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Gladiator
edzőterem

Havi női kondi bérlet 4200 Ft
Havi férfi kondi bérlet 7900 Ft
Spinning már
920 Ft-tól
• Crossfit edzés
• Alakformáló torna

• Body-Art
• Gyermek balett
foglalkozások

Anyukák, Apukák! Gyermekjátszó ingyenes
a vendégeink részére, a honlapunkon
a mosolygós fejecskék jelzik a játszó nyitva
tartását, délelőtt és délután is. Részletek:

www.gladiatoredzoterem.hu

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-21.00-ig,
Szo-Vas: 7.30-19.00-ig
Cím:
2151 Fót, Móricz Zs. u. 31.
Telefon:
06 70 410 35 45 • 27 358 398
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Az önkormányzat az ellátás
színvonalát javító eszközökkel
segíti a mentőállomást
Dióssi Csaba polgármester és az Országos Mentőszolgálat vezetése a település lakosságának biztonságát kiemelt
fontosságú ügyként kezelve konstruktív egyeztetésbe kezdett, amelynek célja az életmentő egészségügyi ellátás
feltételrendszerének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos javítása.

D

unakeszi lakosságszáma két évtized alatt közel kétszeresére nőtt, így
a város vezetése úgy érezte, hogy
mint minden területen, az egészségügy területén is szükség van arra, hogy ezt a fejlődést a szolgáltatások, ellátások színvonala is
érzékenyen kövesse. Tekintettel a lakosságszám növekedésére és a korszerűsítés igényére mind Dióssi Csaba polgármester mind az
OMSZ vezetése indokoltnak látta a sürgősségi mentés ellátásáról szóló egyeztetést.
A polgármester úr és Dr. Szlovicsák Gábor
stratégiai igazgató február elején, a Városházán tartotta találkozóját, ahol mindketten egyetértettek abban, hogy minden lehetséges eszközt meg kell ragadni a mentőállomás, ezáltal a mentés színvonalának javítása érdekében.
Az egyeztetésen hosszabb és rövidebb távon megvalósítható tervek is felmerültek.
Többek között az az ötlet is megfogalmazódott, hogy az OMSZ és az Önkormányzat együttműködésének keretében az alapellátást biztosító háziorvosok részére rendszeres sürgősségi továbbképzések indulnak.
Dióssi Csaba úgy vélte, a tervezést nem lehet a mentőállomáson dolgozók véleménye
nélkül kidolgozni, ezért a találkozó zárásaként az igazgató úrral közösen ellátogattak
a dunakeszi mentőállomásra. A mentőállomás vezetője, Dyekiss Dénes üdvözölte a felkeresést és szívesen fogadta az önkormány-
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zat segítő szándékát. Az állomáson dolgozók
összegyűjtötték, milyen felszerelésekre van
szükségük, és ezek listáját eljuttatták az önkormányzat illetékesének. Az Önkormányzat által biztosított orvosi műszerek – például CO mérő, gerincágy – rövidesen az állomáson dolgozókhoz kerülnek, ami azonnali
színvonaljavulást eredményezhet az ellátásban.
A látogatáskor sor került a hosszabbtávú
tervek átbeszélésére is. A képviselő-testület
legutóbbi ülésén arról döntött, hogy pályázatot nyújt be az SZTK épületenergetikai felújítására, amelynek keretében megújulhatna az épület gépészete, és lehetőség lenne a
nyílászárók cseréjére valamint a teljes hőszigetelésre. Polgármester úr ígéretet tett, hogy
amennyiben elnyerik a pályázatot, a mentőállomás felújítására külön figyelmet fog fordítani a város.
A fent vázolt tervek megvalósításáig is az
OMSZ munkatársai természetesen mindent
megtesznek azért, hogy feladatukat minél
magasabb színvonalon és minél hatékonyabban tudják ellátni.
Kérésünkre a témában Győrfi Pál, az
OMSZ szóvivője így nyilatkozott: „A sürgősségi életmentő ellátást az ország egész területén az Országos Mentőszolgálat biztosítja. A
Dunakeszin bekövetkező baleset vagy súlyos
rosszullét esetén a mentők 104-es számát tárcsázva a segélyhívás a regionális mentésirá-

nyító központba fut be, ahol a hívásokat fogadó szakemberek azonnal riasztják a legközelebbi, megfelelő mentőegységet, és a mentő
megérkezéséig segítséget is nyújtanak az elsősegélynyújtásban. Az esetek többségében a
legmegfelelőbb segítséget a helyi, Dunakeszi
Mentőállomásról induló mentőautók riasztása jelenti, szükség esetén azonban – ahogy
ezt számos példa bizonyítja – a legközelebbi rohamkocsi, mentőmotor, gyermekmentő, vagy akár mentőhelikopter bevetésére is
lehetőség van.”
A helyszínre érkezés ideje természetesen
az aktuális helyzet (folyamatban levő esetek,
mentőegységek „foglaltsága”, szabad mentőegységek pillanatnyi helyzete) függvénye, de
az időadat a statisztikák szerint a Dunakeszi mentőállomás mentőegységeinek vonatkozásában az országos átlagon felül alakul,
amelyet az OMSZ kimutatásai is igazolnak.
Dióssi Csaba polgármester arról tájékoztatott, hogy a hosszabbtávú tervek kidolgozása és a következő konkrét lépések meghatározása érdekében a két fél között folytatódni fog a találkozó alkalmával kialakult szoros együttműködés és a további lehetőségek
feltérképezése érdekében hamarosan a területet irányító minisztert is felkeresi.

Az országban elsőként
Minden hétköznap reggel 8-tól este 8-ig fogadja az ügyfeleket az Okmányiroda
Február 4-től új, ügyfélbarát nyitva tartással várják
az ügyfeleket Pest megye valamennyi járási székhelyének okmányirodáiban. Dunakeszin is minden hétköznap reggel 8-tól este 8 óráig fogadja az ügyfeleket az
Okmányiroda – jelentette be Bíró Attila a Dunakeszi
Járási Hivatal vezetője a képviselő-testület január 31-i
ülésén. Ezzel az országban elsőként Pest megyében
lehet minden járásban reggel 8 órától este 20 óráig
igénybe venni az okmányirodák szolgáltatásait.

A

z ország és a főváros
viszonylatában is élen
jár Pest megye abban,
hogy február 4-től a megye valamennyi székhelyén ügyfélbarát nyitva tartással, minden hétköznap 8 és 20 óra között várják az okmányirodák
az ügyeiket intézni kívánó lakosokat.
Tarnai Richárd, Pest megyei
kormánymegbízott a kezdeményezés kapcsán kiemelte, az
új ügyfélbarát nyitva tartással
az élethez szeretnék igazítani
a szolgáltatást. A cél az, hogy a
Pest megyei állampolgároknak
ne kelljen szabadságot kivenniük ügyeik intézéséhez. "Az

okmányirodai feladatok január 1-jétől átkerültek az önkormányzatoktól állami fennhatóság alá, és ez reményeink szerint
az ügyintézés egyszerűsödésében, kényelmesebbé válásában
is érezhető lesz. Ezt a célt szolgálja az este 8-ig tartó ügyfélfogadás, s a folyamat az év végéig felálló Kormányablakokkal
ér célba." - hangsúlyozta Tarnai
Richárd, és hozzátette, Pest megyére egyre kevésbé lehet csupán vonzáskörzetként tekinteni, hiszen az itt élők mostantól ugyanúgy el tudják ügyeiket
intézni lakóhelyük közelében,
mint például a fővárosban.
Mint arról már korábban be-

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

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

vábbra is régi helyén, a Szent
István utca 19. szám alatt fogadja.
A szerk.

PÁLYÁZÁSI LEHETŐSÉG
az Erzsébet-program keretében
Magyarország Kormánya kiemelt feladatának tekinti a szociálisan hátrányos helyzetűek megsegítését. Ennek
szellemében útjára indította az Erzsébet-programot, amelynek fő szempontja, hogy a befolyt összeg kizárólag állami közfeladat ellátására fordítható. A szociálisan hátrányos helyzetűek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítésére a Kormány az Erzsébet-program keretében hirdet meg pályázatot.

P

ályázat útján állami tulajdonban lévő
üdülőket vehetnek igénybe:

• gyermeküdültetés
(tavaszi, nyári, őszi tábor)
• nyugdíjasok
• fogyatékkal élők
• közmunkaprogramban részt vevők
Dunakeszi Város Önkormányzata szívesen áll ilyen jó ügy mellé, így szeretnénk
segítséget nyújtani a pályázatok megírásában. A tájékoztatásban Juhász Ádám ad

segítséget, akit hétfőtől csütörtökig 8:0016:00, pénteken 8:00-12:00 között tudnak elérni a 06-27-542-815-ös telefonszámon vagy a juhasza@dunakeszi.hu email
címen.
A pályázatok a
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
oldalról tölthetők le, leadási határidő:
2013. március 20.
Bízom benne, hogy minél több dunakeszi
érintett tudja kihasználni a lehetőséget.
Dióssi Csaba
polgármester
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Mérlegen a balesetmentes közlekedés
Ha nem is gondolunk rá nap
mint nap, akkor is tény, hogy
mindennapi életünk talán legfontosabb tényezője a balesetmentes közlekedés, attól a pillanattól fogva, hogy kilépünk
lakásunkból az utcára. Gyalog, kerékpáron, gépjárművön
egyaránt alapvető fontosságú
épségben eljutni úti célunkhoz, vagy éppen hazaérkezni.
S mindennek fontos feltétele
betartani a közlekedési szabályokat.

A

Dunakeszi Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályának vezetőjével, Serfőzőné Kozma
Ilona rendőr százados asszonnyal a múlt
évi baleseti statisztikáról, s arról beszélgettünk, hogy mit tesznek a balesetek
megelőzése érdekében.
– Dunakeszi illetékességi területén a
múlt évben 103 személyi sérüléses balesetet helyszíneltek a kollégáim – kezdte az összegzést az osztályvezető asszony.
– Ez a 2011-es évhez képest nyolc esettel
több. Részleteiben úgy néz ki, hogy halálos baleset sajnálatos módon három volt,
súlyos harminc, könnyű sérüléses pedig hetven alkalommal történt. Területi
megoszlás szerint Dunakeszin egy halálos baleset, súlyos tizenegy, és sajnos nagyon magas, könnyű sérüléses baleset
negyvenkét alkalommal fordult elő. Érdekességként említem, hogy Dunakeszin
ez utóbbi 2010-ben és 2011-ben ugyanennyi volt. Gödön egy halálos baleset következett be, súlyos kilenc, könnyű sérüléses pedig öt volt. Fóton egy halálos, tíz
súlyos és huszonhárom könnyű baleset
történt. A három település közül egyébként Gödön volt a legkevesebb baleset.
A sorrend tehát Dunakeszi, Fót, Göd. A
halálos balesetekkel kapcsolatban sajnos
mindhárom szerencsétlen körülmények
között, azokon az utakon következett be,
ahol nagy az átmenő forgalom.
– Melyek a leggyakoribb baleseti
okok?
– Országos szinten első helyen szerepel
a gyorshajtás. A mi területünkön viszont
az elsőbbségi szabályok meg nem adása
miatt következett be a legtöbb esemény,
ezt követi a gyorshajtás. Számszerűen az
esetek harminc százaléka az elsőbbségi,
huszonöt a gyorshajtás. A 2-es főút ilyen
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vonatkozásban frekventált terület, vagy
elnézik a táblákat, vagy rosszul mérnek
fel egy-egy helyzetet. Az arányokat tekintve a 2-es főúton történt a legtöbb
baleset, csak ezt követi az M2-es, pedig
ott az átmenő forgalom napi szinten öthatezer gépjármű.
– Mi a helyzet az ittas vezetéssel?
– Ennek aránya tíz százalék alá ment,
ez csökkenő tendenciát mutat. Úgy vélem, az állampolgárok jogkövetőbbek
lettek, mert az ellenőrzések száma nem
csökkent. És miután az ittas vezetést kivették a szabálysértési kategóriából és
közigazgatási bírság hatálya alá került,
bizonyára ez is elgondolkodtatja a gépjárművezetőket. Ugyanis a bírságok tételei is drasztikusan megemelkedtek. A
megnövelt pénzbüntetések egyébiránt a
gyorshajtásra, a tilos jelzésen történő áthaladásra és egyéb szabálysértésekre is
vonatkoznak.
– Személyes tapasztalatom is az, hogy
a gépjárművezetők már rendre megállnak a gyalogos átkelőhelynél, ha egyértelmű számukra az átkelési szándék.
– Ezzel egyetértek, ez egy pozitív folyamat, ami egyre inkább terjed az autósok körében. Hozzáteszem, hogy a gyalogosoknak is nagy a felelőssége, nekik is
egyértelművé kell tenni átkelési szándékukat. Ha ez nem így történik, abból komoly veszélyhelyzetek adódhatnak.
– Az elmúlt hetek jeges-havas időjárása
okozott-e káoszt a város közlekedésében?

– Kisebb koccanások előfordultak, de
a Közüzemi Kft. jól felkészült, egy-egy
havazás után gyorsan járhatóvá tették az
utakat.
– A balesetek megelőzése érdekében
mit tett a kapitányság a múlt évben?
– Változatlanul működik az iskolarendőr rendszer. A Polgármesteri Hivatal szakmai segítségünkkel készíttetett egy oktatófilmet iskolás gyermekeknek a helyes közlekedésről. Rendeztünk
egy rendkívül sikeres nyílt napot, melyet
idén április 25-én szeretnénk megismételni.
– Közeledik a tavasz, várhatón megélénkül a kerékpáros közlekedés.
– Sajnos országos szinten nagyon sok
kerékpárost ér baleset. A nálunk jól kiépített kerékpárutaknak is köszönhető, hogy városunkra ez nem jellemző. A
múlt évben szerveztük meg a "Látni és
látszani" kampányunkat a világítási szabályokkal a középpontban. Szeretném
kiemelni, hogy a múlt év szeptemberi,
kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-módosítás értelmében már nem kizárólag a
kerékpáron, hanem annak használóján is
elhelyezhetők a világító eszközök. Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy országos elvárás csökkenteni a baleseteket.
Úgy gondolom, a saját területünkön a jelenlegi arány nem rossz, azonban jó lenne, ha idén halálos balesetről nem kellene beszámolnom.
Katona M. István
A szerző felvétele

Visszatérő küzdelem

A téli időszakban sokat romlott a nagy forgalmú állami utak állapota
Kátyúsak az utak. A téli időjárás jelentősen megviselte a közutakat, a csapadék, és az ingadozó hőmérséklet hatására már decemberben és januárban komoly kátyúk, repedések jelentek meg az utakban. A faggyal és csapadékkal
tarkított szeszélyes időjárás egyaránt próbára teszi az állami és a városi utak állapotát és az autósok türelmét.

A

zt egyetlen autós előtt sem kell „lefesteni”, hogyan néznek ki és milyen
sok baleseti veszélyt rejtenek magukban a kátyúkkal telített utak. Sokszor még a
figyelmezető táblák sem óvnak meg bennünket a kisebb-nagyobb károktól, mert bizony
„ráfuthatunk” egy olyan csillogó víztükörre,
amely valójában 10-15 centiméteres keréktörő kátyút takar…
Az úthibák folyamatos javítása ellenére
szinte rendszeresekké váltak a lakossági panaszok is, melyek leginkább a várost behálózó, jelentős forgalmat bonyolító állami utak
állapotát illetik kritikával – tárja fel a valóságot Frankáné Molnár Judit, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály főtanácsosa, akinek tájékoztatása szerint a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartozik a
Fő út, Fóti út, Kossuth Lajos utca, Bajcsy-Zsilinszky út. – De állami terület a vasúti felüljáró, a Verseny utca, a Szent István utca - Fő
út és Bajcsy-Zsilinszky út közötti – szakasza,
és a Dunához vezető Rév út is – egészíti ki a
felsorolást.
Frankáné Molnár Judit beszámolt arról
is, hogy az önkormányzat által üzemeltetett
utcák száma és hosszúsága jóval meghaladja az állami utakét, melyeket az önkormányzati tulajdonú Dunakeszi Közüzemi Kft. felügyel.
- A legtöbb kátyú a jelentős forgalmat bonyolító állami utakban keletkezett, melyeket észlelésük után azonnal bejelentettük
a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Pest megyei Igazgatóság
Váci Üzemmérnökségének.
Tényként szeretném rögzíteni, hogy sajnos a munkálatok elvégzésére, a kátyúk
kijavításának idejére nincs
ráhatásunk. A kátyúzások
mellett folyamatosan kérjük
a burkolat felújítási munkálatokat is. Az önkormányzati utakban keletkezett hibákat - az időjárás függvényében - lehető legrövidebb
időn belül elvégzi Közüzemi
Kft. November közepe óta
több mint 500 munkaórát dolgoztak a kátyúk megszüntetése érdekében.
Azt azonban nagyon őszintén el kell mondani, hogy a téli időszakban csak hideg aszfalttal tudják kijavítani a kátyúkat, melynek
tartósságát a gondos technológiai kivitelezés ellenére sem lehet garantálni. Az intenzív
gépjármű forgalom néhány nap alatt „kijár-

hatja” a beépített anyagot, és kezdődhet minden elölről. A tavaszi és a nyári időszakban –
meleg aszfalttal – kivitelezett kátyúzás tartósabb megoldást jelent – mondta Frankáné
Molnár Judit, aki az autósok türelmét kérte a
nehezebb, téli időszakra.
- Egyet kell értenünk a Városháza illetékeseivel, akik szerint az állami kezelésű útszakaszok állapota a téli időszakban erősen leromlott – jelentette ki megkeresésünkre Huszák János, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Pest megyei Igazgatóság Váci Üzemmérnökség vezetője, aki korrekten elismerte azt
is, hogy a Dunakeszit átszelő 12,5 kilométer
hosszú állami utak közül a legkritikusabb
állapotban a Kossuth Lajos utca van. Megsüllyedt a nagy forgalmú út burkolata, nagy
számban alakultak ki rajta szórványkátyúk.
Az állami cég területi vezetője is megerősítette, hogy a hideg aszfalttal elvégzett kátyúzás csak átmeneti megoldást jelent, mivel
nem kellően „köt bele” a kátyúba. - A teljesen
szakszerű javításhoz szükséges meleg aszfaltot március közepéig nem lehet beszerezni, döntően a keverőtelepek gázellátásának
„korlátozása” miatt – tette hozzá a szakember, aki jelentős hibának tartja a vasút fölött
feszülő hídban keletkezett burkolatkárosodást, amit véleménye szerint a híd dilatációja idézett elő. - A fémszerkezetre rádolgozott meleg aszfalt vélhetően a külső hatások
miatt lepergett, eltört. A téli, hideg aszfaltos javítás a fémes alapfelületen az átlagos-

nál is problémásabb. A Bajcsy-Zsilinszky út
- a vasút híd előtti - szakaszán keletkezett kis
mélységű burkolathibák nehezen javíthatók
a téli időszakban alkalmazható technológiával – mondta Huszák János, aki kijelentette:
- Itt mindenféleképpen egy szőnyegezés szerű beavatkozás indokolt.
Felvetésünkre az üzemigazgatóság vezetője is elismerte, hogy az autósok számára a
gyors, azonnali beavatkozás lenne a legoptimálisabb megoldás. Ezt azonban a téli időszakban alkalmazható technológia és a felügyeletük alá tartozó 450 km-es úthálózaton jelentkező feladatok miatt csak ütemezve tudják elvégezni – jelentette ki.
- A rendelkezésünkre álló személyi és
technikai feltételek maximális kihasználásával számolva a jelenleginél gyorsabban és
többször csak az időjárási körülmények gyökeres megváltozása után tudunk eljutni Dunakeszire. Az idő jobb kihasználása érdekében még a hétvégi szolgálat is szinte folyamatosan dolgozik, de ez sajnos sokszor az autósok „nem tetszésével” találkozik. A többség
által elvárt éjszakai burkolatjavításokat sem
munkabiztonsági, sem közlekedésbiztonsági szempontból nem vállalhatjuk – húzta alá
Huszák János, aki nyilatkozata zárásaként
kijelentette: - A dunakeszi utak állapota nem
rosszabb az átlagos, hasonló forgalmi paraméterű utaknál.
Ez pedig azt is jelentheti, hogy más települések polgárai is a dunakeszi autósokhoz hasonlóan kátyúkkal tarkított utakon kénytelenek közlekedni a téli időszakban.
Vetési Imre
Fotó: Hohner Miklós
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körzeti képvi
A 2013-ra tervezett fejlesztések
A 6-os sz. körzetben, a 2013as évben tervezett fejlesztéseket a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjéhez
január hónapban nyújtottam
be, mely kérelmek a körzetben
élők igényeihez és kényelméhez igazodva lettek kialakítva.

Két körzeti polgár kérte segítségemet az ingatlanja csapadékvíz elvezetésének problémája végett.
1. Mihály u. 8. u. sz. előtt 2.
Batthyány Elemér u. 12. előtt 2
db. kút kialakítása szükséges.

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

IV. „K” szegély kiépítése:
Várhatóan 6-8 címen van
szükség a csapadékvíz elvezetés megoldására az ingatlanok

zéseként, fő szempontként a
balesetveszély elkerülése végett öt címen jeleztem, illetve
kértem a korlátok kihelyezését
az árkok köré:
1. Tábor u. és a Király u. sarkon, 2. Kádár u. és a Király u.
sarkon, 3. Krúdy Gyula u. és a
József u. sarkon, 4. Bajza és a
József u. sarkon, 5. Királyhágó
u. és a Rákóczi út sarkon.
II. Mederlapozás:
Az idén összesen három hos�szabb és két rövid csapadékvíz
elvezető árok mederlapozásának munkálataira van szükség.
1. Tábor u. elején, 2. Rákóczi
út és Kálmán u. sarok, a Rákóczi úti oldalon 3. Rákóczi út és
Kálmán u. sarok, a Kálmán u.
páratlan számozású oldalán 4.
Rákóczi út és Kálmán u. sarok,
a Kálmán u. páros számozású
oldalán 2 rövidebb árok.
III. Szikkasztó kutak kiépítése (3 db.):

előtti „K” szegélyek kiépítésére. Jelenleg hárman már jelezték igényüket.
1. Rákóczi út 3. sz. előtt a szegély építés befejezése 2. Rákóczi út 5. 3. Rákóczi út 46.
V. Csapadékvíz elvezetés
megoldása:
A József u. 2–4–6. előtt 2012ben megtörtént a „K” szegélyépítése, de az előzőek ellenére esőzéskor az úttesten tócsák keletkeznek az ingatlanok
előtt. A garanciális munkálatok
helyreállítása szükségeltetik a
nyár folyamán.
VI. Járdaépítési hozzájárulás:
Előre várhatóan 6-8 ingatlan
előtt lesz szükség a cement és
a sóder kiszállítására, azoknak
a lakóknak, akik az idei évben
szeretnék a járdát megépíteni
ingatlanjuk előtt.
Felhívom szíves figyelmüket
a körzet lakóinak, hogy aki a
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2013-as évben ingatlanja előtt
járdát akar építeni, az hívjon fel
elérhetőségemen, hogy személyesen találkozhassunk! A helyszín megtekintése után intézkedem, hogy az idei év folyamán megkaphassa a szükséges
cement és sóder mennyiségét,
a járda kialakításához.
VII. A Kossuth L. u. rekonstrukciójával kapcsolatban folyamatosan kérem az osztály intézkedését a Magyar Közút Zrt. felé.
A Kossuth L. u. rekonstrukcióját
(2010 őszén kértem első alkalommal), mely alatt a megfelelő
csapadékvíz elvezetést, újabb rácsos víznyelők kiépítését, a már
megsüllyedt és beszakadt rácsos víznyelők helyreállítását –
Kossuth L. u. 18. és 22. sz. előtt
–, valamint a kátyúk, repedések
és az aszfalt minősége végett az
utca szőnyegezését értem.
Az SZTK-ban nap mint nap
számtalan idős ember megfordul a gyógyulás reményében, akiknek többsége gyalogosan, valamint a helyi járatok
használatával közelíti meg az
intézetet. A télies és csapadékos időjárás, ill. a nyári hőség,
a napsugár káros hatása elől
is menedéket nyújtana a buszra várakozók számára a fedett
megállók mielőbbi kialakítása.
A fejlesztések leadását követően a Szakorvosi Rendelő Intézet előtt, a Fő út mindkét oldalán található buszmegállóban
padok kihelyezését kértem,
valamint fedett buszmegállók
építését, mely hiányosságra az
egyik Thököly u.-i hölgy hívta
fel a figyelmet.
Több folyamatban lévő ügyben érdeklődtem az intézkedések eredménye felől, melyekről
a cikk terjedelme végett csak a
következő hónapban tájékoztatom Önöket.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Lakótársaim!

Amint beköszönt a tavasz,
idén is szeretném, ha körzetünkben minél több fejlesztést tudnánk véghezvinni közösen. Amíg
a jó időre várunk, szeretném ös�szegyűjteni azokat az ötleteket,
amivel lakókörnyezetünk a tavalyi évhez hasonlóan tovább épülne, szépülne.
Fogadó órám időpontjáról a
következő lapszámban tájékoztatom Önöket, de addig is kérem,
hogy emailen vagy postai úton
juttassák el hozzám észrevételeiket.
Többen jelezték, hogy szívesen részt vennének a járdaépítési programban, melynek keretében az önkormányzat biztosítja
az alapanyagot, a munkálatokat
pedig az ott élők végzik illetve végeztetik el. Ennek a mértéke függ
a hamarosan kialakuló költségvetéstől. Kérem, ez iránti igényüket
mihamarabb jelezzék nekem az
alábbi elérhetőségeimen.
Több lakótársam jelezte, hogy
több út - főként a Bajcsy-Zsilinszky út - a téli fagyoknak köszönhetően szinte járhatatlanná vált
a kátyúktól. Tájékoztatom a kedves lakókat, hogy az út a Magyar
Közútkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében van, így a javítási munkálatokban nem az önkormányzat
az illetékes. Kértem a Városüzemeltetési és Beruházási osztályt,
hogy jelezzék az utak állapotát a
közútkezelő felé. Mihamarabbi javítási munkálatokat remélünk.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Véglegesült az új helyi buszmenetrend
A Dunakeszi-alsóról érkező reggeli két járat a Táncsics utcai kitérőt követően nem megy vissza a Vasúthoz, hanem közvetlenül
megy Kossuth utca, ill. Fóti
út felé. Ennek megfelelően
módosultak néhány perccel az említett járatokat közvetlenül követő viszonylatok
menetrendjei is.
Amint arról a helyi elektronikus és nyomtatott sajtóban beszámoltunk, a 2013.
január 2-án életbe lépett
új menetrend első két hetét teszt időszaknak szántuk. A lakossági visszajelzések alapján néhány ponton
módosítottunk, ezzel, január 21-től kialakult a végleges
menetrend. A módosítások
lényege a következő:
Alagligeten több járatnál
változott meg a végállomás,
aminek eredményeként délelőtt két egymást követő járat megy temetői fordulóval.
Mindkettő fél-fél órás kinn
tartózkodást tesz lehetővé,
ill. aki az elsővel megy ki, és
a másikkal jön vissza, az két
órát tölthet ott. Az alagi temető tehát a dunakeszi körjáratok útvonaláról, leszállás
nélkül, közvetlenül, oda-vissza elérhetővé vált. A reggeli órákban és délután viszont
minden alagligeti járat a Repülőtér felé fog járni, figyelembe véve a lakóparki munkába járók igényeit. A délutáni járatok vasútállomási
indulási időpontját 3 perccel későbbre, óra 10 ill. 40re tettük, így nagyobb esély
van arra, hogy a későn beérkező vonatról leszállók elérjék a buszt. Kértem a Szolgáltatót, hogy erre az indulási időpontra is tegyenek
rá néhány perc türelmi időt,
amennyiben sokat késik a
vonat.

Kora délután két járat (egy
alagligeti és egy körjárat)
sorrendjét
megcseréltük.
Eszerint a 12:48-kor Alagliget
felől a Nagyállomáshoz érkező járat nem helyi körjáratként (jobb körként) folytatja
az útját, hanem ismét Repülőtéri úti járatként 13.07-es
indulással. Az eddigi 12:50es körjárat pedig 14:00 órakor indul, aminek nagy előnye, hogy össze tudja szedni az iskolásokat, valamint a
kora délutánig dolgozókat,
ugyanakkor a Nagyállomás
érintésével közvetlenül haza
tudja vinni az Dunakeszi-alsón lakókat. Itt hívom fel a
figyelmet arra, hogy 10:00
és 15:00 között négy Auchan
járat is az utazók rendelkezésére áll, amely a helyi körjárat (jobb kör) útvonalával
hasonló útvonalon halad, de
ellenkező irányban (bal kör).
Fotó: MTI

Szintén Dunakeszi-alsót
érinti, hogy a délutáni másik iskolás járatot is közvetlenül bekapcsoltuk a dunakeszi iskolákat érintő helyi
körjáratba. Emiatt a 16:37-es
körjárat indulási idejét előre hoztuk 16.12-re. Miután
ez a járat visszatért a Nagyállomásra, közvetlenül indul
tovább Dunakeszi-alsó felé
16:36 perckor.
Rengeteg kérés érkezett,
hogy hétvégén a Horányi
rév és az Alagi temető ös�szeköttetése megmaradjon.
Az üzemeletetés számszerű feltételeiről a Városháza
és a Szolgáltató megállapodott, ez alapján alakítottunk
ki egy új, a korábbinál hos�szabb útvonalon közlekedő, így több városrészt elérő
menetrendet. Az új, szombat délután közlekedő járat
a Horányi réven és az Alagi
Temetőn kívül kimegy Dunakeszi-alsóra is, továbbá érinti a Barátság úti lakótelepet,
valamint a Toldi-Dombliget
és Tóváros Lakóparkok mellett is elhalad.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Képviselői
beszámoló!

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

Ismét örömteli hírrel szolgálhatok, 14 állami ingatlan, köztük két körzetünket is érintő
állami földterület városi tulajdonba vételét kezdeményeztük a 2013. január 31-ei testületi ülésen. A Madách – Wass
Albert utcát határolt ingatlan,
melyen a tavalyi év folyamán
már fásítás kezdődött, illetve
a város északi határában található, már erdősített földterületek is a közeljövőben városi tulajdonba kerülhetnek.
Januárban beköszöntött az
igazi tél, februárban még további havazás is elérheti városunkat. Az utcákat 10-20 cm-es
hó is fedheti. A Közüzemi Kft.
tájékoztatása szerint, az utakat
éjjel és hajnali órákban tisztítják. A hideg tél, és az utak erős
igénybevétele miatt szükség
van a kátyúk megszüntetésére,
így a tavasz kezdetével, több
címen aszfaltozási munkálatok
elvégzését kértem.
Amennyiben Ön is fel kívánná, venni velem a kapcsolatot a
választókerületet érintő ügyekkel kapcsolatban ezt megteheti az alábbi elérhetőségeimen:
Tel: 06703688249
E-mail: botkag@gmail.com
Ha nem biztos, hogy az általam képviselt választókerületben lakik, megtekintheti az
Utcajegyzéket a honlapomon:
http://botkagabor.hu-n a választási körzet menüpontban.
Botka Gábor
5. számú választókörzet
képviselője
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A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
A 2013. év erős havazásokkal kezdődött, mely városszerte és a választókerület utcáin is megnehezítette a közlekedést. A Közüzemi Kft. dolgozói folyamatosan takarították az utakat, mégis sok

lakossági bejelentés érkezett, melyeket
továbbítottam a Kft. vezetőjének. Bauer
Márton heteken át járta Dunakeszi utcáit, s a látottak és a bejelentések alapján
azonnal intézkedett. Köszönjük az autósok és a gyalogosok nevében a lelkiismeretes munkát.
A fagyok következtében több út megrongálódott, a Kossuth utca—Széchenyi
utca kereszte-ződésében is több nagy
és mély kátyú keletkezett. Az útnak ez
a szakasza a Magyar Közút Nonprofit
Kft. tulajdona, várjuk a mielőbbi kijavításukat, mert ezek az úthibák növelik az

ezen a szakaszon egyébként is fokozott
balesetveszélyt.
A városi buszközlekedésben jelentős változásokat hozott a 2013. esztendő, mint arról már tájékoztatta az Önkormányzat a lakosságot. Az új járatok a
Széchenyi utcán is végigmennek, ami az
ott lakóknak már régi kívánsága volt. A
jelenlegi rendszerben több járat van, s a
város minden pontjára el lehet jutni velük. A Toldi-Dombliget lakóparkban élők
számára fontos lenne a Toldi utcánál két
új megálló létesítése, mely szerepel a további tervekben.
A Kolozsvár utca 33. földszintjén bezárt a pizzéria. Az ott lakók kezdetektől tiltakoztak a megnyitás ellen, mert
a késő estig nyitva tartó üzem zaja és a
markáns illatok, megzavarták a nyugalmukat. Az Önkormányzat is támogatta a
lakosok jogos igényét. Hosszas tárgyalások után végül is elérték, hogy a bérlők
felmondták a szerződést.
Több levelet kaptam az utóbbi időben
Tóvárosi lakosoktól, akik aggódnak a tó
állapota, sorsa miatt. Észrevételeik jogosak, mindent elkövetek a terület rendezése és karbantartása érdekében. A legutóbbi választáskor ugyan átkerült a Kismarton utcával a játszótér és a tó is a
10. számú választókerületbe, ennek ellenére egy kicsit sajátomnak érzem mindkettőt. Közösen teszünk meg minden lehetségest Erdész Zoltán képviselőtársammal a problémák megoldása érdekében.
A város új, reklámtáblákra vonatkozó
rendelete következtében a körzetben
egységes és esztétikus táblák kerültek
kihelyezésre. Jól láthatók, jól olvashatók,
egyértelműek, mindenekelőtt beleillenek a városképbe.
Új színfolttal gazdagodott a választókerület élelmiszer-kínálata. A Kolozsvár
utca 31/b. földszintjén francia pékség
nyílt. Egészséges, változatos a kenyér és
pékáru kínálata. Érdemes felkeresni, s
megkóstolni a termékeit.
Köszönöm bizalmukat és a segítő
szándékú telefonokat, leveleket.
Bocsák Istvánné
9. számú
választókörzet képviselője
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Tisztelt Dunakesziek!
Tisztelt Révdűlőiek!
Kérem engedjék meg, hogy néhány mondatban
ismertessem Önökkel az elmúlt hónap lakóhelyünket érintő eseményeit, eredményeit.
- Nagyon sokan jelezték felém, hogy nehezen tudják megoldani kijutásukat körzetünkből a temetőhöz, hiányzik az ingyenes buszjárat a horányi rév
és a temető között. Dr. Thoma Csaba képviselő úrral történt megbeszélésünk eredményeként szombatonként két járat fog indulni a révtől a temetőhöz.
Indulási időpont: 14:10 és 16:10. A buszok a következő útvonalon közlekednek: Horányi rév – Sportpálya
– Liget utca – Templom – Benzinkút – Barátság u. 9.
– Barátság u. 39. – Nap u. Tájékoztatom Önöket, hogy
hétköznap a legkönnyebben a mogyoródi buszjárattal tudnak a temetőhöz kijutni. E járatok a gyártelepi megállótól indulnak 6:07, 6:32, 8:37, 13:17, 14:22,
15:22, 16:32 és 17:32 időpontokban. A temetőhöz a
legtöbb buszjárat a Fóti u. 2. szám előtti evangélikus
templomtól közlekedik. A menetrendről pontos tájékoztatást kaphatnak többek között a www.dunakeszi.hu weboldalon.
- Állattartás ügyében szintén sokan érdeklődtek nálam, ezzel kapcsolatban az alábbiakat közlöm. 2012. október 1-jén lépett hatályba az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5. §-a, amely szerint „mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható”. Ennek értelmében a képviselőtestületnek az állatok tartásáról szóló 19/2010. (V.27.) önkormányzati rendeletéből hatályon kívül kellett
helyeznie a haszonállatok tartására vonatkozó korlátozó, tiltó rendelkezéseket, ideértve az állattartási
övezetekre, illetve a tartható állatok számára vonatkozó előírásokat.
- A tél több szakaszon okozott károsodást az úttestekben. A keletkezett kátyúkat a Közüzemi Kft.
munkatársai hidegaszfalttal ideiglenesen betömték, melyeket tavasszal fognak végleges aszfaltrétegre cserélni.
- Felhívom a gépkocsival közlekedők figyelmét,
hogy a Diófa utca 27. szám előtti csatornafedél balesetveszélyessé vált. A körülményről tájékoztattam
az illetékeseket. Felhívom továbbá a figyelmüket
arra, hogy ez az utca egyirányú, lakó pihenő övezet
táblával van ellátva melyre a kresz 20 km/h maximális sebességet engedélyez, valamint kerékpárosok
szembe is jöhetnek a forgalommal.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tették.
(tel.: 70-337-1604, e-mail: vincze.geza56@gmail.
com).
Vincze Géza
1. számú választókörzet
képviselője

Időközi önkormányzati képviselő választás
lesz a 7. számú választókörzetben
Mint arról januári lapszámunkban beszámoltunk,
Dunakeszi Város 7. számú egyéni választókerületének
önkormányzati képviselője, Fodor Sándorné elhunyt,
megbízatása 2012. december 22. napján megszűnt.

D

unakeszi Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdésének j) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Dunakeszi Város 7. számú
egyéni
választókerületében
2013. március 24. napjára időközi önkormányzati képviselő
választást tűz ki.
Az időközi választást az ok
felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított 4 hó-

napon belülre kell kitűzni. A
választást legkésőbb a szavazást megelőző 60 nappal úgy
kell kitűzni, hogy a szavazás
napja ne essen nemzeti ünnepre, vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző, vagy követő napra
A választási kampány 2013.
március 24-én 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2013. március 24-én 00.00 órától 19.00
óráig tilos.
A kampányidőszakban a médiaszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetőleg a jelöltek számá-

ra azonos feltételekkel tehetnek
közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt,
értékelő magyarázatot fűzni tilos. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhe-

lyezték, legkésőbb 2013. április
23-ig köteles eltávolítani – olvasható Dunakeszi Város Helyi Választási Bizottsága elnöke, dr. Borszéki Péter közleményében.

Leendő képviselőjelöltek és jelölőik figyelmébe ajánljuk

A

fentiekben idézett Választási Törvény szellemében a Dunakeszi Polgár Szerkesztősége valamennyi
képviselőjelölt számára azonos
feltételekkel biztosítja a bemutatkozás és a fizetett politikai
hirdetés közlését.
Valamennyi hivatalos képviselőjelölt számára – aki rendelkezik a szükséges ajánlószelvén�-

FELHÍVÁS
nyel, a választási bizottság felvette a jelöltek névsorába - egyszeri
alkalommal díjmentesen közöljük a bemutatkozását tartalmazó 600 karakter – szóközökkel
– mennyiségű írást és egy portré képet.

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

A fizetett politikai hirdetés
méretét a megrendelő dönti el.
Mivel
Szerkesztőségünk
számára nem ismert, hogy a
Dunakeszi-Alsót és vasúti Nagyállomás környezetét magába
foglaló 7. számú választókörzet-

ben kik kívánnak ringbe szállni
pártok, civil szervezetek színeiben, vagy független jelöltként az
önkormányzati képviselő mandátumért, ezért e lap hasábjain
tesszük közzé felhívásunkat.
A Dunakeszi Polgár 2013.
márciusban megjelenő számának lapzártája 2013. március 8.
A szerk.

Az önkormányzatnál marad
a járóbeteg-szakellátás

2

013. május 1-jétől a járóbeteg-szakellátási feladatokat az állam veszi át, kivéve,
ha a helyi önkormányzat úgy
dönt, hogy továbbra is megtartja az általa ellátott járóbeteg-szakellátási feladatokat és
ezáltal az ezeket végző intézeteket. Ide tartozik a Szakorvosi Rendelőintézet, a Bőr- és
Nemibeteg Gondozó Intézet,
a Pszichiátriai Gondozó Intézet, és a Tüdőgondozó Intézet.

Ezen egészségügyi intézetek
évtizedek óta szolgálják a város és a környező települések
egészségügyi járóbeteg-szakellátását. Dunakeszi Város
Önkormányzatának Képviselő-testület ezért úgy döntött,
hogy az intézmények fejlesztése és az egészségügyi ellátás színvonalának növelése érdekében ezen feladatok ellátása továbbra is a város kezében
maradjon.
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Változások az építési szabályokban
2013. január 1-jétől az építési jogszabályok jelentősen változnak országos és helyi szinten is. Hierarchikus rendben
haladva, az építési törvény (1997. évi LXXVIII tv.) sokakat érintő módosítása, hogy felhatalmazást adott az Önkormányzatnak úgynevezett „Településképi véleményezési eljárás” megalkotására, ami lehetőséget nyújt az egyedi
építési ügyekben a városképi szempontok érvényre juttatására, továbbá a „Településképi kötelezési eljárás” lefolytatására, ami a városképet rontó épületekkel, építményekkel szembeni eljárásra ad módot.

A

kormányrendeletek változása (312/2012.(XI.08.); 314/2012.
(XI.08.); 253/1997.(XII.20.)) új építésügyi eljárási rendet hozott, teljes egészében digitális alapokra helyezve az építési hatóság munkáját.
Az építési munkákat engedélyhez kötött és engedély nélkül végezhető tevékenységekre osztotta, a bontási- és használatbavételi
engedélyköteles tevékenységek szabályozása is módosult.
Január elsejétől hatályba lépett „a településképi véleményezési és
településképi bejelentési eljárás szabályairól” szóló önkormányzati rendelet (61/2012.(XII.13.). Az eljárást az építési engedélyezést
megelőzően kötelezően le kell folytatni. Az eljárást a Polgármester folytatja le a Főépítész szakmai véleménye alapján és a településképi szempontok érvényre juttatása a fő feladata. Az engedély
nélkül végezhető építési tevékenységek egy részét szintén véleményeztetni kell településképi szempontból, az eljárás alá vont tevékenységek körét a jogszabály tartalmazza.
Érdemes minden építési tevékenység előtt érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban, mivel a fenti eljárás elmulasztása esetén az
építési engedély nem adható ki, viszont az engedélyhez nem kötött, de véleményezés-köteles tevékenységek megkezdése már szabálytalan építési munkának minősül.
2013.01.19-től hatályba lép a város módosított Helyi Építési Szabályzata, ami egységes szerkezetbe foglalja a korábbi rendezési
terveket. A korábban külön szabályozott területek, mint településrészek részben megtartják speciális előírásaikat, azonban a településünk nagy részén általános beépítési szabályok lépnek élet-

be. Fontos változás, hogy sok helyen az ingatlan mérete határozza meg a rajta elhelyezhető rendeltetési egységek számát. A jogszabály szerkesztés előírásai miatt a fő építési paramétereket és a
speciális előírásokat tartalmazó táblázatokat a rendelet mellékletébe kellett tenni.
Amennyiben valaki az ingatlana beépítését kívánja megtudni, a
térképen azonosítani kell az ingatlant és az építési övezetét, illetve
ellenőrizni kell, hogy a keresett telek beleesik-e valamely településrészi lehatárolásba. Ezek után a mellékletekben a fő paraméterek és a speciális előírások könnyen megtalálhatók, míg a beépítés
általános feltételei (előkertek, beépítési mód meghatározása, kerítésekre vonatkozó előírások, egyéb korlátozások, stb.) a rendelet
törzsszövegében találhatóak.
A rendelet teljes terjedelemben, mellékletekkel és térképekkel
együtt a www.dunakeszi.hu honlapon megtalálható. Akinek további kérdése merül fel, a Polgármesteri Hivatalban szakszerű segítségre számíthat.
Tisztelettel:
Passa Gábor
		
főépítész

Az önkormányzat célja
a rendezett városkép kialakítása
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Közös célok, segítő szándékok
Az önkormányzati intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán kerestük meg Eich Lászlót a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerületének igazgatóját, hogy mondja el tapasztalatait az elmúlt időszakról.

„Rendkívül nagy és szerteágazó munkát
végeztünk el az elmúlt néhány hónapban”
– kezdte mondandóját az oktatási szakember. „Megtörtént az önkormányzati intézmények állami fenntartásba vétele, a tankerületek székhelyein kialakításra kerültek a tankerületi irodák, és felálltak azok

a szakmai stábok, akik az átvett intézmények tekintetében ellátják a fenntartói, irányítói feladatokat.”
A történet a Klebelsberg Intézményfenntartó központ (KLIK) felállításával
kezdődött még 2012 nyarán, majd a pályázat útján kiválasztott tankerületi igazgatók
munkába állásával folytatódott az ősz folyamán. Minden tankerületben 2012. december 15-ig került sor azoknak a megállapodásoknak a megkötésére, amelyek
a köznevelési intézmények átadás-átvételének folyamatát, valamint a fenntartás és
működtetés kérdéseit határozták meg.
„Nagy örömömre szolgált, hogy már a
megállapodások előkészítése során kitűnő
munkakapcsolat alakult ki a tankerület településeinek vezetőivel és az intézmények
igazgatóival. Mindannyian nagy-nagy
odafigyeléssel és a gondos gazda felelősségével dolgoztak azon, hogy a fenntartóváltás a lehető legjobban menjen végbe.” –
foglalta össze személyes benyomásait.
Az igazgató úr további beszámolójából
megtudhattuk, hogy a Dunakeszi Tankerület jellegzetessége, hogy Csomád kivételével nagy lélekszámú települések - Dunakeszi, Fót, Göd - tartoznak illetékességi
körébe, ahol az önkormányzatok többségében vállalták az intézmények működ-

Állami tulajdonú ingatlanok
önkormányzati tulajdonba vétele
2012-ben két, városunk számára kiemelt jelentőségű
ingatlant - a volt MÁV sportpályát, illetve a Toldi utcánál lévő ,,DMRV területet" Dunakeszi Város Önkormányzata a Magyar Államtól ingyenes önkormányzati tulajdonba vette.

A

város mindkét ingatlant
birtokba vette, a sportpályán megindultak a fontos, évek
óta várt fejlesztések, a DMRV
területen pedig egy minden
korosztály igényeit kiszolgáló
szabadidőpark kerül kialakításra. A pozitív tapasztalatok alapján a testület indokoltnak látta
kezdeményezni egyéb ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba vételét is. A testületi döntést hosszas elemzés előzte meg. A Polgármesteri Hivatal az összes állami tulajdonú
ingatlan listáját lekérte a nem-

zeti vagyonkezelőtől, amelynek
célja az volt, hogy azon területek tulajdonba vételét kezdeményezze, amelyek a lakosság
szolgálatában állnak. A tizennégy állami tulajdonú terület
közül a város igényt tart többek között a Madách utcánál
található területre, amelyet az
Önkormányzat zöldfelületként
hasznosítana, a Duna sor mentén található területekre, a Lányi Ferenc parkra és játszótérre, a VOKE Művelődési Házra
és a MÁV területén lévő orvosi rendelőre.

tetését. Így összességében a tankerület tizenhárom intézményben lát el fenntartói
feladatokat, további két intézmény esetében pedig fenntartó és működtető is egyben. „Országosan a közepesen nagy tankerületek sorába tartozunk, hiszen tizenöt intézményünkben több mint nyolcszáz
pedagógus és nevelő-oktató munkát segítő
szakember dolgozik, a tanulólétszám pedig meghaladja a nyolcezret.”
„Jelenleg az intézmények helyzetének
felmérése, a vagyonhasználati és vagyonkezelői szerződések megkötése, az Európai Uniós projektek átvétele, illetve az új
struktúrában való működés beindítása a
legfontosabb feladatunk.” – fűzte hozzá a
tankerületi vezető, aki úgy látja, hogy nagyon jó szakmai színvonalon működő iskolákkal és pedagógiai szakszolgálatokkal
fog együtt dolgozni.
Végezetül szólt arról is, milyennek képzeli el a tankerület jövőjét: „Bízom abban,
hogy az intézmények közötti kapcsolatok fejlesztésével, a rendelkezésre álló humán erőforrások kiaknázásával, valamint
az önkormányzati és állami támogatások
segítségével további fejlődés, szakmai kínálatbővülés fog megvalósulni tankerületünkben.”
szfg

Pályázat a SZTK
és a Radnóti Miklós Gimnázium
energetikai fejlesztésére
A képviselő-testület úgy döntött, indul az Új Széchenyi Fejlesztési Terv keretében megjelent épületenergetikai fejlesztést
támogató pályázatán. A pályázatok elnyerésével megújulna az
épületek gépészete, kicserélnék a nyílászárókat, illetve teljes
hőszigetelés korszerűsítést végeznének el, amellyel jelentősen
csökkenne az intézmények fenntartási költsége. A beruházás
összege összesen 520 millió forint, amihez sikeres pályázat esetén akár 85 %-os támogatást is elnyerhet az önkormányzat.

Bevezetett közéleti újság
számlaképes
HIRDETÉSSZERVEZŐKET
keres.

Tel.:

+36 30 342 80 32
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Indul a IV. Dunakanyar Hangja
Tehetségkutató Énekverseny
– új helyszínen, új zsűrivel, új műsorvezetőkkel,
sztárvendégekkel és értékes nyereményekkel

A dunakeszi Part Cafe-ban tartották meg csütörtök délután a IV. Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekverseny sajtótájékoztatóját.

A

helyi és az országos
sajtó meghívott vendégei mellett jelen voltak
a rendezvény kiemelt támogatói,
a szervezők, a zsűri tagjai, valamint az előző évek nyertesei is.
A megjelenteket elsőként a tehetségkutató verseny ötletgazdája és főszervezője Wernke Ádám
köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy a VOKE-József Attila
Művelődési Központ, Dunakeszi
Önkormányzata, valamint a támogatók segítségével idén is meg
tudják szervezni az országos
népszerűségnek örvendő énekversenyt. Mint mondta: nagyon
sajnálja, hogy ott kellett hagyni
Vácot, hiszen szeretett szülővárosában – a Dunakanyar Szépe
választás és a motoros találkozó
mellett - az egyik legsikeresebb
rendezvényt sikerült megszerveznie az évek során, de a tavalyi
énekversenyre is már annyian
jöttek el, hogy nem fértek be az
ottani művelődési házba. Hozzátette: sajnos nem kapták meg
a várostól a várt támogatottságot sem a folytatáshoz, így többek között ezért is volt indokolt
az új helyszín keresése.
A rendezvény társszervezője
Loksa Levente szintén köszönetet mondott a támogatóknak –
akik közül jelen volt a főtámogató budapesti Városi Taxi, a dunakeszi Tulpi, a dunakeszi Auchan,
a váci PM Peugeot, valamint Dunakeszi önkormányzatának képviselői. Loksa Levente továbbá
a zsűri tagjainak is megköszönte, hogy elfogadták felkérésüket
és bízik abban, hogy idén is egy
kiváló programsorozatot sikerül
megvalósítani.
A művelődési központ igazgatója, Palásti Béla szintén örömét
fejezte ki, hogy a méltán népszerű énekversenyt ebben az évben
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Dunakeszin rendezik meg. Mint
mondta: nagy érvágás lehet Vácnak, hogy egy ilyen színvonalas,
nagy tömegeket vonzó, országos
hírű rendezvényt nem ott tartanak meg. Az igazgató hozzátette:

len női tagja immáron harmadszor lehet az ítészek között. Mariann a verseny alatt – mint fogalmazott -, ezúttal is a versenyzők „tyúkanyója” lesz, aki
amellett, hogy keményen bírálni

mindenben segíteni fogja a szervezők munkáját, és mindent meg
fog tenni annak érdekében, hogy
a Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekverseny látogatói és
versenyzői is egyaránt jól érezzék magukat a VOKE-József Attila Művelődési Központban.
A zsűri tagjai közül Várkonyi
Attila (DJ Dominique) elnök kiemelte: ez a verseny igazán alkalmas arra, hogy valaki megmutathassa tehetségét és őszinte,
építő kritikákkal, tanácsokkal
gazdagodva induljon el az énekesi/előadói pályán.
Szabó Mariann, a zsűri egyet-

fog, mint zenei koordinátor is segíti majd az énekeseket.
A zsűri harmadik tagja az Első
Emelet zenekar népszerű és közkedvelt énekese lesz. Patkó Béla
Kiki szintén nagy örömmel vállalta a feladatot, hiszen barátjával, Várkonyi Attilával közösen
zsűrizhet. Mint mondta: külön
öröm számára, hogy ebben az
évben először saját szerzeményű
dalokkal is jelentkezhetnek az
énekesek a versenyre, így olyan
tehetségekre is bukkanhatnak,
akik talán a jövő dalszövegírói
lehetnek. A Dunakeszi Programiroda vezetője, Csoma At-

tila elmondta: a rendezvénynek
köszönhetően az ország számos
pontjáról érkeznek Dunakeszire, ezért nem volt kérdéses, hogy
a város vezetése támogatja a rendezvény megvalósulását, ráadásul egy ilyen színvonalú esemény
Dunakeszi imázsát is növeli.
A sajtótájékoztatón jelen voltak az elmúlt évek nyertesei is,
így 2010 Dunakanyar Hangja
Polgár László, 2011 Dunakanyar
Hangja Kováts Veronika, valamint a tavalyi év győztese 2012
Dunakanyar Hangja Szabó Bence is. Az énekesek mindegyike
elmondta: nagyon nagy élmény
volt számukra ez a verseny. Sokat tanultak, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek, számos ismeretségre tettek szert és életre szóló
barátságok is születtek közöttük
a verseny során.
A sajtóesemény végén a rendezvény támogatói is arról nyilatkoztak, hogy örömmel segítik a rendezvény megvalósulását és izgatottan várják a verseny
kezdetét.
A Döntő-Finálé 2013. március
23-án, szombaton kerül megrendezésre, ahol sztárfellépők mellett a műsorvezetők Gyurcsik
Tibi és Gyombolai Kinga lesznek.
Az eseményen a szervezők a Magyar Speciális Olimpia Szövetség
számára gyűjtenek majd adományokat. A belépőjegyek árából a
fogyatékossággal élő gyermekek
sportolását támogatják.
A IV. Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekversenyre a
www.dunakanyarhangja.hu oldalon lehet jelentkezni, 2013.
február 25-ig. Az érdeklődők bővebb információt szintén a verseny honlapján találhatnak, illetve a facebook-on.
Rozina Tímea
Fotó: Loksa Teréz

„Azért vagyunk a világon,

hogy valahol otthon legyünk benne.”
(Tamási Áron)

Dunakeszi a „Dunakanyar kapuja" – szokták mondani. Dunakeszi „elővárosa”, Dunakeszi alsó és környezete, melyre az idősebbek még Alagként gondolnak, az utóbbi évtizedekben sokak szívét rabul ejtette, így bizakodva és
szívében reménységgel számos család választotta leendő otthonául. Hogy valahol otthon legyen ebben a kicsi
országban, ebben a nagy világban. „Gyökeret engedni itt”– fogalmazódott meg sokunkban.

A

z alsón élőknek a közlekedési helyzet javítása, a közbiztonság növelése és helyi közösségi programok szervezése régóta közös célja. 2012. október 5.én Dióssi Csaba polgármester úr
meghívásával Lakossági Fórumot
szerveztünk. A felvetett sarkalatos kérdések, a velük kapcsolatosan felmerült problémák és igények mentén elindult közös tovább gondolkodás eredményeként
pedig 2013. január 7.-én 14 lelkes
itt lakó megalapította a Dunakeszi Alsóért Egyesületet, mely politikailag függetlenül, 7 elnökségi
taggal és számos tettre kész támo-

gatóval kezdte meg működését.
Az Egyesület legfőbbcélja kapcsolatot teremteni az alsón élő
és tevékenykedő lakosok között,
hogy alapvető kulturális, szabadidős és egyéb igényeiket szem
előtt tartva segítsen ápolni a közös értékeket, egyúttal szociális
hálót is képezve, melynek alkotói képesek és hajlandók tagjaikat
mindenbensegíteni, továbbá Dunakeszi alsó és közvetlen környéke természeti és épített öröksége,
környezete megóvásának elősegítse, egy kellemes, élhető és biztonságos közeg megteremtése a közösségi érdekek megvalósításával,

hogy a környezetet komfortosabbá, biztonságosabbá, az életet pedig tartalmasabbá téve minden itt
élő korosztály számára Alsó valódi otthonná válhasson.
Az Egyesület küldetése részének
tekinti a kulturális tevékenységek,
sport-, szabadidős és hobbi-, valamint oktatási, környezetvédelmi, településfejlesztési tevékenységek felkarolását és előmozdítását, s nem utolsó sorban szociális
tevékenységek segítését, szervezését, támogatását, bízva az Önkormányzattal és a mindenkori Városvezetéssel való jó és gyümölcsöző együttműködésben.

A további tervekről, eredményekről, felmerülő kérdésekről
minden itt élő és érdeklődő kön�nyedén informálódhat a régóta jól
működő levelezési listáról (melyre a dunakeszialso2120@gmail.
com címre írt levéllel lehet föliratkozni), illetve a legnépszerűbb közösségi portálon is elérhető az alsói közösség profilja (https://www.
facebook.com/dunakeszialso),
valamint az Egyesület oldala
(https://www.facebook.com/
Dunakeszialsoertegyesulet).
Horogszegi-Horváth Erika
(Alapító tag)

Zöld futár vitte a levelet 25 évvel
ezelőtt a vasfüggönyön túlról

A

válasz és a segítség megérkezett, és a mű első kötete
már 1990 elején meg is jelent. A kötet két kiadást és kilenc
utánnyomást ért meg. Ez a tanulmánykötet volt a kommunizmus
bukása után az első nem szocialista történelemszemléletű a Magyar
Királyság rendi európai uniókban
való részvételét feldolgozó tanulmánykötet.
Ezek után meghatódottan lépte át Jámbor János az Európai Parlament kapuját, ahova Dr. Morvai
Krisztina európai parlamenti képviselő meghívására látogatott oda
egy önkéntes nemzeti jogvédőkből álló delegáció tagjaként, mint
az Eudoxia 20 Alapítvány alapító
ügyvezető titkára többek között
alapító társának, Bágyi Anikónak
társaságában.
2013. január 25-én az Európai
Parlament épületébe történt megérkezésük után a nemzetek összetartozását megjelenítő óriási szoborkompozíció előtt gyülekeztek a
küldöttség tagjai.
A képviselő asszony a küldöttséget az Európai Parlament aulájá-

ban fogadta a tagországokat megjelenítő zászlósor előtt. Itt adta át
Jámbor János a 25 éve a vasfüggönyön túlról irt levelének másolatát, illetve az azt követő levélváltás dokumentumait, amelyek arról
tanúskodtak, hogy a diktatúra idején is volt már az akkori magyar
ellenzék egyes tagjainak kapcsolata az Európai Unió parlamentjével.
A képviselő asszonnyal és több
nemzeti jogvédővel az alapítvány
ismeretsége már régi, amellett,
hogy az alapítvány évekkel ezelőtt
kapcsolatot kezdeményezett más
európai uniós képviselőkkel, többek közt Gál Kingával is, aki ma
már más funkciói mellett az Európai Parlament Állampolgári Jogi,
Bel- és Igazságügyi Bizottságának
alelnöke.
A dunakesziek közül még a küldöttség tagja volt Cser Lajos és felesége, Cserné Fodor Rózsa, akiknek nagy szerepük volt mindeddig az elszakított nemzetrészekhez irányuló évenként ismétlődő
monitorozó körutak szervezésében. Ezek az utak során az elszakí-

tott magyarok alapvető emberi jogának, a nemzethez tartozás jogának vizsgálata volt a feladat.
A látogatás az Európai Parlamentben két célt szolgált, egyrészről az Európai Parlament működésének megismertetése a delegáció tagjaival, másrészt a képviselőasszony nemzeti jogvédelemmel
kapcsolatos munkájának bemutatása. Annak a képviselő asszonynak, aki maga is nemzeti jogvédő volt megválasztása előtt is, aki
az Európai Parlamentben is a magyarság össznemzeti képviseletére, és a magyar nemzethez tartozás alapvető emberi jogának érvényesítésére és védelmére vállalkozott.
Találkozott még a küldöttség az
Eudoxia 20 Alapítvány régi, még
Magyar Csodaszarvas Egyesület
korabeli harcostársával, Dr. Gaudi
Nagy Tamással, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat alapítójával, Európa
Tanács taggal. Vele össznemzeti
sorskérdésekről és azok az Európa Tanácsban lehetséges képviseletéről folyt a megbeszélés, kitérve Szerbia csatlakozásával kapcso-

latos, az ottani magyarságot érintő
aktuális kérdésekre.
Tájékoztatta a küldöttséget még
Czigány Imre, aki másfél évtizedet
töltött el az Európai Parlament apparátusában, az apparátus munkájáról, és a magyarok szempontjából fontos tanulságokat is megosztott velük.
A program egyik kiemelt fénypontja a delegáció által szervezett
zenei műsor volt, amit az Európai
Parlamenti látogatást követő fogadás előtt adtak a delegációhoz tartozó művészek,: a Madarak Együttes alapító vezetője Borhi Miklós
gitáros, Kónya István lantművész
és Dévai Nagy Kamilla előadóművész. Előadásukkal a magyar zeneirodalom különlegességei lettek
bemutatva Brüsszelben.
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Ünnepi programokkal készül a könyvtár

A

Dunakeszi MÁV Főműhely 1926-ban történő beindulásakor már gondoltak a munkások „szellemi táplálékára” is. A Magyarság Dal és
Önképző Egyesület a kulturális
rendezvények mellett egy könyvtár
kialakítását is célul tűzte ki. 1928ban, amikor a könyvállomány kb.
500 kötet lett, megkezdték a kölcsönzést is. Feltétlenül említésre méltó, hogy ez a kis könyvtár
nemcsak a vasutas dolgozók művelődését szolgálta, hanem a település lakossága is látogathatta. Az
alapítók biztosan büszkék lennének arra, hogy munkájuk nem volt
hiába való, a könyvtár 85 év elteltével is ugyanabban az épületben,
korszerű eszközökkel szolgálja a
város lakosságát a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtáraként.
Az idei Ünnepi Könyvhéten, jú-

2013 az évfordulók éve
A megszokottnál is gazdagabb program várja idén a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár látogatóit. A már ismert rendezvények mellett jubileumi eseményekre is sor kerül. Ezek közül
is kiemelkedik a Magyarság Dal és Önképző Egyesület által 85
évvel ezelőtt létrehozott könyvtár köszöntése. Különleges
eseménynek számít majd a 20. évébe lépő Irodalmi Szalon ünnepi rendezvénye, és 5. éve kerül megrendezésre a Sellei Zoltán
Versmondó Verseny is.
nius 8-án szombaton a József Attila Művelődési Központ szépen felújított belső udvarában megrendezendő könyvheti könyvudvar
keretében tervezzük megünnepelni a 85 éves, ma már 35.000 kötetet
számláló könyvtár születésnapját. Programjainkkal felidézzük a

rendezvényeknek- magunk sem
gondoltuk, hogy 20 éven keresztül
rendkívüli érdeklődés övezi majd,
és a város rangos kulturális eseményei közé tartozik. Természetesen ez volt a célunk, de nem tudhattuk előre, hogy 20 éven át sikerül majd a közönség érdeklődését

20-as, 30-as évek hangulatát, zenei, irodalmi csemegékkel és természetesen a könyvtár történetére utaló programokkal szolgálunk
majd. Ha sikerül támogatókat szereznünk, sor kerülhet a könyvtár
előterében egy hangulatos olvasó
sarok felavatására is.
Amikor 1993-ban első alkalommal megrendeztük az Irodalmi
Szalont, -ami abban az időben új
formája volt az addig megszokott

megtartani. Sikerült, és erre nagyon büszkék vagyunk. Természetesen köszönhetjük ezt neves irodalomtörténész házigazdánknak,
Tarján Tamásnak, aki a művészvilág és az irodalmi élet kiválóságait, a kortárs irodalom legjelentősebb alkotóit mutatta be a közönségnek. A születésnapi ünnepséget
novemberben, a Dunakeszi Művészeti Napok keretében szervezzük majd meg neves vendégekkel

Ajándékoztunk,
és ajándékot kaptunk

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

gyermekkönyvtáros
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és visszatekintő kiállítással, játékokkal.
Decemberben kerül megrendezésre 5. alkalommal a Sellei Zoltán Versmondó Verseny. A kiváló
előadóművész emlékét őrizzük ezzel a rendezvénnyel, ahol felnőttek
kapnak lehetőséget arra, hogy bizonyítsák elkötelezettségüket az
irodalom iránt, a versek szeretete
iránt, és versmondásukkal mások
figyelmét is felhívják erre. Idén
terveink szerint neves művészek is
részt vesznek majd a programban.
Természetesen további rendezvényeket is szeretettel ajánljuk látogatóink figyelmébe. Folytatjuk a közkedvelt Családi
mesedélelőttöket, folyamatos meseolvasás lesz a Magyar Népmese
Napján, népszerű gyermekkönyvek írói látogatnak majd el hozzánk. Az előtér-kiállításon tavas�szal Dr. Molnár György fotóit, ős�szel Vándor Gábor festményeit láthatják az érdeklődők. Az e
cikkben említett, és további programjainkról szívesen adunk felvilágosítást személyesen is, valamint
tájékozódhatnak a könyvtár honlapján: www.dkvk.hu.
Tisztelt Olvasók! Ünnepeljenek
velünk együtt, számítunk Önökre!
Csonka Mária igazgató

Szalagavató
a szalagavatók minden évben hagyományosan december elején kerülnek megrendezésre, azonban sok középiskolában januárban tartják ezt a jeles eseményt,
illetve több helyen februárban báloznak a végzős osztályok.

A

szalagavató bál nem
csak
az
amerikai
tinifilmekben megjelenő mozzanat, maga a szalagavatás szertartása hosszú múltra tekint vissza. A szalagavatók története a tizenkilencedik század első felére nyúlik
vissza. Valamikor 1830 táján,
Selmecbányán rendeztek elő-

ször úgynevezett „valétabált”.
A „valétálás” a latin „Valete!”
szóból ered, amelynek jelentése „Éljetek boldogul!”. „Valete!”
– szólt az útra bocsátó áldás az Alma Mater részéről. A
„valétálás” hagyománya ma is
fellelhető.
A szalagavató egy jó lehetőség arra, hogy valami emléke-

zeteset hozzon össze az osztály,
olyasmit, ami még jobban ös�szekovácsolja tagjait és amire jó lesz majd visszagondolni. Egy lehetőség, hogy a vizsgák és a komoly döntések előtt
még egyszer, utoljára jól érezzék magukat együtt. A szalagavató ünnepségek megszervezése nagyon sok felkészülést és

időt igényel, azonban mégis kicsit kikapcsolódhatnak a végzősök az érettségi vizsgák előtti
hajrában. Sok helyen a szalagtűzés hagyománya mellett osztály-, illetve évfolyamtáncokat
mutatnak be a végzősök.
Legindi Tímea
Fotó: Hohner
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Báli szezon
Nem telhet el úgy egy év, hogy ne lenne báli
szezon. Így volt ez idén is, amikor a dunakeszi
általános iskolák szokásukhoz híven megtartották éves jótékonysági báljukat.

V

ízkereszt után kezdődik és Húsvét előtt
negyven nappal ér véget a farsang, vagy ma használatos kifejezéssel: a báli szezon,
ami jó alkalmat ad arra, hogy
mulatsággal űzzük el a téli
depressziót. Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bibliai hagyomány szerint a pap ekkor szenteli meg a tömjént és a
vizet, melyet azután a kereszteléshez is használnak – innen
ered a nap neve is. Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot megelőző negyvenedik nap.
A hagyomány szerint a hamvazószerdát megelőző nap –
húshagyó kedd – a farsang
utolsó napja. A szokások és hiedelmek zömének szempontjából többnyire farsangvasárnap,
farsanghétfő és húshagyókedd
alkotja az igazi farsangot.
Az elmúlt évek során egyre több bált szerveznek országszerte, olyan nagy rá az igény.
Természetesen
Dunakeszin
idén is megrendezésre kerültek
a hagyományos iskolai, illetve
a gimnáziumi bál is. A báli divat évek óta keveset változott, a
férfiaknál a sötét öltöny a leg-

gyakoribb viselet. A nők még
mindig előnyben részesítik a
feketét, általában ezüst-, vagy
aranyszínű díszítéssel, kiegészítőkkel. Színesebb báli ruhák
is előfordulnak, a leggyakoribb
a bordó és a kék, kedvelt még
az ezüst- és aranyszínű is.
A farsangkor még több olyan
jeles nap van, amely köré legenda szövődött az évszázadok során, s amelyeket a néphagyomány máig őriz. Január 22. Vince napja termésjósló
nap, február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, február 3-a Balázs-napja, amikor
gyertyát szentelnek. A balázsolás egyébként vidéken még
ma is élő hagyomány. Március
12-e pedig Gergely-napja.
A farsangi időszak jeles napjain és hétvégéin az ország számos településén rendeznek farsangi mulatságokat, disznótorral egybekötött lakomákat,
így kedvünkre válogathatunk
a szórakozási lehetőségek közül, azonban bátran állíthatjuk, hogy hazánkban az egyik
legjellegzetesebb, évszázados
hagyományokat őrző farsangi
mulatság a mohácsi busójárás.
Legindi Tímea

A Házasság Hete 2013 - Dunakeszi
Február 10–17.

Vasárnap, 16 óra, Házasságkötő terem (Szent István u. 19.)
MEGNYITÓ Szabó József, egyházügyi tanácsnok
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS Az életre szóló házasság titka
Résztvevők: Bocsák Istvánné (családügyi tanácsnok), Burián
László és Lászlóné (Fokolár lelkiség), Dr. Gyombolai Márton és
Dr. Gyombolainé Kindler Edit (Házas Hétvége Mozgalom),
Iklódy Zoltán és Iklódy-Szathmáry Eszter (Nagycsaládosok Országos Egyesülete), Szőke Attila és Etelka (református
lelkigondozók).
Kedd, 18 óra, Evangélikus templom (Verseny u. 2.)
FILMVETÍTÉS John Schmidt: Az eskü
A vetítés végén a látottak megbeszélése.
Csütörtök, 18 óra, Református templom (Huba u. 7.)
ELŐADÁS Dr. Komlósi Piroska, KRE-BTK
A házasság válságai és kezelésük
(Az alkalom alatt kisgyermekek felügyelete megoldott.)
Péntek, 17 óra, Bárdos Lajos Ált. Isk. (Iskola sétány 18.)
ELŐADÁSOK A HÁZASSÁGRÓL
Kissné Viszket Mónika (ELTE-PPK):
Együtt a család – együtt a család? A családi rítusok ereje
Tóth-Varga Violetta (Itt és Most Lélekműhely, Dunakeszi):
Házasság a perinatális időszakban
Urbán Szabolcs (PPKE):
A gyermek és a család összehangolódása
AZ ELŐADÁSOK UTÁN MŰHELYBESZÉLGETÉS:
Mezei Sára - Szentléleki Kriszta- Merva Péter
(Nevelési Tanácsadó, Dunakeszi):
Párkapcsolati újjászületés - Megbocsátás
Kissné Viszket Mónika – Urbán Szabolcs:
A szerelemnek múlnia kell? Házasságunk fordulópontjai
Vasárnap, 16 óra, Házasságkötő terem (Szent István u. 19.)
ZÁRÓALKALOM
Süveges Gergő és Rudan Margit
Házasságunk műhelytitkai
Február 10-én és 17-én vasárnap, 15 órától 18 óráig,
Házasságkötő terem (Szent István u. 19.)
KIÁLLÍTÁS
Esküvő és házasság
Óvodás és kisiskolás gyermekek rajzai.
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„Még fontosak az emberi
kapcsolatok – ezt kell megőrizni”
Valamikor nagyon
régen, amikor a
nagyszülők Dunakeszire költöztek, még
akkor sem hitték a
család más tagjai,
hogy igazi otthonra
lelnek az akkori még
csendes kis településen. Amikor a szülők
sem voltak hajlandók
máshol elképzelni a
hétköznapjaikat és
hétvégéjüket, már
lehetett sejteni, a
család tényleg megtalálta az otthonát. És amikor Szentléleki
Kriszta a férjével együtt első gyermeküket várva visszatért
ide, már mindenki tudta: Dunakeszi tényleg az ő városuk.
Minden ideköti, a város nagyon sok
helyszínéhez személyes emlék köti.
Nagyszülei költöztek Dunakeszire
távoli szülőfalujukból, és az itt elkezdett új élet aztán végleg meghatározta a család későbbi sorsát.
„A szüleim is itt nőttek fel, mindketten orvosok, és egyszerűen imádták ezt az akkoriban még csendes,
igazi kisvárost. Én is itt töltöttem a
gyermekkoromat, és bizony már fiatalon is imádtam a Duna partjára
kijárni, ahol a kellemes és gyönyörű környezet a nehezebb pillanatokban is képes volt feltölteni” – elevenítette fel a kezdeteket Szentléleki
Kriszta.
A 33 éves kétgyermekes anyuka
ugyan középiskolába és egyetemre a
fővárosba járt, ám inkább az ingázást választotta, minthogy elhagyja otthonát. Aztán megismerkedett
a férjével, és bő négy évre beköltöztek a fővárosba.
„A férjemnek Budán volt lakása,
és amíg ott éltünk, elvégeztem az
ELTE pszichológia szakát. Amikor
családalapításra készültünk, mindketten kertes, nyugodt környezetre
vágytunk, közel a családhoz, rokonokhoz, barátokhoz, ezért úgy döntöttünk, visszaköltözünk Dunakeszire. Megvettünk és felújítottunk
egy régi házat, amely azóta is az otthonunk” – mesélte a jelenleg tízhónapos kisebbik gyermekével otthon lévő anyuka, aki második lánya születése előtt a helyi Nevelési
Tanácsadóban dolgozott pszichológusként. Munkája során családterapeutaként elsősorban házaspárokkal, egyéni terápiák keretében pedig serdülőkorúakkal és felnőttekkel foglalkozik.
Úgy érzi, ettől a várostól mindent megkap, ami a fővárosban hiányzott: emberi kapcsolatokat, ér-

deklődő, segítőkész odafigyelést; illetve kismamaként és kisgyermekes
anyukaként minden olyan szolgáltatást, ami miatt nem kell Budapestre beutaznia nap, mint nap.
„Itt úgy érzem, sok mindenkit
ismerek, beszélgethetek a zöldségessel, pékkel, vagy akár a könyvtárban, itt még fontosak az emberi
kapcsolatok, ezt kell megőrizni. A
rohamosan növekvő városban még
fontosabb, hogy megmaradjanak a
személyes kapcsolatok, ezek nélkül
nehéz lesz megőrizni a város otthon
jellegét. Számunkra nagyon fontos
volt, hogy a most négyéves Dorkát
felvették az újonnan nyílt Szent Erzsébet Óvodába, ahol magas színvonalon foglalkoznak a gyermekekkel. „Az ilyen értékteremtő fejlesztések, új intézmények megteremtésével fontosnak tartom, hogy
a város vezetése támogassa a családokat, - főleg itt, ahol napról napra nő a kisgyermekes családok száma – hiszen egy harmonikus családi rendszer alapja minden nagyobb,
jól működő közösségnek, így egy
városi közösségnek is.” – fogalmazott Kriszta.
A kétgyermekes anyuka természetesen a kritikáit sem hallgatta
el, úgy érzi, van még hova fejlődnie
Dunakeszinek.
„Egyrészt a hatalmas növekedés miatt a közúti közlekedés hagy
némi kívánnivalót maga után, de
ami még ennél is fontosabb, nagyon hiányzik egy igazi városközpont, ami kávézóival a szíve lehetne a településnek, ahol összejöhetnének egy kis beszélgetésre – jelentette ki Kriszta.
A család történetét ismerve, az
unokái vélhetően már az új városközpontban fognak fagylaltozni…
- molnár -

Otthont teremtettek,
otthonra leltek
Az emberekkel szemben mindig nyitott. Életre szóló igazságokat tanult nagymamájától, aki édesapja és nevelőanyja mellett
a legtöbbet foglalkozott vele és tizenegy testvérével. Ő főzött
rájuk, egyébiránt szakácsnő volt kilenc családnál. Számos
fogást eltanult tőle, talán az egyik legnehezebbet, rétestésztát ma is tud készíteni. S ha szép otthonában vendégeket fogad,
nemegyszer bemutatja "tudományát". S azt is megtanulta, hogy
a férfiember számára az egyik legfontosabb: tisztelni a nőt.
Persze Mayer Béla számára nem ez
volt az egyetlen gyermekkori útravaló. Édesapja gépészmérnök volt
s őt is mindig érdekelték a műszaki dolgok. Ez az érdeklődés a Rákóczi Ferenc Gimnáziumban erősödött végleges elhatározássá, s terelte őt első munkahelyére, a Távközlési Kutatóintézetbe, ahol az
első szputnyikokhoz a KGST leosztás alapján a földi irányító központ
és a mesterséges hold közötti kapcsolattartás technikai eszközeit fejlesztették. Később a Gamma nevű
céghez került, itt afrikai országokba gyártottak különböző katonai
berendezéseket. Sorkatonai szolgálata után a honvédség kötelékében
maradt személyügyi tiszti beosztásban, majd a XIV. kerületi hadkiegészítő parancsnokságon szolgált.
A nagy váltás 1982-ben következett, amikor leszerelését követően az ÉPFU vállalatnál megismerkedett a munkavédelemmel. Megkedvelte, sőt, meg is szerette ezt a
feladatkört s a cég megszűnésekor
új munkahelyén, a Dunakeszi Hűtőházban is ezen a területen helyezkedett el. S amikor munkahelye megszűnt, újabb váltásként az
Orvostovábbképző Intézet munkavédelmi felügyelője lett. Dolgozott
még a MÁV Kórházban, majd az
Egészségbiztosító Pénztártól ment
nyugdíjba a múlt évben.
Feleségével, Raffai Évával Budapest belvárosában laktak, de min-

dig tágasabb, levegősebb környezetre vágytak. Már akkor érdeklődéssel nézegették a dunakeszi lakókörnyezetet, amikor a Hűtőházban
dolgozott. Végül, hosszas keresgélés után, huszonkét évvel ezelőtt
Dunakeszi-Alsón vásároltak ingatlant, a régi házra viszont alapos átépítés várt. Tudták, hogy ez nagy
munka, de itt akartak otthont maguknak s ez az elhatározás feledtette a nehézségeket. Csupasz falak
között, matracon aludtak, lavórban
tisztálkodtak, de eközben lépésről lépésre haladva, elképzeléseiket fokozatosan megvalósítva, szép
otthont teremtettek. (Ennek folyamatát internetes honlapján közre is
adta). Tágabb értelemben otthonra leltek Dunakeszin is. Feleségével
együtt szerepet vállaltak és vállalnak a közéletben, tagjai voltak eddig is a választási bizottságoknak,
részt vettek a népszámlálásban, segítették a városi konzultációt, különböző városi rendezvények, fórumok állandó résztvevői, s véleményét a legkülönfélébb kérdésekről,
köztük hangsúlyosan a természet
védelméről és megóvásáról Mayer
Béla internetes blogbejegyzésein
is közreadja. Hitet tesz a magyar
nyelv védelméért, s azt vallja, hogy
az emberek boldogulásához az kell,
hogy hagyják őket boldogulni.
Katona M. István
A szerző felvétele
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, ismerőseit
"A kommunizmus emléknapja" alkalmából
idén 12. alkalommal átadásra kerülő

"Parma fidei - Hit pajzsa"
díjkiosztó ünnepségre

A 2013. év kitüntettje:

Dr. Brusznyai József atya
ny. esperes, volt dunakeszi plébános
A kitüntetést Mádl Dalma asszony adja át
február 23-án, szombaton de. 11 órakor Dunakeszin
a Szent Mihály Plébániatemplomban (Szent István út 40.)
Ünnepi beszédet mond:
Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke
Laudációt mond:
Prof. Dr. Borbelitz Pál atya
Közremüködik:
a Dunakeszi Servite Ökumenikus Kórus
dr. Gyombolainé Kindler Edit vezetésével
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. külön felajánlást tett.
A díj alapítói: Gyurkovics Tibor (+2008),
Dr. Horváth Béla volt országgyűlési képviselő
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Késő-Római Kikötőerőd Kiállítás
2120 Dunakeszi Duna sor 28.

www.dunakeszierod-fortlet.org
Várjuk érdeklődésüket!

Bejelentkezés: Hirschberg Attila 06 30 933 5436
Langmayer Katalin 06 70 503 1316
E-mail cím: langmayerk@gmail.com
Nyílt nap: Március 31., vasárnap, 10-től
Tárlatvezetés: 11-től

VOKE József Attila Művelődési Központ

2013. FEBRUÁr HAVI program
Február 12. kedd 14 óra
A Nyugdíjas Kiránduló Klub farsangi
mulatsága.
Február 16. szombat 19 óra
Uray György Színház:
Bolondtalanítás
Belépő: 1.000.-Ft
Február 20. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub
kirándulása:
Bp. Iparművészeti Múzeum: 110 éves
a Halasi csipke.
Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjtemény

Február 22-23. péntek-szombat
„Három generáció”
Országos konferencia és civil bál.
A Művelődési Központ és a Vasutas
Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetsége közös szervezése.
Február 24. vasárnap 11 óra
Mazsola és Tádé
Az Ametist Bábszínház előadása
Belépő: 1.500.-Ft
Február 27. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Élménybeszámoló vetítéssel:
„Peruban voltunk”
László Zoltán fotói.

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

A Dunakeszi Programiroda
februári programajánlata

Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán
Kézműves délután kicsiknek a Csoda Fenyves Családi Napköziben
Időpont: február 12. kedd 1618 óra
Farsangi kézműves foglalkozás
kismamáknak és bölcsődés, óvodás gyermekeiknek. A részvétel
ingyenes, csupán anyagköltséget (200-500 Ft) kell fizetni. A véges befogadóképesség miatt telefonon kell a foglalkozásra bejelentkezni (30/452-2136).
Helyszín: Csoda Fenyves Családi
Napközi, Fenyves u. 13.
Információ: Hankóné Ági (30/4522136) és info@csodafenyves.hu

Házasság hete – A házasság válságai és kezelésük

Schirilla György vasárnap
Dunakeszinél ússza át a Dunát!
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt február
10-én vásárnap 14 órára a Dunakeszi Révhez, ahol
Schirilla György, a „Nemzet Rozmárja” tesz kísérletet arra, hogy átússza a Dunát.

A

nem
mindennapi,
extrém sportteljesítménynek beillő mutatvány Dunakeszin eddig
még nem került bemutatásra, vélhetőleg nem akármilyen sportélményben lesz része a kilátogató közönségnek,
hiszen a Duna vize jelenleg
mindössze 1-2 fokos.
A kiváló sportembert várhatóan 14:30-kor viszi át egy
motorcsónak a túlsó oldalra,
aki onnan úszva – 15 óra kö-

rül - érkezik vissza a dunakeszi partra.
Az úszás előtt 14 órától bárki részt vehet a bemelegítésben is, azaz lehetőség van egy
közös futásra is a sportolóval
a Duna-parti sétányon.
Kocogjunk együtt tehát
Schirilla Gyurival és szorítsunk neki közösen úszása során! – hangzottak a Dunakeszi Programiroda vezetője, Csoma Attila hívogató
szavai.

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

Uray Görgy Színház – Hans
Sachs: Bolondtalanítás
Időpont: február 16. és 23.
szombat 19 óra
I. felvonás: Bolondtalanítás, Kel
a borjú, Ördögöt idéz a diák; II.
felvonás:Az ellopott kakas, A csikóval vemhes paraszt.
Belépő: 1.000 forint
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, Állomás sétány 17.
Információ: 27/543-225; www.
vokejamk.hu

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

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

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

2013 perc mozgás a Széchenyi István Általános Iskolában
Időpont: február 22. péntek –
23. szombat
Folyamatos sportolás 2013 percig a város iskolásainak és az érdeklődő felnőtteknek.
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola, Károlyi u. 23.
Információ: Ibrányi Márta, Szabó
Ferenc, Vágó Zoltán, 27/547-820

Nyílt nap leendő elsősöknek a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában
Időpont: február 28. csütörtök
– március 1. péntek
Nyílt nap, amely során a szülők bepillantást nyerhetnek a tanórákba
és az iskolai foglalkozásokba, valamint megismerkedhetnek a tanítókkal. A foglalkozásokra elektronikus felületen lehet jelentkezni
a www.dunakeszikorosi.hu honlapcímen.
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, Garas u. 26.
Információ: Kárpáti Zoltánné:
igazgato@dunakeszikorosi.hu
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A festőművész
elismerése
"A Keresztény Kulturális Akadémia az egyetemes keresztény gondolkodás magyarországi szervezete, amely mind
az anyaországi, mind a határon túli regionális csoportokkal képez egy kultúrát terjesztő hálózatot és kapcsolatokat
tart a többi keresztény értelmiségi mozgalmak között. Az
akadémia feladata az európai
ember, család és nemzeti közösség visszavezetése eredeti
szellemi forrásaihoz.
Az akadémia célja a keresztény szellemű nemzeti kultúrának, mint folyamatos, legfontosabb fenntartó erőnek
népszerűsítése, elsősorban a
ma élő, ezt szolgáló géniuszok
baráti összefogásával, valamint országos és határon kívüli magyar közösségek regionális bevonásával. E nemes küldetést több szervezeti egység
működtetésével törekszik beteljesíteni. Ezek között szerepel az Akadémiai rendes tagság, melybe erre kiérdemesült,
a nemzeti kultúra gyarapításáért, és/vagy nemzetközi szintű
népszerűsítéséért hosszú időn
keresztül tevékenykedő személyek kapnak meghívást." (x)
Az akadémia megtisztelő meghívását követően, a január 12-én rendezett befogadási ünnepségen – melyen az
idei Cornelius-díjak átadására került sor – felvették az
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akadémia rendes tagjai sorába a városunkban élő és alkotó Tuzson-Berczeli Péter festőművészt, a DunArt Képzőművészeti Egyesület tagját.
Székfoglalójában a művész
(akit lapunk 2012. októberi
számában bemutattunk) arról
beszélt, hogy életét, munkásságát a hit, a család és a művészet vezérli. Alkotó tevékenységét a "Visszatérő gondolat"
című festményén keresztül világította meg. Munkásságában
a dolgok mögötti tartalmat kutatja, az érdekli, hogy mi van
a látvány mögött. Festészetének eszközét a művészettörténetből ismert pentimentó jelenségben találta meg. Ennek
során a festő - rétegekből építkezve -, festi rá a már kész képére egy újabb impresszióját.

MASSZoRKÉPZÉS
indul Dunakeszin
FEBRUÁR közepén

Alapképzés: Frissítő svéd masszázs
Kiegészítő masszázsfajták:
Frissítő talpmasszás • Fogyasztó cellulit
• Tradicionális Thai • Aromaolajos •
Nyirokmasszázs

Részletfizetés
TRend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06
Érdeklődni: +36-20-9762-111

Az idők múlásával előtűnik az
eredeti alkotás, aminek okán
titokzatos látványban lehet részünk. Tuzson-Berczeli Péter
festményei is ezt a sejtelmességet tükrözik. Absztraktnak
tűnő formáit játékos szabadság
jellemzi, melynek továbbgondolására hív bennünket. Remélve, hogy ily módon a befogadó közönség is alkotó társává válik.
Pajor András atya, az akadémia alapítója ismertette a művész életrajzát, amiből a jelen
lévők megtudhatták többek
között, hogy 1966-ban Marosvásárhelyen született, 1989ben települt át Magyarországra, s 1991-től szabadfoglalkozású alkotóművész. Többek
között tagja a Képző- és Iparművészek Országos Szövetsé-

gének, számos művészeti díjjal ismerték el eddig is munkásságát. Több mint százötven országos és nemzetközi
meghívásos tárlaton volt jelen
és számos egyéni kiállítása is
volt már eddig. Művei jelentős
gyűjteményekben és magángyűjteményekben találhatók
európai országokban és hazánkban egyaránt.
"Közénk tartozása nagy örömöt jelent nekünk, reméljük,
hogy akadémiai szakmaisága
révén mi magunk is – elsősorban lelkileg – segíthetjük Önt
további művészi pályafutásában", fogalmazott az elnök.
(x) forrás: www.kkakademia.
hu
Katona M. István
A Szerző felvételei

Gyakornoki lehetőség
A Dunakeszi Programiroda

olyan andragógia, vagy kommunikáció szakon
tanuló hallgatók jelentkezését várja,
akik szívesen töltenék szakmai gyakorlatukat
a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklődni a programiroda@dunakeszi.hu
e-mail címen és
a 20/564-17-56-os telefonszámon lehet
Csoma Attilánál.

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

– Igaz! Egy széles körű, tíz éves
felmérésre alapozott tanulmány
- amely január utolsó napján jelent meg az European Journal of
Preventive Cardiology folyóiratban - a 35 év feletti népességet vizsgálta Finnország négy tájegységéből, kimutatta: a szingliség növeli
a szívinfarktusok kockázatát a nők
és férfiak körében egyaránt, tekintet nélkül az életkorukra.
A kutatók 1993-2002 között
15330 infarktusos esetet regisztráltak, melynek kicsit több mint fele
(7703) volt halálos kimenetelű az
infarktust követő 28 napon belül.
Ezek előfordulása a férfiak és nők
között szinte azonos volt, ugyanakkor azt is kimutatták, hogy ezek
az esetek 58-66%-al gyakrabban
fordultak elő nőtlen férfiak, és 60–
65%-al hajadon nők körében, mint

nős/férjezett kortársaik esetében,
különböző vizsgált korosztályok
esetében. A 28 napon belüli halálozási arány még ennél is szembetűnőbb volt: a nőtlen férfiak esetében
ez 60-168%-al, és a hajadon nők estében 71-175%-al volt magasabb,
mint a házasságban élő férfiak és
nők esetén. A számok azt mutatják, hogy a 28 napon belüli halálos
esetek aránya 26% a 35-64 éves házas férfiaknál, 42% azoknál, akik
korábban már voltak házasok és
51% azok között, akik még soha
nem nősültek meg.
A nők között ezek az adatok
20%, 32%, és 43% voltak. A szerzők szerint a szingliség vagy az
egyedül élés köztudottan növeli
az általános és a szív és érrendszeri betegségek halálozási rátáját és
ezen betegségek előfordulásának

gyakoriságát. Korábban is voltak
ilyen jellegű kutatások, azok azonban csak a férfiakat vizsgálták, és
nem tartalmaztak adatokat a nőkkel és az idősebb generációval kapcsolatban.
- Ezek szerint az egyedül élés
vagy a házasság hiánya együtt jár
a szívkoszorúér problémákra való
nagyobb hajlammal, és kifejezetten a halálos esetek nagyobb számával?
- Ezt mutatják a vizsgálatok. A
kutatók számos lehetséges indokot felsoroltak erre, például megállapították, hogy a házas emberek
jobban figyelnek az egészségükre, és magasabb társadalmi megbecsültséget, szociális támogatásokat élveznek, mint azok, akik egyedülállóak. Egészségesebbek, jobb a
közérzetük. Jobbak az esélyeik a

kórházba érés előtti időszakban a
korai beavatkozásnak köszönhetően. Feltételezhető, hogy az újjáélesztés, vagy a segítség hívása sokkal hamarabb és sokkal gyakrabban történik meg a házasok vagy
együtt élők körében, mondják a
szerzők. Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a túlélési, gyógyulási
esélyek nem magyarázhatók csak a
megfelelő kezelésre fordított idővel
vagy a hatékonyabb ellátáshoz való
hozzáféréssel. A társadalmi-demográfiai különbségek, amelyekre a tanulmány rávilágított, olyan,
a populáció szempontjából fontos
és lényeges egészségügyi problémát mutatnak, ami további kutatásokat igényel az okok feltárása tekintetében. Úgy tűnik, szívünk védelmére, az infarktus megelőzésre
is igaz: egyedül nem megy.

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

A kultúra
fellegvára: Kolozsvár

Románia
a magyar turisták egyik
legnépszerűbb úti célja

A rokoni kapcsolatok és Erdély
vonzereje is szerepet játszik abban, hogy egyre többen utaznak
Magyarországról Romániába,
állítja a Bukarestben megjelenő
Új Magyar Szó egyik tavalyi számában.
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012. első negyedévében közel 1,4 millió külföldi látogató érkezett Romániába. Az európai uniós tagállamokból érkezett turistáknak több mint egyharmada magyarországi volt. Újabban a
gazdasági helyzet "szorításának" is szerepe
van abban, hogy a turisták figyelme gyakrabban fordul e régió felé. A székelyföldi
turizmus csúcseseménye hagyományosan
a csíksomlyói búcsú. A kegytemplomi zarándoklat idejére már január környékén
lefoglalják a szállodai helyeket.
Románia mai területének döntő részét
három nagy országrész,az egykori magyar
terület Erdély (Transilvania), Havasalföld
(Țara Românească) és Moldva (Moldova)
alkotja. Az ország nyugati és keleti felét a
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Székely népviseleti forma

Kárpátok hegyvonulata élesen elválasztja egymástól. Míg az ország nyugati felét
alkotó (tágabban értelmezett) Erdély történelmi és kulturális szempontból KözépEurópához sorolható, addig a keleti országrészeket történelmük és kultúrájuk
Kelet-Európához, illetve Délkelet-Európához, a Balkán-félsziget területéhez köti.

Bukarest

A 2007. január 1-je óta tagállam fővárosa
Bukarest. A legenda szerint a várost egy
Bucur nevű pásztor alapította, bár sokkal
valószínűbb, hogy Öreg Mircse havasalföldi fejedelem rakta le az alapjait a törökök
elleni egyik sikeres csatája után. Fővárosként először 1659-ben említik, Gheorghe
Ghica uralkodása alatt, ekkor kezdődik
a város igazi fejlődése. Ceauşescu szívügyének tekintette a főváros arculatának
átformálását. Bukarest belvárosának ötszáz hektárját eldózeroltatta, hogy helyébe
észak-koreai mintára a rendszerének kedves szocialista realista stílusúnak nevezett,
de valójában neoklasszicista új városközpontot építsen. A diktátor nevéhez köthető
a román autógyártás kezdte is. A Dacia
gyártásának a
története 1966
szeptemberére
nyúlik
vissza, amikor is a francia Renault és
a román állam megállapodott egy
közös - középkategóri-

ás jármű összeszerelésére alkalmas - üzem
létesítésében. A város közepén mesterséges dombon épült fel a gigantikus Köztársasági Palota, más elnevezéssel a Nép
Háza (Casa Poporului), jelenleg a Parlament Palotája, melyet Ceauşescu saját rezidenciájának szánt. Jelenleg ez az épület
ad otthont a Képviselőháznak, a Szenátusnak és az Alkotmánybíróságnak. Az épületet a Guiness rekordok könyve is jegyzi:
ez a világon a második legnagyobb épület, a Pentagon után, 330.000 m2 alapterületű. A palotától a párizsi Champs
Élysées-nél is szélesebb sugárút (Victoria
Socialismului, jelenleg Bulevardul Unirii)
indul keleti irányba, az ennek mentén felhúzott panelekbe a pártállami elit költözhetett. Az 1989-es forradalom kitörése miatt számos grandomán épület-kezdemény
befejezetlenül maradt és jelenleg is üresen áll. A bukaresti magyarok száma hivatalosan 5800 fő, de becslések szerint létszámuk tíz-húszezer főre tehető, ezen felül
több ezer magyar köztisztviselő, politikus,
illetve újságíró dolgozik itt.

Kolozsvár

(Cluj-Napoca) Belső-Erdély fővárosa, a
jelenkori Erdély legnagyobb városa Kolozsvár, egyúttal a harmadik legnépesebb város Romániában. Két színházával, két operájával, tizenegy felsőfokú oktatási intézményével és számos középiskolájával az ország fontos kulturális
központja. Egyike volt annak a hét erődített városnak, amelyről Erdély német nevét (Siebenbürgen) kapta. Híres ezen kívül
Mátyás király és Bocskai István fejedelem
szülővárosaként, illetve az unitárius vallás bölcsőjeként. Számos műemléke közül
a legnevezetesebbek a Szent Mihály-temp-

A bukaresti parlament épülete

Barangoló ‒ utazás az eu tagállamokban

A gazdasági élet fő
központja Bukarest

lom, előtte Fadrusz János Mátyás szobrával, a Farkas utcai református templom, illetve a Bánffy-palota.

Marosvásárhely

(Târgu Mureş) a székelyek fővárosa, a néhai Magyar Autonóm Tartomány székhelye, a történelmi Székelyföld "fővárosa". Lakosságát tekintve a jelenkori Erdély hatodik legnagyobb városa. A magyarok számát
tekintve az első helyen áll, megelőzve Kolozsvárt. A belváros északi részén található a közékpkori vár. A Vártemplomot a 14.
században építették a ferences szerzetesek,
a reformáció során a város többsége áttért
a református hitre, ezért a templom is a Református Egyház kezébe került. A reformáció után többszöri átalakításon, kibövítésen
ment át. A Keresztelő Szent János Plébánia
az ellenreformáció után épült. A jezsuita
szerzetesek által épített templomban II. Rákóczi Ferenc is hallgatott misét. Vele szemben található a Barátok templomának megmaradt tornya. A belváros déli oldalán több
neves látnivaló is található. A két szecessziós épület, a Közigazgatási Palota és a Kultúrpalota Bernády György polgármester
munkássága idején épült.

Brassó

A város a Barcaság délkeleti szögletében, a
Cenk-hegy lábánál fekszik.
Évszázadokon
keresztül
gazdag
kereskedováros volt, ma Bukarest után az
ország második legnagyobb városa.
Brassó nevét eloször 1252-ben említi IV.
Béla egyik adománylevele. A város legfobb
nevezetessége a fotéren található Fekete
templom.
Ez a legnagyobb templom Erdélyben, és a
legkeletebbre fekvo gótikus templom Euró-

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

Művészet

A bukovinai festett monostorok voltak az
elsők a világon, amelyeknek a külső részén
freskók találhatók. Mivel a XVI. században festették őket, ezek a freskók a vallásos művészet határain maradtak, mind politikai, mind vallási üzenetet hordozva. A
hagyományos népi művészet, az üveg- és
fafestés a XVII. századtól mind máig nagyon népszerű és elterjedt Romániában.
A román irodalom sokat merít az ország
gazdag népi hagyományából, amely ös�szefonódik az üldözött, megszállt nép viharos történelmével. A XV. században szóbeli népi irodalom virágzott, 1420 körül jelentek meg az első román nyelvű írások. A
modern irodalom a XIX. században jelent
meg. Románia nemzetközileg ismert színdarabírója Eugene Ionescu (1912-94), az
"abszurd színház" képviselője.

Konyha, gasztronómia

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

rével, káposztalével, citrommal savanyítanak. Fűszerként babérlevelet, csombort,
kakukkfüvet, fokhagymát és borsikafüvet
használnak. Betétként leveseikben kedveltek a húsgombócok. Bárány-, ürü-, marha-, borjú-, szárnyas- és vadhúsokból egyaránt készítenek leveseket. A halételekhez
–különösen kedvelt a pisztráng- és a zöldségételekhez sok hagymát, paradicsomot
tesznek.
Húsételeik közül legkedveltebbek a roston és nyárson sültek. Köretként rizst, burgonyát és – elsősorban a tokányfélékhez –
a kukoricalisztből készült puliszkát adják.
A tésztafélék közül a leveles vajas tészták
gyakoriak, valamint a krémek, a fagylaltok, és az olajban frissen kisütött fánk barackízzel. Az egyszerű és ünnepi étkezések
előtt elmaradhatatlan a cujka (szilvapálinka) és a maszlina (sózott olívabogyó).

Ünnepek Romániában

Rendszeres fesztiválok között tartják számon a Pünkösd vasárnapi székely zarándoklatot, az év legnagyobb népi és vallásos
ünnepét Csíkszeredában. A júniusi, Bran
melletti Fundatában tartandó Fundata vásárt, amely egy hagyományos népművészeti vásár, eredetileg pásztoroknak tartották, hogy megismerhessék leendő feleségüket. Júliusban tartják Brassóban és
Branban a nemzetközi Kamarazenei fesztivál koncertjeit. Augusztusban kap helyet
a Középkori Napok ünnepe, mely egy kéthetes művészeti, képzőművészeti és zenei
fesztivál Segesvárott és szintén ebben a hónapban egy vad táncfesztivált tartanak a
Prislop hágónál. Decemberben pedig a De
la Colind La Stea karácsonyi ünnepséget
tartják Brassóban.
Vetési Zsófia
Dunakeszi Polgár 25

Az egymillió dolláros Madár
Rendeződni látszik Erdei Zsolt magánélete, újra a boksz kerül előtérbe
Az elmúlt időszakban Erdei Zsolt sajnos nem a ringben nyújtott teljesítményével került a hírek
élére, hanem a különböző sérülései, míg legutóbb válása miatt. A korábban két súlycsoportban
is világbajnoki övet szerző Madár azonban úgy tűnik, kikecmereg a gödörből, és március végén
a ringbe is visszatér.

V

kapott a sorstól, hogy a hos�szú kihagyását követően Európában, ráadásul nem a közvetlen élvonal ellen kell „leráznia a
ringrozsdát”.
Mindenesetre a március 30-i
gálán nem a korábban beharangozott Dmitrij Szuhockijjal,
hanem Gyenyisz Gracsovval
bokszol Erdei Zsolt. A 38 éves
magyar öklöző profiként eddig 33 mérkőzést vívott, s valamennyit megnyerte, 18-at idő
előtt, míg a 1982-es születésű
riválisa a hivatásosok táborában 14-szer bokszolt, s egy-egy
döntetlen és vereség mellett
12 meccsén győzött, nyolcszor
KO-val. A másik párban a dominikai Edwin Rodriguez talál-

élhetően soha nem
gondolta volna városunk korábbi lakója, Erdei Zsolt, hogy valaha a legpechesebb ökölvívók között emlegetik majd. Lassan másfél éve
nem lépett ringbe a különböző
sérülései miatt, így a nagy amerikai álom is megvalósulatlan
maradt eddig. Egy világbajnoki
címmeccset és egy komoly televíziós gálán való szereplést kellett lemondania, és amikor úgy
tűnt, minden rendeződik körülötte, beütött a krach. Tönkrement a házassága, felesége elköltözött otthonról. Mára

azonban úgy tűnik, rendeződik minden Madár körül.
"Mélyponton voltam, de elindultam felfelé. Mindig nagy küzdő voltam, így folytatom a pályafutásomat. Vállalom a márciusi mérkőzést, azaz az 1 millió dollár összdíjazású Monte
Carlo-i négyes tornán való részvételt. Másfél éve nem bokszoltam, a felkészülés rövid lesz, de
harcosként megyek a ringbe, és
megteszek mindent. Ha nem
sikerül, emelt fővel veszítek" nyilatkozta pár napja az egyik
bulvárlapnak Erdei Zsolt, aki
úgy véli, ezzel nagy lehetőséget
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kozik a hozzá hasonlóan veretlen argentin Ezequiel Osvaldo
Madernával. A két győztes július 13-án küzd meg egymással, az egymillió dolláros díjon
pedig 60-40 százalékos arányban osztoznak.
- molnár Fotó: MTI, Solymosi

Magasan
szálló siker…
A dunakeszi galambászok a régi szép hagyományok
jegyében január utolsó hétvégéjén ismét megmutatták az ország szakértő közönségének és a
röpgalamb versenyeztetésnek hódoló szép számú
tenyésztőnek, hogy napjainkban is a galambászok
topmezőnyébe tartoznak.

T

alán a mai fiatalok
közül kevesen tudják, hogy a dunakeszi
röpgalambászok első országos sikerét, 1940-ben Koncsik
Ferenc érte el második helyezésével. Még egy évtized sem
telt el, 1948-ban kettős diadalt ünnepelhetett Dunakeszi. Vígh Ferenc egyéni győzelme mellett a csapat is országos bajnokságot nyert.
A következő generáció jeles képviselője Sipos László
volt, aki példás szakértelmének és rendkívüli lelkesedésének köszönhetően kitenyésztette a Dunakeszi Magasröptű
Babos Keringő galambot, melyet a szakmai bizottság 1972ben új fajtaként ismert el. A
következő évek Sipos László
galambjának sikereitől voltak
hangosak.
A kiváló tenyésztő halála
után csak hosszú évek múltán jelent meg a „színpadon”
ismét a Dunakeszi Babos Keringő id. Horváth Ferenc és
családjának köszönhetően.
A hatvanas éveihez közeledő Horváth Ferenc és fia,
ifj. Horváth Ferenc a régi
„nagy öregek” szakmai elköt e le z e t tségéhez
és szenvedélyéhez
hűen tenyésztik és versenyeztetik
röpgalambjaikat, melyek különlegessége abban
rejlik, hogy emberi szemmel
nem látható magasságig repülnek. Elődeikhez hasonlóan ők is sikert sikerre halmoznak, akik a versenyek szervezésében is jeleskednek.
Január utolsó hétvégé-

jén immár az 5. galambkiállítást rendezték meg a Magyar Röpgalamb Tenyésztők
Országos Egyesülete színeiben. A József Attila Művelődési Központ patinás színházterme a galambok turbékolásától visszhangzott három napon át. A bemutatóra
60 galambász érkezett az ország minden szegletéből, akik
büszkén mutatták be gyönyörű példányaikat. A harmincegy ketrecben díszelgő nyolcnyolc galamb mellett a közel
200 egyéni indulót is értékelte
a zsűri. A verseny színvonalát
jelzi, hogy csak azokat a galambokat pontozták, akik minimum elérték a 96 pontot. A
szakavatott zsűri – többek között - a galambok színét, fejét, szemét, a körmüket vizsgálva döntötte el a díjazottak
sorrendjét.
Az eddigi öt országos versenyt szervező id. Horváth
Ferenc és családja közel 40 segítőtársuknak ajándékokkal
köszönte meg a szervezésben
nyújtott segítségüket, akikkel
együtt öregbítették a dunakeszi röpgalambászok és a város
jó hírnevét.
Vetési Imre

Dunakeszi Polgár 27

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

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával,
kosaras daruval, elszállítással megoldható! T.: 06-27/337-353,
+36-30-463-4070
• Költöztetés a hét
végén is, fuvarozás.
Igény szerint rutinos
rakodókkal. Tüzelő,
homok, sóder, termőföld szállítás billenős
gépkocsival.Állandóan
hívható: +36-30-6231481, 06-27/337-353
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A Kinizsi Ifjúsági kézilabda csapata helytállt ősszel
Az ifjúsági csapat az őszi bajnokság befejezése után 7. helyen
áll. Az őszi szereplésről Povázsay György edző nyilatkozott
lapunk munkatársának.

- Új csapatot kellett építeni, mivel három játékosom kivált az együttesből. Kovács és
Legéndi átigazolt, Kovács Zoli
abbahagyta – kezdte a szakember. - Jó kapusom volt, a jó kapus meghatározza a csapat játékát, aki nélkül komoly meccset
nem lehet nyerni. Megyesi Norbi volt a cserekapusunk, most
előre lépett, megérezte a lehetőséget és egyre jobban ment a
védés, utóbbi három meccsen
kiváló volt. Sármári Armand
megsérült, nem edzhet. Fiatalokat, 1998-as születésüket
hoztam fel a csapathoz. Kezdő
embereket kellett pótolni Gáll
testvérekkel, Pál Tamással, Jávor Sebestyénnel, valamint Korona Istvánnal.
- A bajnokság beindulása
előtt mire számítottál?
- A gyerekektől azt kértem,
ne legyünk utolsó helyezettek

(12 csapat küzd). Az 5-7. helyen álló csapatnak egyforma
pontja van.
- Hogyan alakultak a mérkőzések?
- Öt vereséggel rajtoltunk, de
utána hat mérkőzésen 10 pontot szereztünk. Sajnos nincs
cserém, elfáradnak a játékosok, ezért volt, hogy a hajrában maradtunk alul. A gyengébb csapatok ellen is nehezen
nyerünk. A kulcsjátékosokból
három dolgozik, Horváth Olivér egyetemre jár, csütörtöki
edzésre le sem tud jönni. A versenykiírás szerint, ha a felnőtt
csapat kiesik, akkor az ifi is –
függetlenül attól, hogy hányadik helyen végez - kiesik az NB
II-ből. Ha az ifi lenne kieső, de
a felnőtt bent marad, akkor a
következő idényben NB II-ben
tovább szerepelhetünk.
- Kik a csapat húzó emberei?

- Volentics, Czevrekon, Horváth O., Tóbik, akik egyébként
végzősök. A felnőtt csapatban
szerepel Volentics, Czverkon,
Barta Dani stabil emberünk lett.
- Tavaszig miben kell fejlődni a csapatnak?
- Az őszi szezonban heti három edzést tartottunk, most
tavasszal folytatjuk. Kondíció
és futó állóképességben kell ja-

vulni. Sok gólt kapunk, csapatom védekezésében kell feljavulnunk. A tavaszi sorsolás
kedvezőnek mondható, előttünk álló három csapat idejön,
a mögöttünk álló négy csapatból pedig három. A bajnokság
február 26-án kezdődik. Szeretnénk az első hatba kerülni.
Sok sikert hozzá!
(Solymosi)

Őszi gólkirály
Járdi Imre 37 éve a kézilabdapályán
A 49 éves Járdi Imre Dunakeszi Kinizsi kézilabdázója 2012
őszén, csapata legtöbb gólját lőtte. Húsz éves fia a Vác NB I
junior csapatában játszik.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a kézilabdával?
– Gödön a Huzella Tivadar
Iskolában nem volt labdarúgás, Gazdag tanár úr kézilabdát oktatott és hozzá kerültem,
itt kezdődött el pályafutásom.
A Fóti Gyermekváros csapatában játszottam addig, amíg
a középiskolát el nem végeztem. Utána a Fóti TSZ csapatában szerepeltem, onnan igazoltam át Tatabányára az NB
I-be, majd visszajöttem Fótra.
Egyesült Fót-Cegléd csapatában folytattam, majd 1993ban jöttem Dunakeszire, ennek húsz éve.
– 2012 őszén te lettél csapatod legjobb góllövője, 46 góllal.
– Örülök, hogy a góljaimmal
segíthettem csapatomat, minden mérkőzésen ott voltam. A
legeredményesebb Mogyoród
és Eger ellen, 9-9 góllal. Tizenkét mérkőzésből kilenc alkalommal sikerült gólokat lőni,
góljaim mellett tevékenyen kiveszem részem a csapat edzéslevezetésében és a mérkőzések irányításában. Sikerem
egyik kulcsa, a szorgalmas edzéslátogatottság.
Vannak olyan technikai elemek, ami még jó
megy, a talapról az alsó
lövések jól sikerülnek,
a 7 métereseket is sikeresen belövöm.

– Öregfiúk csapatában is
szerepelsz?
– Igen Hort csapatában szerepelek három éve. Itt is a legjobb három góllövő között vagyok. Öregfiúknál van 35, 45
és 50 év feletti korosztály, én a
45 év feletti korosztály csapatában játszom. A 2012 évben,
hét fős Magyar Bajnokságon,
a csapatunk aranyérmes lett.
2012. június 14-17 között, kint
voltunk Szlovéniában az Európa Bajnokságon. Minden poszton megtalálom a helyem, kivéve a kapus posztot nem vállalom. Addig játszom, amíg sérülésem nem lesz, és úgy tudok
teljesíteni, hogy az NB II-es
csapat hasznára lehetek. Öregfiúk csapatában, még sok évet
szeretnék játszani.
– További sok sikert Imre!
Kép,
szöveg:
Solymosi
László
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Dunakeszitől
Egyre népszerűbb
a finnországi Lahtiig
sportág
Beszélgetés Szentpéteri Viktor labdarúgóval

A női kézilabdacsa-

Szentpéteri Viktornak, az Újpesti Dózsa, majd a REAC egykori
kapusának a Dunakeszi Vasutas SE-ben kezdődött a sportpályafutása. A ma is remek formában lévő, rokonszenves
sportember a finnországi FC Lahti csapatának játékosa volt
az elmúlt szezonban. Szabadságát idehaza töltötte. Az
alma materben, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában beszélgettem vele.

pat 1996-ban alakult
meg másodszor, már
akkor ott volt Temesvári István. 2010 óta
a Kinizsi női- és férFi
kézilabda szakosztály
vezetője.
– Hogyan sikerült a 2012es év?
– Teljesen új csapatokat építünk az idei esztendőtől –
mondta Temesvári István vezető. - Meg vagyok elégedve a
lányok és a fiúk szereplésével.
A lányok edzője Kalmár Mónika, a játékosok létszáma közel hatvan fő. A 2000. – 2003.
született lányok ERIMA bajnokságban szerepelnek, ott
továbbjutásos rendszer van,
most továbbjutottak. Itt 26
csapat szerepel. Junior csapatban 1993–1999. születettek szerepelnek, de itt többségében fiatalabb játékosok
vannak. Pest megyei bajnokságban, jelenleg 3-4. helyen
állnak. Angyalföldi sportiskolából jött három játékos
erősítette a csapatot. Ennek a
csapatnak van jövője, még három évig játszhatnak ebben
a bajnokságban. Terv, hogy a
régi játékosok visszajöjjenek
és a tervek szerint újra beinduljon a felnőtt csapat, és ős�-
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szel majd a bajnokságban is
rajthoz állhassanak.
– Mik a tavaszi tervek?
– A junior csapat remélem
dobogós helyen végez. Ez a
csapat úgy érzem, rendben
van, a keret 16 fős és összetartanak. Kimondottan erősítés nem célom, csapatnak
kell összecsiszolódnia és fizikálisan, lelkileg kell megerősíteni.
– Mikor tartjátok az edzéseket?
– A lányoknak kedden a
Radnóti Gimnáziumba 1820 óra között, szerdán 18.3019.30-ig a Fazekas Iskolában,
majd pénteken ismét a Radnóti Gimnáziumban 18.30-tól
20 óráig. A serdülő lányoknak szerdán 16-17 óra, pénteken 16-17 óra között tartanak edzést a Fazekas Iskolában. Minden kézilabdát szeretőt szeretettel várunk az edzés
napjainkon.
Kép, szöveg:
Solymosi László

- Melyek az első emlékeid a futballpályáról?
- Dunakeszin, a DVSE pályán,
első edzéseimen édesapám használt kesztyűjében védtem, ami jóval nagyobb volt rám és elég viseltes volt, de én nagyon boldog voltam így.
- Adottságaid alapján bármelyik posztot választhattad volna.
Miért éppen „hálóőr” lettél?
- Édesapámnak köszönhetem,
aki maga is kapus volt. Számtalanszor lementünk a Duna-partra , én
beálltam két fa közé, ő pedig „kapura” lőtt nekem. A futball és a
kapuskodás szeretetét tőle kaptam,
ami még mind a mai napig tart.
Aztán egy napon anyukám – látva
a foci iránti rajongásom – levitt a
Dunakeszi Vasutasba és ott lettem
versenyszerűen is labdarúgó. Utam
innen kedves testnevelő tanárom,
Botos Ferencné segítségével az Újpesti Dózsába vezetett.
- A REAC-ban töltött hat és fél
év után Finnországba, Máltára
majd onnan megint Finnországba vezetett az utad. Tudatosan készültél arra, hogy külföldi csapathoz igazolj?
- Igen, nagy álmom vált valóra,
amikor külföldi klubhoz szerződtem. Immáron négy éve védek távol Magyarországtól. Tudatosan
készültem arra, hogy külföldön is
megmutassam tudásom. Sajnos ez
elég későn következett be, de roppant büszke vagyok arra, hogy saját erőmből ideáig juthattam, hogy
idegenben is sikereket értem el.
Persze, szeretnék tovább lépni, s a
finnekénél erősebb bajnokságban
játszani, s ezért továbbra is keményen dolgozom.
- Máltai tapasztalataid?
- Gyönyörű ország, sajátos mentalitású emberekkel. Máltán a mienkétől eltérő kultúrát ismertem
meg. Sok tapasztalatot szereztem
ott is a futballban, de sajnos a kö-

rülmények nem voltak ideálisak,
hiszen egész évben rekkenő hőségben, műfüves pályán edzettünk.
- Hogyan fogadtak a finnek?
A finnek nagyon távolságtartók,
olykor hidegek, mint az ottani időjárás. Nem könnyű megfejteni természetüket. Keményen edzettem,
hogy elfogadjanak. Végül odáig jutottam, hogy, amikor elbúcsúztam
tőlük, ők is sírtak.
- Mit tartanak a finnek rólunk,
nyelvrokonaikról?
- Összesen három évet töltöttem Finnországban. Jó élmény volt
megtapasztalni, hogy a finnek tudnak nyelvrokonságunkról és szeretik a magyarokat.
- Három ország nemzeti bajnokságában játszottál eddig, melyikben érezted magad a legjobban?
- A legnagyobb sikereket Finnországban értem el. 2009-ben a
harmadik, 2012-ben az ötödik helyen végeztünk, Európa Liga selejtezőkben is részt vettünk. Így talán érthető, hogy ez a bajnokság áll
hozzám a legközelebb. Amint az
imént említettem, szeretnék még
sokat fejlődni, itthon vagy külföldön szeretném megtalálni a helyem, s még nagyobb sikereket elérni a szakmában.
- Szívből kívánom terveid megvalósulását!
Kollár Albin

A magyar kajak ifjú hercegnője
Lucz Dóra tiszteletére kétszer játszották el a Himnuszt Sydney-ben
Az ifjú magyar olimpikonok számára remekül kezdődött az idei esztendő, akik sikert sikerre
halmoztak a VI. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (AYOF), melyet 2013. január 15-20. között
rendeztek a távoli földrészen.

A

versenyt az Ausztrál
Olimpiai
Bizottság
szervezi négy évenként, a nyári olimpiai játékokat követően, hagyományosan a 2000-es ötkarikás
játékok színhelyén, Sydney
városában, kizárólag olimpiai sportágakban. 2001-től az
ausztrál olimpiai mozgalom
eseménye az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (AYOF),
amely a Sydney 2000-es olimpia örökségének egy része.
Harminc nemzet – köztük
olyan sport nagyhatalmak,
mint Kína, Japán, az Egyesült
Államok, vagy Magyarország
mellett Európából Nagy-Britannia, Olaszország - ifjú tehetségei indultak a versenyen.
Az AYOF a jövő olimpikon-

jainak kínált kiváló versenyzési lehetőséget, és az olimpia eszméjétől elválaszthatatlan ünnepségeket szervezett, melyekhez hasonlót már
megcsodált a világ a felnőttek
ötkarikás játékainak rendezésekor.
A honi küldöttség tagja volt a magyar kajak sport
egyik legnagyobb reménysége, városunk büszkesége,
Lucz Dóra is. Az elmúlt években elért eredményei alapján – sokak már – a jövő
„Kovácskatijaként” emlegetik a tehetséges ifjú hölgyet,
aki a Sydney-ben nyújtott teljesítményével is igazolta ezt
az elismerésre méltó megállapítást.
A Dunakeszi Kajak Club
18 éves versenyzője 2 arany-

és egy bronzérmet szerzett
K-1-ben az Ausztrál Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon. Büszkeségünk remek szereplését mi sem bizonyítja jobban,
mint a Nemzetközi KajakKenu Szövetség (ICF) hírlevele, mely szerint a magyar válogatott dominált az
egész versenyen, de a rendezvény igazi sztárja a nők mezőnyében Lucz Dóra volt, aki
mindhárom érmét egyéni kategóriában szerezte!
Gratulálunk a magyar kajak sport ifjú hercegnőjének,
akit reményeink szerint pár
éven belül királynővé koronáznak...
Vetési Imre
Fotó:
Dr. Nagy Zsigmond
(MOB)
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