
A József Attila Művelő-
dési Központban ren-
dezett fórumon Dióssi 

Csaba, a Fidesz helyi elnöke 
köszöntette a Dunakesziről 
és a környező településekről 
érkezett szimpatizánsokat. 
A város polgármestere meg-
nyitójában felidézte a 2010 és 
2014 közötti időszakot, ami-
kor a Parlament Gazdasági 
Bizottságában országgyűlési 

képviselőként együtt dolgo-
zott Seszták Miklóssal. A vá-
rosvezető arra kérte a nem-
zeti fejlesztési minisztert; tá-
mogassa, hogy Dunakeszi 
legújabb általános iskolája 
2016-ban felépüljön. 

A városba miniszterként 
első alkalommal ellátoga-
tó Seszták Miklós a polgár-
mester kérésére biztató vá-
laszt adott, aki sajtó nyil-

vános évértékelőjét George 
Bernard Shaw idézettel 
kezdte: „Változás nélkül 
nincs fejlődés, aki nem tud 
változtatni gondolkodás 
módján, nem tud megvál-
toztatni semmit” – mond-
ta a miniszter. - Dunakeszi 
2010-ben tudott változtat-
ni, és az országhoz hasonló-
an jó irányba indult el, amit 
a választók tavaly megerő-
sítettek voksaikkal – hang-
súlyozta Seszták Miklós. A 
nemzeti fejlesztési minisz-
ter emlékeztette a hallga-
tóságot, hogy a 2010-es vá-
lasztások előtt a világ- és 
honi sajtóban arról publi-
káltak, hogy Magyarország 
Görögországhoz hasonló-
an csőd közeli helyzetben 
van. – Ezzel szemben, nap-
jainkban ezek a sajtóorgá-
numok azt írják, hogy Ma-
gyarország élenjár Európá-
ban a 3.6 %-os gazdasági nö-
vekedéssel, az infláció mér-
téke már szinte mínusz, ami 
az elmúlt 30 évben példa-
nélküli. Biztos, hogy sokan 
vannak, akik még nem ér-
zik a gazdasági eredmények, 
az átalakítás jótékony ha-
tásait, de higgyék el, az or-
szág jó úton jár – hangoztat-
ta. Seszták Miklós kijelen-
tette: a lakosságnál évente 
ezermilliárd forint keletke-
zik, amit ma még elsősorban 

állami kötvényekbe fektet-
nek. A miniszter szerint a fo-
gyasztás élénkülése továb-
bi lendületet adhat a magyar 
gazdaságnak. 

Dr. Tuzson Bence, a Duna-
keszi központú választókerü-
let országgyűlési képviselő-
je a helyi sajtónak adott nyi-
latkozatában nagyon fontos-
nak nevezte a 2014-es eszten-
dőt, melyben mind a három 
választást megnyerte a Fi-
desz-KDNP Szövetség. Mint 
fogalmazott: az évértékelőn 
a rezsicsökkentés és a devi-
zahitelesek megsegítése mel-
lett érintették napjaink ese-

ményeit, a bevándorlás kér-
dését, a veszprémi választá-

son elszenvedett vereség oka-
it és tanulságait. – A vereség 
talán legfontosabb oka, hogy 
mi a helyi feladatok megoldá-
sára koncentráltunk, míg el-
lenfeleink a kétharmad meg-
bontására, akik ezért jobban 
tudták mozgósítani szavazói-
kat – húzta alá a Fidesz szóví-
vója, aki kijelentette: a tanul-
ságok ismeretében jövőben 
még hatékonyabban koncent-
rálnak az elért eredmények 
bemutatására. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Dióssi Csaba polgármester 
nyitotta meg a rendezvényt

MINISZTERI ÉVÉRTÉKELŐ DUNAKESZIN
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a minap Dunakeszin rendezett évértékelő sajtó nyilvános részében kiemelte, hogy 2010-es választások 
eredményeként sikerült az országot fejlődő pályára állítani, amit a tavalyi voksoláson a választók kétharmada megerősített döntésével.     

Kiszámíthatóbbá válnak 
a szociális támogatások: 

A JÁRÁSI HIVATAL 
NYÚJT SEGÍTSÉGET 

A JÖVŐBEN
A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól járási 
szintre kerül az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a köz-
gyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság, valamint az aktív korúak ellátása – hangsúlyozta 
Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja kiemelte, a jövőben országosan, egységes el-
vek alapján állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez 
a támogatásokhoz a járási hivatalok.
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Emlékezés a kommunizmus áldozataira

VÁCI EMLÉKEZÉS 
a kommunizmus áldozataira

A Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezést a Jobbik Magyarországért Mozgalom dunakeszi szervezete és 
ifjúsági tagozata február 28-án a város 56-os emlékparkjában, a Gólyánál. A rendezvényen jelen volt Varga Zoltán Péter, a Jobbik dunakeszi szerve-
zetének elnöke, Pest megyei alelnök, Nyíri Márton alelnök, önkormányzati képviselő, főtanácsnok, Merkwart Krisztián, az ifjúsági tagozat fóti elnöke.   

2000 júniusában fogadta el az Országgyűlés azt a határozatát, melynek értelmében azóta minden 
év február 25. napján ünnepeljük a kommunizmus üldözötteinek emléknapját. 1947-ben ugyanis 
ezen a napon tartóztatták le jogtalanul a megszálló szovjet hatóságok Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát, akit a Szovjetunióba hurcoltak, ahol nyolc évet raboskodott.

A 
Himnusz elének-
lése után Pánc-
zél Ágnes, az ifjú-
sági tagozat tagja 

köszöntötte az egybegyűl-
teket, majd emlékeztetett 
arra, hogy 1947. február 25-e 
szimbolikus dátum, a kom-
munista rendszer jog és em-
berellenességének szimbó-
luma. Ezen a napon hurcol-
ták el a szovjetek Kovács 
Bélát, a Független Kisgaz-
dapárt főtitkárát, ország-
gyűlési képviselőt a kommu-
nistákkal szembeni kiállása 
miatt, az őt védő mentelmi 
jog figyelmen kívül hagyásá-
val. Az Országgyűlés 2000. 
június 13-i döntése nyomán, 
minden évben február 25-e 
a kommunizmus áldozatai-

nak emléknapja. „Kötelessé-
günk megemlékezni e napon 
a halálra, a kényszermunká-
ra, testi-lelki nyomorúság-
ra és kilátástalan életre ítélt 
emberek millióiról. Nekünk, 
Dunakeszieknek nem csu-
pán októberben, de most is 
kötelességünk megemlékez-
ni Gérecz Attiláról, ifjú öt-
venhatos mártír költőnkről 
is”, mondotta s ezt követően 
Sós Alex Máté szimpatizáns, 
a költő Egy ítélet című ver-
sét mondta el. 

Emlékbeszédében Nyíri 
Márton arról beszélt, hogy 
a kommunizmus az az ön-
kényuralmi rendszer, amely 
körülbelül százmillió áldo-
zatot szedett az egész vilá-
gon. „Nekünk, magyarok-

nak mégis leginkább a ma-
gyarországi diktatúra ál-
dozatai fájnak”, mondotta.  
Kifejtette, hogy a kommu-
nizmus áldozatai közé kell 
sorolni azokat is, akiket a 
diktatúra valamilyen módon 
rákényszerített az együtt-
működésre. Ha az utókor 
ítéletet mond a kommunis-
ta diktatúra fölött, akkor el-
sősorban azokról kell ítéle-
tet mondani, akik ezt az em-
bertelen rendszert kiépítet-
ték és működtették. Sajnos, 
több mint huszonöt évvel 
a rendszerváltás után sem 
történt meg a számonkérés. 

A továbbiakban azt ele-
mezte, hogy a kommuniz-
mus milyen alapvető embe-
ri értékeket tagadott meg. 

Majd kitért arra, hogy nap-
jainkban mi a Jobbik felada-
ta?  „Értékrendünk az álta-
lános és egyetemes emberi 
értékeken alapszik. Követel-
ni kell a kommunizmussal 
szembeni igazságtételt, az 
áldozatok iránti elégtételt, 
és fel kell mutatni azokat az 
általános és emberi értéke-
ket, amit mozgalmunk és if-
júsági tagozatunk is képvi-
sel”. 

A Szózat és a Székely him-
nusz eléneklése után az em-
lékhelyen csendes gyertya-
gyújtással fejeződött be a 
megemlékezés.

Katona M. istVán

a szerző FelVétele

 - A mai nap nemzetünk, történelmünk 
egy fontos korszakáról szól. Kovács 
Béla letartóztatásával egy nemzet érezte 
úgy, hogy szabadsága elveszett – kezd-
te ünnepi beszédét a város Művelődési-
Oktatási, Ifjúsági-Sport Bizottságának 
elnöke. Steidl Levente emlékeztette az 
egybegyűlteket, hogy a kommunizmus a 
XX. században négy kontinensen az em-
beriség közel egynegyedét döntötte nyo-
morba. Ez a valóságos kommunizmus 
hozta működésbe a módszeres elnyo-
mást, kormányzati eszközzé emelte a tö-
meggyilkosságot, a rémuralmat hatal-
ma megalapozásához és megtartásához. 
Megszámlálhatatlan bűnt követett el a 
szellem ellen, a nemzetek és a kultúra el-
len. De a legsúlyosabb bűne az emberi-
ség elleni bűn – hangsúlyozta az ünnepi 
szónok -, hiszen világviszonylatban 100 
millióra becsülik azon áldozatok szá-
mát, akik életüket veszttették éhínség-
ben, kényszermunkatáborokban vagy 
kegyetlen kivégzések által. Sokkal töb-
ben vannak azonban azok, akiket a dik-
tatúra testileg vagy lelkileg megnyomo-

rított. A rendszer áldozata volt az is, akit 
vallattak és kínoztak, akit megbélyegez-
tek, akit kirekesztettek vagy börtönbe 
zártak, üldöztek vagy megfigyeltek. 

Az élet vereséget szenved a haláltól, de 
az emlékezet megnyeri csatáját a semmi 
ellen – idézte a Kommunizmus Fekete 
Könyvét Steidl Levente, aki mindenkit 
emlékeztetett: Magyarországon a bolse-
vizmus rémtetteinek sora az 1919-es Ta-
nácsköztársasággal kezdődött, s ez a ké-
sőbbi szörnyűségek nyitánya volt. Ami-
kor pedig a szovjet hadsereg 1944-45-
ben átvonult az országon, a lakosság le-
írhatatlan szenvedésen ment keresztül, 
a mészárlások, a nők megbecsteleníté-
se a mindennapok része volt. Háborús 
jóvátétel gyanánt pedig elvittek minden 

mozdíthatót. A Gulágon, szovjet mun-
katáborokban jóvátételi munka címén 
több mint 800 ezer magyar sínylődött, 
s harmaduk soha nem tért haza. Ahogy 
Steidl Levente fogalmazott, abban az 
időben a rettegés csendje ült az ország-
ra. E rettenetes korszak hozta létre a po-
litikai rendőrséget, a kitelepítést, az osz-
tályellenességet, a padlássöprést. 

Ma már a kommunista bűntettek nyil-
vános tagadása büntetendő cselekedet, 

pontosan meghatározhatjuk, kik az ál-
dozatok és kik az elkövetők. De mi van a 
bűnösök felelősségre vonásával? – tette 
fel a kérdést a megemlékezés szónoka, 
majd így folytatta: - Ahol áldozat van, ott 
bűnös is, ahol gyilkosság, ott gyilkos is. 

A jövendő nemzedéke előtt kötelező 
dolgunk feljegyezni a XX. század bűneit 
és biztosítani, hogy azok soha ne ismét-
lődhessenek meg – hangsúlyozta Steidl 
Levente. Mint fogalmazott, Magyaror-
szágon számos emlékhely található: a 
301-es parcella, a márianosztrai, a sop-
ronkőhidai, s a váciaknak a váci rabte-
mető. Hóman Bálintot a magyar népbí-
róság háborús bűnösként életfogytig 
tartó börtönre ítélte, 1951-ben itt halt 
meg Vácon, s temették el egy jelöletlen 

sírban. S a rabtemetőben még további 
118 politikai fogoly földi maradványai 
nyugszanak – zárta gondolatait az ün-
nepség szónoka. 

Ezt követően a város polgármestere, 
Fördős Attila, és két alpolgármestere, 
Pető Tibor és Mokánszky Zoltán, vala-
mint a helyi pártok és civil szervezetek 
helyezték el a megemlékezés koszorúit.

B. szentMártoni

Fotó: KesziPress

Dr. Mihály István rendőr 
dandártábornok, Pest me-

gye rendőrfőkapitánya március 
4-én a Váci Rendőrkapitányság 
2014. évi tevékenységét értéke-
lő állománygyűlés után a helyi 
és a regionális sajtó képviselőit 
tájékoztatta a Latorovszky Gá-
bor alezredes,  váci rendőrkapi-
tány által irányított rendőrök el-
múlt esztendőben végzett mun-
kájáról. 

A rendőrfőkapitány - a váci ka-
pitánnyal közösen tartott sajtó-
tájékoztatón – elismeréssel nyi-
latkozott a váci rendőrök helyt-
állásáról, szakmai, bűnmegelőző 
munkájáról. 

A lapunk nyomdába adásával 
egy napon tartott főkapitányi ér-
tékelésről bővebben a Dunaka-
nyar Régió március 19-i számá-
ban tudósítjuk olvasóinkat. 

a szerK.

Főkapitányi értékelő
A Jobbik dunakeszi és fóti vezetői

Steidl Attila önkormányzati képviselő

Az oktatási intézmények képviselői is lerótták kegyeletüket

Latorovszky Gábor és dr. Mihály István
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Zhou Li, a Kínai Kommunista Párt KB Nem-
zetközi Kapcsolatok Hivatalának vezető-
je miniszter-helyettesi rangban 6 fős kínai 

pártküldöttség élén látogatott Vácra. A vendégeket 
a Városházán Fördős Attila polgármester, Pető Tibor 
alpolgármester, a Fidesz városi elnöke, Mokánszky 
Zoltán alpolgármester fogadta Deákné dr. Szarka 
Anita jegyző, Lévai Dávid főépítész és a szakbizott-
ságok elnökeinek jelenlétében március 4-én.

 Fördős Attila a program sajtó nyilvános részé-
ben üdvözölte a magas rangú kínai delegáció tagja-
it, bemutatta az önkormányzat és a hivatal műkö-
dési struktúráját, az ezer éves keresztény város tör-
ténelmét, kulturális értékeit, gazdasági fejlődését. A 
polgármester - a kínai delegáció támogatását kérve - 
a távoli ország gazdasági és kereskedelmi befektetői 
figyelmébe ajánlotta a kiváló infrastruktúrával ren-
delkező Vác együttműködését, nyitottságát. 

A közgazdász végzettségű Zhou Li nagy nemzet-

közi tapasztalatokkal rendelkezik, aki – többek kö-
zött – dolgozott Kína moszkvai nagykövetségen, 
2007-től Ukrajnában, majd 2010-től Kazahsztán-
ban képviselte nagykövetként Kínát. Tájékoztatás-
ként elmondta, hogy mostani látogatásuk alkalmá-
val tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszterrel és a külügyi bizottság elnökével. 

Zhou Li elismeréssel beszélt Kína és Magyaror-
szág 65 éves barátságáról, mely a 36 éve elkezdett 
kínai nyitás politikájának köszönhetően tovább 
erősödött. A világ második legnagyobb GDP-jével 
rendelkező Kína – az Európai Unió tagállamaihoz 
hasonlóan - hazánkkal is bővíteni akarja a kétolda-
lú együttműködést. A miniszter-helyettes bejelen-
tette; szorgalmazza és támogatja, hogy kínai keres-
kedelmi delegáció látogasson Vácra a kereskedelmi, 
gazdasági együttműködés lehetőségeinek feltérké-
pezése érdekében.   V. I.

 Fotó: KesziPress

Kiszámíthatóbbá válnak 
a szociális támogatások: 
A JÁRÁSI HIVATAL NYÚJT 
SEGÍTSÉGET A JÖVŐBEN

A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól járási szintre kerül az 
időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása – hang-
súlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbí-
zottja kiemelte, a jövőben országosan, egységes elvek alapján állapítják 
majd meg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok.

Lázár János felülvizsgálná 
a közműcégek számlázási, 

mérési gyakorlatát

Kínai delegáció tárgyalt Vácott

- A gáz- és a villamosenergia-szektor után a vízszolgáltató és a hulladék-
szállító cégek számlázási, mérési gyakorlatát is felülvizsgálná a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter - hangzott el a Hír TV Híradójában.

Lázár János a Hír TV-nek azt mondta - 
idézték őt -, hogy az állami kézbe ke-
rült Főgáz átvilágításánál a számlázás, 

a mérés manipulálására utaló adatokat talál-
tak – közölte az MTI.

A fideszes politikus szerint a vállalat szá-
mos esetben 20-30 százalékkal többet szám-
lázott a társasházaknak, az általuk kért óra-
cserét pedig - amellyel pontosítani lehetett 
volna a mérést - elutasította.

A miniszter indokoltnak tartja, hogy a gáz- 
és a villamosenergia-szektor után a víz- és 

hulladékszolgáltató cégek számlázási, méré-
si gyakorlatát is felülvizsgálják.

Lázár János azt mondta: át kell nézni a víz- 
és a hulladékszolgáltatást is, mert képvise-
lőként az a gyanúja, hogy a nagy szolgálta-
tó cégek manipulálták a számlázást, a mérést 
és a teljesítést is. Hogy "hányan panaszkod-
tak rendszeresen a gáz fűtőértékére, haszná-
lati értékére, ezt most nem kell külön mon-
danom. Tehát minőségi és technológiai túl-
számlázás van az én véleményem szerint" – 
fogalmazott.

Március 1-jével átalakult a szoci-
ális támogatási rendszer. A vál-
toztatás lényege, hogy a jövede-
lemkompenzációt biztosító tá-

mogatások a járásokhoz, míg a kiadáskom-
penzáló segélyek az önkormányzatokhoz ke-
rülnek – mondta Tarnai Richárd. Pest megye 
kormánymegbízottja kiemelte, a változtatások 
célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazsá-
gosabb keretek között juthassanak hozzá az 
őket megillető támogatási formákhoz.

Az aktív korúak ellátása átkerül március 
1-jével a járási hivatalokhoz az önkormányza-
toktól, de márciusban a pénzüket az állampol-
gárok még az önkormányzattól kapják meg, 
abban a formában, ahogyan korábban.

A járási hivatal jogosult március 1-jétől kez-
dődően az aktív korúak ellátásával kapcsolatos 
ügyek intézésére– hívta fel a figyelmet a válto-
zásra Pest megye kormánymegbízottja.

A kérelmeket be lehet nyújtani:
- a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig 

is), amelyek továbbítják a járási hivatalok ré-
szére,

- járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
- a kormányablakokban,
- a járási hivatalok kirendeltségein,
- a járási hivatalok települési ügysegédeinél.
A jövedelemkompenzáló támogatásokat 

márciustól teljes egészében a központi költség-
vetésből finanszírozzák, az önkormányzatok-
nak ebben már nem lesz szerepük. Ezért válto-
zik a kifizetések módja is. A 2015. március hó-
napra járó – április 5-ig esedékes – támogatá-
si összegek utalásáról már a kormányhivatalok 
gondoskodnak majd.Az ügyfelek postai úton 
vagy az általuk megadott bankszámlára kap-
hatják meg a támogatásokat.

Két formája lesz a szociális támogatások-
nak: a járásoknál az úgynevezett jövedelem-
kompenzáló, míg az önkormányzatoknál ki-
adáskompenzáló támogatások igényelhetők 

– tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jö-
vedelemkompenzáló támogatás célja, hogy 
mindenki számára biztosítsanak egyfajta mi-
nimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadás-
kompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, 
akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más csa-
ládi kiadás kifizetése – fűzte hozzá a kormány-
megbízott. Az önkormányzatoktól kérhető ki-
adáskompenzáló támogatások elnevezése 
márciustól egységesen települési támogatásra 
változik. Ennek keretében az önkormányzatok 
az általuk támogatandónak ítélt, rendeletük-
ben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak 
támogatást.(Ebbe tartoznak majd bele a ko-
rábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartá-
si- vagy más címen kifizetett segélyek.)

Pest megye kormánymegbízottja elmondta, 
a járásoktól kérhető továbbra is az időskorú-
ak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, 
valamint az egészségügyi szolgáltatásravaló 
jogosultság ellátás, és március 1-jétől az aktív 
korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás FHT, és egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás EGYT).

A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással 
összefüggésben nincs teendőjük, az új ellátás-
ra való jogosultságukat a jegyzők február hó-
nap végéig hivatalból vizsgálták felül. Az aktív 
korúak ellátásával kapcsolatos iratokat a jegy-
zők legkésőbb 2015. március 6-ig adják át az il-
letékes járási hivatal számára. Az átvételt kö-
vetően a járási hivataloktól az ügyfelek értesí-
tést kapnak.

Legfontosabb különbség az új rendszerben, 
hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a 
járási hivatal állapítja meg az aktív korúak el-
látását, oda is kell a kérelmeket leadni, vala-
mint a folyósított összegeket postai úton vagy 
bankszámlára utalja az állam (kormányhiva-
tal) – foglalta össze a lényegesebb változáso-
kat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymeg-
bízottja.

A Nőnap története 

Isten éltesse a Nőket! 
Minden évben van egy nap, amikor a férfiak virágot adnak a róluk gon-
doskodó asszonyi kezekbe, megköszönve ezzel a reggeli kávékat, a ropo-
gósra vasalt ingeket, a fárasztó napok utáni meleg vacsorákat, az otthon 
melegét. Mindeközben valószínűleg kevesen tudják, hogy ez a nap, a nők 
napja eredetileg korántsem ilyen romantikus célzattal alakult ki.

Sőt annak idején, az 
akkori nők napja még 
köszönő viszonyban 
sem volt a mai rózsa-

szín köntösbe bújtatott, vi-
rágot és bonbont ajándéko-
zós nappal. 

A nőnap kialakulása szo-
rosan kötődik ahhoz az év-
százados harchoz, melyet a 
nők - a világ minden pont-
ján - azért folytattak és a vi-
lágon sok helyen folytatnak 
még ma is, hogy a társada-
lomban egyenlő esélyeik le-
hessenek. 

Az ünnepnap kialakulá-
sának történetében egészen 
1857-ig kell visszatekinte-
nünk. Ebben az évben, már-
cius 8-án, New Yorkban a 
textiliparban dolgozó nők 
tüntetést szerveztek, mely-
lyel céljuk az volt, hogy em-
beribb munkafeltételeket és 
magasabb fizetést harcolja-
nak ki maguknak.

Fontos állomásai voltak az 
egyenlőségért folytatott harc-
nak az Internacionálék. Az I. 
Internacionálén (1866. szept-
ember 3-8.) fogadták el azt 
a határozatot, mely lehetővé 
tette a nők hivatásszerű mun-
kavégzését. Több mint har-
minc évvel később, a II. Inter-
nacionálé alakuló közgyűlé-
sén Clara Zetkin emelt szót a 
nők munkához való jogágért. 
Beszédének fő gondolata az 
alábbi mondat volt: "Amíg a 
nők nem lesznek anyagilag 

függetlenek, addig ugyanúgy 
a férfiak rabszolgái marad-
nak, mint ahogy a munkások 
a tőke rabszolgái."

A német politikusnő volt 
az is, akinek javaslatára 
1910-ben a II. Internacioná-
lé végül megalapította a nő-
napot, mellyel a nők válasz-
tójogának kivívása érdeké-
ben kívántak demonstrálni. 
A világon először 1911. már-
cius 19-én tartották meg a 
nemzetközi nőnapot Auszt-
riában, Dániában, Németor-
szágban és Svájcban. A vég-
leges, március 8-ai dátum, 

1917-ben alakult ki. Ekkor 
történt ugyanis, hogy a II. 
Miklós cár lemondása után 
alakult polgári kormány sza-
vazójogot biztosított a nők-
nek. A dátum tehát a harc e 
fontos állomásának állít em-

léket. Magyarországon elő-
ször 1914-ben emlékeztek 
meg ilyen formában a nők-
ről. Ám az azóta eltelt évek-
ben már feledésbe merültek 
az eredeti célok. A nőnap ma 
már nem arról a küzdelemről 
szól, amit a nők hosszú időn 
át az egyenlőségért vívtak. 
Hiszen az egyenlőséget si-
került elérni. A nők ma már 
szinte mindenütt ugyanolyan 
jogokkal és lehetőségekkel 
indulnak neki az életnek, 
mint a férfiak. Ugyanolyan 
nehézségekkel kell megküz-
deniük, és ugyanolyan kemé-
nyen kell helytállniuk.

Mégis, néha jól esik, ha a 
„nagy” egyenlőséget félretéve 
az év egy meghatározott nap-
ján megkülönböztetett figyel-
met fordítanak ránk.

 Forrás: Internet

A kínai és váci delegáció tagjai bíznak a jövőbeni tartalmas együttműködésben 



4 Dunakanyar Régió XVII. évfolyam 5. szám

Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

Újra magyar pályán a Dunakeszi 
Járműjavító szerelvénye

Dunakeszi gazdasági, kulturális- és sportéletében kiemelkedő szerepet töltött be az elmúlt közel egy évszázad alatt a kapuit 1926-ban megnyitó MÁV 
Főműhely, amely a későbbi évtizedekben MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzem néven vált ismertté. A honi vasúti személykocsi gyártás- és javítás egyko-
ri fellegvárát az 1990-es társadalmi és gazdasági rendszerváltozás utáni években több lépcsőben privatizáltak. Az üzem legújabb kori életében jelen-
tős mérföldkőnek számít, hogy a Magyar Állam tavaly ősszel megvásárolta a Bombardier 65 százalékos többségi tulajdonát. A tranzakció révén újra 
százszázalékos magyar tulajdonban van a nagy múltú járműjavító üzem.

Gazdasági szakér-
tők és a munkavál-
lalók egyöntetűen 
állítják, hogy nagy 

szükség volt a kormány men-
tőövére, mert az egykori 3 ez-
res dolgozói létszám napja-
inkra 400 közelire csökkent, a 
megrendelés állomány drasz-
tikusan visszaesett. Az üzem 
munkahelymegtartó kapaci-
tásának és a cég állami visz-
szavásárlásának elősegítése ér-
dekében az elmúlt években in-
tenzíven lobbizott Dióssi Csa-
ba polgármester, a város akko-
ri országgyűlési képviselője és 
a Dunakeszin élő Szijjártó Pé-
ter. A két politikus által meg-
kezdett folyamatot vitte siker-
re tavaly ősszel a kormány tá-
mogatásával dr. Tuzson Bence, 
a város jelenlegi országgyűlési 
képviselője, akivel és Szepessy 
Tamással, a Dunakeszi Jármű-
javító Kft. ügyvezető igazgató-
jával az üzem jelenéről és jövő-
jéről beszélgettünk. 

Kiváló az üzem szellemi 
és műszaki kapacitása

- Óriási kihívás előtt állunk, 
hiszen tavaly ősszel igen sze-
rény megrendelés állomány-
nyal került magyar tulajdonba 
az üzem. A 372 dolgozót fog-
lalkoztató járműjavítónak 220 
vasúti kocsi vizsgáztatására van 
szerződése a MÁV-val – kez-
di a helyzet feltárását Szepessy 
Tamás, aki február 1-től kez-
dően irányítja a dunakeszi cé-
get. – A tényekhez tartozik az 
is, hogy ma még bizonyos idő-
szakokban csak csökkentett 
munkaidőben és csökkentett 
létszámmal tudunk dolgozni. 
Én azonban biztatónak tartom 
a jövőt, mert újból lesz feladat, 
számos megrendelés előkészí-
tésén munkálkodunk. Energi-
ánk, szakmai kapacitásunk és 
tudásunk döntő többségét arra 
koncentráljuk, hogy már a kö-
zeli jövőben megfelelő rende-
lésállománnyal rendelkezzünk, 
a dolgozók létszámát 700-800 
főre tudjuk növelni. A jelenle-
gi 300 ezer munkaórát 2016-ra 

egymillió közelire szeretnénk 
felfuttatni. 

- Közismert, hogy a Duna-
keszi Járműjavító Üzemben 
kiváló mérnökök, tervezők, 
elismert szakemberek dol-
goztak, jó volt a technológiai 
háttere. Mit sikerült megőriz-
ni tulajdonváltáskor? Milyen 
„örökség” maradt önre?

- Jó érzéssel mondhatom, 
hogy a dolgozói állomány 
most is kiváló. Nagyszerű 
szakembereink, hegesztőink 
vannak, aminek külön örü-
lök, mert az acélhegesztés az 
üzem fő profilja. Minden fel-
tétel adott hozzá, hogy meg-
felelő megrendelés állomány-
nyal a gyár újra a régi fényé-
ben tündököljön.

- Ez jelentheti azt is, hogy 
új vasúti személykocsikat is 
gyárthatnak, mint egykoron?

- Igen. Ez a cél, hogy akár új, 
vagy teljes mértékben felújított 
kocsik gördüljenek ki a duna-
keszi üzemből.

- Ezt támasztja alá a kor-
mány döntése is, hiszen bizo-
nyára azért vásárolta meg az 
üzemet, hogy magyar gyártók-
tól szerezze be a vasúti, a kö-
töttpályás közlekedéshez szük-
séges járműparkot. Ez a kon-
cepció, ez a stratégia hogyan 
jut érvényre az önök munká-
jában? 

- Egyetértek az ön megálla-
pításával, de hangsúlyozni sze-
retném, hogy bármilyen meg-
rendelést csak az nyerhet el, 
aki megfelel a tender, a ver-
senykiírás szigorú szabálya-
inak. Céljaink megvalósítá-
sa érdekében bizonyos infra-
strukturális fejlesztésekre is 
szükség van. A MÁV megren-
delése mellett fontosnak tar-
tom a fővárosi közlekedés-fej-
lesztési projektekben, mint pl. 
a jelenleg is folyamatban lévő 
CAF-villamos tenderen való 
részvételünket. Szeretnénk, ha 
a fővárosban közlekedő spa-
nyol villamosok jelentős ré-
sze a Dunakeszi Járműjavító-
ban kerülne összeszerelésre. 
Jelen kívánunk lenni a környe-
ző országok piacain is. Keres-
kedelmi irodánk folyamatosan 
pályázik Szlovákiától kezdve 
Ausztrián át egész Európában. 
Azon munkálkodunk, hogy új 
lendületet kapjon a Dunake-
szi Járműjavító tevékenysége – 
emelte ki Szepessy Tamás ügy-
vezető igazgató.

A magyar termelői ipar 
fejlesztése a cél

A gyárlátogatásra elkísért 
bennünket dr. Tuzson Bence, 
a Dunakeszi központú válasz-
tókerület országgyűlési kép-

viselője, aki szintén sokat tett 
azért, hogy a nagy múltú vas-
úti üzem külföldi többségi tu-
lajdonból újból magyar kézbe 
kerüljön. 

- Fontos lépés volt ez, 
de csak az első ahhoz, hogy 
egy jól működő gyárat tud-
junk felépíteni. Az alap már 
megvan. Ismét magyar tulaj-
donban van a nagy tapaszta-
lattal rendelkező munkások-
kal működő gyár, melynek 
infrastruktúráját azonban az 
új feladatokhoz kell igazítani. 
Természetesen nem csak a 370 
dolgozó munkájának megőr-
zése érdekében vásárolta meg 
az állam a gyárat, hanem, 
hogy fejlessze, újabb munka-
helyeket teremtsen – mond-
ta a kormánypárti politikus. – 
Célunk, hogy fejlesszük a gyá-
rat és a magyar termelői ipart. 
Fontos az - és ez Dunakeszin 
is túlmutat -, hogy az itthoni, 
a magyar   ipari megrendelé-
seket itt, helyben tudjuk tel-
jesíteni. Vagyis, ha például  a 
MÁV kocsikat vásárol, javítá-
sokat rendel meg, vagy a BKV 
metrótendert ír ki, akkor eze-
ket az igényeket magyar üze-
mek elégítsék ki. Nagyon fon-
tos, hogy a magyar üzemek 
erre képesek legyenek, meg-
feleljenek a közbeszerzési sza-
bályoknak. 

- Ön szerint a dunakeszi 
üzem birtokába van ezen ké-
pességeknek?

- Igen, de arra kell töreked-
nünk, hogy ezt a képességet 
fejlesszük, idehozzunk minél 
több munkát. Induljon a gyár 
– akár más üzemekkel össze-
fogva - nemzetközi tendere-
ken, hiszen pl. az acélhegesztés 
területén olyan egyedi adott-
ságokkal rendelkezik, melyet 
környezetünkben nem sokan 
tudnak ilyen magas színvona-
lon művelni. Ezt az adottságot 
ki kell használni európai szin-
ten, vagy akár Egyiptomban, 
ahonnan küldöttség járt ha-
zánkban, mert Magyarország-
ról szeretnének vasúti kocsikat 
vásárolni. Jövőkép van, oda 
kell figyelnünk, hogy jó szer-
vezéssel, invesztícióval, a mun-
kaerő megőrzésével ezeknek a 
kihívásoknak meg tudjunk fe-
lelni és egy európai szintű gyá-
rat tudjunk felépíteni.

- Ebben a folyamatba jól il-
leszkedik az is, hogy akár kül-
földi céggel együttműködve in-
duljon tendereken a járműja-
vító? 

- Természetesen, hiszen 
élénk érdeklődéssel kell figyel-
münk a körülöttünk zajló gaz-
dasági folyamatokat, és ha te-
hetjük, azokba intenzíven kap-
csolódjunk be.  Vannak olyan 
nagy nemzetközi cégek, mint 
például a Stadler, amely Ma-
gyarországon működik, mely-
lyel a gyár új vezetése már tár-
gyalt, és elvi megállapodást írt 
alá, hogy a jövőben összehan-
golják tevékenységüket. Az 
üzem számára a másik jelen-
tős lehetőség a CAF-villamos 
tenderben való közreműködés. 
Közismert, hogy Budapest első 
körben 37 villamost rendelt a 
spanyol cégtől, de ezen kívül 
még további mennyiséget hív-
hat le a főváros. A CAF kép-
viselőivel intenzív tárgyaláso-
kat folytattunk, hogy az álla-
mi tulajdonba került dunake-
szi üzem bekapcsolódhasson 
a munkába. A megállapodás 
szerint eleinte csak kisebb fel-
adatokat lát el, de később na-

gyobb léptékű munkát is kap-
hat, aminek részletei most 
vannak kimunkálás alatt. A 
folyamatban lévő üzleti tár-
gyalások reményeink szerint a 
közeljövőben konkrét szerző-
désben realizálódnak.

-  Mint fogalmazott: az első 
lépést sikeresen megtették, az 
üzem újra magyar tulajdon-
ban van. A következő jelentős 
kihívás a rendelésállomány 
felfuttatása. Ön mikor érezné 
biztonságban az üzem jövőjét, 
mikor lenne elégedett? 

- Ez egy olyan folyamat, 
amivel az ember soha nem lesz 
elégedett. De mégis azt mon-
dom, akkor érezném jól ma-
gam, ha látnám évekre előre, 
hogy bőven van munkája az 
üzemnek, ha egy-két éven be-
lül két-háromszorosára bővül-
ne a jelenlegi munkavállalói 
létszám. Azt gondolom, akkor 
majd elégedettek lehetünk, de 
addig még nagyon sokat kell 
dolgoznunk. 

Vetési iMre

NÉVJEGY
SZEPESSY TAMÁS 

SZAKMAI ÉLETPÁLYA: 

Városgazdasági üzem-
mérnök vagyok. Nős, 3 
kislány édesapja. Az Ybl 
Miklós Építőipari Mű-
szaki Főiskola elvégzése 
után Óbuda-Békásme-
gyer Polgármesteri Hi-
vatalának Építési Ható-
sági ügyosztályára ke-
rültem. 1993-ig a terü-
letrendezésért felelős 
előadóként dolgoztam, 
majd az ügyosztály ve-
zetési feladatait láttam 
el. Később óbudai ön-
kormányzati képviselő, 
majd általános alpolgár-
mestere voltam a kerü-
letnek. A városüzemel-
tetés volt a fő profilom. 
A Járműjavítót meg-
előző időszakban több 
mint három éven át a Fő-
városi Közterület Fenn-
tartó Vállalatnak voltam 
a stratégiai vezérigaz-
gató-helyettese.

Bartos Sándor: megnyugodhatnak közalkalmazottaink
Fót Város polgármestere: nincs elvonás!

Az országos médiában is 
élénk visszhangot váltott 
ki, hogy Fót Város Képvise-
lő-testülete múlt heti dön-
tésével a település intéz-
ményeiben dolgozó közal-
kalmazottak 200 ezer forin-
tos cafeteria keretét felére 
csökkentette. A sajtóhírek 
arról is szóltak, hogy a vá-
rosatyák kényszerhelyzet-
ben zárolták átmenetileg 
a juttatást, mert az önkor-
mányzatnak több mint 1,5 
milliárdos hiánya van. 

- Minden hangulatkeltő po-
litikai felhanggal átszőtt hí-
resztelés ellenére nem aka-
runk a város közalkalmazot-
tain spórolni – jelentette ki 
határozottan Bartos Sándor. 
A polgármester nyomatéko-
sította: - Nincs semmiféle el-
vonás! Ezt támasztja a képvi-

selő-testület azon döntése is, 
hogy a 200 ezer forintos éves 
cafeterianak „csak” felét zá-
roltuk időarányosan június  
legkésőbb szeptemberig  vé-
géig. Egyetlen közalkalma-
zott béren kívüli juttatása sem 
szenved csorbát, de minden 
racionálisan gondolkodó em-

bernek be kell látnia, hogy az 
átmeneti intézkedést mind-
annyiunk, a város közössége 
érdekében hoztuk. 

Bartos Sándor emlékezte-
tett rá, hogy az ősszel meg-
választott képviselő-testü-
let december 22-i ülésén lét-
rehozta az Átvilágítást Előké-

szítő Ideiglenes Bizottságot.  
– A háromfős grémium fel-
adata, hogy Fót Város Önkor-
mányzatának 2006-tól 2014-
ig terjedő időszakban végzett 
tevékenységét átvilágítsa. A 
széles körű, mindenre kiterje-
dő szakmai vizsgálat eredmé-
nyének ismeretében hozzuk 

meg a város hosszú távú ér-
dekeit szolgáló döntéseinket 
– hangoztatta a városvezető. 

A polgármester a több mint 
1,5 milliárd forint hiányról 
szóló hírről szerkesztőségünk 
kérdésére elmondta: - A lik-
viditás megőrzése és a biz-
tonságos működtetés érdeké-
ben, remélem, hogy a 2015-
19-ig tartó időszakra vo-
natkozó gazdasági program 
elkészültekor ez tisztázódni 
fog – mondta Bartos Sándor. 

Vetési iMre

Dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő 

és Szepessy Tamás, 
a Dunakeszi Járműjavító 

Kft. ügyvezető igazgatója
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Nagy Ferencet, a Citro-
en váci márkakeres-
kedés szervizvezető-

jét kérdeztük, hogy milyen át-
vizsgálási folyamatokat java-
sol számunkra a tavasz köze-
ledtével.

- A legtöbb autós tavasszal 
a téli gumi cserével indítja a 
szezont, ám a további karban-
tartásra már nem fordítanak 
kellő figyelmet. Pedig szá-
mos, tipikusan a téli üzem-
ben előforduló hibát orvosol-
hatnának a szervizekben, így 
jelentős összegeket spórolhat-
nának a későbbi nagyobb ja-
vítások megelőzésével – oszt-
ja meg sok éves tapasztalatát a 
szakember. 

- A Maros Autóház Kft. 
ügyfelei a téli gumi cseréjé-
vel egyidejűleg a Citroen szer-
vizben tavaszi átvizsgálást is 
igényelhetnek, amely során a 
cégünk szakemberei átvizs-
gálják a gépkocsi karosszéria 
és alváz korrodálását, a téli 
fagyálló ablakmosó folyadé-
kot nyári, nagy bogáreltávo-

lító hatásúra cserélik, az ab-
laktörlők téli fagykárosodását 
is ellenőrzik a tökéletes kilá-
tás érdekében. Indokolt eset-
ben, amennyiben a kilátás 
már nem megfelelő, a lapátok 
cseréjét javasolják. Az átvizs-
gálás alkalmával ellenőrizésre 
kerülnek a lengéscsillapítók, 
az első és hátsó fékek állapo-
ta – sorolta a teendőket Nagy 
Ferenc. 

- Szakembereink elvégzik 
az izzók illetve fényszórók be-
állítását, ellenőrzik az ékszí-
jak megfelelőségét, a folya-
dékszinteket, a kormánymű, 
és a futómű állapotát, a kipu-
fogórendszert, az akkumulá-
tor töltöttségét, és a töltőrend-
szer állapotát, illetve a már 
fent említett gumik és lát-
hatósági eszközök állapotát.  
Amennyiben klímával felsze-
relt a gépkocsi, azt tavasszal 
érdemes átvizsgáltatni, szel-
lőző rendszerét kitisztíttatni, 
fertőtleníteni, utastér szűrő-
jét cserélni. 

A MAROS AUTÓHÁZ 

KFT-nél a Tavaszi akciónk ke-
retében a klímatisztítás most 
2 990 Ft.

A téli autóhasználat során a 
korrózió nemcsak a karosszé-
riát támadhatja meg, de a fék-
rendszert is - hívja fel figyel-
münket a váci Citroen Már-
kaszerviz szervizvezetője. 

- A városi közlekedés ve-
lejárója, hogy télen csak né-
hány kilométert használ-
juk naponta a gépkocsit és 
akár több napra is a garázs-
ban hagyjuk. Az utak sózá-
sa miatt a féktárcsán rozsda 
képződhet, a fékrendszer így 
nem tud teljes hatékonyság-
gal dolgozni, jelentősen csök-
kenhet a fékhatás. A rozsdá-
sodás másik velejárója, hogy 
hosszabb út során túl is mele-
gedhet a fékrendszer. A nyá-
ri gumiabroncs cseréjének al-
kalmával mindenképpen ér-
demes leellenőrizni, karban-
tartani a fékrendszert – ja-
vasolja Nagy Ferenc, a váci 
Citroen Márkaszerviz veze-
tője.

A téli időszak számtalan hibát okozhat a gépjárműben

Ha március, akkor célszerű 
átvizsgáltatni az autónkat

A téli időszakban az időjárási viszonyokból adódóan gépkocsink nagyobb 
igénybevételnek van kitéve. Lassan beköszönt a tavasz, így eljött az idő, 
hogy átvizsgáltassuk autónkat, melyen bizonyára nyomot hagyott a fagy 
és a felsózott utak is.

Nem a szuperhősök fogják 
megvédeni az internetezőket

Invitel a biztonságos netezésről 

Egyre többen és gyakrabban élünk az 
internet nyújtotta előnyökkel, melyek 
egyszerűbbé és kényelmesebbé tehe-

tik életünket, legyen szó online rendelések-
ről vagy netes bankolásról. A közelmúltbe-
li Valentin-nap alkalmából is sokan vásárol-
tak webáruházakban meglepetést szerette-
iknek. Ezért is fontos, hogy adatainkhoz il-
letéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 
Felhasználói fiókjaink biztonságát elsősor-
ban megfelelő jelszóval tudjuk növelni, ame-
lyet több szempontot figyelembe véve java-
solt kiválasztani. Kellő odafigyeléssel és az 
Invitel képviselőjének alábbi néhány jó ta-
nácsát betartva hatékonyabban védekezhe-
tünk az internetes adatlopások ellen.

Egy jó jelszó: bonyolult és hosszú. Mi-
nél többféle karaktertípust (szám, kisbe-
tű, nagybetű, szimbólumok) tartalmaz tit-
kos kódunk, annál nehezebb kijátszani. Egy 
erős jelszóhoz legalább nyolc elem szüksé-
ges. Míg egy hat jelből álló kombináció feltö-
rése a profiknak legfeljebb egy napba telik, 
addig egy megfelelően megválasztott nyolc 
karakteres kombináció megfejtésén huszon-
három évet kell dolgoznia egy adathalász tá-
madónak. 

Egy jó jelszó: nem személyes. A kód meg-
választásánál mindenképpen kerüljük a sze-

mélyünkhöz köthető dátumokat (például 
születési év), valamint az egymás után kö-
vetkező számok és betűk kombinációját. To-
vábbá ne adjuk meg szeretteink vagy ked-
venc csapatunk, együttesünk nevét sem. 

Egy jelszó: egyedi és megjegyezhető. Ta-
láljunk ki egy egyszerű, bővített mondatot, 
majd tartsuk meg a benne szereplő szavak 
első két betűjét és a mondatvégi írásjelet. A 
magánhangzókat helyettesítsük számmal, és 
az így létrejövő kombinációhoz adjunk hoz-
zá betűkre emlékeztető speciális karaktere-
ket (például ? = z). Így már senki sem mondja 
meg, hogy például a Gös?k1B4. a „Gödöllőn 
született kisfiam, Balázs” mondatból ered.

Egy jó jelszó: friss. Azzal, hogy úgy érez-
zük, kitaláltuk a világ egyik legerősebb jel-
szavát, még nem ért véget munkánk. A szak-
értők szerint ugyanis érdemes egymástól el-
térő kódokat használnunk a különféle fel-
használói fiókokhoz, melyeket a maximális 
biztonság érdekében ajánlatos negyedéven-
te megváltoztatnunk.

A témáról további hasznos tippeket olvashat 
az Invitel www.netbarat.hu oldalán.

A SplashData kimutatása szerint a világ-
szerte leggyakrabban használt 25 jelszó kö-
zött található: a „jelszó” angol nyelvű meg-
felelője, a password, az 12345678 szám-
sor, a qwerty betűsor, de még a batman és 
superman is. Ha a felsorolásban ráismer sa-
játjára, ajánlatos azonnal megváltoztatnia, 
ugyanis a közismert kombinációkkal védett 
fiókokat nagyon könnyű feltörni.

Rozsnyai László, az Invitel regionális vezetője

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu
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több ízben tartott már előadást. 
A mostani rendezvényre leg-
újabb, Az elhallgatott razzia 
című kötetével érkezett.

Az eredeti végzettsége szerint 
agrármérnök író – az őt bemu-
tató, Kollár Albin szavaival élve 
- A megtorlás napjai című, 91-
ben megjelent könyvével közel 
félévszázad dermedt hallgatását 
törte meg. 

A becslések szerint 30-40 
ezer magyar áldozatot követelő 
délvidéki razzia számos részlete 
máig feltáratlan, hiszen ezeket 
a dokumentumokat a közpon-
ti hatalmak igyekeztek meg-

semmisíteni, és az eseménye-
ket nem hogy kutatni nem lehe-
tett, de beszélni is tilos volt róla 
– mondta bevezetőjében az író. 
A hatalomra jutott Tito 1944 
októberétől 1945 februárig ka-
tonai közigazgatást vezetett be 
a bánsági, a bácskai és a dráva-
szögi területeken, ahol különös 
kegyetlenséggel szervezett nép-
irtás kezdődött a kollektív bű-
nösnek nyilvánított magyarok 
és németek ellen. A terület el-
szlávosítását szolgáló, tömeges 
népirtás oka a hivatalos magya-
rázat szerint a háborús bűnösök 
felelősségre vonása volt. A par-
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Kollár Albin és Matuska Márton

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából író-olvasótalálkozót rendeztek a dunakeszi Körösi 
Csoma Általános Iskolában, február 24-én. A rendezvény vendége volt Matuska Márton író, újságíró.

Az Újvidéken élő, Ma-
gyar örökség-díjjal ki-
tüntetett tényfeltáró új-

ságíró, publicista évtizedek óta 
kutatja az 1944-45. telén lezaj-
lott délvidéki magyarellenes 
vérengzés körülményeit. A Ma-
gyar Szó délvidéki napilap ha-
sábjain 1990 októberétől 1991-
ig naponta publikálta Negy-
venöt nap negyvennégyben c. 
tárcáját a tragédia akkori leg-
teljesebb összefoglalójaként. 
Matuska Mártonnak e témá-
ban ez idáig közel tíz kötete lá-
tott napvilágot, de a tények szé-
les körű megismertetése, s el-
hunyt honfitársai rehabilitáci-
ója érdekében közszereplőként 
is fáradhatatlanul járja a ma-
gyarlakta vidékeket, az anya-
országban és a határokon kí-
vül. Az újvidéki író – a Rákóczi 
Szövetség Dunakeszi Szerve-
zete meghívására – a városban 

AZ ELHALLGATOTT RAZZIA tizánakció során több délvidé-
ki falvat teljesen magyartalaní-
tottak. Az életben maradók kö-
zül ezreket küldtek a járeki ha-
láltáborokba. 

A terror napjainak személyes 
élményekkel átszőtt áttekinté-
se után Matuska Márton ösz-
szegezte véleményét, miszerint 
egy békésebb, emberibb jövő, 
illetve a magyar-szerb együtt-
élés egyetlen lehetősége a meg-
békélés, ám ehhez elengedhe-
tetlen lenne a délvidéki tragé-
dia történelmi elhelyezése, az 
áldozatok rehabilitálása. Az ál-
dozatok méltó emlékhelye pél-
dául máig nem épülhetett fel, 
annak ellenére, hogy Makovecz 
Imre évekkel ezelőtt rendelke-
zésükre bocsájtotta csonka tor-
nyú kápolnát ábrázoló emlék-
műtervét.

KéP és szöVeg: 
MaczKay zsaKlin

Uniós támogatással teljesen megújul Vác közvilágítása 
2015. február 25-én, délelőtt a Városházán Vác Város Önkormányzata és az Elios Innovatív Energetikai Zrt. képviselői aláírták azt az 535 millió forin-
tos szerződést, amely alapján elkezdődhetnek a város közvilágításának korszerűsítését célzó kivitelezési munkálatok.

A Vác „Város közvi-
lágításának ener-
giatakarékos át-
alakítása” tárgyú, 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 
azonosító számú, 85 %-os tá-
mogatási intenzitású EU-s 
projekt keretében 3736 régi 
lámpatestet cserének ki új 
LED technológiára, amely-
nek köszönhetően kisebb vil-
lanyszámla mellett jelentősen 
nagyobb fényerővel tudják 
megvilágítani a város közte-
rületeit. 

A sajtónyilvános esemé-
nyen Fördős Attila, Vác pol-
gármestere kiemelte, külön 
örömöt jelent a számára, hogy 
olyan városnak lehet a vezető-
je, amely fokról-fokra gyara-
podik. Mint mondta, a közel 
500 millió forintos uniós tá-
mogatással és a 80 millió fo-
rintos önrésszel megvalósu-
ló projekttel nemcsak az itt 
élők komfortérzete növekedik 
majd, hanem olyan megtaka-
rítás is képződik, amely újabb 
közterületek kivilágítására ad 

lehetőséget. Az önkormány-
zat gazdasági ügyeivel megbí-
zott alpolgármester, Pető Ti-
bor a sajtótájékoztatón rámu-
tatott: az energiatakarékos 
LED technológiának köszön-
hetően éjszaka is fényeseb-
bek lesznek a város közterüle-
tei, így a közlekedésbiztonság 
és a közbiztonság is nőni fog. 
Rámutatott: 3736 közterüle-
ti lámpának az armatúráját 
cserélik ki korszerű fényfor-
rásra, egyúttal 240 olyan régi 
rendszerű, de kiváló állapot-

ban lévő világítótest szabadul 
fel, amelyet városi költségen, 
a külterületeken helyeznek el. 

A kivitelezést végző Elios In-
novatív Energetikai Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta: Vác 
városa ezzel a projekttel egy 
olyan fejlesztési hullámhoz 
csatlakozik, amelyet az Eu-
rópai Unió az utóbbi évek-
ben hirdetett meg a városok 
villamosenergia-fogyasztás-
nak csökkentése érdekében. 
Sájer Gábor kiemelte: jelenle-
gi számításaik szerint a LED 

technológiával a közvilágítás-
ra szánt áramfogyasztásnak a 
40%-át, 21,3 millió forintot ta-
karíthat meg évente a város. A 
fejlesztést végrehajtó cég veze-
tője hozzátette, a kivitelezést 
követően a város lakói jelen-
tősen világosabbnak érzéke-
lik majd esténként a közterü-
leteket, amely nemcsak a fény-
áram- növekedésének, hanem 
a jól megválasztott színhő-
mérsékletnek is köszönhető. A 
közterületi LED-eket ugyan-
is úgy gyártották le, hogy azok 

a legjobban közelítsenek a Nap 
természetes fényéhez. 

A KEOP-5.5.0/A/ 12-2013-
0202 EU-s projekt kivitelezé-
si szerződésének aláírását kö-
vetően a terveztetési időszak, 
illetve az engedélyek beszer-
zése következik. A cég vezér-
igazgatója szerint ezek lefoly-
tatását követően másfél hó-
nap után kezdődhet meg az 
armatúrák cseréje, amellyel 
az előzetes elképzelések sze-
rint három hét alatt végeznek 
majd. 

NINCS MUNKÁD? 
NINCS TAPASZTALATOD VAGY VÉGZETTSÉGED?

NEM BESZÉLSZ LEGALÁBB KÉT NYELVEN? 
SZERETNÉL A JELENLEGI MUNKÁD MELLETT 

PLUSZ JÖVEDELEMRE SZERT TENNI?

Akkor olvasd el az alábbi ajánlatot, mert neked szól!
Több mint 10 éve a világpiacon levő stabil gazdasági hátterű amerikai cég 
magyarországi és közép-, kelet európai piacnövekedésének elősegítéséhez 

keres további munkatársakat. 
 

Mire számíthatsz, ha velünk tartasz?
- Vállalkozói múlt és igazolvány nélkül akár otthonról, 

főállásban és vagy mellékállásban is végezhető korrekt munkára. 
- Új és újabb kihívásokra.

- A sikert további építkezésbe, fejlődésbe fektető szemléletre.
- Önszerveződő közös élményekre, belső szakmai találkozókra, jó csapatra.
- A kezdeti minimális anyagi befektetésed 1-3 hónap alatti megtérülésére.

- A fejlődéssel arányos előrehaladás, 
csapat (csapatok) vezetésének lehetőségére.
- Munkaidő kötöttség nélküli tevékenységre.

Milyen tapasztalat és végzettség (képesség) segítheti a munkádat?
- Gyakorlat és képesség néhány 10 fős prezentációk megtartásához.

- Kiváló kapcsolatépítő, azt fenntartó képesség.
- Készségszintű számítástechnikai ismeretek.
- Nyitott, toleráns vállalkozói szemléletmód.

- Előny, ha idegen nyelvet beszélsz, de nem feltétele a foglalkoztatásnak.
Új kollégaként a legfontosabb felelősségi területeid?

- Emberi kapcsolatok kezdeményezése, építése, fejlesztése.
- A cég termékek értékesítésének támogatása.
- A leendő csapattársak munkájának segítése, 

munkavégzésükhöz nyújtott közvetlen szakértői támogatás.
Mit kínálunk mindezért?

- Folyamatos és költségmentes betanulást, képzéseket, akár külföldön is.
- A saját idődből fordítasz erre és annyit fogsz keresni, amennyit keresel… 

azáltal, hogy azt teszed pontosan, amire megtanítunk. (Teljesítménybér)
- Kiváló, emberbarát munkatársakat.

- Szabadságot, az önmegvalósítás lehetőségét.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődésed és megfelel az elvárá-
saidnak, kérjük, küld el önéletrajzod az alábbi e mail címre: masolhatod@
gmail.com a megjelenéstől számított 5 napon belül. Az önéletrajzodban 

tüntesd fel azt a telefonszámot és email címet, 
amelyen a továbbiakat egyeztethetjük.

Ha van olyan ismerősöd, akinek szintén érdekes lehet az ajánlat 
kérjük, küld el neki (k) is, vagy hívd fel a figyelmét e hirdetésre.

ÁLLÁS 
A Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Általános Iskola márianosztrai tagintéz-
ményébe keresünk óraadó tanárokat – általános 
és középiskolai – felnőttoktatásra, matematika, 
fizika, földrajz vagy angol szakos pedagógus 
végzettséggel.
Jelentkezni önéletrajz és a végzettségek má-
solatának megküldésével a fenntarto@pok.hu 
címen, érdeklődni pedig a 06/25/513-503-as telefon-
számon lehet Kiss Enikő oktatási referensnél.

RÉGISÉG 
Pappné Szilvia műtárgy szakbecsüs: 

DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS készpénzért vásárol antik 
bútorokat, festményeket, órákat, Ezüstöt, szobrokat, porcelánt, 

régi pénzeket, kitüntetéseket, csillárt, szőnyeget, bizsukat, 
ékszereket és mindenféle régiséget stb., 

és hagyatékot. 
Tel.: 06/1-293-1759, 06/70-942-0806, 

06/20-465-1961
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XIII. VÁCI TAVASZI FESZTIVÁL
2015. március 13 – április 12.

FEHÉR LILLA nyerte a Dunakanyar Hangja versenyt

Tizenhárom évvel ezelőtt jelentkezett első alkalommal a Váci Tavaszi Fesztivál, melynek egyik legfontosabb 
küldetése, hogy tartalmas és színvonalas kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a városban és a környező 
településeken élők számára teret adva az országosan ismert és elismert művészek mellett a helyi kulturá-
lis értékeknek is.  

Az eddigi legnagyobb sikert hozta a Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekverseny, melynek több héten át a du-
nakeszi József Attila Művelődési Központ adott otthont. Már a selejtezőt és az elődöntőt is nagy érdeklődés övezte, 
a szombat esti döntőben pedig még a hatalmas színházterem karzatát is meg kellett nyitni a műfaj rajongói előtt. A 
2015 Dunakanyar Hangja győztese a 19 éves váci Fehér Lilla lett.  

A Fesztivál – összhang-
ban az alapkoncepció-
val – mára egy magas 

művészi színvonalat képvise-
lő összművészeti programso-
rozattá formálódott, melyben 
helyet kap a színház, a komoly- 
és könnyűzene, a tánc, az iro-
dalom és a képzőművészet egy-
aránt. A szervezők a progra-
mok széles választékának kí-
nálatával igyekeznek minden 
korosztály érdeklődését kielé-
gíteni. 

Ebben az évben nem csak a 
Művelődési Központ falai kö-
zött tekinthetik meg az előadá-
sokat az érdeklődők. Több ko-
moly zenei programnak is a 
Bartók-Pikéthy Zeneművésze-
ti Szakközépiskola és Zeneis-
kola AMI ad helyet, valamint 
a Fehérek templomában is lesz 
előadás.

Az idei programsorozat első 
sorban a zene területén kínál 
műfaji sokszínűséget. A köny-
nyű műfaj képviseletében a 

Balkan Fanatik zenekar, Malek 
Andrea és Lerch István ad kon-
certet, majd a Fesztivál zárása-
ként a Költészet Napja alkal-
mából a Szabó Balázs Bandá-
ja zenél a közönségnek.

Már-már elmaradhatatlan 
Fesztivál program a harmoni-
ka est, melyben ezúttal Molnár 
György, a nemzetközi Lyra-
díjas harmonikaművész káp-
ráztatja el a műfaj kedvelőit. 

A váci Faludi Szilvia neve a 
nóta szerelmeseinek bizonyára 
már ismerősen cseng, aki már-
cius végén nótaműsorral ked-
veskedik a közönségnek Oláh 
Attila és cigányzenekara, va-
lamint Schmidt Mátyás tangó-
harmonika és Hegedűs Valér 
zongora kíséretében. A Fesz-
tivál kísérő programjaként a 
László Imre Nótakör Solti Ká-
roly kedvelt dalaiból tart elő-
adást Gabora Károly prímás 
és Schmidt Mátyás harmoni-
kaművész kíséretével.

Komolyzenei programok-

ban is bővelkedik az ide Fesz-
tivál. Március 14-én a Nyitógá-
la hangverseny a Wac Civitas 
Színfónikus Zenekar előadásá-
ban Haydn és Beethoven mű-
vek csendülnek fel, Boda Ba-
lázs zongoraművész közremű-
ködésével és Sándor Bence ve-
zényletével.

A Bartók-Pikéthy Zeneművé-
szeti Szakközépiskola és Zene-
iskola AMI ad helyet Csuka Ág-
nes zongoraművész koncertjé-
nek, valamint itt lesz hallható a 
Bach hangverseny, melyen ne-
ves szólisták mellett az iskola 
művész tanárai és növendékei 
közreműködnek.

A Fehérek templomában a 
Magyar Rádió Énekkarának 
nagyböjti hangversenyét élvez-
heti a közönség. 

A Színházi Világnap alkalmá-
ból Joseph Stein – Jerry Bock 
– Sheldon Harnick: Hegedűs a 
háztetőn című híres musical da-
rabja kerül színpadra Vándorfi 
László rendezésében, melyben 

élőben közreműködik a Buda-
pest Klezmer Band. 

Kellemes színházi élményt 
ígér a Körúti Szánház a Mese-
autó című, közkedvelt roman-
tikus vígjátéka Galambos Zol-
tán rendezésében, a főbb sze-
repekben Fila Balázzsal, Ta-
hi-Tóth Lászlóval, Szabó Eri-
kával, Placskó Emesével és 
Oroszi Tamással.

Az irodalomkedvelők április 
elején a Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett, kétszeres Kos-
suth-díjas és József Attila-díjas 
magyar író- és költőnővel, Jó-
kai Annával beszélgethetnek 
egy közönségtalálkozó kereté-
ben. 

… és még számos előadás, 
nagyszerű program várja az ér-
deklődőket, akik a teljes kíná-
latot, a részletes programot: 
www.vacitavaszifesztival.hu 
weboldalon tekinthetik meg, 
melyekhez nagyon jó szórako-
zást kívánnak a Váci Tavaszi 
Fesztivál szervezői.

A VI. Dunakanyar Hangja Te-
hetségkutató Énekverseny Du-
nakeszi Város Önkormányza-
ta támogatásával valósult meg, 
melynek népszerűségét jól mu-
tatja, hogy az ország minden 
pontjáról érkeztek kicsik és na-
gyok egyaránt, hogy megmutat-
hassák tehetségüket. A jelentke-
zők eltérő életkora miatt a szerve-
zők úgy döntöttek, hogy idén elő-
ször külön kategóriában díjazzák 
a gyermekeket.

 Mint azt Wernke Ádám és 
Loksa Levente szervezők el-

mondták: nagyon örülnek an-
nak, hogy Dióssi Csaba polgár-
mester mindig nagy szeretettel 
támogatja a tehetségkutató ren-
dezvényt, sőt a városvezető kü-
lön ajándékkal is kedveskedik a 
résztvevő énekeseknek. Idén a 
győztes Fehér Lili mellett Tö-
rök Blanka (19) kapta Dunake-
szi különdíját.

A szervezők az eddigi legsike-
resebbnek értékelték az idei ver-
senyt, melyen a helyi sajtó munka-
társai mellett az országos nagy te-
hetségkutatók szerkesztői is kép-

viseltették magukat. (Mint is-
meretes, az X-Faktor idei 3. 
helyezettjére, Benjire és 2012-
ben Kováts Verára is a Duna-
kanyar Hangján figyeltek fel a 
szerkesztők.) 

A szombati döntőt a verseny leg-
idősebb indulója, a veresegyházi 
Földvári Sándor (65) énekes nyi-
totta meg, akit a hatalmas tapsvi-
har után a Dunakeszi Nyugdíjas 
Klub elnöke, Terbe Józsefné kü-
lön köszöntött a színpadon.

A közönség az énekesek be-
mutatkozó videóját egy hatalmas 
ledfalon kivetítve nézhette végig, 
és a produkciók alatt is csodálatos 
színvilágú háttérvilág volt látható. 
A hang- és fénytechnikát a váci 
Ray-X és a dunakeszi VisionTeam 
csapata profi módon állította ösz-
sze, így a közönség egy igazán él-
vezetes műsort láthatott.

A zsűri tagjai: Galambos Dori-
na, Farkas Pál, Toldi Tamás és 
Csordás Tibi a 18 énekes meg-
hallgatása után hozta meg dönté-
sét, ám addig a közönség a Györ-
kös Eszter által vezetett dunake-
szi akrobatikus rock’n roll táncis-
kola növendékeinek bemutatóját 
élvezhette, valamint színpadra állt 
Sulyán Hanna énekes, aki a nem-
régiben elkészült dalát először 
adta elő nagyszínpadon. Az előző 
évek Dunakanyar Hangja győzte-
sei is szerepeltek, így Nagy Nóri, 
Kádár-Szabó Bence, Kováts Vera 
és Benji is.

A zsűri döntése értelmében az 
alábbi rangsor alakult ki:

1. Fehér Lili  (19) Vác 
2. Horváth Timi  (17) Alsónána 
3. Szerémy Dániel  (25) Enying 
Különdíjas: Grubits Blan-
ka  (17) Vác

Gyermek kategória nyertesei:
1. Molnár Alíz (12) Sándor-

falva 2. Boda Izabella  (13) 
Nyíregyháza 3. Oláh Szandra  
(12) Nógrádszakál Különdíjas: 
Keresztfalvi Bence (10) Bor-
sodnádasd 

A döntő után a MADE IN zenekar 
játszott az ünneplő közönségnek. 

ÁLLÁS
Autóvillamossági szerelőt felveszünk!

Renault Békési Márkakereskedés
Nargangné B. Szilvia: Tel: 06-20-977-0310



A hazai együttes Tóth Tímea, Kirsner 
Erika, Hámori Konszuéla, Petró 
Bettina vezérletével közönség szóra-

koztató, látványos gólokban gazdag mérkő-
zésen magabiztosan nyert, pedig az este nem 
igazán indult jól a hazaiak számára. A „na-
gyok” előtt a fiatalok nagyon szoros mérkő-
zésen, egy góllal alulmaradtak a hajdúsági-
akkal szemben.

A felnőttek összecsapásán a Hajdúnánás 
ott folytatta, ahol a fiatalok befejezték, azon-
nal magához ragadta a vezetést, ám nem so-
káig örülhettek a vendégcsapat játékosai, 
mert még abban a minutumban kiegyenlítet-
tek Tóth Tímeáék. A negyedik percben pe-
dig már 3-1-re vezetett Tősér Tibor vezető-
edző együttese. Innentől kezdve helyreállt a 

„világrendje” és a gödi hölgyek szemet gyö-
nyörködtető akciók sokaságát vezetve ma-
gabiztosan tartottak a 4-5 gólos előnyüket. 
Különösen a balszárny volt elemében, a két 
klasszis, Tóth Tímea és Kirsner Erika remek 
összjátékkal hozták helyzetbe játékostársai-
kat, akik közül nagyszerű partner volt Petró 
Bettina és Hámori Konszuéla.

A második félidőben, a 7-8 gólos előny bir-
tokában a fiatalabb játékosok is lehetősé-
get kaptak, akik igyekeztek megszolgálni az 
edző bizalmát. A hazai publikum énekszó-
val-dobbal bíztatta kedvenceit, akik a talál-
kozó vége felé már igazi örömjátékot produ-
kálva magabiztosan őrizték nagy különbsé-
gű előnyüket. A jelentős gólkülönbség ellené-
re sem adta fel a mérkőzést a vendégcsapat, 
amely leggyakrabban a jobb oldalon vezetett 
eredményes akciókat. Remek teljesítményt 
nyújtott baloldali átlövőjük, Martinek Emő-
ke is, akinek lövéseit számtalanszor csak 
bravúrral tudta hárítani Pisák Renáta.

A jó iramú, gólokban gazdag találkozón 
megérdemelten nyert a Göd SE, amely a kö-
vetkező fordulóban, március 1-jén Oroshá-
zán is győztesen jött le a pályáról (25-34) és 
így továbbra is két ponttal vezeti a bajnoksá-
got a Vasas előtt, melyet március 8-án 17 óra-
kor fogad a Balázsovits János Sportcsarnok-
ban. A gödi szurkolók bíznak benne, hogy a 
Nőnapon sorra kerülő rangadó után kétsze-
resen is ünnepelhetik Tóth Tímeáékat…

Vetési iMre
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Dunatours Vác FSE-Dunakeszi Kinizsi 2–3 (1–0)

Farkas Veronika

A női kézilabda NBI/B Keleti csoportját hetek óta vezető Göd SE a bajnokság 
16. fordulójában fölényes, 40-31-es győzelmet aratott a középmezőnyben 
helyet foglaló Hajdúnánás ellen február 22-én a gödi arénában. 

A női kézilabda NB I-ben, az alapszakasz 20. fordulója előtt az Ipress-Center-
Vác játékosai fogadkoztak, hogy a jó formában lévő MTK elleni mérkőzésen 
foggal, körömmel, ha kell vért izzadva kiharcolják a győzelmet, mellyel ki-
vívják az esélyt a nyolc közé jutáshoz.

A Dunatours Vác FSE-Rába ETO II-Dunakeszi Kinizsi NB II-es futsal bajnoki mérkőzés iga-
zi presztízs összecsapást hozott, melyen mindkét csapat óriási erőket mozgósítva küz-
dött a győzelemért. A február 23-án lejátszott találkozó előtt a vendéglátó Vácnak és a 
Kinizsinek egyaránt 42 pontja volt, melyet az izgalmakban bővelkedő mérkőzés lefújá-
sa előtt 10 másodperccel szerzett győztes találatnak köszönhetően a Kinizsinek sikerült 
újabb 2 ponttal gyarapítania.

„Élet-halál mérkőzés lesz a mi szempontunk-
ból. Ha CSAPATKÉNT küzdünk az utolsó 
percig és azt játsszuk, amit kell és tudunk, 
nem okozhat gondot nekünk az MTK csapa-
ta!”- nyilatkozta a találkozó előtt Hornyák 
Dóra a klub weboldalán.

S valóban a lányok foggal-körömmel harcol-
tak a hőn áhított győzelemért. Az első perctől 
zúgott: Váci lányok! – buzdítás a zsúfolt lelátó-
ról, amire bizony nagy szükség volt, mert a 2. 
percben már kétszer is Bíró Blanka kapujá-
ban táncolt a labda. Hullámzó, lüktető volt a 
játék, mindkét oldalon hibáztak a játékosok, 
miközben Vác futott az eredmény után. Csak 
az első játékrész derekán, a 16. percben veze-
tett először Ottó Katalin vezetőedző csapa-
ta. Ekkor viszont akár több góllal is növelhet-
te volna előnyét a hazai együttes, ám az MTK 
kapusa sikerrel hárított három hetest. A szü-
net előtti hajrában ismét magához ragadta a 
vezetést a fővárosi alakulat, az MTK két gólos 
előnyével mentek pihenőre a csapatok.

A második félidőben a hazai publikum egy 
sokkal jobb váci csapatot láthatott, amely 
még harcosabban lépett fel, koncentráltabb 
játékkal kézben tudta tartani a mérkőzés irá-
nyítását. Ami az első félidőben nem sikerült 
Hornyák Dórinak, az a második 30 perc-
ben rendre „bejött”, ötször zörgette meg az 
MTK hálóját. A dicséretes elszántsággal har-
coló Ipress-Center-Vácból kiemelkedett Far-
kas Veronika teljesítménye, aki kilencszer 
volt eredményes. Jovetic Dijana (5), Dakos 
Noémi (3), Pelczéder Orsolya (2), Tóth 

Eszter (29, Fülöp Andrea (1) gólt szerzett. 
A CSAPAT, a váci szív 27-25-re legyőzte a 
nagy rivális MTK-t, s így a két együttes he-
lyet cserélt a bajnoki tabellán. Noha a lányok 
kivívták a hőn áhított győzelmet, de a rivá-
lisok jobb eredményei miatt csak az alsóhá-
zi rájátszás jelentheti az esélyt a további NB 
I-es szereplésre.

Az MTK elleni diadal lélekben sokat adott 
az Ipress Center-Vác játékosainak, akik 
március 1-jei szegedi vendégjátéka is re-
mekül sikerült. Ottó Katalin „lányai” lát-
ványos, gólokban bővelkedő találkozón 
39-27-re (22-15) nyertek a tabella utolsó 
helyén lehorgonyzott egy pontos Szeged 
KKSE ellen. 

A 13 pontot begyűjtő váci hölgykoszorú 
március 14-én szombaton este hétkor hazai 
pályán a Siófok ellen zárja az alapszakaszt.

(Vetési)
Fotó: Fehér ViKtor

A jelentős érdeklődéssel 
övezett mérkőzésen az 
a Nagy Bence végez-

te el a kezdőrúgást, aki kis 
húgával és szüleivel együtt 
szilveszter napján elvesztet-
te gödi otthonát a pusztító 
lakástűzben. A Dunatours 
Vác FSE kezdeményezésé-
re és felhívására a nézők ön-
ként vállalt felajánlással tá-
mogathatták a Simigh-Nagy 
házaspár új otthonának fel-
építését. A nemes felhívás-
hoz 50 ezer forinttal csatla-
kozott a Dunakeszi Kinizsi 
Futsal Klub is.

A társadalmi felelősség-
vállalásról tanúskodó per-
cek után a Dunatours Vác 
FSE kezdte a játékot, amely 
a Bohony - Sipeki, Szaba-
dos, Hírt, Vén kezdő ötös-
sel vágott neki az újabb pont-
vadászatnak. A Kinizsi első 
sora így festett: Petróczi - 
Gorjánácz, Somorai, Te-
mesi, Apatini. A találkozó 
első perceiben mindkét csa-
pat igyekezett megtalálni az 
ellenfél gyenge pontjait. Eb-

ben az időszakban nagy tak-
tikai párharc jellemezte a 
két szomszédvár rangadó-
ját, miközben Somorai több 
lövéssel is kísérletezett, ám 
Bohony rendre hárított. Vác 
első igazán nagy helyzetét a 
12. percben lehetett feljegyez-
ni, amikor Vén felső sarokba 
tartó bombáját csak bravúr-
ral tudta hárítani Petróczi. 
Az újabb említésre méltó ese-
mény: a hazaiak „bődületes”  
kapufája, majd rá egy percre, 
a 14. percben Makk révén Vác 
megszerezte a vezetést (1-0). 
Az első félidő utolsó percei-
ben a váciak vezettek újabb 
és újabb rohamokat, ám a Ki-
nizsi hálóőre, Petróczi még a 
gólba tartó lövést is hárította.

Az izgalmas és küzdelmes 
első félidő után a pihenő-
ről visszatérő csapatok kö-
zül a váciak gyorsan kettő-
re növelték előnyüket a 21. 
percben Makk találatával (2-
0). A vendégek a szépítő gó-
lért küzdöttek, a hazaiak az 
eredmény megtartására kon-
centráltak, ami alkalman-

ként igen „paprikás” hangu-
latba csapott. A Kinizsi min-
dent egy lapra tett fel, a csa-
patkapitány Temesi Norbert 
vészkapusként szövögette a 
támadásokat, aminek ered-
ményeként a 24. percben 
szépített (2-1). A Rába ETO 
II-Dunakeszi Kinizsi óriá-
si erőket mozgósítva har-
colt az egyenlítésért, amit a 
39. percben Temesi jóvoltá-
ból siker koronázott (2-2). 
A lelátón óriási volt a hang-
zavar, mindkét tábor buzdí-
totta kedvenc játékosaikat, 
akik mindenáron ki akarták 
csikarni a győzelmet. Látvá-
nyos támadások, hatalmas 
kapus bravúrok tették izgal-
massá a véghajrát, amely a 
vészkapussal ostromló Kini-
zsinek sikerült jobban. A ta-
lálkozó lefújása előtt 10 má-
sodperccel Bognár szerzett 
egy szemfüles gólt, amely 
azt jelentette, hogy vendé-
gek 0-2-es hátrányból feláll-
va győztesen (2-3) hagyták 
el a váci arénát. 

(Vetési)
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