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Hosszú távú 
munkalehetőség 

Dunakeszin!
Üzemi konyhánkra keresünk:
• konyhai húselőkészítő 
   (hentes, szakács)
• pék
• villanyszerelő
    hegesztő tudás előny
• víz- és gázszerelő
    hegesztő tudás előny
• konyhai kisegítő
• kézilány
munkatársakat.

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
 Jelentkezni lehet: 20/778-1576

Teletál Ételfutár
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KÖZÖSEN A VÁROSÉRT

Ahogy Dióssi Csaba, a város 
polgármestere fogalmazott 
a február 9-i képviselő-tes-
tületi ülésen, ennek ered-

ményeként sokkal hatékonyabb, szer-
vezettebb munkát tudnak végezni. 
Mint mondta, az elmúlt négy év egy-
értelmű bizonyítékát adta annak, hogy 

hatékonyabb és eredményesebb 
együtt dolgozni. Megemlítette, 
hogy a 2010 előtti időszakot az 
önkormányzat munkájában leg-
inkább a széthúzás, a pártpoliti-
kai torzsalkodás jellemezte, ame-
lyek sokszor akadályozták a vá-
ros fejlődését. Ennek elkerülé-

se érdekében 2010-ben Erdész Zoltán 
alpolgármesterrel közösen célul tűz-
ték ki, hogy egy pártpolitika felett álló 
összefogást hívjanak életre. A város la-
kosságának döntő többsége az elmúlt 
évi önkormányzati választásokon elis-
merte, hogy helyes ez az út, melynek 
eredményeként a 2010-2014 közötti 
önkormányzati ciklusban dinamikus 
fejlődött Dunakeszi.

A város polgármestere már a ta-
valy októberi választások után, a kép-
viselő-testület alakuló ülésen kifejezte 
azon szándékát, hogy továbbra is Du-
nakeszi érdekeit szolgáló összefogás 
keretében szeretné folytatni a munkát. 

Ezen koncepció és elhatározás men-
tén állították össze a 2014-2019-ig tar-
tó időszak célkitűzéseit. A városvezető 
örömét fejezte ki, hogy az országban 
talán egyedüli módon az együttmű-
ködéshez ismét valamennyi képviselő 
csatlakozott.

- Amennyiben a képviselő-testület-
nek sikerül ennek szellemében végezni 
munkáját, akkor Dunakeszi öt év múl-
va még a jelenleginél is élhetőbb és sze-
rethetőbb kisváros lesz – fogalmazott 
az ünnepi testületi ülésen Dióssi Csaba 
polgármester, aki valamennyi képvise-
lőnek átadta az Együttműködési Nyi-
latkozat közösen aláírt példányát.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Ünnepélyes testÜleti Ülés keretében minden önkormányzati képviselő aláírta azt az egyÜttműkö-
dési Nyilatkozatot, amelyNek értelmébeN a 2014 és 2019 közötti öNkormáNyzati ciklusbaN duNakeszi 
város fejlődése érdekében kívánnak dolgozni és elfogadják az egyÜttműködésben foglalt célokat.

Minden képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési Nyilatkozatot

Dióssi Csaba 
polgármester 

minden 
képviselőnek 

átadta a 
közösen aláírt 

Együttműködési 
nyilatkozatot
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Kiemelt felügyeleti rendszer 
a dunakeszi gyermekétkeztetésben 

A  minap napvilágot látott nyilatkozat előtt 
néhány sajnálatos esetről terjedtek el hí-
rek a városban, melyek szerint az étkezé-
si díj nem időben történt befizetése miatt 
voltak olyan gyerekek, akik nem részesül-

tek meleg étel ellátásban. Nem tisztünk igazságot tenni, 
hogy a szülők mulasztása vagy a szolgáltató saját gazda-
sági érdekének túlzott képviselete miatt nem ebédelhe-
tett néhány gyermek. De azt tudjuk, hogy ez megenged-
hetetlen. A 21. században egyetlen gyermek sem marad-
hat étel nélkül akár egyetlen napra sem a felnőttek miatt. 

Az egymásra mutogatás helyett a tanulságok gyors 
hasznosításával tovább kell javítani a gyermekétkeztetés 
rendszerét. Ezt vallja Dunakeszi Város Önkormányzata 
is, amely a város hivatalos honlapján részletes tájékozta-
tást ad az eddigi és a jövőbeni intézkedésekről: 

„A pozitív változások elismerése mellett több jogos 
kritika is érkezett hozzánk, ezért úgy döntöttünk ki-
emelt felügyeleti rendszerben kezeljük a helyi gyermek-
étkeztetést. Ennek első lépései a napokban már meg is 
kezdődtek.

ÁTLÁTHATÓ ONLINE FELÜLET:
A honlap, amelyen az étkezés lemondását lehet meg-
tenni, a szülői visszajelzések alapján nehezen át-
látható, így a szolgáltatóval egyeztetve egy egy-
szerűbb és egyértelműbb, értesítéseken alapu-
ló felületet alakítunk ki. Ennek első eleme, 
hogy januártól a honlapon keresztül a szü-
lők 5 nappal, illetve az érintettek még egy-
szer 1 nappal a befizetési határidő előtt 
egy emlékeztetőt kapnak, ezzel megköny-
nyítve a befizetési határidő figyelemmel 
követését. A honlappal kapcsolatos továb-
bi észrevételeiket várjuk az etelkostolas@
dunakeszi.hu email címre.

ÉTELKÓSTOLÁSI PROGRAM:
Az étkezés minőségével való észrevételekre 
már korábban létrehoztuk a Családügyi Ta-
nácsnok asszony által koordinált ételkósto-
lást, ahol a szülők saját maguk próbálhat-
ják ki az ételeket, amit a gyermekek kap-
nak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, 
hogy a programban részt vevő szü-
lők jelentős hányada 

meg volt elégedve az ételek minőségével, mennyiségével. 
Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy fontos az ételkóstolási 
program folytatása, a szolgáltató felé történő folyamatos 
visszajelzés. Azok a szülők, akik szeretnének részt venni 
ebben, kérjük, jelentkezzenek a bocsak.vera@gmail.com 
email címen.

ÁTMENETI HELYZET KEZELÉSE
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szülői befizetés el-
mulasztása miatt ne a gyermekek maradjanak étel nél-
kül. Korábban a gyermekek ugyanúgy ehettek, attól füg-
getlenül, hogy a szülők bizonyos esetekben hónapokig 
nem fizettek, később ennek rendezése pedig igencsak ne-
hézkes volt, illetve még mostanáig sem történt meg.
A befizetési hátralék – főként figyelmetlenség miatt – ta-
valy már meghaladta a 10 millió forintot. A hátralék hal-
mozásának elkerülése miatt február 1-jétől a befizetést 
automatikus tekinti automatikus megrendelésnek az ét-
keztetést végző cég. Természetesen előfordulhat olyan 
eset, amikor a szülő önhibáján kívül nem tudja befizetni 
a gyermeke étkezését, ezért, hogy a gyermek ne marad-
jon étel nélkül, hideg ételt biztosítunk számukra.

Természetesen a nagycsaládosoknak és a hátrányos 
helyzetű gyermekek számára kedvez-

ményt biztosít az önkormányzat. A 
feltételektől függően 50 illetve 
100%-os díjfizetési mentességet 
kaphatnak.

A gyermekétkeztetés kiemelt 
felügyeleti rendszerben való keze-
lésének része, hogy folyamatosan 

tájékoztatni fogjuk az érintetteket 
az egyes fejleményekről, változások-
ról, elért eredményekről a különbö-
ző felületeken. Ehhez kérjük a szülők 
együttműködését – írja a dunakeszi.
hu, az város hivatalos weboldala.

A közlemény óta a polgármes-
ter hivatalos facebook oldalán már 

több bejegyzésben beszámolt a 
fejleményekről – többek között 
az étkezést kezelő honlap szol-
gáltatójával való egyeztetésről, 
vagy az étkeztetés ellenőrzésé-
r ő l .  (A Szerk.)

városunk gyermekeinek étkeztetését eddig is kiemelt feladatként kezeltÜnk. tudjuk, milyen fontos, 
hogy egy étkeztetési rendszer minél hatékonyabban és főként emberségesen működjön. éppen ezért 
eddig is és jelenleg is számos intézkedést tettÜnk és teszÜnk azért, hogy javítsuk az intézményi étke-
zés színvonalát – nyilatkozta dióssi csaba polgármester a legnagyobb közösségi oldalon.

Képünk 
illusztráció
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Megnyílt a tizenötödik körzeti orvosi rendelő 

A minap Dióssi Csaba pol-
gármester meglátogatta 
a januártól tizenötödik-
ként megnyílt orvosi ren-

delőt, amelyben Dr. Kohári György 
látja el a teendőket. 

– Az önkormányzat részéről nagy 
tisztelettel viseltettünk elhunyt 
elődje, a rendkívül népszerű Dr. 
Füzi József iránt. Ennek jele az is, 
hogy a rendelő előtti utcát róla ne-
veztük el – mondotta a polgármes-
ter. – A doktor úrnak nagy körze-
te volt, az átlagosnál kétszerte több 

beteget látott el. Ez nyilván nagy 
megterhelést jelentett, de más kör-
zetekben is hasonlóan nagy időnkét 
a várakozók száma. Éppen ezért az 
önkormányzat arról döntött, hogy 
bővíti a rendelők számát úgy, hogy 
a korábbi tizenháromról tizenhat-
ra emeli számukat. Mindezt azért, 
hogy a lakosság jobb kiszolgálást 
kapjon, kevesebbet kelljen várakoz-
ni, könnyebben elérjék a szüksé-
ges orvosi segítséget. E törekvésünk 
első lépése volt a dunakeszi-alsói ti-
zennegyedik körzet beindítása, a 
következő a Kohári doktor úr által 
elinduló rendelés.      

– A terveink szerinti tizenhatodik 
körzetet a Tóvárosban alakítjuk ki. 
Ott két orvosi rendelőt létesítünk 
egy, a terveink szerint egy nagy 
épület földszintjén. És tekintettel 
arra, hogy ez a lakópark új része a 
városnak, a Fóti útról áthozunk egy 
gyermekorvosi részleget is.

– Kohári doktor úr elkezdte a paci-
entúra gyűjtését. Szeretnék biztatni 
mindenkit, aki nem kíván a jövőben 
másutt sorban állni és jó ellátást sze-
retne igénybe venni, az keresse fel a 
doktor urat és adja le a kártyáját. Ez-
zel megoldódna, hogy a jelenleg túl-
terhelt orvosi körzet is kellemesebb 
eloszlásban működhessen a továb-
biakban. Megítélésünk szerint szak-
mailag igen jó felkészültségű doktor 
várja a jelentkezőket.  

Kérdésünkre elmondta még a pol-
gármester, hogy az idei évtől elkez-
dődnek a háziorvosi rendelők felújí-
tási munkálatai. Elsőként a legrosz-
szabb állapotban lévő Fóti úti in-
tézmény energetikai rendbetétele 
történik meg. Elkészültek a távlati 
tervek is, ennek jele, hogy a beszél-
getés helyszínéül szolgáló legjobb 
állapotú létesítményre 2019-ben ke-
rül majd sor.     

Rövid szakmai bemutatkozást 
kértünk Kohári doktor úrtól, aki el-
mondta, hogy 1993-ban diplomá-
zott a Pécsi Orvostudományi Egye-
temen, ahol dolgozni kezdett, majd 
traumatológiai szakképesítést szer-
zett. Idővel a fővárosba költözött, a 
lelki betegségek területén mélyítet-
te el tudását és megszerezte a pszi-
choterápiás szakképesítést. Meg-
nyitotta magánrendelését, ami je-
lenleg is működik. Házi orvoslással 
két éve kezdett foglalkozni, Zug-
lóban mentor mellett dolgozott s a 
múlt év szeptemberében nyerte el 
a Dunakeszi Város Önkormányza-
ta által kiírt pályázatot. Hozzátette, 
hogy január ötödikétől tevékenyke-
dik és szeretettel várja a páciense-
ket, akikkel együttműködve kíván-
ja egészségüket javítani, betegségü-
ket elkerülni.   

    
Katona M. István

A szerző felvétele

a városi lakosságszám növekedésével arányosan megnőtt az igény többek között a körzeti orvosi szolgálat iránt 
is. tizenhárom körzetben látták el a betegeket s kÜlönösen járványos időszakokban erősen megnőtt az orvosra 
várakozók száma. ennek a jelenségnek az enyhítésére tett hathatós lépéseket az önkormányzat.   

az érintett utcából közelíthető meg az a rendelő, amelynek 
háziorvosi feladatait dr. fÜzi józsef látta el sajnálatos ko-
rai haláláig. dr. fÜzi józsef hivatástudata határtalan volt, 
2010-ben az év orvosává választották meg. több évtizedes 
lelkiismeretes munkássága, emberi méltósága elismerése-
ként korábban posztumusz „dunakeszi város egészségÜgyé-
ért dr. bayer emil díj” kitÜntetésben is részesítette dunake-
szi város önkormányzata. a képviselő-testÜlet az által, hogy 
közterÜletet nevezett el a város egykori jeles polgáráról, 
méltó emléket kíván állítani dr. fÜzi józsefnek.

Dr. Füzi József, 
egykori háziorvosról 
utcát nevezett el a város

A város legújabb 
háziorvosát, 

Dr. Kohári Györgyöt 
rendelőjében 
meglátogatta 

Dióssi Csaba 
polgármester
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NAPIRENDEN AZ INFLUENZA

A doktor úr elmondta, hogy a megbetegedések je-
lentős részét vírusok okozzák, melyekből több 
száz ismert, viszont ezek között van egy, amelyik 
az influenzát okozza. Igen sok embert megfertőz 

és a tünetek súlyosabbak, nehezen átvészelhetők. Izomfáj-
dalmak, levertség, nagyon magas láz a jellemző, és köhögés 
is előfordul. Sok esetben a vírusfertőzéseket egymástól nem 
lehet elkülöníteni, de az említett tünetek inkább az influen-
zára jellemzőek.        

Jelen pillanatban nagyon sok a felső légúti vírusos pana-
szokkal jelentkező betegek száma. Magyarországon túl sok 
antibiotikumot használnak. Ez a gyógyszer akkor indokolt, 
ha tényleg baktérium okozza a betegséget. Nem helyes az, 
ha valaki azt gondolja, hogy a múltkori betegségből maradt 
néhány szem, és azt felhasználja. A bakteriális fertőzést az 
orvos állapítja meg. Vírusfertőzéssel akkor indokolt az or-
vost felkeresni, ha nagy a levertség, az izomfájdalom, magas 
a láz. Egyébként az általános meghűléses panaszokra pati-
kában lehet kapni orrcseppet, torokfertőtlenítőt, köptetőt, 
lázcsillapítót, ezek enyhítik a tüneteket. Egyébként is en-
nek a betegségnek csak tüneti kezelése van, nincs gyógy-

szer a vírusfertőzésre. Magától múlik el, csak nem mind-
egy, hogy milyen általános állapotban vészeljük át. Ha ma-
gas a láz, akkor nagyon nehéz elviselni, ezért van szükség 
a már említett tünetenyhítő gyógyszerekre. Ezt a betegsé-
get igazából a szervezet maga számolja fel, amiben az im-
munrendszernek alapvetően fontos feladata van. A fertő-
zések általában négy-öt nap alatt elmúlnak. De előfordul, 
hogy átmeneti javulás után megint rosszabb lesz a beteg ál-
lapota, akkor nagy esély van arra, hogy a legyengült im-
munrendszer miatt egy baktérium is megtámadta a szerve-
zetet. És ilyenkor már indokolt az orvos által javasolt anti-
biotikum használata.

Az idei járvány abban különbözik a korábbiaktól, hogy 
egyes betegeknél kínzó, makacs köhögés jelentkezik. Ez ki-
csit több türelmet kíván a betegtől.

A klasszikus értelemben vett influenzánál fontos a láz-
csillapítás, és a tüneti szerek alkalmazása. Ha egyéb gyógy-
szer is szükséges, azt az orvos dönti el. A megelőzéssel kap-
csolatban elmondta a doktor úr, hogy a védőoltás a beadást 
követően két hét múlva kezd hatni, ennyi idő alatt termelő-
dik a szervezetben az ellenanyag. Az oltóanyag minden esz-
tendőben általában októberre készül el, ezt követően bár-
mikor kérhető. A mostani járvány lassan a vége felé jár, de 
még tavasszal is előfordulhatnak megbete-
gedések, tehát van még lehetőség oltást 
kérni.

Január 1-től a XV. körzetben  
Dr. Kohári György háziorvos 
várja a betegeket a Tábor utca 56. 
szám alatti rendelőben. 
Tel: 06-27-391-487 

Rendelés idő: hétfő-szerda 14-
18-ig, kedd-csütörtök 8-12, pén-
tek páratlan hónapban 14-18 pá-
ros hónapban 8-12-ig

Katona M. István

az őszi- téli időszak egészségÜgyi jellegzetessége a meghűléses panaszok sűrűbbé válása. közkele-
tű szóval élve, megjelenik az influenza járvány. ennek jellegzetes tÜneteiről, a kezelés módjáról is 
kérdeztÜk dr. kohári györgy körzeti orvost. 

RENDELETEK
Dunakeszi Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének 
1/2015. (II.09.) számú önkor-
mányzati rendelete a képvise-
lő-testület és szervei Szerve-
zeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 1/2013. (II.06.) számú 
rendelete módosításáról
 
Dunakeszi Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületé-
nek 2/2015. (II.10.) számú ön-
kormányzati rendelete Duna-
keszi Város Helyi Építési Sza-
bályzatáról szóló 64/2012.
(XII.19) számú rendelet módo-
sításáról.

...Hogy pénze 
megtérüljön!

Ha fontos Önnek, hogy vállalkozása hirdetési 
költsége megtérüljön, 

akkor válassza a Dunakanyar Régiót, melyet 
kéthetente 120 ezren olvasnak!

Hirdessen Ön is a Dunakanyar Régió 
című színes közéleti újságban, 

a térség legolvasottabb lapjában!

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Tel./Fax: + 36 27 353 520 Mobil: +36 30 342 80 32 

E-mail: keszipress@gmail.com
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Képviselőtársaimmal együtt aláírtam 
az Együttműködési nyilatkozatot

Tisztelt Lakótársaim! 
2015 januárja is hozott megle-
petéseket a csapadékkal kap-
csolatban. Nem a hó, hanem is-
mét az esőzés jelentett gondot.

Az Önkormányzat 2014 őszén 
védő sáncokat, támfalakat, csa-
padékvíz elvezető és tározó 
rendszereket épített ki, illetve 
ezek kiépítését kezdte meg. A 
Szent Kinga – Huszka Jenő utca 
sarkán egy nagyméretű tározót 
építettek, melynek korrekcióját 
és a teljes befejezését tavasz-
szal fogja elvégezni az Önkor-
mányzat. Ezen a területen még 
további munkálatok elvégzésé-
re kerül sor a lakók erre vonat-
kozó igényeinek figyelembevé-
telével.

A Tóvárosban az Arad utcá-
ban is nagyobb munkálatok 
folytak. A kivitelezés még to-
vábbi változtatásokat igényel, 
mert a csapadékvizet a terelő 
bordák nem vezetik a középütt 
lévő nagyméretű tározóba, ha-

nem mellette lefut víz a három 
szikkasztó kút irányába. A mun-
kálatok itt is folytatódnak majd, 
előbb meg kell várni a meg-
mozgatott talaj tömörödését.

A területet bejárva ta-
pasztalható, hogy a szelek-
tív gyűjtők körüli terület-
re még mindig sokan helyez-

nek oda nem való hulladékot.   
A Széchenyi utca elején, a Kos-
suth utcai kereszteződéstől a 
Duna irányába haladva már 
évek óta hiányzik négy lámpa-
oszlopon a világítótest. Emi-
att esténként teljes sötétség-
ben botorkálnak hazafelé az 
ott lakók a buszmegállótól az 

Almás utcáig. Az Önkormány-
zat a lámpatestek pótlására be-
nyújtotta az igényt az ELMŰ-
nek. Remélhetőleg hamarosan 
megtörténik ezek felszerelése.

Az elmúlt időszakban több-
ször és több területen nem volt 
közvilágítás. Ahhoz, hogy a ja-
vítással megbízott cég minél 
előbb kijavíthassa a hibát, pon-
tosan kell tudnia, hol nem vilá-
gítanak a lámpák. Tehát szük-
séges az utca megnevezésén 
kívül, hogy melyik szakaszon 
(házszámok vagy két utca köz-
ti szakasz) nem működik a vilá-
gítás, csak ennek ismeretében 
tudnak biztosítékot vagy izzót 
cserélni. 

Ezúttal is köszönöm a szóbeli 
és írásbeli jelzéseket, észrevéte-
leket, kérem, hogy ezután is ke-
ressenek meg minden, közös-
ségünket érintő kérdéssel.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Az 
elmúlt testületi ülés egyik leg-
fontosabb napirendi pontja a 
közép és hosszú távú vagyon-
gazdálkodási terv volt, mely el-
fogadásra is került! Ebbe sike-
rült néhány fontos fejlesztési 
tervet javasolnom, amely a kör-
zetünket érinti, s melyet elfo-
gadott a városvetetés is! Ilyen 
például a nagyon rossz állapo-
tú szerviz utak felújítása, mely 
2016-2019. közt három szakasz-
ban valósulhat meg, de meg-
újulnak 2017-ben a buszmeg-
állóink is, s folyamatosan zajlik 
majd a térfigyelő kamerák kihe-
lyezése is! Benne van a tervben 
a háziorvosi rendelők részleges 
felújítása is, illetve intézménye-
ink, /óvodák, iskola, bölcsőde/, 
játszótereinek megújítása, javí-
tása is. 2018-ban a Nap utcában 
kerülhet sor járdaépítésre, ami 
egész ciklus alatt folyamatosan 
zajlik majd a városban. Szerepel 
a tervek közt a Panelpark prog-
ram is. Eredményes volt úgy 
érzem az ez irányú tevékeny-

ségem, s az Önök segítsége!  
Az előző számban írtam re-
ménykedve az együttműködé-
si megállapodás fontosságáról, 
nos, ez is megvalósult, s a testü-
let egységesen kíván dolgozni a 
város fejlődéséért! 

Sokan kerestek meg az el-

múlt hetekben, hogy segítsek 
azoknak, akik nem kapták meg 
ajándékcsomagjukat, s szeren-
csére sok idős itt élőnek is sike-
rült személyesen elhoznom, így 
nem kellett a hivatalba menni 
érte. Sajnos érkezett megkere-
sés olyan témában, melyre egy-

magam nem tudok megoldást 
találni, csak a közösségünk ere-
je segíthet. Az egyik ilyen, hogy 
autós társaink a zebrák előtt saj-
nos nem mindig lassítanak, s a 
kötelező elsőbbséget sem biz-
tosítják a gyalogosoknak! A má-
sik a kutyapiszok probléma, 
amelyben már számtalanszor 
igyekeztem megoldást találni, 
de a kihelyezett gyűjtő edények 
és zacskók sem pótolják a gaz-
dik odafigyelését ez ügyben! 
Kérek minden itt élőt, figyeljünk 
oda ezekre az „apróságokra”, 
mert ezek tehetik élhetővé, ott-
honossá a Lakótelep Szívét!

Természetesen továbbra is vá-
rom a jelzéseiket, olyan ügyek-
ben, melyek szebbé-jobbá te-
hetik a Lakótelep Szívének éle-
tét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon 
a 0627 542-805 számon, levél-
ben a Garas utca 4. szám alatt, 
s természetesen személyesen is!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve
/"a hetedik te magad légy"/
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Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről.

A hónap folyamán sor került a 
Duna-parti új vízisporttelep mű-
szaki átadására. Ez a pont jelen-
tős mérföldkő a beruházás életé-
ben és egyre valószínűbb, hogy 
tavasszal már az új épületben 
kezdhetik meg az edzéseket a 
kajak-kenu klub versenyzői. Ez-
zel a beruházás része annak az 
„Arccal a Duna felé” programnak, 
amellyel az Önkormányzat a Du-
na-partunk intenzívebb kihasz-
nálását szeretné elérni a sport 
és a szabadidő területén. Ennek 
a programnak a része a Katona-
domb fejlesztése, valamint an-
nak a Városi Csónakháznak a lé-
tesítése, amelynek az alapjai már 
látszanak a vízisporttelep szom-
szédságában. A csónakház nem 
a versenysportot szolgálná, ha-
nem a hobbi evezősök helyez-
hetnék el ott csónakjaikat, ka-
jakjaikat vagy az önkormányza-
ti hajókból bérelhetnék azokat 
alkalomszerűen. A csónakház-
nak egyelőre csak az alapjai ké-
szültek el, végleges döntés nin-
csen arról, hogy mikor építhetjük 

fel teljes egészében. Első körben 
meg szeretnénk várni, hogy a 
vízisporttelep elkezdjen működ-
ni és lássuk annak tapasztalatait. 

Január 29-ei ülésén a képvise-
lő-testület több olyan középtá-
vú fejlesztési tervet fogadott el, 
amely érinti körzetünket. A terv-
ben ismét megerősítésre került a 
Művészetek Háza építése a volt 
kék iskola területén. A testület 
szeretné felújítani a Magyarság 
Sportpálya főépületét, valamint 
megújítani az Aradi vértanúk te-
rét (volt József Attila park). Szin-
tén még a ciklusban szeretnénk 
létrehozni egy Városi Piacot, en-
nek helyének kiválasztása jelen-
leg is zajlik. Szeretnénk elindíta-
ni egy ún. PanelPark programot 
is (Iskola utca), amelynek kereté-
ben a panelházak előtti területek 
parkosításra kerülnének és öntö-
zőrendszert is kiépítenénk.

Január hónapban behajtás 
csak engedéllyel táblákat helyez-
tünk ki a Duna sor Kiscsurgó ut-
cától északra eső szakaszán. Ezzel 
az volt a szándékunk, hogy az ott 
élőket megóvjuk attól a nagy for-
galomtól, amely a Duna vonzása 
miatt tavasztól őszig éri a terüle-

tet. Az ott és a környező utcákban 
lakók természetesen megkapják 
a behajtási engedélyt, a Duna so-
riaknak az útdíj hozzájárulásukat 
kell rendezni. Kérem, a behajtá-
si engedélyek megkérésével ne 
késlekedjenek, február hónapban 
kérjék meg azt. 

Január 15-én kértem az illeté-
keset, hogy kerüljön összegyűj-
tésre az őszi avar és a sok letört 
gally a Duna soron. A kérésnek 
megfelelően az összegyűjtés 
megtörtént, így a sétatér szebb 
arcát mutatja.  Január 19-én lá-
togatóban voltam a Kiserdő ut-
cai lakásszövetkezet elnökénél. A 
kapcsolatfelvételen túl a terület 
fejlesztésének lehetőségeiről be-
széltünk. Január 29-én részt vet-
tem a Környezetvédelmi tanács-
noki ülésen, ahol felajánlottam a 
segítségemet a május 2-ai Köz-
tisztasági nappal kapcsolatban. 
Amikor eljön az idő, remélem 
sok lakótársunk bekapcsolódik 
a körzet megtisztításába! Az ülé-
sen szó volt arról, hogy elkezd-
jük egy tanösvény kidolgozását. 
A tanösvény az itt lakóknak és fő-
leg gyermekeinknek mutatná be 
a Duna-part természeti értékeit.  

A szél által megsérült utcajelző 
táblák közül kicserélésre kerültek 
a következők: Rév út – Pozsonyi 
u. sarok, Kiscsurgó u. Duna sor 
sarok, 

Aradi vértanúk tere - Nap u. sa-
rok. A további sérült táblák cseré-
je folyamatos.

Január hónapban a viharos 
időjárásban több helyen elment 
a közvilágítás a városban. Az 
Elmű többszöri bejelentés után 
január 13-án oldotta meg a prob-
lémát. Összetettebb volt a Kiser-
dő utcában öt közvilágítási lám-
pa esete, mert azok közül több-
nek szekrénye – mint kiderült – 
vízben állt, emiatt zárlatos volt. A 
legproblémásabb lámpák meg-
javítására a január 19-ei héten 
került pont.

Észrevételeit, javaslatait várom 
a csoma.attila.keviselo@gmail.
com e-mail címen.

 Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

fejlesztési terveink a körzet szebbé tételére 

Mint már tapasztalhatták elin-
dult a szelektív hulladék gyűj-
tés helyben történő elszállítása. 
Ezzel a megoldással több felté-
telnek is eleget tesz a város. 
Egyrészt kapcsolódunk az Eu-
rópai Unió idevonatkozó irány-
elveihez, másrészt terveink sze-
rint megszűnnek a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteknél, ko-
rábban tapasztalt hulladék he-
gyek, mert egyesek összeté-
vesztették a szelektív hulladék-
gyűjtést az általános szemétel-
szállítással. Itt jegyezném meg, 
hogy a hulladék üveget, an-
nak veszélyes hulladék beso-
rolása miatt továbbra is a sze-
lektív hulladék szigetekre kell 
elvinni. Kérem Önöket, hogy 
az ezzel kapcsolatos észrevé-

teleiket jelezzék számomra. 
A jövőbeni tervekről elmond-
ható, hogy ebben a ciklusban 
sem állnak le beruházások a 
körzetben. Ennek előkészülete-
ként készül a 2015. évi költség-
vetési terv, mely várhatóan eb-
ben hónapban kerül elfogadás-
ra.

Előzetes tervek szerint elin-
dul az útfelújítási és a járda-
építési program. Ez utóbbi ke-
retében sok évtizedes lemara-
dást kell pótolni. Folytatni kell 
a korábban kialakított útháló-
zat felújítását, esetleges kor-
szerűsítését.

Buszmegállók program ke-
retében egységes irányelvek 
szerint a buszmegállók fedet-
té alakítására kerül sor.

Intézményeink játszóudva-
rai is megújulnak, melynek 
keretében a város összes in-
tézményében lévő játszóud-
var bővítésére és a játszóesz-
közök cseréjére kerül sor.

A felsorolt beruházások a 
ciklus egészére vonatkoznak, 
ebből következik, hogy a tel-
jes felújítás a ciklus végére 
készül el. A rész ütemek ki-
alakítása ez év elejére várha-
tó. A részletekről a következő 
hírleveleimben számolok be 
Önöknek.

Tájékoztatom Önöket, hogy 
következő fogadó órám idő-
pontja 2015. február 26. 18.00 
óra, helyszíne a Szent István 
Általános Iskola.

Tájékoztatom Önöket, hogy 
email címem megváltozott. 
Észrevételeiket az alábbi cím-
re küldjék!

E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Üdvözlettel
Szabó József 

3. számú választókörzet 
képviselője

kedves lakótársaim!

Bejárás az átadás előtt álló 
vízisport-telepen
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Utcát neveztünk el Dr. Füzi Józsefről 
- A Képviselő-testület 2015.01.29-i  
ülésén egyhangúan megszavaz-
ta a Dr. Füzi József utca elnevezé-
sének kérelmét. A jelzett útsza-
kasz a Dunakeszi 73/31 hrsz.-ú 
közterület a Piros Óvoda mögött, 
a Tábor u. és a Fazekas Mihály u. 
között található. A Tábor u. 56. 
sz. alatti Orvosi Rendelő szin-
tén ezen a részen található, ahol 
„Füzi doktor” hosszú éveken ke-
resztül gyógyította betegeit.

- A 2014. decemberi kihelye-
zett Képviselő-testületi ülésen 
említésre került a zajvédő fal ki-
alakítása, mely városunk több 
körzetét is érinti. Az elképzelést 
több képviselő is szorgalmazta. 
A másik téma, amit megtárgyal-
tunk Dunakeszi egyik legforgal-
masabb és az egyik legrosszabb 
minőségű főútvonala, a Kossuth 
Lajos utca. Nem megfelelő a csa-
padékvíz elvezetése, csak a Lu-
ther Márton tér és a Királyhá-
gó u. közötti szakaszon találha-
tók rácsos víznyelők. A Kossuth 
L. u. rekonstrukcióját,  mely a Ma-
gyar Közút Zrt. tulajdonához tar-
tozik 2010. novemberében jelez-

tem első alkalommal. A geodézi-
ai mérések, a felújítási terv elké-
szült, melyeket a Magyar Közút 
Zrt.-nek elpostáztak. Manhalder 
Zoltánné osztályvezető asszony 
és Dióssi Csaba polgármester úr 
együttes intézkedését kértem a 
zajvédő fal építésével kapcsolat-
ban a MÁV ZRt., és a NIF Zrt., ill. a 
Kossuth L. utca rekonstrukciójá-
nak mielőbbi kialakítása érdeké-
ben a Magyar Közút Zrt. vezető-
sége felé. 

- A január 10-i vihar számta-
lan helyen okozott városunkban 
csoportos közvilágítási problé-
mát. A 6-os sz. körzetben 29 ut-
cában és 2 közben (Hárs és Óvo-
da köz) észlelt hibák megszün-
tetését e-mailben, az osztály il-
letékesétől, majd az Eurovill Kft. 
munkatársától kértem. Pár na-
pon belül újra kigyúltak a fények.

- A Klapka u.-i gyalogos alul-
járó Könyves Kálmán u.-i olda-
lán lévő rácsos víznyelő takarítá-
sa megtörtént  

- Az Óvoda közben lévő fák, a 
Bajtárs u. 22. szám alatti sarokin-
gatlan Thököly u.-i oldalára ülte-

tett hársfák, illetve a Zoltán u. 5. 
előtti eper és hársfa gallyazását 
elvégezte a vállalkozó

- A Rákóczi út 6-8. számú telek 
határánál – bekötésnél – a csőtö-
rés helyreállítását a DMRV dolgo-
zói elvégezték. A végleges hely-
reállítás még várat magára, mivel 
az első munkafázis a betonozás 
(+4 fok felett), illetve az aszfalt-
üzemek február végén nyitnak. 

- A József u. 9. sz. tulajdonosa 
az ingatlanja előtti csapadékvíz 
elvezetés probléma végett kere-
sett meg. A „K” szegély helyett 
a szikkasztókút építése lehet a 
végleges megoldás (a szegély-
csere csapadékos időjárás ese-
tén tovább vezeti az esővizet). Az 
illetékestől a helyszín vizsgálatát 
kértem (mellékelve a bejelentő 
levele és fotói)    

- Kátyúk megszüntetése folya-

matban van, melyekre a követke-
ző címeken van szükség: 1. Esze 
Tamás u. 16. (keresztrácsos víz-
nyelő mellett) 2. Gyártelepi alul-
járóban és környékén 3. Rákóczi 
út 15. (Pléh Csárda előtt), 4. Bá-
thory u. és Bocskai u. találkozás-
nál, 5. Kálmán u. 85., 6. Zápolya u. 
19. buszmegállónál, 7. Zápolya u. 
41., 8. Zápolya u. 45.

- A Báthory u. 11. előtti csőtö-
rés helyén ott felejtett bakok el-
vitelével Morvai János intézkedé-
sét kértem.

- A Zápolya u. páratlan számo-
zású oldalán a Király - József u.-i 
szakaszon a szegélyek mellet-
ti aszfalt pótlására emlékeztet-
tem az illetékeseket. Október kö-
zepén személyes érdeklődésem 
során a 2015-ös esztendőt kap-
tam ígéretül. Egyben a munká-
latok elvégzésének várható idő-
pontjáról érdeklődtem beadvá-
nyomban

 Üdvözlettel:  
 Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

Örömmel tájékoztatom a vá-
lasztó körzetemben élőket, 
hogy több hónapos előkészí-
tés és szervezés után végre két 
helyen is felfestették a rokkant 
gépkocsik helyét jelölő jeleket 
a Barátság út 16. számú épü-
lettömbnél lévő parkolóban. 
Tényként szeretném rögzíteni, 
hogy a kivitelezőnek már a be-
ruházás átadásával egy időben 
el kellett volna végeznie ezt a 
feladatot is, ám sajnos a legna-
gyobb erőfeszítéseim ellené-
re is így elhúzódott a kivitele-
zés. Annak viszont örülök, hogy 
az elmúlt év végén megoldást 
nyert ez a probléma is. 

Ugyancsak a 2014-es eszten-
dőhöz tartozik, hogy ősszel si-
került húsz fát elültetni a Szent 
István parkban. Ezt a munkát 
tavasszal folytatjuk, ezért arra 

kérem a körzetben élőket, hogy 
írásban vagy személyesen ke-
ressenek javaslataikkal, jelöljék 
meg az újabb fák ültetésének 
helyszínét. 

Idén is folytatom a születés-
fa ültetését, amely egyúttal le-
hetőséget ad arra is, hogy a ko-
rábban ültetett fáknál elhelye-
zett emléktáblákra újabb ne-
veket írjunk fel. Kérem azokat 
szülőket, akik szeretnék, hogy 
gyermekük neve felkerüljön az 
emléktáblára, akkor írjanak a 
kz@dkrmg.sulinet.hu e-mail cí-
memre. 

Nemcsak a körzetünket, ha-
nem az egész város lakosságát 
érintő kérdés egy kulturált piac 
létrehozása, mert a jelenlegi, 
magántulajdonban lévő sajnos 
nem tudta betölteni funkcióját, 
nem felel meg az elvárásoknak. 

A nagy horderejű témáról a na-
pokban tárgyaltam a főépítész 
úrral, aki elmondta, hogy ha-
marosan elkészíti a városi piac 
tervét, melyről az önkormány-
zat vezetőivel és velem, mint a 
körzet képviselőjével is konzul-
tál majd, mivel a Szent István 
park déli területén képzeli el azt 
felépíteni. Reményeim szerint a 
képviselő-testület is támogat-
ja majd a tervet és végre meg-
épülhet egy kulturált, esztéti-
kus, a lakosság igényeit kielégí-
tő városi piac. 

A minap tárgyaltam a környe-
zetvédelmi tanácsnok úrral, aki 
javasolta, hogy közösen keres-
sünk megoldást a hulladékgyűj-
tő helyeken – gyakran tapasz-
talható - áldatlan állapot felszá-
molására. Elképzelése szerint – 
melyre számos városban van 

példa – a városképet is romboló 
helyzetet a zárható kukatárolók 
kialakításával lehet megoldani, 
melyhez csak a körzetben élők-
nek lenne kulcsa. Ez esélyt és ga-
ranciát adhat arra, hogy környe-
zetünk még szebb, még kulturál-
tabb képet mutasson mindany-
nyiunk megelégedésére. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

az aktuális problémák megoldására koncentrálunk 
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rendőrségi körzeti 
megbízotti iroda létesül

körzeti képvi  selőink jelentik

A közbiztonság kérdése szokáso-
san az egyik legnagyobb érdeklő-
dést kiváltó téma. Ennek is köszön-
hető, hogy a város kiemelten kezeli 
ezt a kérdést, és megegyezett a Tes-
co áruházzal, hogy a fóti irányban 
lévő áruház területén egy rendőrsé-
gi körzeti megbízotti iroda létesül. 
Itt a tervek szerint mindegyik kör-
zeti megbízott tart fogadóórákat, 
könnyebbséget jelent majd, hogy 
az eddig telefonon megtett beje-
lentéseket, valamint a felderítést se-
gítő észrevételeket, személyesen is 
lehet intézni. 

A másik kiemelten kezelt téma 
a városi kamerarendszer kiépíté-
se, jogosan kérdezik tőlem sokan, 
hogy mikor ér el a rendszer a kerü-
letünkig. Mint ismeretes, két fázis-
ban épül ki a rendszer. A már meg-
kezdett első fázisban a Fő út és a Ba-
rátság úti lakótelep környékére kerül 
30 kamera. Ezt követően, a 2. fázis-
ban több mint 100 kamera kerül te-
lepítésre, a vasúti töltés felénk eső 
oldalán, a tervek szerint az idei év-
ben. A legfrissebb információ ezzel 
kapcsolatban, hogy meg kell vár-
ni az első fázis próbaüzemét (ezt az 
első negyedévre ígérték) és utána 
kerül kiírásra a közbeszerzés a má-
sodik, minket is érintő fázisra.

További fontos kérdés, amivel 
megkeresnek az iskolai beiratko-
zások és körzethatárok témája. Bár 
nem önkormányzati hatáskörről 
van szó, ennek megválaszolásában 
is szívesen segítek. A megyei kor-
mányhivatal február 28-ig jelöli ki a 

körzethatárokat. Amint megvan az 
erre vonatkozó döntés, értesíteni fo-
gom a lakosokat.

Többször említettem az elmúlt 
hetekben, hogy a helyi közlekedés 
menetrendje kapcsán is változások 
várhatóak. Az Auchan már eljuttatta 
javaslatait a Városházára, a Polgár-
mesteri Hivatal pedig hamarosan 
véglegesíti az új városi menetrend 
tervezetet. Ezekben a témákban vé-
leményezési jogköröm lesz, isme-
rem a kerületünk lakosainak igénye-
it, ezt pedig maximálisan képviselni 
fogom. 

Még tavaly év vége felé ígértem 
meg, hogy a felém eljuttatott köz-
lekedési és közlekedésbiztonsági ja-
vaslatokat egyeztetni fogom a helyi 
rendőrség témában illetékes vezető-
jével. Az egyeztetés megtörtént. En-
nek egyik következménye, hogy a ve-
zetővel közösen meg fogjuk látogat-
ni a Rehabilitációs intézetet, és ott 
személyesen mondjuk el a lakóknak, 
hogy milyen módon lehet biztonsá-
gosabbá tenni a közlekedésüket a 
gyalogos átkelőhelyeken. Rendsze-
resen érkeznek hozzám javaslatok 
közlekedésszervezésre vonatkozó-
an is. Véleményem szerint ezeket egy 
nagyobb, városi, vagy városrészre 
vonatkozó koncepció részeként kell 
megbeszélni, az elszigetelt, egy-egy 
utcát érintő akciók sérelmet okoz-
hatnak egy másik utcában. Abban 
viszont a rendőrséggel már most 
egyetértettünk, hogy az elsőbbség-
adás megváltoztatását - legyen szó 
kerékpárútról, vagy közúti kereszte-
ződésekről - csak nagyon indokolt 
esetben szabad kezdeményezni, te-
kintettel a sofőrök és a kerékpárosok 
eddig, az adott helyszínt illetően ki-
alakult rutinjára és szokásaira. 

A közvetlen és folyamatos kap-
csolattartásunkhoz javasolom csat-
lakozásukat a "Thoma Csaba online 
képviselői fogadóóra" facebook ol-
dalhoz, illetve várom leveleiket a 
thomacsaba@hotmail.com címre. 

Thoma Csaba
8. számú választókörzet 

 képviselője

Dunakeszi Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a múlt 
év decemberében részletesen 
megtárgyalta és 2015. év ja-
nuár 29-i ülésén elfogadta vá-
rosunk közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét, 
amelynek részeként a képvi-
selő-testület döntött a közép-
távú fejlesztési projektekről 
is. Tekintettel arra, hogy az el-
múlt évek fejlesztéseinek eredményeként városunk úthá-
lózata túlnyomó részben szilárd burkolatot kapott, a város 
a következő években a közlekedési infrastruktúra fejlesz-
tésére fordítható forrásokat a meglévő szilárd burkolatú 
utak felújítására és járdák építésére, valamint a kerékpár-
út hálózat további fejlesztésére szánja. Ezen beruházások 
egyik első lépéseként idén sor kerül a Klapka utca bekö-
tő útjainak megépítésére, továbbá a sokak által használt, 
a bevásárló központokhoz vezető Pallag utca útburkola-
tának felújítására. 

A tervezett fejlesztések fontos eleme az intézményi ját-
szóterek felújítása, amelynek keretében 2015. évben meg-
történik a választókörzetünkben működő Piros Óvoda ját-
szóeszközeinek szükség szerinti cseréje és teljes körű fel-
újítása.

Szintén választókörzetünket érintő jelentős fejlesztés, 
hogy várhatóan még ebben az évben sor kerül egy tan-
uszoda megépítésére a Fazekas Mihály Általános Iskola 
közvetlen közelében a Szép Ernő utca nyugati oldalán. A 
tanuszoda állami beruházás keretében fog megvalósul-
ni és a gyermekek úszásoktatásán kívüli időben mindenki 
igénybe veheti majd szolgáltatását. 

Az elmúlt év októberében a Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. választókörzetünk legnagyobb részén áttért a 
háztartásonkénti zsákos szelektív hulladékgyűjtésre. Ezzel 
a még meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek leter-
heltsége lényegesen csökkent, amely kedvező városké-
pi változást is eredményezett a korábban tapasztaltakhoz 
képest. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél többen ve-
gyünk részt a szelektív hulladékgyűjtés ezen új formájá-
ban. A keletkező háztartási hulladékok biztonságos elhe-
lyezése és kezelése, valamint az ehhez kapcsolódó költ-
ségek viselése korunk egyre növekvő problémája, amely 
jelentősen enyhíthető az ésszerű fogyasztási szokások ki-
alakításával és a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésé-
vel és újrahasznosításával.

Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom a követ-
kező elérhetőségeken:

E-mail: drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet képviselője

tisztelt választókerületi 
lakosok!
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Ezt az áldatlan 
állapotot 

szeretnénk 
felszámolni

Zárható kukatárolók és hulladékudvar 
megvalósítására tett javaslatot 
a Környezetvédelmi Tanácsadó Testület
az elmúlt hónapban több lakossági kérés, észrevétel érkezett a környezetvédelmi tanácsadó testÜlet felé. ezek 
egy részéről nincs módom beszámolni jelen keretek között, mivel nagyrészt egyéni problémákról, észrevéte-
lekről volt szó. volt azonban néhány olyan, ami sokakat érintett, kisebb-nagyobb lakóközösségeket, vagy akár 
az egész várost. mivel a problémák sokrétűek, és célom kizárólag az érdemi információ átadása, előre elnézést 
kérek – a magyartanároktól :) - ha esetleg didaktikailag nem állja meg a helyét a beszámoló.

A Barátság úti „cserépte-
tős” négyemeletesek la-
kóközössége nevében 
keresett meg egy hely-

ben lakó, aki kérte, hogy a ház-
tömb mögötti parkban minél előbb 
végezzék el a zöldterület-fenntar-
tási munkálatokat, valamint az el-
dugult csatornákat, vízösszefolyó-
kat is takarítsák ki. Korábban ezt 
sokszor a lakóközösség végezte el. 
A probléma rövid időn belül meg-
oldódott, a megkereső lelkemre kö-
tötte, hogy tolmácsoljam köszöne-
tüket az illetékesek felé. (Mi pedig 
Joli néninek köszönjük a jelzést.) 

Ami azonban nem oldódott meg 
– sőt, egyre többen jelzik problé-
maként – , az a lakótelepi kommu-
nális hulladéktárolók helyzete. A 
lakóközösség folyamatosan szem-
besül – főleg egy-két kritikus he-
lyen – a képen látható jelenséggel. 
A jelenség oka - a folyamatos „ku-
kázáson” túl – az, hogy a guberá-
lók szétdobálják a haszontalannak 
ítélt szemetet a hulladéktárolók 
környékén. (A képviselő-testület az 
elmúlt ülésen fogadott el határoza-
tokat hajléktalan személyek jogsza-
bályi kötelezettségen túli megsegí-
tésével kapcsolatban, ennek rész-
leteivel Radnóti Henrik tanácsnok 
urat és Dr. Kováts Sebestyén kép-
viselő urat bízták meg, a határoza-
ti javaslatot én is támogattam.) A 
nehéz helyzet azonban nem jogo-
sít fel senkit arra, hogy lakóközös-

ségek életét keserítse meg, rombol-
ja és károsítsa a környezetet.

A Tanácsadó Testület ezért zár-
ható kukatárolók megépítését ja-
vasolta. Ezzel kapcsolatban egyez-
tetéseket folytattam Erdész Zoltán 
alpolgármester úrral, aki támogat-
ta az ötletet. Ennek értelmében ja-
vasoltuk a Barátság u. 1-3. elé, a Ba-
rátság úti „sárga tízesek” és a piac 
közötti területen, valamint a Garas 
u. -Tallér u., és a Tallér u.- Krajcár 
u. sarkára zárható tárolók kiépíté-
sét. Passa Gábor főépítész úr kéré-
semre megrajzolta ezek látványter-
vét, munkáját ezúton is köszönöm. 

Szintén a januári képviselő-tes-
tületi ülés elé került a Dunakeszi 
közép- és hosszú távú gazdálko-
dási stratégiáját taglaló előterjesz-
tés. Módosító indítványt nyújtot-
tam be azzal kapcsolatban, hogy a 
középtávú fejlesztések közé feltét-
lenül kerüljön be egy városi hulla-
dékudvar megvalósításának lehe-
tősége is. (Több egybehangzó ta-
nulmány szerint a 40.000 fő fölötti 
városoknak több hulladékudvar-
ra is szüksége lehet, nekünk jelen-
leg egy sincs.) Az előterjesztő befo-
gadta a módosítómat, így az ezzel 
együtt került elfogadásra. A Kör-

nyezetvédelmi Tanácsadó Testület 
folyamatosan dolgozik azon, hogy 
minél előbb megvalósulhasson egy 
széleskörű lakossági igényeknek 
megfelelő hulladékudvar Dunake-
szin, hogy az elektronikai-, veszé-
lyes-, és egyéb hulladékok ne külte-
rületeinken kössenek ki. Továbbra 
is várjuk észrevételeiket, érdeklő-
désüket a koztisztasaginap@duna-
keszi.hu e-mail címen, valamint a 
Környezetvédelmi Tanácsadó Tes-
tület Facebook oldalán.

Tisztelettel: 
Nyíri Márton, 

környezetvédelmi tanácsnok

A Jobbik Dunakeszi Alapszervezete elnökségének döntése értel-
mében Nyíri Márton önkormányzati képviselő támogatólag 
aláírta a városvezetés által a Jobbik részére megküldött, Duna-
keszi 2014-től 2019-ig tartó városüzemeltetési és városfejlesz-

tési elképzeléseiről szóló írásos tervezetet. Ez azt jelenti, hogy a Jobbik az 
írásban javasolt játszótér- és orvosi rendelő felújításokat, járdaépítéseket, 
útfelújításokat, a buszmegállók és a térfigyelő kamerák telepítését elvben, 
a lakossági jelzések figyelembevételével támogatni fogja. Sem többet, sem 
kevesebbet – írja sajtóközleményében Varga Zoltán Péter, a Jobbik Duna-
keszi Alapszervezetének elnöke.

A Jobbik az együttműködési 
nyilatkozatban foglalt 

városfejlesztési célokat támogatja 

Zárható tároló építését tervezzük
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Hamarosan 
megkezdik 
a kukára 
helyezhető 
zsáktartók 
árusítását

- Örömmel mondhatom, a kertes 
házakban élők jó érzéssel fogad-
ták, hogy a szelektíven gyűjtött 
hulladékot közvetlenül az ingatla-
nok elől szállítjuk el. A rendszer 
jól működik, melyben csak eseten-
ként okoz gondot, hogy nem min-
denki a saját ingatlana elé helye-
zi ki az elszállítandó anyagot. Ez 
azért okoz problémát, mert mun-
katársaink így nem tudják beazo-
nosítani, hogy az üres csere zsákot 
hová helyezzék el. Ezúton is kér-
jük a lakosságot, hogy a megtelt 
szelektív zsákot jól beazonosítható 
helyre tegyék ki abban az esetben, 
ha a kukájukat nem a saját ingat-
lanjuk elé teszik ki a hulladékszál-
lítási napon – tolmácsolta a Duna-
keszi Közüzemi Nonprofit Kft. ké-
rését Glasza Gábor. A cég város-
üzemeltetési vezetője ugyancsak 
kérésként fogalmazta meg, hogy 
ésszerű gazdasági okok miatt le-
hetőség szerint csak a megtelt sze-
lektív zsákokat helyezzék ki az el-
szállítás napján. – Sajnos többször 
előfordult, hogy olyan zsákot is ki-
tesznek, melyben alig van néhány 
f lakon – osztotta meg tapasztala-
taikat. 

A szakember ezúttal is hangsú-
lyozta, hogy a Közüzemi Kft. hon-
lapján – www.dkkozuzemi.hu – 
megtalálható a kéthetente esedé-
kes szállítás, illetve a zöldhulladék 
gyűjtés utcák szerinti menetrendje. 
– Tapasztalataink szerint még né-
hány háztartásnál előfordul, hogy 
nem a szállítás üteme szerinti hé-
ten teszik ki a zsákokat. Azt is sze-
retném kiemelni, hogy a szelektív 
zsákok elszállítása nem a kommu-
nális hulladék begyűjtéssel azonos 
időszakban történik, ezért kérjük, 
hogy reggel időben helyezzék ki 
a zsákokat – mondta a városüze-
meltetési vezető, akitől megtud-
tuk, hogy hamarosan megkezdik a 
kukára helyezhető zsáktartók áru-
sítását is, amely még kulturáltab-
bá teszi a szelektív hulladék ottho-
ni gyűjtését. Még egy információ: 
2014-ben 573 tonna szelektív hul-
ladékot gyűjtött be a Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit Kft.

– A lakótelepen továbbra is a régi 
begyűjtési technológiát alkalmaz-
zuk, ahol a lakók szelektív hulla-
dékgyűjtő szigeteken helyezhetik 
el a szétválogatott hulladékot. Eze-
ket a szigeteket – az igényekhez 

igazodva – bővítettük a még na-
gyobb befogadóképesség érdeké-
ben. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
a kertes övezetben a szigetek meg-
szüntetésével párhuzamban visz-
szaszorult az illegális hulladékle-
rakások száma is – mondta Glasza 
Gábor. 

(Vetési)

Dunakeszi város Önkor-
mányzatán a hatékony és 
költségtakarékos műkö-

dés érdekében az elmúlt években 
több szervezeti változást is végrehaj-
tott a város vezetése. Az elért ered-
mények vizsgálatát és a hatékony-
ság további fejlesztését segítette a 
2014 decemberében lezárult ÁROP-
3.A.2-2013-2013-0014 „Szervezetfej-
lesztés megvalósítása Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzati Hivatalában” 
című az Európai Szociális Alap által 
39 730 300 Ft-tal támogatott projekt. 

A szakértői jelentés megállapítot-
ta, hogy az Önkormányzatunk mű-

ködése a megváltozott körülmények 
között közép és hosszútávon egy-
aránt megőrizheti jelenlegi költség-
hatékony működését.

A projekt keretén belül a szakér-
tők megvizsgálták az önkormányzat 
működését, a kiszervezett feladatok 
kezelését, a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft működését valamint 
kiemelt figyelmet kapott a város la-
kosságával történő kommunikáció 
minősége és folyamata. 

A nyolc vizsgált területen rövid és 
középtávú célok kerültek meghatá-
rozásra, melyek egybevágnak a vá-
rosvezetés elképzelésivel, céljaival.

A szakértői jelentés megállapítot-
ta, hogy Önkormányzatunk műkö-
dése a megváltozott körülmények 
között közép és hosszútávon egy-
aránt megőrizheti jelenlegi költség-
hatékony működését.

a dunakeszi közÜzemi nonprofit kft. 2014 szeptembere óta szállítja el a háztartásoktól a szelektíven gyűjtött 
hulladékot – mondta glasza gábor, a társaság városÜzemeltetési vezetője, aki megkeresésÜnkre összegezte az 
elmúlt időszak tapasztalatait. 

lezárult az európai unió által támogatott „szervezetfejlesztés megvalósítása dunakeszi város 
önkormányzati hivatalában” című projekt

Tavaly közel 600 tonna szelektív 
hulladékot gyűjtött be a Közüzemi Kft.

Szervezetfejlesztés megvalósítása 
Dunakeszi város önkormányzati hivatalában 
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– Átlagosan kátyúsak a város útjai 
– kezdte a választ. – A városvezetés 
közösen a cégünkkel úgy döntött, 
hogy ahol nem kell teljes mértékig 
szőnyegezni, kijavítható az út, ott mi 
végezzük el a munkálatokat. Ennek 
érdekében pár százezer forintot be-
ruháztunk speciális gépek vásárlá-
sára. Így nem azzal az egyszerű, szo-

A KDNP szabad vasárnap néven is-
mert javaslatát – amelyet fideszes 
kezdeményezésre a tárgyalás során 
több ponton is átírtak – 119 igen sza-
vazattal, 40 nem ellenében, 25 tar-
tózkodás mellett fogadták el a kép-

viselők. A jogszabályban kivételként 
rögzítették, hogy az adventi időszak-
ban és az év egy szabadon választha-
tó vasárnapján nyitva lehetnek az 
üzletek.

A törvény azzal kapcsolatban is 
több kivételt tartalmaz, hogy mely 
boltok lehetnek nyitva vasárnapon-
ként. Így például a 200 négyzetmé-
ternél kisebb üzletek kinyithatnak a 
hét utolsó napján, de csak a tulajdo-
nos vagy családtagja dolgozhat ben-
ne.

A kizárólag pékárut és tejtermé-
ket értékesítő üzletek vasárnap és 
munkaszüneti napokon 5 és 12 óra 
között lehetnek nyitva, az újságosok 
és a virágüzletek 6-tól 12-ig, a sport-
létesítményekben lévő boltok pedig 
ezeken a napokon a sportrendezvé-
nyek ideje alatt tarthatnak nyitva.

A törvény hatálya emellett nem 
terjed ki a gyógyszertárak, a ben-
zinkutak, a reptéri boltok, a vasúti és 

autóbusz-pályaudvarokon lévő üzle-
tek nyitva tartására, a büntetés-vég-
rehajtási intézetekben, egészségügyi 
intézményekben és katonai objek-
tumokban zajló kereskedelmi tevé-
kenységre, valamint a piacokra, vá-
sárokra sem.

A törvényben lehetőséget adtak 
arra is, hogy kormányrendeletben 
– az adott település vagy település-
rész sajátosságaira tekintettel – az 
e jogszabálytól eltérő szabályokat 
is megállapíthassanak. Az előírá-
sok betartását a fogyasztóvédelmi 
hatóság ellenőrzi, amely első jog-
sértés esetén legalább 5, legfeljebb 
15 napra, a második jogsértésnél 
30, a harmadiknál pedig 90 napra 
záratja be a boltot. Bármelyik kö-
vetkező jogsértés esetén viszont 
már egy évre záratják be az adott 
üzletet.

A törvény 2015. március 15-én lép 
hatályba. 

ahogy megyÜnk kifelé a télből – ami idén nem volt túl hosszan fagyos – fel-felbukkannak az 
utakon a gépjárművezetők bosszúságára a kisebb-nagyobb kátyúk. mi történik ezekkel a nem 
kívánt „bukkanókkal”? ezt kérdeztÜk bauer mártontól, a dunakeszi közÜzemi nonprofit kft. 
szállításvezetőjétől. 

mint közismert a parlament decemberben megszavazta a vasárnapi pihenőnap bevezetését, 
így 2015. március 15-étől a hét utolsó napján nem lehet majd dolgoztatni a kereskedelemben.

HA TÉLVÉGE, AKKOR KÁTYÚK

Március 15-től pihenőnap lesz a vasárnap

id. Bauer Márton 
szállításvezető

Felhajtás a Bajcsy-Zsilinszky útra

kásos módszerrel dolgozunk, hogy 
kisöpörjük, beletesszük a hideg asz-
faltot és beledöngöljük. Vettünk egy 
olyan gépet, amely négyzet alakúra 
kivágja, és teljes terjedelmében ki-
tölti a mélyedést. Azzal is tovább-
léptünk, hogy beszereztünk megfe-
lelő emulziót, így kisöpörjük, kivág-
juk, kiszárítjuk, és ezzel az anyaggal 
stabilabban összeragasztjuk a hideg 
aszfaltot, majd gépi erővel tömörít-
jük. Így jobb minőséget tudunk el-
érni. Ehhez sikerült a Magyar Asz-
faltnál jófajta aszfaltot vásárolni és 
így gyakorlatilag két ember egyfoly-
tában tud dolgozni. Sajnos a nagy-
méretű kátyúkat mi már nem tud-
juk eltüntetni. Az a lényeg, hogy mi-
nél kisebb darabon javítsuk az utat, 
ne várjuk meg, amíg megnő a terje-
delme. És az is fontos, hogy a kelet-
kezéstől számított legrövidebb idő 
alatt javítsuk az utat. Ebben a város 
lakossága úgy tudna segíteni, ha jelzi 
számunkra a meghibásodást.

– Vannak azonban olyan utak, 
amelyek állami kezelésben van-
nak. Ilyen például a Fő út, a Fót-
ra vezető Bajcsy Zsilinszky út, 
a Fóti út, a Kossuth Lajos utca, a 

Rév utca, a Verseny utca, valamint 
a Szent István utcának egy szaka-
sza. Ezek nagy forgalmú utak, és 
ha már jelentősen romlik a minő-
ségük, akkor mi is beszállunk a ja-
vításba.

Reméljük mire beköszönt a ta-
vasz, vége lesz a rossz utak miatti 
bosszúságoknak.

Katona M. István   
Fotó: A szerző és 

 KesziPress
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Dunakeszi Város 
Önkormányzata az 
ebösszeírás alap-
ján az ebtartók ál-

tal szolgáltatott adatokról he-
lyi elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulaj-
donosa, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes biz-
tonságának és tulajdonának 
védelme, valamint állatvédel-
mi feladatainak hatékony ellá-
tása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az 
eb tartója az ebösszeíráskor 
köteles az adatlapon feltünte-
tett adatokat a települési ön-
kormányzat rendelkezésére 
bocsátani (az adatszolgáltatá-
si kötelezettség elmulasztása 
állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után).

Tájékoztatásul jelezzük, 
hogy Dunakeszi Város Önkor-

mányzata az ebösszeírás ada-
tai alapján a költségvetés je-
lenlegi kedvező helyzete mi-
att nem tervezi az ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetését.

Az adatok kezelésére kizá-
rólag a fenti célok érdekében 
jogszabályi kötelezettség miatt 
kerül sor és azokból csak a jog-
szabályokban meghatározott 
személyeknek, jogszabályok-
ban meghatározott fel-
tételekkel lehet adatot 
szolgáltatni.

Az ebösszeíró adat-
lap beszerezhető a Du-
nakeszi Polgármeste-
ri Hivatalban, letölt-
hető a városi honlapról 
(www.dunakeszi.hu), 
illetve fénymásolás-
sal sokszorosíthatók.

 
Az ebösszeíró adat-

lapot ebenként kell kitölteni 
és eljuttatni a Dunakeszi Pol-
gármesteri Hivatal részére az 
alábbi módokon:

- postai úton a 2120 Duna-
keszi, Fő út 25. sz. alatti cím-
re elküldve

- személyesen a Hivatal por-
táján lévő gyűjtődobozba be-
dobva.

- elektronikus úton: 
jegyzo@dunakeszi.hu

 
Az ebösszeíró adat-

lapok leadásának ha-
tárideje: 

2015. március 1.
 

Tájékoztatjuk to-
vábbá az ebtartókat, 

hogy 2013. ja-
nuár 1-től 
négy hónapos-
nál idősebb eb 

csak transzponderrel (chip-
pel) megjelölve tartható, 
ezért kérjük, hogy szíves-
kedjenek a transzponderrel 
még nem rendelkező ebeket 
magánállatorvosnál megjelöl-
tetni. Az eb transzponderrel 
történő megjelölése magában 
foglalja a transzponder árát, a 
beültetés díját és az adatbázis-
ba való regisztráció díját.

 
Regisztrált eb adatának 

megváltozása miatt történő 
adatmódosítás díjmentes.

 
Köszönjük, hogy a nyilatko-

zat kitöltésével és a Dunake-
szi Város Önkormányzatához 
történő visszajuttatásával segí-
ti az ebösszeírás sikerét.

 
Dunakeszi Város 
Önkormányzata

dunakeszi terÜletén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXviii. törvény 42/b §-a alapján kerÜl 
sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Megkezdődött az ebek összeírása

A csekkbefizető automata bevezetésének célja, hogy 
a Magyar Posta ügyfelei gyorsan, sorban állás nél-
kül tudják intézni befizetéseiket. Az üzletházak-

ban elhelyezett automaták esetében – igazodva az üzlet-
ház nyitvatartási idejéhez – az ügyfelek tágabb időinter-
vallumban tudják befizetni csekkjeiket. Az automatákon 
bankkártyával történik a csekkek fizetése, amely kártyás 
vásárlási tranzakciónak minősül.

A csekkbefizető automata indulásakor a teljesen meg-
személyesített, gépi kitöltésű csekkeket fogadja el, majd a 
későbbiekben valamennyi bizonylattípusú csekk is felad-
ható lesz az automatákon keresztül. A csekkbefizető au-
tomata a QR-kóddal ellátott és a QR-kód nélküli csekke-
ket is elfogadja.

A dunakeszi Auchanon kívül pl. Budapesten a Duna 
Plázában, a Nyugati pályaudvar melletti 62-es postán ke-
rült elhelyezésre csekkbefizető automata. A Magyar Posta 
sem a csekkbefizető automatákon, sem pedig a postai QR-
kóddal befizetett tranzakciókért – hasonlóan a postahelyen 
készpénzben befizetett csekkekhez - nem számít fel díjat a 
csekkbefizető ügyfélnek – adta hírül a posta.hu. 

A csekkbefizető automatán túl a polgármester és a Ma-
gyar Posta vezérigazgató-helyettese közötti egyeztetés 
eredménye az is, hogy a Casalgrande téri postán bővített 
személyzettel fogadják az ügyfeleket.

 Fotó: KesziPress

DUNAKESZIRE is telepített 
csekkbefizető automatát a Magyar Posta 

a magyar posta zrt. az Ügyféligényekre reagálva, a gyorsabb és rugalmasabb kiszolgálás érdeké-
ben országosan húsz csekkbefizető automatát állított Üzembe. egy jutott dunakeszire is, amely az 
auchanban kerÜlt telepítésre.

A csekkbefizető 
automatát 
az áruház 
Budapest felőli 
bejáratánál 
helyezték el
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Méltán zúgott 
a vastaps 

Szakáll Lászlóné 
karnagy és 

a Harmonia 
Sacra tagjainak 

tiszteletére

A jubileum alkalmából ün-
nepi hangversenyt ren-
deztek a templomban, 
melynek az alapító kar-

nagyuk, Szakáll Lászlóné által ösz-
szeállított két részes műsora egy-
fajta keresztmetszetet adott gazdag 
repertoárjukból. A teljesség igénye 
nélkül megszólaltatták Palestrina, 
Händel, Bach, Charpentier, Ester-
házy Pál, Kodály Zoltán, Szokolay 
Sándor, Bárdos Lajos és más szerzők 
műveit, Diósi Tamás orgonamű-
vész, a Szent Mihály templom kán-
tora közreműködésével. (Megjegy-
zendő, hogy a tizenöt éve állandó 
orgonistájuk, Dr. Tasi László ezúttal 
külföldi elfoglaltsága miatt nem tu-
dott részt venni a zenei eseményen). 
A koncerten ezúttal is Altsach Ger-
gely kóruskarnagy vállalta a műsor-
közlő szerepet. Egyébiránt ő is több 
alkalommal vezényelte az énekkart.

    A különleges zenei eseményen 
jelen volt Varga László atya, a Váci 
Székesegyház karnagya, az Orszá-
gos Magyar Cecília Egyesület igaz-
gatója, Dióssi Csaba polgármester – 
aki a koncert félidejében átadta az 
Önkormányzat elismerő oklevelét 
– Szabó József és Csoma Attila ön-
kormányzati képviselők, és Dr. Lá-
nyi Cecília, a templomépítő Lányi 
Ferenc unokája. 

    Az est folyamán köszöntötte 

a jubiláló együttest Szádoczky Ká-
roly kanonok, apát plébános, Var-
ga László atya, valamint Gyombolai 
Bálint, a Magyarság Férfikar karna-
gya. Felidézte eseményekben gaz-
dag történetüket Szakáll Lászlóné, 
valamint Somogyi Sándorné ének-
kari tag.

    A kórus szerveződését annak 
idején szentmisén Oláh Antal apát 
plébános jelentette be. Megalakulá-
sukra 1995. február 7-én került sor 
húsz fővel. Nem volt feltétel a zenei 
végzettség, ahogy akkor mondták, 

zenei hallás, megfelelő énekhang és 
szorgalom legyen. Nos, ezek egyi-
kéből sem volt hiány az idők folya-
mán. Közel kétszáz művet tanultak 
meg és adtak elő igen magas szín-
vonalon, repertoárjuk gerincét egy-
házzenei alkotások jelentették. Az 
alapító tagok közül tizenegyen je-
lenleg is énekelnek a negyven tagú 
kórusban.

    Megszámlálhatatlanul sok alka-
lommal szerepeltek városi rendez-
vényeken. Állandó résztvevői a hús-
véti, adventi és karácsonyi hang-
versenyeknek, valamint a templo-
mi búcsúnapoknak. Minden hónap 
első vasárnapján szentmisén is éne-
kelnek. 

    A Váci Egyházmegye számos 
településén megfordultak. Fellép-
tek a Váci Székesegyházban, Buda-
pesten a Szent István Bazilikában. 
Többször jártak Erdélyben, koncer-

teztek Bécsben, Prágában, Belgium-
ban. Külföldi útjaikon az ugyan-
csak városunkban működő Servite 
Ökumenikus Kórussal közösen tur-
néztak.

    A születésnapi koncert és múlt-
idézés egy „pillanatnyi” megállás 
volt csupán. Amint az elhangzott, 
Isten segítségével továbbra is szol-
gálni kívánják a kóruskultúra, ezen 
belül az egyházzenei kultúra ma-
gasztos ügyét. 

Katona M. István    
Fotó: Vörös István

Húsz éve szól a Szent Harmónia 
 városunk kóruskultúrájának, ezen belÜl az egyházzenei értékeknek őrzője és gazdagítója két 
évtizede a jézus szíve templom harmonia sacra (szent harmónia) énekkara. meghatározó szerepe 
vitathatatlan, működése az eltelt időben érlelő hatással volt a többi felekezetben megalakult 
hasonló egyÜttesekre, amelyekkel nemegyszer közösen is koncerteztek.

Dióssi Csaba polgármester 
is köszöntötte 

a jubiláló kórus tagjait
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A fánk készítéséhez és fo-
gyasztásához több hie-
delem is kapcsolódik. A 
Szerémségben a fánknak 

mágikus erőt tulajdonítottak, úgy 
tartották, ha a böjti időszak előtt 
(vagyis farsangkor) fánkot sütnek 
és fogyasztanak, akkor a legna-
gyobb tavaszi vihar sem képes elsö-
pörni a ház tetejét. Régebben a ház-
tűznézés időszaka éppen farsangra 
esett, és a legényt fánkkal kínálták. 
A babona szerint, ha egy lány meg-
felezte a fánkot a fiúval, az egyet je-
lentett azzal, hogy viszonozza sze-
relmét. Ez egyébként a szalagos 
fánk legendája, mivel a fánk köze-
pén végighúzódó szalag a jegygyű-
rűt jelképezi. Szokás volt a fánkba 
pénzérmét is rejteni, aminek meg-
találója „beköszöntő gazdagságot” 
remélhetett. Nemcsak a szalagos 
fánknak van rituáléja; a török ere-
detű csöröglű, vagy csöröge, rituá-
lis ünnepség volt, ahol az apa nyil-
vánosan fiaként ismerte el gyerme-
két és csörögefánkkal kínálták a 
vendégsereget.

A fánk eredetére vonatkozóan 
több történet is napvilágot látott; 
az egyik forrás szerint a fánkot egy 
bécsi pékasszonynak köszönhet-
jük, akinek kígyózó sor állt a pék-
műhelye előtt, mindenki a frissen 
sült kenyér illatára tolakodott előre. 
A „legenda” szerint türelmetlensé-
gük annyira felbosszantotta a pék-
asszonyt, hogy az a kenyérnek kelő 
tészta közepéből kikapott egy da-
rabot és dühében az ingerült vára-
kozók felé hajította. Azonban a do-
bást (szerencsére) elvétette, a tészta 
a forró lábasban landolt és pillana-
tok alatt mennyei fánk született be-
lőle, nevezetesen a Krapfen. A má-
sik story már jobban a farsanghoz 
kötődik; Maria Antoinette egy ál-
arcosbálban kóstolt fánkot először, 
mely annyira ízlett neki, hogy gyor-
san megszerezte a receptet. Ezt kö-
vetően a francia királyi udvarban 
bálok idején mindig fánkot szolgál-

alig éltÜk túl a karácsonyi 
túlevős időszakot, máris itt 
a farsang és újabb finomsá-
gokat vagyunk „kénytelenek” 
megkóstolni. mert, ha far-
sang, akkor fánk, de tulajdon-
képpeN miNek is köszöNhetjük 
ezt a hagyományt?

Miért eszünk 
farsangkor fánkot?

Akárhogy is hívjuk a szalagos fánkot, e nélkül a farsang nem az 
igazi. A szalagos fánk viszont akkor igazi, ha a megsült tésztá-
ban középen egy szalagszerű, világosabb csík szalad körbe. A 
titka az, hogy közepesen meleg olajban kell elkezdeni a sütését, 
fedő alatt, majd amikor megfordítjuk az aranybarna fánkot, ak-
kor levesszük a fedőt. Előkészítése nem bonyolult, inkább picit 
időigényes, de kétségkívül megéri vele bíbelődni.  

Hozzávalók:
• 50 dkg finomliszt
• 1 evőkanál kristálycukor
• 3 dl tej
• 3 dkg élesztő
• 2 db tojássárgája
• 5 dkg margarin
• késhegynyi só
• 1 dl sütőrum
• olaj a sütéshez
• vaníliás cukor a szóráshoz

Elkészítés:
A tejet a cukorral meglangyosít-
juk és belemorzsoljuk az élesz-
tőt. Amikor az élesztő meg-
kelt, a liszttel, margarinnal, 
tojássárgájával, sóval, rum-

mal, lágy tésztát gyúrunk. Ak-
kor jó, ha puha és leválik a ke-
zünkről. Langyos helyen más-
félszeresére kelesztjük, majd 
ujjnyi vastagra nyújtjuk. Fánk-
szaggatóval (vagy ennek híján 
1 dl-es pohárral) kiszaggatjuk 
és konyharuhával letakarva 
még 30 percig pihentetjük. Ek-
kor ujjunkkal lyukat nyomunk 
a közepébe és közepesen meleg 
olajban, a lyukas résszel lefelé, 
fedő alatt aranybarnára sütjük. 
Ha megfordítjuk, már nem kell 
a fedőt visszatennünk, úgy süt-
jük tovább. A kisült, forró fán-
kokat megszórhatjuk vaníliás 
cukorral, lekvárral tálaljuk.

Pánkó, siska, pampuska: 
egyszóval, íme, a szalagos fánk

tak fel. A francia fánkot egyébként 
Beignet néven ismerjük. A hazai 
eredet pedig Mátyás idejére nyú-
lik vissza; hitvese, Beatrix, az itáli-
ai karneválok révén kedvelte meg a 
fánkot és hozta „divatba” Magyar-

országon. Sőt, egyesek szerint a 
fánk az ókori rómaiak történetében 
is felbukkan, hiszen az ókoriak  a 
természet közelgő újraéledését ün-
nepelve kerek, mandulás, fánkszerű 
édességet majszoltak.
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a dunakeszin élő népszerű színész immár hónapok óta új oldaláról mutatkozik a közönség szá-
mára. a rising star zsűritagjaként feke pál hétről hétre bizonyította, képes elviselni azt a fe-
lelősséget, amit ez a munka rárótt. ahogy minden mást az életében, ezt is elsősorban az embe-
ri tulajdonságok alapján ítélte meg, őszinte véleményével abszolút önmagát adta. vasárnap 
véget ér a show, ám a színészre bőven vár feladat: soproni premier, illetve koppány szerepe a 
rockopera királydombi díszelőadásán.

– Hónapok óta az egyik legnépsze-
rűbb televíziós show főszereplő-
je. Milyen érzés a zsűri szerepében 
ítéletet hozni?

– Ez egy egészen új dolog az éle-
temben, hiszen a Rising Starban 
szerepelni, főleg zsűrizni nagy fe-
lelősség. De igyekeztem minden 
helyzetben önmagamat adni, min-
den esetben a legőszintébb véle-
ményt alkotni egy-egy produkci-
ót hallva. Ez a műsor egy rendkí-

vüli show a hazai televíziózásban, 
melyben emblematikussá vált az a 
bizonyos fal. Nagy megtiszteltetés 
volt számomra, hogy ott ülhettem, 
hogy felkértek erre a munkára.

– Mi volt a legfontosabb a véle-
ménye kialakításában?

– Mint mindig, most is az embe-
ri tulajdonságok voltak a legfonto-
sabbak, de engem az énektudásnál 
mindig jobban érdekelt a személyi-

ség. Hiába tudja valaki kiénekelni 
a „magas c-t”, attól még nem lesz 
évtizedeken keresztül elismert éne-
kes, ahhoz igazi személyiség kell.

– Mit adott Önnek ez a műsor?
– Nagyon sokat tapasztaltam, bol-

dog vagyok, hogy ebben a műfaj-
ban is kipróbáltam magam. Nagyon 
jó csapatmunka volt a Rising Star. 
Ugyanakkor megsokszorozódtak az 
emberi visszajelzések a munkám-
mal kapcsolatban. Arra is rá kellett 
ébrednem, nem lehet mindenkinek 
megfelelni, hiszen a nézők mindig 
más és más szempontok alapján vá-
lasztanak kedvencet.

– Azt már látom, egy pillanat-
ra sem bánta meg, hogy igent mon-
dott a felkérésre. Ám az első show 
után, annak tapasztalataival a 
háta mögött, belevágna-e még egy-
szer?

– Elég zsúfolt az életem, a televí-
ziózás a mai világban nagyon fon-
tos egy előadó számára. Mi lenne, 
ha a következő showra is felkérné-
nek? Nos, erre majd akkor válaszo-
lok, ha ez megtörténik.

– A döntő után jöhetnek az „egy-
szerű” színházi napok…

– Nekem ez az életem, számom-
ra sosem egyszerűek ezek a na-
pok, én ha színpadra lépek, mindig 
a legjobbamat szeretném nyújta-
ni. Most, február végén Sopronban, 
a Petőfi Színházban lesz premie-
rem, ahol a Zene, New York, Sze-
relem című darabot mutatjuk be. 
Emellett a Budapesti Operettszín-
házban és a Madách Színházban 
is láthatnak a nézők, míg nyáron, 
a Királydombon lesz az István, a 
király díszelőadása, amelyben ez-
úttal Koppányt alakítom a 1983-as 
ősbemutató legendáival, valamint 
a Madáchban a Nyomorultak című 
musicalben Javert felügyelőt alakí-
tom.

- Molnár - 
Fotó: internet

Feke Pál: „Mindig magamat adom!”

A népszerű színész nyáron Istvánból 
Koppány lesz a rockopera királydombi díszelőadásán

A Rising Star zsűri tagjai: 
Feke Pál, Mező Misi, Kerényi Miklós Gábor, Pásztor Anna
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– Hát, tősgyökeres dunakeszi pol-
gárnak nem vallhatja magát…

– Ez kétségtelen tény, hiszen a vá-
roshoz komoly kapcsolat mindösz-
sze két esztendeje köt, amióta meg-
pályáztam és elnyertem az Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői 
tisztét. Persze Vácott élve többször 
átutaztam a településen, tisztában 
voltam az itteni zenekultúrával. Be-
vallom, az elmúlt két évben viszont 
a második otthonom lett.

– Tesz is a városért bőven az is-
kola irányítása, a gyermekek, fiata-
lok tanítása mellett. Hogyan fogad-
ták itt az ötleteit? 

– Azonnal megfogott itt a dina-
mikus fejlődés, a pezsgő élet, és az 
a nyitottság, amivel a város vezetői 
fogadtak. Lehetőséget biztosítottak 
számomra, hogy a váci tapasztala-
taimat itt kamatoztathassam a kul-
turális életben való részvételemmel. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
tavaly augusztus 20-án az új Fő té-
ren hat-hétezer ember előtt bemu-
tathattuk az István a király rock-
operát. Nem titok, idén államala-
pítónk ünnepén ezúttal Kacsóh 
Pongrác János vitéz című daljátékát 
állítjuk színpadra, remélem, ugyan-
olyan sikerrel. Megalapítottam Du-
nakeszi műkedvelő szimfonikus ze-
nekarát, amely szerdánként próbál, 
és több sikeres fellépést tudhat már 
a háta mögött. Szerveztem komoly-
zenei koncerteket, színházi előadá-
sokat, és számtalan művészt elhoz-
tam már a városba. 

– Igen, messze földön hallani a 
kulturális Találkozásokról…

– Nagyon boldoggá tesz, hogy ez a 

kulturális sorozat, amelynek mode-
rátora vagyok, egyre népszerűbb. Az 
iskolánkban havonta egy hétfő este 
egy-egy világjáró művészt látunk 
vendégül, akik élménybeszámolói-
kon kívül élő zenével is megajándé-
kozzák a gyerekekből és a város pol-
gáraiból álló közönséget. Büszke va-
gyok arra, hogy a vendégeink között 
köszönthettük már Szenthelyi Mik-
lóst, Faludi Juditot, Onczai Csabát, 
vagy Szabadi Vilmost.

– Mindemellett még a szájhagyo-
mányban zeneiskolaként élő intéz-
ményt is vezeti. Tényleg, hányan 
járnak Önökhöz, és mit tanulhat-
nak?

– Jelenleg hatszáz tanulónk van, 
ám hozzánk délután járnak a 6 és 
22 év közti fiatalok, miután végez-
tek az általános vagy éppen kö-
zépiskolában aznap. Nálunk nin-
csen közismereti oktatás, kizáró-
lag a négy művészetet oktatjuk: a 
fő irány a zene, de mellette megta-
lálható a tanrendünkben a képző-, a 
tánc-, és a színművészet is. Ám na-
gyon hiszem, hogy ez a létszám nem 
is olyan messzi jövőben kilencszáz-
ra bővülhet.

– Hogyan?
– A városi vezetőkkel karöltve 

már készen vannak Dunakeszi kul-
turális központjának, a Művésze-
tek Házának a tervei. Itt kapna he-
lyet egy újabb művészeti iskola, va-
lamint egy modern hangverseny és 
színházterem. Jelenleg várjuk a pá-
lyázati lehetőségeket, hogy a tervek-
ből kézzel fogható valóság válhas-
son.

- molnár -

– Azt hiszem Önnel kapcsolat-
ban bátran kijelenthető, ezer szál-
lal kötődik Dunakeszihez…

– Ez kétségtelen tény, hiszen a 
szüleim az 50-es évek elején Nagy-
marosról költöztek a település-
re. Én már itt születtem 1954-ben, 
és azóta is itt lakom. A szüleim a 
Járműjavítóba dolgoztak, és a régi 
MÁV-lakótelepen éltünk. Nyolc-
vanhét éves édesanyám még ma is 
ott lakik, szerencsére jó egészség-
ben. Tősgyökeres dunakesziek let-
tünk, sosem költöznék el innen, 
hiszen itt van a nagybetűs OTT-
HONOM. 

– Csak az édesanyja lakik a vá-
rosban a családjából? 

– Nem, itt él a két fiam is a csa-
ládjukkal. A nagyobbiknál már 
van egy hároméves lányunokám, 
aki egyszerűen gyönyörű, sok örö-
met okoz mindenkinek. Édes-
anyám arcára mindig mosolyt va-
rázsol, de a kicsi is nagyon imádja 
a dédmamáját.

– A MÁV-lakóteleppel kapcso-
latban sokszor hallani, hogy az ott 
élők között egy életre szóló barát-
ság alakul ki évtizedek óta. Ön is 
erősíti ezt a szabályt, vagy a ritka 
kivételek egyike?

– A régiekkel a mai napig tar-
tom a kapcsolatot, gyerekkorunk 
óta fennmaradt köztünk a ba-

rátság. Sajnos ezek a mély embe-
ri kapcsolatok a mai világban már 
kimúlóban vannak, hiszen ma már 
egy teljesen más világot élünk. An-
nak idején nem volt se televízió, 
sem pedig internet, így az emberek 
egymással töltötték el az idejüket. 
Nem vagyok a fejlődés ellen, de ma 
már mindenki rohan, és ez a fel-
gyorsult környezet szinte minden-
kit elidegenít egymástól.

– Azért ebben a modern, már-
már nagyvárosban is talál a szívé-
nek valót, ugye?

– Természetesen, hiszen mint 
mondtam, sosem hagynám el Du-
nakeszit. Az egész városra jellem-
ző fejlődés, a parkok és a bicikli 
utak megjelenése mind-mind na-
gyon fontosak az itt élők számá-
ra. De a legfontosabb talán a Du-
na-part megújítása…

– Ennyire Duna-párti?
– Abszolút, hiszen rendszeres 

Duna-járó vagyok. Korábban so-
kat hajóztam a fiammal, manap-
ság inkább csak sétálok a parton, 
vagy nyáron kifekszem napozni. 
Az egész nagyon gyönyörű, és sze-
rencsére az emberek átérzik, hogy 
vigyázni kell rá, mert nagyon so-
kat ad nekünk. Egy dolog viszont 
nagyon hiányzik: egy strand. 

- molnár -

Kulturális Találkozások A nagybetűs OTTHON
noha már régóta tisztában volt 
a város zeNekultúrájával, duNa-
keszihez igazán két éve kötődik, 
amikor megpályázta, és elnyerte 
az alapfokú művészeti iskola in-
tézményvezetői posztját. Farkas 
pál érkeztével a komolyzeNe is 
megérkezett a telepÜlésre. mint 
elmondta, példaértékű az az ösz-
szefogás és közös erőfeszítés, 
amellyel az iskola, a fenntartó-
ja, a klik és a működtetője, a helyi 
öNkormáNyzat az iNtézméNy Napi 
működéséért kifejt.

már a szÜlei is itt éltek, ő 
pedig szÜletése óta a vá-
ros lakója. ahogy mond-
ta, Nem is tudNá elkép-
zelni, hogy elköltözzön 
máshová. egész családja 
dunakeszin él: édesany-
ja, két fia és egy unokája.  
révai edit ráadásul a 
duna nagy barátja, és 
csak egy dolgot hiányol 
a településeN, de azt Na-
gyon: egy strandot.
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dunakeszin is látható volt február első napjaiban az az országos vándorkiállítás, amelyNek kere-
tében az érdeklődők a vasúti utasellátás relikviáit ismerhették meg, míg sokan „újra átélhették” 
a régmúltban tett utazások kalandokkal teli élményét az eléjÜk táruló színvonalas kiállítás kel-
lékei láttán. 

Aki „felszállt” a József Attila 
Művelődési Központ Ma-
gyarság Galériában „állo-
másozó szerelvényre”, az 

úgy érezhette magát, mintha az Euró-
pát végig száguldó legendás expressz  
vonat étkező kocsijában élvezhetné 
a gasztronómia különlegességeket, 
hogy az ízletes vacsora és egy pohár 
zamatos bor elfogyasztása után álom-
ra hajtsa fejét a monarchia kényelmét 
és nyugalmát idéző hálókocsiban. 

Az 1890-es évek és a múltszázad 
különleges és nosztalgiával emlege-
tett kultúráját és hagyományait elénk 
táró kiállítást Harangozó Katalin nyi-
totta meg, aki az őt jellemző míves 
szavakkal mondott köszönetet a ván-
dorkiállítás létrehozóinak, az értékes 
készletek és tárgyak, nagybecsben őr-
zött relikviák tulajdonosainak, hogy 
ezt a felbecsülhetetlen kincset elhoz-
ták Dunakeszire.  

Mi, Dunakeszi lakosok büszkék 
lehetünk erre a vándorkiállításra – 
kezdte megnyitó beszédét Juhász Ró-
bert, a Dunakeszi Járműjavító Kft. 
projektmenedzsere, akitől megtud-
tuk azt is, hogy a helyi üzemben va-
lamennyi utasellátós bisztró kocsi, ét-
termi kocsi vagy hálókocsi megfor-
dult valamilyen formában, hiszen itt 
gyártották, javították vagy újították 
fel. Az utasellátáshoz kapcsolódó ed-
digi utolsó tevékenységük az Inter-
City bisztró- és étterem kocsik felújí-
tása, modernizálása volt. - Legyenek 
arra büszkék, hogy mi, Dunakeszi la-
kói is hozzájárultunk ehhez a színvo-
nalas szolgáltatáshoz – zárta gondola-
tait Juhász Róbert.

Ezt követően dr. Krámli Mihály, a 
Magyar Műszaki és Közlekedési Mú-
zeum főigazgatója emelkedett szólás-
ra, aki elmondta, hogy először a Köz-
lekedési Múzeumban 2014 júniusá-
ban nyílt meg ez a kiállítás. Ahogy 
fogalmazott, az idős generáció szin-
te minden tagjának van élménye az 
Utasellátóhoz. Mint azt elárulta a 
megnyitón megjelent közönségnek, 
édesapja kimondottan restirajongó 
volt. A főigazgató rövid kortörténeti 
ismertetéséből megtudhattuk, hogy 
modern utasellátásról a modern vas-
út megjelenésétől, a XIX. század vé-
gétől beszélhetünk. A felvirágzást és a 

világégéseket követően azonban a II. 
világháború után alig maradt néhány 
utasellátós kocsi. Az állományt azon-
ban 1948-ra pótolni tudták, mi több, 
az Utasellátó Vállalat a 60-as évektől 
szovjet és NDK-s ital automatákat is 
működtetett. Bevett gyakorlat volt az 
is, hogy több járaton étkezőkocsi hi-
ányában mozgó árusok dolgoztak, 
szolgálták ki az utasokat. Az étkező-
kocsikon használt étkészlet az olcsó 
Alföldi Porcelántól a Herendi Por-
celánig terjedt. A cég a rendszervál-
tás után átalakult, az utasellátós szol-
gáltatás 2012-ben megszűnt, de 2014-
ben sikerült újraindítani.

A Dunakeszin élő Rippel Ferenc, 
aki több mint 30 évig volt főpincér 
és hálókocsi kalauz az Utasellátónál, 
több évtizedes, izgalmakban, látvá-
nyokban, az új felfedezésének örömé-
ben gazdag emlékeit osztotta meg a 
megjelentekkel. Mint mondta, nagy 
élmény volt, hogy Európa sok fővá-
rosába utazhattak, szinte hetente me-
hettek külföldre, ami akkoriban kü-
lönleges volt. Igazán büszke a mai 
napig arra, hogy mindig friss és na-
gyon finom ételeket tudtak felszolgál-
ni, köszönhetően annak, hogy egye-
dül csak az Utasellátó kiváló szaká-
csai főztek a vonatokon. 

Imri János, a MÁV-Start Zrt.Utasel-
látó Központ vezetője a kiállítás meg-
nyitóján úgy fogalmazott, hogy az 
Utasellátó egy különleges, érdekes vi-
lág volt és maradt a mai napig. Régen 
az ország legnagyobb vendéglátó in-
tézménye volt, több mint 3000 dolgo-
zóval. Jelenleg a mozgó étkeztetésre 
koncentrálnak, s több mint 200 kollé-
gát foglalkoztatnak. Járataik 2014 óta 
ismét üzemelnek, újra bejárják Euró-
pa országait, s egyre több pozitív visz-
szajelzést kapnak utasaiktól. Az álta-
luk használt kocsik legnagyobb része 
itt készült Dunakeszin vagy itt újítot-
ták fel. 

A megnyitó végén a szervezők min-
den érdeklődőt meghívtak egy igazi, 
utasellátós csoki rolóra, melyet Cso-
ma Attila, a József Attila Művelődési 
Központ igazgatója külön erre az al-
kalomra készíttetett a közönség nagy 
örömére.

(Vetési)
Fotó: Vörös István

KÉPES UTAZÁS A MÚLTBA
Kiállítás az Utasellátó múltjáról és újjáéledéséről
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FEBRUÁR-MÁRCIUS  HAVI pROGRAM
VOKE József Attila Művelődési Központ

V O K E 
( 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 . ) 
www.vokejamk.hu

Február 20. péntek 19 óra
Tankcsapda koncert

Jegyár elővételben: 3000.- Ft
A koncert napján: 3500.-Ft

Február 21. szombat 18 óra
Uray György Színház:

Hoppláda
Belépő: 1000.-Ft

Február 21. szombat 18 óra
VI. Dunakanyar Hangja elődöntő

Február 27. péntek 18 óra
Mága Zoltán koncert

Jegyár elővételben: 2500.-Ft
A koncert napján: 3000.-

Február 28. szombat 18 óra
VI. Dunakanyar Hangja döntő

Március 4. szerda 14 óra
Nyugdíjas kiránduló Klubdélután:

Találkozó nyugdíjas vasutasok és aktív 
vasutasok részére.

Rögtönzött kiállítás régi vasutas tárgyi 
emlékekből.

Pályázat írásban: 
„Amikor a gyárban dolgoztam…”

„Élményem a vasúton…” 
(nem vasutasok részére)

Március 6. péntek 18 óra
Józsa Judit kerámiaszobrász 

kiállításának megnyitója

Március 7. szombat 19 óra
Deák Bill Gyula koncertje

Belépő: 2.500.-Ft elővételben
A koncert napján: 2.900.-Ft

Március 11. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:

Városnézés Szegedre, vonattal - halászlé

Március 13. péntek 18 óra
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola 

művészeti csoportjainak 
Gálaműsora

Március 18. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Megemlékezés 1848. március 15-ről. 
Koszorúzás a Bárdos Lajos Iskolánál, az 

1848-as emlékműnél.

Március 20. péntek 19 óra
Érdi Tamás zongoraművész koncertje

Belépő: 1500.-Ft

Március 21. szombat 15.30 óra
Mazsola és Tádé

Az Ametist Bábszínház előadása
Belépő: 1.400.-Ft

Március 21. szombat 19 óra
L’Art pour L’Art Társulat: A postás, aki megeszi a 
leveleket  Belépő: 2.900.-Ft
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a dunakeszi civilek baráti köre 2015. januári összejövetelén bemutatásra kerÜlt az atilla emlékmű tervezésével 
és kivitelezésével megbízott négy művész czinege  istván, péter nándor, skripeczky ákos, vincze józsef által, kö-
zösen felvállalt, a készenléthez viszonyítottan időarányos állapotban lévő emlékmű makettje. dobes sándor, az 
országzászló tervezője is bemutatott egy, az emlékhelyre vonatkozó tervezetet.

Az eddigi előzményeket és az 
elért eredményt Peti Sán-
dor, a DunArt Képzőművé-
szeti Egyesület elnöke a kö-

vetkezőképpen értékelte.
  "Örömmel tölt el, hogy a DunArt 

Képzőművészeti Egyesület részese le-
het annak a civil kezdeményezésnek, 
amely egyfelől méltó emléket szeretne 
állítani Atilla  nagykirály emlékének, 
másfelől szeretné felhívni a figyelmet a 
hun-magyar kapcsolat méltatlanul vi-
tatott jelenlegi helyzetére. A tervezett 
emlékhely központjában leendő em-
lékmű megtervezésére és elkészítésé-
re történt felkérést szobrászaink nagy 
örömmel vállalták. Segítségükre lesz a 
DunArt többi művészeinek támogatá-
sa is. Úgy gondolom, hogy ez a lehető-
ség nemcsak a művészek számára je-
lent nagyszerű alkotói kihívást, hanem 
városunk egészének is megteremti az 
összefogás lehetőségét. Éppen ezért a 
szervezők, pályázat kiírása helyett in-
kább megbízás formájában a helyi mű-
vészek mellett döntöttek az emlékhely 
megtervezése és elkészítése érdeké-
ben. Úgy érzem, hogy civil összefogás-
sal eddig is sokat lehetett és ez után is 
sokat lehet tenni városunkért, kulturá-
lis és művészeti fejlődéséért. Egy ilyen 
volumenű feladat mindenkinek nagy 
próbatétel. Hiszem, hogy a művészek 
együttgondolkodása, az alkotás közös 
ereje és hite másokra is ösztönzőleg fog 
hatni. Hiszem, hogy ezen értékterem-
tő folyamatba sokan be fognak kapcso-
lódni, hogy megvalósulhasson az utó-
kor tiszteletét kifejező emlékmű."

Az emlékhely megvalósításához 
nemcsak a feladatok időarányos végre-
hajtásával kerültünk közelebb, hanem 
már azt is megtehetjük, hogy olyan 
személyek, szervezetek neveit említ-
hetjük, akik, amelyek nagyon komoly 
segítséget adtak már eddig is, illetve 
ajánlottak fel úgymint tájékoztatás-
ban, pénzben, munkában, anyagban.

 Eddigi támogatóink: Alagi Út Kft, 
Balogh Péter, Bauer Márton, Berényi 
Éva, Bujdosó Brigitta, Bujdosó Zol-
tán, Dr. Czibere Lajos, Czibere Lász-
ló, Csánki Katalin, Csánki Kriszti-
na, Csánki Péter, Cseh Sándor, Dal-
los Gyula, Dányi Miklós, Dunaka-
nyar Régió Közéleti Ujság, Dunakeszi 
Polgár Városi Magazin, Gaál And-
rás, Guttmann Vilmos, Harcsa Ár-
pád, Háry Attila, Horog László, 

Horváth József, Kecskeméthy Géza, 
Kecskeméthy Gézáné, Kövesdi Ta-
más, Kristóf László, Magyar János, 
Németh Attila, Nógrádi Péter, Pén-
tek Erika, Ráczné dr. Kovács Ágnes, 
Rácz Zsigmond, Sipos Monika, Dr. 
Skripeczky Gábor, Szabó István, Sze-
les család, Szentesi család, Szép Lász-
ló, Szkubán Zsolt, Szolyka Miklós, 
Dr. Tápai Levente,

 Telekeszi Tv, Vargáné Szabó Mária, 
Veres István, Windhager Károly.

  A márciusi tájékoztatónkban kö-
zöljük az emlékhely akkorra kiala-
kult helyzetét, és megjelenítjük az 
újabb támogatók neveit. Megadunk 
egy bankszámlaszámot is, ameny-
nyiben valaki azon keresztül szeret-

né az emlékhely létrehozását segíteni.  
Mint már korábban is jeleztük a leg-
alább tízezer forinttal, vagy annak 
megfelelő munkával, anyaggal támo-
gatók neveit megörökítjük az emlék-
műnél is.

Köszönjük az eddigi támogatásokat 
és bízunk abban, hogy az egyre széle-
sebb körben kibontakozó összefogás 
komoly, értékes alkotást fog eredmé-
nyezni.

A szervezők nevében:
Peti Sándor 
06304747433, 

Skripeczky István 
06 30 361 4515, 

Szombat István 
06 70 329 1756

TÁJÉKOZTATÓ  
Atilla nagykirály emlékhely létrehozásának jelenlegi helyzetéről
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az évnyitó körösi torna egy arany és egy bronzéremmel zárult. szépen teljesítettek a lányok a másodszor 
megrendezett kőrösi kupán is, ahol 10 csapat kÜzdött a kőrösi-gdse; mtk; ute és a dunakanyar se csapatai-
nak részvételével. 

eliNdult az év leáNy röplabdásaiNkNál

A 2014-es évet egy nagysza-
bású Mikulás kupán zár-
ták a lányok - Gödöllőn – 
külföldi csapatok részvé-

telével. Mini csapatunk kitartó szép 
játékkal 16 induló csapatból a Szer-
biai Novi Sad (Újvidék) csapatával 
bronzmérkőzést játszva végül a 4. 
helyen végzett. A karácsonyi szünet 
után újult erővel kezdték el az edzé-
seket a Kőrösiben a lányok. Mind-
járt január elején egy évnyitó tor-
nán vettek részt hazai pályán, ahol 
6 induló csapat játszott, vendégként 
a Dunakanyar SE röplabdás lánya-
ival. Kőrösi –GDSE „A” csapatunk 
az elvárásoknak megfelelően arany-
éremmel zárt, második helyen a Du-

nakanyar SE „C” csapata végzett, a 
bronzérem a Kőrösi-GDSE „B” csa-
patunkhoz került.   

Január 25-én második alkalom-
mal került megrendezésre serdülő és 
gyerek kategóriában a Kőrösi Kupa, 
melyen a Kőrösi-GDSE; MTK; UTE 
és a Dunakanyar SE összesen 10 csa-
pata vett részt, 5-5 csapatra bontva. 
Mindkét csoportban körmérkőzé-
sek döntötték el a végső helyezése-
ket, ahol végül ügyes játékkal egy–
egy bronzérmet szereztek „A” csa-
pataink. A kupák idén megérdemel-
ten az MTK csapataihoz kerültek, 
második helyen mindkét csoport-
ban az UTE végzett. Serdülő kategó-
riában „B” csapatunk negyedik, gye-

rek kategóriában „B” csapatunk ötö-
dik lett. A szurkoló szülők és résztve-
vők izgalmas és látványos meccseket 
láthattak.

Január 30-án legkisebb röplab-
dás lányaink az MTK rendezésé-
ben BRSZ szupermini tornán vettek 
részt, ahol „A” csapatunk bronzér-
met szerzett, „B„ csapatunk hatodik 
helyezést ért el. A tavaszi idényben 
több versenyen is indulnak a lányok, 
többek közt februárban Szombat-
helyen a Savaria Röplabda Kupán, 
márciusban pedig az országos szin-
tű Röplabda Szeged Kupán és a Di-
ákolimpia területi selejtezőin. 

Szalai Attila
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Várhatóan 
tavasszal kerül 
átadásra 
a Duna-parti 
vízisport-telep 

dunakeszi rendkívÜl színes és eredményes sportéletében kiemelkedő szerepet töltenek be – más 
sportágak mellett - a vizisportok, a kajak-kenu és sárkányhajózás képviselői. elismerésre méltó 
országos és nemzetközi sikereik további gyarapításához egy modern duna-parti vízisport-telep 
építésével járul hozzá a városi önkormányzat, melyet tavasszal nyitnak meg

a dunakeszi polgár februári lapszámának megjelenésével egy idő-
beN, február 14-én, szombaton indul(t) az ország egyik legnagyobb 
térségi tehetségkutató énekversenye a dunakanyar hangja. 

A Katonadombon, a Liget 
utca és a Duna-part ta-
lálkozásánál épített vízi-
sport-telep műszaki át-

adásán már túl vannak a szakem-
berek – tájékoztatott Seltenreich 
József, a Dunakeszi Városi Sport-
igazgatóság igazgatója.  – Dunakeszi 
vízisportéletének újabb lendületet 
adó sportcentrum felépítése a Városi 
Önkormányzat és a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség támogatásával való-
sul meg – mondta a sportvezető, aki 
szerint a versenysport szereplői mel-
lett a város polgárai számára is új le-
hetőséget biztosít a sporttelep kiépí-
tése. – A kajak-kenu és a sárkányha-
józás művelői mellett reményeink 
szerint a lakosság is él azzal a rend-
kívül kedvező természeti adottság-
gal, amit a Duna, a vízpart jelent, 
és igénybe veszik a tavasszal átadás-
ra kerülő létesítményt.  Terveink kö-
zött szerepel egy közösségi csónak-
ház kialakítása is, melyben saját ha-
jóikat tárolhatják a város lakói, de 
igényük szerint akár bérelhetnek is 
vizieszközöket – vázolta fel a köze-
li jövő lehetőségeit Seltenreich József. 

A sportigazgató a tudatos szakmai 
munka és az összefogás szép példája-
ként beszélt a kajak-kenu klub sport-
sikereiről, a vízisport-telep felépíté-
séről. 

- Közel két évtizede, amikor 

Rasztótzky Jánossal, a Diák Kajak 
Klub elnökével először egyeztettünk 
az egyesület hosszú távú terveiről, 
akkor még álmodni sem mertünk a 
napjainkban megvalósuló fejlesztés-
ről, beruházásról. Őszintén örülök, 
hogy az ő rendkívül tudatos és már-
már megszállottan szeretett szak-
mai munkájuknak köszönhetően az 
egyesület fiatal sportolói Európa- és 
világbajnoki győzelmekkel öregbí-
tik Dunakeszi hírnevét. Jelentős he-
lyet foglalnak el a város sportéleté-
ben, melyet az önkormányzat nagy-
ra értékel, folyamatos támogatással 
segítette szakmai munkájuk kitel-
jesedését. A sportolók sikereinek, a 
rendszeres városi támogatás elisme-

réseként a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség Dunakeszi mellé állt a fejlesz-
tés megvalósítása érdekében. Olyan 
eredmény ez, melyre mindannyi-
an büszkék lehetünk, s remélem le-
szünk is még sokáig! Nagyon várom 
már az átadó ünnepséget, amikor 
gyermekeink birtokba vehetik majd 
ezt az új, nagyszerű létesítményt! 
Sok előkészítő tárgyalás, egyeztetés, 
kemény munka nyeri majd el mél-
tó jutalmát a vízisport-telep meg-
nyitásával, melyért köszönetet mon-
dok mindenkinek, aki segítette a fel-
építését – mondta Seltenreich József 
sportigazgató.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az immáron 6. alkalommal 
megrendezésre kerülő ver-
senyre ezúttal is az ország 

minden pontjáról érkeznek éneke-
sek, hogy megmutathassák tehet-
ségüket. A válogatás a dunakeszi 
VOKE József Attila Művelődési Köz-
pont Színháztermében tartják febru-
ár 14-én, szombaton 14 órától.

Az idei verseny különlegessége, 
hogy külön gyermek kategóriában is 
lehetett nevezni. 

A várhatóan késő estig tartó meg-
hallgatásokra bárki ellátogathat, 
ugyanis a rendezvény ezúttal is min-
denki számára ingyenes. 

Nevezni előzetesen e-mailben 
kellett, de a szervezők a válo-
gatás napján is fogadják a ver-
senyzőket. 

Az elődöntőt 2015. február 
21-én, szombaton 18 órakor, 
míg a döntőt 2015. február 
28-án, szombaton 18 órai kez-
dettel rendezik a József Attila 
Művelődési Központban

Bővebb információ: 
www.dunakanyarhangja.hu

Új vízisport-teleppel gazdagodott a város

Ki lesz 2015 Dunakanyar Hangja?
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Egy szerencsés labdaszedő, aki 
testközelből csodálhatta 

a világsztárokat

A hatszoros 
Grand Slam 

győztes 
Martina Hingis 

és Bogyó Tamás 
vezetőedző

a budapesti syma csarnok adott otthont február 4. és 7. között a fed-kupa euro-afrikai zóna i-es 
csoport női tenisztornának, melyen a sztárvendégként fellépő, hatszoros grand slam győztes 
svájci világsztár, martina hingis mellett több nagymenő játékát labdaszedőként testközelből 
csodálhatták a neXon dunakeszi tenisz klub fiataljai. bogyó tamás vezetőedző és társai szakmai 
bemutatót is tartottak a összesereglett teniszkedvelőknek.  

– Akik kevésbé ismerik a világ te-
niszsportját, azoknak hogyan mu-
tatnád be Federation (Fed) Ku-
pát? – kérdeztem Bogyó Tamástól, a 
Nexon Dunakeszi Tenisz Klub veze-
tőedzőjétől.

– Örülök a kérdésnek, mert való-
ban vannak, akik nem igazán tud-
ják, hogy a Fed-kupa valójában mi-
lyen rangos, és rendkívül sok teni-
szezőt felvonultató csapatverseny. 
Nem kevesebb, mint a felnőtt női vi-
lágbajnokság, melyet úgyis emlege-
tünk, mint a Davis Kupa női testvé-
rét. Tizenhat ország vett részt a Fed-
kupa budapesti euro-afrikai zóna 
I-es döntőjében, melynek keretében 
a honi szövetség idén immár máso-
dik alkalommal rendezte meg a Ma-
gyar Tenisz Napját, melyen különbö-
ző klubok – köztük mi is – tartottak 
bemutató edzéseket felvonultatva a 
közelmúlt magyar sztár játékosait. 

– Az idei sztárvendég a svájci ki-
válóság, Martina Hingis volt… 

– A tenisz népszerűsítése érdeké-
ben a rendezők minden évben egy 
igazi ikon, egy közkedvelt világ-
sztár meghívásával kedveskednek 
a sportág szerelmeseinek. Martina 
Hingishez hasonlóan tavaly pl. Sze-
les Mónika is az első hívó szóra elfo-
gadta a felkérést, mert mindketten 
tudják, hogy személyes jelenlétükkel 
hozzájárulnak a tenisz népszerűsíté-
séhez. A világsztárok mellett egyko-
ri magyar kiválóságok is pályára lép-
nek a Fed Kupa-hoz kapcsolódó ren-
dezvényen. Sokak számára még ma 

is jól cseng Kuti Kis Rita, Gubacsi 
Zsófia, Gáspár Petra, Csurgó Virág, 
Temesvári Andrea neve, akik nem-
zetközi szinten is sikeresek voltak. 
Közülük sokáig én voltam Kuti Kis 
Rita és Gubacsi Zsófia edzője. Rita 
abban az időszakban 46., Zsófi pedig 
a 78. volt a világranglistán. 

– A világsztárok mellett nem 
akármilyen fény pásztázta a duna-
keszi teniszezőket. Minek köszön-
hettétek, hogy e rendkívül nívós 
program szereplői lehettetek?

 – A munkánknak, annak a tudatos 
építkezésnek, ahogyan hosszú évek 
óta neveljük, oktatjuk fiatal tenisze-
zőinket. Az ország egyik legnagyobb 
és legeredményesebb utánpótlás-ne-
velő bázisával rendelkezünk, amit a 
Magyar Tenisz Szövetség azzal is el-
ismer, hogy fiataljainkat és edzőin-
ket meghívta a Fed-kupa, a Magyar 
Tenisz Napja rendezvény-sorozat-
ra. Ez óriási elismerés a klubnak és 
a városnak, gyerekek számára pedig 
életre szóló élmény, hiszen ilyen kö-
zegben nem mindennap tarthatunk 
szakmai bemutatót. A huszonöt 9-13 
év körüli gyermek csillogó tekintet-
tel figyelte testközelben a sztárok já-
tékát, akik számára óriási élmény 
volt, hogy összegyűjthették olyan ki-
válóságok, mint pl. az egykori Auszt-
rál Open győztes fehérorosz Viktori-
ja Azarenko labdáit. Klubunk elis-
merését emeli, hogy mi voltunk az 
elsők, akiket a Magyar Tenisz Szö-
vetség felkért erre a szép feladatra. 

–Bizonyára ez annak az elismeré-
se is, hogy Dunakeszin több száz fi-
atal ismerkedik a sportág alapjaival 
az iskolai teniszoktatás keretében. 

– Én is így gondolom, hiszen ta-
valy októberben, az országban egye-
dülálló programot indítottunk el. A 
KLIK, a Magyar Tenisz Szövetség, 
a Városi Önkormányzat és a Nexon 
Dunakeszi Tenisz Klub összefogásá-
nak köszönhetően minden első osz-
tályos gyermek heti egy alkalommal 
részt vesz az általunk tartott tenisz-
oktatáson. Az önkormányzat bizto-
sítja az autóbuszt, amivel hétfőn a 
Fazekas, kedden a Kőrösi, szerdán 

a Bárdos, csütörtökön a Széchenyi, 
pénteken a Szent István Általános 
Iskolából érkeznek a gyerekek. Öt 
edzőnk 480 fiatallal igyekszik meg-
ismertetni a teniszezés alapjait. Dec-
embertől pedig – aki igényelte – hat-
fős csoportokban oktatjuk a fiatalo-
kat. 

– Így már még inkább érthető, 
hogy Dunakeszit Pest megye „Te-
nisz Mekkájaként” emlegetik szak-
mai berkekben. Ezt a rangos elisme-
rést megkoronázhatja az az európai 
ifjúsági tenisz verseny, melynek áp-
rilisban ad otthont Dunakeszi. 

– Hosszú idő után ismét elkezd-
tünk versenyek rendezésével is fog-
lalkozni. Az első igazán rangos tor-
nát, április 26. és május 2. között ren-
dezzük, amikor egy harmadik kate-
góriás európai ifjúsági versenyre 
mintegy 12-15 országból 32 lány és 
32 fiú érkezik Dunakeszire. Köztük 
jó néhányan az európai ranglista 20. 
és a 60. helye között találhatók. Már 
javában tartanak az előkészületek, 
az Önkormányzat is mellénk állt, 
amely a sportolók méltó fogadása ér-
dekében felújítja a Magyarság épüle-
tében az öltözőket, fürdőket, az ösz-
szes vizesblokkot, kicseréli a burko-
latot. Egy megszépült sportteleppel 
fogadjuk Európa fiatal tehetségeit, 
akik játéka minden bizonnyal nagy 
élményt jelent majd a kis „teniszpa-
lántáink” és a felnőttek számára egy-
aránt. 

Vetési Imre

Világsztár teniszezők közelségében
Európa legjobbjai áprilisban Dunakeszire jönnek
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sakk

kézilabda kézilabda

felemás szereplés

két női és két férfi 
csapatunk verseng 
a bajnoki pontokért

férfi felnőtt csapatunk 
negyedik, ifjúsági 
együttesünk első

A 2014- 2015. évi Pest megyei bajnokság I. osztályában szere-
pel a két dunakeszi sakkcsapat. Az őszi forduló befejezése után 
a Dunakeszi Kinizsi a 4. helyen áll, az Alagi DSK 8. a bajnok-
ságban. 
A hagyományos évzáró alagi schnell sakkverseny sorrendje: 
Bernáth Péter, Petró Tamás, Deák József (képünkön).

A Dunakeszi Kinizsi schnell versenyén: Molnár Sándor, Hor-
váth Károly, Arem Mohamed sorrend alakult ki.
 Kép és szöveg: Solymosi László

A Dunakeszi Kinizsi a 2014-2015. évi Pest megyei bajnokság-
ban négy csapattal képviselteti magát.

A férfi felnőtt kézilabda csapat a 4. helyen áll, tíz győzelem, két 
döntetlen és két vereség után 436-374 gólaránnyal.  A legjobb 
góllövők: Volentics Erik 54. Pfendler Tibor 38, Járdi Imre 36 gól-
lal.

Női felnőtt csapat, holtversenyben az első helyen áll. Kilenc 
mérkőzésből, hét győzelem és két vereséggel, 271-218 gólarány-
nyal. A legjobb góldobók: Birkás Anikó 94, Orszánczky Tímea 
45, Balázsovits Móni 26 góllal.

A férfi Ifjúsági csapat a bajnokságban az első helyen áll, 10 győ-
zelem, egy vereséggel, 449-258 gólaránnyal.  A legjobb góllövők: 
Barta Dániel 72, Jávor Sebestyén 46, Páll Tamás 42 gólt lőtt.

Női junior csapat, az őszi forduló befejezése után 3. helyen áll, 
nyolc győzelem és négy vereséggel. A legjobb góllövők: Sándor 
Johanna 62, őt követi Csépén Virág 58 góllal.
 Solymosi László

A Dunakeszi Kinizsi a 2014-2015. évi Pest megyei baj-
nokságban négy csapattal képviselteti magát.

A Dunakeszi Kinizsi felnőtt csapatához tavaly áprilisban 
új edző érkezett Csepeti Péter személyében. A kitűnő szak-
ember 45 éve dolgozik az edzői pályán, egykoron játékos-
ként a Vasas és az FTC együttesében is szerepelt. Nagy-
szerűen összefogja a Kinizsit, mellyel a 2014-2015. évi baj-
nokság eredményeként a nemzeti bajnokságba való felju-
tást tűzték ki célként. 

-  Már tavaly is megcéloztuk a feljutást, ám a Százhalom-
batta elleni vereség miatt elúszott ez a lehetőség. A játéko-
sok az idei bajnokságra szorgalmasan készültek – jelentet-
te ki az edző. - Jól rajtoltunk Tököl és Ráckeve ellen. Az NB 
II-ből kiesett Hatvan elleni mérkőzésen döntetlent értünk 
el, melyet kis szerencsével meg is nyerhettünk volna.  Ok-
tóber elején szenvedtük el az első vereségünket Domony 
ellen, majd az örök rivális Mogyoród következett. Vác el-
len szenvedtük el második vereségünket, amely igen ke-
mény diónak bizonyult. A hajrában hat győzelmet értünk 
el, így Domonnyal a harmadik-negyedik helyen állunk az 
éllovas Vác és Mogyoród mögött.  Csapatom előre lépett, 
fejlődött, ezért nagyon bízom a tavaszi jó folytatásban. 
Öröm számomra az ifjúsági csapatunk sikeres szereplése.  
Povázsay György edző kolléga eredményes munkát végez, 
csapata az őszi szezont az első helyen zárta.

- A jó szereplés ellenére valamilyen gondok nehezítették a 
még jobb teljesítményt?

- A bajnokság során sajnos folyamatos volt a sérülés és be-
tegség, ezért az utolsó mérkőzéseken már csak tizenhá-
rom „hadra fogható” játékosunk volt. Munkahelyi elfog-
laltságok is okoztak gondot.  Játékosok közül elégedett vol-
tam Mogyorósi, Pfendler, Kalmár és Járdi teljesítményével, 
akikhez remélem tavaszra a többiek is felnőnek majd. Az 
első négyben szeretnénk végezni, hogy a rájátszás esélyt 
adjon a feljutásra.  
 Solymosi László
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a „nemzet rozmárja” február 7-én, kora délután gyönyörű napfényes időben, közel ezer 
ember vastapsa közepette csobbant a fagypont körÜli dunába, hogy néhány száz méter 
tempózás után a rév kikötőnél puszit dobálva köszöntse a nem mindennapi sportteljesít-
ményt Ünneplő közönséget. 

schirilla a téli dunában 
tempózott dunakeszinél

Schirilla György számára az 
utóbbi években egyik legked-
vesebb várossá vált Dunake-
szi, ahol az emberi teljesítő-

képesség határait súroló téli úszása-
it nagy érdeklődéssel és elismeréssel 
fogadja a lakosság. Téli „produkció-
it” immár negyedik éve támogatja a 
város önkormányzata is a helyi vál-
lalkozók mellett. 

A „Nemzet rozmárja” nagy nép-
szerűségnek örvend a fiatalok és a 
felnőttek körében egyaránt. Sport-
teljesítményeivel – belföldi és vati-
káni futásával, téli úszásainak soka-
ságával – kivívta a közönség elisme-
rését, akiknek minden alkalommal a 
sportolás, az egészséges életmód je-
lentőségéről beszél a „nagy úszás” 
előtt. Ugyanakkor arra is figyelmez-
teti a hallgatóságot, hogy amit ő csi-
nál, azt senki ne kövesse, mert csak 
hosszú évek rendszeres és nagyon 
tudatos felkészülése után képes arra 
az ember, hogy a téli, fagypont körü-
li vízben ússzon. Arra viszont min-
dig bíztatja a szurkolókat, hogy csat-
lakozzanak hozzá, fussák együtt a 
bemelegítő távot. Így volt ez idén is, 
a „Nemzet rozmárjával” fél tucat fi-
atal, a Dunakeszi Vasutas SE atlétái 
futottak a Duna-parti sétányon a né-
zők sűrű sorfala között. 

Negyedháromkor Gyuri beszállt a 
motorcsónakba, a biztonságára és az 
egészségére vigyázó két búvár és egy 
orvos társaságában felhajózott a kis-
csurgói játszótér magasságáig, ahol a 
Dunába ereszkedett a közönség ha-
talmas ovációja és tapsa közepette. 
A nagy folyóban tempózó sportem-
ber tiszteletére még a madarak is fel-
röppentek a vízpartról… Gyuri pe-
dig úszott, integetett, dobálta a pu-
szit a közönségnek, akik tiszteletére 
– miután a Révnél a jéghideg beto-
non partra lépett – újból vízbe vetet-
te magát…

A metsző hidegben téli ruhába öl-
tözött dunakesziek sokasága hosz-
szú percekig ünnepelte az úszónad-
rágban anekdotázó és a közös fo-
tót mindenkivel, örömmel vállaló 
Schirilla Györgyöt, aki a Dunake-
szi Polgárnak is készségesen nyilat-
kozott.

– Mi inspirál, hogy évente több al-
kalommal is úszol a téli vizekben? 
Mit akarsz bizonyítani, és kinek? – 
kérdeztem.

– A sportolás, az egészséges élet-
mód jelentőségét szeretném népsze-
rűsíteni. Ötvennégy éves fejjel ezt 
szeretném hirdetni téli úszásaim-
mal. Te tudod, hogy mennyire szere-
tem a Dunakanyart, ahol nagyon lel-
kes, sportszerető emberek élnek. De 
örömmel mondhatom, hogy az or-
szág más tájain is szeretettel fogad-
nak. Édesapám nyomdokaiban jár-
va számomra is hagyománnyá vált a 
téli úszás, amit 60 éves koromig sze-
retnék folytatni. 

– Hogyan készültél a dunakeszi 
úszásra? 

– Hetente kétszer merültem, teg-
nap pl. Leányfalunál úsztam a Du-
nában. De futok is, hetente kétszer 
edzek a Pilisben – mondta az örök-
ké mosolygó sportember.  

A több száz érdeklődő gyűrűjében 
ott volt Dióssi Csaba polgármester is, 
aki nagyon komoly teljesítménynek 
tartja a téli úszást. – Ez a már-már 
emberfeletti teljesítmény rendkívü-
li koncentrációt és elszántságot, ki-
tartást kíván, ami példaértékű. De a 
legnagyobb tiszteletem ellenére sem 
bíztatnék senkit sem arra, hogy így 
tegye próbára magát. 

A városvezető elmondta: az önkor-
mányzat azért támogatja Schirilla 
György téli úszásait, mert azt üze-
ni: „Mindannyiunk számára fontos 
a rendszeres sportolás, az egészsé-
ges életmód. Egy-egy ilyen sportese-
mény megmozgatja az embereket, 
„kihozza” őket a négy fal közül. Kö-
zösséget teremt. S számunkra ez na-
gyon fontos.”    

A „Nemzet rozmárja” meggyő-
ződéssel vallja: „Az egészséges élet-
módot folytató sportember rendkí-
vüli teljesítményre is képes.” Mot-
tója pedig így hangzik: "A jéghideg 
víz erőt ad a küzdelmeinkhez, a for-
ró víz erőtlenné és megalkuvóvá  tesz! 
Viszont a kettő együtt megteremti a 
bölcs gondolatok létrejöttét."

(Vetési) 
Fotó: Vörös István

Schirilla György a Dunakeszi Vasutas SE fiatal 
atlétáival együtt melegített be a téli úszásra
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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

Apróhirdetés
• Villanyszerelés, villamos készülék javítása! Tel.: 
06-20-947-8026

Huth Tamara – Vokoun Iván 
Verebélyi Anett – Tersztyánszki László 
Pap Roland József – Benedek Ibolya Erzsébet 
Tóth Attila – Boros Anikó 

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

2015. január és február hónapban 

házasságot kötöttek

     

dunakanyarregio.hu

2015. január 5.
2015. január 9.
2015. január 16.
2015. február 13.
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dunakeszi déli részén a 2-es számú főút mellett 2008 szeptemberében nyílt meg a horze (horse=ló) nagy-
kereskedés 600 négyzetméteren, mely az ország egyetlen ilyen áruháza. kiemelkedő egyéni teljesítmény-
nyel rendelkező versenylovasokat, - lázár fogathajtó világbajnok fivérek, dallos család-Xenophon 
lovas klub, szotyori nagy kristóf a díjugrató szakág elnöke - minden évben támogatásban részesítik.

overdose, a világhírű magyar versenyló fedezéséből 2015. 
február 6-ára virradó éjszaka hím csikó szÜletett bábolnai 
nemzeti ménesbirtok kft. dióspusztai ménesében – adta hí-
rÜl az mti. a kis ménnek first fast now az anyja.
 fotó: bruzák noémi (mti

megszÜletett 
overdose első csikója

- Nyereményakciónkat első alka-
lommal rendeztük meg. Az elsőd-
leges célunk: lovasokat segítsük, lo-
vaglásban, lovas képzésben, arra tö-
rekszünk, hogy ez minél magasabb 
szintű legyen – tájékoztatott Kalkó 
Róbert ügyvezető igazgató úr. - Az 
országban, ma már száz iskolában 
tanítják, tanterv keretében a lovag-

lást. Bolond pénteket (Crazy Friday) 
2010-ben indítottuk be, és évente 
két-három alkalommal voltak nye-
reményakciók. Áraink „megbolon-
dultak”, aki nálunk kedvező áron 
vásárolt az részt vehetett az akció-
ban. Most 300-an vettek részt. Sor-
solás után három szerencsés vásár-
ló, azt a lehetőséget kapta, hogy a lo-

vassportban, közvetlenül segítséget 
kapjanak az élversenyzőktől. Az első 
nyertesünk egy 22 éves szegedi egye-
temista, Paczona Viktor volt. Ő Dal-
los Gyula örökös bajnoktól kapott 
egy órás lovas kiképzést. Folytatás 
Szotyori Nagy Kristófnál, ő a máso-
dik nyertesünket segíti szakmai ta-
nácsaival, a harmadik pedig Lázár-
Lovas Parkban kap lehetőséget a lo-
vas tudomány elsajátítására.

- Január 28-án került sor az első 
eseményre nálam – mondta Dallos 
Gyula. - Jelen volt Kalkó Róbert, a 
Horze Hungary Kft. ügyvezető igaz-
gatója, a tanítvány és a marketing re-
ferens (képen: Dallos Gyula, Paczona 
Viktor, Kalkó Róbert, Belencsák Ani-
ta marketing referens).  A fiatal lo-
vast rá lehetett vezetni  lovaglásának 
hiányosságaira, arra, hogy késztetést 
kapjon azok kijavítására. A lehetőség 
a lovas számára sorsdöntő volt, a ta-
nultakat elviszi környezetébe, ezzel 
is segítve majd lovas társait a helyes 
út követésében. Az edzésen a Nagy 
Díj győztes Robin Hood nevű lovon 
ült Paczona Viktor, aki azzal búcsú-
zott, hogy „egy év múlva visszajö-
vök!”

A Lovas Áruház célja, hogy termé-
keivel hozzájáruljon a lovasok és lo-
vaik egyéni teljesítményének javítá-
sához.  

(Solymosi)

a  horze  áruház 
az országban egyedülálló
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az első kérdés, amikor a súly-

zós és kardió edzések egyensú-

lyát meg kell határozni, hogy 

mi a cél: fogyás vagy izomtö-

meg-növelés? más edzésre lesz 

szÜkség, attól fÜggően, hogy 

zsírt akarunk égetni vagy 

izomtömeget akarunk növelni. 

a havonta megjelenő cikksoro-

zat az egészséges életmód és a 

sport alapjaival foglalkozik a 

mindennapi olvasó számára is 

érthető módon.

kardió edzés jelentősége
Mi a Kardió edzés és mire jó?
Kardió edzés minden olyan 
edzésfajta, amely a szív- és a 
vérkeringési rendszer, vala-
mint a légzőrendszer kapa-
citásának, terhelhetőségének 
fejlesztését szolgálja. Ami-
re jó a kardió edzés: számos 
kezdődő betegség szüntethe-
tő meg, vagy mértéke csök-
kenthető  a rendszeres kardió 
edzéssel: 
• krónikus elhízás, túlsúly
• immungyengeség  
• depresszió
• vérszegénység,
• magas/alacsony-vérnyomás,  
Példák a kardió edzésre: 
• Kardió-gépek (futópad, el-
lipszis-tréner, lépcsőző, ke-
rékpár)

Cél: Fogyás vagy 
Izomtömeg növelés?
Fogyásnál a cél a kalóriák 
égetése az izomtömeg meg-
tartásával. Ez esetben keve-
sebb kalóriát fogyasztunk, a 
szervezet nem tud izmot épí-
teni, ekkor arra kell töreked-
ni, hogy a lehető legtöbb izom 
megmaradjon. Alap a heti 4-6 
alkalom, 45-60 perces kardió 
edzés.
Izomtömeg növelésnél, keve-
sebb kardió edzésre van szük-
ség, ugyanis a mértéktelen 
kardió edzés lelassítja a rege-
nerálódást és nem mellékesen 
az izom építéséhez szükséges 
kalóriákat is elégeti. Alapjá-
ban 2-3 kardió edzés hetente 
elég lehet. 

A kardió intenzitása
Alacsony intenzitású kardió 
edzésnél a szervezet nagyon 
hamar regenerálódik, füg-
getlenül a testtípustól és cé-
loktól. Izomtömeg növelés-
re nem hat negatívan. Ilyen 
edzés például a lassú séta, bi-
ciklizés. Mérsékelt intenzitá-
sú kardió edzés több energi-
át igényel és a regenerációhoz 
is több idő kell. Amennyi-
ben a fogyás a cél, 4-6 mér-
sékelt intenzitású edzés elég 
hetente 45-60 perces időtar-
tamban. Aki izomtömeget 
akar növelni, az csökkent-
se a mennyiséget 2-3 kar-
dió edzésre hetente. Magas 
intenzitású kardió minden 
olyan edzés, ami olyan in-
tenzitással megy, ahogy csak 
bírni lehet és csak rövid ide-
ig. Ilyen például a sprint. Jó 
lehet állóképesség növelés-
re, rengeteg kalóriát lehet el-
égetni, felgyorsul az anyag-
csere, viszont több regenerá-
ció is kell utána. Akik izmot 
szeretnének építeni nem ez a 
legajánlottabb edzés. 

Bemelegítés és Levezetés 
A kardió edzés kezdete és be-
fejezése is megdolgoztatja a 
szívet, izmokat, ízületeket. A 
sérülés elkerülése érdekében, 
érdemes bemelegíteni és las-
san növelni az intenzitást. Az 
edzés végén legalább 3-5 per-
cen át kell egy levezető sza-
kasz, amíg a pulzus a normál 
tartományba visszatér.

A következő cikkben a „Súly-
zós edzés” témával foglalko-
zunk  

Juhász Ádám
Fitness Akadémiát vég-

ző Sportoktató
(Testépítés-Fitness)

FITTEN, EGÉSZSÉGESEN
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