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Okos Tanteremben Okosodó Gyerekek!
Október 10-én avatták föl a fóti Fáy András Általános Iskolában a megye
második okos tantermét, amely a Samsung Smart rendszerben működik.
A megnyitót követően két, ezt az új rendszert használó tanóra bemutatóján láthattuk, milyen játékosan, érdekesen mélyítették el kémiai- és angol nyelvi tudásukat a gyerekek az okostábla és a tabletek használatával.

Tavaly 160 ezren utaztak kisvasúton a Börzsönyben, idén ennél is több lehet
a turista; ezért is döntött úgy a kormány, hogy két és fél milliárd forintból
fejleszti a vonatokat és a pályát is – jelentette be Rétvári Bence parlamenti államtitkár, a KDNP alelnöke a több mint 100 éves nagybörzsönyi kisvasút újraindításának 15. évfordulóján. Az ünnepségen beszédet mondott Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője, a KDNP frakcióvezetője is.
mányhatározatot, amely a Börzsönyben a kisvasút fejlesztésre, elsősorban kemencei kisvasútnak a fejlesztésére többlet forrásokat biztosít – mondta a kereszténydemokrata politikus.

...
Idén még két hétvégén
utazhatnak a kisvasúton

Rétvári Bence parlamenti államtitkár,
a KDNP alelnöke beszél a több mint 100 éves nagybörzsönyi
kisvasút újraindításának 15. évfordulóján. (Fotó: Váli Miklós)

A

kormány támogatása elsősorban a
kemencei vonalon
tudja bővíteni a kisvasutaknak a forgalmát, meghosszabbítani a pályát, új szerelvényeket, új vonatokat vásá-

rolni, korszerűsíteni az itteni
szolgáltatásnak a színvonalát –
mondta Rétvári Bence.
Az a célunk, hogy minél több
ember tudjon a Börzsönybe bejutni és erre a kormány idén
nyáron el is fogadta azt a kor-

Felhívjuk figyelmüket, hogy
a 2016-ban átadott új kisvasúti szakasz (Márianosztra Nagyírtás) összeköttetést biztosít a Börzsöny Kisvasút (Szob
- Márianosztra) és a Nagybörzsönyi Erdei Vasút (Nagyírtás
- Nagybörzsöny) között, de az
eltérő tulajdoni és üzemeltetői
viszonyok miatt jelenleg három szakaszban üzemel a Szob
és Nagybörzsöny között húzódó kisvasúti vonal, amelynek
keretében Márianosztrán és
Nagyirtáson csak átszállással
juthatnak el a vonal egyik végpontjából a másik végpontjáig,
illetve ebből adódóan a díjszabás is három szakaszra bontódik, melyeket megtalál az adott
vasút díjszabásánál!
Természetesen
szervezés
alatt áll az átszállások megszüntetése, de addig is az üzemeltetők szíves türelmüket és
megértésüket kérik!
Ezeken a vonalakon március 15. és október 31. között van
vonatközlekedés szombat, vasárnap és ünnepnapokon!
Illetve június 1. és augusztus 31. között pénteken, szombaton, vasárnap és ünnepnap
közlekednek a vonatok!
forrás:
borzsonyikisvasutak.
bloglap.hu

T

Az első "okos óra" a fóti iskolában

uzson Bence országgyűlési képviselő a
megnyitón kiemelte többek közt, hogy
Magyarországon és a világban ma már
más folyamat zajlik, mint az elmúlt 20
évben. A világgazdaság digitális gazdasággá válik. Amelyik ország ezt nem veszi tudomásul, az
lemarad. A digitális tudás megszerzését pedig
már az iskolában célszerű elkezdeni. Ezért indítottunk el Magyarországon egy stratégiát, aminek a lényege az, hogy minden gyerek, aki kikerül az iskolapadból, birtokolja a digitális tudást,
és legyenek meg azok a képességei, amelyekkel
a jövő munkahelyén érvényesülni tud majd. hangsúlyozta a képviselő, majd hozzátette: Ehhez persze képeznünk kell a tanárainkat is, hogy
a digitális tudás átadásának művészetét megtanulhassák
Az iskola, illetve a tankerület közel 7 millió
Ft-ot költött erre a projektre.
Az intézmény nevelő-testületéből eddig 15
fő vett részt a használathoz szükséges speciális
képzésen.
Tuzson Bence beszédében köszönetet mondott
az iskolának és a Tankerületnek, hogy felvállalták
ezt a programot. Azt remélem, hogy ezen az úton
tovább tudunk menni, s egyre több ilyen terem

lesz az országban. Számítunk a Samsung gyárra,
hogy az együttműködésükkel a választókerület
több településén is mihamarabb elterjedhessen ez
a rendszer”- mondta a képviselő.
Kakukk Zsolt igazgató megnyitó beszédében úgy jellemezte ezt a fejlesztést, hogy az
iskola megtette az első lépést a kréta korból
a digitális korba. Azaz, kezdjük utolérni a
tanulókat, akik már szinte a születésük óta a
digitális világban élnek. A mai gyerekek teljesen természetes módon használják ezeket
az eszközöket, amikhez sok felnőtt csak félve és bizonytalanul mer nyúlni.
„Álmodtunk egy nagyot és létre hoztuk ezt
a Samsung Smart okostermet, Köszönjük a
Tankerületnek és Eich László igazgató úrnak, hogy az iskola költségkeretével szabadon gazdálkodhatunk, s így módunk nyílt
ezt a jövőbe mutató fejlesztést megvalósítani” - mondta igazgató úr.
Windhager Károly
Fotó: Ligeti Edina
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Új iskola építését tervezik Gödön
Göd lakossága már meghaladta a húszezer főt. A városban jelenleg három általános iskolában tanulhatnak a diákok, akik számára az évek múlásával egyre szűkösebb lesz
a férőhely, ami szinte „természetes”, hiszen a Dunakanyar egyik legvonzóbb településén az utóbbi években jelentősen megnőtt az iskoláskorú fiatalok létszáma. Az örömteli létszámbővülés azonban állandó feladatot jelent a KLIK és a képviselő-testület számára, hogy ki tudják szolgálni a folyamatosan növekvő igényeket. A városi önkormányzat
a KLIK-kel és a kormánnyal együttműködve egy 24 tantermes iskola építésével szeretné
megoldani a feszítő kérdést. A lehetőségekről és a részletekről Markó József polgármestert kérdeztük.

- Polgármester úr, javaslom, hogy
kezdjük beszélgetésünket a jelenlegi helyzet bemutatásával. Jelenleg
hány fő a városban élő általános iskolai tanköteles gyermek? Közülük
hányan járnak a Gödön működő iskolákba?
- Közel 1900 iskolás korú gyermek
jár a gödi iskolákba, melyekből a két
nagyobb iskola működtetése a KLIK
és az önkormányzat közös feladata, a
kisebb Búzaszem iskola pedig egyházi fenntartású.
- A létszámok tükrében hogyan ítéli meg az iskolákban a diákok és tanárok jelenlegi körülményeit, ele-

gendő-e a rendelkezésre álló tantermek és kiegészítő létesítmények száma, mérete?
- Mindkét iskolánkban szűkösek
a lehetőségek. Kevés olyan tanterem
van, amely méretében megfelelő, számos kisméretű teremben tanítanak
pedagógusaink. Különösen a Németh
László iskolában nehéz a helyzet. Itt
jelenleg folyamatban van egy energetikai korszerűsítés, amely november
30-ig befejeződik. Tervezési szakaszban van egy már elhatározott, új épületszárnyban megvalósuló kilenc tantermes bővítés, melynek kapcsán az
alkalmatlan helyiségek kiváltásra kerülhetnek és az ideiglenes „forfa” épület is lebontásra kerülhet. Ezzel a bővítéssel a gyermeklétszám azonban nem
nőhet, csak az elhelyezés válik szabályosabbá. Ez egy minőségi fejlesztés.
A bővítés mellett is, a két iskolánkból most azonnal közel 20 osztályt lehetne az új épületben elhelyezni az
optimális körülmények megteremtése érdekében.
A város szerkezetéből adódóan és a növekvő iskolai férőhely
igényeket generáló új lakóterületek közelében célszerű egy új iskola megépítése. A számítások egy 24
tantermes iskola megépítését támasztják alá, melyhez meghatározó támogatást kaptunk a KLIK-től,
Forrás: godifidesz.hu

és az országgyűlési képviselőnk közbenjárása révén a kormánytól. Információink szerint az anyagi háttér
biztosítása jó úton halad.
- A demográfiai adatokból, a folyamatban levő ingatlanfejlesztésekből milyen trendre lehet következtetni?
- Az új iskola a jelenlegi állapotban
és a következő pár évben fellépő igényeket várhatóan kielégíti majd, de
hosszabb távon további bővítésre lesz
szükség, melyre az új iskola tervezésénél is gondolni kell.
- Noha ma már az iskolák működtetői és fenntartói jogát az állam gyakorolja a Tankerületek közreműködésével, a város képviselő-testülete
mégis rendkívüli ülésen is foglalkozott a kérdéssel. Mi volt az előterjesztés tartalmának a lényege?
- Az építéshez az önkormányzatnak kell telket biztosítania. Mivel nem
szerettük volna, hogy az építést bármilyen körülmény késleltethesse, így
az egyetlen, a célnak kiválóan megfelelő beépíthető telkünket, a 025/5 ingatlant ajánlottuk fel. Ez volt az előterjesztés, melyet a testület rendkívüli
ülésén egyhangúan támogatott.
(Vetési)

Október 23. - 1956 falusi
eseményei a Szentendrei
Skanzenben
Az ötvenes évek mindennapjai és '56 falusi eseményei elevenednek meg a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban az
október 23-i hétvégén - közölte a múzeum hétfőn az MTI-vel.

A

szabadtéri múzeum írásos tájékoztatása szerint ünnepi
programjuk keretében október 21. és 23. között a látogatók megismerhetik, hogyan éltek a falusi emberek a forradalom idején. A látogatók valós eseményeken alapuló történelmi játék részesei lehetnek, élő helyszíneken, korabeli ruhákba öltözött
színészek játéka kelti életre a múltat.
Egyes portákon az adott falu történetéhez kapcsolódnak a jelenetek és a látogatók átélhetik, mit érzékelt a vidék
lakossága az 1956-os forradalom eseményeiből.
A faddi portán teherautón gyűjtenek élelmiszert és ruhát ballonkabátos férfiak és nők a budapesti forradalmároknak. Ásványrárón Mátyus Erzsébet halála rázza fel a falut.
A levert forradalom után a kisalföldi
Jánossomorján keresztül egy szál bő-

rönddel özönlenek a határ felé a menekülő forradalmárok és a nyugati
jobb életben reménykedők.
A látogatók bányászdalokat és
munkásindulókat hallhatnak, feketefehér filmhíradó számol be a legfrissebb eseményekről. A rádióban tüntetésekről beszélnek és közben a közönség bepillantást nyerhet a nélkülözéssel teli mindennapokba. Megismerkedhetnek az ötvenes évek takarékos
konyhájával, rongybabát készíthetnek, diafilmen nézhetik az ötveneshatvanas évek meséit, társasjátékozhatnak, golyózhatnak és snúrozhatnak. Tematikus tárlatvezetések pedig
a második világháború utáni társadalmi folyamatokkal ismertetik meg
az érdeklődőket - olvasható a múzeum közleményében.
Fotó: Skanzen.hu
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Kaland és sport minden
Újra Családbarát
mennyiségben az Invitelnél
munkahely lett
Vác Város Önkormányzata
Idén harmadik alkalommal érdemelte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának Családbarát elismerését a váci önkormányzat. Az intézmény családi programokkal, nevelési tanácsokkal, rugalmas időbeosztással is segíti munkavállalóit. A kedvezmények évről évre bővülnek, így a munka-magánélet összhang
biztosítására is egyre több lehetőséget nyújt Vác Város Önkormányzata. A pályázatnak köszönhetően újabb könnyítések bevezetésére lesz lehetőség.
2017-ben immár hetedik alkalommal hirdette meg
az Emberi Erőforrások Minisztériuma „A Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című pályázatot.
Az elismerést idén 45 szervezet, intézmény, illetve cég képviselői kapták, köztük hét önkormányzat. Vác Város Önkormányzata nevében Deákné
dr. Szarka Anita (képünkün), Vác város jegyzője
és Mohácsiné Dim Rita az Intézményfelügyeleti és
Humán Osztály vezetője vették át a díjat Budapesten. Az önkormányzat jogosulttá vált a Családbarát
munkahely cím használatára, emellett 1.000.000 forint támogatást is elnyert. Az intézmény eddigi törekvéseit és a jövőbeli terveit is díjazta a zsűri.
Az elmúlt évek nyertes pályázatának köszönhetően legutóbb például a dolgozók gyermekei megismerhették szüleik munkáját – számolt be az önkormányzat hivatalos hírportálja.
A jövőbeli tervek között szerepel a rugalmas
munkaszervezés bevezetése, amely a kisgyermekes anyukáknak biztosítana lehetőséget a későbbi munkakezdésre, a nyugodt és kiegyensúlyozott
munkavégzés érdekében.
Az önkormányzat iskolakezdési támogatással
illetve strandbérlettel szeretné támogatni a dolgozókat. A támogatás célja nem csak a tanévkezdés
könnyítése, hanem az is, hogy a családok a munkaidőn kívüli időszakot, a szabadságot is tartalmasan tölthessék el.
A Húsvét utáni kedden és a Pünkösd hétfő utáni napon az önkormányzat rendkívüli fizetett szabadságot biztosít mind az anyák és az apák részére.

A gyermekek táboroztatásának részvételi díjából 20 ezer forintot átvállal az önkormányzat.
A kamasz gyerekeket nevelő szülők képzéseken
illetve lelki támaszt nyújtó előadásokon vehetnek
részt.
A Mikulás nap alkalmából a kisgyermekek (14
éves korig) ajándékcsomagot kapnak, és színházi
előadáson vehetnek részt.
A középiskolásokra is több figyelem jut: a tanórák keretében drogprevenciós előadások is lesznek a megválasztott diákpolgármester javaslatára.
A pályázatban szereplő feltételeket az intézmény
egy éven keresztül biztosítja.
A minisztérium egyszerre értékelte a munkahelyek már létező és tervezett családbarát intézkedéseit, azokat a törekvéseket, amelyek a munkát és a magánéletet segítik egyensúlyban tartani. Kiemelten támogatták az olyan gyakorlatokat,
amelyekben a gyermeket váró vagy kisgyermeket
nevelő nők mellett az apákra is gondoltak.

November 1-től elérhető lesz az Invitel ügyfelei számára a Discovery
Networks négy legnépszerűbb csatornája. A két cég közötti megállapodásnak köszönhetően a következő hónaptól az Invitel IPTV és Digitális Kábeltévé platformjain a Családi és Családi HD csomagokba is bekerül az
Eurosport 1, az Eurosport 2, a Discovery Channel és a TLC. A bővítésnek az
ismeretterjesztő és a kaland-reality műsorok nézői mellett a sportrajongók örülhetnek a legjobban, hiszen a szolgáltató kínálatában mostantól
a Magyarországon elérhető összes jelentős sport csatornát megtalálják.

A

z Eurosport a legnagyobb televíziós sportcsatorna-hálózat Európában. Az Eurosport 1 évi közel 120 különböző sporteseményt sugároz, az Eurosport 2
pedig mindezek mellé még több
élő közvetítést kínál. A nézők
megtekinthetik a német Bundesliga labdarúgó mérkőzéseit,
de a WTCC rajongókra is odafigyel a csatorna, ahol Michelisz
Norbert, magyar túraautó-pilóta
minden fontos manővere követhető lesz. Novemberben emellett
kezdetét veszi a télisport-szezon,
amelynek izgalmas versenyei vezetik fel a 2018-as téli olimpiát.
A Discovery Channel prémium minőségű non-fiction műsorok keretében szórakoztató,
informatív módon mutatja be
a minket körülvevő világ nagyszerűségét és a benne rejlő lehetőségeket. A csatornán olyan
népszerű sorozatok lesznek láthatók, mint a 14 év után megújult Állítólag... mítoszirtókat keresünk! vagy az Ed Stafford: hátrahagyva, melynek főszereplője
azt a feladatot kapja, hogy egyetlen kamerával a kezében 10 nap
alatt keveredjen ki a vadonból.
Idén ősszel néhány klasszikus is

visszatér, például a Hogyan készült, vagy a klasszikus autókat
átalakító és értékesítő páros, az
Autókereskedők.
A TLC exkluzív kínálatában
mindenki találhat az egyéniségének megfelelő műsort. Követhetjük például a Tortakirályt, amely egy világhírre törő
cukrász fantasztikus alkotásait és mindennapjait mutatja be,
a Hajkirálynőkben pedig megismerhetjük Christina Oliva életét, aki a semmiből építette fel
családi vállalkozását. Emellett
az új műsorok között érkezik

egy fiatal házaspár otthonkeresési projektjéről szóló sorozat, az
Álmaim első otthona is.
A négy csatorna november
1-től érhető el az Invitel IPTV és
Digitális Kábeltévé platformjain a cég Családi és Családi HD
csomagjaiban. Akik pedig szeretik részletekben gazdag, nagy
felbontású képminőségben nyomon követni a kedvenc műsoraikat, azoknak jó hír, hogy 2018.
január 1-től az Eurosport 1 HD
és az Eurosport 2 HD csatorna
is megtalálható lesz a távközlési
cég kínálatában.

Bursa Hungarica Pályázati kiírás

V

ác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Figyelem! A pályázat beadási határideje: 2017. november 07.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél
elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind
pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica

többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.
Bővebb információ: A pályázat
teljes anyaga a www.vac.hu honlapon a pályázatok címszó alatt megtalálható.
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Befejeződött a Dunakeszi Rendőrkapitányság épületének felújítása
Dunakeszi Város Önkormányzatának jelentős támogatásával befejeződött a Dunakeszi Rendőrkapitányság épületének belső felújítása. Az épület immár kívül-belül teljesen megújult. A rekonstrukciót követően az ünnepélyes átadásra
október 18-án került sor.

E

A kapitányság belső terei is megújultak

löljáróban Szabó Józsefné hivatalvezető
köszöntötte dr.Tuzson
Bencét, a Miniszterelnöki kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkárát, a térség országgyűlési képviselőjét, Dióssi Csabát,
Dunakeszi város polgármesterét, Erdész Zoltánt, Dunakeszi
alpolgármesterét, Imre Zsoltot,
a Pest megyei Kormányhiva-

tal Dunakeszi Járási Hivatalának vezetőjét, dr. Németh Gyula rendőr ezredest, Pest megye
Rendőrfőkapitányának
gazdasági helyettesét, Tóth Csaba rendőr ezredest, a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjét, valamint a szomszédos kapitányságok vezetőit.
Beszédében Dióssi Csaba arról szólt, hogy egy település fejlődéséhez a szükséges anyagi

források megléte mellett nélkülözhetetlen az összefogás. Ennek eredménye volt számos intézmény létesítése, felújítása, az
állam és az önkormányzat ös�szefogásával a kapitányság épületének korszerűsítése. Köszönetet mondott Tóth Csaba rendőr
ezredesnek, aki egyik fő motorja volt ennek a folyamatnak, valamint azoknak, akik hozzájárultak, hogy az anyagi források a
rendőrségen legyenek elkülönítve s nem utolsó sorban az Önkormányzatnak azért, hogy hozzájárult ehhez a munkához.
Dr. Németh Gyula rendőr ezredes elismeréssel beszélt Dunakeszi Önkormányzatáról, kiemelve, hogy a testület évek óta
jelentős mértékben támogatja a
kapitányság működési feltételeinek a biztosítását. A közbiztonság alakulásáról szólva elmondta, hogy 2010-11 óta jelentősen
csökkent az elkövetett bűncselekmények száma s a felderítési
mutató jóval meghaladja az ötven százalékot. A rendőrkapitányság épületével kapcsolatban
kiemelte, hogy ez a megye legnagyobb, 240 férőhelyes rendőrségi
szállója. S ahhoz, hogy megtartsák a rendőri állományt, méltó
körülményeket kell teremteni.
Ez most megvalósult. Bejelentette, hogy dr. Mihály István rendőr dandártábornok, Pest megye

rendőrfőkapitánya egy új, Suzuki Vitara típusú szolgálati járművet adott a kapitányságnak.
Ünnepi beszédében Tuzson
Bence hangsúlyozta, hogy a régióban garantálható a biztonság, az viszont nagymértékben
köszönhető a Dunakeszi Rendőrkapitányságnak. A bűncselekmények száma Dunakeszi környékén 2012 óta egyharmadára
esett vissza, és a felderítési arány
a négyszeresére nőtt. Elmondta, hogy Göd az a város, amelyik kategóriájában az országban a legbiztonságosabb település. Ezt az értéket meg kell őrizni azért is, mert Magyarország a
világ tizenöt legbiztonságosabb
országainak egyike. Ha 2010től számítjuk, akkor hatvan százalékkal emelkedett a rendőrség
költségvetése, a jövő évben is 22
milliárddal fog nőni. Ebben az
évben a kormány 15 milliárd forint értékben gépkocsikat vásárol a rendőrség számára, ebből
387 jármű átadása már megtörtént s ebből kapott egyet a Dunakeszi Rendőrkapitányság. Kitérve a felújításra, elmondta az államtitkár, hogy az épületre 500
millió forintot költöttek annak
érdekében, hogy olyan körülményeket teremtsenek a rendőrök
számára, amelyben jó dolgozni.
Az energetikai felújításnak köszönhetően évente 10 millió fo-

Egy új gépkocsival gazdagodott a rendőrség flottája
rintot takaríthatnak meg s ezt az
összeget a biztonság növelésére lehet majd fordítani. Kiemelte
az összefogás jelentőségét azért
is, mert például Dunakeszi önkormányzata annak ellenére támogatta a felújítást, hogy a kapitányság a környező települések
biztonságát is szolgálja. A kormánynak vannak kötelezettségei a rendőrséggel szemben, s az
eszközök és a létszám fejlesztésén túl, az anyagi megbecsülésre
is oda kell figyelni. 2015 óta első
lépésben átlag 30 százalékkal
emelkedett az illetmény és a jövő
évben is öt százalékos emeléssel
lehet számolni. Nagyon fontos,
hogy az állampolgároknak nem
csupán a biztonsága, hanem a

biztonságérzete is növekedjen.
Van egy határkerítésünk, amelyet a rendőreink védenek, mert
a magyar kormány a legfőbb célnak a magyar biztonság megőrzését tekinti.
Befejezésül Dióssi Csaba elismeréseket adott át a felújítási munkában kiemelkedő tevékenységet végzőknek.
Miközben a vendégek megtekintették a megújult helyiségeket, Szabó Józsefnétől megtudtuk, hogy többek között korszerűsödtek négy emelet irodái, folyosói, kialakításra került négy
apartman, s megújult a bűnügyitechnikai részleg is.
Katona M. István
A szerző felvételei

Az országos TOP 22. helyen a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
A HVG minap megjelent különszámában közölte az ország TOP 100 legjobb gimnáziumának rangsorát, melynek – minden eddigi eredményét túlszárnyalva - a 22.
helyen végzett a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium.
- Nyíri István igazgató úrral és
kollégáimmal együtt mi is örömmel
értesültük a HVG idei eredménylistájáról. Ez a példaértékű eredmény
a diákok és a tantestület közös sikere, amire nagyon büszkék vagyunk,

hiszen az újság minden évben külön
lapszámban közli az ország TOP 100
legjobb középiskolájának rangsorát.
Az iskolákhoz hasonlóan a szülők is
nagyon várják a kiadványt, melyben
a közölt rangsor eligazodást nyújt

számukra és a továbbtanulásra készülő gyermekeiknek, akik a 6-8
osztályos gimnáziumba készülnek
– nyilatkozta Kárpáti Zoltán igazgató-helyettes, az intézményben negyedszázada működő nyolcosztályos képzés ötletgazdája és irányítója a Dunakeszi Polgár városi magazinnak adott interjúban.
- Bizonyára már elemezték a középiskolák rangsorát? Mit „olvastak” ki az eredménylistából?
- Mindig benne voltunk a TOP
100-ban, sőt az utóbbi években az
első ötvenben is. De ekkora sikert
még soha nem értünk el, mint idén.

Óriási dolognak tartjuk, hogy eredményeink alapján az ország 22. helyen jegyzett gimnáziuma vagyunk.
Érdemes tovább elemezni a listát,
amely azt mutatja, ha nem vennék
figyelembe a budapesti gimnáziumokat, akkor a vidéki iskolák rangsorában a 9. helyen végeznénk. Pest
megyében csak a budaörsi gimnázium van előttünk, amely az országos
rangsor 15. helyét foglalja el.
- Milyen szempontok és eredmények alapján áll össze a rangsor?
- A matematikai és szövegértés
kompetenciamérése, a magyar, matematika, és történelem érettségi

eredménye, valamint a nyelvi érettségi és a felvételi eredmények alapján. A most napvilágot látott lista a
2016-os eredményeket vizsgálta. A
HVG különszámának egyik érdekessége, hogy mind a 100 legjobb
gimnáziumról egy oldalas bemutató írást közöl.
- Mi a siker titka; a tehetséges fiatalok többszörös túljelentkezésében rejlő „merítési” lehetőség és a
színvonalas pedagógus teljesítmények közös eredménye?
- Igen, szakmai meggyőződésem,
hogy mindkettő. A nyolcosztályos
képzésünkre ötszörös, a négyosztá-

lyosra pedig több mit négyszeres a
túljelentkezés. Csak a legjobb gyerekek tudnak bekerülni. Ez a nagyon
jó teljesítmény emellett az itt dolgozó kollégák sikere, és annak a feltétel rendszernek az eredménye, melyet korábban a mindenkori önkormányzat biztosított, míg napjainkban pedig a Dunakeszi Tankerület
és jelenlegi önkormányzat biztosít. A
meglévő tárgyi feltételek nélkül nem
érhetnénk el ilyen eredményeket.
A teljes interjú a Dunakeszi Polgár 2017. októberi lapszámában jelent meg, amely megtalálható a
www.dunakanyarregio.hu-n.
A szerk.
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Újabb multifunkciós sportpálya
épül Dunakeszin

Sződliget: útfelújítások állami
és önkormányzati összefogással

A közel negyvenötezres lélekszámú Dunakeszin nagyon sok fiatal, kisgyermekes család él, akik számára az önkormányzat városszerte kulturált, jól felszerelt, a korosztályok igényeinek megfelelő játszótereket épített az elmúlt évek során, melyeket folyamatosan fejleszt, korszerűsít.
Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a lakosság számára biztosítsa az
egészséges életmódhoz és a sportoláshoz szükséges magas színvonalú
feltételeket.

Sződligeten, a Dunakanyar egyik leghangulatosabb településének jelentős
forgalmat bonyolító gyűjtőútjának környezete az elmúlt időszakban munkagépek zajától volt hangos. A félévszádos nagyközség 45 évvel ezelőtt
épített Mátyás király útját felavatása óta most újították fel először, melynek állapota már kritikus volt.

A

versenyszerűen sportoló fiatalok számára jó minőségű sportpályák és létesítmények építése, és fejlesztése révén minden feltétel adott ahhoz, hogy
Pest megye legnagyobb létszámú sportegyesületében, a Városi Sportegyesület Dunakeszi
színeiben hódolhassanak kedvenc sportáguknak. A szabadidősportot, a rendszeres mozgást igénylők számára immár
két éve, hogy elindították – az
ezreket vonzó – Mozdulj Dunakeszi szabadtéri programot,
melyen heti háromszor kiváló, elismert edzők irányításával sportolhatnak a Duna-parti Katonadombon lévő közösségi központban a nyári időszakban.
A város óvodáiban és iskoláiban épített multifunkciós
sportpályák sorát bővítve az
önkormányzat elkezdte a település egyik legnagyobb lakóparkjában, a Toldi utcai játszótéren is hasonló sportpálya építését.
A játszótér szép példája a közösségi összefogásnak, amely
az ott élő családok, civil közösség és az önkormányzat
együttműködésének köszönhetően készülhetett el.
A fejlesztésről lapunknak
nyilatkozó Dióssi Csaba polgármester elmondta, hogy a
lakóparkban nagyon sok kisgyermekes család él, akik számára már 2010 előtt – amikor
még alpolgármester volt – szerettek volna építeni egy játszóteret, ám az optimális helyszínként elképzelt terület külföldi
tulajdonosának igényeit nem
fogadhatták el. – 2010-ben,
amikor polgármester lettem
újra napirendre tűztük a játszótér építésének kérdését, melyet az ott élők szorgalmaztak.

Elkezdődött a sportpálya építése

Abban az időszakban az állam
– országszerte – több ingatlant is átadott az önkormányzatoknak. Dunakeszin – többek között - a DMRV Zrt. Toldi utcai bázisának egy szabadon lévő területét sikerült átvennünk, melyre az akkoriban
létrejött Toldi-Dombliget Lakóparki Egyesület elnökével és
tagságával együttműködve elkezdtük a játszótér kiépítését.
A munkában rengeteg segítséget kaptunk a szülőktől, közösen fejlesztettük, bővítettük a
játszóteret – emlékezett vissza
a polgármester, akit a fejlesztés
megvalósításában támogatta
Erdész Zoltán alpolgármester
és a képviselő-testület is.
Napjainkra a város egyik
legnépszerűbb, és legjobban
felszerelt játszótere lett a Toldi
utcai, melynek szolgáltatásait
tovább bővíti a multifunkciós
sportpálya építésével az önkormányzat. A szép környezetben,
nagy területen elhelyezkedő terület lehetővé teszi a több labdajátékra alkalmas pálya kiépítését a hintával, játszóvárral, homokozóval, árnyékolóval és egyéb eszközökkel felszerelt játszótér mellett.
- A sportpálya építése újabb
korosztályok számára kínál

majd sportolási lehetőséget a
fákkal, padokkal, ivókúttal ellátott játszótéri környezetben,
melynél a gyerekek biztonságát kerítéssel védjük – ezt már
a körzet önkormányzati képviselője, Bocsák Istvánné nyilatkozta laptársunknak, a Dunakeszi Postnak. – Az önkormányzat bekerítette a területet, zárható kaput épített, sőt
még a játszótér őrzése is megoldott egy nyugdíjas nagypapa önzetlenségének köszönhetően. A sportpálya, a szabadtéri fitness eszközök használatának lehetősége újabb embereket vonz majd a területre, ezért
az önkormányzat a kisgyermekek és a felnőttek biztonságos
közlekedése érdekében gyalogátkelőt épített a Toldi utcában,
ha megkapja a hatóság engedélyét – mondta a képviselő as�szony, aki azt érzékeli, hogy
mindig nagyon sok gyerek
van a játszótéren, ahová a nagyobbak kerékpárral jönnek –
hála a kerékpárút hálózatnak. Olyan szülőkkel is találkoztam
már a játszótéren, akik Fótról,
Gödről, sőt még Óbudáról is
elhozták ide a gyermekeiket –
tette hozzá.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

- A Nemzetgazdasági Minisztérium jóvoltából az Önkormányzat 29 millió 408 ezer forintot nyert a Szabadság tér útburkolatának felújítására, akadálymentesítésére, valamint a tértől
a 2. számú főúthoz vezető, közel egy kilométer
hosszú Mátyás király út burkolatának felújítására, aszfaltozására – mondta érdeklődésünkre
Juhász Béla.
A nagyközség polgármesterétől megtudtuk;
a projekt ezen kívül tartalmazza a kapcsolódó
utak javítási munkálatait is.
- Elkészült a 2. számú főút felőli becsatlakozásnál található gyalogosátkelőnél a járda akadálymentesítése. Emellett az óvodához vezető kapcsolódó út kereszteződésének szélesítése,
forgalomlassító és gyalogosátkelő kiépítése is része a projektnek. A kivitelező október végére befejezi a felújításokat, melynek eredményeként a
Mátyás király út is teljes mértékben megfelel a
mai elvárásoknak, a nagyközségben élők igényeinek – emelte ki Juhász Béla, aki elmondta, hogy
Sződliget mintegy 27 kilométer hosszú belterületi úthálózata szilárd burkolatú, nincs földes út
a településen.
- Az önkormányzat gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott, melynek köszönhető, hogy a
felújítás összköltségének 5 %-át saját erőforrásból elő tudta teremteni, 95 %-át pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosította – húzta alá Juhász Béla, aki a közel múltban a környező települések polgármestereinek összefogá-

A felújított Mátyás király út teljes
mértékben megfelel mai elvárásoknak

sát szorgalmazta annak érdekében, hogy az M2es autóút bővítésének időszakára – a rendkívüli
módon lelassult és zsúfolttá vált közlekedési állapot miatt – tegyék ingyenessé a Vác-Dunakeszi szakaszt. Ráadásul a „menekülő utat” kereső
gépjármű forgalom is jelentős terhet jelent a régi
kettes főút mentén lévő településekre.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
PÁLYÁZTATÓ: VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
„Vác Város közigazgatási határain belül menetrendszerinti, helyi, közforgalmú
autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére” 2018. évben.
A részletes kiírás a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében
és a www.vac.hu honlapon olvasható.
A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való
részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati
Dokumentáció tartalmazza. A pályázati kiírás ára: 78.740 Ft + 27 % Áfa, azaz 100.000 Ft.
A Pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át személyesen
ügyfélfogadási időben a Váci Polgármesteri Hivatalban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2017. december 22.
Közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. december 29.
Elbírálás módja és szempontja: A pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági
követelmények és bírálati szempontok alapján a Megrendelő az összességében
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt közszolgáltatási szerződést. A részletes
bírálati szempontrendszert a pályázati dokumentáció tartalmazza.
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Olimpiai bajnok úszó oktatja
a dunakeszi fiatalokat

Interjú Kovács Ágnessel, Sydney bajnokával
Dunakeszin a minap adták át a város uszodáját, melyre évtizedek óta vártak a település polgárai. Az avató ünnepségen két államtitkár - Szabó Tünde
és Tuzson Bence és a város vezetői – mellett jelen volt Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó is, aki az elmúlt években aktívan kivette részét a dunakeszi diákok úszásoktatásából, melynek a szomszédos budapesti uszoda adott otthont.

K

ovács Ágnes olimpiai bajnok, kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok, világkupa győztes, örökös magyar bajnok úszó az
avató ünnepség után nyilatkozott a Dunakanyar
Régiónak.
- Milyen üzenete van egy olimpiai bajnok számára, hogy új tanuszodát építenek 2017-ben? –
kérdeztük a kiváló sportembert, aki Sydneyben
200 méter mellen nyert olimpiai bajnokságot.
- Nagyon fontos, hogy az úszás, az úszni tudás
lehetősége minél több helyre elkerüljön. Dunakeszi eddig is megoldotta az általános iskola második osztályába járó gyerekek úszásoktatását az önkormányzat támogatásának köszönhetően.
Saját csapatommal együtt én oktattam a fiatalokat Káposztásmegyeren. Az új uszoda megnyitása hatalmas változás és előrelépés a város, a régió életében. Óriási
megtiszteltetés a számomra, hogy engem és a csapatomat kértek fel a gyerek úszásoktatására az új létesítményben is. Délelőtt a mindennapos testnevelési órák keretében itt
Dunakeszin, míg délután az eddig
igénybe vett budapesti uszodában
oktatjuk a gyerekeket.
- Mit érzékel, mennyire vonzó a
gyerekek számára, hogy egy olimpiai bajnok úszó segítségével sajátíthatják el a sportág alapjait?
- Nagyon lelkesek a gyerekek, és
az elmúlt évek tapasztalatai alapján
úgy látom, hogy a szülők is. Én ennek nagyon örülök, egyébként is az
úszás alapsportág, ami sok minden

másra is megtanítja a gyerekeket. Például arra,
hogy legyenek céljaik, hogyan legyenek kitartóbbak, hogyan álljanak fel a bukásokból, ha valami
nem sikerül. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a diákok úszásoktatását. S egy olimpiai bajnok úszó mi másnak örülhetne jobban, mint annak, ha egy uszoda felépül.
- Óriási siker volt a nyáron rendezett budapesti vizes világbajnokság. Ön szerint a rendezés és
látványos versenyek hogyan járulhatnak hozzá
az úszósport, a vízi sportok fejlődéséhez?
- Nagyon örülök, hogy Magyarország rendezhette a világbajnokságot, melyen szinte végig kint
voltam és drukkoltam a versenyzőknek. Nagyon jó érzés volt nem sportolóként, hanem
szurkolóként is ott lenni a budapesti Duna
Arénában. A saját úszó akadémiámban is
érzékelem, hogy egyre többen jönnek úszni, és akarnak meg tanulni úszni, és ez
nagyon jó dolog.
- A hazai vb rendezés tükrében
média és marketing szakemberként hogyan látja, Magyarország
képes lenne egy olimpiát megrendezni?
- Én mindig is pártoltam a Budapesti Olimpiát, most is így teszem. Annak idején, elnökként én
vezettem a Budapest 2024-es olimpiai és paralimpiai pályázatának
sportolói bizottságát. Nagyon bízom
abban, hogy a rendezés jogát egyszer
megkapjuk.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Nemzeti konzultáció - "Soros-terv"
Október első hetében megkezdődött a nemzeti konzultáció leveleinek
postai kiszállítása, a kérdéseket elsőként Budapesten kapják meg a választók, a vidéki kiszállítás október második hetében indul - mondta Tuzson Bence a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján.

T

uzson Bence emlékeztetett,
a kérdések kipostázása november 10-éig tart, a válaszadásra pedig november 24-éig van
lehetőség. A konzultációs íveket a
Magyar Posta szállítja ki, de emellett lehetőség van internetes részvételre is a nemzetikonzultacio.
kormany.hu címen.
A választók a kérdőívekkel együtt
megkapják Orbán Viktor miniszterelnök levelét is - hangsúlyozta Tuzson Bence, aláhúzva, a kormányfő arra kéri a magyar embereket, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, segítsék a
kormányt, hogy Brüsszelben megvédhesse a magyar álláspontot a
"Soros-tervvel" szemben.
A kormány képviselője kifejtette, minél több ember mondja el véleményét a nemzeti konzultációban, annál nagyobb a kabinet esélye
arra, hogy megállítsa azt a "Sorostervet", amelyek szerint évente egymillió migránst kell Európába telepíteni.
Tuzson Bence felidézte, Soros
György 2015-ben tette közzé először
ezt a tervét, azóta pedig nemcsak ő,
hanem az Európai Bizottság is arra
törekszik, hogy egy állandó mecha-

nizmus keretében évente ennyi ember érkezzen a kontinensre.
Ennek a tervnek ugyanakkor útjában áll, hogy Magyarország és
még néhány ország határozottan
védi határait, így a kerítés lebontása, a határzár meggyengítése is célja Soros Györgynek - mondta Tuzson Bence, hozzátéve, a "Sorosterv" szerint minden migráns 9 millió forint támogatást kapna két éven
át azért, hogy be tudjon illeszkedni.
Kiemelte, Soros György tervének
része, hogy kemény büntetéseket
szabjanak ki azokra az országokra,
amelyek nem akarnak részt venni a
végrehajtásban. Soros György csökkenteni kívánja a mezőgazdasági és
kohéziós támogatásokat, ami a Kelet-közép-európai államokat sérteni
a leginkább - fűzte hozzá.
Tuzson Bence hangsúlyozta, a
kormány ennek ellenére továbbra sem akarja végrehajtani a "Soros-tervet", annak minden pontját,
tehát az évenkénti egymillió migránst, a 9 millió forintos támogatást, a kötelező kvótát és a kilátásba helyezett büntetéseket is élesen
ellenzi.
"Tisztában vagyunk azzal, hogy
támadásoknak vagyunk kitéve" - fo-

galmazott az államtitkár, aláhúzva,
a kormány folyamatos és egyre erősödő támadások érik, mióta meghirdette a Soros György elleni nemzeti
konzultációt.
Tuzson Bence szerint azonban a
kormánynak Magyarország érdeke
mindennél fontosabb, ezért továbbra is a lehető leghatározottabban, a
magyar emberekkel együtt lép fel a
"Soros-tervvel" szemben.
Az államtitkár az internetes konzultációra vonatkozó kérdésekre válaszolva elmondta, bíznak a magyar
emberek jóhiszeműségében, abban,
hogy egy választó csak egy alkalommal tölti ki azt. Tuzson Bence megjegyezte továbbá, hogy az eddig tapasztalatok szerint a konzultációban adott elektronikus válaszok legfeljebb a beérkezett kérdőívek 5 százalékát teszik ki.
Tuzson Bence szintén kérdésre reagálva szólt arról is, hogy az Európai
Bizottság napirendjén számos olyan
pont van, amely a "Soros-tervnek"
a megvalósítását jelenti, "még akkor is, ha nem is így hívják". Tuzson
Bence példaként említette a tagállamok büntethetőségére és a kötelező
kvótára vonatkozó javaslatokat-, tájékoztatott az MTI.
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Összesen hetvenhat maratoni távot futott le
versenyeken eddigi pályafutása során a Dunakeszi
VSE athéni olimpiát is megjárt atlétája

Staicu Simona: „Könnyebbséget
éreztem a célban”

Az elmúlt hétvégén megrendezett Spar Budapest Maraton futóversenyen a
korábbi ötszörös bajnok Staicu Simona ezúttal második helyen végzett. Ám
nem ezért lett emlékezetes a viadal az atlétabarátok és a 46 éves, olimpián
is szerepelt Staicu számára, hanem azért, mert a Dunakeszi VSE versenyzője bejelentette, ez volt az utolsó olyan maratoni futása, amire szakszerű
edzéssel készült fel. Most jöhet az újabb szakdolgozat és a civil élet.

I

gencsak komoly elhatározás kell ahhoz egy igazi sportembertől, hogy képes legyen kimondani, kész,
vége, ez az utolsó versenyem. A
46 éves Staicu Simona azonban
már tudatosan készült erre, hiszen az elmúlt hétvégén rendezett Spar Budapest Maraton
verseny előtt bejelentette, hogy
élete 40. síkmaratonjával – ös�szesen 76 maratont teljesített,
hiszen 3 magaslati, 17 hegyi, illetve 16 ultraversenyen is részt
vett – vasárnap elbúcsúzik a
versenyszerű maratonfutástól.
„Abszolút nem voltam csalódott, amikor címvédőként
és ötszörös bajnokként ezúttal másodikként értem célba,
hiszen az előzetes időeredményeim alapján ez volt a realitás. Az ember két maratonon
érez hasonló elégedettséget:
az elsőnél, mert nem tudja, mi
vár rá, valamint az utolsónál,
amikor pontosan tudja, mi vár
rá, ha beér a célba. Most pontosan tudtam, hogy vége, éppen ezért könnyedén, kedvező
iramban futottam, nem volt teher a vállamon. Elmondhatatlan könnyebbséget éreztem akkor, amikor beértem a célba” –
árulta el a 46 éves atléta.
Éppen huszonkét évvel ezelőtt, 24 esztendősen teljesítette Hollandiában az első maratoniját, akkor 2 óra 33 perc 55
másodperc kellett a 42 kilomé-

ter teljesítéséhez. Most, az utolsónál 2 óra 51 perc 41 másodpercnél állt meg az óra.
„A valahavolt legjobb időt
2002 decemberében teljesítettem, amikor 2:29.59-es idővel
harmadik lettem Milánóban.
Rengeteg pályaversenyen is indultam, hiszen a nyolcszáztól
egészen a tízezerig sok viadalon indultam” – mondta Staicu
Simona.
A számok bűvöleténél maradva elmondta, 2011-ig abszolút versenyszerűen készült,
ami azt jelentette, hogy hetente 140-150 kilométert futott az
edzéseken, aztán visszaállt, és
onnantól kezdve „csak” heti
100-110 kilométer volt az adagja.
„Amióta bejelentettem, hogy
vége, abszolút nem hiányzik az

edzés. Tény, mozgok, mert hirtelen nem lehet abbahagyni a
sportot, de most pihenek, kicsit
élni szeretnék: Hogy mit jelent számomra a mozgás? Nos,
most alaposan visszafogva magam hetente összesen hetven
kilométert futok, azt is öt részletben” – jelentette ki mosolyogva.
Készül a civil életre, jelenleg
is három diplomája van, hiszen
amellett hogy megszerezte az
atlétikai szakedzőit, van testnevelő és román-angol szakos
tanári diplomája is. Ráadásul
jövőre végez az ELTE mesterképzésén, ahol román irodalmat és kultúrát hallgat.
„Most írom a szakdolgozatomat, most ez a legfontosabb.
Nem zárkózom el attól, hogy
később edzőként is dolgozzak,
de úgy érzem, ez még korai
lenne a számomra” – magyarázta Staicu Simona.
Nem titkolja, nem éppen rövid és eredménytelen pályafutásának mélypontja a tavalyi esztendő volt, amikor a hazai szövetség annak ellenére
nem nevezte őt a riói olimpiára, hogy négyszer is megfutotta az előírt szintet.
„Még szerencse, hogy Athénban átélhettem, milyen egy
olimpián sportolóként részt
venni” – tette hozzá a sportoló.
M. L.

Futással egy nemes célért
Hidvégi-Üstös
Pál
váci
ultramaratonista egyedülálló sportteljesítményre vállalkozott azzal, hogy a végigfutja a Duna teljes partvonalát a Duna Régió Stratégia
magyar elnökségének támogatásával. A futó szeptember 21-én csütörtökön reggel Vác testvérvárosából,
Donaueschingenből indult el.

O

któber 17-én, kedden pedig már Vácott fogadták a városháza előtt, ahol Kovács Ágnes
önkormányzati képviselő köszöntötte őt, majd a Karolina
iskola diákjaival egy rövid futás után már az osztályteremben megosztotta élményeit.
Hidvégi-Üstös Pál ezt követően kedden előbb Sződligetre,
majd Dunakeszire futott, ahol
szerda reggel – a Dunakanyar
Régió nyomdába adásának
napján - a Kőrösi Csoma Sán-

dor Általános Iskola tanulóival
osztotta meg élményeit, majd
onnan futott tovább, hogy minél közelebb kerüljön a végállomáshoz, a Fekete tengerhez.
A sportoló célja, hogy kivé-

teles teljesítményével felhívja a figyelmet a környezetbarát közlekedés fontosságára
a Duna Régió Stratégia soros
magyar elnökségének évében.
Furucz Zoltán
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„Nem a hús és vér, hanem a szív
tesz bennünket apává és fiúvá”

Schiller

Közel egy éve debütált a Magyar Állami Népi Együttes Apám ablakából az ég című darabja, ami azóta számos előadást megélt ország szerte, és most november 16-án Vácra érkezik a Madách Imre
Művelődési Központba.

A

darab zenéjének és
koncepciójának megálmodója Kelemen László
(Hagyományok Háza főigazgatója) felkérésére az egyik legnépszerűbb alternatív énekeszeneszerző Szabó Balázs (Szabó Balázs Bandája), aki nem
csak szerzője, de rendezője is a
műnek.
Az előadás kulisszái mögé
pillantunk be Mihályi Gábor, a
Magyar Állami Népi Együttes
vezetője segítségével.
- Hogyan állt össze egy kerek
egész produkcióvá ez a gyönyörű apa-fia történet?
- Néhány évvel ezelőtt Hajnali hold címmel édesanyám
emléke előtt adóztam egy műsorral a Magyar Állami Népi
Együttesben. Az előadás azonban igyekezett túllépni az én
személyes érintettségemen, és
a mindenkori anyákról, a nőkről kívánt szólni. Amikor meghallottam Szabó Balázs Apám
és a vadludak című dalát, mélyen felkavart, hiszen édesapámat nem sokkal azelőtt veszítettem el. Tehát az Apám ablakából az ég című előadás esetében is a megélt életünk volt
a legmeghatározóbb, amit természetesen gazdagítottak a zenei, irodalmi, vagy akár filmes
élményeink.
- Milyen volt a közös munka
Szabó Balázzsal?

- Rendkívül inspiráló. Balázs
gondolkodó ember, akinek komoly színházi vénája van, bábrendezést is tanult. Az előzetes
szinopszist is ő készítette, amit
aztán koreográfus társaimmal
„lefordítottunk” táncszínházi nyelvezetre. A próbateremben is harmonikus volt a munka, pedig az sok esetben konfrontatív helyszínné tud válni.
Nem ragaszkodott makacsul a
zenei elképzeléseihez, megértette a tánc szimbolikus jelentésmechanizmusát.
- A zene és a tánc mellett
sokféle színpadi és hétköznapi
eszköz segítségével bontakozik
ki a történet: a bábszínház, a
film és az élőszó is komoly szerepet kap.
- Az előadás komplex színház, ahol a műfajok (zene, tánc,
bábművészet, próza, film) egy-

másra épülve, egymást támogatva segítik a nézőt a megértésében, az azonosulásban, a végső katarzis elérésében. Hitem
szerint egy XXI. századi táncszínház nem is lehet más, hiszen csak az impulzusok ilyen
sokrétűsége képes egyrészt
korszerű és mai lenni, másrészt ezt a bonyolult érzelmekkel szabdalt témát érzékletesen
a nézőkhöz eljuttatni.
- Hogyan születtek meg a
koreográfiák az egyes jelenetekhez? Mennyire volt kihívás
ez ebben a sokszínű környezetben?
- Az Állami Népi Együttes
produkcióiban korszerű táncszínházként jeleníti meg a hagyományos népi kultúrát. Így
Szabó Balázs népzenei jegyeket
mutató muzsikájával könnyen
tudtunk azonosulni. Minden

jelenet tartalmát előzetesen
egyeztettük. Sok esetben a kiváló dalszövegek is segítették
a mozdulatok komponálását.
A sokszínű környezet az esetek többségében segít a koreográfusnak, hiszen a táncnak
így nem kell olyan feladatokat is magára vennie, amelyek
az én felfogásom szerint idegenek tőle. A báb pedig csodálatos színházi eszköz. Majdnem
ember, valóságos és szimbolikus átváltozásokra képes. Számomra az előadás talán legmegrendítőbb pillanata a fiú (a
báb) búcsúja az apjától.
- A népzene és néptánc elemei, motívumai hogyan formálták meg az előadást?
- A népzene és a néptánc is
– modern szóval – kommunikációs eszköz, melynek segítségével gondolatokat tudunk
közvetíteni. Ha a néptáncról lehántjuk a „népi” felszínt,
csodálatos és kifejező mozdulatokhoz jutunk, amelyek szinte minden téma kifejezésére alkalmasak. Így volt ez az Apám
ablakából esetében is. Ennek
a mérhetetlen mozdulatgazdagságnak a segítségével tudtunk könnyeden és játékosan,
szerelmesen vagy elhagyatottan, drámaian vagy éppen életigenlően beszélni a saját édesapánkról, és a mindenkori, az
örök apákról.
Kiss-Vas Gabriella

MEGHÍVÓ
A Dunakeszi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
2017. november 4-én,
szombaton délután 15
órától 18 óráig a József
Attila Művelődési Központ
színháztermében zenés,
táncos műsoros nemzetiségi
délutánt rendez, melyre
szeretettel vár minden

Eötvös cirkusz 2017! – Új Szuper produkció!!!

kedves érdeklődőt.

Eötvös Cirkusz - a manézs örök csodája minden nemzedéknek!

A műsorban fellépnek:

HARLEQUIN TITKA gálaműsor

VÁCOTT, a vásártéren október
19-től október 23-ig!
Csütörtök és péntek:
18.00 órakor
Szombat: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 15.00 órakor
Október 23-án:
11.00 és 15.00 órakor

Infóvonal:
+36/30-4019-507,
www.eotvoscirkusz.com,
Facebook:
Cirkusz Eötvös

DUNAKESZIN,
a Katonadombon, a Liget utcánál
október 26-tól október 29-ig
Csütörtök és péntek: 18.00 órakor
Szombat: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 15.00 órakor

Keressen minket
a FACEBOOKON, ismerje meg
a művészek mindennapjait.
Betekintést nyerhet a kulisszák
mögé, tudja meg a legfrissebb
híreket a 40 fős társulat életéről!
Legyen tagja Ön is rajongó
táborunknak!

FÓTON
a Buszfordulóval szembeni
területen, a szokott helyen
november 9-től november 12-ig
Csütörtök és péntek: 18.00 órakor
Szombat: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 15.00 órakor

Cirkuszpénztár nyitva:
10-18 óráig

A belépés díjtalan!
• Dunakeszi Fazekas Mihály
Iskola nemzetiségi osztályok
táncegyüttese
• Kismarosi Vilcsek Gyula
Iskola nemzetiségi osztályok
énekkara
• Nagymarosi Wildenrosen
táncegyüttes
• Bogdaner Singkreis
Dunabogdányi énekkar
• Dunabogdányi Svábzenekar

FŰTŐTT SÁTOR!!!
FŰTÖTT NÉZŐTÉR!!!

A műsor után a közös tánchoz
sváb zenekar garantálja
a jó hangulatot.
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