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Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök 
a pápa emberi nagyságát méltatja

LEMONDOTT 
XVI. BENEDEK PÁPA

Írásunk a 3. oldalon Írásunk a 2. oldalon

Írásunk a 3. oldalon

Írásunk a 3. oldalon

Beharangozónk az 5. oldalon

A kitüntetettek névsora a 2. oldalon

INFLUENZA: 
Negyven százalékkal nőtt 

az influenzások száma
Régiónkat még nem érte el 

az országos járvány
– nyilatkozta 

dr. Nagy Magdolna 
járási tisztifőorvos

Köszöntötték 
a sikeres 
váciakat

Országos szinten átlépte a járvány-
küszöböt az influenzaszerű meg-
betegedések száma, ám a területi 
egységeket tekintve egyelőre sem 
Pest megyében, sem a Dunakanyar-
ban nincs járvány – nyilatkozta la-
punknak dr. Nagy Magdolna járási 
tisztifőorvos.

MÁV:
Budapest és 
Szob között 
is megszűnt 
a retúrjegy

A nehéz pápai feladatok ellátására nemcsak a lélek, hanem a test erejére is szükség van – fogalmazott hét-
főn reggel XVI. Benedek pápa, aki személyesen, latinul jelentette be egy konzisztórium során, hogy február 
28-án lemond tisztségéről. Benedek pápa azt mondta, érezte feladata súlyát, és hosszan gondolkodott dönté-
sén, amelyet az egyház javát figyelembe véve hozott meg. 

A Dunakanyar 
Hangja idén 
Dunakeszin 
csendül fel

IDŐKÖZI 
VÁLASZTÁS
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Pénteken késő délután ismét rendkívüli tanácskozást tartott Vác Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete. Az ülés – amelyen 14 képviselő volt jelen és egy tízperces 
szünettel együtt háromnegyed óráig tartott – ezúttal négy témát érintett.

2013. 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 járó-
beteg-szakellátási feladatokat és ezáltal az ezeket végző intézeteket. Ide tartozik a 
Szakorvosi Rendelőintézet, a Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézet, a Pszichiátriai Gon-
dozó Intézet, és a Tüdőgondozó Intézet.

Időközi önkormányzati képviselő választást tartanak Dunakeszin a 7. számú egyé-
ni választókörzetben 2013. március 24-én. 

Az állam fogja működtetni 
a váci szakrendelőt

Dunakeszin az önkormányzatnál 
marad a járóbeteg-szakellátás

DUNAKESZI: 
Időközi önkormányzati 

képviselő választás

A  plenáris ülést megelő-
zően az adott témák-
ban érdekelt szakbi-

zottságok összevont tanács-
kozásokat tartottak, majd 
a testületi ülés bevezetőjé-
ben Fördős Attila indokolta 
a rendkívüliség okait. (Az 
előterjesztésekről hozott 
döntéseket az illetékes 
minisztériumnak még a 
munkaterv szerinti ülés 
előtt kell megküldeni.)

Az első napirendi té-
mában egy váci fogszak-
orvosi feladatellátás tár-
gyában az a döntés szü-
letett, hogy állami fel-
adat átadások során Vác 
Város Önkormányzata a fog-
szakorvosi feladat fenntar-
tását továbbra is vállalja. 
Nagyobb vitát váltott ki a já-
róbeteg-szakellátás jelenlegi 
spektrumának városi szin-
tű további működtetése. A 
testület többsége úgy foglalt 
állást, hogy jelenleg a szak-
rendelő városi fenntartása 
sem anyagilag, sem szerve-

zetileg, sem fizikálisan nem 
megoldható – számolt be a 
döntésről a város hivatalos 
honlapja.  

A folytatásban a Madách 
Imre Művelődési Központ 
energetikai korszerűsítésé-

re irányuló pályázati lehe-
tőség ügyében előbb vissza-
vonták az erre vonatkozó ja-
nuár végi határozatot, majd 
egyhangú döntéssel kifejez-
ték szándékukat egy 85 mil-
lió forintos támogatást biz-
tosító pályázaton való rész-
vételre.

Végül a Kőhíd lakóterü-
let melletti sportlőtér sorsa 

került megvitatásra. Koráb-
ban a szakállamtitkár kér-
te ennek sportfunkciós visz-
szaállítását, mely nyomán a 
város a tavaly, a stadion te-
rületén felépített műfüves 
pályát ajánlotta fel cserein-

gatlanként. Ezt a lehe-
tőséget azonban nem fo-
gadták el, mivel nincs 
önálló helyrajzi száma. 
A tárgyalások továb-
bi szakaszában az illeté-
kesek egy egészségügyi, 
oktatási vagy művelődé-
si feladatellátásra alkal-
mas intézmény megva-
lósítását kérték. Mivel a 
városnak parcellázási és 

telekkialakítási elképzelései 
vannak a sportlőtér terüle-
tén, ezt a kérést egy óvoda 
pályázati forrásokból való 
megvalósításával tervezi tel-
jesíteni. 

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete éves 
munkaterv szerinti követ-
kező ülését február 21-én 
tartja.

Ezen egészségügyi in-
tézetek évtizedek 
óta szolgálják a vá-

ros és a környező települé-
sek egészségügyi járóbeteg-

szakellátását. Dunakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testület ezért úgy 
döntött, hogy az intézmé-
nyek fejlesztése és az egész-

ségügyi ellátás színvona-
lának növelése érdekében 
ezen feladatok ellátása to-
vábbra is a város kezében 
maradjon.

A Dunakeszi-Alsót és a 
vasúti Nagyállomás 
lakókörnyezetét ma-

gába foglaló választókörzet-
ben azért vált szükségessé 
az időközi választás, mert a 
körzet fideszes képviselője, 

Fodor Sándorné 2012. de-
cember 22-én elhunyt, man-
dátuma megszűnt.  

Dunakeszi Város Helyi Vá-
lasztási Bizottsága a válasz-
tási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény 105/A. § (2) bekez-

désének j) pontjában megál-
lapított hatáskörében eljár-
va Dunakeszi Város 7. szá-
mú egyéni választókerület-
ében 2013. március 24. nap-
jára időközi önkormányzati 
képviselő választást tűz ki. 

Köszöntötték a sikeres váciakat
Furucz Zoltán laptulajdonos-főszerkesztő javaslatára immár harmadik alkalommal köszöntették a sikeres váciakat a város vezetői. A rendezvényen 
Fördős Attila polgármester több mint félszáz Vácott élő, vagy ott tanuló, dolgozó, sportoló személynek, csoportnak, egyesületnek és oktató-nevelő in-
tézménynek - akik/amelyek tevékenységét a városon túl is elismerték, munkájuk, eredményeik révén különböző szintű kitüntetésben, díjazásban része-
sültek - teljesítményét méltatta.

A polgármesteri köszöntő 
után Smál Gábor adott elő 
két novellát, majd Pankotai 

Péter énekhangja töltötte be a dísz-
termet. Ezt követően Fördős At-
tila polgármester Pető Tibor és 
Mokánszky Zoltán alpolgármester-
rel közösen adta át az emléklapo-
kat és a város jutalmát. 

A köszöntő ünnepség Pető Tibor 
pohárköszöntővel és állófogadás-
sal ért véget.

Emléklapot vehetett át: dr. 
Demetrovics Pál, váci kerületi 
főállatorvos, Sajdik Ferenc kari-
katurista művész, Csuka Tamásné, 
a Váci Fegyház és Börtön börtön-

lelkésze, Ábel Teréz, a Váci Vá-
rosi Bíróság irodavezetője, Vízer 
József műbútorasztalos mester, a 
Naszálytej Tejfeldolgozó és Keres-
kedelmi Zrt, Ambrusné Fogarasi 
Erzsébet, a Remete Pince Étte-
rem üzletvezetője, Kissné Kászon 
Gabriella, a Dunasarok Kft. tulaj-
donosa, Hámor Szabolcs, a váci 
Giuseppe Pizzéria Vác tulajdono-
sa, Kamocsa Gábor, az Apor Vil-
mos Katolikus Főiskola óraadó ta-

nára, Anja Bereznai, az Apor Vil-
mos Katolikus Főiskola lektora, 
Fülöpné dr. Erdő Mária, az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola rekto-
ra, dr. Tamáska Máté, az Apor Vil-

mos Katolikus Főiskola főisko-
lai adjunktusa, Fábián Gábor, a 
Boronkay György Műszaki Közép-
iskola és Gimnázium igazgatója, 
dr. Tóth Eszter, a Boronkay György 
Műszaki Középiskola és Gimnázi-
um fizika tanára, Jendrék Miklós, 
a Boronkay György Műszaki Kö-
zépiskola és Gimnázium tanára, 
Szász Csilla, a Boronkay György 
Műszaki Középiskola és Gimnázi-
um matematika tanára, Gergelyi 
Katalin, a Boronkay György Mű-
szaki Középiskola és Gimnázium 
magyar-francia szakos tanárnő-
je, Cs. Nagy András, a Boronkay 
György Műszaki Középiskola és 
Gimnázium matematika-ének sza-
kos tanára, Véglesiné Bíró Erzsé-
bet, a Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium tanára, 
Lengyel Csaba, a Boronkay György 
Műszaki Középiskola és Gimnázi-
um tanára, Horchy Mihály, a Ka-
rolina Katolikus Általános Iskola 
testnevelő tanára, Matkovich Ilo-
na író, újságíró, Minda Judit diák, 
Babella László, a Váci Hajó SE mes-
teredzője, Pauman Dániel olimpiai 
bajnok, Hirling Zsolt evezős, Belák 
Gyula, a Váci Labdarúgó Sport 
Egyesület igazgatója, Galambos 
Péter evezős, dr. Szabó Katalin, a 
Vác Városi Evezős Club sportoló-
ja, Kanyó Zsolt, a Váci Reménység 
SE kerekesszékes paralimpikon 
atlétája, Kálmán Krisztina, a Váci 
Reménység SE kerekesszékes 
paralimpikon atlétája, Noé Milán, 
a Váci Hajó SE sportolója, Klivinyi 

Kinga kézilabdázó, Ivanics Dóra, a 
Váci NKSE tagja, Nikolicza Renátó, 
a Váci KSE sportolója, a Váci KSE 
kézilabda együttese, a Váci Re-
ménység Sport Egyesület, az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola, a 
Juhász Gyula Általános Iskola, a 
Waldorf Általános Iskola, a Pető-
fi Sándor Általános Iskola, a Ka-
rolina Katolikus Általános Isko-
la, a Radnóti Miklós Általános Is-
kola, a Földváry Károly Általános 
Iskola, a Boronkay György Műsza-
ki Középiskola és Gimnázium, a 
Selye János Humán és Zeneművé-

szeti Szakközépiskola Pikéthy Ti-
bor Tagintézmény, a Géza Király 
Közgazdasági Szakközépiskola, a 
Madách Imre Gimnázium, a Pia-
rista Gimnázium SZKI és Kollégi-
um, a Táncsics Mihály Mezőgazda-
sági Iskola, Kollégium és Gyakor-
lóiskola, a Cházár András Óvoda, 
Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, 
Szakiskola, a Bartók Béla Zeneis-
kola és az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola.

F. A.
Fotó:Kereszturi GyulA

Németh Vilmost, a Naszálytej Zrt. elnökét köszöntik a város vezetői 

A kitüntetettek
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Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök a pápa emberi nagyságát méltatja

Egy és száz km közötti távolságon belül megszűnt a menettérti jegy 

LEMONDOTT XVI. BENEDEK PÁPA

Változások a MÁV-START 
üzletszabályzatában 

Influenza - Negyven százalékkal 
nőtt az influenzások száma

EGYÜTT AZ ÜGYFELEKKEL

A nehéz pápai feladatok ellátására nemcsak a lélek, hanem a test erejére is szükség van – fogalmazott hétfőn reggel XVI. Benedek pápa, aki személyesen, latinul 
jelentette be egy konzisztórium során, hogy február 28-án lemond tisztségéről. Benedek pápa azt mondta, érezte feladata súlyát, és hosszan gondolkodott dönté-
sén, amelyet az egyház javát figyelembe véve hozott meg. "Miután többször megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, arra a bizonyosságra jutottam, hogy előre-
haladott korom miatt erőm nem elegendő már ahhoz, hogy péteri szolgálatomat megfelelően gyakoroljam" - indokolta döntését az összehívott testvérek előtt.

Februártól a kedvezmények igénybevételekor már nem elég felmutatni, hanem 
át is kell adni a kedvezményre jogosító igazolványt a jegyvizsgálatkor. Az egy 
és száz km közötti távolságra kiadott menetjegy csak a rajta feltüntetett naptá-
ri napon érvényes. Ugyanerre a távolságra a visszaútra nem menettérti jegyet 
ad a vasúttársaság, hanem különálló, egy útra szóló jegyet – olvasható a MÁV-
START közleményében. 

Országos szinten átlépte a járványküszöböt az influenzaszerű megbetegedések 
száma, ám a területi egységeket tekintve egyelőre sem Pest megyében, sem a 
Dunakanyarban nincs járvány – nyilatkozta lapunknak dr. Nagy Magdolna járá-
si tisztifőorvos.

A Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodájában ügyfeleink igényeit jobban ki-
szolgáló új rendszert vezettünk be – nyilatkozta szerkesztőségünknek Bíró 
Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője.

V
ilágszerte meglepte az 
embereket XVI. Benedek 
pápa történelmi bejelen-
tése, hiszen utoljára 700 

éve történt meg, hogy hivatalban 
lévő pápa önszántából vált volna 
meg egyházfői tisztségétől. 

E nem mindennapi bejelentés 
után kértük fel dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspököt, hogy ossza 
meg gondolatait lapunk olvasóival, 
aki a rendelkezésünkre álló rövid 
idő ellenére is készséggel tett ele-
get kérésünknek.

– Eddig is őszinte tisztelettel te-
kintettem XVI. Benedek pápá-
ra, de ennek a döntésének nyo-
mán még magasabbra nőtt a sze-
memben. Emberi nagyságát tükrö-
zi, hogy szakítva a sok évszázados 
hagyománnyal, volt bátorsága a le-
mondás minden kockázatát vállal-
ni a világ előtt.

Ez a bátor lépése az Egyház te-
kintélyét is növeli, hiszen nyil-

vánvalóvá tette, hogy nem kon-
zerválni akarunk hagyományo-
kat, hanem felelősen és hitelesen 
akarjuk képviselni Jézus Krisztus 
evangéliumát a gyorsan változó 
világban.

Gyorsan eltelt a nyolc eszten-

dő 2005. óta. Egészen más egyé-
niség volt, mint Boldog II. János-
Pál. Kezdettől fogva látszott rajta, 
hogy nem szeret nagy nyilvános-
ság előtt mutatkozni. Ugyanakkor 
a tanítása, a körlevelei lenyűgöz-
tek.

Következetesen Isten szereteté-
ben látta és láttatta meg hitünk 
alapját. A „Szeretet az Igazság-
ban” című körlevele és az általa 
meghirdetett Hit Éve mintegy ösz-
szefoglalta a keresztény életszem-
léletünket és pápaságának külde-
tését.

A lemondása természetesen sok 
kérdést vet fel. Elsősorban arra 
gondolunk, hogy ki jön utána? Ki 
lesz az új pápa? Várhatóan még a 
húsvéti ünnepek előtt megtudjuk.

Még izgalmasabb kérdés, hogy az 
új pápa milyen feladatokra helyezi 
a hangsúlyt. Milyen irányt szab az 
Egyház jövőjének?

Hívő emberként a választásban 
Isten akaratát keressük. Nagyon 
sok szempont merülhet fel a pá-
paválasztó bíborosok előtt. Nincs 
értelme a találgatásoknak. Imád-
sággal kérjük a Szentlélek vezeté-
sét. Visszatekintve az elmúlt év-
századra, nem kell szégyenkez-

nünk egyik pápánkra sem. Nagy-
szerű, hiteles vezetők voltak. Re-
ménykedve várjuk új egyházi 
vezetőnket is. Bízunk Egyházunk 
megújulásában – mondta optimis-
tán dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök.

F
ebruár elsejétől 
több ponton válto-
zott a személyszál-
lító vasúttársaság 

üzletszabályzata, így mó-
dosultak a vasúti utazások 
feltételei. Az egyik legfon-
tosabb változás a kedvez-
ményes vasúti utazás igény-
bevételekor lépett életbe, 
ekkor – a jegyvizsgálat al-
kalmával – az utasnak nem-
csak a menetjegyét, 
hanem a kedvezmény-
re jogosító igazolvá-
nyát is át kell adni a 
jegyvizsgálónak, az 
eddigi felmutatás he-
lyett. 

Amennyiben az utas 
nem tudja vagy nem 
kívánja átadni az ira-
tot, úgy nyolcezer fo-
rint mértékű pótdíj 
megfizetésére vagy az ada-
tainak hitelt érdemlő meg-
adására köteles.

Változott az egy útra szó-
ló menetjegyek érvénytar-
tama a távolságtól függően, 
a módosítás csak az egy és 
száz km közötti távolságra 
kiadott menetjegyeket érin-
tik. Ennek értelmében a 
száz km vagy az az alatti tá-
volságra kiállított menetje-

gyek csak a jegyen feltün-
tetett naptári napon érvé-
nyesek. Az érvénytartamon 
belül megkezdett utazás 
másnap hajnali 03:00 óráig 
befejezhető. A menetjegyek 
akár hatvan napos elővé-
telben továbbra is megvá-
sárolhatók. A hosszabb tá-
volságra kiadott menetje-
gyek érvénytartama nem 
változik, marad a távolság-

tól függően két, három vagy 
négy nap.

Szintén a száz km-es és 
az az alatti menetjegyeket 
érinti egy további, kisebb, 
technikai jellegű módosí-
tás. Ennek értelmében me-
nettérti jegyet csak száz 
km feletti távolságra ad ki a 
vasúttársaság. Amennyiben 
az utas a száz km alatti uta-
zásához a visszaútra is meg 

kívánja vásárolni a jegyét, 
abban az esetben a pénztá-
ros két darab egy útra szóló 
jegyet ad.

Megszűnik a menetjegyek 
visszatérítésénél, a húsz 
százalékos kezelési költség 
levonásakor alkalmazott 
ezer forintos felső határ. Ha 
a menetjegy árának vissza-
térítésére vasúthiba miatt 
kerül sor, kezelési költség 

természetesen nem ke-
rül felszámításra.

A változások közé 
tartozik az is, hogy 
március elsejétől a fel-
áras vonatokon helyje-
gyek ára 150 forintról 
180 forintra nő, az uta-
zás napján megváltott 
helyjegyért azonban 
300 forintot kell majd 
fizetni. 

A MÁV-START folyama-
tosan fejleszti a szolgálta-
tásait a feláras vonatokon, 
már a tarifaváltozással 
egyidejűleg ingyenes fedél-
zeti internetelérést is biz-
tosít az InterCity szerelvé-
nyek egy részén, nyolc hó-
napon belül pedig az összes 
IC-kocsiban – olvasható a 
vasúti társaság sajtóközle-
ményében.

Negyven százalék-
kal többen, 23 300-
an fordultak orvos-

hoz influenzaszerű megbe-
tegedéssel az elmúlt héten, 
mint az azt megelőzőn - kö-
zölte az Országos Epidemi-
ológiai Központ szerdán az 
MTI-vel.

A közlés szerint a betegek 
korosztályi megoszlásá-
ban nincs eltérés a koráb-
ban jelentettekhez képest, 
még mindig a gyerekek és 
a fiatal felnőttek közül be-
tegednek meg a legtöbben. 
A legtöbben Győr-Moson-
Sopron, Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Baranya megyé-
ben betegek.

A tájékoztatás szerint a 
virológiai vizsgálatok mind 
az influenza A, mind az inf-

luenza B vírust kimutatták.
- Az influenza figyelő szol-

gálatok heti jelentését átte-
kintve az elmúlt héthez ké-
pest nincs változás,a meg-
betegedések száma ugrás-
szerűen nem növekedett, 
influenza járványról a te-
rületünkön még nem be-
szélhetünk – tájékoztat-
ta szerkesztőségünket Dr. 
Nagy Magdolna, az ÁNTSZ 
Vác, Dunakeszi, Szob Járás 
tisztifőorvosa. - A legveszé-
lyeztetettebb korosztály a 
csecsemő- és kisgyermek-
kor, a 65 éven felüliek, azok 
az egyének, akik idült meg-
betegedésekben szenved-
nek (krónikus légzőszer-
vi, szív– és érrendszeri be-
tegségben szenvedők, máj 
– és vesebetegek, immun-

hiányos állapotban szenve-
dők, cukorbetegek) és a vá-
randós nők. Védekezésként 
tanácsoljuk, hogy kerülni 
kell a zsúfoltságot (töme-
ges összejöveteleket), és fo-
kozottan kell ügyelni a sze-
mélyi higiénére, tüsszentés-
kor, köhögéskor a zsebken-
dő használatára. 

Dr. Nagy Magdolna járási 
tisztifőorvos elmondta: Na-
gyon fontos a gyakori kéz-
mosás és az immunrend-
szer általános erősítése 
sok folyadék és C-vitamin 
fokozottabb bevitelével. A 
Jávorszky Ödön Városi Kór-
házban a heti influenza fi-
gyelőszolgálat adatai jelen-
leg nem indokolják a látoga-
tási tilalom elrendelését.

A szerK.

– Törekvésünk, hogy az 
ügyféligények minél jobb 
kiszolgálása érdekében 
olyan hivatali ügyintézé-
si környezetet alakítsunk 
ki, amely átlátható és min-
denki számára könnyen 
kezelhető. Az új rendszer-
ben első lépésként reggel 

8 óra és 20 óra között hét-
főtől péntekig, azaz a hét 
minden munkanapján fo-
gadjuk ügyfeleinket. Az 
ügyfélbarát hivatali rend 
lerövidíti a várakozási időt 
és alkalmazkodik ügyfele-
ink napi időbeosztásához 
– mondta a hivatalvezető.

- Ügyfeleink szolgálatá-
ban az okmányiroda a já-
rási hivatal törzshivatalá-
nak szervezeti egységeként 
működik tovább a jelenle-
gi ügyfélfogadási helyszí-
nen: Dunakeszi, Szent Ist-
ván u. 19. alatt – zárta nyi-
latkozatát Bíró Attila. 
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Világszerte népszerű a velencei karnevál

A Himnuszt 1822. január 
22-én írta Kölcsey Fe-
renc Szatmárcsekén. 

A vers ünnepélyes hangú 
költemény, könyörgés Isten-
hez, áldja meg hazánkat, 
nemzetünket. A Himnusz 
születésnapján ünnepeljük 
hagyományosan évről-évre 
a magyar kultúra napját.

A kultúra, ami összeköt 
bennünket, mely nemzedék-
ről nemzedékre, apáról fiúra 
száll. A magyar nyelv ünne-
pe a legszebb ünnepek közé 
tartozik, a sokszínű nyelv az 
édesanyánk nyelve.

A kultúra sokféle, megha-
tározza a kor, amiben élünk. 
Egy magyar vers, zenemű, 
egy magyar festmény elme-
sél valamit abból, milyen az 
élet Magyarországon. Itt a 
Dunakanyar szívében a Bör-
zsöny lábánál szinte megele-
venedik a régmúlt korok em-
léke. A híres esztergomi Bazi-
lika, melynek alapjait István 
király vetette meg, vagy a re-

neszánsz kultúra dicső emlé-
két hirdető visegrádi vár, tör-
ténelmünk büszke emlékei. 
Kittenberger Kálmán a híres 
„nagy vadász” vagy Szőnyi 
István festőművész szintén 
a Dunakanyar híres szülöttei 
közé tartoznak.

Ma nevüket iskolák őrzik.
E szép ünnepet eddig kis-

térségi keretek között ün-
nepeltük. A kistérség fo-
galmát ma új fogalom vál-
totta fel: tankerület. Tá-
gabb lett, mint a kistérség, 
Bernecebarátitól egészen 
Szokolyáig bezárólag tar-
toznak ide az általános is-
kolák. A szobi tankerület 
központja Szob.

Január 22. jó alkalmat te-
remtett arra, hogy a tanke-
rület iskolái, és az igazgatói 

megismerhessék egymást. 
A rendezvénynek a szobi Fe-
kete István Általános Isko-
la adott otthont. A gyerekek-
nek játékos vetélkedőt szer-
veztünk. Az iskolákból négy 
fős csapatokat vártunk a fel-

ső tagozat minden évfolya-
máról.  

A szobi tantestület lelkesen 
készült erre a napra. Összeállí-
tották a vetélkedő feladatsora-
it, megtervezték az ünnepi mű-
sort, feldíszítették az iskolát. 

A délutánt a hatodik osztá-
lyosok tánca nyitotta meg.

 Jó érzés volt látni, hogy 
az óvodától a hatodik osztá-
lyig tartó táncoktatás hova 
juttatja el tanulóinkat. Fej-
lett mozgáskultúrával, rit-
musérzékkel rendelkeznek. 
A magyar kultúrát bemuta-
tó, nemzeti tudatunkat erő-
sítő, múltunkat felidéző ve-
títés után elhangzott a Him-
nusz.

A játékos műveltségi ve-
télkedőnkön a magyar kul-
túra nagyságaira emlékez-
tünk, versek, emlékiratok, 
találmányok, híres emberek 
és épületek, dallamok mind 
a nemzeti kultúra értékeit 
közvetítették a diákság felé. 

 9 csapat mérte össze ere-
jét: Nagymaros, Kismaros, 

Szokolya, Verőce, Zebegény, 
Vámosmikola, Márianosztra, 
Letkés, Szob.

 Első helyen a kismarosi 
Vilcsek Gyula Általános Is-
kola  csapata, második he-
lyen  a zebegényi Szőnyi Ist-
ván Általános Iskola és AMI 
csapata, a harmadik helyen 
a házigazda Szob  Fekete Ist-
ván Általános Iskola csapa-
ta végzett. 

A magyar kultúra napja jól 
sikerült, reméljük, hogy egy 
régi-új hagyományt terem-
tettünk és jövőre egy másik 
intézményben újra találkoz-
hatunk a magyar kultúra ér-
tékeit felidéző játékos vetél-
kedőn.

Méltóan ünnepeltük meg a 
Himnusz születésnapját, hi-
szen ha felcsendül nemzeti 
imánk elcsendesülünk, fel-
állunk, és így adjuk meg a 
tiszteletet hazánknak, nem-
zetünknek.

JáriK izAbellA 
iGAzGAtó

Minden esztendőben sok-sok alkalommal hangzik fel nemzeti imánk, a Himnusz. Egy-egy iskolai 
vagy városi, nemzeti ünnep elképzelhetetlen nélküle. De jó is volt hallani a londoni olimpián, amikor 
a dobogó legfelső fokán álló győztes tiszteletére felhangzott a jól ismert édes-szomorú dallam.

A Szobi Tankerület iskolái együtt ünnepelték 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT 

A vendégeket és a diákokat a gimnázium 
megbízott igazgatónője, Horváth Edit 

köszöntötte. Arról beszélt, hogy a Madách-
nap már több egy megszokott ünnepségnél.

- Rendezvényünk évről-évre sok diákunk-
nak lehetőséget ad arra, hogy valamilyen te-
rületen megmutathassák tehetségüket diák-
társaiknak, s ma már szüleiknek is - mondta.

Az eseményen köszöntötték a diákolimpi-
án aranyérmet szerzett kézilabdás lányokat 

és a futsalos fiúkat is. A fiatal-diák sporto-
lók teljesítményét, sport iránti rajongását 
példaértékűnek nevezet – az ünnepség részt-
vevőit köszöntő Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester. - Óriási eredmény ez, ahogy elhang-
zott, hogy diákolimpiát nyerni. Ebben a mai 
felgyorsult világban nagyon kevés idő akad 
arra, hogy mozogjanak az emberek. A leg-
többen egy szobában ülnek, interneteznek, 
ez értendő a fiatalokra és a felnőttekre is. 
De az itt színpadon állók mutatják a példát, 
hogy lehet másképp is. Mozogni kell, mert a 
mozgás egészséget teremt, és a szellemet is 
jól fejleszti – mondta az alpolgármester.

Az alpolgármester elmondása szerint min-
denki jó valamiben, csak meg kell találnia, 
hogy miben, és mint mondta - ebben kiváló 
segítséget tud nyújtani ez az iskola a peda-
gógusoknak köszönhetően.

Az ünnepségét a Madách Imre Gimnázium 
névadójának születésnapja és a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából szervezi meg, immá-
ron két évtizede. 

Furucz AnitA

A katolikus egyházi kalendárium sze-
rint a farsang ünnepe vízkereszt és 
hamvazószerda közé esik, melyhez 

számtalan népi hagyomány kapcsolódik. 
Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bib-
liai hagyomány szerint a pap ekkor szente-
li meg a tömjént és a vizet, melyet azután a 
kereszteléshez is használnak – innen ered 
a nap neve is. 

Hamvazószerda azonban változó ünnep-
nap, mindig a húsvétot megelőző 40. nap. A 
hagyomány szerint a hamvazószerdát meg-
előző nap – húshagyó kedd – a farsang utol-
só napja, amikor még lehet lakomázni, mi-
vel azután kezdődik a húsvétig tartó böj-
ti időszak. A farsang és az azt követő böjti 
időszak a tél végére is utal. Ennyiben a téli 
ünnepkör része, de már előre, a tavaszra 
utaló mozzanatok is megjelennek benne. 

Hazánkban az egyik legjellegzetesebb, 
évszázados hagyományokat őrző farsangi 
mulatság a mohácsi busójárás. Időpontja 
keresztény egyházi időponthoz kötődik, és 
minden évben a böjti időszak kezdete (hús-
hagyó-kedd) előtt hat nappal veszi kezde-

tét, amely nap így értelemszerűen mindig 
csütörtökre esik. Világszerte, így a magyar 
nyelvterületen is a farsang adott alkalmat 
a különféle jelmezek, maszkok felöltésére, 
s az ezekben való mókázásokra. 

A farsangi időszak jeles napjain és hét-
végéin az ország számos településén ren-
deznek farsangi mulatságokat, disznótor-
ral egybekötött lakomákat, így kedvünk-
re válogathatunk a szórakozási lehetősé-
gek közül.

A Madách-napon köszöntötték 
a sikeres sportolókat is

Farsangi hagyományok, 
népszokások Idén is megtartották a Madách-napot. A váci Madách Imre Gimnázium két napos ren-

dezvényének nyitónapján köszöntötték az iskola kiváló diákjait is. Az ünnepségen je-
len volt Günther Miklósné, a Váci Járási Hivatal tankerületének vezetője, valamint 
Mokánszky Zoltán alpolgármester is. 

Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fá-
radalmait, máris itt van a vízkereszt, kezdődik a báli szezon. A hagyományok 
szerint a mulatságok végén a telet is elűzzük, virágvasárnapon pedig már a 
tavasz közeledtét ünnepeljük. 
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Látogatásunkkor kelle-
mes meglepetésként 
ért bennünket, hogy 

egy régi „autóst” üdvözöl-
hetünk a tulajdonos szemé-
lyében.

Wozner Gábor kérdé-
sünkre elmondta, hogy az 
autóipar szerviz és javítói 
piaca jelentős átalakuláson 
esett át az elmúlt években, 
és ezen megváltozott pia-
ci viszonyokhoz való alkal-
mazkodás miatt vált szük-
ségessé, egy új márka füg-
getlen szerviz megnyitása.

- A magyar Gépjárműim-
portőrök egyesületének ko-
rábbi kutatása szerint Ma-
gyarországon 20-30%-al 
csökkent a márkaszervi-
zek forgalma az utóbbi 4-5 
év során. Ennek legfőbb in-
doka a szervizvezetők sze-
rint az újautó értékesítések 
drasztikus visszaesése, va-
lamint a gépkocsik éves  fu-
tásteljesítményének vissza-
esése.

- Ezzel egy időben viszont 
megnövekedett azon gép-
jármű tulajdonosok szá-
ma, akik a gépkocsijukat 
garancia időn túl is szeret-
nék egy olcsóbb, megbíz-
ható, leinformálható szer-
vizben javíttatni, minősé-
gi után gyártott alkatré-
szek felhasználásával. Ezt 
a vásárlói réteget szeret-
nénk megcélozni, új telep-
helyünk megnyitásával.

- Tapasztalatunk szerint 
az ügyfelek a nagy autó-
szervizekkel szemben bi-

zalmatlanok, hiányzik az 
ügyfél és a szerviz alkal-
mazottja közötti bizalmi vi-
szony. Ezért szervizünkben 
nagy hangsúlyt fektetünk 

arra, hogy partnereink-
kel bizalmi viszonyt alakít-
sunk ki, az ügyfelek nálunk 
közvetlenül a cég tulajdo-
nosával is tárgyalhatnak és 

mondhatják el a gépkocsi-
nál felmerülő problémákat, 
ilyen módon tudjuk garan-
tálni a megfelelő szolgál-
tatási színvonal fenntartá-

sát és azt, hogy ügyfeleink 
mindig elégedetten távoz-
zanak tőlünk.

-  Szervizünkben egy átla-
gos szerviz munkadíja 4000 

Ft+Áfa, ami lényegesen 
kedvezőbb a legtöbb már-
kaszerviz által használtnál, 
valamint az általunk elvég-
zett munka után garanciát 
vállalunk.

- Szakembereink 10 beál-
lásos szervizműhelyünk-
ben előre egyeztetett idő-
pontban (Tel: 06-30-557-
7578) vagy akár azonnal 
fogadják és szakszerűen, 
márkától függetlenül elvég-
zik a javításokat. Szerelő-
gárdánk képzettségének és 
eszköz-ellátottságunknak 
köszönhetően a legtöbb au-
tómárka javítását vállaljuk. 
Az általunk nyújtott szer-
vizszolgáltatások elvégzé-
séhez szükséges alkatrészt 
az UNIX Alkatrészáruház 
raktárkészletéről, vagy rö-
vid határidővel rendelésre 
biztosítani tudjuk.  

- Alkatrészválasztékunk 
minden pénztárcához meg-
oldást nyújt, a legolcsóbb-
tól a gyári minőségig több-
féle kategóriából választ-
hat.

- Február hónaptól meg-
kezdtük szervizünkben a 
személy- kishaszon gépjár-
mű, valamint motorkerék-
párok műszaki, vizsgázta-
tását, eredetvizsgálatát. 

- Személygépkocsi műsza-
ki vizsgadíj: 17,500 Ft 

- Kishaszon gépjármű mű-
szaki vizsgadíj: 18,500 Ft – 
mutatta be a márkafüggetlen 
szerviz szolgáltatásait 
Wozner Gábor. 

(X)

A rendezvény társszer-
vezője Loksa Leven-
te szintén köszönetet 

mondott a támogatóknak – 
akik közül jelen volt a fő-
támogató budapesti Városi 
Taxi, a dunakeszi Tulpi, a 
dunakeszi Auchan, a váci 
PM Peugeot, valamint Du-
nakeszi Önkormányzatá-
nak képviselői. 

A művelődési központ 
igazgatója, Palásti Béla 
szintén örömét fejezte ki, 
hogy a méltán népszerű 
énekversenyt ebben az év-
ben Dunakeszin rendezik 
meg. Az igazgató hozzátet-
te: mindent meg fog tenni 
annak érdekében, hogy a 
Dunakanyar Hangja Tehet-
ségkutató Énekverseny lá-
togatói és versenyzői is egy-
aránt jól érezzék magukat a 
VOKE-József Attila Művelő-
dési Központban. 

A Dunakeszi Programiro-

da vezetője, Csoma Atti-
la elmondta: a rendezvény-
nek köszönhetően az or-
szág számos pontjáról ér-
keznek Dunakeszire, ezért 
nem volt kérdéses, hogy a 
város vezetése támogatja 
a tehetségkutató verseny 
megvalósulását, ráadásul 
egy ilyen színvonalú ese-

mény Dunakeszi imázsát is 
növeli.  

A zsűriben olyan kivá-
lóságok foglalnak helyet, 
mint Várkonyi Attila (DJ 
Dominique), Szabó Mari-
ann, és Patkó Béla Kiki, 
akik örömmel vállalták a 
felkérést.  

A sajtótájékoztatón je-

len volt az elmúlt három 
éve nyertese: Polgár Lász-
ló, Kováts Veronika, Szabó 
Bence. Az énekesek mind-
egyike elmondta: nagyon 
nagy élmény volt számukra 
ez a verseny, sokat tanultak, 
rengeteg tapasztalatot gyűj-
töttek. 

A Döntő-Finálé 2013. már-
cius 23-án, szombaton kerül 
megrendezésre, ahol sztár-
fellépők mellett a műsor-
vezetők Gyurcsik Tibi és 
Gyombolai Kinga lesznek. 

A IV. Dunakanyar 
Hangja Tehetségkuta-
tó Énekversenyre a www.
dunakanyarhangja.hu ol-
dalon lehet jelentkezni, 
2013. február 25-ig. Az ér-
deklődők bővebb informá-
ciót szintén a verseny hon-
lapján találhatnak, illetve a 
facebook-on. 

rozinA tímeA 
Fotó: loKsA teréz 

Vácott jártunkban fedeztük fel, hogy új márkafüggetlen szerviz nyílt UNIX PARTNERSZERVÍZ né-
ven, a 2. főúton a volt Fiat autószalon helyén, a Szent László út 11. alatt, ahol jelenleg az UNIX  
Autóalkatrész áruház is működik.

Idén Dunakeszi ad otthont a IV. Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekversenynek – jelentette a minap tar-
tott sajtótájékoztatón a verseny ötletgazdája és főszervezője Wernke Ádám, aki örömét fejezte ki, hogy a 
VOKE-József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi Város Önkormányzata, valamint a támogatók segítségével 
idén is meg tudják szervezni az országos népszerűségnek örvendő énekversenyt. Mint mondta: nagyon saj-
nálja, hogy ott kellett hagyni Vácot. Hozzátette: sajnos nem kapták meg a várostól a várt támogatottságot sem 
a folytatáshoz, így többek között ezért is volt indokolt az új helyszín keresése. 

Márkafüggetlen szerviz nyílt Vácott

A DUNAKANYAR HANGJA IDÉN 
DUNAKESZIN CSENDÜL FEL

A rajt és a cél te-
rülete az autóval 
Alsógödről meg-

közelíthető Szálender 
Lovastanya, a versenyzők 
innen lovagolnak térkép 
és iránytű használatával a 
megadott pontokat érintve 
Felsőgöd, Bócsa felé, majd 
vissza.

Göd céljai között szerepel 

a lovassport támogatása; a 
rendezvény újabb színfolt-
ja a gödi lovaskultúrának.

Bővebb információk és 
jelentkezés: Katona Sán-
dornál, katona.sandor@
invitel.hu

V. F.
Fotó: beA istVán 

(Gödi KörKép)

Tájékozódási 
lovasverseny Gödön
Március 16-án, szombaton, harmadik alkalommal 
kerül megrendezésre a felsőgödi erdős területen a 
Gödi Tájékozódási Lovasverseny, a huszárhagyomá-
nyokat követő Gödi Parancsőrtiszti Szolgálat. 
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Közéleti újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési imre

szerkesztőség: 
2133 sződliget, Pf. 5. 

tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: keszipress@invitel.hu

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
PAUs Print Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
a szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 
e-mail: keszipress@invitel.hu 

vetesi.imre@gmail.com

vácon: 
a Front grAFiKA stúdióBAn

dunakeszin: 
Uno reklám – Kisbán renáta  

tel.: +36-20/319-5213.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi 

megváltoztatása nélkül – szerkesztett formá-
ban közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és 

nem küldünk vissza.

Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

A megjelenteket Ceglé-
di Gabriella művelő-
désszervező köszön-

tötte, majd Csizmarek Vik-
tória, a Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola növendékének 
hangulatos gitárszólóját kö-
vetően Katona M. István új-
ságíró mutatta be az alkotót, 
akiről megtudtuk, hogy már 
gimnazistaként elkezdett 
karikatúrákat rajzolni. 

Rajzainak gyűjteményé-
vel érettségi után, 1966-ban 
"bekopogott" a Ludas Ma-
tyi szerkesztőségébe s a lap 
több rajzát azonmód közöl-
te. A Ludasnak ezt követő-
en megszűnéséig, harminc-
három évig volt munkatár-
sa. Emellett húsz esztende-
ig a Füles újságnak is dolgo-
zott, emellett több napi- és 
hetilap közölte rendszere-
sen rajzait.         

Számos újságnál jelen volt 
tervező- és művészeti szer-
kesztőként, közben több mint 
egy évtizedig képszerkesztő-
je volt a Móra Ferenc Ifjúsá-
gi Könyvkiadónak. Közben 
egyfolytában rajzolt, karika-
túrái, karakterrajzai száma 
mostanra több ezerre tehető. 
Joggal büszke néhány könyv-

re. Vágó Ist-
ván Fele 
sem igaz 
című két kö-
tetes mun-
kájában 300 
karikatúrája látható. A mé-
retre is tekintélyes, négy kö-
tetes, Winkler Gábor által írt 
Barangolás az opera világá-
ban címűben 126 komponis-
táról készített karakterraj-
za van. Kiadásra vár a szerző 
két kötetes Operettlexikonja 
is, melyet 66 rajz tesz gaz-
dagabbá. Pártos Judittal, a 
szinte egyedülálló női humo-
ristával készítették el az Első 
világvége könyvet, melyet to-
vábbi kettő követett. Mind-
ezek mellett mintegy 30 kü-
lönböző könyvben vannak il-
lusztrációi.

Négy alkalommal nyert 
rangos díjat nemzetközi pá-
lyázatokon. Rengeteg cso-
portos kiállításon vett részt, 
Dunakeszin 2007-ben mu-
tatkozott be először Ha-
lász Gézával, Sajdik Fe-
renccel, Jelenszky László-
val és Tónióval közös tár-
laton. S ma már tagja a ran-
gos DunArt Képzőművészeti 
Egyesületnek is.

A kiállításon negyven hí-
res magyar író és költő port-
rékarikatúrája illetve karak-
terrajza látható. Hogy miért 
pont ők, Csukás Istvántól 
Tersánszky Józsi Jenőig, Ba-
bits Mihálytól Weöres Sán-
dorig? Gáspár Imre nem tit-
kolja: a válogatás szubjek-

tív. S ez így van rend-
jén. A művészi szabad-
ságot semmi nem írja, 
és nem írhatja felül! A 
korlátot csak az érték 
és a talmi között le-
het meghúzni! A szán-
dék önmagában is ne-
mes: miközben az ér-
deklődők a portrékat 
nézik, talán eszükbe 
jutnak olvasmányok, 

verssorok, hangulatok, ka-
tarzis élmények. S talán arra 
is gondolnak, hogy egyné-
mely művet újra kellene ol-
vasni, vagy van, ami még ki-
maradt s ideje pótolni. 

A nyolcvanas évek köze-
pére kialakult máig ismert 
stílusa, amit Gáspár-vonal-
nak nevezett el. S így isme-
ri a szakma. Jellegzetessé-
ge, hogy egy portrét csu-
pán néhány vonallal jelenít 
meg az alkotó, ám megtalál-
ni a megfelelő vonalakat, ez 
Gáspár Imre utolérhetetlen, 
egyedi művészete. 

A tárlatnyitón Bálint Sza-
bolcs előadóművész irodal-
mi összeállítását is meghall-
gathatta a közönség.  A mű-
sor végén bemutatták a ki-
állítás anyagából megjelent 
könyvet is, melyet a helyszí-
nen megvásárolhattak az ér-
deklődők.  A kiállítás márci-
us 2-ig tekinthető meg.  

A szerK.
Fotó: b. e.

December végén érkezett a 
levél a Magyar Vöröske-

reszt Országos Igazgatóságá-
hoz, amelyben az intézmény ve-
zetője, Formanek Tamás az or-
szágos szervezet segítségét, tá-
mogatását kérte. A Pest Megyei 
Szervezet Dunakeszi Terüle-
ti Szervezete évek óta segít az 
otthonban, amiben tud. Kisebb 
ruhaadománnyal, édességgel, 
játékokkal kedveskedik folya-
matosan az intézmény lakói-
nak, ellátottjainak. Bár az in-
tézmény 2011. évi adóságát az 

állam átvállalta, 2012-re, majd 
2013-ra a speciális otthonnak 
az adósságok elkerülése érde-
kében a költségvetés irányszá-
mait nagyon szigorúan be kell 
tartania.

„Az élelmezési kiadások, a 
gyógyszer, a rezsiköltségek és a 
dolgozók bére a saját bevétel és 
az állami finanszírozás jelentős 
részét felemésztik. Így a ruhane-
mű vásárlásra csak csekély ösz-
szeget tudunk fordítani.” – írta 
levelében Formanek Tamás, in-
tézményvezető.

A Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete kiemelten 
fontos feladatának tartja a rászo-
rulók, különösen a halmozottan 
hátrányos helyzetű embertár-
saink támogatását. Az átadásra 
kerülő 40 doboz adományból 30 
dobozt az ALDI Magyarország 
Élelmiszer Bt. adományozott a 
Pest Megyei Szervezet részére, 
10 doboz ruhaadomány a szer-
vezet saját adománya. A hivata-
los adományátadásra 2013. feb-
ruár 6-án került sor a gödi TOP-
HÁZ Speciális Otthonban.

Nyíri Márton önkormányzati képviselő kedden 
leadta azt az előterjesztést, melyben arra tesz 

javaslatot, hogy a székelyekkel való szolidaritás ki-
fejezésére, továbbá tekintettel arra, hogy Dunakeszi 
testvérvárosainak egyike éppen Székelykeresztúr, 
a dunakeszi Városháza épületére is tűzzék ki a szé-
kely zászlót.

2012. év végén Hargita és Kovászna megye román 
prefektusai megtiltották, hogy a románon kívül más 
zászló megjelenhessen a székelyföldi polgármeste-
ri hivatalok épületein. Hatalmas bátorságról tanú-
bizonyságot téve azonban, a székelyudvarhelyi vá-
rosháza épületére jelenleg is ki van tűzve a székely 
lobogó még annak ellenére is, hogy várhatóan köz-
igazgatási eljárásra és büntetésre kell számítania a 
településnek és az elöljárónak.

Tekintettel arra, hogy az erdélyi magyarság az 
igazságtalan trianoni békediktátum után 93 eszten-
dővel napjainkban már csak Székelyföldön él egy 

etnikai-kulturális tömbben, különös figyelmet kell 
szentelnünk megmaradásuk és gyarapodásuk elő-
segítésére. Ennek részeként, valamint az ügy nem-
zetpolitikai fontossága miatt, továbbá tekintettel 
arra, hogy Székelykeresztúrt Dunakeszi testvérvá-
rosaként említhetjük, Nyíri Márton, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom Dunakeszi Alapszervezet-
ének képviselője azt a javaslatot terjesztette a duna-
keszi képviselő-testülete elé, hogy azzal a bár jelké-
pes, de sokat jelentő gesztussal támogassák a szé-
kelyek önrendelkezési törekvéseinek elősegítését, 
hogy kitűzik a Városháza épületére a székely lobo-
gót.

Az előterjesztést 2013. február 12-én adtuk át a 
Polgármesteri Hivatalban, így az a soron követke-
ző, februári ülésen a bizottságok döntései alapján 
kerülhet napirendre – olvasható Varga Zoltán Pé-
ter, a Jobbik Dunakeszi Alapszervezete elnökének 
sajtóközleményében.

Karikatúra kiállítás Segítség a gödi TOPhÁZnak

Dunakeszi is tűzze ki a székely lobogót

A "Kultúrházak éjjel-nappal" közművelődési akció keretében nyílt meg február 9-én a 
VOKE József Attila Művelődési Központban a Dunakeszin élő és alkotó Gáspár Imre ka-
rikatúrista Képsor című tárlata. 

A 220 férőhelyes, halmozottan hátrányos sérült emberek gödi ápoló-gondozó otthonának 
segített a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete. A legnagyobb humanitárius szer-
vezet segítségével a 212 fő ellátott számára 40 kartondoboz jó minőségű ruhaadományt 
osztottak szét az intézmény ápolói. A lakók közül 57 fő kiskorú. Az állami fenntartású 
szociális intézmény szerény költségvetésből gazdálkodik. 

ÓRIÁSI FEBRUÁRI 
KEDVEZMÉNY!

Használt autóját 

1.100.000 Ft 
többletárral számítjuk be  

új autója árába,
 ha Peugeot 308 
autót vásárol nálunk.

Peugeot 208 
vásárlása esetén 

ez a többletár 

500.000 Ft
Alapképzés: Frissítő svéd masszázs  

Kiegészítő masszázsfajták:

MASSZoRKÉPZÉS
indul dunakeszin 

és vácott február végén

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

Érdeklődni: +36-20-9762-111

Frissítő talpmasszás • Fogyasztó cellulit 
• Tradicionális Thai • Aromaolajos • 

Nyirokmasszázs 

RÉszletfizetÉs

Váci 
Rendőrkapitányság 

elérhetőségei:
Cím: 2600 Vác, 

Zrínyi utca 7 szám 
Telefon/fax: 

06-27-501-955
 06-20-444-1273

Kapitányságvezető: 
Telefon: 06-27-501-935

E-mail:  
NagyLsz@pest.police.hu

Bűnügyi osztályvezető:
Telefon: 06-27-501-936
E-mail: latorovszkyg@

pest.police.hu
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A régió művészeti és 
kulturális fellegvára-
ként elismert művelő-

dési központ rendkívüli fogé-
konysággal és nyitottsággal 
keresi a választ felgyorsult 
világunk diktálta kihívások-
ra. Ez az alkotó szellemi-
ség jellemzi mindennapi te-
vékenységét. Az intézmény 
igazgatója, Iványi Károlyné 
ennek jegyében kérte fel 
Vác elismert fotóművészét, 
a közkedvelt lokálpatriótát, 
Cservenák Pétert, az új fo-
tóklub megszervezésére.

– Vácott a fotózás mé-
lyen eredő gyökerekkel 
bír. Az 1838-ban szabadal-
mazott első fotóeljárást 
(Daguerre typia) 1839-ben 
egy váci piarista szerzetes, 
Zimmermann Jakab lefordí-
tott magyarra. Már a fényké-
pezés gyermekkorában sok 
jeles fotográfus tevékeny-
kedett Vácott, köztük több 
hölgy is – kezdi az alapok be-
mutatását Cservenák Péter, 
aki lelkesen folytatja a histó-
riát: - Majd az első és egyet-
len magyarországi fotókémi-
ai gyár a Kodak - későbbiek-
ben Forte - óriási lehetősé-
get biztosított azok számára, 
akik szerettek fényképezni. 
Ez a korszak igen aktív fo-
tóséletet eredményezett vá-
rosunkban, melyet nagysze-
rűen reprezentál a Dunaka-
nyar Fotóklub több évtize-
des tevékenysége. 

– Mi hívta életre az új 
klubot?

– Az élet, a felgyorsult 
technikai fejlődés, mely-
nek előnyeit mind többen 

igyekeznek élvezni. A ma 
már könnyen beszerezhető 
technikai adottságok emel-
ték ilyen magas szintre az 
igényt, egy új, dinamikus fo-
tóklub alapítására. Az igaz-
gató asszony és az intéz-

mény művészeti vezetője, 
Koltai Dietrich Gábor kért 
fel az új klub megszervezé-
sére, melynek ötlete nagyon 
pozitív fogadtatásra talált. 
Bízom benne, hogy a megvá-
lasztandó klub vezetősége 
megfelel majd a felfokozott 
elvárásnak, sikerül kielégí-
teni a fotózás szerelmesei-
nek szakmai igényeit.  

– Milyen szakmai célo-
kat fogalmaztak meg az 
első megbeszélésen?

– Határokon átívelő szak-
mai terveink között szerepel 
Vác testvérvárosaiban mű-
ködő fotóklubokkal a való 
együttműködés kialakítá-
sa, a honi és nemzetközi klu-
bok megismerése. A fotózás 
minden ágát művelni szeret-
nénk, melyhez minden felté-
telt – foglalkozások helyszí-

nét, kiállítási lehetőséget, 
technikai hátteret, műter-
met - biztosít a művelődési 
központ. Szakmai előadáso-
kat, konzultációkat szerve-
zünk, hiszen az ismeretek, 
a tapasztalatok felfrissítése 

senkinek sem árt. Terveink 
között szerepelnek váci „fo-
tósséták”, a város, a Liget, a 
Duna-part, a Naszály szépsé-
geinek, értékeinek „felfede-
zése”, megörökítése… felve-
tődött a nyári tábor szerve-
zésének gondolata is. Évente 
több kamara kiállítást sze-
retnénk rendezni a művelő-
dési központban, alkotása-
inkkal bemutatkozni a Váci 
Világi Vigalom és a Téli Tár-
lat közönsége előtt. Megva-
lósítandó elképzelésként fo-
galmazódott meg: hazai és 
nemzetközi fotópályázato-
kon való szereplés, együtt-
működés kialakítása a társ-
művészetekkel, közös bemu-
tató, tárlat rendezése. Töb-
ben javasolták: zene, tánc, 
irodalom, vagy színházi elő-
adásokhoz vetítettképes 

díszlet készítését vagy azt, 
hogy örökítsük és dokumen-
táljuk a város eseményeit. 
Igényként merült fel, hogy a 
tagok munkáiból készítsünk 
gyűjteményt, mely minőségi 
munkánk bizonysága lesz az 
utókor számára. 

– A hagyományos tech-
nikák és eszközök, a fotó-
zás művészetének megis-
mertetése a cél vagy már 
a modern, digitális fotó-
zás is jelentős szerepet 
kap a klub életében?

– Elismert, jeles képző- és 
fotóművészek is tagjai az új 
klubnak, nagyban támaszko-
dunk a segítségükre, tudá-
sukra, tapasztalataikra. A fi-
atalok pedig a számítógép, a 
képkezelő programok, a ma 
eszközeinek rejtelmeibe fog-
ják bevezetni az érdeklődő-
ket. Nagyobbrészt a ma kí-
nálta eszközöket és módsze-
reket, megoldásokat alkal-
mazzák tagjaink, de a tech-
nikák mindegyikének teret 
biztosít az egyesület. És még 
számos ötlet munkál tagja-
ink gondolataiban, melyeket 
szeretnénk mindannyiunk 
örömére megvalósítani.

Vetési imre 

SZENVEDÉLYÜK A MÚLÓ 
PILLANAT MEGÖRÖKÍTÉSE

Új fotóklub alakult a váci Madách Imre Művelődési Központban
A múlónak tűnő pillanat varázsát egy életen át őrzött kedves emlékként örökíti meg fényképezőgépünk, 
melynek sikeres alkalmazása azonban elmélyült ismereteket kíván. Minden bizonnyal ezt ismerte fel az a 
hetven váci polgár is, akik a minap részt vettek a Madách Imre Művelődési Központ által életre hívott új fotó-
klub alakuló megbeszélésén. 

http://kincsemlovarda.hu

MÁRCIUS és ÁPRILIS hónapokban érkező 
lótartóknak kedvezményes áron kínáljuk 

szolgáltatásainkat!
Bokszos tartás 40.000 Ft/hó

Rideg tartás 35.000 Ft/hó
Több lóval rendelkező lótulajdonosok 
számára  további 10% kedvezményt 

biztosítunk a bértartás árából!
További információkért érdeklődjön 

a 0670-617-84-81 -es telefonszámon vagy 
keressen fel bennünket személyesen 

a Kincsem Lovardában 
(Sződliget, Szeszgyár utca)!

Tavaszi kedvezmény a sződligeti 
KINCSEM LOVARDÁBAN!

Cservenák Péter fotóművész ismertette az 
elképzeléseket
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Miközben úszás előtti, 
számára szertartás-
nak számító kávéját 

itta, kérdésünkre a tőle meg-
szokott fesztelen közvetlen-
séggel elmondta, hogy ma-
ximálisan felkészült, hiszen 
a megelőző két nap a fővá-
rosban úszott s egyébként, 
ha nincs bemutató, akkor is 
hetente kétszer tart edzést. 
– Nagy öröm számomra, 
hogy most Dunakeszin mu-
tathatom be tudományomat 
– fogalmazott. – A Dunaka-
nyar területén már tizenöt 
éve úszom, de most került rá 
először sor, hogy egyeztet-
ve Dióssi Csaba polgármes-
terrel, a város lakói is láthat-
ják, mire vagyok képes. 

Azt is megtudtuk, hogy a 
vízbe merülés előtt semmi-
féle hőszigetelő krémet nem 
használ, edzettsége, mentá-
lis és fizikai felkészültsége 
a biztosíték arra, hogy rend-
re megismételje különleges 
sportteljesítményét.  Még 
tartott egy rövid bemelegítő 

futást, melyre a polgármes-
terrel együtt gyerekek, fel-
nőttek nagy számban elkí-
sérték, majd a közönség lel-
kes biztatása közepette mo-
torcsónakba szállt egy men-
tőbúvár és Dr. Babcsányi 
Judit orvos társaságában 
s elindultak a folyó közepe 
felé. Figyelembe véve a folyó 
áramlási irányát, mintegy 
négyszáz méterrel feljebb 
merült vízbe, és ahogyan 
úszva közeledett a part-
hoz, úgy erősödött a közön-
ség biztatása, amire Gyuri 
többször is lelkes integetés-
sel reagált. S aztán megérke-
zett a kikötőbe, a hideg víz-
től kivörösödött felsőtesttel, 
de vidáman köszönte meg 
a lelkes biztatást az őt szo-
rosan körülvevő dunakeszi 
embereknek. – Ezt a napot 
szívembe zártam – mondta 
búcsúzóul a közönségnek a 
"nemzet rozmárja".

KAtonA m. istVán

A szerző FelVétele

Schirilla György 
Dunakeszin is legyőzte 

az egy fokos Dunát
Az elmúlt hetekben kiderült, hogy nem jöhet létre megegyezés a váci labdarúgásban főszerepet vállalni 
akaró John Marshall és az elmúlt években ugyancsak fontos szereplővé előlépett Héger József között. 
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a városvezetés semmilyen formában nem hajlandó a jelenlegi tulajdonos-
sal tovább tárgyalni és együttműködni. Azt is kilátásba helyezték, hogy visszavonják a pályahasználati 
engedélyt is  – hangzott el a múlt hét szombati sajtótájékoztatón, melyen a teljes focicsapat és a veze-
tők is ott voltak.

Szenzációs teljesítménnyel, a kaproncai első találkozón összeszedett nyolcgólos hátránya ellenére beju-
tott a női kézilabda Kupagyőztesek Európa Kupájának negyeddöntőjébe a Váci NKSE hölgykoszorúja. 

A megjelenteket Bodo-
nyi Béla, a Vác Vá-
rosi Labdarúgó Sport-

egyesület elnöke, az NB II-
es gárda klubigazgatója kö-
szöntötte, majd Pető Tibor 
alpolgármester – aki ezúttal 
mint az egyesület elnökségi 
tagja vett részt – dokumen-
tumok bemutatásával érté-
kelte a helyzetet.

Pető Tibor elmondta: ko-
rábban mint közvetítő vett 
részt a Héger József és John 
Marshall között zajló tár-
gyalásokon, de mivel a várt 
megállapodás nem jött lére, 
valamint szerinte Héger Jó-
zsef olyan kijelentéseket 
tett, amelyek “átütötték az 
a határt”, nem hagyhatja szó 
nélkül az elhangzottakat.

Korábban a városveze-
tés azért vállalt szerepet 
az egyesület elnökségében, 
hogy ezzel is jelezze, fontos-
nak tartja annak a mintegy 
négyszáz gyermeknek a sor-
sát, akik a különböző után-
pótlás csapatokban játsza-
nak. Azonban kiderült, hogy 
az egyesületnek közel 20 mil-
lió forintos tartozása van. 

Egy szerződésre hivatkoz-
va Pető Tibor elmondta: a 
dokumentum azt bizonyít-
ja, hogy Héger József azért 
jött Vácra, hogy a később be-
vezetett TAO-s pénzekhez 
hozzájusson. Az is egyértel-
mű szerinte, hogy Héger Jó-
zsef a finanszírozásként a 
cégbe betett pénzért cseré-
be egy váltót kapott, ehhez 
készfizető kezesként belé-
pett az utánpótlással foglal-
kozó egyesület is, amelynek 
akkor még – a másodosztá-
lyú csapatot fenntartó kft 
ügyvezetői posztja mellett -  
Ofella Zoltán volt a vezető-
je. Mivel a váltót be akarták 

váltani, de nem tudták, a kö-
vetelést eladták egy behaj-
tó cégnek, amely 2012. július 
19-én felszámolást kezdemé-
nyezett az egyesület ellen.

Ekkor jelent meg John 
Marshall a váci foci kör-
nyékén. Az angol befektető 
42,5 millió forintos vételárat 
ajánlott az NB II-es jogokkal 
rendelkező kft-ért és vállal-

ta, hogy elengedik az egye-
sület 20 milliós tartozását. 

– Nagyon szeretnénk, hogy 
Vácon a TAO-szivattyú meg-
szűnjön – tette hozzá Pető 
Tibor.

Héger József korábban 
többször is azt mondta, 
hogy a város az ígéretek el-
lenére a mai napig nem adta 
ki a stadionhasználati hoz-
zájárulást a csapatnak, s ez-
zel tönkreteszi a váci labda-
rúgást. Pető Tibor a sajtótá-
jékoztatón bemutatott egy 
dokumentumot, amely sze-
rinte azt igazolja, hogy már 
tavaly kiadták a hozzájá-
rulást, amely határozatlan 
időre szól. 

– Héger Józsefnek azonban 
elmondtam, hogy ha nem si-
kerül ezt a vitás kérdést ren-
dezni és minden így marad, 

akkor én mindent meg fo-
gok tenni annak érdekében, 
hogy a pályahasználati hoz-
zájárulás visszavonásra ke-
rüljön – mondta Pető Tibor.

Az alpolgármester említett 
egy B verziót is, de ennek 
részleteiről azonban nem kí-
vánt beszélni. Egy azonban 
biztos: a jövőt nem Héger Jó-
zseffel képzelik el.

John Marshall arról be-
szélt, hogy egri szerepválla-
lása nem jelenti azt, hogy a 
váciakat cserbenhagyja. To-
vábbra is megpróbál meg-
egyezni Héger Józseffel, de 
akár sikerül, akár nem, kész 
anyagilag is támogatni a csa-
patot. Szerinte a két klubban 
vállalt szerepe létrehozhat 
egy B verziós megoldást is.

Az angol befektető úgy fo-
galmazott: technikailag a kft 
valóban még mindig Héger Jó-
zsefé, de személyes felelőssé-
get érez a csapatért. Az elmúlt 
hónapok tárgyalásai azonban 
Héger József miatt megreked-
tek. Nemrég egy feltétellistát 
küldött, amire a választ meg-
fogalmazták és eljuttatták 
hozzá. A péntek délutáni ha-
táridőig azonban semmilyen 
reakció nem érkezett. 

– Az én B verzióm nem azt 
jelenti, hogy kivonulok Vác-
ról és elmegyek máshová 
– fogalmazta meg az angol 
befektető, aki ígéretet arra, 
hogy továbbra is anyagilag 
támogatja a klubot.

Megkerestük Héger Józse-
fet is, aki a sajtótájékozta-
tón elhangzottakkal kapcso-
latban azt mondta: a több-
ször is szóba került sta-
dionhasználati engedély 
valójában lejárt, az a doku-
mentum, amely az MLSZ-
nél van, a december 31-i ha-
táridőt tartalmazza. Ameny-
nyiben a városvezetés visz-
szavonja a hozzájárulását, 
és a csapat nem használhat-
ja a stadiont, más pályát ke-
res a mérkőzések számára. 
A finanszírozást firtató kér-
désünkre pedig azt mondta: 
a labdarúgók amatőr szerző-
dést írtak alá, eszerint nulla 
forintért játszanak. Fizetés 
tehát nem lesz, de meccspré-
miumról szó lehet.

A John Marshallal folyó 
tárgyalásokról Héger József 
azt mondta: ha az angol be-
fektető ügyvédi letétbe tesz 
mintegy 45 millió forintot, 
amelyből megoldható a csa-
pat finanszírozása, hajlandó 
tárgyalni egy olyan lehető-
ségről, amely elvezethet ah-
hoz, hogy John Marshall le-
gyen a klub fő tulajdonosa. 
Ez szerinte oly módon való-
sítható meg, hogy a Dunaka-
nyar-Vác Kft-ből kiválik egy 
új társaság, amely magával 
viszi az NB II-es licencjogo-
kat is. Leszögezte: a Duna-
kanyar-Vác Kft többségi tu-
lajdoni részét nem hajlan-
dó eladni az angol befekte-
tőnek.

Furucz AnitA

Gulyás István tanítvá-
nyai remekül kezd-
tek, hiszen a horvát-

országi hatgólos hátrányt 
okozó kezdéssel szemben, 
most ötgólos előnyt fabri-
káltak az első percekben. 
A folytatásban előbb ugyan 
szépíteni tudott a legjobb 
horvát női együttes, ám a 14-
9-re végződő első félidőben 
hátránya nagyobbik felét le-
dolgozta csapatunk. Ebben 
nagy része volt a kapuban 
remeklő Triffa Ágnesnek, 
valamint a határozott védő-
falnak. A másik kapunál pe-
dig előbb Szádvári Kriszti-
na, majd meccs végére 13(!) 
gólig jutó Klivinyi Kinga 
keserítette meg az első ösz-
szecsapáson még csodaka-

pusnak tűnő vegetás háló-
őrt. A szünet után előbb ösz-
szesítésben is behozta hát-
rányát, majd már előnybe 

is került a Vác. Egyre for-
róbb lett a hangulat a néző-
téren – a mintegy másfél tu-
catnyi horvát drukkerhad 

nem is tudta elviselni a kö-
zelgő kiesést, de balhézását 
a rendezők határozottan ke-
zelték -  és a játéktéren egy-
aránt, de a véghajrában is a 
helyén volt a váci szív és vé-
gül régen látott kiváló játék-
kal nyert a VNKSE 29-19-re. 
(Összesítésben 44-42-re.)

Az elődöntőbe jutásért ví-
vandó párharcok sorsolásán 
kedden kiderült, hogy a Vác 
ellenfele a francia Issy Pa-
ris lesz. A sorsolás szerint 
az első mérkőzésre márci-
us 9/10-én Vácott kerül sor, 
a visszavágó pedig egy hétre 
rá lesz idegenben.

Kereszturi GyulA

Fotó: KoVAcsics JózseF

Még mindig nagy a zűr a váci fociban

Váci kézilabdacsoda a KEK-ben

A megoldásra koncentrálnak: John Marshall és Pető Tibor

A sűrű hóesés ellenére több mint ezer lelkes ra-
jongó "szállta meg" február 10-én a Duna-parti sé-
tányt a Horányi révnél, hogy tanúja legyen Schirilla 
György, a "nemzet rozmárja" különleges sporttel-
jesítményének, a Duna átúszásának. 


