé. Ezért is
örültem, hogy mehetek a kiválasztott kurzusra, melynek
címe: „Drámatechnikák alkalmazása a tanítási órákon.”
Ez nekem való hely lesz! –
gondoltam előtte, és nagyon
boldog lettem, amikor kiderült, hogy egy igazi színház, a
Cygnet Theatre lesz az otthonunk két hétig. Csoportunk
igazi multikulturális társaság, tíz országból voltunk tizenhatan, általános és középiskolai tanárok egyaránt. Két
vezetőnk volt, egy színészrendező, akivel a színjátszás
alapjaitól kezdve a tanórákon
használható gyakorlatokon át
egy-egy mese és színdarabrészlet színpadra állításának
folyamatát is kipróbáltuk. A
másik tanárunkkal kifejezetten nyelvi képzés folyt, a tanórákon alkalmazható, elsősorban beszédfejlesztő, szókincsbővítő feladatokat tanultunk. A lényeg: a játék!
Mi, felnőttek, két hétig játszottunk, és mondhatom, nagyon élveztük, közben pedig
felismertük, mennyivel érdekesebb és hatékonyabb a tanulás a gyerekek számára, ha
ilyen módszereket alkalmazunk.
A képzőintézmény, az In-

ternational Project Centre többféle témában tart magas színvonalú tanár továbbképzéseket, és figyelnek arra
is, hogy a számos országból érkezett mintegy kilencven tanár megismerkedjen az angol mindennapokkal is, ezért családoknál laktunk: én egy nagyon kedves
idős házaspárnál érezhettem
otthon magam. Három alkalommal kirándulni is vittek minket, többek között a
Dartmoor National Park-ba
vagy a Cornwall északi részén, az Atlanti-óceán partján fekvő két csodálatos kisvárosba: Boscastle Harbourt
és Tintagel várromjait néztük
meg, utóbbi a legenda szerint
Arthur király vára volt.
A program végén a csoport
ugyan szétszéledt, de máig
aktív levelezésben vagyunk,
a közös élmények felidézésén túl nemzetközi tanítási
együttműködés is formálódik
közöttünk.
A lehetőség minden iskola
és tanár számára nyitott, én
biztos pályázok még, ha módom lesz rá.
Hudacsek Éva
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Szüreti mulatság a Bárdos iskolában
Szeptember 25-én tartotta az alsó tagozatosok épületében kialakított közösségi térben, vidám szüreti mulatságát a
Bárdos Lajos Általános Iskola. A rendezvény célja közösségépítés a magyar népi kultúra megtartó erejével, a folklór
játékos megismertetése, ápolása.

A

z eseményre összegyűltek közt voltak szülők, meghívott vendégek
– nyugdíjasok; KLIK képviselők;
óvodák képviselői; Guttmann Vilmos borász-, az iskola vezetősége, az alsó tagozatos tanítók és nem utolsó sorban a főszereplő kisiskolások.
Lehűléssel, csapadékkal köszöntött be az
ősz pénteken, de a Bárdos Lajos Általános
Iskola kisdiákjainak nem szeghette kedvét a borús időjárás. Hetek óta lelkesen készültek napközis foglalkozásvezető tanítóikkal a délutáni vigasságra, hogy felelevenítsék az iskola már-már feledésbe merülő,
régebben hagyományosan megrendezésre
került szüreti játékait.
Az előzetesen meghirdetett rajzpályázatra érkezett alkotásokkal és óriás lufiszőlőfürtökkel dekorált közösségi térben

szépen felsorakozó osztályoknak, az Érik
a szőlő, hajlik a vessző... felcsendülő dallamai adták meg a hangulatot, aztán a ritmus táncra is perdítette a színes, népi viseletbe öltözött fiúkat és kislányokat.
Hamarosan megérkezett kisdobosával a
harmadik osztályos kisbíró és közhírré tette az esemény programját, amelyet rendre
le is vezényelt a vincellérnek öltözött tanító bácsi, és az eseményt szervező Fejes Károlyné tanító néni.

Közhírré tétetik!
Szüretnek nagy napja immáron eljöve,
Megérett, csordogál a szőlőnek szeme.
Hordja a gyümölcsöt bogár, darázs, dongó,
Szorgos kezek nyomán telik a sok hordó.
Nem volt ilyen mulatság nálunk régen,
Pörgessünk hát vissza most jó néhány évet.
Az elfeledett szokást mi újra előhívjuk
Hogy a szüretet e napon jó kedvvel
múlassuk!...
…Lesz itt táncház, kézműveskedés,
ügyességi játék,
Eszem- iszom, dínom - dánom,
zsákbamacska... hát még
Felidézzük a régi hagyományokat,
osztályával ma mindenki vidáman mulat.
Ezután préseli a szőlőt, hogy

Teli pohár várja az oda érkezőt!
Aki az ünnepre nem jön el, mert sánta,
Megnézheti majd a helyi médiában.
Kívánok én mindenkinek most nagy
vígasságot!
Azonnal láthassuk az első műsorszámot!
Punktum! 			
(Erdődi Andrea tollából)
A szőlőlevelekből font díszes szüreti koszorút a nótázó, és a zajkeltő eszközökkel
megrakott, színpompás felvonuló menet
vitte, majd adta át az iskola igazgatójának,
mint gazdaasszonynak, aki szíves szavakkal fogadta és mustkóstolásra, pogácsafogyasztásra invitálta a résztvevőket. A szülők által kínált finomságokat jóízűen fogyasztották, majd évfolyamszinten folytatódtak a programok, amelyek közül nem
hiányozhatott az elmaradhatatlan zsákbamacska és szüreti totó sem.
A rendezvény nagy sikert aratott és lesz
még folytatása, hiszen népünk hagyományának ápolására és a továbbadásra méltó
értékek öröklődésére egyértelműen szükség és igény van.
Erdődi Andrea, tanító

Vidám szüret a Piros óvodában - Óvodánk 40 éves
Még az időjárás is születésnapi ajándék volt az idén. Több mint tíz éve már, hogy szüreti programot szervezünk szeptember végén. Ez az egyik leglátogatottabb, legsikeresebb programunk. Így volt ez most is 2015. október 2-án, amikor a
szüreti rendezvényünk alkalmával jubileumot is ünnepeltünk.

N

agy volt a készülődés, sok vendéget hívtunk. A szülők támogató segítségére, szervező
munkájára most is számíthattunk.. Ezúton is köszönetet mondunk.
Az ünneplés délelőtt kezdődött az udvaron faültetéssel. Szívet melengető élmény
volt, ahogy a gyerekek a kis galagonyafát

24 Dunakeszi Polgár

körbeállva kíváncsi tekintettel nézték, mi
történik. Öröm volt látni, hallani közel 300
kisgyermek éneklését és játékát a ritmushangszerekkel.
Őszi éjjel izzik a galagonya... (Weörös
Sándor).
Délután, amíg a gyerekek aludtak, szorgos kezek készítették a büféhez a zsíros kenyereket, óvó nénik, dajka nénik dekorálták az udvart és a színpadot. Jenő bácsi és
Laci bácsi összeszerelték a prést és a darálót, berendezték a nézőteret.
Felálltak a kézműves műhelyek, az egész
játszókert egy színes kavalkád volt.
Sok éve hagyomány, hogy lovas kocsizni is lehet ilyenkor. Az ünnepi műsort az
óvó nénik és a gyerekek adták. A Margaréta csoportos gyerekek népi gyermekdalokat, mondókákat, körjátékokat játszottak. Az élményt még fokozta, hogy

a népi játékhoz népviseletbe öltöztek.
Az óvó nénik is kitettek magukért. Tagóvodánkkal összefogva színvonalas néptáncot és mesejátékot adtak elő.
Az ünnepség fénypontja talán a 40 db
héliummal töltött lufi elengedése volt, miközben felcsendült a sok gyermek ajkán az
óvoda indulója. A gyerekek ugráltak, sikoltoztak örömükben, amíg el nem tűntek
a lufik a kék égbolt homályában.
Volt öröm, nevetés bőven.
Családok, barátok, kollégák, testvérek,
ismerősök, nagyszülők, megannyi vendég
a régi időkből és a jelenből. Hát így ünnepeltünk.
A kis halastavunknál csak a kerti törpe
figyelt csendben. Lámpással és ásóval a kezében. Ő is a születésnapra érkezett.
Póczik Miklósné
Óvodavezető

A négy építész "lefőzött" mindenkit
Óriási sikert hozott a III. Dunakeszi Alcsófesztivál. Aki szeptember 19-én ott volt, és élvezte a kellemes kertváros
főutcáját megtöltő ínycsiklandozó lecsó különlegességek illatát, és elfogyasztott egy-két adag finomságot, az
bizton állíthatja, hogy a szervezők és a versengő csapatok mesterszakácsai jelesre vizsgáztak.

Hárman a győztes csapatból

A

lsó fő utcájában elhelyezett színpadot és
környezetét a gyerekek, és a különböző színes,
játékos programok szereplői
vették birtokba, míg az úttest
két oldalán a tűzhelyek sorakoztak egymás mellett, melyek fölött rotyogtak az étvágygerjesztő illatot árasztó
lecsókülönlegességek.
A lecsófesztiválra 25 csa-

pat nevezett, melyek közül a
zsűri döntése alapján idén az
Angyalcipők közössége vitte el a győztesnek járó trófeát. Második helyen a Letsó végzett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára
a Predátorok állhatott fel. A
Közönség díjat idén is a Pancserok csapata nyerte.
- Az idei lecsók sokkal jobban voltak, mint a tavalyiak
– értékelt a zsűri egyik tagja, dr. Guba Ágnes, Dunakeszi
Alsó háziorvosa. - Alig volt
olyan, amelyikre azt tudnám
mondani, hogy a napjainkban közkedvelt reforméttermekben nem szolgálhatnák
fel – hangzott az elismerés. –
Jó néhány különleges lecsót
főztek, volt köztük káposztával és erdei gombával készített is. Orvosként is ajánlom a
zsírmentes lecsó fogyasztását,
igaz kenyér nélkül. Ráadá-

sul kiváló magyar étel. Riz�zsel, tarhonyával nem szabad
tönkre tenni – javasolta dr.
Guba Ágnes háziorvos.
- Minden kiadványunkban,
minden ajándéktárgyunkon
olvasható a szlogenünk: „Dunakeszi, a Mi városunk”, amivel egy célunk van, hogy Dunakeszit lokálpatrióta szemléletű közösséggé formáljuk.
Az együvé tartozás érzését
remekül szolgálja a Dunakeszi Alcsófesztivál is - hangsúlyozta a rendezvény jelentőségét Erdész Zoltán alpolgármester, a zsűri elnöke. – Úgy
vagyunk otthon egy városban, mint ahogy egy ház is attól lesz otthon, ha szeretet is
van benne. Akkor érezzük jól
magunkat egy városban, ha
vannak közösségek, melyek
megtöltik az utcákat, a tereket.
A két építész Garas testvér, Zsolt és Attila három éve
költözött családjával Alsóra,
akik ugyancsak két építész
barátjukkal, Háló Józseffel, és
a Kiskunfélegyházán élő Vidéki Zsolttal alkották a győztes „mesterszakácsok” csapatát. Az Angyalcipők csapata „lefőzte” a mezőnyt pedig,
mint Garas Zsolt mondta, ritkán serénykednek otthon a
konyhában. A bizonyítás vágya hajtotta őket, mert tavaly
nem igazán sikerült a versenylecsójuk. – Az idén felhasznált paradicsom kétharmada a kertünkből való, amit
a gyerekekkel együtt termeltünk. Ez a hajtóerő! – jelentette ki Garas Zsolt. – A tavalyiban kevés volt a zsiradék, ezért most egy apróra
kockázott szalonnával, fokhagymával, nagyon sok hagymával és paprikával készítettünk egy igazi autentikus lecsót – mondta a győztes társaság szóvivője.
- Jóérzéssel tölt el, hogy sikerült hagyományt teremtenünk! Az Alsón élők közel
kilencven százaléka itt van,
akik már a tavalyi lecsófesztivál után is mondták, hogy
rengeteg barátság szövődött,

Munkában a zsűri...

amit a hétköznapokon is ápolnak. Ennél nagyobb elismerés és öröm nem kell a szervezőknek – mondta elégedett
boldogsággal a rendezvény

Hárman a szervezők közül

főszervezője, Benkő Tamás,
aki igazi segítőtársakra talált
Szabolcs Csilla, Kiss-Magyary
Ildikó és Stadler Erika személyében.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Nagy lépés kis cipőben
– újabb ovi-foci pályákat avattunk
Buzánszky Jenő bácsi, a legendás aranycsapat játékosa minden bizonnyal elégedett mosollyal szemléli az „égi mezők futballpályáról”, hogy az általa életre hívott Ovi-Foci Alapítványnak és együttműködő partnereinek köszönhetően újabb és újabb ovi-foci pályát építenek országszerte. Legutóbb,
szeptember 28-án és október 5-én Dunakeszin két újabb multifunkcionális pályát avatták fel az ovisok nagy örömére.

Városunkban
a harmadik ovifoci pálya a Piros
Óvodában épült,
melyet Póczik
Miklósné (balról), Dióssi Csaba
és dr. Molnár
Andrea
avatott fel

A

z őszbe hajló napfényes
reggelen élénk érdeklődéssel állták körbe a
gyerekek a 6x12 méteres multifunkciós pályát a Játszóház
Óvoda igényesen kiépített udvarában
arra várva, hogy az avató beszédek
után birtokba vehessék a játékteret.
Madárné Kondacs Mária, a Játszóház Óvoda vezetője rövid beszédében
köszönetet mondott a városi önkormányzatnak és az Ovi-Foci Alapítványnak a támogatásért, majd a mozgás, a sportolás jelentőségét hangsúlyozta a gyerekek életében.
A pályaavató ünnepségen jelen volt
Rubint Petra, az Ovi-Foci Alapítvány
szóvivője, aki elsőként a gyerekekhez
fordulva, a sportolás, a mozgás megismerésének, elsajátításának fontosságáról és öröméről beszélt. Örömét fejezte ki, hogy Dunakeszi vezetőiben
partnerekre találtak, akik egyetértettek célkitűzéseikkel, melynek eredményeként megépülhetett egy újabb
ovi-foci pálya a városban. Rubint Petra megköszönte az óvodapedagógusok példaértékű lelkesedését, odaadó
munkájukat.
- Az Eszterlánc Óvodában található első ovi-foci pálya nagy sikert aratott, amit a gyerekek kitörő örömmel
vettek birtokba, ezért támogattuk,
hogy további pályákat építsünk a város óvodáiban– mondta Dióssi Csaba.
A város polgármestere örömét fejezte ki a sok-sok mosolygós gyermekarc láttán, akiknek bíztató tekintette újult erőt ad mindennapi munkájá-
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hoz. Köszönetet mondott az Ovi-Foci
Alapítványnak a konstruktív együttműködésért, melynek eredményeként
a második ovi-foci pályát avatták fel
Dunakeszin, amin focizhatnak, kosárlabdázhatnak, kézilabdázhatnak
a gyerekek. A városvezető – egy kis
sporttörténeti áttekintés után – reményét fejezte ki, hogy talán nem is
olyan távoli jövőben újra jó lesz a magyar foci, amihez hozzájárulhat az
Ovi-Foci program is.
Október 5-én pedig a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Piros
Óvoda udvarán gyülekeztek a gyerekek arra várva, hogy birtokba vehes-

készült és átadott 140 pálya közül 135
a Kormányzat által elindított pályázat
keretében épülhetett meg. Köszönetet mondott Dunakeszi Város Önkormányzatának a sikeres pályázatért, s
reményét fejezte ki, hogy ez az együttműködés a jövőben is folytatódni fog.
A program előkészítése 4 évvel ezelőtt kezdődött meg, s nagyon örülök,
hogy immár a harmadik pálya átadásán lehetünk itt a Piros Óvodában –
hangsúlyozta Dióssi Csaba, aki a gyerekektől azért megtudta, hogy a hivatalos átadó előtt már többségük ki
is próbálta pályát. - Valóban szép alkalom, hogy a 40 éves évfordulóhoz

A gyerekek megtették az első
"Nagy lépés(t) kis cipőben"
- a sikerhez vezető úton

sék Dunakeszi harmadik ovi-foci pályáját. Mint az óvoda vezetője Póczik
Miklósné elmondta, már nagyon régóta vártak erre az alkalomra, hogy
birtokba vehessük ezt a létesítményt.
Az óvodában ugyanis nem áll rendelkezésre tornaszoba, így a testnevelési programok számára is kiváló helyszínül szolgálhat majd a pálya. Mint
fogalmazott, ez egy szép születésnapi
ajándék a 40 éve működő Piros Óvoda számára.
Dr. Molnár Andrea, az Ovi-foci Alapítvány elnöke köszöntőjében
örömének adott hangot, hogy ez már
Dunakeszin a harmadik átadott ovifoci pálya, országosan pedig már több
mint 130 pálya átadására került sor
eddig. Mint megtudtuk, az eddig el-

kapcsolódva vehetik birtokukba ezt a
pályát a gyerekek. Köszönet az óvoda
vezetésének és dolgozóinak a segítségért – fogalmazott rövid köszöntőjében a város polgármestere
A nemzeti színű szalag átvágása után a kis ovisok – mint azt az
Ovi-Foci Alapítvány szlogenje büszkén üzeni – megtették az első „Nagy
lépés(t) kis cipőben” a sikerhez vezető úton mind a Játszóház Óvodában,
mind pedig a Piros Óvodában.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A Kinizsiből a világbajnokságra
Újabb örömteli hírt kaptunk a Dunakeszi sportvilágából:
Veres Juca, a Dunakeszi Kinizsi korfball szakosztályának
játékosa bekerült a felnőtt válogatott keretébe, és ott
lesz Belgiumban, a világbajnokságon. Az alábbiakban a
Jucával készített interjúnkat olvashatják.
- Mikor tudtad meg, hogy
tagja vagy az utazó keretnek?
- Augusztusban derült ki,
hogy játszhatok a legrangosabb
korfballos eseményen. Nagyon örülök, mert egyre több
korfball játékos van Magyarországon, így egyre nehezebb
bekerülni a csapatba. Ráadásul
jönnek a tehetséges fiatalok,
többek között a Kinizsiből is,
akik szintén azon dolgoznak,
hogy kiszorítsanak. Remélem,
ez hamarosan sikerül is nekik,
de most még szeretném megmutatni a világnak, mit tud
egy dunakeszi korfballos.
Alex Elewaut, a válogatott belga szövetségi kapitánya 16 játékost, 8 nőt és 8 férfit választott ki (a korfball ugyanis vegyes
labdajáték), 6 klubból. Örülök,
hogy sikerült közéjük kerülnöm.
- Mikor lesz a VB?
- Október 30-án játsszuk az
első meccsünket, a döntőre pedig november 8-án kerül sor,
Antwerpenben.
- Milyen esélyekkel indultok?
- A miénk a legnehezebb csoport, a címvédő Hollandiával,
valamint Németországgal és
Csehországgal kerültünk ös�sze. Emiatt reálisan a 9-10. hely
környékére várom magunkat a
16 csapatos mezőnyben.
- Mit vársz magadtól?
- A szeptemberi BEK-selejtezőn sikerült megszereznem
a női gólkirálynői címet, ezért
a VB-n is szeretném meccsenként 5-6 góllal szomorítani az

A győri Masters Négytusa
Európa-bajnokságon egy arany-,
és egy ezüstérmet szerzett a Dunakeszin
élő Novákné Cseszregi Henriett

„A lányaim
eredményei motiváltak!”

Veres Juca

ellenfeleket, és emellett szeretnék sok gólpasszt is kiosztani a
csapattársaimnak.
- Sokan szurkolnak majd neked Dunakeszin?
- Hál’istennek igen. A Kinizsi korfball szakosztályában már 40 igazolt játékosunk
van, és egyre bővülünk, emellett az iskolákban is rengetegen
korfballoznak. Sok aranyos támogató üzenetet kapok a fiataljainktól. Pont ezért szeretnék jól és fair módon játszani:
tudom, hogy nem csak magamért és Magyarországért játszom, de egyben példaképe is
lehetek a fiataloknak.
- Hol követhet, aki kíváncsi
az eredményeidre?
- A felkészülés híreit és a
VB beszámolókat a www.
facebook.com/improve.with.
juca címen teszem közzé.
- Köszönjük, és sok sikert a
VB-n!
- Én is köszönöm, és hajrá
Magyarország, hajrá dunakeszi korfball! :)
Nagy Bandor

Noha szinte világ életében sportolt, csak nemrég kezdett
négytusázni, ám máris Európa legjobbja lett a 30+ korosztályban. Novákné Cseszregi Henriett a siker ellenére
inkább úszóként folytatná sportkarrierjét, persze nem
zárja ki, ha a lehetőségei megengedik, akkor elindul a
négytusa világversenyein.

E

gy biztos, a sporttal örök
barátságot kötött. Gyermekkorában versenyszerűen úszott, aztán úgy tíz
esztendővel ezelőtt eldöntötte, a szeniorok között visszatér a medencék világába. Hogy
jó döntést hozott, tán jól mutatja, hogy 200 méteres pillangón és mellen ő a korosztályos
csúcstartó. Miután egyre több
futóversenyen indult el és ért
el egyre szebb eredményeket –
például legutóbb a Fut a Keszin
az 5 kilométeres női versenyben 8. lett, míg korosztályában
első –, így nem sokan lepődtek
meg legközelebbi ismerősei közül, hogy a fenti két sportágat
újabb kettővel egészítette ki.
„Mindkét lányom öttusázóként kezdte, a nagyobbik, Eszter már a felnőttek között lett
bajnoki bronzérmes, míg a kicsi, Réka a vívásra váltott. Ők
adták számomra meg a lökést,
hiszen elkezdtem egy amatőr
vívóklubba járni, ahol megtanultam az alapokat, míg a lövészetet otthon, magamtól tanultam meg, miután kaptam egy
lőállást, a fegyvert pedig Esztitől örököltem meg” – mesélte Henriett.
Ám ebből még nem lett volna
négytusa, de a gyerekek valamelyik öttusa versenyén a szülők kitalálták, mi lenne, ha ők
is versenyeznének. Előbb jött a
medence és az úszás, majd a futás, a végén már négytusában –
lövészet, futás, úszás, vívás –
vetélkedtek.
„Nagyon örülök, hogy a győri Európa-bajnokságon egyéniben aranyat, míg csapatban ezüstöt nyertem. Beval-

Novákné
Cseszregi Henriett

lom őszintén, azért indultam el
a kontinensviadalon, mert nagyon motivált, hogy a lányaim után, akik kanikross-ban
– kutyával futás – már szereztek Eb-érmet, én is felállhassak
egy Európa-bajnoki dobogóra”
– árulta el az immár Európabajnok négytusázó.
Hogy lesz-e folytatása ennek
a nagy sikernek? Nos, ezt még
maga Henriett sem tudja.
„Az biztos, hogy elsősorban az úszásra koncentrálok,
ott is szeretnék hasonló eredményt elérni. De ha belefér az
időmbe, ráadásul földrajzilag
sincs messze a helyszín, akkor
nincs kizárva, hogy elinduljak
a négytusa világ-, és Európabajnokságán jövőre” – jelentette ki a kétgyermekes anyuka.
-MolnárDunakeszi Polgár 27

OLIMPIKONJAINK KÖSZÖNTÉSE
A világ számos országából - többek között az USA-ból, Mozambikból, Horvátországból, Németországból, Szlovéniából, Moldáviából, Hollandiából - közel háromezer fiatal vett részt az olaszországi Regio Emilia városában rendezett
Tricolor Olimpián.

A

Kiss Gyuri bácsi

18 év alatti fiatalok
világméretű sportvetélkedéséről Dunakeszi olimpikonjai
két aranyéremmel, négy ezüst,
és három bronzéremmel tértek
haza augusztusban – mint arról
szeptemberben beszámolt a Dunakeszi Polgár.
Ezúttal arról adunk örömmel hírt, hogy Dunakeszi első,
szeptember 19-én tartott nagyszabású Sportválasztó rendezvénye kedves ünnepséggel indult a Magyarság Sporttelepen,
ahol az egész napos eseménysor
nyitányaként Dióssi Csaba polgármester és Seltenreich József
sportigazgató ünnepélyesen köszöntötte a Tricolor Olimpián elismerésre méltóan szereplő fiatalokat, és felkészítő tanáraikat,
edzőiket.
Seltenreich József sportigazgató olimpikonjaink mellett kedves
szavakkal méltatta Dunakeszi
egyik, hanem a legidősebb sportolóját, a kiváló maratonistát, a
81. születésnapját októberben
ünneplő Kiss Györgyöt, aki a fi-
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ataloknak példát mutató aktivitással és eredményességgel sportol hosszú évtizedek óta. Gyuri
bácsi – akit óriási tapssal köszöntöttek – elmondta, hogy 1955 óta
fut rendszeresen, 1958-tól indul
a maratoni versenyeken. Jó tanácsként javasolta, hogy mindenki állóképességének megfelelő távokat fusson, sportoljon. –
A lényeg, hogy rendszeresen mozogjatok, sportoljatok, amit csak
fokozatosan szabad csinálni –
mondta a szépkorú sportember,
aki reggeli sétaként Alsóról begyalogol Újpestre, ahonnan egy
Metropol újsággal tér vissza,
amit már nyolckor átad a Városházán Seltenreich József sportigazgatónak.
A helyi sportikon beszédét követően emelkedett hangulatban
szólították név szerint a hatalmas színpadra a Tricolor Olimpián szereplő fiatalokat és vezetőiket. Az olimpikonok példaértékű sporteredményeit, és emberi helytállását Seltenreich József
méltatta, aki Dióssi Csaba polgármesterrel együtt oklevéllel
és ajándékcsomaggal köszöntötte meg, hogy öregbítették Dunakeszi jó hírét a rangos világversenyén.
A közös fotó elkészítése után
kíváncsi voltam, milyen élményt
jelentett fiataljaink számára,
hogy egy OLIMPIA résztvevői
lehettek. Örömmel hallottam,
hogy életre szóló élményként élték meg a világméretű sportverseny minden pillanatát. Igaz ez
akkor is, ha - mint tudjuk és ők is
elmondták – a Tricolor Olimpia
nem mérhető a földkerekség leg-

Az olimpikonok köszöntése

nagyobb sportrendezvényéhez,
a nyári olimpiai játékokhoz. De
mégis sokakat nagyon is megérintett az olimpia szellemisége. Csodálatos élmény volt több
ezer társukkal együtt - egyetlen
magyar csapat tagjaként - olimpikonként felvonulni a látványos
megnyitó ünnepségen Regio
Emilia történelmi főterén.
- Nagyon tetszett a megnyitó ünnepség. Egy kicsit azt éreztem, mint azok a sportolók érezhetnek, amikor a nyári olimpia
játékok megnyitóján örömmel,
táncolva vonulnak, akiket a tv
előtt mindig csodálattal nézünk
– mesélte élményét Orosz Dániel. – Jó volt az egész olimpia, melyen futsal csapatunk úgy végzett a második helyen, hogy számunkra szokatlan, műfüves pályán játszottuk mérkőzéseinket
– folytatta a beszámolót a fiatal
játékos, aki a nagy nemzetközi kavalkádból szép emlékként
őrzi a mozambiki fiatalokkal kö-

tött barátságot, a közös fotózást,
ajándékozást. – Jó érzés, hogy
büszkék ránk a város vezetői, a
polgármester úr is gratulált az
ezüstérmünkhöz – mondta boldogan.
A csapat egyik felnőtt kísérője volt, Sóvári Anikó, akinek fia,
Benedek az ezüstérmes futsal
csapat tagja. – Dunakeszi polgárként, édesanyaként egyaránt
büszke vagyok fiataljaink olimpiai szereplésére, és példaértékű
viselkedésére, amivel kivívták
a rendezők elismerését is. Sportolóink nagyon megérdemelték,
és igazán szép gesztusként élik
meg, hogy iskoláink többsége a
tanévnyitón, és most a polgármester úrék köszöntötték őket,
akik – elfogultság nélkül mondom – egy világversenyen öregbítették Dunakeszi jó hírnevét
– fogalmazott büszkeséggel a
hangjában Sóvári Anikó.
Vetési Imre
Fotó: Simonffy Norbert
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Szabadtéri fitnesz pálya épült Sportválasztó Dunakeszin
Dióssi Csaba polgármester és Seltenreich József sportigazgató, a szeptember 19-ei Sportválasztó rendezvény
megnyitójaként, ünnepélyesen avatták fel a szabadtéri fitnesz pályát a folyamatosan megújuló Magyarság
Sporttelepen.

Két profi edző, Radányi Norbert (jobbról)
és Takács Zoltán mutatta be
a sportszerek szakszerű használatát

A

BMX
sportcentrum
mellett épített fitnesz
pályát és az eszközökön kivitelezhető gyakorlatokat két profi sportoló, Radányi
Norbert, a BARtendaz Hungary alapítója és sporttársa, Takács Zoltán mutatta be. A saját
testsúlyos gyakorlatokat – mint
minden sportot – bemelegítéssel célszerű kezdeni – hangzott
el. Radányi Norbert kiemelte: a sporteszközöket minden
korosztály használhatja, ám az
első időszakban ajánlott profi
szakemberek tanácsait ki kérni. – Sajnos nem csak az éltesebb korú felnőttek, de nagyon
sok fiatal sem rendelkezik alapvető mozgás készséggel, amit a
fitnesz eszközökön végzett gyakorlatok segítségével korrigálhatnak. Örökigazság, hogy a
rendszeres sportolás kiváló fizikai kondíciót, jó közérzetet biztosít. Kicsiknek és nagyoknak
egyaránt ajánlom, hogy gyak-

ran vegyék igénybe ezt a jól felszerelt fitnesz pályát – mondta
a profi szakedző, Radányi Norbert, akinek jótanácsát sokan
rögtön meg is fogadták.
- Korábban a Balaton mellett, és nemrég a Katonadombon már kipróbálta a kislányom, aki rendkívül mozgékony – mondta egy fiatal édesanya, aki gyermekével az elsők
között ismerkedett testközelből az új fitnesz pálya sportszereivel. – Nálunk az egész
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A folyamatosan megújuló, megszépülő „Magyi” pályáit 23 sportág
versenyzői és edzői lepték el, akik
látványos bemutatókkal, szakszerű tanácsokkal igyekeztek népszerűsíteni sportágukat.
Megkapóan szép kép tárulkozott a szemlélődő elé, mindenhol
sportoló fiatalokat láthatott, akik
kifinomult mozdulatait érdeklődéssel figyelték a sportágválasztás
előtt álló gyerekek és az őket elkísérő szülők.
Horváth Andrea férjével kisfiukat a labdarúgók bemutatkozó
edzésére hozta el, mert – mint fo-

gét, ha az iskolák számára be tudnák tanítási napnak, és minden
tanuló részt venne a sportprogramokban. Ha okosan, jól előkészítetten szerveznék meg, akkor a
diákok számára nem tűnne „kötelező” sportrendezvénynek, aminek
életre hívását nagyon jó elképzelésnek tartanék – mondta az edző, aki
örömmel tapasztalja, hogy a női
válogatott sikereinek köszönhetően újra népszerű a röplabda.
- Az Önkormányzat és a Sportigazgatóság közös törekvése, hogy
az alsó tagozatos diákokkal megismertessük és megszerettessük a

Egy látványos bemutató a sok közül

Az fitnesz pálya ünnepélyes
avatásának pillanata

Korán kell kezdeni...

A Magyarság Sportpályán több százan vettek részt azon a
rendhagyó sporteseményen, melyet szeptember 19-én azzal a
határozott céllal rendezett a Dunakeszi Sportigazgatóság,
hogy a sportegyesületek, a városban működő fitnesz- és szabadidős klubok bemutathassák a településen élő fiatal és idősebb korosztály tagjai számára az általuk kínált sportolási
lehetőségeket.

család rendszeresen sportol,
tornázunk, biciklizünk. Már
csak ezért is tartom kiváló ötletnek, hogy a D Ordass Lajos
parkban, és a Duna-parti Katonadombon lévő kisebb pályák után a Magyarság Sportpályán megnyitották ezt a
minden igényt kielégítő fitnesz
pályát – hangzott az elismerés.
V. I.
Fotó: KesziPress

galmazott – „a gyerkőc” nagyon
érdeklődik a sportág iránt. – Bár
a férjem kosárlabdázott, ám nagy
focidrukker, ami „átragadt” kisfiúnkra is. Örülünk a sportválasztónak, mert így jobban „bele látunk”
a sportág életébe, találkozhatunk
az edzőkkel, akikkel véleményt
cserélhetünk. Jónak tartom, hogy
folyamatosan bővülnek a sportolási lehetőségek városunkban, de az
uszoda nagyon hiányzik – fejtette
ki véleményét a fiatal édesanya.
Oláhné Szűcs Katalin a Kőrösi
iskolában a diákok röplabda edzéseit irányítja, akikkel különböző
bajnokságokban, diákolimpiákon
indulnak, tornákon szerepelnek.
A szakedző szerint minden sportág számára jó „merítési” lehetőség a Sportválasztó, ám azt sajnálja, hogy első alkalommal a vártnál
kevesebb olyan szülő és sportolni
vágyó fiatal jött ki a rendezvényre,
akit még nem „fertőzött” a sportolás igénye. – Szerintem nagyban
növelné a Sportválasztó jelentősé-

klasszikus sportágakat. A tenisz,
az úszás, és a judo oktatása során
szerzett gyakorlati tapasztalatokat felhasználva most a korcsolya,
majd a futsal és a kézilabda következik. Az ökölvívó szakosztályban
is várják a fiatalokat a Vasút utcai
edzőteremben. Minden jel szerint
a ritmikus sportgimnasztika is „talajt fog” Dunakeszin. Intenzíven
dolgozom, hogy a vívás is választható sportág legyen városunkban.
Természetesen - mint az fitnesz pálya avatásakor is elhangzott - a fiatalok mellett az idősebb, ritkábban sportoló, ám egészségük megőrzését fontosnak tartó lakótársaink számára is igyekszünk széles
körű sportolási lehetőséget biztosítani – hangsúlyozta a rendezvény
végén Seltenreich József, aki reméli,
hogy az első alkalommal megrendezett Sportválasztó sokakban kelte fel a sportolás, a rendszeres mozgás iránti vágyat.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Rév Festék Kisáruház
• Elege van az egy
év után a felületről
lefolyó "gazdaságos"
lazúrokból?
• Kültéri faszerkezeteit
valóban tartós,
UV védelemmel is
ellátott bevonattal
kívánja óvni?

A megoldás:

