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   AZ ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG A MENTŐÁLLOMÁSNAK

    IDŐKÖZI VÁLASZTÁS A 7. SZÁMú KÖRZETbEN

   Indul a Iv. dunakanyar hangja tehetségkutató



Gladiator 
edzőterem 

Havi női kondi bérlet 4200 Ft
Havi férfi kondi bérlet 7900 Ft
Spinning már 920 Ft-tól

Nyitva tartás: 
H-P: 7.30-21.00-ig, 
Szo-Vas:  7.30-19.00-ig
Cím: 
2151 Fót, Móricz Zs. u. 31. 
Telefon: 
06 70 410 35 45 • 27 358 398 

• Crossfit edzés 
• Alakformáló torna 

• Body-Art
• Gyermek balett 

foglalkozások

Anyukák, Apukák! Gyermekjátszó ingyenes 
a vendégeink részére,  a honlapunkon 

a mosolygós fejecskék jelzik a játszó nyitva 
tartását, délelőtt és délután is. Részletek: 
www.gladiatoredzoterem.hu
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Dunakeszi Polgár

Dunakeszi lakosságszáma két évti-
zed alatt közel kétszeresére nőtt, így 
a város vezetése úgy érezte, hogy 

mint minden területen, az egészségügy te-
rületén is szükség van arra, hogy ezt a fejlő-
dést a szolgáltatások, ellátások színvonala is 
érzékenyen kövesse. Tekintettel a lakosság-
szám növekedésére és a korszerűsítés igényé-
re mind Dióssi Csaba polgármester mind az 
OMSZ vezetése indokoltnak látta a sürgőssé-
gi mentés ellátásáról szóló egyeztetést.   

A polgármester úr és Dr. Szlovicsák Gábor 
stratégiai igazgató február elején, a Város-
házán tartotta találkozóját, ahol mindket-
ten egyetértettek abban, hogy minden lehet-
séges eszközt meg kell ragadni a mentőállo-
más, ezáltal a mentés színvonalának javítá-
sa érdekében. 

Az egyeztetésen hosszabb és rövidebb tá-
von megvalósítható tervek is felmerültek. 
Többek között az az ötlet is megfogalma-
zódott, hogy az OMSZ és az Önkormány-
zat együttműködésének keretében az alap-
ellátást biztosító háziorvosok részére rend-
szeres sürgősségi továbbképzések indulnak. 
Dióssi Csaba úgy vélte, a tervezést nem le-
het a mentőállomáson dolgozók véleménye 
nélkül kidolgozni, ezért a találkozó zárása-
ként az igazgató úrral közösen ellátogattak 
a dunakeszi mentőállomásra. A mentőállo-
más vezetője, Dyekiss Dénes üdvözölte a fel-
keresést és szívesen fogadta az önkormány-

zat segítő szándékát. Az állomáson dolgozók 
összegyűjtötték, milyen felszerelésekre van 
szükségük, és ezek listáját eljuttatták az ön-
kormányzat illetékesének. Az Önkormány-
zat által biztosított orvosi műszerek – példá-
ul CO mérő, gerincágy – rövidesen az állo-
máson dolgozókhoz kerülnek, ami azonnali 
színvonaljavulást eredményezhet az ellátás-
ban.  

A látogatáskor sor került a hosszabbtávú 
tervek átbeszélésére is. A képviselő-testület 
legutóbbi ülésén arról döntött, hogy pályá-
zatot nyújt be az SZTK épületenergetikai fel-
újítására, amelynek keretében megújulhat-
na az épület gépészete, és lehetőség lenne a 
nyílászárók cseréjére valamint a teljes hőszi-
getelésre. Polgármester úr ígéretet tett, hogy 
amennyiben elnyerik a pályázatot, a mentő-
állomás felújítására külön figyelmet fog for-
dítani a város.

A fent vázolt tervek megvalósításáig is az 
OMSZ munkatársai természetesen mindent 
megtesznek azért, hogy feladatukat minél 
magasabb színvonalon és minél hatékonyab-
ban tudják ellátni. 

Kérésünkre a témában Győrfi Pál, az 
OMSZ szóvivője így nyilatkozott: „A sürgős-
ségi életmentő ellátást az ország egész terüle-
tén az Országos Mentőszolgálat biztosítja. A 
Dunakeszin bekövetkező baleset vagy súlyos 
rosszullét esetén a mentők 104-es számát tár-
csázva  a segélyhívás a regionális mentésirá-

nyító központba fut be, ahol a hívásokat fo-
gadó szakemberek azonnal riasztják a legkö-
zelebbi, megfelelő mentőegységet, és a mentő 
megérkezéséig segítséget is nyújtanak az el-
sősegélynyújtásban. Az esetek többségében a 
legmegfelelőbb segítséget a helyi, Dunakeszi 
Mentőállomásról induló mentőautók riasz-
tása jelenti, szükség esetén azonban – ahogy 
ezt számos példa bizonyítja – a legközeleb-
bi rohamkocsi, mentőmotor, gyermekmen-
tő, vagy akár mentőhelikopter bevetésére is 
lehetőség van.” 

A helyszínre érkezés ideje természetesen 
az aktuális helyzet (folyamatban levő esetek, 
mentőegységek „foglaltsága”, szabad mentő-
egységek pillanatnyi helyzete) függvénye, de 
az időadat a statisztikák szerint a Dunake-
szi mentőállomás mentőegységeinek vonat-
kozásában az országos átlagon felül alakul, 
amelyet az OMSZ kimutatásai is igazolnak.

Dióssi Csaba polgármester arról tájékozta-
tott, hogy a hosszabbtávú tervek kidolgozá-
sa és a következő konkrét lépések meghatá-
rozása érdekében a két fél között folytatód-
ni fog a találkozó alkalmával kialakult szo-
ros együttműködés és a további lehetőségek 
feltérképezése érdekében hamarosan a terü-
letet irányító minisztert is felkeresi.

DIóSSI CSAbA pOLGÁRMESTER ÉS AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT VEZETÉSE A TELEpüLÉS LAKOSSÁGÁNAK bIZTONSÁGÁT KIEMELT 
fONTOSSÁGú üGYKÉNT KEZELVE KONSTRuKTÍV EGYEZTETÉSbE KEZDETT, AMELYNEK CÉLjA AZ ÉLETMENTŐ EGÉSZSÉGüGYI ELLÁTÁS 
fELTÉTELRENDSZERÉNEK, SZÍNVONALÁNAK ÉS hATÉKONYSÁGÁNAK fOLYAMATOS jAVÍTÁSA. 

Az önkormányzat az ellátás 
színvonalát javító eszközökkel 

segíti a mentőállomást
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Az ország és a főváros 
viszonylatában is élen 
jár Pest megye abban, 

hogy február 4-től a megye va-
lamennyi székhelyén ügyfél-
barát nyitva tartással, min-
den hétköznap 8 és 20 óra kö-
zött várják az okmányirodák 
az ügyeiket intézni kívánó la-
kosokat.

Tarnai Richárd, Pest megyei 
kormánymegbízott a kezde-
ményezés kapcsán kiemelte, az 
új ügyfélbarát nyitva tartással 
az élethez szeretnék igazítani 
a szolgáltatást. A cél az, hogy a 
Pest megyei állampolgároknak 
ne kelljen szabadságot kiven-
niük ügyeik intézéséhez.  "Az 

okmányirodai feladatok janu-
ár 1-jétől átkerültek az önkor-
mányzatoktól állami fennható-
ság alá, és ez reményeink szerint 
az ügyintézés egyszerűsödésé-
ben, kényelmesebbé válásában 
is érezhető lesz. Ezt a célt szol-
gálja az este 8-ig tartó ügyfélfo-
gadás, s a folyamat az év végé-
ig felálló Kormányablakokkal 
ér célba." - hangsúlyozta Tarnai 
Richárd, és hozzátette, Pest me-
gyére egyre kevésbé lehet csu-
pán vonzáskörzetként tekin-
teni, hiszen az itt élők mostan-
tól ugyanúgy el tudják ügyeiket 
intézni lakóhelyük közelében, 
mint például a fővárosban. 

Mint arról már korábban be-

számoltunk, a dunakeszi ok-
mányiroda 2013. január 1-jétől 
a Dunakeszi Járási Hivatalhoz 
tartozik, ám az ügyfeleket to-

vábbra is régi helyén, a Szent 
István utca 19. szám alatt fo-
gadja.

A szerk.

Pályázat útján állami tulajdonban lévő 
üdülőket vehetnek igénybe:

• gyermeküdültetés 
  (tavaszi, nyári, őszi tábor)
• nyugdíjasok
• fogyatékkal élők
• közmunkaprogramban részt vevők

Dunakeszi Város Önkormányzata szíve-
sen áll ilyen jó ügy mellé, így szeretnénk 
segítséget nyújtani a pályázatok megírá-
sában. A tájékoztatásban Juhász Ádám ad 

segítséget, akit hétfőtől csütörtökig 8:00-
16:00, pénteken 8:00-12:00 között tud-
nak elérni a 06-27-542-815-ös telefonszá-
mon vagy a juhasza@dunakeszi.hu email 
címen.

A pályázatok a 
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
oldalról tölthetők le, leadási határidő: 

2013. március 20.
Bízom benne, hogy minél több dunakeszi 

érintett tudja kihasználni a lehetőséget.
Dióssi Csaba

polgármester

fEbRuÁR 4-TŐL új, üGYfÉLbARÁT NYITVA TARTÁSSAL VÁRjÁK 
AZ üGYfELEKET pEST MEGYE VALAMENNYI jÁRÁSI SZÉKhELY-
ÉNEK OKMÁNYIRODÁIbAN. DuNAKESZIN IS MINDEN hÉTKÖZ-
NAp REGGEL 8-TóL ESTE 8 óRÁIG fOGADjA AZ üGYfELEKET AZ 
OKMÁNYIRODA – jELENTETTE bE bÍRó ATTILA A DuNAKESZI 
jÁRÁSI hIVATAL VEZETŐjE A KÉpVISELŐ-TESTüLET jANuÁR 31-I 
üLÉSÉN. EZZEL AZ ORSZÁGbAN ELSŐKÉNT pEST MEGYÉbEN 
LEhET MINDEN jÁRÁSbAN REGGEL 8 óRÁTóL ESTE 20 óRÁIG 
IGÉNYbE VENNI AZ OKMÁNYIRODÁK SZOLGÁLTATÁSAIT.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KIEMELT fELADATÁNAK TEKINTI A SZOCIÁLISAN hÁTRÁNYOS hELYZETűEK MEGSEGÍTÉSÉT. ENNEK 
SZELLEMÉbEN úTjÁRA INDÍTOTTA AZ ERZSÉbET-pROGRAMOT, AMELYNEK fŐ SZEMpONTjA, hOGY A bEfOLYT ÖSSZEG KIZÁRó-
LAG ÁLLAMI KÖZfELADAT ELLÁTÁSÁRA fORDÍThATó. A SZOCIÁLISAN hÁTRÁNYOS hELYZETűEK RÉSZÉRE üDüLÉSüK, pIhENÉ-
SüK, REKREÁCIójuK ELŐSEGÍTÉSÉRE A KORMÁNY AZ ERZSÉbET-pROGRAM KERETÉbEN hIRDET MEG pÁLYÁZATOT. 

Az országban elsőként

PÁLYÁZÁSI LEHETŐSÉG 
az Erzsébet-program keretében

Minden hétköznap reggel 8-tól este 8-ig fogadja az ügyfeleket az Okmányiroda

Dr. Tarnai Richárd januári látogatásakor elismerően nyilatkozott 
az okmányiroda teljesítményről, a Dunakeszi Járási Hivatal 

megalakulásáról 
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A Dunakeszi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztályá-
nak vezetőjével, Serfőzőné Kozma 

Ilona rendőr százados asszonnyal a múlt 
évi baleseti statisztikáról, s arról beszél-
gettünk, hogy mit tesznek a balesetek 
megelőzése érdekében. 

– Dunakeszi illetékességi területén a 
múlt évben 103 személyi sérüléses bal-
esetet helyszíneltek a kollégáim – kezd-
te az összegzést az osztályvezető asszony. 
– Ez a 2011-es évhez képest nyolc esettel 
több. Részleteiben úgy néz ki, hogy halá-
los baleset sajnálatos módon három volt, 
súlyos harminc, könnyű sérüléses pe-
dig hetven alkalommal történt. Területi 
megoszlás szerint Dunakeszin egy halá-
los baleset, súlyos tizenegy, és sajnos na-
gyon magas, könnyű sérüléses baleset 
negyvenkét alkalommal fordult elő. Ér-
dekességként említem, hogy Dunakeszin 
ez utóbbi 2010-ben és 2011-ben ugyan-
ennyi volt. Gödön egy halálos baleset kö-
vetkezett be, súlyos kilenc, könnyű sérü-
léses pedig öt volt. Fóton egy halálos, tíz 
súlyos és huszonhárom könnyű baleset 
történt. A három település közül egyéb-
ként Gödön volt a legkevesebb baleset. 
A sorrend tehát Dunakeszi, Fót, Göd. A 
halálos balesetekkel kapcsolatban sajnos 
mindhárom szerencsétlen körülmények 
között, azokon az utakon következett be, 
ahol nagy az átmenő forgalom.

– Melyek a leggyakoribb baleseti 
okok? 

– Országos szinten első helyen szerepel 
a gyorshajtás. A mi területünkön viszont 
az elsőbbségi szabályok meg nem adása 
miatt következett be a legtöbb esemény, 
ezt követi a gyorshajtás. Számszerűen az 
esetek harminc százaléka az elsőbbségi, 
huszonöt a gyorshajtás. A 2-es főút ilyen 

vonatkozásban frekventált terület, vagy 
elnézik a táblákat, vagy rosszul mérnek 
fel egy-egy helyzetet. Az arányokat te-
kintve a 2-es főúton történt a legtöbb 
baleset, csak ezt követi az M2-es, pedig 
ott az átmenő forgalom napi szinten öt-
hatezer gépjármű. 

– Mi a helyzet az ittas vezetéssel?
– Ennek aránya tíz százalék alá ment, 

ez csökkenő tendenciát mutat. Úgy vé-
lem, az állampolgárok jogkövetőbbek 
lettek, mert az ellenőrzések száma nem 
csökkent. És miután az ittas vezetést ki-
vették a szabálysértési kategóriából és 
közigazgatási bírság hatálya alá került, 
bizonyára ez is elgondolkodtatja a gép-
járművezetőket. Ugyanis a bírságok té-
telei is drasztikusan megemelkedtek. A 
megnövelt pénzbüntetések egyébiránt a 
gyorshajtásra, a tilos jelzésen történő át-
haladásra és egyéb szabálysértésekre is 
vonatkoznak.  

– Személyes tapasztalatom is az, hogy 
a gépjárművezetők már rendre megáll-
nak a gyalogos átkelőhelynél, ha egyér-
telmű számukra az átkelési szándék. 

– Ezzel egyetértek, ez egy pozitív fo-
lyamat, ami egyre inkább terjed az autó-
sok körében. Hozzáteszem, hogy a gya-
logosoknak is nagy a felelőssége, nekik is 
egyértelművé kell tenni átkelési szándé-
kukat. Ha ez nem így történik, abból ko-
moly veszélyhelyzetek adódhatnak.

– Az elmúlt hetek jeges-havas időjárása 
okozott-e káoszt a város közlekedésében?

– Kisebb koccanások előfordultak, de 
a Közüzemi Kft. jól felkészült, egy-egy 
havazás után gyorsan járhatóvá tették az 
utakat. 

– A balesetek megelőzése érdekében 
mit tett a kapitányság a múlt évben?

– Változatlanul működik az iskola-
rendőr rendszer. A Polgármesteri Hi-
vatal szakmai segítségünkkel készítte-
tett egy oktatófilmet iskolás gyermekek-
nek a helyes közlekedésről. Rendeztünk 
egy rendkívül sikeres nyílt napot, melyet 
idén április 25-én szeretnénk megismé-
telni.  

– Közeledik a tavasz, várhatón meg-
élénkül a kerékpáros közlekedés.

– Sajnos országos szinten nagyon sok 
kerékpárost ér baleset. A nálunk jól ki-
épített kerékpárutaknak is köszönhe-
tő, hogy városunkra ez nem jellemző. A 
múlt évben szerveztük meg a "Látni és 
látszani" kampányunkat a világítási sza-
bályokkal a középpontban. Szeretném 
kiemelni, hogy a múlt év szeptemberi, 
kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-mó-
dosítás értelmében már nem kizárólag a 
kerékpáron, hanem annak használóján is 
elhelyezhetők a világító eszközök. Vége-
zetül szeretném hangsúlyozni, hogy or-
szágos elvárás csökkenteni a baleseteket. 
Úgy gondolom, a saját területünkön a je-
lenlegi arány nem rossz, azonban jó len-
ne, ha idén halálos balesetről nem kelle-
ne beszámolnom. 

Katona M. István
A szerző felvétele

hA NEM IS GONDOLuNK RÁ NAp 
MINT NAp, AKKOR IS TÉNY, hOGY 
MINDENNApI ÉLETüNK TALÁN LEG-
fONTOSAbb TÉNYEZŐjE A bALESET-
MENTES KÖZLEKEDÉS, ATTóL A pIL-
LANATTóL fOGVA, hOGY KILÉpüNK 
LAKÁSuNKbóL AZ uTCÁRA. GYA-
LOG, KERÉKpÁRON, GÉpjÁRMűVÖN 
egyaránt ALApVETŐ fONTOSSÁGú 
ÉpSÉGbEN ELjuTNI úTI CÉLuNK-
hOZ, VAGY ÉppEN hAZAÉRKEZNI. 
S MINDENNEK fONTOS fELTÉTELE 
bETARTANI A KÖZLEKEDÉSI SZAbÁ-
LYOKAT. 

Mérlegen a balesetmentes közlekedés
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Azt egyetlen autós előtt sem kell „le-
festeni”, hogyan néznek ki és milyen 
sok baleseti veszélyt rejtenek maguk-

ban a kátyúkkal telített utak. Sokszor még a 
figyelmezető táblák sem óvnak meg bennün-
ket a kisebb-nagyobb károktól, mert bizony 
„ráfuthatunk” egy olyan csillogó víztükörre, 
amely valójában 10-15 centiméteres keréktö-
rő kátyút takar…

Az úthibák folyamatos javítása ellenére 
szinte rendszeresekké váltak a lakossági pa-
naszok is, melyek leginkább a várost beháló-
zó, jelentős forgalmat bonyolító állami utak 
állapotát illetik kritikával – tárja fel a való-
ságot Frankáné Molnár Judit, a Polgármeste-
ri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály főtaná-
csosa, akinek tájékoztatása szerint a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartozik a 
Fő út, Fóti út, Kossuth Lajos utca, Bajcsy-Zsi-
linszky út. – De állami terület a vasúti felül-
járó, a Verseny utca, a Szent István utca - Fő 
út és Bajcsy-Zsilinszky út közötti – szakasza, 
és a Dunához vezető Rév út is – egészíti ki a 
felsorolást. 

Frankáné Molnár Judit beszámolt arról 
is, hogy az önkormányzat által üzemeltetett 
utcák száma és hosszúsága jóval meghalad-
ja az állami utakét, melyeket az önkormány-
zati tulajdonú Dunakeszi Közüzemi Kft. fel-
ügyel.  

- A legtöbb kátyú a jelentős forgalmat bo-
nyolító állami utakban keletkezett, melye-
ket észlelésük után azonnal bejelentettük 
a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Pest megyei Igazgatóság 
Váci Üzemmérnökségének. 
Tényként szeretném rögzí-
teni, hogy sajnos a munká-
latok elvégzésére, a kátyúk 
kijavításának idejére nincs 
ráhatásunk. A kátyúzások 
mellett folyamatosan kérjük 
a burkolat felújítási munká-
latokat is. Az önkormány-
zati utakban keletkezett hi-
bákat - az időjárás függvé-
nyében - lehető legrövidebb 
időn belül elvégzi Közüzemi 
Kft. November közepe óta 
több mint 500 munkaórát dol-
goztak a kátyúk megszüntetése érdekében. 
Azt azonban nagyon őszintén el kell mon-
dani, hogy a téli időszakban csak hideg asz-
falttal tudják kijavítani a kátyúkat, melynek 
tartósságát a gondos technológiai kivitele-
zés ellenére sem lehet garantálni. Az intenzív 
gépjármű forgalom néhány nap alatt „kijár-

hatja” a beépített anyagot, és kezdődhet min-
den elölről. A tavaszi és a nyári időszakban – 
meleg aszfalttal – kivitelezett kátyúzás tar-
tósabb megoldást jelent – mondta Frankáné 
Molnár Judit, aki az autósok türelmét kérte a 
nehezebb, téli időszakra.

- Egyet kell értenünk a Városháza illeté-
keseivel, akik szerint az állami kezelésű út-
szakaszok állapota a téli időszakban erő-
sen leromlott – jelentette ki megkeresésünk-
re Huszák János, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Pest megyei Igazgatóság Váci Üzemmér-
nökség vezetője, aki korrekten elismerte azt 
is, hogy a Dunakeszit átszelő 12,5 kilométer 
hosszú állami utak közül a legkritikusabb 
állapotban a Kossuth Lajos utca van. Meg-
süllyedt a nagy forgalmú út burkolata, nagy 
számban alakultak ki rajta szórványkátyúk.

Az állami cég területi vezetője is megerő-
sítette, hogy a hideg aszfalttal elvégzett ká-
tyúzás csak átmeneti megoldást jelent, mivel 
nem kellően „köt bele” a kátyúba. - A teljesen 
szakszerű javításhoz szükséges meleg aszfal-
tot március közepéig nem lehet beszerez-
ni, döntően a keverőtelepek gázellátásának 
„korlátozása” miatt – tette hozzá a szakem-
ber, aki jelentős hibának tartja a vasút fölött 
feszülő hídban keletkezett burkolatkároso-
dást, amit véleménye szerint a híd dilatáci-
ója idézett elő. - A fémszerkezetre rádolgo-
zott meleg aszfalt vélhetően a külső hatások 
miatt lepergett, eltört. A téli, hideg aszfal-
tos javítás a fémes alapfelületen az átlagos-

nál is problémásabb. A Bajcsy-Zsilinszky út 
- a vasút híd előtti - szakaszán keletkezett kis 
mélységű burkolathibák nehezen javíthatók 
a téli időszakban alkalmazható technológiá-
val – mondta Huszák János, aki kijelentette: 
- Itt mindenféleképpen egy szőnyegezés sze-
rű beavatkozás indokolt.

Felvetésünkre az üzemigazgatóság veze-
tője is elismerte, hogy az autósok számára a 
gyors, azonnali beavatkozás lenne a legopti-
málisabb megoldás. Ezt azonban a téli idő-
szakban alkalmazható technológia és a fel-
ügyeletük alá tartozó 450 km-es úthálóza-
ton jelentkező feladatok miatt csak ütemez-
ve tudják elvégezni – jelentette ki. 

- A rendelkezésünkre álló személyi és 
technikai feltételek maximális kihasználá-
sával számolva a jelenleginél gyorsabban és 
többször csak az időjárási körülmények gyö-
keres megváltozása után tudunk eljutni Du-
nakeszire. Az idő jobb kihasználása érdeké-
ben még a hétvégi szolgálat is szinte folyama-
tosan dolgozik, de ez sajnos sokszor az autó-
sok „nem tetszésével” találkozik. A többség 
által elvárt éjszakai burkolatjavításokat sem 
munkabiztonsági, sem közlekedésbiztonsá-
gi szempontból nem vállalhatjuk – húzta alá 
Huszák János, aki nyilatkozata zárásaként 
kijelentette: - A dunakeszi utak állapota nem 
rosszabb az átlagos, hasonló forgalmi para-
méterű utaknál.

Ez pedig azt is jelentheti, hogy más telepü-
lések polgárai is a dunakeszi autósokhoz ha-
sonlóan kátyúkkal tarkított utakon kényte-
lenek közlekedni a téli időszakban.

Vetési Imre
Fotó: Hohner Miklós

KÁTYúSAK AZ uTAK. A TÉLI IDŐjÁRÁS jELENTŐSEN MEGVISELTE A KÖZuTAKAT, A CSApADÉK, ÉS AZ INGADOZó hŐMÉRSÉKLET hATÁ-
sára már DECEMbERbEN ÉS jANuÁRbAN KOMOLY KÁTYúK, REpEDÉSEK jELENTEK MEG AZ uTAKbAN. A fAGGYAL ÉS CSApADÉKKAL 
TARKÍTOTT SZESZÉLYES IDŐjÁRÁS EGYARÁNT pRóbÁRA TESZI AZ ÁLLAMI ÉS A VÁROSI uTAK ÁLLApOTÁT ÉS AZ AuTóSOK TüRELMÉT. 

Visszatérő küzdelem
A téli időszakban sokat romlott a nagy forgalmú állami utak állapota
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Amint beköszönt a tavasz, 
idén is szeretném, ha körzetünk-
ben minél több fejlesztést tud-
nánk véghezvinni közösen. Amíg 
a jó időre várunk, szeretném ösz-
szegyűjteni azokat az ötleteket, 
amivel lakókörnyezetünk a tava-
lyi évhez hasonlóan tovább épül-
ne, szépülne. 

Fogadó órám időpontjáról a 
következő lapszámban tájékoz-
tatom Önöket, de addig is kérem, 
hogy emailen vagy postai úton 
juttassák el hozzám észrevétele-
iket.

Többen jelezték, hogy szíve-
sen részt vennének a járdaépíté-
si programban, melynek kereté-
ben az önkormányzat biztosítja 
az alapanyagot, a munkálatokat 
pedig az ott élők végzik illetve vé-
geztetik el. Ennek a mértéke függ 
a hamarosan kialakuló költségve-
téstől. Kérem, ez iránti igényüket 
mihamarabb jelezzék nekem az 
alábbi elérhetőségeimen.

Több lakótársam jelezte, hogy 
több út - főként a Bajcsy-Zsilinsz-
ky út - a téli fagyoknak köszön-
hetően szinte járhatatlanná vált 
a kátyúktól. Tájékoztatom a ked-
ves lakókat, hogy az út a Magyar 
Közútkezelő Nonprofit Zrt. keze-
lésében van, így a javítási munká-
latokban nem az önkormányzat 
az illetékes. Kértem a Városüze-
meltetési és Beruházási osztályt, 
hogy jelezzék az utak állapotát a 
közútkezelő felé. Mihamarabbi ja-
vítási munkálatokat remélünk.

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótársaim!

körzeti képvi  selőink jelentik
A 2013-ra tervezett fejlesztések

A 6-os sz. körzetben, a 2013-
as évben tervezett fejlesztése-
ket a Városüzemeltetési és Be-
ruházási Osztály vezetőjéhez 
január hónapban nyújtottam 
be, mely kérelmek a körzetben 
élők igényeihez és kényelmé-
hez igazodva lettek kialakítva. 

I. Elsőként a már 2011 és 
2012-ben elvégzett mederlapo-
zási munkálatok végső befeje-

zéseként, fő szempontként a 
balesetveszély elkerülése vé-
gett öt címen jeleztem, illetve 
kértem a korlátok kihelyezését 
az árkok köré: 

1. Tábor u. és a Király u. sar-
kon, 2. Kádár u. és a Király u. 
sarkon, 3. Krúdy Gyula u. és a 
József u. sarkon, 4. Bajza és a 
József u. sarkon, 5. Királyhágó 
u. és a Rákóczi út sarkon.

II. Mederlapozás: 
Az idén összesen három hosz-

szabb és két rövid csapadékvíz 
elvezető árok mederlapozásá-
nak munkálataira van szükség.

1. Tábor u. elején, 2. Rákóczi 
út és Kálmán u. sarok, a Rákó-
czi úti oldalon 3. Rákóczi út és 
Kálmán u. sarok, a Kálmán u. 
páratlan számozású oldalán 4. 
Rákóczi út és Kálmán u. sarok, 
a Kálmán u. páros számozású 
oldalán 2 rövidebb árok.

III. Szikkasztó kutak kiépíté-
se (3 db.): 

Két körzeti polgár kérte se-
gítségemet az ingatlanja csa-
padékvíz elvezetésének prob-
lémája végett. 

1. Mihály u. 8. u. sz. előtt 2. 
Batthyány Elemér u. 12. előtt 2 
db. kút kialakítása szükséges.

IV. „K” szegély kiépítése: 
Várhatóan 6-8 címen van 

szükség a csapadékvíz elveze-
tés megoldására az ingatlanok 

előtti „K” szegélyek kiépítésé-
re. Jelenleg hárman már jelez-
ték igényüket.

1. Rákóczi út 3. sz. előtt a sze-
gély építés befejezése 2. Rákó-
czi út 5. 3. Rákóczi út 46.

V. Csapadékvíz elvezetés 
megoldása:

A József u. 2–4–6. előtt 2012-
ben megtörtént a „K” szegély-
építése, de az előzőek ellené-
re esőzéskor az úttesten tó-
csák keletkeznek az ingatlanok 
előtt. A garanciális munkálatok 
helyreállítása szükségeltetik a 
nyár folyamán.

VI. Járdaépítési hozzájáru-
lás:

Előre várhatóan 6-8 ingatlan 
előtt lesz szükség a cement és 
a sóder kiszállítására, azoknak 
a lakóknak, akik az idei évben 
szeretnék a járdát megépíteni 
ingatlanjuk előtt. 

Felhívom szíves figyelmüket 
a körzet lakóinak, hogy aki a 

2013-as évben ingatlanja előtt 
járdát akar építeni, az hívjon fel 
elérhetőségemen, hogy szemé-
lyesen találkozhassunk! A hely-
szín megtekintése után intéz-
kedem, hogy az idei év folya-
mán megkaphassa a szükséges 
cement és sóder mennyiségét, 
a járda kialakításához.

 VII. A Kossuth L. u. rekonst-
rukciójával kapcsolatban folya-
matosan kérem az osztály intéz-
kedését a Magyar Közút Zrt. felé. 
A Kossuth L. u. rekonstrukcióját 
(2010 őszén kértem első alka-
lommal), mely alatt a megfelelő 
csapadékvíz elvezetést, újabb rá-
csos víznyelők kiépítését, a már 
megsüllyedt és beszakadt rá-
csos víznyelők helyreállítását – 
Kossuth L. u. 18. és 22. sz. előtt 
–, valamint a kátyúk, repedések 
és az aszfalt minősége végett az 
utca szőnyegezését értem.

Az SZTK-ban nap mint nap 
számtalan idős ember meg-
fordul a gyógyulás reményé-
ben, akiknek többsége gyalo-
gosan, valamint a helyi járatok 
használatával közelíti meg az 
intézetet. A télies és csapadé-
kos időjárás, ill. a nyári hőség, 
a napsugár káros hatása elől 
is menedéket nyújtana a busz-
ra várakozók számára a fedett 
megállók mielőbbi kialakítása. 
A fejlesztések leadását követő-
en a Szakorvosi Rendelő Inté-
zet előtt, a Fő út mindkét olda-
lán található buszmegállóban 
padok kihelyezését kértem, 
valamint fedett buszmegállók 
építését, mely hiányosságra az 
egyik Thököly u.-i hölgy hívta 
fel a figyelmet.     

Több folyamatban lévő ügy-
ben érdeklődtem az intézkedé-
sek eredménye felől, melyekről 
a cikk terjedelme végett csak a 
következő hónapban tájékozta-
tom Önöket.

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 
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Ismét örömteli hírrel szolgál-
hatok, 14 állami ingatlan, köz-
tük két körzetünket is érintő 
állami földterület városi tulaj-
donba vételét kezdeményez-
tük a 2013. január 31-ei testü-
leti ülésen. A Madách – Wass 
Albert utcát határolt ingatlan, 
melyen a tavalyi év folyamán 
már fásítás kezdődött, illetve 
a város északi határában talál-
ható, már erdősített földterüle-
tek is a közeljövőben városi tu-
lajdonba kerülhetnek. 

Januárban beköszöntött az 
igazi tél, februárban még to-
vábbi havazás is elérheti város-
unkat. Az utcákat 10-20 cm-es 
hó is fedheti. A Közüzemi Kft. 
tájékoztatása szerint, az utakat 
éjjel és hajnali órákban tisztít-
ják. A hideg tél, és az utak erős 
igénybevétele miatt szükség 
van a kátyúk megszüntetésére, 
így a tavasz kezdetével, több 
címen aszfaltozási munkálatok 
elvégzését kértem.

Amennyiben Ön is fel kíván-
ná, venni velem a kapcsolatot a 
választókerületet érintő ügyek-
kel kapcsolatban ezt megtehe-
ti az alábbi elérhetőségeimen: 

Tel: 06703688249
E-mail: botkag@gmail.com
Ha nem biztos, hogy az ál-

talam képviselt választókerü-
letben lakik, megtekintheti az 
Utcajegyzéket a honlapomon: 
http://botkagabor.hu-n a vá-
lasztási körzet menüpontban.

Botka Gábor
5. számú választókörzet 

képviselője

Képviselői 
beszámoló!

Amint arról a helyi elekt-
ronikus és nyomtatott saj-
tóban beszámoltunk, a 2013. 
január 2-án életbe lépett 
új menetrend első két he-
tét teszt időszaknak szán-
tuk. A lakossági visszajelzé-
sek alapján néhány ponton 
módosítottunk, ezzel, janu-
ár 21-től kialakult a végleges 
menetrend. A módosítások 
lényege a következő:

Alagligeten több járatnál 
változott meg a végállomás, 
aminek eredményeként dél-
előtt két egymást követő já-
rat megy temetői fordulóval. 
Mindkettő fél-fél órás kinn 
tartózkodást tesz lehetővé, 
ill. aki az elsővel megy ki, és 
a másikkal jön vissza, az két 
órát tölthet ott. Az alagi te-
mető tehát a dunakeszi kör-
járatok útvonaláról, leszállás 
nélkül, közvetlenül, oda-vis-
sza elérhetővé vált. A regge-
li órákban és délután viszont 
minden alagligeti járat a Re-
pülőtér felé fog járni, figye-
lembe véve a lakóparki mun-
kába járók igényeit. A dél-
utáni járatok vasútállomási 
indulási időpontját 3 perc-
cel későbbre, óra 10 ill. 40-
re tettük, így nagyobb esély 
van arra, hogy a későn beér-
kező vonatról leszállók elér-
jék a buszt. Kértem a Szol-
gáltatót, hogy erre az indu-
lási időpontra is tegyenek 
rá néhány perc türelmi időt, 
amennyiben sokat késik a 
vonat.

A Dunakeszi-alsóról érke-
ző reggeli két járat a Tán-
csics utcai kitérőt követő-
en nem megy vissza a Vas-
úthoz, hanem közvetlenül 
megy Kossuth utca, ill. Fóti 
út felé. Ennek megfelelően 
módosultak néhány perc-
cel az említett járatokat köz-
vetlenül követő viszonylatok 
menetrendjei is.

Kora délután két járat (egy 
alagligeti és egy körjárat) 
sorrendjét megcseréltük. 
Eszerint a 12:48-kor Alagliget 
felől a Nagyállomáshoz érke-
ző járat nem helyi körjárat-
ként (jobb körként) folytatja 
az útját, hanem ismét Repü-
lőtéri úti járatként 13.07-es 
indulással. Az eddigi 12:50-
es körjárat pedig 14:00 óra-
kor indul, aminek nagy elő-
nye, hogy össze tudja szed-
ni az iskolásokat, valamint a 
kora délutánig dolgozókat, 
ugyanakkor a Nagyállomás 
érintésével közvetlenül haza 
tudja vinni az Dunakeszi-al-
són lakókat. Itt hívom fel a 
figyelmet arra, hogy 10:00 
és 15:00 között négy Auchan 
járat is az utazók rendelke-
zésére áll, amely a helyi kör-
járat (jobb kör) útvonalával 
hasonló útvonalon halad, de 
ellenkező irányban (bal kör).

 
 Szintén Dunakeszi-alsót 

érinti, hogy a délutáni má-
sik iskolás járatot is közvet-
lenül bekapcsoltuk a duna-
keszi iskolákat érintő helyi 
körjáratba. Emiatt a 16:37-es 
körjárat indulási idejét elő-
re hoztuk 16.12-re. Miután 
ez a járat visszatért a Nagy-
állomásra, közvetlenül indul 
tovább Dunakeszi-alsó felé 
16:36 perckor.

Rengeteg kérés érkezett, 
hogy hétvégén a Horányi 
rév és az Alagi temető ösz-
szeköttetése megmaradjon. 
Az üzemeletetés számsze-
rű feltételeiről a Városháza 
és a Szolgáltató megállapo-
dott, ez alapján alakítottunk 
ki egy új, a korábbinál hosz-
szabb útvonalon közleke-
dő, így több városrészt elérő 
menetrendet. Az új, szom-
bat délután közlekedő járat 
a Horányi réven és az Alagi 
Temetőn kívül kimegy Duna-
keszi-alsóra is, továbbá érin-
ti a Barátság úti lakótelepet, 
valamint a Toldi-Dombliget 
és Tóváros Lakóparkok mel-
lett is elhalad.

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  
képviselője

Véglegesült az új helyi buszmenetrend

A hókotrónak az idei télen is 
bőven volt feladata...

Fotó: MTI
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Tisztelt Dunakesziek! 
Tisztelt Révdűlőiek!

Kérem engedjék meg, hogy néhány mondatban 
ismertessem Önökkel az elmúlt hónap lakóhelyün-
ket érintő eseményeit, eredményeit.

- Nagyon sokan jelezték felém, hogy nehezen tud-
ják megoldani kijutásukat körzetünkből a temető-
höz, hiányzik az ingyenes buszjárat a horányi rév 
és a temető között. Dr. Thoma Csaba képviselő úr-
ral történt megbeszélésünk eredményeként szom-
batonként két járat fog indulni a révtől a temetőhöz. 
Indulási időpont: 14:10 és 16:10. A buszok a követke-
ző útvonalon közlekednek: Horányi rév – Sportpálya 
– Liget utca – Templom – Benzinkút – Barátság u. 9. 
– Barátság u. 39. – Nap u. Tájékoztatom Önöket, hogy 
hétköznap a legkönnyebben a mogyoródi buszjárat-
tal tudnak a temetőhöz kijutni. E járatok a gyárte-
lepi megállótól indulnak 6:07, 6:32, 8:37, 13:17, 14:22, 
15:22, 16:32 és 17:32 időpontokban. A temetőhöz a 
legtöbb buszjárat a Fóti u. 2. szám előtti evangélikus 
templomtól közlekedik. A menetrendről pontos tájé-
koztatást kaphatnak többek között a www.dunake-
szi.hu weboldalon.

- Állattartás ügyében szintén sokan érdeklőd-
tek nálam, ezzel kapcsolatban az alábbiakat köz-
löm. 2012. október 1-jén lépett hatályba az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. tör-
vény 5. §-a, amely szerint „mezőgazdasági haszon-
állat tartása önkormányzati rendeletben nem kor-
látozható”. Ennek értelmében a képviselőtestület-
nek az állatok tartásáról szóló 19/2010. (V.27.) ön-
kormányzati rendeletéből hatályon kívül kellett 
helyeznie a haszonállatok tartására vonatkozó kor-
látozó, tiltó rendelkezéseket, ideértve az állattartási 
övezetekre, illetve a tartható állatok számára vonat-
kozó előírásokat.

- A tél több szakaszon okozott károsodást az út-
testekben. A keletkezett kátyúkat a Közüzemi Kft. 
munkatársai hidegaszfalttal ideiglenesen betöm-
ték, melyeket tavasszal fognak végleges aszfaltré-
tegre cserélni.

- Felhívom a gépkocsival közlekedők figyelmét, 
hogy a Diófa utca 27. szám előtti csatornafedél bal-
esetveszélyessé vált. A körülményről tájékoztattam 
az illetékeseket. Felhívom továbbá a figyelmüket 
arra, hogy ez az utca egyirányú, lakó pihenő övezet 
táblával van ellátva melyre a kresz 20 km/h maximá-
lis sebességet engedélyez, valamint kerékpárosok 
szembe is jöhetnek a forgalommal.

Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötlete-
ikkel a jövőben is bizalommal keresni szíveskedje-
nek, mint azt eddig is tették.
(tel.:	70-337-1604,	e-mail:	vincze.geza56@gmail.

com).
Vincze Géza

1. számú választókörzet 
képviselője

A 2013. év erős havazásokkal kezdő-
dött, mely városszerte és a választóke-
rület utcáin is megnehezítette a közleke-
dést. A Közüzemi Kft. dolgozói folyama-
tosan takarították az utakat, mégis sok 

lakossági bejelentés érkezett, melyeket 
továbbítottam a Kft. vezetőjének. Bauer 
Márton heteken át járta Dunakeszi utcá-
it, s a látottak és a bejelentések alapján 
azonnal intézkedett. Köszönjük az autó-
sok és a gyalogosok  nevében a lelkiis-
meretes munkát.

A fagyok következtében több út  meg-
rongálódott, a Kossuth utca—Széchenyi 
utca kereszte-ződésében is több nagy 
és mély kátyú keletkezett. Az útnak ez 
a szakasza a Magyar Közút Nonprofit 
Kft. tulajdona, várjuk a mielőbbi kijaví-
tásukat, mert ezek az úthibák növelik az 

ezen a szakaszon egyébként is fokozott 
balesetveszélyt. 

A városi buszközlekedésben jelen-
tős változásokat hozott a 2013. eszten-
dő, mint arról már tájékoztatta az Ön-
kormányzat a lakosságot. Az új járatok a 
Széchenyi utcán is végigmennek, ami az 
ott lakóknak már régi kívánsága volt. A 
jelenlegi rendszerben több járat van, s a 
város minden pontjára el lehet jutni ve-
lük. A Toldi-Dombliget lakóparkban élők 
számára fontos lenne a Toldi utcánál két 
új megálló létesítése, mely szerepel a to-
vábbi tervekben.

A Kolozsvár utca 33. földszintjén be-
zárt a pizzéria. Az ott lakók kezdetek-
től tiltakoztak a megnyitás ellen, mert 
a késő estig nyitva tartó üzem zaja és a 
markáns illatok, megzavarták a nyugal-
mukat. Az Önkormányzat is támogatta a 
lakosok jogos igényét. Hosszas tárgyalá-
sok után végül is elérték, hogy a bérlők 
felmondták a szerződést.

Több levelet kaptam az utóbbi időben 
Tóvárosi lakosoktól, akik aggódnak a tó 
állapota, sorsa miatt. Észrevételeik jogo-
sak, mindent elkövetek a terület rende-
zése és karbantartása érdekében. A leg-
utóbbi választáskor ugyan átkerült a Kis-
marton utcával a játszótér és a tó is a 
10. számú választókerületbe, ennek elle-
nére egy kicsit sajátomnak érzem mind-
kettőt. Közösen teszünk meg minden le-
hetségest Erdész Zoltán képviselőtár-
sammal a problémák megoldása érde-
kében.

A város új, reklámtáblákra vonatkozó 
rendelete következtében a körzetben 
egységes és esztétikus táblák kerültek 
kihelyezésre. Jól láthatók, jól olvashatók, 
egyértelműek, mindenekelőtt beleille-
nek a városképbe.

Új színfolttal gazdagodott a választó-
kerület élelmiszer-kínálata. A Kolozsvár 
utca 31/b. földszintjén francia pékség 
nyílt. Egészséges, változatos a kenyér és 
pékáru kínálata. Érdemes felkeresni, s 
megkóstolni a termékeit.

Köszönöm bizalmukat és a segítő 
szándékú telefonokat, leveleket.

Bocsák Istvánné
9. számú 

választókörzet képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Választókerületi polgárok!
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Az önkormányzat legújabb rendeletei

- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. 
(II.06.) rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról
(SZMSZ) 
- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. 
(II.06.) rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közleke-
dés legmagasabb díjának megállapításáról szóló 1/1991. (I.10.) 
számú önkormányzati rendeletének módosításáról
- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. 
(II.06.) rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvo-
si körzetek meghatározásáról szóló 15/2002. (VI. 24.) rendelete 
(továbbiakban: R.) módosításáról
- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. 
(II.06.) rendelete az egyes önkormányzati rendeletek módosítá-
sáról

A  fentiekben idézett Vá-
lasztási Törvény szelle-
mében a Dunakeszi Pol-

gár Szerkesztősége valamennyi 
képviselőjelölt számára azonos 
feltételekkel biztosítja a bemu-
tatkozás és a fizetett politikai 
hirdetés közlését. 

Valamennyi hivatalos képvise-
lőjelölt számára – aki rendelke-
zik a szükséges ajánlószelvény-

nyel, a választási bizottság felvet-
te a jelöltek névsorába - egyszeri 
alkalommal díjmentesen közöl-
jük a bemutatkozását tartalma-
zó 600 karakter – szóközökkel 
– mennyiségű írást és egy port-
ré képet. 

A fizetett politikai hirdetés 
méretét a megrendelő dönti el. 

Mivel Szerkesztőségünk 
számára nem ismert, hogy a 
Dunakeszi-Alsót és vasúti Nagy-
állomás környezetét magába 
foglaló 7. számú választókörzet-

ben kik kívánnak ringbe szállni 
pártok, civil szervezetek színei-
ben, vagy független jelöltként az 
önkormányzati képviselő man-
dátumért, ezért e lap hasábjain 
tesszük közzé felhívásunkat. 

A Dunakeszi Polgár 2013. 
márciusban megjelenő számá-
nak lapzártája 2013. március 8.  

A szerk.

Dunakeszi Város Helyi Vá-
lasztási Bizottsága a vá-

lasztási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 105/A. § (2) be-
kezdésének j) pontjában meg-
állapított hatáskörében eljár-
va Dunakeszi Város 7. számú 
egyéni választókerületében 
2013. március 24. napjára idő-
közi önkormányzati képviselő 
választást tűz ki. 

Az időközi választást az ok 
felmerülésétől számított 30 na-
pon belül az illetékes választá-
si bizottság tűzi ki.  Az időkö-
zi választást a mandátum meg-
üresedésétől számított 4 hó-

napon belülre kell kitűzni. A 
választást legkésőbb a szava-
zást megelőző 60 nappal úgy 
kell kitűzni, hogy a szavazás 
napja ne essen nemzeti ün-
nepre, vagy a Munka Törvény-
könyve szerinti munkaszüne-
ti napra, illetve az azokat meg-
előző, vagy követő napra 

A választási kampány 2013. 
március 24-én 00.00 óráig tart. 
Kampányt folytatni 2013. már-
cius 24-én 00.00 órától 19.00 
óráig tilos. 

A kampányidőszakban a mé-
diaszolgáltatók a jelölő szerve-
zetek, illetőleg a jelöltek számá-

ra azonos feltételekkel tehetnek 
közzé politikai hirdetést. A po-
litikai hirdetéshez véleményt, 
értékelő magyarázatot fűzni ti-
los. A plakátot az, aki elhelyez-
te, vagy akinek érdekében elhe-

lyezték, legkésőbb 2013. április 
23-ig köteles eltávolítani – ol-
vasható Dunakeszi Város He-
lyi Választási Bizottsága elnö-
ke, dr. Borszéki Péter közlemé-
nyében.

2013. május 1-jétől a járóbe-
teg-szakellátási feladato-

kat az állam veszi át, kivéve, 
ha a helyi önkormányzat úgy 
dönt, hogy továbbra is meg-
tartja az általa ellátott járóbe-
teg-szakellátási feladatokat és 
ezáltal az ezeket végző inté-
zeteket. Ide tartozik a Szakor-
vosi Rendelőintézet, a Bőr- és 
Nemibeteg Gondozó Intézet, 
a Pszichiátriai Gondozó Inté-
zet, és a Tüdőgondozó Intézet. 

Ezen egészségügyi intézetek 
évtizedek óta szolgálják a vá-
ros és a környező települések 
egészségügyi járóbeteg-szak-
ellátását. Dunakeszi Város 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testület ezért úgy döntött, 
hogy az intézmények fejlesz-
tése és az egészségügyi ellá-
tás színvonalának növelése ér-
dekében ezen feladatok ellátá-
sa továbbra is a város kezében 
maradjon.

MINT ARRóL jANuÁRI LApSZÁMuNKbAN bESZÁMOLTuNK, 
DuNAKESZI VÁROS 7. SZÁMú EGYÉNI VÁLASZTóKERüLETÉNEK 
ÖNKORMÁNYZATI KÉpVISELŐjE, fODOR SÁNDORNÉ ELhuNYT, 
MEGbÍZATÁSA 2012. DECEMbER 22. NApjÁN MEGSZűNT. 

Időközi önkormányzati képviselő választás 
lesz a 7. számú választókörzetben 

Az önkormányzatnál marad 
a járóbeteg-szakellátás

FELHÍVÁS 

Leendő képviselőjelöltek és jelölőik figyelmébe ajánljuk 
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A kormányrendeletek változása (312/2012.(XI.08.); 314/2012.
(XI.08.); 253/1997.(XII.20.)) új építésügyi eljárási rendet ho-

zott, teljes egészében digitális alapokra helyezve az építési ható-
ság munkáját.

Az építési munkákat engedélyhez kötött és engedély nélkül vé-
gezhető tevékenységekre osztotta, a bontási- és használatbavételi 
engedélyköteles tevékenységek szabályozása is módosult.

Január elsejétől hatályba lépett „a településképi véleményezési és 
településképi bejelentési eljárás szabályairól” szóló önkormányza-
ti rendelet (61/2012.(XII.13.). Az eljárást az építési engedélyezést 
megelőzően kötelezően le kell folytatni. Az eljárást a Polgármes-
ter folytatja le a Főépítész szakmai véleménye alapján és a telepü-
lésképi szempontok érvényre juttatása a fő feladata. Az engedély 
nélkül végezhető építési tevékenységek egy részét szintén vélemé-
nyeztetni kell településképi szempontból, az eljárás alá vont tevé-
kenységek körét a jogszabály tartalmazza. 

Érdemes minden építési tevékenység előtt érdeklődni a Polgár-
mesteri Hivatalban, mivel a fenti eljárás elmulasztása esetén az 
építési engedély nem adható ki, viszont az engedélyhez nem kö-
tött, de véleményezés-köteles tevékenységek megkezdése már sza-
bálytalan építési munkának minősül.

2013.01.19-től hatályba lép a város módosított Helyi Építési Sza-
bályzata, ami egységes szerkezetbe foglalja a korábbi rendezési 
terveket. A korábban külön szabályozott területek, mint telepü-
lésrészek részben megtartják speciális előírásaikat, azonban a te-
lepülésünk nagy részén általános beépítési szabályok lépnek élet-

2013. jANuÁR 1-jÉTŐL AZ ÉpÍTÉSI jOGSZAbÁLYOK jELENTŐSEN VÁLTOZNAK ORSZÁGOS ÉS hELYI SZINTEN IS. hIERARChIKuS RENDbEN 
hALADVA, AZ ÉpÍTÉSI TÖRVÉNY (1997. ÉVI LXXVIII TV.) SOKAKAT ÉRINTŐ MóDOSÍTÁSA, hOGY fELhATALMAZÁST ADOTT AZ ÖNKOR-
MÁNYZATNAK úGYNEVEZETT „TELEpüLÉSKÉpI VÉLEMÉNYEZÉSI ELjÁRÁS” MEGALKOTÁSÁRA, AMI LEhETŐSÉGET NYújT AZ EGYEDI 
ÉpÍTÉSI üGYEKbEN A VÁROSKÉpI SZEMpONTOK ÉRVÉNYRE juTTATÁSÁRA, TOVÁbbÁ A „TELEpüLÉSKÉpI KÖTELEZÉSI ELjÁRÁS” LEfOLY-
TATÁSÁRA, AMI A VÁROSKÉpET RONTó ÉpüLETEKKEL, ÉpÍTMÉNYEKKEL SZEMbENI ELjÁRÁSRA AD MóDOT.

Változások az építési szabályokban

be. Fontos változás, hogy sok helyen az ingatlan mérete határoz-
za meg a rajta elhelyezhető rendeltetési egységek számát. A jog-
szabály szerkesztés előírásai miatt a fő építési paramétereket és a 
speciális előírásokat tartalmazó táblázatokat a rendelet mellékle-
tébe kellett tenni.

Amennyiben valaki az ingatlana beépítését kívánja megtudni, a 
térképen azonosítani kell az ingatlant és az építési övezetét, illetve 
ellenőrizni kell, hogy a keresett telek beleesik-e valamely telepü-
lésrészi lehatárolásba. Ezek után a mellékletekben a fő paraméte-
rek és a speciális előírások könnyen megtalálhatók, míg a beépítés 
általános feltételei (előkertek, beépítési mód meghatározása, kerí-
tésekre vonatkozó előírások, egyéb korlátozások, stb.) a rendelet 
törzsszövegében találhatóak.

A rendelet teljes terjedelemben, mellékletekkel és térképekkel 
együtt a www.dunakeszi.hu honlapon megtalálható. Akinek to-
vábbi kérdése merül fel, a Polgármesteri Hivatalban szakszerű se-
gítségre számíthat.

 Tisztelettel:
 Passa Gábor
  főépítész

Az önkormányzat célja 
a rendezett városkép kialakítása
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„Rendkívül nagy és szerteágazó munkát 
végeztünk el az elmúlt néhány hónapban” 
– kezdte mondandóját az oktatási szakem-
ber. „Megtörtént az önkormányzati intéz-
mények állami fenntartásba vétele, a tan-
kerületek székhelyein kialakításra kerül-
tek a tankerületi irodák, és felálltak azok 

a szakmai stábok, akik az átvett intézmé-
nyek tekintetében ellátják a fenntartói, irá-
nyítói feladatokat.”

A történet a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó központ (KLIK) felállításával 
kezdődött még 2012 nyarán, majd a pályá-
zat útján kiválasztott tankerületi igazgatók 
munkába állásával folytatódott az ősz fo-
lyamán. Minden tankerületben 2012. de-
cember 15-ig került sor azoknak a meg-
állapodásoknak a megkötésére, amelyek 
a köznevelési intézmények átadás-átvétel-
ének folyamatát, valamint a fenntartás és 
működtetés kérdéseit határozták meg.

„Nagy örömömre szolgált, hogy már a 
megállapodások előkészítése során kitűnő 
munkakapcsolat alakult ki a tankerület te-
lepüléseinek vezetőivel és az intézmények 
igazgatóival. Mindannyian nagy-nagy 
odafigyeléssel és a gondos gazda felelős-
ségével dolgoztak azon, hogy a fenntartó-
váltás a lehető legjobban menjen végbe.” – 
foglalta össze személyes benyomásait.

Az igazgató úr további beszámolójából 
megtudhattuk, hogy a Dunakeszi Tanke-
rület jellegzetessége, hogy Csomád kivé-
telével nagy lélekszámú települések - Du-
nakeszi, Fót, Göd - tartoznak illetékességi 
körébe, ahol az önkormányzatok többsé-
gében vállalták az intézmények működ-

tetését. Így összességében a tankerület ti-
zenhárom intézményben lát el fenntartói 
feladatokat, további két intézmény eseté-
ben pedig fenntartó és működtető is egy-
ben. „Országosan a közepesen nagy tan-
kerületek sorába tartozunk, hiszen tizen-
öt intézményünkben több mint nyolcszáz 
pedagógus és nevelő-oktató munkát segítő 
szakember dolgozik, a tanulólétszám pe-
dig meghaladja a nyolcezret.”

„Jelenleg az intézmények helyzetének 
felmérése, a vagyonhasználati és vagyon-
kezelői szerződések megkötése, az Euró-
pai Uniós projektek átvétele, illetve az új 
struktúrában való működés beindítása a 
legfontosabb feladatunk.” – fűzte hozzá a 
tankerületi vezető, aki úgy látja, hogy na-
gyon jó szakmai színvonalon működő is-
kolákkal és pedagógiai szakszolgálatokkal 
fog együtt dolgozni. 

Végezetül szólt arról is, milyennek kép-
zeli el a tankerület jövőjét: „Bízom abban, 
hogy az intézmények közötti kapcsola-
tok fejlesztésével, a rendelkezésre álló hu-
mán erőforrások kiaknázásával, valamint 
az önkormányzati és állami támogatások 
segítségével további fejlődés, szakmai kí-
nálatbővülés fog megvalósulni tankerüle-
tünkben.”

szfg

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÁLLAMI fENNTARTÁSbA VÉTELE KApCSÁN KERESTüK MEG EICh LÁSZLóT A KLEbELSbERG INTÉZ-
MÉNYfENNTARTó KÖZpONT DuNAKESZI TANKERüLETÉNEK IGAZGATójÁT, hOGY MONDjA EL TApASZTALATAIT AZ ELMúLT IDŐSZAKRóL.

Közös célok, segítő szándékok

2012-bEN KÉT, VÁROSuNK SZÁMÁRA KIEMELT jELENTŐSÉGű 
INGATLANT - A VOLT MÁV SpORTpÁLYÁT, ILLETVE A TOLDI uT-
CÁNÁL LÉVŐ ,,DMRV TERüLETET" DuNAKESZI VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATA A MAGYAR ÁLLAMTóL INGYENES ÖNKORMÁNYZA-
TI TuLAjDONbA VETTE.

Állami tulajdonú ingatlanok
önkormányzati tulajdonba vétele

A város mindkét ingatlant 
birtokba vette, a sportpá-

lyán megindultak a fontos, évek 
óta várt fejlesztések, a DMRV 
területen pedig egy minden 
korosztály igényeit kiszolgáló 
szabadidőpark kerül kialakítás-
ra. A pozitív tapasztalatok alap-
ján a testület indokoltnak látta 
kezdeményezni egyéb ingatla-
nok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételét is. A testüle-
ti döntést hosszas elemzés előz-
te meg. A Polgármesteri Hiva-
tal az összes állami tulajdonú 
ingatlan listáját lekérte a nem-

zeti vagyonkezelőtől, amelynek 
célja az volt, hogy azon terüle-
tek tulajdonba vételét kezde-
ményezze, amelyek a lakosság 
szolgálatában állnak. A tizen-
négy állami tulajdonú terület 
közül a város igényt tart töb-
bek között a Madách utcánál 
található területre, amelyet az 
Önkormányzat zöldfelületként 
hasznosítana, a Duna sor men-
tén található területekre, a Lá-
nyi Ferenc parkra és játszótér-
re, a VOKE Művelődési Házra 
és a MÁV területén lévő orvo-
si rendelőre.

A KÉpVISELŐ-TESTüLET úGY DÖNTÖTT, INDuL AZ új SZÉChENYI fEjLESZ-
TÉSI TERV KERETÉbEN MEGjELENT ÉpüLETENERGETIKAI fEjLESZTÉST 
TÁMOGATó pÁLYÁZATÁN. A pÁLYÁZATOK ELNYERÉSÉVEL MEGújuLNA AZ 
ÉpüLETEK GÉpÉSZETE, KICSERÉLNÉK A NYÍLÁSZÁRóKAT, ILLETVE TELjES 
hŐSZIGETELÉS KORSZERűSÍTÉST VÉGEZNÉNEK EL, AMELLYEL jELENTŐSEN 
CSÖKKENNE AZ INTÉZMÉNYEK fENNTARTÁSI KÖLTSÉGE. A bERuhÁZÁS 
ÖSSZEGE ÖSSZESEN 520 MILLIó fORINT, AMIhEZ SIKERES pÁLYÁZAT ESE-
TÉN AKÁR 85 %-OS TÁMOGATÁST IS ELNYERhET AZ ÖNKORMÁNYZAT.

Pályázat a SZTK 
és a Radnóti Miklós Gimnázium 

energetikai fejlesztésére

Bevezetett közéleti újság 
számlaképes 

HIRDETÉSSZERVEZŐKET 
keres.

Tel.: +36 30 342 80 32
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A helyi és az országos 
sajtó meghívott vendé-
gei mellett jelen voltak 

a rendezvény kiemelt támogatói, 
a szervezők, a zsűri tagjai, vala-
mint az előző évek nyertesei is. 

A megjelenteket elsőként a te-
hetségkutató verseny ötletgazdá-
ja és főszervezője Wernke Ádám 
köszöntötte, aki örömét fejez-
te ki, hogy a VOKE-József Attila 
Művelődési Központ, Dunakeszi 
Önkormányzata, valamint a tá-
mogatók segítségével idén is meg 
tudják szervezni az országos 
népszerűségnek örvendő ének-
versenyt. Mint mondta: nagyon 
sajnálja, hogy ott kellett hagyni 
Vácot, hiszen szeretett szülővá-
rosában – a Dunakanyar Szépe 
választás és a motoros találkozó 
mellett - az egyik legsikeresebb 
rendezvényt sikerült megszer-
veznie az évek során, de a tavalyi 
énekversenyre is már annyian 
jöttek el, hogy nem fértek be az 
ottani művelődési házba. Hoz-
zátette: sajnos nem kapták meg 
a várostól a várt támogatottsá-
got sem a folytatáshoz, így töb-
bek között ezért is volt indokolt 
az új helyszín keresése. 

 A rendezvény társszervezője 
Loksa Levente szintén köszöne-
tet mondott a támogatóknak – 
akik közül jelen volt a főtámoga-
tó budapesti Városi Taxi, a duna-
keszi Tulpi, a dunakeszi Auchan, 
a váci PM Peugeot, valamint Du-
nakeszi önkormányzatának kép-
viselői. Loksa Levente továbbá 
a zsűri tagjainak is megköszön-
te, hogy elfogadták felkérésüket 
és bízik abban, hogy idén is egy 
kiváló programsorozatot sikerül 
megvalósítani.    

A művelődési központ igazga-
tója, Palásti Béla szintén örömét 
fejezte ki, hogy a méltán népsze-
rű énekversenyt ebben az évben 

Dunakeszin rendezik meg. Mint 
mondta: nagy érvágás lehet Vác-
nak, hogy egy ilyen színvonalas, 
nagy tömegeket vonzó, országos 
hírű rendezvényt nem ott tarta-
nak meg. Az igazgató hozzátette: 

mindenben segíteni fogja a szer-
vezők munkáját, és mindent meg 
fog tenni annak érdekében, hogy 
a Dunakanyar Hangja Tehetség-
kutató Énekverseny látogatói és 
versenyzői is egyaránt jól érez-
zék magukat a VOKE-József At-
tila Művelődési Központban. 

A zsűri tagjai közül Várkonyi 
Attila (DJ Dominique) elnök ki-
emelte: ez a verseny igazán al-
kalmas arra, hogy valaki meg-
mutathassa tehetségét és őszinte, 
építő kritikákkal, tanácsokkal 
gazdagodva induljon el az éne-
kesi/előadói pályán. 

Szabó Mariann, a zsűri egyet-

len női tagja immáron harmad-
szor lehet az ítészek között. Ma-
riann a verseny alatt – mint fo-
galmazott -, ezúttal is a ver-
senyzők „tyúkanyója” lesz, aki 
amellett, hogy keményen bírálni 

fog, mint zenei koordinátor is se-
gíti majd az énekeseket.   

A zsűri harmadik tagja az Első 
Emelet zenekar népszerű és köz-
kedvelt énekese lesz. Patkó Béla 
Kiki szintén nagy örömmel vál-
lalta a feladatot, hiszen barátjá-
val, Várkonyi Attilával közösen 
zsűrizhet. Mint mondta: külön 
öröm számára, hogy ebben az 
évben először saját szerzeményű 
dalokkal is jelentkezhetnek az 
énekesek a versenyre, így olyan 
tehetségekre is bukkanhatnak, 
akik talán a jövő dalszövegírói 
lehetnek.  A Dunakeszi Prog-
ramiroda vezetője, Csoma At-

tila elmondta: a rendezvénynek 
köszönhetően az ország számos 
pontjáról érkeznek Dunakeszi-
re, ezért nem volt kérdéses, hogy 
a város vezetése támogatja a ren-
dezvény megvalósulását, ráadá-
sul egy ilyen színvonalú esemény 
Dunakeszi imázsát is növeli.  

A sajtótájékoztatón jelen vol-
tak az elmúlt évek nyertesei is, 
így 2010 Dunakanyar Hangja 
Polgár László, 2011 Dunakanyar 
Hangja Kováts Veronika, vala-
mint a tavalyi év győztese 2012 
Dunakanyar Hangja Szabó Ben-
ce is. Az énekesek mindegyike 
elmondta: nagyon nagy élmény 
volt számukra ez a verseny. So-
kat tanultak, rengeteg tapaszta-
latot gyűjtöttek, számos ismeret-
ségre tettek szert és életre szóló 
barátságok is születtek közöttük 
a verseny során. 

A sajtóesemény végén a ren-
dezvény támogatói is arról nyi-
latkoztak, hogy örömmel segí-
tik a rendezvény megvalósulá-
sát és izgatottan várják a verseny 
kezdetét. 

A Döntő-Finálé 2013. március 
23-án, szombaton kerül megren-
dezésre, ahol sztárfellépők mel-
lett a műsorvezetők Gyurcsik 
Tibi és Gyombolai Kinga lesznek.  
Az eseményen a szervezők a Ma-
gyar Speciális Olimpia Szövetség 
számára gyűjtenek majd adomá-
nyokat. A belépőjegyek árából a 
fogyatékossággal élő gyermekek 
sportolását támogatják. 

A IV. Dunakanyar Hangja Te-
hetségkutató Énekversenyre a 
www.dunakanyarhangja.hu ol-
dalon lehet jelentkezni, 2013. 
február 25-ig. Az érdeklődők bő-
vebb információt szintén a ver-
seny honlapján találhatnak, il-
letve a facebook-on. 

Rozina Tímea 
Fotó: Loksa Teréz 

A DuNAKESZI pART CAfE-bAN TARTOTTÁK MEG CSüTÖRTÖK DÉLuTÁN A IV. DuNAKANYAR hANGjA TEhETSÉGKuTATó ÉNEK-
VERSENY SAjTóTÁjÉKOZTATójÁT. 

Indul a IV. Dunakanyar Hangja 
Tehetségkutató Énekverseny 

– új helyszínen, új zsűrivel, új műsorvezetőkkel, 
sztárvendégekkel és értékes nyereményekkel
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Az alsón élőknek a közlekedé-
si helyzet javítása, a közbiz-

tonság növelése és helyi közös-
ségi programok szervezése rég-
óta közös célja. 2012. október 5.-
én Dióssi Csaba polgármester úr 
meghívásával Lakossági Fórumot 
szerveztünk. A felvetett sarkala-
tos kérdések, a velük kapcsolato-
san felmerült problémák és igé-
nyek mentén elindult közös to-
vább gondolkodás eredményeként 
pedig 2013. január 7.-én 14 lelkes 
itt lakó megalapította a Dunake-
szi Alsóért Egyesületet, mely po-
litikailag függetlenül, 7 elnökségi 
taggal és számos tettre kész támo-

gatóval kezdte meg működését.
Az Egyesület legfőbbcélja kap-

csolatot teremteni az alsón élő 
és tevékenykedő lakosok között, 
hogy alapvető kulturális, sza-
badidős és egyéb igényeiket szem 
előtt tartva segítsen ápolni a kö-
zös értékeket, egyúttal szociális 
hálót is képezve, melynek alko-
tói képesek és hajlandók tagjaikat 
mindenbensegíteni, továbbá Du-
nakeszi alsó és közvetlen környé-
ke természeti és épített öröksége, 
környezete megóvásának elősegít-
se, egy kellemes, élhető és bizton-
ságos közeg megteremtése a kö-
zösségi érdekek megvalósításával, 

hogy a környezetet komfortosab-
bá, biztonságosabbá, az életet pe-
dig tartalmasabbá téve minden itt 
élő korosztály számára Alsó való-
di otthonná válhasson.

Az Egyesület küldetése részének 
tekinti a kulturális tevékenységek, 
sport-, szabadidős és hobbi-, va-
lamint oktatási, környezetvédel-
mi, településfejlesztési tevékeny-
ségek felkarolását és előmozdítá-
sát, s nem utolsó sorban szociális 
tevékenységek segítését, szervezé-
sét, támogatását, bízva az Önkor-
mányzattal és a mindenkori Vá-
rosvezetéssel való jó és gyümöl-
csöző együttműködésben.

A további tervekről, eredmé-
nyekről, felmerülő kérdésekről 
minden itt élő és érdeklődő köny-
nyedén informálódhat a régóta jól 
működő levelezési listáról (mely-
re a dunakeszialso2120@gmail.
com címre írt levéllel lehet fölirat-
kozni), illetve a legnépszerűbb kö-
zösségi portálon is elérhető az al-
sói közösség profilja (https://www.
facebook.com/dunakeszia lso), 
valamint az Egyesület olda-
la (https://www.facebook.com/
Dunakeszialsoertegyesulet).

Horogszegi-Horváth Erika
(Alapító tag)

A válasz és a segítség megér-
kezett, és a mű első kötete 
már 1990 elején meg is je-

lent. A kötet két kiadást és kilenc 
utánnyomást ért meg. Ez a tanul-
mánykötet volt a kommunizmus 
bukása után az első nem szocialis-
ta történelemszemléletű a Magyar 
Királyság rendi európai uniókban 
való részvételét feldolgozó tanul-
mánykötet.

Ezek után meghatódottan lép-
te át Jámbor János az Európai Par-
lament kapuját, ahova Dr. Morvai 
Krisztina európai parlamenti kép-
viselő meghívására látogatott oda 
egy önkéntes nemzeti jogvédők-
ből álló delegáció tagjaként, mint 
az Eudoxia 20 Alapítvány alapító 
ügyvezető titkára többek között 
alapító társának, Bágyi Anikónak 
társaságában. 

2013. január 25-én az Európai 
Parlament épületébe történt meg-
érkezésük után a nemzetek össze-
tartozását megjelenítő óriási szo-
borkompozíció előtt gyülekeztek a 
küldöttség tagjai.

A képviselő asszony a küldött-
séget az Európai Parlament aulájá-

ban fogadta a tagországokat meg-
jelenítő zászlósor előtt. Itt adta át 
Jámbor János a 25 éve a vasfüg-
gönyön túlról irt levelének máso-
latát, illetve az azt követő levélvál-
tás dokumentumait, amelyek arról 
tanúskodtak, hogy a diktatúra ide-
jén is volt már az akkori magyar 
ellenzék egyes tagjainak kapcso-
lata az Európai Unió parlament-
jével.

A képviselő asszonnyal és több 
nemzeti jogvédővel az alapítvány 
ismeretsége már régi, amellett, 
hogy az alapítvány évekkel ezelőtt 
kapcsolatot kezdeményezett más 
európai uniós képviselőkkel, töb-
bek közt Gál Kingával is, aki ma 
már más funkciói mellett az Euró-
pai Parlament Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottságának 
alelnöke. 

A dunakesziek közül még a kül-
döttség tagja volt Cser Lajos és fe-
lesége, Cserné Fodor Rózsa, akik-
nek nagy szerepük volt minded-
dig az elszakított nemzetrészek-
hez irányuló évenként ismétlődő 
monitorozó körutak szervezésé-
ben. Ezek az utak során az elszakí-

tott magyarok alapvető emberi jo-
gának, a nemzethez tartozás jogá-
nak vizsgálata volt a feladat.

A látogatás az Európai Parla-
mentben két célt szolgált, egyrész-
ről az Európai Parlament műkö-
désének megismertetése a delegá-
ció tagjaival, másrészt a képvise-
lőasszony nemzeti jogvédelemmel 
kapcsolatos munkájának bemuta-
tása. Annak a képviselő asszony-
nak, aki maga is nemzeti jogvé-
dő volt megválasztása előtt is, aki 
az Európai Parlamentben is a ma-
gyarság össznemzeti képviseleté-
re, és a magyar nemzethez tarto-
zás alapvető emberi jogának érvé-
nyesítésére és védelmére vállalko-
zott.

Találkozott még a küldöttség az 
Eudoxia 20 Alapítvány régi, még 
Magyar Csodaszarvas Egyesület 
korabeli harcostársával, Dr. Gaudi 
Nagy Tamással, a Nemzeti Jogvé-
dő Szolgálat alapítójával, Európa 
Tanács taggal. Vele össznemzeti 
sorskérdésekről és azok az Euró-
pa Tanácsban lehetséges képvise-
letéről folyt a megbeszélés, kitér-
ve Szerbia csatlakozásával kapcso-

latos, az ottani magyarságot érintő 
aktuális kérdésekre.

Tájékoztatta a küldöttséget még 
Czigány Imre, aki másfél évtizedet 
töltött el az Európai Parlament ap-
parátusában, az apparátus mun-
kájáról, és a magyarok szempont-
jából fontos tanulságokat is meg-
osztott velük.

A program egyik kiemelt fény-
pontja a delegáció által szervezett 
zenei műsor volt, amit az Európai 
Parlamenti látogatást követő foga-
dás előtt adtak a delegációhoz tar-
tozó művészek,: a Madarak Együt-
tes alapító vezetője Borhi Miklós 
gitáros, Kónya István lantművész 
és Dévai Nagy Kamilla előadómű-
vész. Előadásukkal a magyar ze-
neirodalom különlegességei lettek 
bemutatva Brüsszelben.

DuNAKESZI A „DuNAKANYAR KApujA" – SZOKTÁK MONDANI. DuNAKESZI „ELŐVÁROSA”, DuNAKESZI ALSó ÉS KÖRNYEZETE, MELY-
RE AZ IDŐSEbbEK MÉG ALAGKÉNT GONDOLNAK, AZ uTóbbI ÉVTIZEDEKbEN SOKAK SZÍVÉT RAbuL EjTETTE, ÍGY bIZAKODVA ÉS 
SZÍVÉbEN REMÉNYSÉGGEL SZÁMOS CSALÁD VÁLASZTOTTA LEENDŐ OTThONÁuL. hOGY VALAhOL OTThON LEGYEN EbbEN A KICSI 
ORSZÁGbAN, EbbEN A NAGY VILÁGbAN. „GYÖKERET ENGEDNI ITT”– fOGALMAZóDOTT MEG SOKuNKbAN.

Zöld futár vitte a levelet 25 évvel 
ezelőtt a vasfüggönyön túlról

„Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne.”
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A Dunakeszi MÁV Főmű-
hely 1926-ban történő be-
indulásakor már gondol-

tak a munkások „szellemi táplá-
lékára” is. A Magyarság Dal és 
Önképző Egyesület a kulturális 
rendezvények mellett egy könyvtár 
kialakítását is célul tűzte ki. 1928-
ban, amikor a könyvállomány kb. 
500 kötet lett, megkezdték a köl-
csönzést is. Feltétlenül említés-
re méltó, hogy ez a kis könyvtár 
nemcsak a vasutas dolgozók mű-
velődését szolgálta, hanem a tele-
pülés lakossága is látogathatta. Az 
alapítók biztosan büszkék lenné-
nek arra, hogy munkájuk nem volt 
hiába való, a könyvtár 85 év eltel-
tével is ugyanabban az épületben, 
korszerű eszközökkel szolgálja a 
város lakosságát a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyv-
táraként. 

Az idei Ünnepi Könyvhéten, jú-

nius 8-án szombaton a József Atti-
la Művelődési Központ szépen fel-
újított belső udvarában megren-
dezendő könyvheti könyvudvar 
keretében tervezzük megünnepel-
ni a 85 éves, ma már 35.000 kötetet 
számláló könyvtár születésnap-
ját. Programjainkkal felidézzük a 

20-as, 30-as évek hangulatát, ze-
nei, irodalmi csemegékkel és ter-
mészetesen a könyvtár történeté-
re utaló programokkal szolgálunk 
majd. Ha sikerül támogatókat sze-
reznünk, sor kerülhet a könyvtár 
előterében egy hangulatos olvasó 
sarok felavatására is. 

Amikor 1993-ban első alkalom-
mal megrendeztük az Irodalmi 
Szalont, -ami abban az időben új 
formája volt az addig megszokott 

rendezvényeknek- magunk sem 
gondoltuk, hogy 20 éven keresztül 
rendkívüli érdeklődés övezi majd, 
és a város rangos kulturális ese-
ményei közé tartozik. Természete-
sen ez volt a célunk, de nem tud-
hattuk előre, hogy 20 éven át sike-
rül majd a közönség érdeklődését 

megtartani. Sikerült, és erre na-
gyon büszkék vagyunk. Természe-
tesen köszönhetjük ezt neves iro-
dalomtörténész házigazdánknak, 
Tarján Tamásnak, aki a művész-
világ és az irodalmi élet kiválósá-
gait, a kortárs irodalom legjelentő-
sebb alkotóit mutatta be a közön-
ségnek. A születésnapi ünnepséget 
novemberben, a Dunakeszi Mű-
vészeti Napok keretében szervez-
zük majd meg neves vendégekkel 

és visszatekintő kiállítással, játé-
kokkal.

Decemberben kerül megrende-
zésre 5. alkalommal a Sellei Zol-
tán Versmondó Verseny. A kiváló 
előadóművész emlékét őrizzük ez-
zel a rendezvénnyel, ahol felnőttek 
kapnak lehetőséget arra, hogy bi-
zonyítsák elkötelezettségüket az 
irodalom iránt, a versek szeretete 
iránt, és versmondásukkal mások 
figyelmét is felhívják erre. Idén 
terveink szerint neves művészek is 
részt vesznek majd a programban.

Természetesen további ren-
dezvényeket is szeretettel ajánl-
juk látogatóink figyelmébe. Foly-
tatjuk a közkedvelt Családi 
mesedélelőttöket, folyamatos me-
seolvasás lesz a Magyar Népmese 
Napján, népszerű gyermekköny-
vek írói látogatnak majd el hoz-
zánk. Az előtér-kiállításon tavasz-
szal Dr. Molnár György fotóit, ősz-
szel Vándor Gábor festménye-
it láthatják az érdeklődők. Az e 
cikkben említett, és további prog-
ramjainkról szívesen adunk felvi-
lágosítást személyesen is, valamint 
tájékozódhatnak a könyvtár hon-
lapján: www.dkvk.hu. 

Tisztelt Olvasók! Ünnepeljenek 
velünk együtt, számítunk Önökre!

Csonka Mária igazgató

Ünnepi programokkal készül a könyvtár

A MEGSZOKOTTNÁL IS GAZDAGAbb pROGRAM VÁRjA IDÉN A KÖLCSEY 
fERENC VÁROSI KÖNYVTÁR LÁTOGATóIT. A MÁR ISMERT RENDEZVÉ-
NYEK MELLETT jubILEuMI ESEMÉNYEKRE IS SOR KERüL. EZEK KÖZüL 
IS KIEMELKEDIK A MAGYARSÁG DAL ÉS ÖNKÉpZŐ EGYESüLET ÁLTAL 85 
ÉVVEL EZELŐTT LÉTREhOZOTT KÖNYVTÁR KÖSZÖNTÉSE. KüLÖNLEGES 
ESEMÉNYNEK SZÁMÍT MAjD A 20. ÉVÉbE LÉpŐ IRODALMI SZALON üNNE-
pI RENDEZVÉNYE, ÉS 5. ÉVE KERüL MEGRENDEZÉSRE A SELLEI ZOLTÁN 
VERSMONDó VERSENY IS. 

2013 az évfordulók éve

Ajándékoztunk, 
és ajándékot kaptunk

2012 decemberében 
könyvtári és olvasói 
felajánlásból a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyv-
tár karácsonyi könyvcsomago-
kat ajándékozott a rászoruló 
nagycsaládosoknak. Szerettük 
volna néhány könyvvel szebbé 
tenni a karácsonyi ünnepeket. 
A megajándékozott gyerekek 
rajzokkal köszönték meg a 
könyveket, és ezeket átadták a 
könyvtárosoknak. Köszönjük 
a kedves ajándékot, és hálából 
egy kiállítást készítettünk e 
számunkra kedves rajzokból, 
és egy hónapon keresztül 
bárki megtekintheti a könyvtár 
előterében.

Leniczki Tímea 
gyermekkönyvTáros
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Szalagavató
A SZALAGAVATóK MINDEN ÉVbEN hAGYOMÁNYOSAN DECEMbER ELEjÉN KERüLNEK MEGREN-
DEZÉSRE, AZONbAN SOK KÖZÉpISKOLÁbAN jANuÁRbAN TARTjÁK EZT  A jELES ESEMÉNYT, 
ILLETVE TÖbb hELYEN fEbRuÁRbAN bÁLOZNAK A VÉGZŐS OSZTÁLYOK.

A  szalagavató bál nem 
csak az amerikai 
tinifilmekben megjele-

nő mozzanat, maga a szalag-
avatás szertartása hosszú múlt-
ra tekint vissza.  A szalagava-
tók története a tizenkilence-
dik század első felére nyúlik 
vissza. Valamikor 1830 táján, 
Selmecbányán rendeztek elő-

ször úgynevezett „valétabált”. 
A „valétálás” a latin „Valete!” 
szóból ered, amelynek jelenté-
se „Éljetek boldogul!”. „Valete!” 
– szólt az útra bocsátó ál-
dás az Alma Mater részéről. A 
„valétálás” hagyománya ma is 
fellelhető.

A szalagavató egy jó lehető-
ség arra, hogy valami emléke-

zeteset hozzon össze az osztály, 
olyasmit, ami még jobban ösz-
szekovácsolja tagjait és ami-
re jó lesz majd visszagondol-
ni. Egy lehetőség, hogy a vizs-
gák és a komoly döntések előtt 
még egyszer, utoljára jól érez-
zék magukat együtt. A szalag-
avató ünnepségek megszerve-
zése nagyon sok felkészülést és 

időt igényel, azonban mégis ki-
csit kikapcsolódhatnak a vég-
zősök az érettségi vizsgák előtti 
hajrában. Sok helyen a szalag-
tűzés hagyománya mellett osz-
tály-, illetve évfolyamtáncokat 
mutatnak be a végzősök.

Legindi Tímea
Fotó: Hohner
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Báli szezon
NEM TELhET EL úGY EGY ÉV, hOGY NE LENNE bÁLI 
SZEZON. ÍGY VOLT EZ IDÉN IS, AMIKOR A DuNAKESZI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZOKÁSuKhOZ hÍVEN MEGTAR-
TOTTÁK ÉVES jóTÉKONYSÁGI bÁLjuKAT.

Vízkereszt után kez-
dődik és Húsvét előtt 
negyven nappal ér vé-

get a farsang, vagy ma haszná-
latos kifejezéssel: a báli szezon, 
ami jó alkalmat ad arra, hogy 
mulatsággal űzzük el a téli 
depressziót. Vízkereszt nap-
ja mindig január 6-a. A bibli-
ai hagyomány szerint a pap ek-
kor szenteli meg a tömjént és a 
vizet, melyet azután a keresz-
teléshez is használnak – innen 
ered a nap neve is. Hamvazó-
szerda azonban változó ünnep-
nap, mindig a húsvétot megelő-
ző negyvenedik  nap. 

A hagyomány szerint a ham-
vazószerdát megelőző nap – 
húshagyó kedd – a farsang 
utolsó napja. A szokások és hi-
edelmek zömének szempontjá-
ból többnyire farsangvasárnap, 
farsanghétfő és húshagyókedd 
alkotja az igazi farsangot.

Az elmúlt évek során egy-
re több bált szerveznek ország-
szerte, olyan nagy rá az igény. 
Természetesen Dunakeszin 
idén is megrendezésre kerültek 
a hagyományos iskolai, illetve 
a gimnáziumi bál is. A báli di-
vat évek óta keveset változott, a 
férfiaknál a sötét öltöny a leg-

gyakoribb viselet. A nők még 
mindig előnyben részesítik a 
feketét, általában ezüst-, vagy 
aranyszínű díszítéssel, kiegé-
szítőkkel. Színesebb báli ruhák 
is előfordulnak, a leggyakoribb 
a bordó és a kék, kedvelt még 
az ezüst- és aranyszínű is. 

A farsangkor még több olyan 
jeles nap van, amely köré le-
genda szövődött az évszázad-
ok során, s amelyeket a nép-
hagyomány máig őriz. Janu-
ár 22. Vince napja termésjósló 
nap, február 2. Gyertyaszen-
telő Boldogasszony napja, feb-
ruár 3-a Balázs-napja, amikor 
gyertyát szentelnek. A balá-
zsolás egyébként vidéken még 
ma is élő hagyomány. Március 
12-e pedig Gergely-napja. 

A farsangi időszak jeles nap-
jain és hétvégéin az ország szá-
mos településén rendeznek far-
sangi mulatságokat, disznó-
torral egybekötött lakomákat, 
így kedvünkre válogathatunk 
a szórakozási lehetőségek kö-
zül, azonban bátran állíthat-
juk, hogy hazánkban az egyik 
legjellegzetesebb, évszázados 
hagyományokat őrző farsangi 
mulatság a mohácsi busójárás.

Legindi Tímea

A Házasság Hete 2013 - Dunakeszi
Február 10–17.

Vasárnap, 16 óra, Házasságkötő terem (Szent István u. 19.)
MEGNYITÓ Szabó József, egyházügyi tanácsnok

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS Az életre szóló házasság titka
Résztvevők: Bocsák Istvánné (családügyi tanácsnok), Burián 

László és Lászlóné (Fokolár lelkiség), Dr. Gyombolai Márton és  
Dr. Gyombolainé Kindler Edit (Házas Hétvége Mozgalom), 
Iklódy Zoltán és Iklódy-Szathmáry Eszter (Nagycsaládos-

ok Országos Egyesülete), Szőke Attila és Etelka (református 
lelkigondozók).

Kedd, 18 óra, Evangélikus templom (Verseny u. 2.)
FILMVETÍTÉS John Schmidt: Az eskü
A vetítés végén a látottak megbeszélése. 

Csütörtök, 18 óra, Református templom (Huba u. 7.)
ELŐADÁS Dr. Komlósi Piroska, KRE-BTK

A házasság válságai és kezelésük
(Az alkalom alatt kisgyermekek felügyelete megoldott.)

Péntek, 17 óra, Bárdos Lajos Ált. Isk. (Iskola sétány 18.)
ELŐADÁSOK A HÁZASSÁGRÓL

Kissné Viszket Mónika (ELTE-PPK):
 Együtt a család – együtt a család? A családi rítusok ereje

Tóth-Varga Violetta (Itt és Most Lélekműhely, Dunakeszi):
Házasság a perinatális időszakban

Urbán Szabolcs (PPKE): 
A gyermek és a család összehangolódása

AZ ELŐADÁSOK UTÁN MŰHELYBESZÉLGETÉS:
Mezei Sára - Szentléleki Kriszta- Merva Péter 

(Nevelési Tanácsadó, Dunakeszi): 
Párkapcsolati újjászületés - Megbocsátás

Kissné Viszket Mónika – Urbán Szabolcs: 
A szerelemnek múlnia kell? Házasságunk fordulópontjai

Vasárnap, 16 óra, Házasságkötő terem (Szent István u. 19.)
ZÁRÓALKALOM

Süveges Gergő és Rudan Margit
Házasságunk műhelytitkai

Február 10-én és 17-én vasárnap, 15 órától 18 óráig, 
Házasságkötő terem (Szent István u. 19.)

KIÁLLÍTÁS
Esküvő és házasság

Óvodás és kisiskolás gyermekek rajzai. 



19Dunakeszi Polgár

„Még fontosak az emberi 
kapcsolatok – ezt kell megőrizni”

Otthont teremtettek, 
otthonra leltek

Minden ideköti, a város nagyon sok 
helyszínéhez személyes emlék köti. 
Nagyszülei költöztek Dunakeszire 
távoli szülőfalujukból, és az itt el-
kezdett új élet aztán végleg megha-
tározta a család későbbi sorsát.

„A szüleim is itt nőttek fel, mind-
ketten orvosok, és egyszerűen imád-
ták ezt az akkoriban még csendes, 
igazi kisvárost. Én is itt töltöttem a 
gyermekkoromat, és bizony már fi-
atalon is imádtam a Duna partjára 
kijárni, ahol a kellemes és gyönyö-
rű környezet a nehezebb pillanatok-
ban is képes volt feltölteni” – eleve-
nítette fel a kezdeteket Szentléleki 
Kriszta.

A 33 éves kétgyermekes anyuka 
ugyan középiskolába és egyetemre a 
fővárosba járt, ám inkább az ingá-
zást választotta, minthogy elhagy-
ja otthonát. Aztán megismerkedett 
a férjével, és bő négy évre beköltöz-
tek a fővárosba.

„A férjemnek Budán volt lakása, 
és amíg ott éltünk, elvégeztem az 
ELTE pszichológia szakát. Amikor 
családalapításra készültünk, mind-
ketten kertes, nyugodt környezetre 
vágytunk, közel a családhoz, roko-
nokhoz, barátokhoz, ezért úgy dön-
töttünk, visszaköltözünk Dunake-
szire. Megvettünk és felújítottunk 
egy régi házat, amely azóta is az ott-
honunk” – mesélte a jelenleg tíz-
hónapos kisebbik gyermekével ott-
hon lévő anyuka, aki második lá-
nya születése előtt a helyi Nevelési 
Tanácsadóban dolgozott pszicholó-
gusként. Munkája során családtera-
peutaként elsősorban házaspárok-
kal, egyéni terápiák keretében pe-
dig serdülőkorúakkal és felnőttek-
kel foglalkozik.

Úgy érzi, ettől a várostól min-
dent megkap, ami a fővárosban hi-
ányzott: emberi kapcsolatokat, ér-

deklődő, segítőkész odafigyelést; il-
letve kismamaként és kisgyermekes 
anyukaként minden olyan szolgál-
tatást, ami miatt nem kell Buda-
pestre beutaznia nap, mint nap.

„Itt úgy érzem, sok mindenkit 
ismerek, beszélgethetek a zöldsé-
gessel, pékkel, vagy akár a könyv-
tárban, itt még fontosak az emberi 
kapcsolatok, ezt kell megőrizni. A 
rohamosan növekvő városban még 
fontosabb, hogy megmaradjanak a 
személyes kapcsolatok, ezek nélkül 
nehéz lesz megőrizni a város otthon 
jellegét. Számunkra nagyon fontos 
volt, hogy a most négyéves Dorkát 
felvették az újonnan nyílt Szent Er-
zsébet Óvodába, ahol magas szín-
vonalon foglalkoznak a gyerme-
kekkel. „Az ilyen értékteremtő fej-
lesztések, új intézmények megte-
remtésével fontosnak tartom, hogy 
a város vezetése támogassa a csalá-
dokat, - főleg itt, ahol napról nap-
ra nő a kisgyermekes családok szá-
ma – hiszen egy harmonikus csalá-
di rendszer alapja minden nagyobb, 
jól működő közösségnek, így egy 
városi közösségnek is.” – fogalma-
zott Kriszta.

A kétgyermekes anyuka termé-
szetesen a kritikáit sem hallgatta 
el, úgy érzi, van még hova fejlődnie 
Dunakeszinek.

„Egyrészt a hatalmas növeke-
dés miatt a közúti közlekedés hagy 
némi kívánnivalót maga után, de 
ami még ennél is fontosabb, na-
gyon hiányzik egy igazi városköz-
pont, ami kávézóival a szíve lehet-
ne a településnek, ahol összejöhet-
nének egy kis beszélgetésre – jelen-
tette ki Kriszta.

A család történetét ismerve, az 
unokái vélhetően már az új város-
központban fognak fagylaltozni…

- molnár -

Persze Mayer Béla számára nem ez 
volt az egyetlen gyermekkori útra-
való. Édesapja gépészmérnök volt 
s őt is mindig érdekelték a műsza-
ki dolgok. Ez az érdeklődés a Rá-
kóczi Ferenc Gimnáziumban erő-
södött végleges elhatározássá, s te-
relte őt első munkahelyére, a Táv-
közlési Kutatóintézetbe, ahol az 
első szputnyikokhoz a KGST leosz-
tás alapján a földi irányító központ 
és a mesterséges hold közötti kap-
csolattartás technikai eszközeit fej-
lesztették. Később a Gamma nevű 
céghez került, itt afrikai országok-
ba gyártottak különböző katonai 
berendezéseket. Sorkatonai szolgá-
lata után a honvédség kötelékében 
maradt személyügyi tiszti beosz-
tásban, majd a XIV. kerületi hadki-
egészítő parancsnokságon szolgált.       

A nagy váltás 1982-ben követ-
kezett, amikor leszerelését követő-
en az ÉPFU vállalatnál megismer-
kedett a munkavédelemmel. Meg-
kedvelte, sőt, meg is szerette ezt a 
feladatkört s a cég megszűnésekor 
új munkahelyén, a Dunakeszi Hű-
tőházban is ezen a területen he-
lyezkedett el. S amikor munkahe-
lye megszűnt, újabb váltásként az 
Orvostovábbképző Intézet munka-
védelmi felügyelője lett. Dolgozott 
még a MÁV Kórházban, majd az 
Egészségbiztosító Pénztártól ment 
nyugdíjba a múlt évben.     

Feleségével, Raffai Évával Buda-
pest belvárosában laktak, de min-

dig tágasabb, levegősebb környe-
zetre vágytak. Már akkor érdeklő-
déssel nézegették a dunakeszi lakó-
környezetet, amikor a Hűtőházban 
dolgozott. Végül, hosszas keresgé-
lés után, huszonkét évvel ezelőtt 
Dunakeszi-Alsón vásároltak ingat-
lant, a régi házra viszont alapos át-
építés várt. Tudták, hogy ez nagy 
munka, de itt akartak otthont ma-
guknak s ez az elhatározás feled-
tette a nehézségeket. Csupasz falak 
között, matracon aludtak, lavórban 
tisztálkodtak, de eközben lépés-
ről lépésre haladva, elképzelései-
ket fokozatosan megvalósítva, szép 
otthont teremtettek. (Ennek folya-
matát internetes honlapján közre is 
adta). Tágabb értelemben otthon-
ra leltek Dunakeszin is. Feleségével 
együtt szerepet vállaltak és vállal-
nak a közéletben, tagjai voltak ed-
dig is a választási bizottságoknak, 
részt vettek a népszámlálásban, se-
gítették a városi konzultációt, kü-
lönböző városi rendezvények, fóru-
mok állandó résztvevői, s vélemé-
nyét a legkülönfélébb kérdésekről, 
köztük hangsúlyosan a természet 
védelméről és megóvásáról Mayer 
Béla internetes blogbejegyzésein 
is közreadja. Hitet tesz a magyar 
nyelv védelméért, s azt vallja, hogy 
az emberek boldogulásához az kell, 
hogy hagyják őket boldogulni.    

Katona M. István
A szerző felvétele

VALAMIKOR NAGYON 
RÉGEN, AMIKOR A 
NAGYSZüLŐK DuNAKE-
SZIRE KÖLTÖZTEK, MÉG 
AKKOR SEM hITTÉK A 
CSALÁD MÁS TAGjAI, 
hOGY IGAZI OTThONRA 
LELNEK AZ AKKORI MÉG 
CSENDES KIS TELEpüLÉ-
SEN. AMIKOR A SZüLŐK 
SEM VOLTAK hAjLANDóK 
MÁShOL ELKÉpZELNI A 
hÉTKÖZNApjAIKAT ÉS 
hÉTVÉGÉjüKET, MÁR 
LEhETETT SEjTENI, A 
CSALÁD TÉNYLEG MEGTALÁLTA AZ OTThONÁT. ÉS AMIKOR SZENTLÉLEKI 
Kriszta A fÉRjÉVEL EGYüTT ELSŐ GYERMEKüKET VÁRVA VISSZATÉRT 
IDE, MÁR MINDENKI TuDTA: DuNAKESZI TÉNYLEG AZ Ő VÁROSuK.

AZ EMbEREKKEL SZEMbEN MINDIG NYITOTT. ÉLETRE SZóLó IGAZSÁGO-
KAT TANuLT NAGYMAMÁjÁTóL, AKI ÉDESApjA ÉS NEVELŐANYjA MELLETT 
A LEGTÖbbET fOGLALKOZOTT VELE ÉS TIZENEGY TESTVÉRÉVEL. Ő fŐZÖTT 
RÁjuK, EGYÉbIRÁNT SZAKÁCSNŐ VOLT KILENC CSALÁDNÁL. SZÁMOS 
fOGÁST ELTANuLT TŐLE, TALÁN AZ EGYIK LEGNEhEZEbbET, RÉTESTÉSZ-
TÁT MA IS TuD KÉSZÍTENI. S hA SZÉp OTThONÁbAN VENDÉGEKET fOGAD, 
NEMEGYSZER bEMuTATjA "TuDOMÁNYÁT". S AZT IS MEGTANuLTA, hOGY 
A fÉRfIEMbER SZÁMÁRA AZ EGYIK LEGfONTOSAbb: TISZTELNI A NŐT.  
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Késő-Római Kikötőerőd Kiállítás
2120 Dunakeszi Duna sor 28.

www.dunakeszierod-fortlet.org
Várjuk érdeklődésüket!

Bejelentkezés: Hirschberg Attila 06 30 933 5436
Langmayer Katalin 06 70 503 1316

E-mail cím: langmayerk@gmail.com

Nyílt nap: Március 31., vasárnap, 10-től
Tárlatvezetés: 11-től

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, ismerőseit 

"A kommunizmus emléknapja" alkalmából 
idén 12. alkalommal átadásra kerülő
"Parma fidei - Hit pajzsa"

díjkiosztó ünnepségre

A 2013. év kitüntettje:
Dr. Brusznyai József atya

ny. esperes, volt dunakeszi plébános

A kitüntetést Mádl Dalma asszony adja át 
február 23-án, szombaton de. 11 órakor Dunakeszin 

a Szent Mihály Plébániatemplomban (Szent István út 40.)

Ünnepi beszédet mond:
Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke

Laudációt mond:
Prof. Dr. Borbelitz Pál atya

Közremüködik:
a Dunakeszi Servite Ökumenikus Kórus

dr. Gyombolainé Kindler Edit vezetésével

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. külön felajánlást tett.
A díj alapítói: Gyurkovics Tibor (+2008), 

Dr. Horváth Béla volt országgyűlési képviselő
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Telefon: (27) 542-800/169-es mellék  
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre  
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

A Dunakeszi Programiroda  
februári  programajánlata

Kézműves délután kicsik-
nek a Csoda Fenyves Csa-
ládi Napköziben

Időpont: február 12. kedd 16-
18 óra
Farsangi kézműves foglalkozás 
kismamáknak és bölcsődés, óvo-
dás gyermekeiknek. A részvétel 
ingyenes, csupán anyagköltsé-
get (200-500 Ft) kell fizetni. A vé-
ges befogadóképesség miatt te-
lefonon kell a foglalkozásra beje-
lentkezni (30/452-2136).
Helyszín: Csoda Fenyves Családi 
Napközi, Fenyves u. 13.
Információ: Hankóné Ági (30/452-
2136) és info@csodafenyves.hu

Házasság hete – A házas-
ság válságai és kezelésük

Időpont: február 14. csütörtök 
18 óra
Előadás a házasság válságai és a 
válság kezelésének témájában. 
Előadó: dr. Komlósi Piroska (KRE-
BTK). Az előadás ideje alatt a gye-
rekek felügyelete megoldott.
Helyszín: Református templom, 
Huba u. 7.
Információ: www.hazassaghete.
hu

Uray Görgy Színház – Hans 
Sachs: Bolondtalanítás

Időpont: február 16. és 23. 
szombat 19 óra
I. felvonás: Bolondtalanítás, Kel 
a borjú, Ördögöt idéz a diák; II. 
felvonás:Az ellopott kakas, A csi-
kóval vemhes paraszt.
Belépő: 1.000 forint
Helyszín: VOKE József Attila Mű-
velődési Központ, Állomás sé-
tány 17.
Információ: 27/543-225; www.
vokejamk.hu

Jótékonysági Bál a Szent 
István Általános Iskolában

Időpont: február 16. szombat 
18:30 óra 
Jótékonysági bál a DOK Szent Ist-

ván Általános Iskolában. Hagyo-
mányos szülői jótékonysági bál 
sztárvendéggel, színvonalas mű-
sorral, tánccal és finom vacsorával.
Sztárvendég: Kováts Vera 
(X-Faktor)
Helyszín: Szent István Általános 
Iskola, Táncsics u. 4.
Információ: Mittli Adrienn, Do-
mokos Ágnes, 27/341-716

Házasság hete – Záró-ren-
dezvény Süveges Gergővel

Időpont: február 17. vasárnap 
16:00 óra
Házasságunk műhelytitkai – be-
szélgetés Süveges Gergővel és 
Rudan Katalinnal.
Helyszín: Házasságkötő terem, 
Szent István u. 19.
Információ: www.hazassaghete.
hu

2013 perc mozgás a Szé-
chenyi István Általános Is-
kolában

Időpont: február 22. péntek – 
23. szombat
Folyamatos sportolás 2013 per-
cig a város iskolásainak és az ér-
deklődő felnőtteknek.
Helyszín: Széchenyi István Általá-
nos Iskola, Károlyi u. 23.
Információ: Ibrányi Márta, Szabó 
Ferenc, Vágó Zoltán, 27/547-820

Nyílt nap leendő elsősök-
nek a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskolában

Időpont: február 28. csütörtök 
– március 1. péntek
Nyílt nap, amely során a szülők be-
pillantást nyerhetnek a tanórákba 
és az iskolai foglalkozásokba, va-
lamint megismerkedhetnek a ta-
nítókkal.  A foglalkozásokra elekt-
ronikus felületen lehet jelentkezni 
a www.dunakeszikorosi.hu hon-
lapcímen.
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola, Garas u. 26.
Információ: Kárpáti Zoltánné: 
igazgato@dunakeszikorosi.hu

V O K E  J ó z s e f  A t t i l a  M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t 
( 2 1 2 0  D u n a k e s z i ,  Á l l o m á s  s é t á n y  1 7 . )  

w w w . v o k e j a m k . h u

2013. FEBRUÁR HAVI PROGRAM
VOKE József Attila Művelődési Központ

Február 12. kedd 14 óra
A Nyugdíjas Kiránduló Klub farsangi 

mulatsága.

Február 16. szombat 19 óra
Uray György Színház:

Bolondtalanítás
Belépő: 1.000.-Ft

Február 20. szerda 
Nyugdíjas Kiránduló Klub 

kirándulása:
Bp. Iparművészeti Múzeum: 110 éves 

a Halasi csipke.
Ferencvárosi Helytörténeti 

Gyűjtemény

Február 22-23. péntek-szombat 
„Három generáció”

Országos konferencia és civil bál.
A Művelődési Központ és a Vasutas 

Nyugdíjas Klubok Országos 
Szövetsége közös szervezése.

Február 24. vasárnap 11 óra
Mazsola és Tádé

Az Ametist Bábszínház előadása
Belépő: 1.500.-Ft

Február 27. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Élménybeszámoló vetítéssel:
„Peruban voltunk”
László Zoltán fotói.

schirilla györgy vasárnap 
dunakeszinél ússza át a dunát!

A nem mindennapi, 
extrém sportteljesít-
ménynek beillő mu-

tatvány Dunakeszin eddig 
még nem került bemutatás-
ra, vélhetőleg nem akármi-
lyen sportélményben lesz ré-
sze a kilátogató közönségnek, 
hiszen a Duna vize jelenleg 
mindössze 1-2 fokos. 

A kiváló sportembert vár-
hatóan 14:30-kor viszi át egy 
motorcsónak a túlsó oldalra, 
aki onnan úszva – 15 óra kö-

rül - érkezik vissza a dunake-
szi partra. 

Az úszás előtt 14 órától bár-
ki részt vehet a bemelegítés-
ben is, azaz lehetőség van egy 
közös futásra is a sportolóval 
a Duna-parti sétányon.

Kocogjunk együtt tehát 
Schirilla Gyurival és szo-
rítsunk neki közösen úszá-
sa során! – hangzottak a Du-
nakeszi Programiroda veze-
tője, Csoma Attila hívogató 
szavai. 

SZERETETTEL hÍVuNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT fEbRuÁR 
10-ÉN VÁSÁRNAp 14 óRÁRA A DuNAKESZI RÉVhEZ, AhOL 
SChIRILLA GYÖRGY, A „NEMZET ROZMÁRjA” TESZ KÍSÉRLE-
TET ARRA, hOGY ÁTúSSZA A DuNÁT. 
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Gyakornoki lehetőség
A Dunakeszi Programiroda 

olyan andragógia, vagy kommunikáció szakon 
tanuló hallgatók jelentkezését várja, 

akik szívesen töltenék szakmai gyakorlatukat 
a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalban. 

Érdeklődni a programiroda@dunakeszi.hu 
e-mail címen és 

a 20/564-17-56-os telefonszámon lehet 
Csoma Attilánál.

"A Keresztény Kulturális Aka-
démia az egyetemes keresz-
tény gondolkodás magyaror-
szági szervezete, amely mind 
az anyaországi, mind a hatá-
ron túli regionális csoportok-
kal képez egy kultúrát terjesz-
tő hálózatot és kapcsolatokat 
tart a többi keresztény értel-
miségi mozgalmak között. Az 
akadémia feladata az európai 
ember, család és nemzeti kö-
zösség visszavezetése eredeti 
szellemi forrásaihoz. 

Az akadémia célja a keresz-
tény szellemű nemzeti kultú-
rának, mint folyamatos, leg-
fontosabb fenntartó erőnek 
népszerűsítése, elsősorban a 
ma élő, ezt szolgáló géniuszok 
baráti összefogásával, vala-
mint országos és határon kívü-
li magyar közösségek regioná-
lis bevonásával. E nemes kül-
detést több szervezeti egység 
működtetésével törekszik be-
teljesíteni. Ezek között szere-
pel az Akadémiai rendes tag-
ság, melybe erre kiérdemesült, 
a nemzeti kultúra gyarapításá-
ért, és/vagy nemzetközi szintű 
népszerűsítéséért hosszú időn 
keresztül tevékenykedő szemé-
lyek kapnak meghívást." (x)

Az akadémia megtiszte-
lő meghívását követően, a ja-
nuár 12-én rendezett befoga-
dási ünnepségen – melyen az 
idei Cornelius-díjak átadá-
sára került sor – felvették az 

akadémia rendes tagjai sorá-
ba a városunkban élő és alko-
tó Tuzson-Berczeli Péter festő-
művészt, a DunArt Képzőmű-
vészeti Egyesület tagját.

Székfoglalójában a művész 
(akit lapunk 2012. októberi 
számában bemutattunk) arról 
beszélt, hogy életét, munkás-
ságát a hit, a család és a művé-
szet vezérli. Alkotó tevékeny-
ségét a "Visszatérő gondolat" 
című festményén keresztül vi-
lágította meg. Munkásságában 
a dolgok mögötti tartalmat ku-
tatja, az érdekli, hogy mi van 
a látvány mögött. Festészeté-
nek eszközét a művészettörté-
netből ismert pentimentó je-
lenségben találta meg. Ennek 
során a festő - rétegekből épít-
kezve -, festi rá a már kész ké-
pére egy újabb impresszióját. 

Az idők múlásával előtűnik az 
eredeti alkotás, aminek okán 
titokzatos látványban lehet ré-
szünk. Tuzson-Berczeli Péter 
festményei is ezt a sejtelmes-
séget tükrözik. Absztraktnak 
tűnő formáit játékos szabadság 
jellemzi, melynek továbbgon-
dolására hív bennünket. Re-
mélve, hogy ily módon a befo-
gadó közönség is alkotó társá-
vá válik. 

Pajor András atya, az akadé-
mia alapítója ismertette a mű-
vész életrajzát, amiből a jelen 
lévők megtudhatták többek 
között, hogy 1966-ban Maros-
vásárhelyen született, 1989-
ben települt át Magyarország-
ra, s 1991-től szabadfoglalko-
zású alkotóművész. Többek 
között tagja a Képző- és Ipar-
művészek Országos Szövetsé-

gének, számos művészeti díj-
jal ismerték el eddig is mun-
kásságát. Több mint százöt-
ven országos és nemzetközi 
meghívásos tárlaton volt jelen 
és számos egyéni kiállítása is 
volt már eddig. Művei jelentős 
gyűjteményekben és magán-
gyűjteményekben találhatók 
európai országokban és ha-
zánkban egyaránt.     

"Közénk tartozása nagy örö-
möt jelent nekünk, reméljük, 
hogy akadémiai szakmaisága 
révén mi magunk is – elsősor-
ban lelkileg – segíthetjük Önt 
további művészi pályafutásá-
ban", fogalmazott az elnök.  

(x) forrás: www.kkakademia.
hu

Katona M. István
A Szerző felvételei

A festőművész 
elismerése

Alapképzés: Frissítő svéd masszázs  
Kiegészítő masszázsfajták:

MASSZoRKÉPZÉS
indul Dunakeszin 

FEBRUÁR közepén

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

Érdeklődni: +36-20-9762-111

Frissítő talpmasszás • Fogyasztó cellulit 
• Tradicionális Thai • Aromaolajos • 

Nyirokmasszázs 

RÉszletfizetÉs
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Manapság divat a szingliség - győzködte egy férfi útitársát a buszon. partnere viszont azt vetette ellen, hogy a házas-
ságban élő nők és férfiak tovább élnek, mint az egyedülállók. Ez utóbbi állítás igaz lehet? - kérdezzük a Dunakeszi pol-
gár állandó egészségmegőrzési tanácsadójától, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvostól 

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu   honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, 
szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. 
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  

– Igaz! Egy széles körű, tíz éves 
felmérésre alapozott tanulmány 
- amely január utolsó napján je-
lent meg az  European Journal of 
Preventive Cardiology folyóirat-
ban - a 35 év feletti népességet vizs-
gálta Finnország négy tájegységé-
ből, kimutatta: a szingliség növeli 
a szívinfarktusok kockázatát a nők 
és férfiak körében egyaránt, tekin-
tet nélkül az életkorukra. 

A kutatók 1993-2002 között 
15330 infarktusos esetet regisztrál-
tak, melynek kicsit több mint fele 
(7703) volt halálos kimenetelű az 
infarktust követő 28 napon belül. 
Ezek előfordulása a férfiak és nők 
között szinte azonos volt, ugyan-
akkor azt is kimutatták, hogy ezek 
az esetek 58-66%-al gyakrabban 
fordultak elő nőtlen férfiak, és 60–
65%-al hajadon nők körében, mint 

nős/férjezett kortársaik esetében, 
különböző vizsgált korosztályok 
esetében. A 28 napon belüli halálo-
zási arány még ennél is szembetű-
nőbb volt: a nőtlen férfiak esetében 
ez 60-168%-al, és a hajadon nők es-
tében 71-175%-al volt magasabb, 
mint a házasságban élő férfiak és 
nők esetén. A számok azt mutat-
ják, hogy a 28 napon belüli halálos 
esetek aránya 26% a 35-64 éves há-
zas férfiaknál, 42%  azoknál, akik 
korábban már voltak házasok és 
51%  azok között, akik még soha 
nem nősültek meg. 

A nők között ezek az adatok 
20%, 32%, és 43% voltak. A szer-
zők szerint a szingliség vagy az 
egyedül élés köztudottan növeli 
az általános és a szív és érrendsze-
ri betegségek halálozási rátáját és 
ezen betegségek előfordulásának 

gyakoriságát. Korábban is voltak 
ilyen jellegű kutatások, azok azon-
ban csak a férfiakat vizsgálták, és 
nem tartalmaztak adatokat a nők-
kel és az idősebb generációval kap-
csolatban.

- Ezek szerint az egyedül élés 
vagy a házasság hiánya együtt jár 
a szívkoszorúér problémákra való 
nagyobb hajlammal, és kifejezet-
ten a halálos esetek nagyobb szá-
mával? 

- Ezt mutatják a vizsgálatok. A 
kutatók számos lehetséges indo-
kot felsoroltak erre, például meg-
állapították, hogy a házas emberek 
jobban figyelnek az egészségük-
re, és magasabb társadalmi meg-
becsültséget, szociális támogatáso-
kat élveznek, mint azok, akik egye-
dülállóak. Egészségesebbek, jobb a 
közérzetük.  Jobbak az esélyeik a 

kórházba érés előtti időszakban a 
korai beavatkozásnak köszönhe-
tően. Feltételezhető, hogy az újjáé-
lesztés, vagy a segítség hívása sok-
kal hamarabb és sokkal gyakrab-
ban történik meg a házasok vagy 
együtt élők körében, mondják a 
szerzők. Ugyanakkor azt is megje-
gyezték, hogy a túlélési, gyógyulási 
esélyek nem magyarázhatók csak a 
megfelelő kezelésre fordított idővel 
vagy a hatékonyabb ellátáshoz való 
hozzáféréssel. A társadalmi-de-
mográfiai különbségek, amelyek-
re a tanulmány rávilágított, olyan, 
a populáció szempontjából fontos 
és lényeges egészségügyi problé-
mát mutatnak, ami további kutatá-
sokat igényel az okok feltárása te-
kintetében. Úgy tűnik, szívünk vé-
delmére, az infarktus megelőzésre 
is igaz: egyedül nem megy. 

Párommal a szívemért

a RIAN 4 YOU nyelviskolában 
Dunakeszi, Verseny u. 8-10. 

tel: 06-27-343-801
info@nyelvmester.hu

FMK-13-0071-04 www.nyelvmesternyelviskola.hu

Angol – német
nyelvtanfolyam indul 

Dunakeszin

2013. 
február 16-tól. 
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2012. első negyedévében közel 1,4 mil-
lió külföldi látogató érkezett Romá-
niába. Az európai uniós tagállamok-

ból érkezett turistáknak több mint egy-
harmada magyarországi volt. Újabban a 
gazdasági helyzet "szorításának" is szerepe 
van abban, hogy a turisták figyelme gyak-
rabban fordul e régió felé. A székelyföldi 
turizmus csúcseseménye hagyományosan 
a csíksomlyói búcsú. A kegytemplomi za-
rándoklat idejére már január környékén 
lefoglalják a szállodai helyeket. 

Románia mai területének döntő részét 
három nagy országrész,az egykori magyar 
terület Erdély (Transilvania), Havasalföld 
(Țara Românească) és Moldva (Moldova) 
alkotja. Az ország nyugati és keleti felét a 

Kárpátok hegyvonulata élesen elválaszt-
ja egymástól. Míg az ország nyugati felét 
alkotó (tágabban értelmezett) Erdély tör-
ténelmi és kulturális szempontból Közép-
Európához sorolható, addig a keleti or-
szágrészeket történelmük és kultúrájuk 
Kelet-Európához, illetve Délkelet-Európá-
hoz, a Balkán-félsziget területéhez köti.

Bukarest 
A 2007. január 1-je óta tagállam fővárosa 
Bukarest. A legenda szerint a várost egy 
Bucur nevű pásztor alapította, bár sokkal 
valószínűbb, hogy Öreg Mircse havasalföl-
di fejedelem rakta le az alapjait a törökök 
elleni egyik sikeres csatája után. Főváros-
ként először 1659-ben említik, Gheorghe 
Ghica uralkodása alatt, ekkor kezdődik 
a város igazi fejlődése. Ceauşescu szívü-
gyének tekintette a főváros arculatának 
átformálását. Bukarest belvárosának öt-
száz hektárját eldózeroltatta, hogy helyébe 
észak-koreai mintára a rendszerének ked-
ves szocialista realista stílusúnak nevezett, 
de valójában neoklasszicista új városköz-
pontot építsen. A diktátor nevéhez köthető 

a román autó-
gyártás kezd-
te is. A Dacia 
gyártásának a 
története 1966 
s z e p t e m b e -
rére nyúlik 
vissza, ami-
kor is a fran-
cia Renault és 
a román ál-
lam megál-
lapodott egy 
közös - kö-
zépkategóri-

ás jármű összeszerelésére alkalmas - üzem 
létesítésében. A város közepén mestersé-
ges dombon épült fel a gigantikus Köz-
társasági Palota, más elnevezéssel a Nép 
Háza (Casa Poporului), jelenleg a Parla-
ment Palotája, melyet Ceauşescu saját re-
zidenciájának szánt. Jelenleg ez az épület 
ad otthont a Képviselőháznak, a Szenátus-
nak és az Alkotmánybíróságnak. Az épü-
letet a Guiness rekordok könyve is jegyzi: 
ez a világon a második legnagyobb épü-
let, a Pentagon után, 330.000 m2 alap-
területű. A palotától a párizsi Champs 
Élysées-nél is szélesebb sugárút (Victoria 
Socialismului, jelenleg Bulevardul Unirii) 
indul keleti irányba, az ennek mentén fel-
húzott panelekbe a pártállami elit költöz-
hetett. Az 1989-es forradalom kitörése mi-
att számos grandomán épület-kezdemény 
befejezetlenül maradt és jelenleg is üre-
sen áll. A bukaresti magyarok száma hi-
vatalosan 5800 fő, de becslések szerint lét-
számuk tíz-húszezer főre tehető, ezen felül 
több ezer magyar köztisztviselő, politikus, 
illetve újságíró dolgozik itt.

Kolozsvár 
(Cluj-Napoca) Belső-Erdély fővárosa, a 
jelenkori Erdély legnagyobb városa Ko-
lozsvár, egyúttal a harmadik legnépe-
sebb város Romániában. Két színházá-
val, két operájával, tizenegy felsőfokú ok-
tatási intézményével és számos közép-
iskolájával az ország fontos kulturális 
központja. Egyike volt annak a hét erődí-
tett városnak, amelyről Erdély német ne-
vét (Siebenbürgen) kapta. Híres ezen kívül 
Mátyás király és Bocskai István fejedelem 
szülővárosaként, illetve az unitárius val-
lás bölcsőjeként. Számos műemléke közül 
a legnevezetesebbek a Szent Mihály-temp-

A ROKONI KApCSOLATOK ÉS ERDÉLY 
VONZEREjE IS SZEREpET jÁTSZIK Ab-
bAN, hOGY EGYRE TÖbbEN uTAZNAK 
MAGYARORSZÁGRóL ROMÁNIÁbA, 
ÁLLÍTjA A buKARESTbEN MEGjELENŐ 
új MAGYAR SZó EGYIK TAVALYI SZÁ-
MÁbAN.

Románia 
a magyar turisták egyik 
legnépszerűbb úti célja 

A kultúra 
fellegvára: Kolozsvár

Székely népviseleti forma

Erdély-Gyilkos tó
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A bukaresti parlament épülete

lom, előtte Fadrusz János Mátyás szobrá-
val, a Farkas utcai református templom, il-
letve a Bánffy-palota.

Marosvásárhely 
(Târgu Mureş) a székelyek fővárosa, a né-
hai Magyar Autonóm Tartomány székhe-
lye, a történelmi Székelyföld "fővárosa". La-
kosságát tekintve a jelenkori Erdély hato-
dik legnagyobb városa. A magyarok számát 
tekintve az első helyen áll, megelőzve Ko-
lozsvárt. A belváros északi részén találha-
tó a közékpkori vár. A Vártemplomot a 14. 
században építették a ferences szerzetesek, 
a reformáció során a város többsége áttért 
a református hitre, ezért a templom is a Re-
formátus Egyház kezébe került. A reformá-
ció után többszöri átalakításon, kibövítésen 
ment át. A Keresztelő Szent János Plébánia 
az ellenreformáció után épült. A jezsuita 
szerzetesek által épített templomban II. Rá-
kóczi Ferenc is hallgatott misét. Vele szem-
ben található a Barátok templomának meg-
maradt tornya. A belváros déli oldalán több 
neves látnivaló is található. A két szecesszi-
ós épület, a Közigazgatási Palota és a Kul-
túrpalota Bernády György polgármester 
munkássága idején épült. 

Brassó
A város a Barcaság délkeleti szögletében, a 
Cenk-hegy lábánál fekszik.

Évszázadokon keresztül gazdag 
kereskedováros volt, ma Bukarest után az 
ország második legnagyobb városa.

Brassó nevét eloször 1252-ben említi IV. 
Béla egyik adománylevele. A város legfobb 
nevezetessége a fotéren található Fekete 
templom.

Ez a legnagyobb templom Erdélyben, és a 
legkeletebbre fekvo gótikus templom Euró-

pában.  A Fekete templom bejárata mellett 
található Johannes Honterus bronzszobra, 
aki az evangélikus vallás elterjesztoje volt az 
erdélyi szászok körében. Aszobrot 1898-ban 
állította a város lakossága. Brassó felett már 
a Déli-Kárpátok vonulatai magasodnak, 
amelyek télen síelésre, nyáron kirándu-
lásra kiválóak, emellett nincs innen mesz-
sze Sinaia sem, amely azonban nem termé-
szeti szépségei miatt kapta meg a „Kárpá-
tok gyöngye” nevet, hanem Románia talán 
legszebb műemlékei, az 1883-ban elkészült 
Peleş- és az 1903-ban megépült Pelişor-
kastély miatt.

Művészet
A bukovinai festett monostorok voltak az 
elsők a világon, amelyeknek a külső részén 
freskók találhatók. Mivel a XVI. század-
ban festették őket, ezek a freskók a vallá-
sos művészet határain maradtak, mind po-
litikai, mind vallási üzenetet hordozva. A 
hagyományos népi művészet, az üveg- és 
fafestés a XVII. századtól mind máig na-
gyon népszerű és elterjedt Romániában. 
A román irodalom sokat merít az ország 
gazdag népi hagyományából, amely ösz-
szefonódik az üldözött, megszállt nép vi-
haros történelmével. A XV. században szó-
beli népi irodalom virágzott, 1420 körül je-
lentek meg az első román nyelvű írások. A 
modern irodalom a XIX. században jelent 
meg. Románia nemzetközileg ismert szín-
darabírója Eugene Ionescu (1912-94), az 
"abszurd színház" képviselője. 

Konyha, gasztronómia 
A román konyha kialakulásában szerepet 
játszott a magyar erdélyi konyha, a fran-
cia, a szerb, a török, a bolgár konyha is. 
Kedvenc ételük a csorba, amit korpacibe-

rével, káposztalével, citrommal savanyí-
tanak. Fűszerként babérlevelet, csombort, 
kakukkfüvet, fokhagymát és borsikafüvet 
használnak. Betétként leveseikben kedvel-
tek a húsgombócok. Bárány-, ürü-, mar-
ha-, borjú-, szárnyas- és vadhúsokból egy-
aránt készítenek leveseket. A halételekhez 
–különösen kedvelt a pisztráng- és a zöld-
ségételekhez sok hagymát, paradicsomot 
tesznek.

Húsételeik közül legkedveltebbek a ros-
ton és nyárson sültek. Köretként rizst, bur-
gonyát és – elsősorban a tokányfélékhez – 
a kukoricalisztből készült puliszkát adják. 
A tésztafélék közül a leveles vajas tészták 
gyakoriak, valamint a krémek, a fagylal-
tok, és az olajban frissen kisütött fánk ba-
rackízzel. Az egyszerű és ünnepi étkezések 
előtt elmaradhatatlan a cujka (szilvapálin-
ka) és a maszlina (sózott olívabogyó).

Ünnepek Romániában 
Rendszeres fesztiválok között tartják szá-
mon a Pünkösd vasárnapi székely zarán-
doklatot, az év legnagyobb népi és vallásos 
ünnepét Csíkszeredában. A júniusi, Bran 
melletti Fundatában tartandó Fundata vá-
sárt, amely egy hagyományos népművé-
szeti vásár, eredetileg pásztoroknak tar-
tották, hogy megismerhessék leendő fe-
leségüket. Júliusban tartják Brassóban és 
Branban a nemzetközi Kamarazenei fesz-
tivál koncertjeit. Augusztusban kap helyet 
a Középkori Napok ünnepe, mely egy két-
hetes művészeti, képzőművészeti és zenei 
fesztivál Segesvárott és szintén ebben a hó-
napban egy vad táncfesztivált tartanak a 
Prislop hágónál. Decemberben pedig a De 
la Colind La Stea karácsonyi ünnepséget 
tartják Brassóban.

Vetési Zsófia

bARANGOLó ‒ UTAZÁS AZ EU TAGÁLLAMOKBAN

A gazdasági élet fő 
központja Bukarest
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Az egymillió dolláros Madár
Rendeződni látszik Erdei Zsolt magánélete, újra a boksz kerül előtérbe

AZ ELMúLT IDŐSZAKbAN ERDEI ZSOLT SAjNOS NEM A RINGbEN NYújTOTT TELjESÍTMÉNYÉVEL KERüLT A hÍREK 
ÉLÉRE, hANEM A KüLÖNbÖZŐ SÉRüLÉSEI, MÍG LEGuTóbb VÁLÁSA MIATT. A KORÁbbAN KÉT SúLYCSOpORTbAN 
IS VILÁGbAjNOKI ÖVET SZERZŐ MADÁR AZONbAN úGY TűNIK, KIKECMEREG A GÖDÖRbŐL, ÉS MÁRCIuS VÉGÉN 
A RINGbE IS VISSZATÉR.

Vélhetően soha nem 
gondolta volna város-
unk korábbi lakója, Er-

dei Zsolt, hogy valaha a legpec-
hesebb ökölvívók között emle-
getik majd. Lassan másfél éve 
nem lépett ringbe a különböző 
sérülései miatt, így a nagy ame-
rikai álom is megvalósulatlan 
maradt eddig. Egy világbajnoki 
címmeccset és egy komoly tele-
víziós gálán való szereplést kel-
lett lemondania, és amikor úgy 
tűnt, minden rendeződik kö-
rülötte, beütött a krach. Tönk-
rement a házassága, felesé-
ge elköltözött otthonról. Mára 

azonban úgy tűnik, rendező-
dik minden Madár körül.

"Mélyponton voltam, de elin-
dultam felfelé. Mindig nagy küz-
dő voltam, így folytatom a pá-
lyafutásomat. Vállalom a már-
ciusi mérkőzést, azaz az 1 mil-
lió dollár összdíjazású Monte 
Carlo-i négyes tornán való rész-
vételt. Másfél éve nem bokszol-
tam, a felkészülés rövid lesz, de 
harcosként megyek a ringbe, és 
megteszek mindent. Ha nem 
sikerül, emelt fővel veszítek" - 
nyilatkozta pár napja az egyik 
bulvárlapnak Erdei Zsolt, aki 
úgy véli, ezzel nagy lehetőséget 

kapott a sorstól, hogy a hosz-
szú kihagyását követően Euró-
pában, ráadásul nem a közvet-
len élvonal ellen kell „leráznia a 
ringrozsdát”.

Mindenesetre a március 30-i 
gálán nem a korábban beha-
rangozott Dmitrij Szuhockijjal, 
hanem Gyenyisz Gracsovval 
bokszol Erdei Zsolt. A 38 éves 
magyar öklöző profiként ed-
dig 33 mérkőzést vívott, s va-
lamennyit megnyerte, 18-at idő 
előtt, míg a 1982-es születésű 
riválisa a hivatásosok táborá-
ban 14-szer bokszolt, s egy-egy 
döntetlen és vereség mellett 
12 meccsén győzött, nyolcszor 
KO-val. A másik párban a do-
minikai Edwin Rodriguez talál-

kozik a hozzá hasonlóan veret-
len argentin Ezequiel Osvaldo 
Madernával. A két győztes jú-
lius 13-án küzd meg egymás-
sal, az egymillió dolláros díjon 
pedig 60-40 százalékos arány-
ban osztoznak.

- molnár - 
Fotó: MTI, Solymosi 

0-24h-ig
ÜNNEPNAPOKON IS!

-friss pékáru

-tejtermékek
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-üdítők
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Dunakeszi, Fő út 121.
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Magasan 
szálló siker…

Talán a mai fiatalok 
közül kevesen tud-
ják, hogy a dunakeszi 

röpgalambászok első orszá-
gos sikerét, 1940-ben Koncsik 
Ferenc érte el második helye-
zésével. Még egy évtized sem 
telt el, 1948-ban kettős dia-
dalt ünnepelhetett Dunake-
szi. Vígh Ferenc egyéni győ-
zelme mellett a csapat is or-
szágos bajnokságot nyert. 

A következő generáció je-
les képviselője Sipos László 
volt, aki példás szakértelmé-
nek és rendkívüli lelkesedésé-
nek köszönhetően kitenyész-
tette a Dunakeszi Magasröptű 
Babos Keringő galambot, me-
lyet a szakmai bizottság 1972-
ben új fajtaként ismert el. A 
következő évek Sipos László 
galambjának sikereitől voltak 
hangosak.

A kiváló tenyésztő halála 
után csak hosszú évek múl-
tán jelent meg a „színpadon” 
ismét a Dunakeszi Babos Ke-
ringő id. Horváth Ferenc és 
családjának köszönhetően. 

A hatvanas éveihez köze-
ledő Horváth Ferenc és fia, 
ifj. Horváth Ferenc a régi 
„nagy öre-
gek” szak-
mai elkö-
te lez e t t-
s é g é h e z 
és szen-
vedélyéhez 
hűen tenyész-
tik és versenyeztetik 
röpgalambjaikat, me-
lyek különlegessége abban 
rejlik, hogy emberi szemmel 
nem látható magasságig re-
pülnek. Elődeikhez hasonló-
an ők is sikert sikerre halmoz-
nak, akik a versenyek szerve-
zésében is jeleskednek.

Január utolsó hétvégé-

jén immár az 5. galambkiál-
lítást rendezték meg a Ma-
gyar Röpgalamb Tenyésztők 
Országos Egyesülete színe-
iben. A József Attila Műve-
lődési Központ patinás szín-
házterme a galambok turbé-
kolásától visszhangzott há-
rom napon át. A bemutatóra 
60 galambász érkezett az or-
szág minden szegletéből, akik 
büszkén mutatták be gyönyö-
rű példányaikat. A harminc-
egy ketrecben díszelgő nyolc-
nyolc galamb mellett a közel 
200 egyéni indulót is értékelte 
a zsűri. A verseny színvonalát 
jelzi, hogy csak azokat a ga-
lambokat pontozták, akik mi-
nimum elérték a 96 pontot. A 
szakavatott zsűri – többek kö-
zött - a galambok színét, fe-
jét, szemét, a körmüket vizs-
gálva döntötte el a díjazottak 
sorrendjét. 

Az eddigi öt országos ver-
senyt szervező id. Horváth 
Ferenc és családja közel 40 se-
gítőtársuknak ajándékokkal 
köszönte meg a szervezésben 
nyújtott segítségüket, akikkel 
együtt öregbítették a dunake-
szi röpgalambászok és a város 
jó hírnevét.

Vetési Imre

A DuNAKESZI GALAMbÁSZOK A RÉGI SZÉp hAGYOMÁNYOK 
jEGYÉbEN jANuÁR uTOLSó hÉTVÉGÉjÉN ISMÉT MEG-
MuTATTÁK AZ ORSZÁG SZAKÉRTŐ KÖZÖNSÉGÉNEK ÉS A 
RÖpGALAMb VERSENYEZTETÉSNEK hóDOLó SZÉp SZÁMú 
TENYÉSZTŐNEK, hOGY NApjAINKbAN IS A GALAMbÁSZOK 
TOpMEZŐNYÉbE TARTOZNAK. 



28 Dunakeszi Polgár

KöltöZtetéS,  
mINdeNNemű 

ÁrUFUvAroZÁS, 
AUtóSZÁllítÁS  

éS meNtéS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER  Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34, 

+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

• Veszélyes fák kivá-
gása alpin  tech nikával, 
kosaras da ru val, el-
szállítással megoldha-
tó! T.: 06-27/337-353, 
+36-30-463-4070 
• Költöztetés a hét-
végén is, fuvarozás. 
Igény szerint rutinos 
rakodókkal. Tüzelő, 
homok, sóder, termő-
föld szállítás billenős 
gépkocsival. Állandóan 
hívható: +36-30-623-
1481, 06-27/337-353

Apró- 
hirdetések
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– Hogyan kerültél kapcso-
latba a kézilabdával?

– Gödön a Huzella Tivadar 
Iskolában nem volt labdarú-
gás, Gazdag tanár úr kézilab-
dát oktatott és hozzá kerültem, 
itt kezdődött el pályafutásom.  
A Fóti Gyermekváros csapa-
tában játszottam addig, amíg 
a középiskolát el nem végez-
tem. Utána a Fóti TSZ csapa-
tában szerepeltem, onnan iga-
zoltam át Tatabányára az NB 
I-be, majd visszajöttem Fótra. 
Egyesült Fót-Cegléd csapatá-
ban folytattam, majd 1993-
ban jöttem Dunakeszire, en-
nek húsz éve.

– 2012 őszén te lettél csapa-
tod legjobb góllövője, 46 gól-
lal.

– Örülök, hogy a góljaimmal 
segíthettem csapatomat, min-
den mérkőzésen ott voltam. A 
legeredményesebb Mogyoród 
és Eger ellen, 9-9 góllal. Tizen-
két mérkőzésből kilenc alka-
lommal sikerült gólokat lőni, 
góljaim mellett tevékenyen ki-
veszem részem a csapat edzés-
levezetésében és a mérkőzé-
sek irányításában. Sikerem 
egyik kulcsa, a szorgal-
mas edzéslátogatottság. 
Vannak olyan techni-
kai elemek, ami még jó 
megy, a talapról az alsó 
lövések jól sikerülnek, 
a 7 métereseket is sike-
resen belövöm.

– Öregfiúk csapatában is 
szerepelsz?

– Igen Hort csapatában sze-
repelek három éve. Itt is a leg-
jobb három góllövő között va-
gyok. Öregfiúknál van 35, 45 
és 50 év feletti korosztály, én a 
45 év feletti korosztály csapa-
tában játszom. A 2012 évben, 
hét fős Magyar Bajnokságon, 
a csapatunk aranyérmes lett. 
2012. június 14-17 között, kint 
voltunk Szlovéniában az Euró-
pa Bajnokságon. Minden posz-
ton megtalálom a helyem, ki-
véve a kapus posztot nem vál-
lalom. Addig játszom, amíg sé-
rülésem nem lesz, és úgy tudok 
teljesíteni, hogy az NB II-es 
csapat hasznára lehetek. Öreg-
fiúk csapatában, még sok évet 
szeretnék játszani. 

– További sok sikert Imre!
           

 Kép, 
szöveg: 

Solymosi 
László

A 49 ÉVES jÁRDI IMRE DuNAKESZI KINIZSI KÉZILAbDÁZójA 2012 
ŐSZÉN, CSApATA LEGTÖbb GóLjÁT LŐTTE. húSZ ÉVES fIA A VÁC Nb I 
juNIOR CSApATÁbAN jÁTSZIK.

Őszi gólkirály
Járdi Imre 37 éve a kézilabdapályán

- Új csapatot kellett építe-
ni, mivel három játékosom ki-
vált az együttesből. Kovács és 
Legéndi átigazolt, Kovács Zoli 
abbahagyta – kezdte a szakem-
ber. - Jó kapusom volt, a jó ka-
pus meghatározza a csapat játé-
kát, aki nélkül komoly meccset 
nem lehet nyerni. Megyesi Nor-
bi volt a cserekapusunk, most 
előre lépett, megérezte a lehe-
tőséget és egyre jobban ment a 
védés, utóbbi három meccsen 
kiváló volt. Sármári Armand 
megsérült, nem edzhet. Fia-
talokat, 1998-as születésüket 
hoztam fel a csapathoz. Kezdő 
embereket kellett pótolni Gáll 
testvérekkel, Pál Tamással, Já-
vor Sebestyénnel, valamint Ko-
rona Istvánnal. 

- A bajnokság beindulása 
előtt mire számítottál?

- A gyerekektől azt kértem, 
ne legyünk utolsó helyezettek 

(12 csapat küzd).  Az 5-7. he-
lyen álló csapatnak egyforma 
pontja van. 

- Hogyan alakultak a mér-
kőzések?

- Öt vereséggel rajtoltunk, de 
utána hat mérkőzésen 10 pon-
tot szereztünk. Sajnos nincs 
cserém, elfáradnak a játéko-
sok, ezért volt, hogy a hajrá-
ban maradtunk alul. A gyen-
gébb csapatok ellen is nehezen 
nyerünk. A kulcsjátékosokból 
három dolgozik, Horváth Oli-
vér egyetemre jár, csütörtöki 
edzésre le sem tud jönni. A ver-
senykiírás szerint, ha a felnőtt 
csapat kiesik, akkor az ifi is – 
függetlenül attól, hogy hánya-
dik helyen végez - kiesik az NB 
II-ből. Ha az ifi lenne kieső, de 
a felnőtt bent marad, akkor a 
következő idényben NB II-ben 
tovább szerepelhetünk.

- Kik a csapat húzó emberei?

AZ IfjúSÁGI CSApAT AZ ŐSZI bAjNOKSÁG bEfEjEZÉSE uTÁN 7. hELYEN 
ÁLL. AZ ŐSZI SZEREpLÉSRŐL pOVÁZSAY GYÖRGY EDZŐ NYILATKOZOTT 
LApuNK MuNKATÁRSÁNAK. 

A Kinizsi Ifjúsági kézilabda csapata helytállt ősszel
- Volentics, Czevrekon, Hor-

váth O., Tóbik, akik egyébként 
végzősök. A felnőtt csapatban 
szerepel Volentics, Czverkon, 
Barta Dani stabil emberünk lett.

- Tavaszig miben kell fejlőd-
ni a csapatnak?

- Az őszi szezonban heti há-
rom edzést tartottunk, most 
tavasszal folytatjuk. Kondíció 
és futó állóképességben kell ja-

vulni. Sok gólt kapunk, csa-
patom védekezésében kell fel-
javulnunk. A tavaszi sorsolás 
kedvezőnek mondható, előt-
tünk álló három csapat idejön, 
a mögöttünk álló négy csapat-
ból pedig három. A bajnokság 
február 26-án kezdődik. Sze-
retnénk az első hatba kerülni. 

Sok sikert hozzá! 
 (Solymosi)
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A NŐI KÉZILAbDACSA-

pAT 1996-bAN ALAKuLT 

MEG MÁSODSZOR, MÁR 

AKKOR OTT VOLT temes-

VÁRI ISTVÁN. 2010 óTA 

A KINIZSI NŐI- ÉS fÉRfI 

KÉZILAbDA SZAKOSZTÁLY 

VEZETŐjE. 

– Hogyan sikerült a 2012-
es év?

– Teljesen új csapatokat épí-
tünk az idei esztendőtől – 
mondta Temesvári István ve-
zető. - Meg vagyok elégedve a 
lányok és a fiúk szereplésével. 
A lányok edzője Kalmár Mó-
nika, a játékosok létszáma kö-
zel hatvan fő. A 2000. – 2003. 
született lányok ERIMA baj-
nokságban szerepelnek, ott 
továbbjutásos rendszer van, 
most továbbjutottak. Itt 26 
csapat szerepel. Junior csa-
patban 1993–1999. születet-
tek szerepelnek, de itt több-
ségében fiatalabb játékosok 
vannak. Pest megyei bajnok-
ságban, jelenleg 3-4. helyen 
állnak. Angyalföldi sport-
iskolából jött három játékos 
erősítette a csapatot. Ennek a 
csapatnak van jövője, még há-
rom évig játszhatnak ebben 
a bajnokságban. Terv, hogy a 
régi játékosok visszajöjjenek 
és a tervek szerint újra bein-
duljon a felnőtt csapat, és ősz-

szel majd a bajnokságban is 
rajthoz állhassanak. 

– Mik a tavaszi tervek?  
– A junior csapat remélem 

dobogós helyen végez. Ez a 
csapat úgy érzem, rendben 
van, a keret 16 fős és össze-
tartanak. Kimondottan erő-
sítés nem célom, csapatnak 
kell összecsiszolódnia és fizi-
kálisan, lelkileg kell megerő-
síteni.

– Mikor tartjátok az edzé-
seket?

– A lányoknak kedden a 
Radnóti Gimnáziumba 18-
20 óra között, szerdán 18.30-
19.30-ig a Fazekas Iskolában, 
majd pénteken ismét a Rad-
nóti Gimnáziumban 18.30-tól 
20 óráig. A serdülő lányok-
nak szerdán 16-17 óra, pén-
teken 16-17 óra között tarta-
nak edzést a Fazekas Iskolá-
ban. Minden kézilabdát szere-
tőt szeretettel várunk az edzés 
napjainkon.

            Kép, szöveg: 
Solymosi László

Egyre népszerűbb 
sportág

SZENTpÉTERI VIKTORNAK, AZ újpESTI DóZSA, MAjD A REAC EGYKORI 
KApuSÁNAK A DuNAKESZI VASuTAS SE-bEN KEZDŐDÖTT A SpORT-
pÁLYAfuTÁSA. A MA IS REMEK fORMÁbAN LÉVŐ, ROKONSZENVES 
SpORTEMbER A fINNORSZÁGI fC LAhTI CSApATÁNAK jÁTÉKOSA VOLT 
AZ ELMúLT SZEZONbAN. SZAbADSÁGÁT IDEhAZA TÖLTÖTTE. AZ 
ALMA MATERbEN, A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁ-
bAN bESZÉLGETTEM VELE.

Dunakeszitől 
a finnországi Lahtiig
Beszélgetés Szentpéteri Viktor labdarúgóval

- Melyek az első emlékeid a fut-
ballpályáról?

- Dunakeszin, a DVSE pályán, 
első edzéseimen édesapám hasz-
nált kesztyűjében védtem, ami jó-
val nagyobb volt rám  és elég visel-
tes volt, de én nagyon boldog vol-
tam így.

- Adottságaid alapján bárme-
lyik posztot választhattad volna. 
Miért éppen „hálóőr” lettél?

- Édesapámnak köszönhetem, 
aki maga is kapus volt. Számtalan-
szor lementünk a Duna-partra , én 
beálltam két fa közé, ő pedig „ka-
pura” lőtt  nekem.  A futball és a 
kapuskodás szeretetét tőle kaptam, 
ami  még mind a mai napig tart.  
Aztán egy napon anyukám – látva 
a foci iránti rajongásom – levitt a 
Dunakeszi Vasutasba és ott lettem 
versenyszerűen is labdarúgó. Utam 
innen kedves testnevelő tanárom, 
Botos Ferencné segítségével az Új-
pesti Dózsába vezetett.

- A REAC-ban töltött hat és fél 
év után Finnországba, Máltára 
majd onnan megint Finnország-
ba vezetett az utad. Tudatosan ké-
szültél arra, hogy külföldi csapat-
hoz igazolj?

- Igen, nagy álmom vált valóra, 
amikor külföldi klubhoz szerződ-
tem. Immáron négy éve védek tá-
vol Magyarországtól. Tudatosan 
készültem arra, hogy külföldön is 
megmutassam tudásom. Sajnos ez 
elég későn következett be, de rop-
pant büszke vagyok arra, hogy sa-
ját erőmből ideáig juthattam, hogy 
idegenben is sikereket értem el. 
Persze, szeretnék tovább lépni, s a 
finnekénél erősebb bajnokságban 
játszani, s ezért továbbra is kemé-
nyen dolgozom.

- Máltai tapasztalataid?
- Gyönyörű ország, sajátos men-

talitású emberekkel. Máltán a mi-
enkétől eltérő kultúrát ismertem 
meg. Sok tapasztalatot szereztem 
ott is a futballban, de sajnos a kö-

rülmények nem voltak ideálisak, 
hiszen egész évben rekkenő hőség-
ben, műfüves pályán edzettünk.

- Hogyan fogadtak a finnek?
A finnek nagyon távolságtartók, 

olykor hidegek, mint az ottani idő-
járás. Nem könnyű megfejteni ter-
mészetüket. Keményen edzettem, 
hogy elfogadjanak. Végül odáig ju-
tottam, hogy, amikor elbúcsúztam 
tőlük, ők is sírtak.

- Mit tartanak a finnek rólunk, 
nyelvrokonaikról?

- Összesen három évet töltöt-
tem Finnországban. Jó élmény volt 
megtapasztalni, hogy a finnek tud-
nak nyelvrokonságunkról és szere-
tik a magyarokat.

- Három ország nemzeti baj-
nokságában játszottál eddig, me-
lyikben érezted magad a legjob-
ban?

- A legnagyobb sikereket Finn-
országban értem el. 2009-ben a 
harmadik, 2012-ben az ötödik he-
lyen végeztünk, Európa Liga selej-
tezőkben is részt vettünk. Így ta-
lán érthető, hogy ez a bajnokság áll 
hozzám a legközelebb. Amint az 
imént említettem, szeretnék még 
sokat fejlődni, itthon vagy külföl-
dön szeretném megtalálni a he-
lyem, s még nagyobb sikereket el-
érni a szakmában.

- Szívből kívánom terveid meg-
valósulását!

Kollár Albin          
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A versenyt az Ausztrál 
Olimpiai Bizottság 
szervezi négy éven-

ként, a nyári olimpiai játé-
kokat követően, hagyomá-
nyosan a 2000-es ötkarikás 
játékok színhelyén, Sydney 
városában, kizárólag olimpi-
ai sportágakban. 2001-től az 
ausztrál olimpiai mozgalom 
eseménye az Ausztrál Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztivál (AYOF), 
amely a Sydney 2000-es olim-
pia örökségének egy része.

Harminc nemzet – köztük 
olyan sport nagyhatalmak, 
mint Kína, Japán, az Egyesült 
Államok, vagy Magyarország 
mellett Európából Nagy-Bri-
tannia, Olaszország - ifjú te-
hetségei indultak a verse-
nyen. 

Az AYOF a jövő olimpikon-

jainak kínált kiváló verseny-
zési lehetőséget, és az olim-
pia eszméjétől elválasztha-
tatlan ünnepségeket szerve-
zett, melyekhez hasonlót már 
megcsodált a világ a felnőttek 
ötkarikás játékainak rende-
zésekor. 

A honi küldöttség tag-
ja volt a magyar kajak sport 
egyik legnagyobb remény-
sége, városunk büszkesége, 
Lucz Dóra is. Az elmúlt évek-
ben elért eredményei alap-
ján – sokak már – a jövő 
„Kovácskatijaként” emlege-
tik a tehetséges ifjú hölgyet, 
aki a Sydney-ben nyújtott tel-
jesítményével is igazolta ezt 
az elismerésre méltó megál-
lapítást.  

A Dunakeszi Kajak Club 
18 éves versenyzője 2 arany- 

és egy bronzérmet szerzett 
K-1-ben az Ausztrál Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon. Büsz-
keségünk remek szereplé-
sét mi sem bizonyítja jobban, 
mint a Nemzetközi Kajak-
Kenu Szövetség (ICF) hír-
levele, mely szerint a ma-
gyar válogatott dominált az 
egész versenyen, de a rendez-
vény igazi sztárja a nők me-
zőnyében Lucz Dóra volt, aki 
mindhárom érmét egyéni ka-
tegóriában szerezte!

Gratulálunk a magyar ka-
jak sport ifjú hercegnőjének, 
akit reményeink szerint pár 
éven belül királynővé koro-
náznak... 

Vetési Imre
Fotó: 

Dr. Nagy Zsigmond 
(MOB)

AZ Ifjú MAGYAR OLIMpIKONOK SZÁMÁRA REMEKüL KEZDŐDÖTT AZ IDEI ESZTENDŐ, AKIK SIKERT SIKERRE 
hALMOZTAK A VI. AuSZTRÁL IfjúSÁGI OLIMpIAI fESZTIVÁLON (AYOf), MELYET 2013. jANuÁR 15-20. KÖZÖTT 
RENDEZTEK A TÁVOLI fÖLDRÉSZEN. 

A magyar kajak ifjú hercegnője
Lucz Dóra tiszteletére kétszer játszották el a Himnuszt Sydney-ben




