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karácsonyi vásár!
Makita GA5030KSP3
Sarokcsiszológép 125 mm/720
W Kofferben, ajándék
Sapka, gyémánt tárcsa,
tisztítókorongok, falhoronyvágó
feltét, fém-alu kofferben!
Kitűnő ajándék a
karácsonyfa alá!
28.625.- Ft helyett most csak
21.900.- Ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás
-10% kedvezménnyel!
Makita GA9020RFK
Sarokcsiszológép
230 mm/2.200 W
Kofferben, szuperperemes
alátét, újraindítás gátló,
lágyindítás, praktikus kofferben!
Most a papírdobozos árán adjuk a
kofferest! 45.500.- Ft helyett most csak
39.900.- Ft Bruttó! Használt, üzemképtelen
gépbeszámítás -10% kedvezménnyel!

Makita GB602 Köszörűgép
2 db 150 mm tárcsa, 250 W,
9,2 kg
A legkedvezőbb ajánlat Ipari
köszörűgépre!
26.400.-Ft helyett most csak
21.900.- Ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10%
kedvezménnyel!

Makita LCT303X
(TD090D+DF330D) Akkus
ütvecsavarbehajtó 90 NM!
+ Akkus fúrógép 10,8 V/1,3 Ah
Praktikus alukoffer! Töltő, lámpa,
szerszámkészlettel!
84.900.- Ft helyett 69.900.- Ft
Bruttó!
Használt,üzemképtelen gépbeszámítás -10%
kedvezménnyel!

Makita MEU041 Szett
GA9020 Sarokcsiszológép
230 mm/2.200 W + 9558 HN
Sarokcsiszológép 125 mm/840
W egyben!
Két kitűnő, erős Ipari
sarokcsiszoló praktikus kofferben, hogy
mindig rendben legyen!
60.900.-Ft helyett most csak 56.900.- Ft
Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10%
kedvezménnyel!

Makita 6261DWPLE Akkus
fúró-csavarbehajtógép NiCd 9,6 V 1,3 Ah 2 db
akkumulátor, lámpa, koffer!
Minden háztartásba kötelező,
már csak a lámpa miatt is!
27.900.- Ft helyett 23.900.- Ft Bruttó!
Használt, üzemképtelen gépbeszámítás -10%
kedvezménnyel!

www.timarvasker.hu

tartalom

KÖZÉLET

24–25.

18.
21.

4

A képviselők összefogtak a város
érdekében

5

Ünnepi gondolatok

6-7 Öt tanácsnok és programiroda segíti
az önkormányzat munkáját
7

Az élhetőbb lakóparkért

8

Felkészült a télre a Közüzemi és
Komplex Kft.

8

A köz javát szolgálják a mérnöki
kamarák

aktuális
10 Közoktatási konferencia
és pedagógiai napok
11 Felavatták az Árpád-emlékművet
13 Csoma Attila: Alakuljon ki a város
arculata, imázsa

16.
4.

Kultúra
12 Hangverseny az Ifjú Zenebarátok
Világnapja alkalmából
16 Bajor Imre: „Mindig a Karácsony
volt számomra a legszentebb ünnep”
18 Kaszás Géza: „Örömet szerezni a
szeretteinknek a lehető legfontosabb”
19 Ötven éve a színpadon
Vendégségben az Uray színháznál
24-25 Barangoló – Utazás az EU
		 tagállamokban
		 Észak-Írország

VÁROSI MAGAZIN XI. évfolyam, 12. szám, 2010. december
Megjelenik havonta 15.000 példányban ▯ Kiadja: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. ▯ Kiadó-főszerkesztő: Vetési Imre
▯ Szerkesztőség: 2600 Vác, Köztársaság út 5. I. em. ▯ Tel.: 06-27-502-390, Fax: 06-27-502-391 ▯ Mobil: +36-30-292-7150,
+36-30-342-8032 ▯ E-mail: keszipress@invitel.hu, vetesi.imre@gmail.com ▯ Internetes elérhetőségünk:
www.dunakanyarregio.hu ▯ A lapot támogatja: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala ▯ Tervezőszerkesztő: Gubán Kornélia
▯ Nyomda: BENTOS-PRINT Szolgáltató Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ▯ Hirdetésfelvétel: A szerkesztőségben a 06-27-502-390 és a +36-30-342-8032-es telefonszámokon
▯ Uno Reklám: Kisbán Renáta +36-20-319-5213 ▯ Dunamenti Vállalkozók Ipartestülete: Dunakeszi, Táncsics M. út 26., Telefon: 06-27-342-217 ▯ A szerkesztőség fenntartja a jogot,
hogy a beküldött írásokat — a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül — szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ▯ A sajtónyilvánosság
szellemében azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a szerkesztőség. ▯ Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja,
tartalmáért felelősséget nem vállal! ▯ A Dunakeszi Polgár terjesztésével kapcsolatos észrevételeit, például: ha nem kapja rendszeresen, ha egy példánynál többet kap, ha bárhol
halomban lerakva látja, kérjük jelezze szerkesztőségünknek! Tel.: +36-30-292-7150, +36-30-342-8032
városi magazin

Dunakeszi Polgár

3

Dunakeszi érdeke felülírta a pártpolitikai ambíciókat

A képviselők összefogtak
a város érdekében
Dunakeszi októberben megválasztott városvezetése új koncepció szerint kívánja működtetni a települést. A szilárd, a konszenzusra épülő alapokat együtt rakta le a 15 főből álló képviselőtestület, melynek tagjai az együttműködési megállapodás
aláírásával támogatják a 2014-ig ívelő településfejlesztési terveket. A városatyák hatékony, átlátható és tervszerű önkormányzati munkára szövetkeztek.

A

november végi egynapos konzultáción
Dióssi Csaba polgármester és Erdész
Zoltán alpolgármester ismertette a város működtetését és fejlesztését szolgáló elképzeléseiket, a 2014-ig ívelő településfejlesztési koncepciót. A konstruktív párbeszéd és közös
munka eredményeképpen megteremtődtek a hatékony, átlátható és tervszerű fejlődés alapjai. Az
elképzelésekkel kivétel nélkül minden képviselő
egyetértett, melyet az együttműködési megállapodás aláírásával meg is erősítettek.
Dióssi Csaba polgármester példaértékűnek
nevezte, hogy a kétharmados többséget alkotó
Fidesz-KDNP szövetség képviselői mellett kivétel nélkül támogatja a város hosszú távú koncepcióját és annak megvalósítását a két MSZP-s, a
Jobbik-os, az LMP-s, és a független városatya is.
– A képviselők körében rendkívül kedvező fogadtatása volt a munkaértekezletnek, az alkotó
együttgondolkodásnak. Megnyilatkozásaikban
tetten érhető volt a lelkesedés és a közös cselekvés igénye. Az alkotószellemű légkör, a város érdekét mindenek fölé emelő képviselői politizálás
garanciája lehet annak, hogy az önkormányzat
hatékony, a lakosság megelégedését kiváltó munkát végezzen az előttünk álló négy esztendőben.
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Célunk, hogy a parttalan viták helyett konstruktív, Dunakeszi érdekét szolgáló szellemiség jellemezze az önkormányzat tevékenységét, melynek
megvalósításához mind a 14 képviselő nevét és
aláírását adta – tájékoztatott a példaértékű megállapodásról Dióssi Csaba polgármester.
Nagyon nagy szükség van az összefogásra,
hogy haladjon előre, épüljön az ország, fejlődjenek a falvak, a városok – hangsúlyozta az alkotó együttműködés társadalmi és mikroközösségi
jelentőségét az országgyűlési képviselő a minap
tartott városi évzáró rendezvényen is. „Az idei
esztendő két választásának eredménye arra sarkal minden józanul gondolkodó embert, hogy a
civakodást felváltsa az alkotó, a helyi közösség érdekeit szolgáló munka. Mi itt, Dunakeszin leraktuk ennek az alapjait az együttműködési megállapodás aláírásával.” – jelentette be Dióssi Csaba. Az önkormányzat ugyanilyen összefogásra
és együttműködésre törekszik a lakossággal és a
vállalkozókkal. Ügyfélbarát és szolgáltató hivatal, partneri viszony a vállalkozókkal – hangzottak a kulcsszavak, melyek megvalósításától több
munkahelyet, több adóbevételt, a város hatékony
működtetését és a lakosság javuló elégedettségi
indexét remélik a városházán.

A képviselők megállapodtak abban is, hogy
a város működésének alapját jelentő – egyébként jól működő – oktatási és egészségügyi intézményhálózat fenntartása továbbra is elsődleges célja a városnak. Az előző négy éves ciklushoz hasonlóan 2014-ig 20 százalékkal bővítik az
óvodai férőhelyeket.
A képviselők egyöntetűen támogatják a város
hosszú távú fejlesztési koncepciójának megvalósítását, a körforgalmi csomópontok, és a városi
kerékpárút-hálózat kiépítését, a városközpont
kialakítását, Dunakeszi arculatának formálását, a zöldterületek növelését. „Abban is egyezségre jutottunk, hogy milyen ütemezéssel és milyen forrásból aszfaltozzuk le a szilárdburkolattal
nem rendelkező utcákat.” – hallhattuk a polgármestertől, aki reményét fejezte ki; az Országgyűlés által meghozott törvény lehetőséget ad a
vállalkozásoknak, hogy adóforintjaikból a helyi
sportéletet támogassák.
„A tervszerű és hatékony önkormányzati munka alapjait, a színes kulturális és művészeti élet népszerűsítésének feltételeit teremtettük meg az együttműködési megállapodás aláírásával, melynek megvalósításában nagy szerep
jut az új koncepció, új struktúra jegyében életre hívott Dunakeszi Programirodának. Sok-sok
terv és elképzelés megvalósításához adtuk a nevünket. Én bízom az összefogás erejében, és abban, hogy a tavaszi változásoknak köszönhetően
egy sokkal stabilabb, kiszámíthatóbb négy év elé
néznek az önkormányzatok. Így mi is. Éljünk ezzel az eséllyel, munkálkodjunk együtt Dunakeszi
fejlődése, felemelkedése érdekében” – kérte a város összefogását Dióssi Csaba polgármester.
Vetési Imre

A Városi Önkormányzat nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Sikeres, Boldog Új Évet kíván Dunakeszi valamennyi polgárának:
Erdész Zoltán alpolgármester, Németh Lászlóné aljegyzô,
Dióssi Csaba polgármester, országgyûlési képviselô

Ünnepi gondolatok
Van az évnek két napja, ami az adott pillanatban teljesen megváltoztatja az emberek gondolkodását.
Az egyik a karácsony. Amikor szelíden megszólal egy kis
csengő, szeretet költözik a szívekbe, a családok egymást átölelve állnak a feldíszített fa előtt, lelkükben megtisztulva éneklik a Mennyből az angyalt. Ezekben a percekben, órákban mindenki megfeledkezik a gondjáról-bajáról, csak a pillanat örömének él. Boldogan nézi, amint családtagjai, gyermekei örömmel bontják ki a neki szánt ajándékot, melynek nem a nagysága,
hanem a léte a lényeg.
Ilyenkor egy-egy szál gyertyát gyújtva kell, hogy jusson néhány perc azokra
is, akik csak a lelkünkben
vannak ott velünk az ünnepi asztal körül.
Mert ott és akkor ismét
egyesülhetünk velük, ismét átélhetjük együtt a
SZERETET ünnepét,
amikor ismét bebizonyosodik, sosem
megy el az, akit
nem felejtünk el.

A másik a szilveszter. Hányszor hallottuk azt szeretteinktől,
hogy az újévben majd ezt meg azt nem csinálom, erről vagy arról leszokom. Higgye el mindenki, nem a fogadalmakkal van
baj, mégha sokan a szinte lehetetlent is bevállalnák valamilyen
szent cél érdekében.
Nagyapám előszeretettel mondogatta nekem annak idején, hogy
nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. Úgy vélte, a kimondott szónak
súlya van, és aki valamit egyszer kimondott, azt illik betartania. Nem
lehet csak pusztába kiáltott szavak
mögé bújni, és reménykedni abban,
hogy soha, senki sem fog arra
emlékezni, amit kimondtunk
egy szebb jövő reményében.
Csínján kell bánni az ígéretekkel, mert nem csak saját magunknak okozhatunk
csalódást, de a szeretteinknek is, ha nem sikerül megtartanunk a fogadalmat.
Nagyapám szerint a kimondatlan gondolatnak is
súlya van.
Viszont a kimondott szó
szentsége kötelez!
Kellemes
Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új
Évet mindenkinek…
B. Molnár László
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Öt tanácsnok és programiroda segíti
Erdész Zoltán: Átgondoltabb döntések, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés
Erdész Zoltán Alpolgármester, az újjáválasztott képviselő-testület koncepciójáról, a tanácsnoki rendszer bevezetéséről, a lakosság igényeit kiszolgáló programiroda megnyitásáról nyilatkozott a Dunakeszi Polgárnak. Az alpolgármester szerint az új koncepcióban sokkal markánsabban jelenik meg a képviselő-tanácsnok személyi, politikai felelőssége. A tanácsnokok
munkáját az általuk felkért tanácsadók segítik.
– Mi a tanácsnoki rendszer lényege, miért
döntöttek létrehozása mellett? – kérdeztük
először Erdész Zoltánt.
– A dolog lényege, hogy az egyes ügyek döntés-előkészítésében és végrehajtásban is közreműködnek a tanácsnokok. A korábbi bizottsági struktúrától eltérően – amikor a grémium tagjaként a döntéshozatalban vettek részt
– a jövőben már az előkészítésben és a végrehajtásban is aktív szerepet vállalnak. E mellett
döntési javaslatokat tesznek a polgármesternek. A hatékony, a tervszerű, és kontrollálható munkamódszer kialakítása érdekében döntöttünk az öt tanácsnok megválasztása mellett.
Ezzel összhangban csak a törvény által kötelező pénzügyi, vagyis a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságot, és a mi elhatározásunkból
a Szociális és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottságot hoztuk létre. Mint a nevében is
látható a pénzügyi bizottság feladatköre kiegészül jogi, ügyrendi, illetve olyan gazdasági kérdésekkel, amelyek eddig a gazdasági bizottsághoz tartoztak. A háromfős szociális bizottságot pedig szociális tárgyú kérdések eldöntésére
hoztuk létre. A tanácsnokok szakmai munkáját az általuk felkért tanácsadók segítik.
– Hazánkban újdonságnak számít a tanácsnoki rendszer bevezetése, viszont több európai országban már ez a modell működik.
– Valóban, több nyugati országban működnek
e szerint a helyi önkormányzatok. Brüsszel
mellett Spanyolországban, a katalánoknál is
volt szerencsém megismerni a modell előnyeit.
Olasz testvérvárosunkban, Casalgrande-ban is
így működtetik a városi önkormányzatot. Tapasztalatok bizonyítják, hogy a kis létszámú
testületek nagyon hatékonyan alkalmazzák
a tanácsnoki struktúrát. Meggyőződésünk,
hogy nem ésszerű, ha minden képviselő három-négy bizottságnak is tagja. A képviselőtanácsnoki rendszerben az előkészítéstől kezdődően a döntésen át, egészen a végrehajtásig
azok viselik a felelősséget, akik a választáskor
elnyerték a szavazópolgárok bizalmát.
– Ez nagyobb aktivitást és több felelősséget
vár el a képviselőktől?
– Így van, legalábbis a mi testületi munkánkban. Szeretnénk elérni, hogy a képviselő-testületi ülés a döntéshozatal fóruma legyen. Azt
megelőzően, az előkészítésben és az egyeztetések során alakuljanak ki az álláspontok, tehát
nem egy tíz órás huzavonában. A testületi ülésen már „csak” döntünk. A legutóbbi ülésünk
35 perces volt, azt megelőző 40 perces, tehát
ez működik. Az új struktúrától átgondoltabb
döntéseket, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést várunk.
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– A választók közül sokan vannak, akik a
nyílt, konstruktív vitában meghozott döntések fórumát támogatják.
– Mi is a tartalmas, szakmai érvekre épülő
párbeszédben, és vitában kiérlelt döntéseket
támogatjuk. Mi nem a testületi munka nyilvánosságát csökkentjük, hanem az éjszakába
nyúló parttalan viták helyett a higgadt, konszenzusra épülő döntés előkészítésre helyezzük a hangsúlyt.
– Az új modell hogyan érinti a hivatal rendszerét, működését?
– Az új helyzetben talán szükséges lesz némi
kiigazítás, esetleg belső áthelyezés a kapcsolattartóknál, akik a tanácsnokok munkáját segítik, de létszámcsökkentés biztosan nem lesz.
A város költségvetése példamutatóan stabil,
a múlt év elején százhuszonegynéhány főről
százötre csökkentettük a polgármesteri hivatal
létszámát, eggyel kevesebb alpolgármester lett.
Ezek mind hozzájárultak, hogy stabil maradjon a város gazdálkodása, és nincs szükség további ilyen intézkedésre.
– Milyen feladatokat látnak el a tanácsnokok?
– Szabó József, a Kisebbségi és Egyházügyi tanácsnokként az egyházak életét érintő kérdések mellett munkája során arra koncentrál,
hogy a kisebbségek kulturális életét minél szélesebb körben megismerhesse a lakosság. Az
egyházak és az önkormányzat együttműkö-

désében rejlő lehetőségeket igyekszünk a város polgárai számára kamatoztatni a kulturális és szociális területen. A társadalmi kapcsolatok, külügyek, testvérvárosi kapcsolatok
tanácsnoka Kárpáti Zoltán lett. Tőle azt várja a testület, hogy az együttműködések révén a diákok ismeretanyaga bővüljön, ismerjék meg a határon túli testvérvárosainkat. Ezt
szolgálhatják diákcsere programok és nyelvi képzések is. Nyíri Márton környezetvédelmi tanácsnoktól azt kértük – aki nagyon agilisan neki is látott a munkának –, hogy gyűjtse csokorba a környezetvédelmi problémákat
és segítse megoldani a hulladékkezelés hos�szú távú feladatait. Ezek közé tartozik – a hatóságokkal együttműködve – a város környéki illegális szemétlerakás neuralgikus kérdésének hatékony kezelése is. A kolontári környezetvédelmi katasztrófa ráirányítja a figyelmet
vállalatainkra is. Náluk is meg kell vizsgálni,
hogy tevékenységük jelent-e bármiféle környezetvédelmi veszélyt. Ezen kívül a zöldterületek
védelme, a zöldfelületek növelése is a tanácsnok úr kiemelt feladati közé tartozik. Családügyi tanácsnoknak egy rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező pedagógust, Bocsák István
Károlynét kértük fel, aki – mint a társadalom
legkisebb egységét, közösségét jelentő – családokat fókuszba helyezve segíti, koordinálja a bölcsődéktől, óvodáktól kezdve, az iskolákon át a gimnáziumig bezárólag az oktatási intézmények tevékenységét. Az eddiginél sokkal
komplexebb feladat vár a tanácsnok asszony-

az önkormányzat munkáját
ra, aki az intézményekkel, családokkal együttműködve még arra is figyelmet fordít, hogy a
városban üzemelő konyhák kínálata minőségben, ízvilágában, és mennyiségében kielégíti-e
a gyermekétkeztetéssel szemben támasztott
magas színvonalú követelményeket. Meggyőződésünk, hogy a nyugodt családi háttér egyaránt jó alapot jelent a gyermekek és a pedagógusok számára az eredményes oktatató-nevelő tevékenységhez. Ebben a munkában nagy
feladat vár Seltenreich Józsefre is, a Sport és Ifjúsági tanácsnokra, aki szakmai és pedagógusai tapasztalatait hasznosítva fogja össze a város diák, szabadidő– és versenysportját. Nagy
reményekkel tekintünk az ő munkája iránt is,
melyben kiemelt feladat lehet az utánpótlásnevelés segítése, a város sportpályáinak növelése is.
– Az új koncepció talán leglényegesebb eleme
– a tanácsnoki struktúra mellett -, hogy december 1-jei hatállyal létrehozták a Dunakeszi Programirodát. A döntés érdekessége,
hogy a művelődési bizottság szerepét nem tanácsnok, hanem az iroda vette át…
– Ez talán a legfontosabb változás. Az eddigi
művelődési bizottság helyett nem bizottsági
vagy tanácsnoki rendszert, hanem egy úgyne-

vezett arculati és programirodát hoztunk létre.
A polgármester mellé rendelt irodától, az ott
dolgozó három főtől várom a legtöbbet a következő időszakban. Remélem, hogy majdan
Sopronhoz, Szentendréhez vagy Balatonfüredhez hasonlóan arculata és üzenete lesz Dunakeszinek is. A célhoz vezető úton első lépésként
sorba vettük, hogy kik és milyen programokat
rendeznek a városban. Lenyűgöző, hogy men�nyire bőséges az a kulturális programkínálat,
ami Dunakeszin nap, mint nap várja a lakosságot. Csak nagyon kevesen tudnak róla, akik
ezért tekintik alvó városnak Dunakeszit. Pedig sokkal színesebb a kulturális életünk, mint
számos országos hírű településnek. Ezen akarunk változtatni. Azt szeretnénk, ha mindenki értesülhetne a városban megvalósuló rendezvényekről. Ezért mindent úgy szervezünk,
hogy – a kulturális, művelődési, sport és ifjúsági programjaink és későbbiekben az infrastrukturális beruházásaink vagy az építészetünk is – ezt segítse. Az iroda több mint egy
programiroda, hiszen munkatársai a város kiemelt eseményeit is szervezik. Az önkormányzattól függetlenül létrejövő programokról is
ők adnak tájékoztatást. Több pilléren álló tájékoztatási rendszert valósítunk meg: a Dunakeszi Polgár városi magazin rendszeres tájékoz-

interjú

tatást ad a Telekeszi TV-hez hasonlóan a programokról. A harmadik pillér pedig az a műsorfüzet, melyet negyedévente ad ki a Dunakeszi
Programiroda. Ez a kiadvány mindig közli az
éves programok gerincét, és teljes, napi részletességgel az aktuális negyedév eseményeit.
Ezen kívül a városi honlapon, az internetes közösségi portálokon is népszerűsítjük rendezvényeinket. Sőt, 15-20 másodperces kisfilmeket is eljuttatunk a szolgáltatásainkat igénylő
lakosság e-mail postafiókjába. Így mindenki
bekapcsolódhat a város kulturális, művészeti,
sport– és közösségi életébe. Ez segíthet abban,
hogy ki tudjunk törni az alvó város skatulyából. Ennek elősegítése a programiroda feladata. Arra kértem a városi intézményeket, hogy
egy kapcsolattartó kijelölésével és programjaikkal legyenek aktív részesei egy lüktető kulturális, művészeti, társasági, sportéletnek. Reményeink szerint a lakosság is örömmel fogadja az ő tájékoztatásuk érdekében tett változtatásokat, akik szívesen vesznek részt a kulturált
rendszerben tálalt programokon. Bízunk benne, hogy közösen egy jó hangulatú várossá formálhatjuk Dunakeszit, ahol jó lakni, amelynek egyedi arculata a város határain túl is sokak számára lesz vonzó…
Vetési Imre

Az élhetőbb lakóparkért…
Egy-két év alatt szinte a semmiből nőtt ki dunakeszi határában a
Toldi-Dombliget Lakópark. Jelenleg már mintegy hatszáz bejegyzett ingatlanban élnek itt zömében fiatal házasok kisgyermekekkel, s az otthonteremtés öröme mellett viselik a lakóparki
élettel járó gondokat is. Az építkezések még jelenleg is folynak,
így a mindennapi életet megnehezíti a folyamatos teherforgalom, főleg azokon az utakon, ahol még járda sincs.

S

okan próbálkoztak már egyénileg változásokat elérni a hivatalokban, de kiderült, a megoldásoknak ez az útja szinte járhatatlan. Idén tavasszal, kismamák egy csoportja sétálás közben elhatározta,
egyesületet alapítanak, hogy a sajátos, a közösség egészét is érintő problémákat közösen
tudják képviselni a városvezetés felé. A fő kezdeményező Szirányi Gerber Zsófia volt, akit a
Toldi-Dombliget Lakóparkért Egyesület elnökévé is választottak, és a jogerős bírósági bejegyzés október 20-án megtörtént.
November 30-án kezdeményezésükre, karöltve a városi rendőrkapitánysággal közlekedésbiztonsági bejárásra került sor a lakópark
területén. Az eseményen jelen volt Sipos Dávid
polgármesteri tanácsadó, Bocsák Istvánné önkormányzati képviselő, Gerber Zsófia illetve a
rendőrség részéről két közlekedési szakértő.
– A kilences választókörzet az enyém, elég
vegyes összetételű terület, régi és új településrész egyaránt megtalálható – mondta beszélgetésünk során Bocsák Istvánné. – Jelenleg egyik
fontos teendő a még földes, gidres-gödrös utcák feljavítása, kettőt már sikerült rendbe hoz-

ni, ám van még tennivaló bőven. A lakóparkokról szólva, a Tóvárosi rész már úgy-ahogy problémamentessé vált, a Toldinál azonban még
számos megoldásra váró feladat van. Ezért is fogadtam nagy örömmel az egyesület létrehozásának szándékát, mert úgy gondolom, közös ös�szefogással gyorsabban érhetünk el eredményt.
Folyamatosan egyeztetünk, szinte napi kapcsolatban vagyok az egyesület elnökével és a vezetőséggel, és amikor szükséges, testületi ülés elé
viszem a lakóparkot érintő kérdéseket.
– Az egyesületről feltétlen szeretném elmondani, hogy munkánkat sokan segítik – vette át
a szót Gerber Zsófia. – Van köztük kommunikációs szakember, marketinges, jogász, közgazdász, pénzügyi tanácsadó. Annak érdekében, hogy a nagyobb közösség értesüljön tevékenységünkről, létrehoztuk az önálló, www.
toldidombliget.hu honlapunkat, melyről az
aktuális hírek, információk megtudhatók. A
honlapon fórum, levelezési lehetőség is van, és
örömmel mondhatom, hogy rövid idő alatt közel háromszáz család már rajta van a levelező
listán, ami az itt élők ötven százalékát jelenti.
Ez azért is fontos, mert javaslataikat, felmerü-

A Toldi Lakópark gondjairól rendszeresen
egyeztet Bocsák Istvánné (balról) és
Szirányi Gerber Zsófia

lő problémáikat ilyen módon is összesíteni tudjuk s kialakítható a közösség véleménye a közlekedési gondokról, a játszótér kialakításáról,
egyebekről, s ahogy megfogalmaztuk a honlapon: „összefogással rendkívül sok pozitív változást érhetnénk el”.
Remélhetőleg, a már említett közlekedésbiztonsági bejárásnak hathatós eredménye lesz. A
rendőrség részéről ígéretet kaptak, hogy a Toldi utca és számos mellékutca vonatkozásában
kétféle megoldási lehetőséget készítenek annak
érdekében, hogy a gépjárműforgalom normális
mederbe kerüljön, s a száguldozó autók, tehergépjárművek ne nehezítsék a gyalogos közlekedést. A javaslatokat a honlapon közzéteszik s
az összegyűjtött vélemények alapján alakul ki
az a végleges megoldás, amit a képviselő-testület megtárgyalhat.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Felkészült a télre
a Dunakeszi Közüzemi
és Komplex Kft.
Az első hó legfeljebb a lakosságot és a téli gumival még
nem rendelkező autósokat lepte meg. A Dunakeszi Közüzemi
és Komplex Kft. illetékesei azonban felkészültek az időjárás
télire fordulására és a telephelyről szinte azonnal
elindultak a hótoló és só-homokszóró berendezéssel ellátott gépjárművek, köztük
az egyiken a most újonnan vásárolt szóró-berendezéssel, amely már az első bevetésen kitűnőre
vizsgázott, egyenletesen s a korábbinál takarékosabban szórva a csúszásmentesítő anyagot.

K

ét kisebb géppel a kerékpárút tisztítását is elvégezték, akadályt jelentettek viszont azok
az oszlopok, melyek egyébként
védik az utat a gépjárművektől. Ezeken a
helyeken kézi erővel kellett tisztítani, mert
a gép nem fért el. Ha kikerülik az oszlopokat, kárt tehetnek az útszegélyben, ezt pedig nem akarják.
Két modern Mercedes típusú autó járta
az utakat. A főútvonalakat, buszjáratokat –
ha eláll a hóesés – hat órán belül teszik teljesen járhatóvá, tudtuk meg Bauer Márton
szállításvezetőtől. Folyamatos hóesés esetén újra és újra ezekre az utakra koncentrálnak, a mellékutakra csak ezt követően kerülhet sor. A főváros felé egészen az M0-ig,
ellenkező irányba a városhatárig végzik a

hómentesítést. A Tóvárosban azonban csak
homokot szórhatnak, mert ott az utakat
viacolor betonelemekből építették s ezeket a
só hamar tönkretenné. Ha már nincs csapadék, a keskenyebb utcákat traktor vontatta
utánfutóra szerelt szóróval járják végig.
Ezzel kapcsolatban azt is megtudtuk,
hogy megfelelő készlet áll rendelkezésre a
csúszásmentesítő anyagból, s a folyamatos
pótlásról is gondoskodnak. Speciális szolgáltatásként, ha valaki igényt tart rá, munkaidőben a telephelyen vásárolhat csúszásmentesítő anyagot házi használatra.
(A témával kapcsolatban lakossági bejelentéseket a 06-30-251-0301 telefonszámon
lehet tenni Bauer Mártonnál. A szerk.)
Katona M. István
A szerző felvétele

Napközben is folyamatos az egyeztetés.
Bauer Márton a további feladatról
tájékoztatja Antal Ferenc gépjárművezetőt

A köz javát szolgálják
a mérnöki kamarák
Bocsák István Károly segíti a mérnöki kamara és az önkormányzat együttműködését

A megállapodás aláírói: Bocsák István Károly,
Dióssi Csaba és Kassai Ferenc

A

felkészültség, a felelősség, és a megbízhatóság hármasában foglalta ös�sze beszédét Barsiné Pataki Etelka
a magyar mérnök társadalom novemberi tanácskozásán. A Magyar Mérnöki
Kamara elnöke egyértelművé tette, a kamara az elmúlt egy évben mindent megtett azért,
hogy tagjaiban az önkormányzatok megbízható partnert lássanak.
Ezt a gondolatot hangsúlyozta Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke is, amikor november 25-én kapcsolattartói megállapodást írt alá Dióssi Csaba polgármesterrel a dunakeszi Városházán.
A BPMK elnöke ünnepélyes ceremónia keretében adta át a kapcsolattartói megbízásról
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szóló kinevezést Bocsák István Károlynak, a
BPMK felügyelőbizottsági elnökének, a városban élő okleveles gépészmérnöknek, aki az elmúlt években is sokat tett a mérnöki kamara
és az önkormányzat együttműködésének megszilárdítása érdekében.
Kassai Ferenc beszédében kifejtette; az 1996ban alakult kamara legfőbb célja, hogy tagjai
tudásukkal és műszaki felkészültségükkel a köz
javát szolgálják. Tevékenységükkel segítik a gazdasági növekedés újraindítását. A kamara célja,
hogy minden eszközzel segítse egy új személetű
patrióta gazdaság kiépülését. A mérnöki szürkeállománnyal hozzájárulnak, hogy az önkormányzatok ésszerű fejlesztéseket valósítsanak
meg. A BPMK elnöke azt kérte a város polgármesterétől, hogy vegyék igénybe a mérnöktársadalom helyi, mintegy 270 tagjának tudását, ismeretanyagát, szakmai felkészültségét a Dunakeszi fejlődése érdekében. Az önkormányzatokkal kiépült kapcsolattartói rendszer hatékony,
kiállta az idők próbáját – fogalmazott Kassai Ferenc, aki szerint az önkormányzatok és a kamara érdemi és hatékony együttműködésében óri-

ási tartalékok vannak még, és ezek kiaknázása
a kapcsolattartó tevékenységén is múlik. Kassai
Ferenc nagy elismeréssel méltatta Bocsák István Károly mérnöki és kamarai tevékenységét,
aki az elmúlt években már tanújelét adta annak,
hogy remekül tud együttműködni a dunakeszi
önkormányzattal.
Dióssi Csaba polgármester rövid beszédében köszönetet mondott a kamarai kezdeményezésért. Mint kifejtette: az önkormányzat
örömmel veszi igénybe azt a felhalmozott mérnöki tudást és tapasztalatot, amelyet a kamara ajánlott Dunakeszi városfejlesztő, és városépítő munkájához. Üdvözölte, hogy a kamara
Bocsák István Károlyt kérte fel a kapcsolattartói feladatok ellátására, aki szakmai felkészültsége, tapasztalata, és emberi kvalitásai révén
sokat tehet közös terveik megvalósításáért.
Az együttműködés aktualitását és szakmai jelentőségét méltató beszédeket követően
a kamara megbízólevelét Kassai Ferenc átadta
Bocsák István Károlynak, a kitűnő energetikai
mérnöknek.
Vetési Imre

Átadás csak jövőre
Ma már biztos, hogy csak tavasszal adják át a
vasúti felüljárónál épülő körforgalmi csomópontot. A hivatal szerint a csúszás egyik oka
az, hogy az NIF és a vállalkozó között a szerződés
megkötésére későn került sor, másrészt a Magyar
Közút NZRt. engedélye is megkésve érkezett az építés időszakában érvényes forgalomkorlátozási
tervre. A legnagyobb problémát az okozza, hogy
a csomópont területén nyolc közmű áthelyezésére
is szükség van, ami részben a kivitelezés megkezdése derült ki. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
beruházásában megvalósuló munkálatokat a korán jött téli időjárás is akadályozza.

A

z eredeti tervek szerint a kivitelező Colas Út Zrt. november végén adta volna át a vasúti
felüljárónál épülő körforgalmi
csomópontot, ám a kivitelezővel a szerződés megkötésének, továbbá az építés alatti
forgalomkorlátozási terv jóváhagyásának
csúszása miatt már a beruházás kezdetének időpontja is változott. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásaként
megvalósuló fejlesztés munkálatait nehezíti, hogy a Magyar Közút Nonprofit ZRt.
az épülő körforgalmi csomópont terüle-

közélet

Nyolc közmű áthelyezése és
a téli időjárás is közbeszólt

te alatt húzódó nyolc közmű – víz, gáz,
szennyvíz, távközlési hálózat, stb. - áthelyezését írta elő. A korábban jött zord téli
időjárás is késlelteti a munkálatokat, ezért
a végátadási határidő 2011. május 31-re
módosult. – tájékoztatott Frankáné Molnár Judit, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Településüzemeltetési Osztály beruházási ügyintézője. – Az építés során derült ki, hogy bizonyos közművek nem a
jelzett területen haladnak, melyeket korrigálni kell – tette hozzá a szakember, aki
szerint az érdemi munka csak a jövő év

elején, a jó idő beköszöntével folytatódik.
Frankáné Molnár Judit elmondta, hogy
a 90 milliós beruházás fő megrendelője a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a
város társberuházóként, 35 %-os pályázati önrésszel járul hozzá a fejlesztés megvalósításához.
Dióssi Csaba polgármester a lakosság és
a környékbeli vállalkozóknak okozott kellemetlenségek és károk miatt jogi lépések
megtételét fontolgatja.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Terepjárót kaptak a
rendőrök a várostól

A

városi képviselő-testület tagjai és a rendőrök jelenlétében
elmondott beszédében Dióssi
Csaba kiemelte, hogy a néhány hónapja lezajlott választási kampány
egyik legkiemeltebb témája – a gazdaság újraindítása mellett – a közbiztonság
kérdése volt. Emlékeztette a jelenlévőket,
hogy a kampányban elhangzott ígéretüket beváltva adják át a Városi Rendőrkapitányságnak az autót, melynek szolgálatba
állításával reményeik szerint a rendőrök
tovább javítják a város közbiztonságát. A
polgármester elmondta; a terepjáró üzembe helyezése is hozzájárul ahhoz, hogy a
következő négy évben még környezettudatosabb önkormányzatként működjenek.
A város és a rendőrkapitányság hatékony
együttműködésétől jelentős eredményeket

A Városháza díszudvarában december 9-én Dióssi Csaba polgármester egy Dacia Duster terepjárót adott át az önkormányzat nevében a városi Rendőrkapitányságnak.
A modern, formatervezett autót Kovács László kapitányságvezető vette át, aki kijelentette, hogy az értékes gépjárművel a lakosság közbiztonságát szolgálják.
vár az illegális hulladéklerakókkal szemben vívott küzdelemben. A rendőrségnek
átadott terepjáróval is ezt a tevékenységet
kívánják erősíteni – mondta Dióssi Csaba polgármester, aki eredményes munkát
kívánva adta át a terepjáró kulcsát Kovács
Lászlónak.
A rendőrkapitány köszönetet mondott
a városi önkormányzatnak az új autóért. Dunakeszi ismét egy különlegességet vitt
véghez. Ilyen járőrautó az egész országban
nincs – mondta örömmel az alezredes, aki
szerint ár-érték arányban, kihasználhatóság szempontjából rendkívül kedvező
konstrukció. Ígérhetem, hogy Dunakeszi
utcáin, járőrszolgálatban, a város lakosságát szolgáljuk vele – hangoztatta Kovács
László rendőrkapitány.
V. I.

oktatás

Közoktatási konferencia
és pedagógiai napok
Tizenhatodik alkalommal került megrendezésre november 18-25. között Dunakeszi központtal a
Közoktatási Konferencia és Pedagógiai Módszertani Napok programsorozat Dunakeszi, Fót, Göd és Mogyoród kistérségben. A „Jöjj és tanulj, menj és taníts!” mottójú rendezvénysorozat fő témája ez alkalommal a média hatása az ifjúságra gondolatkör volt, s a szakmai
közfigyelem ezúttal is az óvodák és az iskolák pedagógusainak tevékenységére irányult.

A

sorozat fő céljaként
az volt olvasható a
programfüzet bevezetőjében: „Megtalálni az utat ahhoz, hogy
gyermekeinket passzív médiafogyasztókból aktív, értékelő
nézőkké tudjuk nevelni”. Dunakeszi és fóti óvodákban, iskolákban, különböző témakörökben és tantárgyakban bemutató foglalkozások és órák
sokaságát tartották meg, főként a szakmai kollégáknak
bemutatva a különböző oktatási módszereket, melyekkel alternatív lehetőségeket kí-

Varga Tibor a Radnóti Miklós
Gimnázium igazgatója

nálnak a tanítványoknak az
„elektromos bébicsősz” vagy a
„netszörny” helyett.
A programsorozat kiemelkedő eseményére november 19én került sor. A VOKE József
Attila Művelődési Központ
adott helyet az óvodai konferenciának „A gyermekkor csodavilága – Médiafogság helyett
a mese bűvöletében” címmel.
A Radnóti Miklós Gimnáziumban rendezték meg általános és középiskolai pedagógusok részére a közoktatási kon10
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Hámori József akadémikus

ferenciát „Médiavilág – Való
Világ!” elnevezéssel.
Mindkét helyszínen rangos, neves előadók fejtették ki
– különböző megközelítésekből – véleményüket arról a közös feladatról, hogy a most felnövekvő generáció viszonyát
miképpen kellene úgy alakítani a médiához, hogy ezenközben egyéb maradandó értékek
is beépüljenek gondolat- és érzelemvilágukba. Előadást tartott a gimnáziumban többek
között Dr. Juhász Judit, a Katolikus Rádió vezérigazgatóhelyettese, Hámori József akadémikus, Széchenyi-díjas biológus, a művelődési központban Budavári Klára, a Magyar
Könyvtárosok
Egyesülete
Gyermekkönyvtáros Szekciójának elnöke, Bocsák Istvánné
mesekutató és Nagy Bandó
András a méltán népszerű
gyermekkönyvek szerzője.
Az olvasóvá válás folyamata
már az óvodáskorban elkezdődik, ezzel mindenki egyetértett
az óvodai konferencián. S hogy
e téren mit tehetnek az óvónők,
könyvtárosok, s nem utolsósorban a szülők, erről beszélt Budavári Klára és Bocsák Istvánné.
A kisgyermekkori mesehallgatás fontosságát hangsúlyozta Nagy Jenőné, a Szent István

Egyetem pedagógiai karának
adjunktusa.
A közoktatási konferenciát
Varga Tibor, a Radnóti gimnázium igazgatója nyitotta meg.
Szólt arról, hogy az internet
és a televízió egyre nagyobb és
mélyebb hatást gyakorol a fiatalok gondolkodására, holott
alapvető tézisnek tekinthető,
hogy változatlanul elsődleges
nevelő még ma is a család. Bár
tapasztalható, hogy a családon
belüli kapcsolatok sok esetben
formalizálódnak, a gyermekek
növekedésével egyenes arányban erősödnek azok a hatások, melyek a különböző médiumokon keresztül érik őket.
Pachmann Péter, az egyik kereskedelmi csatorna műsorvezetője egy riportfilm vetítésével összekapcsolva mutatta be
a különböző műsorok hatásmechanizmusát, azt a módszert, mellyel a nézőket – úgymond – a képernyő „fogságába
lehet ejteni”.
Dr. Juhász Judit arról érteDr. Juhász Judit a Katolikus
Rádió vezérigazgató-helyettese

kezett, hogy milyen kapcsolatban áll egymással a magyar
nyilvánosság és a társadalom
meglévő problémavilága. Szólt
az értékelvű média fontosságáról, aminek segítségével előremutató társadalmi párbeszéd
is kibontakozhatna.
Hámori József akadémikus,
mint a Professzorok Batthyány körének tagja előadásában
érintette a most készülő új oktatási törvényt s ennek kapcsán kifejtette, hogy a koncepcióval egyetért, s többek között
fontosnak tartja a tanárképzés
visszaállítását olyan szintre,
hogy újra kiváló tanárok kerüljenek az iskolákba.
Az egy hetes program szervezői, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal részéről Langmayer
Katalin közoktatási előadó, a
gimnázium részéről Nyíri István igazgató-helyettes, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
részéről Csonka Mária igazgató, valamint a felsorolt intézmények és a kistérségi iskolák
munkatársai mindent megtettek azért, hogy az egy hetes
rendezvénysorozat sikeres és
eredményes legyen.
Kedves színfoltja volt az óvodai konferenciának a művelődési központban a Piros Óvoda
kicsinyeinek Gyermekkor csodavilága című műsora, amely
ékes bizonyítéka volt annak,
hogy a hat éves kor alatti gyerekek még értik és szeretik a
verseket, meséket. Jó volna, ha
ez a szeretet, vonzódás az értékek iránt később, a felnőttkorban sem kopna el életünkből.
Katona M. István
A szerző felvételei

A városban működő intézmények vezetői és a helyi sajtó
képviselői közös ünnepség
keretében
köszönték
meg
Kecskeméthy Géza több évtizedes szakmai együttműködését, aki a polgármesteri hivatal
műszaki osztályvezetőjeként,
majd
alpolgármesterként,
1996 óta pedig polgármesterként szolgálta Dunakeszit az
októberi választásig.

Elköszöntek a volt polgármestertől

A

nyugdíjba vonuló egykori városvezető búcsúztatásán megjelent intézményvezetők nevében Varga Tibor, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója méltatta Kecskeméthy Géza politikusi pályáját,
szakmai tevékenységét. Az intézményvezetői grémium doyenje példaértékűnek
nevezte a volt polgármester városépítő és
irányító munkáját. Vezetőtársai nevében

külön köszönetet mondott Kecskeméthy
Gézának, akire magánemberként is számíthattak gondjaik megoldásában.
Az együtt végzett munka, a korrekt
szakmai és emberi kapcsolatok elismeréseként a nyugdíjba vonuló polgármesternek Dusza Tibor festőművész alkotásával kedveskedtek az egykori munkatársak, akik nevében Kovács Gáborné, a Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatója

megható szavak kíséretében adta át a festményt.
Kecskeméthy Géza köszönetet mondott
a pedagógusoknak, az intézményvezetőknek a városért, Dunakeszi diákjaiért és lakosságáért végzett közös munkáért, melyet
– mint mondta – örökre megőriz emlékezetében…
Vetési Imre

Felavatták az
Árpád-emlékművet

A

Himnusz eléneklése
után a hűvös idő ellenére szép számban
összegyűlt közönséget, köztük Dióssi Csaba polgármestert, országgyűlési képviselőt, fővédnököt Skripeczky István
szervező, az emlékmű létrehozásának egyik legfőbb „motorja”
köszöntötte. Felidézte az emlékmű kezdeményezésének történetét, s elmondta: arra gondoltak,
hogy ez a szép alkotás nem csupán dísze lesz Alag központjának, a Szent Imre térnek, hanem
egyben fiataljaink magyarságtudatának elmélyítését is szolgálja.
Olyan művet kívántak létrehozni
Árpád fejedelem emlékére, amelyik méltó módon idézi annak
az alakját, aki hazát teremtett a
Kárpát medencében. A szervezés
és kivitelezés során egyre többen
csatlakoztak adományokkal, két-

Az elkészült alkotás szépségéhez, nagyszerűségéhez méltó ünnepség keretében avatták fel
november 27-én Dunakeszi-Alagon, a Szent Imre
téren felállított Árpád-emlékművet.
kezi munkával egyaránt, a támogatók száma összességében meghaladta a kétszázat. Az emlékmű erőt, összefogást, áldozatvállalást sugároz, azt az erőt, amely
nélkül nemzetünk megmaradása szinte elképzelhetetlen. Végezetül felidézte gróf Széchenyi
István örökérvényű gondolatát,
mely szerint: „Egynek minden
nehéz, de sokaknak semmi sem
lehetetlen!”
Árpád fejedelem történelmi
alakjáról Bereczné Csillag Mária, a Radnóti Miklós Gimnázium tanára beszélt, majd Száraz György író, történész méltatta azt a civil összefogást, aminek
köszönhetően az emlékmű létrejött, s szólt az Árpád-házi királyok históriájáról is. Felidézte, hogy a honalapító nyitotta
meg azoknak az Árpád-házi királyoknak a sorát, akik mintegy

négyszáz évig vezették az országot s közülük került ki a legtöbb
szentté avatott uralkodó. Utalva
az emlékmű melletti Széchenyi
István Általános Iskolára, hangsúlyozta, hogy a nemzettudat elmélyítésében sokat tehetnek a
pedagógusok is. Ezt követően
Varga István András elszavalta
Wass Albert Üzenet haza című
költeményét, végezetül Dancs
Rózsa Kanadából érkezett díszvendég, a Kanadai Magyar Kulturális Központ sajtóigazgatója adta át a kanadai magyarság
üdvözletét s méltatta az emberi összefogás eme szép példáját.
Végezetül Dióssi Csaba és a támogatók egy csoportja közösen
leplezte le Skripeczky Ákos iparművész Vérszerződés a pajzson
elnevezésű emlékművet.
A Szózat hangjaival záruló ünnepség a Széchenyi István

Általános Iskola Piros épületében folytatódott, ahol a jelenlévők megtekintették a betegsége miatt távol maradt Szörényi Levente Kossuth-díjas zenész
videoüzenetetét s meghallgatták
Dancs Rózsa előadását a kanadai
magyarság életéről. Dr. Thoma
Csaba önkormányzati képviselő
felidézte a szervezőmunka fontosabb eseményeit, Jámbor János,
az Eudoxia 20 Alapítvány ügyvezető titkára az emlékmű anyagi háttérőről adott tájékoztatást.
Végezetül Skripeczky István bejelentette, hogy a Piros épületben
megtartott rendezvény belépőjegyeiből és adományokból százezer forint gyűlt össze, melyet a
locsolórendszer kiépítésére fordítanak.
Katona M. István
A szerző felvétele
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kultúra

Hangverseny

az ifjú Zenebarátok
Világnapja alkalmából

Az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968 tavaszán Lisszabonban tartott kongresszusának határozata alapján november 20-át az ifjú Zenebarátok Világnapjává nyilvánította. Hazánkban is számos művészeti tagozatos iskolában és
zeneiskolában emlékeztek meg erről a jeles napról. Dunakeszin,
a Bárdos Lajos Általános Iskolában november 25-én rendeztek
koncertet.

A

z estet Kertészné Hidvégi Zsuzsanna és Altsach Gergely
énektanárok vezették be. A tizennégy produkcióból álló
műsorban egykori és mai diákok valamint tanárok mutatkoztak be hangszerilletve énekszólóval. Kiemelkedett trombitajátékával Zachár Dániel végzős tanuló, aki egyébiránt a Farkas Ferenc Művészeti Iskola trombita szakos növendéke is.
Petri Dávid egykori diák, jelenleg a du-

nakeszi evangélikus egyházközség kántora, orgonajátékával gyönyörködtette a közönséget. Bánki Regina musicalénekesnek
készül, műsorában két ismert musicalslágert is énekelt. Viszajáróként lépett fel Zólyomi Márta fuvolista is, jelenleg a váci Piarista gimnázium harmadéves tanulója.
Csík Adrienn jelenleg az ELTE harmadéves hallgatója és a városi Koncertfúvósok
fuvolistája, Tóth Viktóriával közösen muzsikált. Szép volt Kovács Nóra hegedűjá-

téka is, őt zongorán édesapja kísérte, igazolva, hogy családjukban mindennapos
„vendég” a muzsika. Katona Gábornak is
tapsolhatott a közönség, ő idén végez az
ELTÉ-n, mint művelődésszervező, emellett negyedik éve tanul klasszikus éneket.
Flaskay Bence muzsikusnak készül, jelenleg a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium ötödéves növendéke, harsonajátéka igazi tehetségről tett
tanúbizonyságot.
A tantestületnek több olyan fiatal tagja van, akik közel állnak a zenéhez, szívesen énekelnek, muzsikálnak. Közülük ez
alkalommal Monokiné Papp Zita és Finta
Zsolt duettje nyerte el a közönség tetszését. A műsor befejező számaként Monostori Ferencet hallgathatták meg, aki harmadik éve tanít zongorát az iskolában s jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
orgona tanszakán tanul.
A szereplőket a műsor végén Horváthné
Szentléleki Katalin igazgató asszony köszöntötte, hangsúlyozva, az iskola nagy
múltú ének-zeneoktatási hagyományinak
méltó folytatói a jelenleg itt tanuló diákok
s nemkülönben a pedagógusok is tevékenyen hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók
akkor is a zene barátaivá váljanak, ha más
életpályát választanak maguknak.
Itt mondjuk el, hogy november 15-én
Rómában, a VI. Benedek pápa jelenlétében
magyar kórusok előadták Liszt Ferenc Esztergomi miséjének vatikáni változatát. A
kórusok egyike a Nyugat-magyarországi
Egyetem Berzsenyi Dániel vegyeskara volt,
melynek szólistájaként Altsach Gergely is
énekelt a hangversenyen.
Katona M. István
A szerző felvételei

Kar ác so n y i kö n y va já n ló

A római kortól napjainkig

Ajándékozza meg Karácsonyra szeretteit, ismerőseit
címen megjelent, Dunakeszi helytörténetét bemutató könyvvel.
Megvásárolható: a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, valamint
a dunakeszi Buy-Way-ben található Líra Könyváruházban.
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Városi programiroda
koordinálja Dunakeszi gazdag
kulturális és művészeti életét
Csoma Attila: Alakuljon ki a város arculata, imázsa
December elsejével, a polgármesteri hivatalon belül megalakult a Dunakeszi Programiroda. Vezetőjéül Csoma Attilát, a városi könyvtár igazgatóhelyettesét nevezték ki. A Programiroda
legfontosabb célja, hogy a város sokszínű, rendkívül gazdag kulturális, művészeti, sport, intézményi és civil közösségeinek rendezvényeit koordinálja, egységes, jól áttekinthető formában
juttassa el Dunakeszi valamennyi polgárához.
– Milyen szándékkal, elképzeléssel
hozta létre az önkormányzat a programirodát? – kérdeztük Csoma Attila
irodavezetőt.
– Néhány héttel ezelőtt megkeresett Erdész
Zoltán alpolgármester úr, aki vázolta az elkövetkezendő időszak kulturális és művelődési
terveit. A koncepcióban szerepelt egy programiroda felállítása, amely összefogja a városban lévő kulturális, művészeti, sport és
szabadidős programokat, tevékenységeket és
részben szervezi is a város nagyobb rendezvényeit. Azt kérte tőlem, gondolkozzak el, milyen tartalommal lehetne megtölteni az iroda
tevékenységét. A felkérésre készítettem egy
pár oldalas koncepciót, vázoltam a jelenlegi
helyzetet is. Sorra vettem a város erősségeit,
és leírtam azt is, hogy – szerintem – hol állunk egy kicsit gyengébben.

– Melyek az erősségek, és hol a gyenge pont?

– Egyik erősségünk, hogy nagyon jól pozícionáltak vagyunk: a főváros északi kapuja,
ha másképp fordítjuk, akkor a Dunakanyar
déli kapuja, ami nagyon sokra predesztinálja a várost. Nem véletlenül költöznek ilyen sokan ide, ugyanakkor a Budapest közelsége elvonja tőlünk a fényt. Kulturális téren egy világvárossal nem lehet versenyezni. Viszont
Dunakeszi erőssége, hogy van egy kiváló intézményrendszere, kiváló szakember gárdával. Ismerem belülről, mert értelmiségiként
idestova tíz éve dolgozom a városban, így tudom, hogy lehet erre alapozni. Lehetőségnek
mondhatnám azt is, hogy az elmúlt évtizedben a város lakossága megugrott, zömmel fiatalok, értelmiségiek jöttek, akik nyitottak, tehát be lehet őket vonni a város életébe.

– Nem a világváros kínálatával kell
versenyeznie Dunakeszinek, hanem
a város sajátosságait kell jobban a fókuszba helyezni.
– Így van, óriási hibát követnénk el, ha Budapesttel kelnénk versenyre. Nekünk a dunakeszi különlegességeket, egyediségeket kell
megtalálni, és felerősíteni, melyeknek itt vannak a gyökerei, hagyományai. Ezért is fogadtuk örömmel, hogy a Szent István Általános
Iskola megrendezte a város első lecsófeszti-

válját, hiszen ki ne tudná, hogy hozzánk a paradicsom kultúrája, a gasztronómia közel áll.
De mondhatnám az alagi pikniket is, amely
a város másik szegletének egy más erősségét
mutatta be, vagy a római kori időket idéző
rendezvényt a Duna-parton. Sok ilyen helyi
érték van, amit tulajdonképpen jobban kell
kommunikálni. Hosszú távú célunk, hogy
megálmodjuk és megalkossuk Dunakeszi arculatát, imázsát, melytől a város vezetői azt
remélik, hogy bárhol is hangzik el a település neve, akkor mindenki számára olyan kifinomult, és egyértelmű üzenete legyen, mint
Szentendrének, Sopronnak, vagy Tokajnak…

– Különböző csoportok, intézmények
eddig is rendkívül gazdag és színes
programokkal várták a közönséget.
Gondolom, ez a lehetőségük továbbra
is megmarad…
– Természetesen, de ezt az ön által is említett sokszínűséget koordináltan, jól áttekinthető rendszerben kell kínálni a város lakóinak. Erre vállalkozik a programiroda. Szeretnénk megelőzni, hogy a város – valóban
rendkívül gazdag – rendezvényei, programjai „ütközzenek, kioltsák” egymást, így csökkentve saját látogatottságukat. A városi programokat napra lebontva egyeztetjük a szervezőkkel, melyekről a negyedévente megjelenő
műsorfüzetben tájékoztatjuk majd a lakosságot. Céljaink megvalósítása érdekében már
megkezdtük az egyeztetéseket, a programok
összehangolását az intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal, egyesületekkel, szakkörökkel, civil közösségekkel. Partnereinket személyesen is felkeressük, akiknek – a kisebbségi önkormányzatoktól kezdve, az egyházakon, a civil szervezeteken keresztül, a városi
intézményekig – elsősorban együttműködést
ajánlunk. Szeretnénk együtt gondolkodni,
hogy mit terveznek a jövő évre, és bizony jó
lenne ennek a nagy vonalait már januárban
látni. Meggyőződésünk, hogy így lehetőséget
kínálunk arra, hogy Dunakeszi valamennyi
polgára megtalálhassa az igényének, és ízlésének megfelelő programot a városban.

– A programiroda december 1-jén
nyílt a Városházán. Sikeres tevékenységéhez adottak-e a személyi és anyagi feltételek?

– A hónap elején két fővel kezdte meg munkáját az iroda, melynek működése nem terheli a várost plusz bérjellegű kiadásokkal, mivel
munkaerő átcsoportosítással oldották meg a
személyi feltételeket a város vezetői. Harmadik kollégánk valószínűleg januárban csatlakozik hozzánk. Valójában a kultúrára, ha az
egész büdzsét nézzük, egy-két százalék juthat,
ezért nagyon fontos, hogy ez hatékonyan legyen elköltve. Az iroda helyileg a polgármesteri hivatalban van, és szervezetileg közvetlenül a polgármester alá tartozik. Örülök ennek, mert azt látom, hogy a város vezetésének
fontos ez a téma, ez a terület. Eddig a művelődési és közoktatási bizottság, valamint az
Intézményirányítási és Vagyongazdálkodási
Osztály vitte ezt a területet. Most az új struktúrában nincsen bizottság, és bizonyos dolgok az osztálytól is az irodához kerülnek át.

– Milyen konkrét terveik vannak, és
azokról hol értesülhetnek az érdeklődők?

– A Programiroda márciusban szeretné kiadni első városi programfüzetét, melyben az
aktuális negyedév – március, április, május
– valamennyi rendezvényét csokorba gyűjtve átnyújtjuk a közönségnek. Kiemelt feladatunk a városi programok népszerűsítése, és
ehhez szeretnénk igénybe venni a helyi újság és televízió mellett az internetet, a városi
honlapot is. A városi rendezvényekről a www.
dunakeszi.hu/programok, a programiroda
facebookos és iwiw-es profilján is értesülhetnek Dunakeszi lakói. Terveink között szerepel rövid – 15-20 másodperces – filmek készítése is, melyek az aktuális programokat hivatottak beharangozni, és tudósítani egy-egy
rendezvényről. A jövő év elejétől egy városi
levelezőlistát állítanunk fel, amihez mindenki csatlakozhat, ha friss aktuális híreket szeretne a város kulturális, sport, ifjúsági, szabadidős rendezvényeiről. Szóval, izgalmas és
szép feladatba kezdtünk, mellyel reményeink
szerint a város lakosság is elégedett lesz…
(Vetési)
A Programiroda elérhetőségei:
Polgármesteri Hivatal, 119 szoba.
Telefon: (27) 542-800/169-es mellék,
e-mail: programiroda@dunakeszi.hu
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Helytörténeti
Vetélkedő
A verseny mottója: „Aki elfelejti elődeit,
Elveszíti utódai megbecsülését is.”

(Nikolaus Lenau)

Ha leraksz egy téglát a földre az még semmi, ha mellé teszel néhányat, még többet és többet, akkor egyszer csak elkészül egy fal, majd ha ezt is megsokszorozod, akkor végül felépül egy ház.
Ugyanígy, ha elültetsz egy magot, gondozod, öntözöd, süt rá a nap és végül egy csodaszép virág fog kinőni. Véleményem szerint valahogy a tanítás is ilyen lehet, hogy az elültetett magok
kikelnek, a részekből egész lesz, a sok információ tudássá áll össze.

Í

gy leírva kicsit talán pátosszal telinek tűnhet a
hasonlat, ám az alatt a bő
két hónap alatt, amely során a Széchenyi iskolában diákokat készítettem fel a vetélkedőre mégis ez fogalmazódott
meg bennem. Érdekes volt látni és igazán nagy örömmel töltött el – ahogyan a mondás is
tartja – a sok munka meghozta
gyümölcsét.
Idén tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Helytörténeti és
Lakóhelyismereti Vetélkedő a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában Harangozó Katalin tanárnő nagyszerű szervezésében. A verseny házigazdája az iskolaigazgató Kárpáti
Zoltánné kedves szavakkal köszöntötte a versenyzőket és az
érdeklődőket. Ezt követően Dr.
Borszéki Péter köszöntője következett, aki az első versenytől kezdve a támogatók között
szerepel.
November 20-át, vagyis a
verseny napját hosszas felkészülési időszak előzte meg,
amelynek során minden iskola a saját ütemében, önálló keretek között birkózott meg a
kiadott ismeretanyaggal. Az
egyéni készülés mellett több
olyan alkalom is volt, amikor
a versenyre benevezett összes
csapat közös felkészítő órán
vehetett részt. Ennek keretében volt egy buszos városnéző túra Szakáll Lászlóné vezetésével, fényképnézegetés, valamint a lelkes diákok a Révész
István Helytörténeti Gyűjteményben megismerkedhettek
a lovas használati tárgyakkal,
melyeket nagyon szakszerűen
és hozzáértően Száraz György
mutatott be. Ezeket a tárgya14
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kat a verseny során az egyik
feladatban fel kellett ismerniük a versenyzőknek és a lehető legtöbb információt elmondani róluk.
Annak kapcsán, hogy idén
ünnepeljük Alag önállóvá válásának századik évfordulóját,
a helytörténeti vetélkedő fő témája is Alag, illetve a hozzá
kapcsolódó lósport, Alag lóversenyzéssel kapcsolatos múltja
volt. Ennek kapcsán a feladatok
között volt egy totó is az alagi
tréningtelep és versenypálya
építtetőjével, vagyis gróf Batthyány Elemérrel kapcsolatban.
A múzeumi tárgyak felismerése után a Ki kicsoda? játékban
néhány információ alapján kellett ráismerni híres zsokékra, az
egykori alagi elöljáróság tagjaira, illetve közéleti személyiségekre. Talán az egyik legnehezebb feladvány a vetített képek
felismerése volt. A délelőtt folyamán egyre kiéleződöttebbé
vált a küzdelem a résztvevők
között, az izgalom az utolsó feladatnál pedig tetőfokára hágott. Egy mozaikokból összeállított képből minden helyes
választ követően egy-egy képkockával több rajzolódott ki. A
feladat igen összetett volt, igazán kibontakozhatott ebben a
részben a csapatmunka, hiszen
gyorsasági pont is járt a képen
szereplő személy felismeréséért

és a hozzá kapcsolódó információkért, de eközben a verseny is
folyt, egymást követték a csapatoknak szegezett villámkérdések.
Előzetes feladatként minden
csapatból egy főnek idegenvezetést kellett tartania a városnak egy megadott szakaszán,
amelyet a zsűri külön díjazott.
Az idei legügyesebb az Alagi
négyes csapat tagja, Vasanits
Flóra volt, aki nagyon alaposan felkészült, a többoldalas
szöveget pontosan megtanulta, figyelte hogy a szöveg és az
út összhangban legyen egymással. Ahogy csapatának bemutatkozó szövegében is elhangzott nem riadt meg a forgalomeltereléstől sem, hanem
talpraesetten vette az akadályt.
(A kisorsolt útvonal érintette
a Luther Márton teret is.) Az
év idegenvezetőjének járó díj a
Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány felajánlásában
egy szép karóra volt.
A zsűri tagjainak Szakáll
Az ötletgazda, Harangozó Katalin ismerteti az egyik feladatot

Lászlónénak, Csonka Máriának, Száraz Györgynek, Csoma
Attilának és Juhász Ádámnak
nem volt könnyű dolga, hiszen
minden csapat becsületesen
felkészült és ügyesen helytállt.
Az idei év legeredményesebb
csapata a Széchenyi István Általános Iskola Alagi négyese
volt, melyet Sirák Margit tanárnővel közösen készítettem
fel. A csapat tagjai: Bácskai
Zsombor, Dian Fanni, Vasanits
Flóra és Vasanits László.
Második helyezett a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola Kántor nevű csapata lett. A
csapat tagjai: Becskereki Norbert, Gulyás Áron, Novák Márk
és Szabó Nikolett; felkészítő tanáruk Kaszásné Szekeres Erika.
A dobogó harmadik fokára a Széchenyi iskola Zsokécsillagok nevű csapata állhatott fel, akik közösen készültek az Alagi négyes csapattal.
A Zsokécsillagok sorába pedig
Bálint László, Begidsan Boglárka, Mohácsi Mónika és Munár
Anita tartozik.
Legindi Tímea

helytörténeti mozaik

Alag centenárium XXIV.

A

Alag község utolsó évei

A háború után a magyar belpolitika közJelen számunkkal véget ér Alag
ponti kérdésévé vált a földosztás, amelyre a
történetéről szóló, két éven át kökét községben még 1945 tavaszán sor került.
zölt cikksorozatunk, amely átfogMárciusban már meg is alakult a Földigényta a község történetét újkori alapílő Bizottság, amelynek az elnöke Alagon
tásától kezdve egészen 1950-ig, amikor ismét
Bedő Lajos lett. A legnagyobb földterületDunakeszi része lett. Utolsó felvonásként az
tel a Magyar Lovaregylet rendelkezett (több
1945 és 1950 közötti időszakról emlékezünk
mint 2000 hold), amelynek egy részét
meg.
a szovjet hadsereg a repülőtér részéA három hetes front komoly veszteségeket
re már rekvirálta. A földosztás a megokozott a községben, több ház is elpusztult
maradt lovaregyleti földek nagy részét
és számos civil áldozata volt a harcoknak. A
érintette, továbbá még két középbirtoszenvedések a front elmúltával sem értek vékot is. Ilyen volt a Rakovszky Ádám birget, mivel a szovjet csapatok több házat feltokában lévő Imreháza-major, valamint
robbantottak és a lovaregylet területét is felaz ún. Száhlender-földek, amelyeket teldúlták. A Vörös Hadsereg a lóversenypálya
jes egészében elkoboztak. Összesen 900
területét kisajátította, mivel a sík területet alkatasztrális hold elosztását tervezték,
kalmasnak találták repülőtér létesítésére –
de júliusig csak 67 igénylő jelentkezett,
erre az utánpótlás biztosítására volt szükséamely az 1200 fölművelőhöz képest alagük, ami a hadsereg fő akadálya volt az előcsony szám volt. Végül Alagon összesen
renyomulásban. Az erdők kivágásában és a
58 cselédcsalád kapott földet.
föld elegyengetésében a dunakeszi és alagi laAz új pártok közül elsőként, 1945. jakosoknak is segédkezni kellett. A repülőtér –
nuár 17-én alakult meg Alagon az önálló
amelynek parancsnokává Iván Dimitrijevics
Magyar Kommunista Párt szervezet, titPodgornij vezérőrnagyot nevezték ki – már
kára a már említett Bedő Lajos volt. Márcijanuár 9-étől fogadott Jak és Mig típusú géusban létrejött a Szociáldemokrata Párt helyi
peket. Két nappal korábban Alagon meginszervezete is, de valójában ezt a szervezetet
dult a tanítás, és az élet lassan kezdett újrainis a kommunisták vezették. Zászlót bontotdulni a községben.
tak a kisgazdák is, vezetőjük Szentes Rezső
A front elvonulása után, de még a háború
lett. A kisgazdák gyengítésére a kommunisheteiben országos mintára Alagon is megalaták a földosztáson földhöz juttatottakból, vakult a Nemzeti Bizottság, amelynek feladata a
lamint a kis- és törpebirtokosokból létrekárok helyreállítása, a közigazgatás beindítáhozták a Nemzeti Paraszt
sa és a közbiztonság szavaPártot is, akiknek vezetőtolása volt. A korábbi közje a szintén kommunista
ségi vezetés ugyanis elmeCzirfusz József volt. Nonekült a szovjetek elől, így
vember 4-én megrendea település irányítás nélzett országos választákül maradt. A Bizottságson Alagon öt választóban a jelentősebb politikerületet alakítottak ki.
kai irányvonalak (kisgazEbből kettőben többnyidák, szociáldemokraták,
re a korábbi lovaregylet
kommunisták) egyaránt
alkalmazottai laktak, itt
képviseltették magukat. A
a kisgazdáknak erős báBizottságnak kommuniszisuk volt. A többi körta vezetője lett annak elzetben iparosok, tisztvilenére, hogy a helyi társaselők, munkások vegyedalomban a három iránysen laktak, itt a szociáldezat közül ezt támogatták a
mokraták voltak erősek.
legkevesebben. A kommuA kommunisták harmanisták azonban szervezettdik helyre szorultak a
ségben messze fölülmúlták
választásokon, csakúgy,
a másik kettőt, valamint a
Alagi kereszt
mint országosan.
szovjet megszállás is nekik
Az 1946-os év is javakedvezett. Az első komoly
részt az újjáépítésről szólt, helyre kellett álproblémát az okozta, hogy Budapest ostroma
lítani a megfelelő összeköttetést a fővárossal,
miatt az oroszok télvíz idején ki akarták üríezenfelül a községek saját útjaiban is komoly
teni a községet, de szerencsére ezt sikerült a
károkat okoztak a páncélosok. A magánháBizottságnak elkerülnie. Időközben megalazak mellett nagy károkat szenvedtek a közkult az ún. Igazoló Bizottság is, amelynek az
épületek is, a községháza és a templom is tavolt a feladata, hogy a nyilasok és németbalálatot kapott. Ugyanebben az évben a háborátok ne kerülhessenek vissza a közigazgatásrú után földhöz jutott 58 alagi család megba. A testület azonban ennél jóval többet tett,
alakította az Alagi Földművesszövetkezetet,
ugyanis a korábbi rendszer szinte teljes értelamely a kollektivizálódás első jele volt a közmiségi középosztályát „B-listázta” és kiszoríségekben.
totta a szellemi munkákból, rengeteg hozzáAz 1947-es évben ismét választások voltak,
értő szakember elkallódását okozva ezzel.

amelyen az akkorra szétzilált Kisgazdapárt
Magyar Függetlenségi Párt (MFP) néven vett
részt. A választáson a szocdemek nyertek, de
a megerősödött MKP már feljött a második
helyre. A következő évben (1948) a került sor
az iskolák államosítására, amely komoly el-
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lenállást váltott ki a községben. A helyi kisgazdák tiltakozási menettel tüntettek az államosítás ellen, ekkor kerül sor az Alag és Dunakeszi határában lévő kereszt felállítására,
amely korábban a Szent Imre templom kertjében volt. Az iskolák államosítása együtt
járt az úttörőmozgalom zászlóbontásával is,
amely a cserkészmozgalmat volt hivatott felváltani. Már egyértelműen a kollektivizálás
jeleként 1948-ban alakult meg az Alagi Állami Tangazdaság, a lovaregyleti birtok magjának számító 140 holdas Alagi majorban. A
folyamatosan bővülő gazdaság elsősorban a
gyümölcstermesztéssel és szarvasmarha-tenyésztéssel kezdte el működését. Ugyanekkor indult az Alagi Bőripari Szövetkezet hét
mesterrel és segéddel. Fő termékeik a sportlabdák, nyergek és lószerszámok voltak.
Közben országosan feloszlatták az MFP-t
és „egyesítették” a szocdemekkel. A helyi
kisgazdák utolsó tiltakozó megmozdulására 1949 tavaszán került sor. A kisebbik gazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt júniusban
még tiltakozott a tagosítások ellen, de csakhamar azt is feloszlatták. Közben a kommunista párt a szocdemeket magába olvasztotta, így az egyedüli erő maradt. Az 1949-es
választáson koalíciós pártokból alakult Magyar Függetlenségi Népfront elsöprő győzelmet aratott. A kommunisták által szovjet mintára erőltetett kollektivizálási hullám
községi szinten is megmutatkozott. Az átalakítás következtében egyes községeket összevontak, ennek esett áldozatul – a község vezetőinek és lakosságának akarata ellenére –
Alag is, amelyet 1950. január 1-jén Dunakeszibe olvasztottak. Ezzel véget ért az önálló
Alag község négy évtizedes története.
Csoma Attila
helytörténész
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aktuális
Bajor Imre saját magát és családját lepte meg az
ünnepekre a legszebb ajándékkal, az egészségével

„Mindig a Karácsony
volt számomra
a legszentebb ünnep”

B

ajor Imre jókedvű, sztorizgat és képes hangosan nevetni. Az ország
egyik legnépszerűbb színművésze
ismét a régi, mint lapunknak elmondta, sikerült teljesen meggyógyulnia.
„Számomra is meglepő, de nagyon rövid időn belül rendbe jöttem. Sokat pihentem, ami nagyon jót tett nekem, de a családom nélkül biztos, hogy sokkal nehezebben ment volna minden. Egy biztos, saját
magamtól kapom talán a legfontosabb karácsonyi ajándékomat, az egészségemet” –
jelentette ki Bajor Imre.
Ma már a munkában s újra örömét leli,
visszatért a képernyőre és a színpadra is.
A közönség hihetetlen szeretettel fogadta,
és ez az, ami nagyon fontos a színművész
számára.

Noha már ünnepi hangulatban érzi magát Bajor Imre,
nem tagadja, a legtöbb elfoglalt férfihez hasonlóan
majd december 23-án vagy 24-én vásárolja meg szeretteinek az ajándékot. Pedig amióta az eszét tudja, mindig
az év egyik legfontosabb ünnepének tartotta a Karácsonyt, ami gyermekei megszületését követően fokozottan a legszentebbé vált.
„A család mellett a munka az, ami segített visszatalálni régi önmagamhoz. Az
ünnepek alatt is dolgozom már, hisz Karácsony másnapján játszom, majd szilveszterkor két előadásom is lesz” – árulta el sokak kedvence.
Ám ne rohanjunk annyira előre, hisz
még a szeretet ünnepe előtt vagyunk.
Ilyenkor mindenki vásárol, megpróbálja családtagjainak, barátainak beszerezni
azt, amire azok a legjobban vágynak.
„Én, a többi dolgos férfihez hasonlóan
23-án vagy 24-én célirányosan felkeresek
egy üzletközpontot, ahol borzasztó gyorsan megveszem az ajándékokat. Kissé szégyenkezve vallom be, de szeretek hamar
túl lenni rajta. Ha tévedek a mérettel vagy
magával az ajándékkal, az ünnepek után

van idő mindent kicserélni” – fogalmazott
Bajor Imre huncut mosoly kíséretében.
A fa díszítésében aktívan részt vállal, és
azt is megtudtuk, hogy minden évben más
és más színekben és díszekkel pompázik
a lakásban a fenyő. Az ünnepi bevásárlást
és főzést a színész 90 éves, szerencsére jó
egészségnek örvendő édesanyja végzi.
„Még a piacra is ki kell vinni, mert látnia
kell, mi kerül az asztalra karácsony este.
Az élő halat is megveszi, aztán a világ legfinomabb falatjai kerülnek ki drága kezei
alól” – árulta el a színművész, aki minden
dunakeszi lakosnak Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Újévet kíván.
- molnár Fotó: RTL Klub

Adventi koncert és gyertyagyújtás

A

hagyományos – gyertyagyújtással kiegészített – adventi zenés
áhitatot november 28-án rendezték meg Szádoczky Károly kanonok, plébános védnökségével és az Önkormányzat támogatásával a Jézus Szíve templomban. A Harmonia Sacra kórus meghívásának eleget téve a templom megtelt az
adventet köszöntők sokaságával.
Elsőként a Szentjánosbogár klub kicsinyei adtak elő egy szép adventi éneket Teresa
Wolowska vezetésével, s közben meggyújtották az első adventi gyertyát. Őket követte a Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsinyek
kórusának műsora Altsach Gergely, majd a
felsőgödi Szent Imre kamarakórus programja Tóth-Cseri Marica vezetésével. Előadásu-
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kat követően Radostyán Bertalan hegedűjátékában gyönyörködhetett a közönség. A
Servite Ökumenikus Kórus Dr. Gyombolainé
Kindler Edit vezényletével adott elő egyházi
kórusműveket, ezután a Farkas Ferenc Művészeti Iskola vonósnégyese emelte műsorával az ünnepi hangulatot. A Harmonia
Sacra kórus programja tette teljessé az ünnepi áhitatot, a karnagy Szakáll Lászlóné volt,
majd Szádoczky Károly köszöntötte a fellépőket és a híveket.
Szavait követően az összkari fináléval zárult az adventköszöntő koncert Szabó Gábor
és Dr. Gyombolainé Kindler Edit vezényletével.
Katona M. István
A szerző felvétele

C
hristmas
is all around me…
… Tartja a népszerű karácsonyi sláger. És valóban, a Karácsony körülvesz minket utánozhatatlan hangulatával. Az ajándékozás, szeretteink meglepésének öröme hetekig lázban tart bennünket. A karácsony a kereszténység legfontosabb ünnepe, Jézus születésének napja. Mára családi
vonatkozása felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett.
Nézzünk körül a világban, hol, mit jelképez a Karácsony szelleme.
agyarországon december 25-én és 26-án ünnepeljük a karácsonyt.
December 24-én díszítjük fel a fát, Szenteste
ajándékozzuk meg egymást. Az ünnepi készülődés, az ajándékozás napja azonban országonként eltérően alakult.
Az európai országokban mindenhol állítanak a német hagyományból elterjedt karácsonyfát. Több országban viszont nem Szenteste szokás ajándékozni. Angliában például már októberben elkezdődik a karácsonyra
való készülődés. Az angol gyerekek december
25‑én reggel kapják meg az ajándékot.
Svédországban a karácsonyi vacsora
után mindenki egyszerre bontja ki az ajándékokat, amelyeket egy Jul-Bock nevű szalmából készült kecskebak hoz. Norvégiában
már december első napján megkezdődik a
ház díszítése, amelynek legfőbb kelléke a virág. December 24-én égő gyertyákat tesznek a sírokra. Joulo Pukki, vagyis a Télapó a
lappföldi Rovaniemi városban él, ami Svédország, Norvégia és Finnország északi része.
Saját irodával és postabélyegzővel rendelkezik. A gyerekek minden karácsonykor levelek tömegével halmozzák el.
Franciaországban az adventi időszak kezdetét jelzi, hogy fénybe borul a Champs‑Élysées. A Szenteste hozzánk hasonlóan Franciaországban is családi ünnep, de az éjféli mise nemcsak vallási, hanem társadalmi
esemény is. Olaszországban a karácsonyfát
már december 8-án elkezdik díszíteni. Emiatt nem használják az adventi koszorút. Nagyon népszerű viszont a betlehemi jászol készítése, nemcsak a templomokban, az otthonokban is. Az ajándékokat vidékenként eltérően Szent Lucia, a Télapó, illetve a Befana
hozza. Spanyolországban a gyerekek nemcsak december 25-én, hanem január 6-án a
három királytól is kapnak ajándékot.
Ausztriában óriási karácsonyfákat állítanak a főtereken. Karácsonyi vásár veszi kezdetét, ahol minden kapható. December 16án elkezdődik a Bécsi Szimfónikusok karácsonyi koncertsorozata. Írországban december 13-án kezdődik az ünnep. Az ír
családok december 24-én délután gyertyát
állítanak az ablakpárkányra, feldíszítik a fenyőfát, whiskey-t készítenek a télapónak,
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és sárgarépát a rénszarvasoknak. Oroszországban nem december 25-26-án tartanak
nagy ünnepet, hanem vízkeresztkor.
Az Egyesült Államokban jellegzetes amerikai ünnep a Hálaadás, amely november
utolsó csütörtökén van, ilyenkor minden
családban pulykát sütnek, ezzel az 1620-novemberében Amerikába érkező zarándokokra emlékeznek. Egy héttel Hálaadás után
kezdődik a karácsonyi készülődés: a Fehér Ház előtt hatalmas karácsonyfát állítanak fel, amelyen az elnök és a felesége gyújtja meg a gyertyákat. Az amerikaiak karácsonykor valóságos ajándékozási lázban égnek. A kandalló fölé akasztják a zoknikat,
ezekbe teszi Santa Claus az ajándékokat. Kanadában az Egyesült Államokhoz hasonlóan
sok, egymástól eltérő kultúrájú nép él, ezért
a karácsonyi szokások is rendkívül sokfélék.
A Télapónak tejet, kalácsot raknak a feldíszített fa alá. Mexikóban a mélyen hívő katolikusoknak a karácsony fontos ünnep, legtöbbször kilenc-tíz család ünnepel együtt.
Ausztráliában a karácsony a nyár közepére esik. A bevándorlók többnyire felelevenítik az otthoni hagyományokat, az ünnepi
vacsoránál az kerül az asztalra, ami egykor

otthon. Az igazi ausztrál családok viszont
karácsonyi vacsora helyett pikniket rendeznek a tengerparton vagy barbecue partit a
kertben. Dél-Afrikában is nyár van karácsonykor. A karácsonyi ebéd után a családok
meglátogatják a barátaikat, a vendégségben
díszes karácsonyi dobozokba csomagolt finomságokat ajándékoznak.
A hagyományos zsidók nem ünneplik a karácsonyt, ők nem ismerik el Jézust, így az Újszövetséget sem. A Hanuka, azaz a Fény ünnepe csak a 20. században terjedt el egyfajta zsidó karácsonyként, a zsidó naptár Kislev
hónapjának 25. napján kezdődik, amely általában december közepére esik, és 8 napig
tart. A zsidók minden este meggyújtanak
egy színes gyertyát a 8+1 ágú gyertyatartón,
a hanukai menórán. Megajándékozzák egymást, és a család együtt tölti az estéket vacsorával, játékkal, kedves beszélgetéssel.
Kultúránként, vallásonként, országonként, sőt néhol vidékenként mások és mások
a karácsonyi szokások. A lényeg, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, mindenhol a világon. Ilyenkor összejön a család, a messze élő
rokonok is hazautaznak szeretteikhez.
Vetési Zsófia
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"A karácsonyi menünél az a legfontosabb,
hogy sose azt érezzük, hogy hasba vág az étel"

„Örömet szerezni
a szeretteinknek
a lehető legfontosabb”
Teljesen átértékelődött Kaszás Géza élete, amióta megtalálta
a boldogságot felesége, Zsuzska oldalán. Ma már két gyönyörű gyermek édesapjaként készül a Karácsonyra, és a világ legboldogabb embereként a szeretet ünnepére, hisz mindent megkap, amire egész életében vágyott: szeretetet, szerelmet.

K

orábban Kaszás Géza is azon
férfiak sorát erősítette, akik az
utolsó pillanatban az először
elé kerülő bevásárlóközpontban intézte el a karácsonyi ajándékok bevásárlását. Aztán összeismerkedett álmai
hölgyével, Zsuzskával, aki alapjaiban változtatta meg a színész-producer életét.
„A feleségem rendszert hozott az életembe, rávezetett arra is, hogy a szeretet ünnepéhez az ajándékok kiválasztása és megvétele is hozzá tartozik. Számomra ma már
nagyon fontos, hogy kinek mit és miért
vásárolok” – árulta el Kaszás Géza.
Közös ismerősük, egy svéd festőnő vezette rá a színészt arra, hogy nem egy
nagy, drága, hanem több kisebb, de sze-

mélyre szóló ajándék sokkal jobban esik a
másiknak.
„Örömet szerezni a szeretteinknek a lehető legfontosabb. Noha nem vagyok egyegy nagy ajándék ellen, de ma már tudom,
az igazi az, amikor kitaláljuk, mire vágynak azok, akik a legközelebb állnak a szívünkhöz” – fogalmazta meg talán a leglényegesebb dolgot a kétgyermekes apuka.
Kaszás Gézáéknál most lesz az első olyan
igazi Karácsony, amikor kisfia már elkezdi érteni, mit is jelent ez a szép ünnep.
„Most aztán van is mit szervezni, hogy
időben hozza az ajándékot a Jézuska, miközben ő persze semmit se sejtsen. A nagyszülőkkel már kész a nagy összeesküvés,
így már most izgatottan várom a Szentestét” – jelentette ki a színész-producer.
Persze, az ünnep nem múlhat el Kaszás
Géza főztje nélkül. Mint a Receptklub korábbi sztárja elmondta, a gasztronómiában

is az egyszerűség híve, és református lévén
hal, pulyka kerül az ünnepi asztalukra salátával és zöldkörettel. Mint mondja, a karácsonyi menünél az a legfontosabb, hogy
sose azt érezzük, hogy hasba vág az étel.
Természetesen a sütemény sem maradhat
ki a menüből.
„Egyik családi ünnepen megkérdezték
tőlem, mit tudok a leggyorsabban elkészíteni. Nos, rövid időn belül asztalra került
a tiramisum, ami akkora sikert aratott,
hogy azóta sem maradhat el egy-egy családi ünnepen. Hogy mi a titka? Talán az,
hogy kevesebb tojásfehérjét és több sajtkrémet rakok bele” – tudtuk meg a sütemény sikerének titkát készítőjétől.
Kaszás Géza szerint a terítés és az étel mellé felszolgálandó ital ugyanolyan fontos az
ünnep szempontjából, mint maga az étel.
- molnár Fotó: RTL Klub

Köszönet a támogatásért
Tisztelt Főszerkesztő Úr!

S

zervezőtársaim nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hogy a Dunakeszi Polgár immár egy éve kimerítően és tárgyilagosan tájékoztatta városunk polgárait az Árpád-emlékmű szervezésével és építésével kapcsolatos eseményekről. Mindez nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy 2010. november 27-én Alag központjában, több száz dunakeszi polgár jelenléte mellett
(és örömére!), a lakossági összefogással épülő Árpád-emlékmű felavatásra került.
Az emlékmű letakarásához szükséges, közel 30
méter különleges anyag Gyuris Mátyásné ajándéka. A díszkivilágítással kapcsolatos további teendőket Szász Tibor mérnök úrnak, ifj. Szabó János vállalkozónak
és Bartinai Péter, Dunakeszi város kitüntetettjének köszönhetjük.
Az emlékmű támogatóinak megörökítésével kapcsolatos munká-
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latokat Skripeczky Attila vállalta magára, nagy segítséget nyújtott neki Bojtor Csaba, Nikoletti Gábor és Veres István.
A tér automata locsolórendszerrel való kiépítésére, ugyancsak lakossági összefogással, 2011 áprilisában kerül sor. Az ezt követő gyepszőnyegezést Hári Attila vállalkozó vállalta magára.
További támogatóink: ifj. Domoszlai Gábor,
Dunakeszi Polgár városi magazin, Horváth József, Jakab Viktorné, Jakab Győzőné, Iklódy Éva,
Kecskeméthy Gézáné, dr. Kindler József (Dunakeszi város díszpolgára), Palásti Béla, Pálffy
Marika (Kijevből), Reptsik Tibor, özv. Somogyi
Zoltánné, ifj. Szabó János, Szabó Imréné, Szabó
István (Sztyepán), Szász Tibor, Takács István (+),
Telekeszi TV, Török Sándor, Veres István.
Tisztelettel:
Skripeczky István
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Az
idei, negyvenedik Dunakeszi
Művészeti Napok kiemelkedő sorozata volt az
Uray György Színház három, jelenleg repertoáron lévő
darabjának előadása. Az alkalom sem volt mindennapi. A társulat ugyanis
most ünnepelte fennállásának fél évszázados jubileumát, s a művészeti napok
rendezvényeivel a színházalapító Uray György emléke előtt is tisztelegtek, aki emellett a
művészeti napok megteremtője is volt lelkes, kis létszámú csapatával egyetemben.

A

társulat zártkörű rendezvényt is szervezett,
ahol egykori és mai
színjátszók találkozhattak és emlékezhettek. Lapunk
kérésére a Wlassics Gyula-díjas
Urayné Kovács Zsuzsánna idézte a
teátrum históriáját.
„A társulat két közösség egyesüléséből jött létre 1960-ban, de
akkor még nem színházként.
A Fővárosi Művelődési Házban
működött egy társaság, illetve
Dunakeszin már volt színjátszó
hagyomány. Később, 1963-ban elindult az első gimnáziumi osztály,
s az Uray tanítványok csatlakoztak a közös csapathoz. Végül megmaradt a főleg a fiatalokat egyesítő, s igazából ebből az első gimnáziumi osztályból kinövő, akkor
meglehetősen új és unikumnak
számító, a színházi világgal kicsit
szemben álló irodalmi színpadi
forma. Versekből készült összeállításokat pódiumjáték formájában
adtak elő…
Az irodalmi színpadi produkció szinte mellékes volt ahhoz képest, hogy ez a 15-35 fő
közötti társaság, akadémia címszó alatt, hetente két alkalommal, önképzőkör jelleggel ös�szegyűlt, és az őket foglalkoztató, elsősorban kamasz problémákat boncolgatták. Alapvetően
két személy vezette a közösséget, Uray György, a férjem volt az
összetartó, karizmatikus személyiség, de mellette barátja, Dúló
Károly filmrendező volt az, aki
még a szellemi tartalmakat erőteljesen hordozta.
A férjem 1963-64-ben vizsgázott rendezésből Nádasdy Kálmánnál Friedrich Dürrenmatt
Fizikusok produkciójával, ami

Moldova Györgytől az Akit a mozdony füstje megcsapott című szociográfiája nagy siker volt. Ezt a
szerző is megnézte és jó barátságba került a társasággal.
Az egyik legemlékezetesebb,
leginkább sikeres előadásunk az
Agatha Christie Egérfogója volt,
ezt nyolc évig játszottuk, 114 előadást ért meg. Rajtunk kívül csak
Londonban játszotta egy színház,
igaz, huszonöt éven át… Nem lehet felsorolni azt a körülbelül kilencven bemutatót, amire az elmúlt ötven évben sor került…
Jelentős változás a kilencvenes
évek elején történt, amikor egyre több olyan előadást hoztunk
létre, ami már a harmadik generáció számára jelentett feladatot.
Ekkoriban párhuzamosan is játszottunk három-négy darabot, s
amikor 1997-ben a férjem beteg
lett, hat darab volt műsoron. Egy
évvel később, a halála napján, délelőtt mutattuk be a Micimackót,
ő pedig este meghalt. Két hónappal később, nyolcadik"
"
"
ként színre került Tennessee
Williams Macska a forró báO K L E V É L
dogtetőn című darabja… Hetente két-három előadásunk
Uray György Színház
volt, plusz ugyanennyi próba.
részére
Bérleteket is kiadtunk, évene
sület
Egye
yek
mén
a Területi Művelődési Intéz
te közel száz előadást pro/ TEMI /
dukáltunk. Ez addig ment,
amíg a tagok függetlenek
voltak, ám amikor megházasodtak, családosok lettek,
és a munkahelyeken sem tolerálták a sok távollétet, leszűkült a szabad idejük…
ÉSÉRT
ŐD
VEL
MŰ
ÉGI
ÖSS
KÖZ
Sok éven át hat-hét daDÍJAT adományozza a
rabot tartottunk repertoelkedő
kiem
ól,
lmáb
alka
ja
Magyar Köztársaság Nap
a
áron, köztük többet még
kásságáért, megalakulás
színházművészeti mun
sége elismeréseként.
keny
tevé
,
óján
a férjem rendezett. Ilyen
rdul
évfo
50. éves
volt Edward Albee darab10.
ber
novem
2010.
Budapest,

akkor Magyarországon ősbemutató volt. Ekkoriban, még – közel
ötvenhat után – svájci író darabját
játszani, meglehetősen nagy feltűnést keltett és erős feszültséget is
okozott. Jó ideig rajtuk volt a „figyelem”. Ez persze különösképpen nem zavart senkit, kamaszkori világproblémák, szabadság,
szerelem, az emberi kapcsolatok
általában, többnyire ezek voltak
rendszeresen terítéken…
A hetvenes évekből kezdve már
kifejezetten erős színházi törekvéseik jellemezték a társulatot. Nem
volt határozott irányultság arra,
hogy profi színházzá váljunk, az
amatőr gyökereket igyekeztük
megtartani. A hatás, a mondanivaló volt a fontos, bármilyen darabot játszottunk, a választásban
az emberi kapcsolatok megjelenítését tartottuk fontosnak. Olykor
a tagok hoztak ötletet, de főként a
férjem választott darabot. Nagyon
sok dramatizálás is készült, például

"

Molnár Géza
elnök

Urayné Kovács Zsuzsanna

ja, a Nem félünk a farkastól, ezt
a kétezres években felújítottuk s a
százhatodik előadással végleg levettük a színről.
Pillanatnyilag három darabot
játszunk párhuzamosan, ezek voltak láthatók a művészeti napok
keretében. Most folynak a próbái
egy új Albee darabnak, a Kényes
egyensúlynak, ami a jelenkorban
is nagyon fontos. Amiről ez a darab szól, minden polgári létformában élő ember számára alapvető problémakör. Sajnos, nehezen
haladunk vele, mert heti egy próbára van lehetőség.
A társulat hogyan verbuválódik?
Kezdetben a férjem tanítványai
jöttek, rajongtak érte, ma is sokan
büszkélkednek, hogy nála tanulhattak irodalmat. Van egy baráti
kör, akik összetartanak, aztán van
úgy, hogy jönnek jelentkezők, akik
szeretnének itt játszani…”
Kiemelkedő színházművészeti munkásságukért, megalakulásuk 50. évfordulójára, a Magyar
Köztársaság Napja alkalmából
a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) Közösségi Művelődésért Díjat adományozott a színtársulatnak.
Katona M. István
Fotó: a szerző és archív
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Olvasóink írták...

levél

Nyílt levél
Árpád-emlékmű ügyben
(részlet)

O

któber hónapban mi, az alagi területen lakók, meglepetve tapasztaltuk, hogy a Szent Imre téren, a körforgalmi sziget közepén, építési munkák kezdődtek, majd november elején táblák jelentek meg, hogy „itt Árpád emlékmű épül”. Mindez nagy meglepetést és egyben megütközést is keltett a környéken lakók között.
Egyrészt, mert igen szokatlan, hogy egy nemzet életében kiemelkedő
szerepet betöltő személyről elnevezett tér fő helyén egy másik kiemelkedő személyiség emlékműve kerül elhelyezésre. Másrészt, mert az
emlékmű-állítást semmiféle előzetes tájékoztatás, felmérés nem előzte meg, holott ez a terület Alag főtere, és úgy véljük, hogy a környéken lakók többségi véleménye szerint illene itt építkezni, emlékművet
állítani. Egy egyszerű építési munkához is kell valamennyi szomszéd
hozzájárulása – és arról hivatalos értesítést is kapnak -, itt pedig egy
egész városrész véleménye volt érdektelen.
A szervező ugyan kifejtette a Dunakeszi Polgár-ban, hogy az emlékmű „sok dunakeszi polgár önzetlen munkájával és anyagi hozzájárulásával épül”, de a sok kevesebb, mint a többség. Harmadrészt az alagi
közösség a Szent Imre téren, a közvélemény-kutatás szerint, egy Szent
Imre – Szent István emlékművet tartana méltónak létesíteni.
Azzal a kéréssel fordulunk a szervezőhöz, a nemes cél támogatóihoz, hogy az avatás ezen a helyszínen kerüljön elhalasztásra, és az
emlékmű egy dunakeszi Árpád téren kerüljön inkább felállításra.
Dunakeszi, 2010. november

Tisztelettel:

Kecskeméti László

(A levél teljes tartalma letétben a szerkesztőségben.)

Tisztelt Kecskeméti László!
Levelében foglaltakra az alábbi
válaszokat tudjuk adni.
Az Árpád-emlékmű szervezése a
lehető legszélesebb nyitottság mellett zajlott több mint egy éven át. Ez
idő alatt ez újság hasábjain minden
hónapban terjedelmesen beszámoltunk a terveinkről és eredményeinkről. Így tettünk a helyi tévében is legalább fél tucat alkalommal. Emellett
a város lakosságát saját hírlevélben
is tájékoztattuk. Számos nyilvános
megbeszélést is tartottunk a könyvtárban és a Széchenyi iskolában. Kiállítottuk és megszavaztattuk az emlékmű terveit, így azokat bárki ismerhette, tehát lehetett tudni, mi
kerül kiállításra, sőt bele is lehetett
szólni a döntésbe. Azt hisszük a fentiek alapján nem érhet minket az a
vád, hogy titokban állítottunk volna
emlékművet és, hogy nem az került
volna kiállításra, mint ami a szabadon véleményt nyilvánítók többségének tetszett. Ez az akarat egybecsengett a szakmai zsűri véleményével is,
amelynek elnöke Melocco Miklós, a
hazai szobrászművészek egyik legjelesebb képviselője volt.
Az emlékmű elhelyezésének a helye
március óta ismert volt, az informá-

ciót több helyen közzé tettük. A munka már augusztusban elkezdődött
a téren, a megfelelő szakhatósági és
építési engedélyek birtokában. Levele ennek ellenére csak az avatás előtti
napon jutott el hozzánk a Dunakeszi
Polgár szerkesztőségéből faxon, pedig
a szervezők között több közismert,
könnyen elérhető személy van.
Végezetül Szent Istvánról és Szent
Imréről már áll szobor a városban,
így nem hisszük, hogy az Árpád-emlékmű előlük foglalná a helyet. Az,
hogy egy személyről elnevezett téren más személyről van emlék állítva egyáltalán nem egyedi jelenség.
Korábban a Szent Imre téren is egy
a szabadságharcra emlékező Petőfi-emlékmű állt. Ráadásul Árpád és
Szent Imre egyáltalán nem állnak
egymástól távol, hiszen a fejedelem
a herceg szépapja volt és annak a dinasztiának az alapítója, amely háromszáz évig uralkodott Magyarországon. Ennél fogva az emlékmű
és a téren álló templom számunkra
nem feszültséget jelent egymás mellett, hanem – így együtt – a magyarság történetének egy sorsfordító évszázadát szimbolizálják.
Tisztelettel,
Dunakeszi Civilek Baráti Köre

Egészségesen élni
Kötetlen beszélgetés
az egészségről
Az Egészségközpont
egy éve nyitotta meg
kapuit. A legnépszerűbb
szolgáltatásokról kérdezzük
Venterné Nagy Máriát,
a központ vezetőjét.
Nagyon izgalmas egy év áll mögöttünk,
hiszen számunkra is kérdés volt, hogy a
terveink hogyan valósulnak meg. Mára
elmondhatom, hogy ismert és kedvelt
hellyé váltunk, sőt, több új szolgáltatást is
be tudtunk vezetni.

s az iskolaorvosokkal együttműködve
szűrjük ki a gerincproblémás
gyerekeket, akiket szakorvoshoz tudunk
továbbküldeni, illetve Központunkban
gyógytornában részesítjük.
Nagy igény mutatkozik a kisgyermek
születése utáni kezdeti nehézségek
leküzdésére, ezért pszichológus kollégánk
anyuka-csecsemő konzultációkkal
segíti a kismamákat az újszülöttel való
ismerkedésben, a harmonikus családi élet
megteremtésében.

– A gyógymasszázs és a lazító, stresszoldó
masszázsok nagyon népszerűek, s a
közelmúltban talpmasszázzsal is bővítettük
a szolgáltatások körét.

Természetgyógyászunk az ország
egyik legelismertebb szakembereként,
speciális kezelésekkel segít a
gyulladásos folyamatok kezelésében,
a méregtelenítésben, a szervezet
energetizálásában.

Büszkék vagyunk kiválóan képzett
gyógytornászainkra, akik hatékonyan
segítenek végtagtörések és műtétek utáni
rehabilitációban is.
Elindítottunk egy gerinc-szűrő programot,
melynek keretében teljesen ingyenesen
keressük fel az oktatási intézményeket,

Nagy öröm számomra, hogy vendégeink
egyre jobban felismerik a megelőzés
fontosságát, s ebben nagy segítségünkre
van a BEMER orvosi készülékcsalád,
melyet nem csak probléma esetén,
hanem a szervezet alapvető fiziológiai
folyamatainak támogatására, az

– Milyen kezelésekre van a legnagyobb igény?
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immunrendszer erősítésére is remekül
tudunk használni.
A készüléket egyre többen vásárolják
meg, s használja otthon az egész család,
melyhez szakembereink teljes körű
segítséget adnak.
– Mit tud ajánlani a vendégeknek az ünnepek
közeledtével?
– Egészséget minden otthonba, melyhez a
magunk módján hozzá is tudunk járulni.
Ajándékutalványainkat igény szerinti
értékben lehet megvásárolni, mellyel
igazi örömöt szerezhetünk azoknak, akik
fontosak számunkra!
A BEMER orvosi készülék az egész család
közös ajándéka lehet, az évtizedekre
szóló otthoni elérhetőség kényelmét és az
egészég élményét nyújtva.
Bővebb információk:
Test és Lélek Egészségközpont
Cím: Dunakeszi, Barátság út 17. II/14.
Telefon: 06-30 / 33 44 100.
web: www.testeslelek.com

rvosi rovat

lefogyni, vagy elfogyni?

Néhány nap, és az otthonokban kigyúlnak a karácsonyi fények. A közös családi vacsorán a pazar ételek látványát csak
azoknak a hozzátartozóknak az aggódó tekintete homályosítja el, akik szinte rettegnek attól, hogy akár néhány dekával is
növekedjen testsúlyuk. Valóban ekkora lelki megrázkódtatást jelent egy-egy ízletes falat elfogyasztása - kérdezem a Dunakeszi Polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost

– Szerintem nem, pedig magam rendszeresen felszólalok a túlzott kalória bevitel ellen. Az, aki egész évben mértékletesen táplálkozik, rendszeresen mozog,
így elégetve a felesleges kalóriákat, annak nem jelenthet gondot kivételes esetben a többletbevitel. Amennyiben valaki
szeretne megszabadulni a többlet kilóitól,
csak helyeselni tudom, ha visszafogott tud
maradni az ilyen nagy ünnepeken is. Azt
azonban sose feledjük el: a túlzott soványságra törekvés is betegség, az úgynevezett
anorexia nervosa.

– Úgy hallottam, hogy ez a fiatalok betegsége, idősebbeknél ez már nem nagyon
fordul elő.
– Valóban, ez többnyire fiatal lányok betegsége, akik sokszor egészen drasztikus
módon próbálnak megszabadulni az általuk vélt felesleges kilóktól. Már psyches za-

varnak tudható ez be. Nehéz ettől a betegségtől megszabadulni, hiszen a kifutók manökenjei, a TV reklámokban is látható modellek mind karcsúak, vonzók, és a betegség
jellemzője, hogy az énkép torzul. A valódi
helyes arányok az érintettek tudatában megbomlanak, a testsúly is egyre zavaróbb kezd
lenni, amitől bármi áron meg szabadulni.
Ebben az esetben azonban sajnos emiatt a
szervezet energia, ásványi anyag és vitamin
bevitele károsodik, vagyis kiürül, aminek a
végén már a különféle szervek nem tudják
ellátni funkcióikat, és károsodásuk végzetessé válik. Az utóbbi időben több, ebben a
betegségben szenvedő manöken halála sokkolta a közvéleményt. A gyógymód a komplex kezelés, amiben a családtagokon kívül
psychológus illetve esetenként psychiater
segítségét is igénybe kell venni, ugyanis a
betegben helyre kell állítani a normális énképet, és minden psyches támogatást meg
kell adni, hogy meglelje az önmagához vis�szatérő utat a beteg.
– Van ennek valami észlelhető, mérhető jele?
– Általában akkor gyanakodhatunk erre
a betegségre, ha az illető BMI (bady mass
– testtömeg – index) értéke, ami a testsúly/ testmagasság2 egyenlő, vagy kisebb,
mint 19 és az illető drasztikus fogyókúrát
folytat.
– Gyakran találkozik a kardiológiai
rendelésen ilyen típusú betegségben szenvedőkkel?

– Számuk elenyésző a túlsúllyal rendelkező kedves vendégeink köréhez képest.
Nekik viszont óriási visszaesést jelenthet
a túlzott energia bevitel, tönkretéve az eddig elért eredményeket. Azt gondolom és
saját példámon is tapasztalom,hogy bizonyos kor elérését követően nagyon oda kell
figyelni a plusz kilók jelentkezésére, és bizony nemcsak a gasztronómiai élvezetek
korlátozására kell figyelni, hanem a megfelelő testmozgás elvégzésére is. Itt szeretném valamennyi kedves olvasónk figyelmébe ajánlani azokat az eszközöket, amik
a komplex edzések kelléktárai. Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a szellemi túlterheltséget mindenképpen fizikai erőkifejtéssel kell egyensúlyozni, s nem tehetünk ebben kivételt az ünnepekre tekintettel sem!

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

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy polgármesteri felkérésre a város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osztálya munkaidőn kívüli telefonos ügyeletet tart.
Az ügyelet az alábbi problémák, fennakadások bejelentésére szolgál:
• belvíz, árvíz • nagy mennyiségű csapadék (zivatar, havazás)
• csőtörés • áramkimaradás • viharkárok • úthibák

Az ügyelet az alábbi telefonszámon érhető el:

+36-70-380-6473
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gazdaság

dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u.1.)
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében az olvasói igények szerint dr. Németh Gábor
ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott tematika alapján a Tisztelt Olvasóink leveleit.

Olvasói kérdés:
2 évvel ezelőtt felmondtam a munkahelyemen rendes felmondással, mivel
adódott számomra egy külföldi
munkalehetőség. 1 hónap volt a
felmondási időm, amit végig kellett dolgoznom. De a munkáltatóm nem akart a felmondásomba beletörődni, nem akart elengedni, a felmondásomat sem írta
alá, ezért a felmondás másodpéldányát portai úton is elküldtem, hogy legyen nyoma az átvételnek. Azt mondták etikátlan,
hogy csak úgy otthagyom őket,
bár én úgy érzem korrekt voltam,
hisz időben szóltam, és a felmondási időt is letöltöttem. Viszont
amikor aktuálissá vált az utazásom (Ausztráliába mentem),
nem kaptam meg a kilépő papír-

jaimat, az SZTK kiskönyvemet
és a fizetésemet sem. Most hazajöttem, és emiatt bírósághoz szeretnék fordulni, de úgy tudom, 1
év után ezt már nem lehet. Van-e
valami jogorvoslati lehetőségem?
A munkaviszonnyal kapcsolatos igény 3 év után évül el, sőt ha
a jogosult akadályoztatva van az
igény érvényesítésében, az akadály megszűnésétől számított 6
hónapon belül ezt megteheti.
Tehát, Ön nyugodtan fordulhat bírósághoz, amennyiben nem
sikerül megállapodnia volt munkáltatójával. Én a bírósági eljárás
előtt mindenképpen a megállapodásra való törekvést javaslom.
Olvasói kérdés:
Dunakeszin dolgozom
egy építőipari cégnél.

Útikalauz bankügyekhez
karácsony – hitelből

A

Karácsony a szeretet ünnepe, így érthető mindenki szeretné azt szépen megünnepelni. Ilyenkor még hajlamosabbak vagyunk lazábbra venni a családi költségvetésünket és annak érdekében, hogy az Ünnep még „gazdagabb” legyen, még hitelt is veszünk fel.
Azonban mielőtt kölcsönt veszünk fel, nem árt azzal tisztában
lennünk mekkora törlesztőrészleteket tudunk vállalni havonta. Teherviselő képességünk megállapítására a legjobb módszer ha bevételeinkkel szembeállítjuk költségeinket, melyben segítségünkre lehet a PSZÁF honlapján is elérhető háztartási költségvetés-számító
program.
Ezután – ha még mindig fenntartjuk hitelfelvételi szándékunkat –
érdemes megfontolnunk, milyen hitelt is vegyünk fel. Karácsonykor
jellemzően áruvásárlás a cél, ezért fogyasztási kölcsönökben (személyi-, áruvásárlási kölcsön, hitelkártya) érdemes gondolkodnunk.
Ezen hiteltípusok - pl. egy jelzáloghitellel szemben – könnyebben
és gyorsabban elérhetőek, tárgyi fedezet sem szükséges és a felhasználásuk is rugalmasabb (kivéve áruvásárlási hitel). Ugyanakkor hátrányuk a magasabb mértékű kamat ill. a viszonylag rövidebb futamidő.
Egy biztos, bármelyik hiteltípus mellett döntsünk is, ne csak a kamatlábat figyeljük ugyanis sok egyéb költség is felmerülhet a kölcsönfelvétel során. A hitelajánlatok legjobb és leggyorsabb ös�szehasonlítására a THM (teljes hiteldíj mutató) a legalkalmasabb,
ugyanis ez aránylag pontosan megmutatja mennyibe is kerül nekünk a hitel.
Végül, de nem utolsó sorban – akár hitellel, akár a nélkül – mindenkinek Kellemes és Békés Karácsonyt kívánok.
Gacsal Tamás

DunaCredit Hiteliroda, tel: +36-70/423-2298,
www.dunacredit.eu, info@dunacredit.eu
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Kb. 2 hónapja rendszeresen Budaörsre kell mennem egy építkezésre gipszkartont szerelni, pedig itt raktárosnak vettek fel. Azt
mondják, ha nem tetszik, menjek máshova dolgozni. Most mit
tegyek?
Sajnos, ez jellemzi a mai építőipart. Nem láttam a munkaszerződését, de úgy tűnik, a munkáltató több jogszabályt is megszegett.
Egyrészt a munkaszerződésben szerepelni kell, hogy a munkavállalót változó munkahelyre
illetve telephelyre alkalmazzák
az ennek megfelelő bérezéssel.
Ha ez benne van a szerződésben, úgy a munkáltató az egész
működési területén foglalkoztathatja dolgozóját. De feltételezem, ha ön raktáros, a munka-

végzés helye hivatalosan Dunakeszi.
Másrészt, ha raktárosnak vették fel, nem dolgoztathatják
gipszkarton szerelőként, ha erre
nincs külön szerződése, hisz a
két szakma nyilvánvalóan különböző képzettséget és felelősséget igényel.
A munkaszerződés egy kétoldalú szerződés, melynek be nem
tartása jogi következményeket
von maga után. Amennyiben Ön
nem akar pereskedni munkáltatójával, kérje munkaszerződése
módosítását, illetve kérjen jogi
segítséget szakembertől, vagy a
munkahelyi érdekképviselettől
(ha van ilyen a munkahelyén).
Végső esetben segíthet még a
Munkaügyi Főfelügyelőség, akik
ellenőrzik a munkáltatókat.

FRÉDIKEVILL ÁRUHÁZ
VILÁGÍTÁSTECHNIKA
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

DECEMBER 17-én (pénteken)

10% KEDVEZMÉNY MINDEN TERMÉKÜNKRE!
Nyitva: H-P: 8-18h, SZo: 8-13h
www.fredikevill.hu
Tel.: 06-27/347-369, 06-27/342-764
Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Frédikevill.

DunaCredit
HITELIRODA
Megköszönve minden kedves
Partnerünknek és Ügyfelünknek
az eddigi bizalmát

Kellemes és Békés Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
Dunakeszi, Garas u. 18., www.dunacredit.eu

egészség–életmód

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

Klinikánk az egészségről...
akupunktúra

A FÜL a meridiánok befolyása alatt áll, számos akupunktúrás pont található rajta. Stimulálásuk hat a szervekre és jótékony folyamatokat indít el a szervezetben. /Pl. anyagcsere folyamatban, immunrendszerben/.

Egyéb szolgáltatásaink:
Thermográfia

Vil ágújdonság!!!
Kollagén
fényterápiás
szolárium!

Daganatok, gócok
kimutatása emlőben,
prosztatában is.

Újból megnyitottuk
fodrászatunkat és pedikűrünket!

SZÉPSÉG
•
•
•
•
•
•
•
•

Szalonunkban sok szeretettel várjuk régi
és új vendégeinket feltöltődésre, megszépülésre.

20 % kedvezménnyel dolgozunk december 31-ig!

Detty: Mesterfodrász
Újra itthon – több éves külföldi tapasztalattal!

AKCIÓS ÁRAK:

• hajszárítás:
• vágás/szárítás:
• festés/vágás/szárítás:
• gyerek hajvágás:
• férfihajvágás:
• alkalmi konty:
• dauer:

1600.- tól
2400.- tól
5600.- tól
1200.- tól
1600.- tól
4720.-tól
4240.-tól

Brigi: Haj Stylist

Több éves tapasztalattal segítek vendégeimnek megtalálni a
leginkább hozzájuk illő stílust fazonban és színben.

Marcsi: PedikŰr-manikŰrös

Add a lábad profi kezekbe, és élvezd, hogy értően kényeztetik a
futóműveidet, vagy éppen a kezedet frissítik fel.
Lábunk ápolása legalább olyan fontos, mint kezünké, még
akkor is, ha egy ápolatlan láb kevésbé szembetűnő.

Szánj időt a pedikűrösre!
Ápoltnak lenni igazán nem luxuS!

Algotherm referencia kozmetika
SKINLIGHT arcfiatalító kezelések
Sminktetoválás
3D szempilla hosszabbítás
Kollagénterápiás szolárium
Testradíros kezelések, masszázsok
Fülbelövés
Alakformálás: LPG és Kavitációs ultrahang

A gyémánt ereje és a fény tisztasága.

Új világszintű multifunkciós készülék különböző kozmetikai
problémák kezeléséhez, mint laza bőr, ráncok, pigmentációs
problémák és dehidratáltság.

WELLNESS
•
•
•
•

Infraszauna
Masszázsok - Svéd, frissítő, relaxációs
Testkezelések - Borkrémes, Forró gurigás, lávaköves
Fényterápiás kollagén szolárium

EGÉSZSÉG

• Kardiológia - Dr. Al Badani Mohamed kardiológusszakorvos
• Homeopátia - Dr. Horváth Gabriella belgyógyászszakorvos, homeopata
• Természetgyógyászat - Biorezonancia, allergia szűrés,
méregtelenítés, Cranyo sacral terápia

További információk: www.homeokeszi.hu,
www.kiralyvitamin.hu, www.nazarmed.hu

Nyitva tartásunk: H-P.: 10-18 óráig
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31. Telefon: 06 27 347 721
E-mail: nazarmed@gmail.com
www.nazarmed.hu
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Barangoló ‒ utazás az eu tagállamokban

2. rész egyesült királyság sorozat

Észak-Írország
Gazdag kulturális örökség,
gyönyörű tájak és elbűvölő partvidék
Manapság fantasztikus zsongás tapasztalható Észak-Írországban, a megújulás energiája mindenütt érzékelhető. Az
ország a bizakodás új korszakába lépett, és az északír kormány
megalakulása leplezetlen optimizmussal tölti el az embereket.
A Fermanagh megyei
Enniskillen kastélya
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É

szak-Írország gazdag kulturális örökséggel rendelkező vidék,
rengeteg hagyománnyal, beleértve az ismét egyre szélesebb körben beszélt nyelvet, az ulster scotsot, vagy
a tradicionális furulyákból és hegedűkből
előcsalogatott ír dallamvilágot, hogy csak
néhányat említsünk. A keresztény örökség is mélyen gyökerezik az északír kultúrában – Szent Patrik az V. században alapította egyházi szervezetét Armagh-ban, ő
maga pedig Downpatrickben nyugszik.
A történelem egy másik fejezetét idézi az i. e. 7000 körül létrejött első ismert
írországi település Mountsandelben,
Coleraine közelében, illetve Fermanagh
és Tyrone, amelyek bővelkednek a kőkorszakból származó régészeti leletekben és
korai keresztény emlékekben.
De ne becsüljük alá a festői tájak varázsát sem! A csodálatos Causeway Coastal
Route tengerparti útvonal egyszerűen lélegzetelállító – nem csoda, hogy a világ 10
legszebb útja között tartják számon. Az
Antrim völgyei és a sziklacsúcson meredező, vadregényes Dunluce vár csak két
példa a sok fantasztikus látnivaló közül.
A Fermanagh tóvidék ezzel szemben nyugodt kikapcsolódást kínál mindazok szá-

mára, akik inkább a hajózás iránt érdeklődnek, számukra kihagyhatatlan az Erne
tó- és csatornarendszer is.
A zene az írek mindennapjainak elválaszthatatlan tartozéka – bár a jig és reel
számokért egyelőre nem osztanak Nobel-díjat. Írországban több zenei fesztivált
(nevük rendszerint: fleadh) rendeznek egy
évben, mint ahányszor a bodhrán (ír dob)
verőjét a dobos egy szám alatt meglendíti. Egyes fesztiváloknak
a rögtönzött előadások
pirítóssal tálalva. Az
is szerves részét képezik.
írek is „ötórai teá”-znak,
Ilyenek például a Féile an
az erős teát tejjel isszák,
Phobail Nyugat-Belfastés vajas mazsolás zsömban, valamint a Galway
lét (scone) esznek mellé.
Racing Festival vagy a
Kedvenc süteményük az
Puck Fair Kerryben.
almás-, epres-, áfonyás
Az ír konyha tükröpite. Az íreknél igen kedzi a történelmi előzmévelt a sör. A fekete sörök
A világ egyik leghíresebb zenekara
nyeket – a szegénysé- is Írországból indult
(Guinness, Murphy’s,
get, ezért egyszerű ételeBeamish), vörös sörök
ik vannak. Leggyakoribb étel a héjában főtt (Killkenny, Smithwick’s) mellett számtaburgonya, amit főtt káposztával illetve vajjal kevertek össze.
Sok sajtot készítettek-ettek, és
az ír stew-t, a birkaragut, vagy
az igazán fimon házi levest – a
zöldségkrémleves vajas magvas
kenyérrel. A turisták leginkább
a Full Irish Breakfast-et tekintik
hagyományosnak, ami sült szalonna, hurka, tükörtojás, burgonyakrokett, sült paradicsom,

A főváros, Belfast

Szt. Patrik
ünnepét
senki sem
hagyja ki...

lan helyi főzésű sör fogy. A whiskey elődjét
a kolostorokban orvosságként főzték, innen
ered a neve: az élet vize. A nagy ír whiskeyüzemek a 18. században kezdték meg működésüket. A nemes ír italt háromszor párolják, szemben a skóciai két párlással.
Az emberek kedvességéről híres Észak-Írország felejthetetlen élményeket nyújt azoknak, akik jókedvre vágynak. Legyen az egy
korsó sör Londonderry fallal körülvett drámai városának valamelyik kocsmájában
vagy akár egy nyári fesztivál – mindig akad
olyan program, amely jókedvre deríti az átutazókat.
Vetési Zsófia
barangolo.eu@gmail.com
www.eubarangolo.blogspot.com
Giant's Causeway - Óriások útja

kultúra

Ezerrel robog a Tudásdepó
Expressz Dunakeszin

S

zilági Ákos költő, műfordító, esztéta irodalmi
estje került megrendezésre könyvtárunkban
november 25-én Németh Klára
szervezésében. A házigazda szerepét ezúttal is Tarján Tamás irodalomtörténész vállalta magára.
Szilágyi Ákos amellett, hogy történelmi tanulmánygyűjteményeket szerkeszt, lírikusként a groteszk területén mozog otthonosan, verseinek java partitúraként
is értelmezhető, ritmizálásra és
dúdolásra is egyaránt alkalmas.
Ebből az énekes verselésből ízelítőt is hallhattak a nézők, akik
szép számmal jelentek meg a rendezvényen.
Következő kiemelt programként nagyon fontos megemlíteni
az Olvasó Várost, amely a könyvtár által elnyert Európai Uniós
pályázat keretében valósult meg.
„Nagy öröm számunkra, hogy
ilyen sokan részt vettek programunkon, külön öröm, hogy 75
család nevezett a versenyre, hiszen 2010 a családi olvasás éve.” –
mondta Csonka Mária a könyvtár igazgatója. Ennek kapcsán a
családok külön díjazásban részesültek. Első helyen Salamon Alexandra, valamint Czéh Yvett és
családja végzett. A legtöbb tanuló a Széchenyi István Általános
Iskolából nevezett, ezért az iskola
100.000 Ft értékű könyvjutalom-

ban részesült.
„Nagyszabású Olvasó Város programunkkal a gyermekeken, szülőkön, nagyszülőkön
keresztül az egész várost szeretnénk olvasásra buzdítani, próbáljuk szorgalmazni, hogy a mai
digitális világban is tartsunk ki
a könyv mellett, hiszen az olvasásnak élményt nyújtó, fontos
személyiségformáló ereje van.”
– foglalta össze röviden Csonka Mária a rendezvény célját beszélgetésünk során.
Harmadik kiemelt rendezvényként fontos megemlíteni a
Sellei Zoltán versenyt is. A Városi Versmondó Verseny 2008ban ünnepelte 20 éves jubileumát és 2009-től Sellei Zoltán
neves előadóművészt a verseny
névadója, ezzel is emlékezve rá,
tisztelegve emléke előtt.
Sellei Zoltán több volt, mint
egyszerű előadóművész, a pódiumon állva is tanított és nevelt. Számos iskolában tartott
„ rendhagyó irodalomórákat”
és ráébresztette fiatal hallgatóit
arra, hogy a vers, az bizony sokkal több annál, mint egy elemezni muszáj száraz tananyag.
Az idei versenyen a tavalyi évhez hasonlóan Sellei Zoltánné,
Bocsák Istvánné és Gyetván Csaba voltak a zsűri tagjai, akiknek
döntése alapján első helyen Császár Bíró Lilla végzett, a máso-

Fotó: Preysing Frigyes

Az idei év utolsó könyvtári rendezvényei között olyan nívós rendezvényeken vehettek részt a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárba látogató érdeklődők, mint a Sellei Zoltán Városi Versmondó
Verseny, a hagyományos irodalmi szalon Szilágyi Ákos meghívott vendéggel, vagy az Olvasó
Város programsorozat.

dik Varga Lili lett, a dobogó harmadik fokára pedig Varga István
András állhatott fel, akik Sellei
Zoltánné, Dióssi Csaba polgár-

mester és a könyvtár felajánlásában értékes könyvutalványokat vehettek át.
Szöveg: Legindi Tímea

K E SZI ABC
0-24
ünnepnapokon is!

– friss pékáru
– tejtermékek
– felvágottak
– nagy italválaszték
– üdítők
– dohányáru

Dunakeszi, Fő út 121.
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Minden kedves borkedvelőnek Kellemes
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
Dunakeszi, Fő út 89. • Tel.: 27/632-794 (a Lukoil benzinkúttal szemben)
Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig www.bormania.hu

Magyar bronz
a szellemi olimpián

sport

A Radnóti Miklós Gimnázium három diákja által erősített
négyfős magyar csapat harmadik helyezést ért el a Budapesten
megrendezett V. MindLab Nemzetközi Olimpián 2010 júniusában
„Felhőtlen tanulás játékokon keresztül” –
ez a MindLab. A program célja társasjáté
kok segítségével fejleszteni a 4–16 év közötti
gyerekek gondolkodását, szociális készségeit, érzelmi intelligenciáját és problémamegoldó képességét.
A programot eredetileg izraeli sakkolimpikonok részére hozták létre, majd a Yale
Egyetemen dolgozták tovább és tesztelték.
Hazánkban 2004-ben indult el. A Radnóti Miklós Gimnáziumban két éve működik
MindLab szakkör Bánhegyesi Gizella Tanárnő vezetésével, ahová folyamatosan várja
ambiciózus diákok jelentkezését.
A MindLab program keretében a világ
legjobb táblajátékait (mintegy negyvenet)
gyűjtötték össze, és csoportosították ezeket úgy, hogy bizonyos gondolkodási folyamatokat, problémahelyzeteket tükrözzenek. Bánhegyesi Tanárnő nagy jelentőséget tulajdonít a játékoknak, mivel azok nem
csak szórakozást jelentenek, hanem általuk

„közvetlen tapasztalatra és társas viszonyra,
problémamegoldó és alternatívákban történő
gondolkodásra” tehetnek szert a diákok. „Az
egész programban az a szép, hogy a mindennapi életre levetíthetjük a játékban felmerülő
problémákat: megállunk, gondolkodunk, alternatívákat dolgozunk ki, döntést hozunk és
a választott úton indulunk tovább.”
Az V. MindLab Nemzetközi Olimpián tizenhárom ország tanulói négy táblajátékban
mérhették össze tudásukat. A gimnáziumból Szilágyi Botond a Quoridor, Bozsik Péter az Octi, Kis-Orbán Kristóf pedig a Dáma
játékban jutott tovább az olimpiára az iskolai és az országos selejtezők legjobbjaként. A
magyarok bronzérmet szereztek, megelőzve ezzel az amerikai, az angol, a portugál, az
olasz, a kínai és a román csapatot is.
Az akkor még 5/a – s radnótisok a versenyre az iskolai szakkörön és idősebb diáktársak
segítségével készültek fel. Az országos döntőben nehezebb ellenfelekre számítottak, de

az olimpián annak ellenére, hogy erős volt
a mezőny, „sikerült megállnia a helyét a magyar csapatnak” – mondta el Botond. Kristófnak az országos harmadik hely nagy áttörést
jelentett. A legerősebb ellenfélnek a győztes
brazilokat és a második helyen végzett izraeli csapatot tartották. Peti e társasjátékok mellett sakkal is foglalkozik. Kiemelte, hogy a
MindLab játékokat azért szereti, mert fejlesztik a gondolkodást. A másik két versenyző a
koncentráció és a figyelem fontosságát említette. „Nem szabad gyorsan lépegetni a bábukkal, mert akkor az ellenfél csapdájába eshetsz.
Meg kell állni, és gondolkodni egy lépésen”.
A következő szellemi olimpiát Portugáliában rendezik 2011-ben. A radnótis diákok továbbra is keményen edzenek, hogy az országos döntőt megnyerve ismét kijuthassanak az
olimpiára. A bronzéremhez gratulálva kívánjuk, hogy a következő megmérettetéskor is
legalább ekkora sikerben legyen részük.
Aradi Rebeka

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható!
T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és
álmennyezetek építése, stb. T.: +36-30-3864-456
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-6231481, 06-27/337-353
• Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: +36-70-505-1177
• Dunakeszi (Gyártelep) Kiserdő utca végén lévő garázssoron 18 m2-es garázs eladó.
Irányár: 850.000 Ft. Tel.: +36-70-574-5530
•K
 IADÓ. Albérlet kiadó Dunakeszi Tőzegtón hangulatos környezetben 50 nm-es ház

udvarral. Érdeklődni: +36-70-279-1114
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A Dunakeszi Programiroda
decemberi ajánlata
✴ December 15., 16., 19., 20., és 21-én 19
óra: A Radnóti Diákszínpad bemutatja Bertold Brecht, A szecsuáni jólélek című drámáját. Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium, Bazsanth Vince u. 10.
✴ December 17. péntek 16 óra: Betlehemi játék a Városháza előtti téren. Fellépnek
a Radnóti Miklós Gimnázium és a Szent István iskola diákjai, tanárai és a Servite Ökumenikus Kórus. A téren karácsonyi kézműves kirakodóvásár is várja a látogatókat.
✴ December 17. péntek 18 óra: A Tungsram Férfikórus műsora az Erkel bicentenárium alkalmából. Helyszín: Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola, Garas u. 22.
✴ December 18. szombat 10.30 óra: Bábjáték a Mesekert
Bábszínházban, A szeretet fája c. ünnepi előadás bemutatása.
Helyszín: Mesekert Fejlesztő Játszóház, Dunakeszi, Csermely
u. 9. Belépő 1000 Ft
✴ December 23. vasárnap 19 óra: Kaláka koncert a Szent Imre
templomban.„Szabad-e ide bejönni betlehemmel?” címmel. A
belépés díjtalan.
✴ December 29. szerda 20 óra: Kárpátia koncert a József Attila Művelődési Központban (Állomás sétány. 17.) Elővételi belépő 2000 Ft.

Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu

Dunakeszi
Művészeti Napok
2011. januári program
Január 10. hétfőtől - Január 15.
szombatig 10-18-óra
Játékos tudomány - interaktív kiállítás
Csoportos belépő: 300.- Ft
Egyéni belépő: 400.-Ft

Január 22. szombat 17 óra
Tuzson-Berczeli Péter grafikusművész
„Újraírva” című kiállításának
megnyitója a „Kultúra Napja”
alkalmából

Január 12. szerda 19 óra
A tudás szerdája előadássorozat:
Magyarország felemelkedése
Előadó: Takács Zoltán időfizikus
Belépő: 700.-Ft

Január 27. csütörtök 15 óra
Halász Judit Csiribiri c. koncertje
Belépő: 2.000.-Ft

Január 19. szerda 10 óra
Filharmónia bérletes előadássorozat:
Erkel és a magyar nemzeti romantika
Közreműködik a Pest Megyei
Szimfonikus Zenekar
Január 19. szerda 19 óra
Magyarság Klub: Egyiptom
csillagcivilizációi - Matek Kamill
mérnök- biológus előadása
Belépő: 500.-Ft

Január 28. péntektől –
Január 31. hétfőig
Galamb Kiállítás
Csoportos belépő: 200.-Ft
Gyermek belépő: 300.-Ft
Felnőtt belép: 400.-Ft

Kézműves foglalkozás:
Január 25.
kedd 15.30-17.00 óráig
Nemezelés
Belépő: 500.-Ft

VOKE József Attila Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) www.vokejamk.hu

Szivárvány Trade 2005 Kft.

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

Felmérés – varrás – felszerelés
Igény szerint lakberendezési szaktanácsadás.
Egyedi bútorok tervezése, gyártása!
Szt. István út 30., a Keczán Bútorházban
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13-ig · Telefon: +36-30-539-4191

mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

www.angyalmosoda.hu

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

akció!
- szőnyegtisztítás
1090 Ft/m2-től
- függönytisztítás
860 Ft/kg-tól
- nadrág, szoknya tisztítás 890 Ft/db

- gyapjútakaró tisztítás
- ing mosva, vasalva
- kabát tisztítás

1500 Ft/db-tól
460 Ft/db
1430 Ft/db-tól

Minőségi vegytisztítás, foltkezeléssel!

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12
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LABDRADÚGÁS
NB III Mátra csoport
DVSE- Balmazújváros 0-3
RAFC-DVSE 0-0
DVSE-Tura 3-2 (Gyetván Cs,
Mikessy, Rudolf)
A csapat győzelemmel zárta
az őszi szezont, bajnokságban
pillanatnyilag a 13. helyen áll.
Dunakeszi Kinizsi első csapata
Pest megye I/B bajnokságban
október 17 óta veretlen és 16
pontot szerzett.

Eredményei:
Tahitótfalu-Dunakeszi K 1-4
(Czifra 2, Veres, Kalicz)
Dunakeszi K-Pomáz 2-2 (Katona, Szabó G)
A második csapat eredménye:
PILE SC – Dunakeszi K II 2-1
(Füzesi)
Mindkét csapat a bajnokságban 6. helyen végzett, az ifjúsági csapat 2. az őszi bajnokság befejezése után.

Multireklám táblák
bérbeadók az m2 út mellett!
tel.: +36-30/342-8032
Aktuális és korábbi lapszámainkat
megtekintheti a www.dunakanyarregio.
hu online hírportálon.

Kerékpár és síüzlet
szerviz és kölcsönző
Minőségi használt

- síléc, sícipő, snowboard stb.
- kerékpárok
- új alkatrészek és kiegészítők
- felszerelések árusítása

Síszerviz

Csiszolás, waxolás, élezés

Fót, Balassa u. 68. Tel.: +36-20/551-9557
Nyitva: H-P: 10-18h, Szo: 9-13h www. bicajosbolt.hu

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

Kő a köbön Kft. Műhelycím: Göd, Nemeskéri u. 33.
Mobil: +36-20-9413-977, Fax:06-27-331-663
Email: lakatoskalman@freemail.hu, www.koakobonkft.hu

erotika
bolt

nyitva:

18

H–P: 10h–18h, Szo: 9h–12h

Tel.: +36-20/464-8305
2120 Dunakeszi,
Iskola utcai Üzletsor

Üzlet teljes berendezéssel,
igény szerint
árukészlettel is, ELADÓ.

Érd.: +36-20-5624-080

Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
Dunakeszi Polgár 29
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Dunakesziről indult

Demeter Enikő Országos
mesterfokú tornászbajnok

Enikő kedves, mosolygós, vidám iskolás lány, akiről ha nem ismerném,
akkor még csak nem is sejteném, hogy minden nap több órát a magasban
„repked”. Persze ezt nem szó szerint értem, ugyanis itt az általa választott sportágra gondolok, vagyis a gumiasztalra, amiben elmondása
szerint „az a legjobb, hogy jó nagyokat lehet rajta ugrani”.

D

emeter Enikő korábban a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola tanulója volt, itt
indult pályafutása, itt találkozott
először a sportággal, amely mára
már mondhatni szenvedélyévé
vált; beszélgetésünk során is minden szavából árad a sportszeretet.
A gumiasztal tulajdonképpen a
szertornán alapszik. „Azért is vagyunk különösen büszkék Encsire, mert négy év alatt jutott el arra
a szintre, hogy nemrégiben megnyerte az Országos Mesterfokú
Bajnokságot. Felkészítője, Juhász
Judit az UTE Torna Szakosztályának edzője szerint ez kimagasló teljesítmény, mert ilyen rövid
idő alatt általában csak a tornász

múlttal rendelkező gyerekek képesek megtanulni ezt a sportot
ilyen szinten, ám Enikő esetében
nincsen szó ilyenfajta előképzettségről.” – mondja a büszke anyuka beszélgetésünk kezdetén.
– Mikor és hol ismerkedtél meg
ezzel a sportággal?
– A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában próbáltam ki először a sportot és nagyon megtetszett, ezért kezdtem el versenyszerűen sportolni. Az indulásommal kapcsolatban nagy szeretettel
gondolok vissza iskolámra, külön
köszönet Karsai Éva tanárnőnek
és Kollár Albinnak is, akik sok segítséget nyújtottak.
– Mennyit szoktál edzeni?
– Heti hat edzésem van és

mindegyik egy egész délutánt felölel, hat órakor szokott általában
véget érni a napom. Egy rövid három hetes nyári pihenőt leszámítva szünetek nem nagyon vannak,
folyamatosan gyakorolunk és készülünk a következő versenyre.
– Hogyan zajlik egy verseny?
– Minden versenyen nemzetközi bírók vannak, akik előtt a versenyzőknek egy tíz elemből álló
gyakorlatsort kell bemutatniuk.
Nem csak a gyakorlatok pontossága a fontos, hanem az is, hogy
mindig egy helyben az asztal közepén ugráljunk.
– Gondolom, ez nagy odafigyelést igényel.
– Igen, nagyon kell koncentrálni, fejben is végig kell pörgetni a

gyakorlat elemeit, ez a siker kulcsa. Emellett még nagyon fontos a
helyes testtartás is, a pontozásnál
ezt is nagyon szigorúan figyelembe veszik a bírók.
– Milyen gyakran jársz versenyekre? Mikor lesz a következő?
– Egy hónapban legalább egy
verseny szokott lenni, de ez a minimum. A következő verseny éppen most hétvégén lesz Varsóban.
– Mi motivál a versenyzésben?
– Az edzőm mindig azt szokta mondani nekem, hogy „az a
csúcs, amikor a gyerek jobban
akar, mint az edző”. Ezzel én is valahogy így vagyok!
– A versenyhez drukkolunk és
további sok sikert kívánunk!
Legindi Tímea

úszás

Magyarovits Zoltán
sikeres úszóedző

Környezetvédelemmel
a pénztárcája védelméért!
Ne dobja el kimerült alkáli elemét
Használjon Incomp alkáli elem
Regeneráló készüléket!

Érdeklődjön az Incomp
szaküzletében!
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D

unakeszin több
sikeres sportoló
és edző él, közülük a Dunakeszialsón lakó Magyarovits Zoltánt kerestem fel, hogy értékelje az idei esztendőt. Zoltán
1995-1999-ig Széchy Tamás
mellett edzöskődött, 2002 óta
Jövő SC Egyesületében dolgozik, Kovács Ágnes Úszóiskoláját vezeti.
- Az idei évben a versenyzőim sok remek eredménnyel örvendeztettek meg - mondta az
edző. - Sztankovics Anna 14

kora ellenére, hat felnőtt és kilenc korosztályos magyar bajnoki címet szerzett. Ezenkivül
korosztályos csúcsot úszott 50,
100 és 200 méteren. A másik tanítványom Tompa Orsolya, aki aranyérmet nyert a rövidpályás OB-n 100 méteren,
pillangón. A paraúszó Tóth Tamás az eindhoveni paraúszó
világbajnokságon bronzérmet
szerzett. A VB-n az első hat között végzett és csúcsot javított
Engelhart Katalin, Ráczkó Gitta és Kézdi Réka.
- További tervek?
- A következő időszakban a
londoni Olimpiára, illetve a
Paraolimpiára koncentrálunk,
hogy versenyzőim minél sikeresebben szerepeljenek.
Sok sikert Zoltánnak és versenyzőinek!
Solymosi László

SPORTEREDMÉNYEK
sakk

2011. január 21-től

Pest megyei Szuper csoportban szerepel a Dunakeszi Kinizsi sakkcsapata.
A listavezető ellen nagy
küzdelmet folytattak.
Dunakeszi K – Szigetszent
miklós 2-8 (döntetlen: Molnár S, Fenyvessy, Nádasdi,
Kiss)
Törökbálint-Dunakeszi K
5.5 -4,5 (győz: Molnár P,
Gránicz, Molnár S, döntetlen: Fenyvessy, Nádasdi,
Batisz)
December 4-én Vácszentlászlón rendezték meg a Pest megyei
nyílt országos egyéni korcsoportos sakkversenyt, a 26. Mikulás sakkverseny keretei között. A versenyt Solymosi László Pest
megyei Sakkszövetség elnöke nyitotta meg, a díjakat Horváth
László, Vácszentlászló polgármestere adta át. Alagi DSK fiatal
sakkozói közül Dióssi Csaba a tavalyi győzelme után az idén
is első lett. Szépen szerepelt Kovács Dániel és Üveges Viktor.
II. korcsoport: 2. Kovács Dániel
IV. korcsoport: 1. Dióssi Csaba, 7. Bernáth Péter
V. korcsoport: 1. Üveges Viktor.

„Fűtésrendszer felülvizsgáló,
korszerűsítő"
150 órás OKJ-s képzést indít
az épületgépész szakmának.

Bővebb információ:

(Solymosi)

Tabán vil-mark

kézilabda
Az NB II-es férfi kézilabdacsapat az utolsó
percben győzelmet engedett ki Solymár ellen, egy góllal kaptak
ki Szigetszentmiklóson.
Győzelmet értek el nagy
küzdelemben XVI. Kerület ellen. Tarján csapata viszont jobb volt.
DVSE-Solymár 30-30 (Kalmár
10, Lengyel 5, Baity 5, Iváncsik
3, Martisz 3, Farkas 2, Szénási
2)
Szigetszentmiklós-DVSE 35-34
(Kalmár 13, Iváncsik 7, Csuka
4, Szénási 3, Lengyel 3, Baity
2, Farkas 2)
DVSE-XVI. Ker. 30-28 (Kalmár
9, Iváncsik 7, Csuka 6, Baity 3,
Farkas 3, Salfai 2)
Tarján-DVSE 34-26 (Baity 8,
Kalmár 6, Iváncsik 5, Csuka 3,
Salfai 2, Králik 2)

autójavító kft.
MSZ EN ISO 9001:2001 Nyilv. szám: 503/0771
MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN
(gázüzemű is)

Dunakeszi Kinizsi felnőtt női
csapata az őszi szezon végén
a 4. helyen áll, az ifjúsági csapat viszont vezeti a bajnokságot.
Salgótarján-Dunakeszi K. 2122 (Horváth 13, Sziliczi 3,
Temleitner 3, Honti 1 , Csombor 1, Orszánczky 1)
Dunakeszi
K-Budakalász
40-21 (Blaskó 12, Horváth
6, Kollonics 4, Csombor 5,
Földesi 4, Honti 3, Temleitner
3, Sziliczi 2, Orszánszky 1)
Mogyoród-Dunakeszi K 13-26
(Blaskó 7, Földesi 4, Horváth
3, Kollarics 2, Temleitner 3,
Sziliczi 2, Orszánczky 2, Honti
2, Deézsi 1)

ÚJDONSÁG!!!

MOTORKERÉKPÁR
VIZSGÁZTATÁS!
KARAMBOLOS
AUTÓK JAVÍTÁSA
(kárfelvételi
ügyintézése)
EREDETISÉG VIZSGÁLAT (teherautó és traktor is)

MINDEN TÍPUSÚ AUTÓ SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA
Dunakeszi, Szt. István u. 16. Tel.: 06-27-341-296
Fax: 06-27-546-675
Web: tabanszerviz.hu E-mail: taban@vnet.hu

Minden, ami autóval kapcsolatos

Tabán autószerviz

Autómentés 0-24-ig Telefon: +36-20-9257-377,
+36-30-9342-076

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 7-16-ig, szombaton 8-12-ig
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Rév Festék
Kisáruház

Megköszönve vásárlásaikat kívánunk
minden partnerünknek meghitt, szép
karácsonyt és sikeres új esztendot!
Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu Honlap: www.revfestek.hu

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

Dunakeszi 190x132.pdf 2010.12.06. 0:02:51

“...gyere Csacsi, nézzünk el a
Gusztávba... vagy azt akarod hogy
szolgálaton kívül is veled járjak?”

Békés, boldog Karácsonyt kívánunk Önnek!
Szerviz akciónk keretében
szervizünkben minden kedves Suzuki tulajdonost
INGYENES KARÁCSONYI ÁTVIZSGÁLÁSSAL VÁRUNK!

22 499 Ft-tól!
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a részletekről érdeklődjön kereskedésünkben!

Suzuki modellek fajlagos CO kibocsátása 103-225 g/km. Suzuki modellek átlagfogyasztása: 4,4-9.7 l/100 km.

