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Erkölcsileg és anyagilag is meg kell becsülni az ápolók munkáját, ezért döntött úgy a kormány, hogy 2019-re 65 százalékkal emelik a bérüket - mondta  
Rétvári Bence miniszter-helyettes, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a váci Jávorszky Ödön Kórházban tartott ápolók 
napján, aki az ünnepség után adott interjút a Dunakanyar Régiónak.

Folytatás a 2. oldalon

- Mióta ünnepeljük Magyar-
országon az ápolók napját? 
- kérdeztük a miniszterhe-
lyettestől.

- Magyarországon 2014 óta 
ünnepeljük február 19-én az 
ápolók napját. Azért erre a 
dátumra esett a választás, 
mert ezen a napon született 
Kossuth Zsuzsanna, akinek 
idén emlékezünk meg szü-
letésének kétszázadik évfor-
dulójáról. Kossuth Zsuzsan-
na – azon túl, hogy Kossuth 
Lajos legfiatalabb húga – vi-
tathatatlanul a magyar ápo-
lásügy kiemelkedő alakja, 

hiszen az ő nevéhez köthe-
tő az 1848-1849-es szabad-
ságharc idején az első kato-
nakórházak megszervezése 
és a harctéri sebesültek ápo-
lása, mint a tábori kórházak 
főápolónője.

- Mit tesz vagy tett a kor-
mány azért, hogy segítse az 
ápolók munkáját?

- A kormány korábban is 
igyekezett a lehetséges esz-
közökkel támogatni az ápo-
lók munkáját. A béremelés 
2012-13-ban kezdődött, ami-
kor a kormány "chipsadó-

ból" az egészségügyi kasszá-
ba befolyt többletbevételt tel-
jes egészében az ápolók és az 
orvosok fizetésének emelé-
sére fordította. Ekkor körül-
belül 27 százalékos bérfej-
lesztés valósult meg, ezt kö-
vetően 2014 nyarán követke-
zett a mozgóbérelemek kor-
rigálása. Tavaly indult el az 
a négyéves béremelési cik-
lus, amelynek köszönhető-
en szeptemberben 26 száza-
lékkal nőtt az ápolók bére. 
Ez folytatódik idén novem-
berben újabb 12 százalékkal, 

Rétvári Bence: az ápolóknak nemcsak 
anyagi, erkölcsi megbecsülés is jár
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Rétvári Bence és Nyitrai Zsolt virággal köszöntötte 
a váci ápolónőket

A két alpolgármester, Mokánszky Zoltán és Pető Tibor, 
valamint Csuka Tamás református lelkész főhajtása

Folytatás a címlapról

majd a következő két évben 
ismét 8-8 százalékkal.

Az idei költségvetésben 
2010-hez képest az egészség-
ügyre 325 milliárd forinttal 
fordít többet a kormány.

- Mit tart a legfontosabb-
nak az ápolók munkájában?

- Az ápolók egész évben fe-
lelősségteljes, áldozatkész és 
embert próbáló munkát vé-
geznek. Ma Magyarorszá-
gon 79 ezer ápoló dolgozik, 
és a munkájukért a köszö-
netnek és hálának a szim-
bolikus gesztusok mellett az 
anyagi elismerésben is meg 
kell mutatkoznia. Az ápolók 
az élet minden területén ott 
vannak, amikor egészség-
ügyi segítségre van szükség, 
a betegek mellett állnak éj-
jel-nappal. Kórházba került 
családtagjaink szakszerű el-
látásában az ápolók helyt-
állásának és erőfeszítésé-
nek kiemelkedő szerepe van. 
Munkájuk során a betegek 
bizalmát is ki kell, hogy ér-
demeljék. Fontosnak tartom, 
hogy a munkájukhoz illő bé-
rek mellé ahhoz illő megbe-
csülést és tiszteletet is kapja-
nak.

- Mit gondol a váci ápolók 
helyzetéről?

- A kormány kiemelt figye-
lemmel kíséri a váci ápolók 
helyzetét is. A váci Jávorszky 

Ödön Kórház ápolóinak 
odaadó munkája tette in-
dokolttá, hogy a sajtó ebben 
az intézményben értesüljön 
az újabb változásokról. A 
kormány a Magyar Ápolók 
Napja alkalmából elisme-
rő oklevelet adományozott 
a váci Jávorszky Ödön Kór-
ház munkatársának, Oro-
szi Zsuzsannának, aki az in-
tenzív osztályon végzi mun-
káját. Nagyon jó hír, hogy a 
Váci Selye János Szakképzé-
si Centrum utánpótlást tud 
biztosítani Vác és a környék 
kórházainak is.

- A fizetésemelésen kívül 
hogyan tervezi a kormány 
népszerűsíteni az ápolói hi-
vatást?

- A szakma népszerűsíté-
se érdekében ösztöndíjat biz-
tosítunk annak eléréséhez, 
hogy háromezer középisko-

lát végzett diák OKJ-s ápolói 
képzettséget szerezhessen. 

Azért, hogy a szakdolgo-
zók élet- és munkakörülmé-
nyei tovább javulhassanak, a 
2014-2020. évi időszak uniós 
fejlesztési konstrukciói ke-
retében több pályázat is ki-
írásra kerül. A „Felzárkózta-
tó egészségügyi ápoló szak-
képzési program” című pro-
jekt keretében több mint 1,8 
milliárd forint összegű tá-
mogatás jut a szakdolgozók 
továbbképzésére.

A programnak az a célja, 
hogy az egészségügyi ellátó-
rendszerben dolgozó, régi tí-
pusú, általános ápoló és ál-
talános asszisztens szakké-
pesítésű, de további szakké-
pesítéssel nem rendelkező 
egészségügyi szakdolgozók 
is tovább tudják magukat ké-
pezni.

A szerk.

Rétvári Bence: az ápolóknak 
nemcsak anyagi, erkölcsi 

megbecsülés is jár

Főhajtás a rabtemetőben
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja - hagyományosan a rabtemető-
ben rendezett - váci megemlékezésén a többi között megfogalmazódott: 
nagyon fontos figyelmeztetni arra, hogy ennek az embertelen eszmének 
az uralmát az egész nemzet megszenvedte.

Az esemény szóno-
ka ezúttal Csuka Ta-
más református lel-
kész, nyugalmazott 

tábori püspök volt.
- A kommunizmusnak jó-

val több mint százmillió áldoza-
ta volt világszerte, nagyon fon-
tos, hogy fejet hajtsunk előttük. 
Ugyanakkor azt is észben kell 
tartani, hogy a meggyilkoltak 
mellett még többen voltak, aki-
ket valamilyen módon üldöz-
tek, meghurcoltak. A rendszer-
re jellemző gyilkos, áruló lég-
kört a magyar nemzet egésze is 
megszenvedte. Jó lenne, ha már 
csak emlékeznünk kellene erre, 
annak érdekében, hogy soha ne 
jöhessen hasonló kor, de látnunk 
kell, hogy mindmáig kísért az 
eszme, amelynek mozgatórugó-
ja a pénz, az önzés, a hatalom. 
Az áldozatok közé sorolhatjuk 
a kettős állampolgárságról szóló 
korábbi népszavazás során meg-
tagadott határon túli magyaro-
kat, a vörösiszap katasztrófa ál-
dozatait és károsultjait, hiszen 
egy nagyvállalat felelőtlen veze-

tőinek lelkén szárad a sorsuk, de 
ide sorolom az olimpia rendezés 
kérdését is, hiszen ez esetben egy 
olyan lehetőséget veszítettünk 
el, amelyet nemzeti ügynek kel-
lett volna tekinteni - fogalmazott 
beszédében Csuka Tamás.

Az eseményen Smál-Szilaj 
Gábor előadóművész elszavalta 
Kecskési Tollas Tibor: Bebádo-

goznak minden ablakot című 
versét, Horváth Éva Sára kon-
zervatóriumi növendék pedig 
két népdal eléneklésével tette 
teljessé a megemlékezést.

Végül a város vezetői, intéz-
mények, civil szervezetek kép-
viselői megkoszorúzták a rab-
temető emlékkövét. 

Ribáry Zoltán

Nyolcmilliárd fölött van 
Vác idei költségvetése 

Februári ülésén az önkormányzati képviselő-testület megalkotta a város 
2017-es költségvetését, melynek bevételi- és kiadási főösszege 8,2 mil-
liárd forint, beszámítva a mélygarázs megvásárlására korábban elnyert 
csaknem 2 milliárd forint összegű állami támogatást is.

Felújításokra 144 mil-
lió forintot irányzott 
elő az önkormány-
zat, ebből jelentősebb 

összegek juthatnak - egye-
bek mellett - a következő fel-
adatokra: útburkolat javítá-
sokra számos helyszínen, a 
Jávorszky Ödön Kórház par-
kolójának felújítására, a Sejcei 
ltp. út felújításának folytatásá-
ra, óvodai tetőrekonstrukci-
ókra, a nyilvános illemhelyek 
felújítására, intézményi gé-
pészeti felújításokra, a Kato-
na Lajos Városi Könyvtár lift-
jének felújítására, a közpon-
ti piac felújítására vonatkozó 
kivitelezési tervek elkészítésé-
re – olvasható az önkormány-
zat hivatalos weboldalán. 
A beruházások vonatkozásá-
ban összeállított, közelítőleg 
2.4 milliárd forintos tételsor-
ban értelemszerűen a mélyga-
rázs megvásárlására előirány-
zott összeg a legjelentősebb. 
Ezen kívül kiemelt mérté-
kű forrást tervezett be a költ-
ségvetésbe a grémium az Akó 
utca vízelvezetésére, járdaépí-
tésre a Kosdi út felső szaka-
szán, a közvilágítás bővítésé-
re, parkolóhelyek kialakításá-
ra több helyszínen, a Huszár 
utcai buszfordulóval kapcso-

latos kivitelezési munkákra, 
a Galcsek utcai önkormány-
zati bérház beruházás máso-
dik ütemére, a Damjanich téri 
csomópontba elképzelt jelző-
lámpás irányítórendszer ter-
vezésére, a Naszály úti vízfogó 
partfal burkolására, a "Haté-
kony Árvízvédelem Vácon" el-
nevezésű nagyberuházás ön-
kormányzati költségeire, il-
letve - Pető Tibor alpolgár-
mester módosító indítványa 
nyomán - forgalomkorlátozó 
süllyedő oszlopok felszerelé-
sére a főtéren. Továbbra is na-
pirenden, tehát egyúttal költ-
ségvetési előirányzatban sze-
repel a Kosdi útra tervezett 
körforgalom kialakításának 
állami forrást kiegészítő ön-
kormányzati kötelezettsége. 
Szociális, egészségügyi, ál-
lategészségügyi, köznevelé-
si, közművelődési, sport, tu-
risztikai, szervezési, tájé-
koztatási feladatok támoga-
tására 351 millió forint sze-
repel a költségvetésben. 
Különböző - jelentős rész-
ben TAO-pályázatok ré-
vén megvalósuló - fejlesz-
tések támogatására, önkor-
mányzati önrészének biztosí-
tására hozzávetőleg 334 mil-
lió áll(hat) rendelkezésre. 

A kiadási főösszegen túlme-
nően a költségvetési szer-
vek (intézmények) kisebb ösz-
szegű - beruházási, eszköz-
beszerző - kiadásaira csak-
nem 18.5 millió forintot tud 
biztosítani az önkormányzat 
az elfogadott büdzsé alapján. 
A képviselő-testület elfogad-
ta a Váci Polgármesteri Hiva-
tal múlt évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, s egyúttal 
jóváhagyták a 2017-re meg-
határozott főbb célkitűzése-
ket. Ezek sorában - az alapfel-
adatokon túlmenően - az elő-
terjesztő Deákné dr. Szarka  
Anita jegyző kiemelte a 2018-
ban hatályba lépő általá-
nos közigazgatási rendtar-
tás alkalmazására való felké-
szülést, a pályázati lehetősé-
gek fokozott kihasználását, 
a "Családbarát Munkahely" 
cím már kétszeri elnyerésé-
ben fontos szerepet játszó in-
tézkedések további bővítését. 
Ugyancsak elfogadták a dön-
téshozók a Madách Imre Mű-
velődési Központ 2016-os te-
vékenységéről szóló szakmai 
beszámolót – értesülhetünk 
a vac.hu-n megjelent közle-
ményből, melyben a képvise-
lő-testület további döntései is-
merhetők meg.
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A megemlékezés szónokai 
és a város vezetői

Kemény Gábor részletet olvasott fel 
a Gulág gödi rabjai című könyvből
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A Gulág helyi áldozataira 
emlékeztek Gödön

DUNAKESZIN 
filmvetítéssel és 

előadással emlékeztek
Gödön a kommunizmus áldozataira, a Gulág gödi rabjaira emlékkiállítással, az elhurcoltak szemé-
lyes tragédiáját feltáró könyvvel, és emléktábla avatással emlékeztek. Mi magyarok abból merítünk 
erőt, hogy túléltük történelmünk vészterhes időszakait és ma is itt vagyunk – mondta Tuzson Ben-
ce, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője a Gulág és a kommunizmus 
áldozatainak emléknapján. A városi megemlékezésen a kormányzati kommunikációért felelős ál-
lamtitkár mellett Markó József polgármester és Kun Miklós, Széchenyi-díjas történész mondott be-
szédet.

 „Amelyik nemzet a múltját nem ismeri, a jövőjét 
meg nem teremtheti!” – A kommunizmus áldo-
zataira emlékeztek a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége és a Rákóczi Szövetség közös ren-
dezvényén Dunakeszin.

A kormány az 1944-1945-ben 
kezdődött internálások 70. év-
fordulója alkalmából a 2015-
ös évet a Szovjetunióba hur-

colt politikai foglyok és kényszermunká-
sok emlékévévé nyilvánította, majd az em-
lékévet egy rendelettel 2017. február 25-ig 
meghosszabbította. E történelmi időszak 
minél alaposabb megismertetése érdeké-
ben pályázatokat írt ki emléktáblák állí-
tására, kiállítások rendezésére, a témához 
kapcsolódó kiadványok megjelentetésére. 

A József Attila Művelődési Házban tar-
tott megemlékezésen Markó József, a vá-
ros polgármestere beszédében kijelentette: 
a Gödi Almanach 18. kötete A Gulág gödi 
rabjai címmel állít emléket a málenkij ro-
botra elhurcolt közel ötven egykori gödi-
nek. A szívszorító sorsok és visszaemléke-
zések egyikén keresztül világított rá a kor-
szak borzalmaira. Mint mondta: a kom-
munizmus mindig a diktatúrákkal kap-
csolódik össze. Elismerését és köszönetét 
fejezte ki a könyv szerkesztőinek, főhajtás-
sal tisztelget a Gulág gödi áldozatai emlé-
ke előtt. „Az elhurcoltak csaknem fele so-
hasem tért haza szeretteihez, a túlélők pe-
dig egy életen át hordozták magukkal a 
munkatáborban szerzett betegségeiket és 
súlyos emlékeiket, amelyekről beszélni-

ük sem volt szabad” – olvasható a polgár-
mester tollából a könyv köszöntőjében, aki 
ezért a városi rendezvényen külön köszö-
netet mondott a túlélőknek és családtagja-
iknak, hogy „megnyíltak”, visszaemléke-
zéseikkel hozzájárulnak a vészterhes kor-
szak megismeréséhez az utókor számára.  

Ha belelapozunk a Gödi Almanach erre 
az alkalomra készült kiadványába, megál-
lapíthatjuk, hogy nehéz sorsú nép a ma-
gyar – jelentette ki a város országgyűlési 
képviselője. – Mindez nem csak a XX. szá-
zadi történelmünkre igaz, hiszen mind-
annyian tudjuk, hogy az 1848-as forrada-
lom után is megtorlás következett. Komoly 
következménye volt az I. világháborúnak 
is, melyet követően az ország elvesztet-
te lakosságának és területének jelentős ré-
szét. De ugyanígy a II. világháború borzal-
mai is tragikusan érintették nemzetünket.

Tuzson Bence hozzátette: amikor ezekre 
a szomorú eseményekre tekintünk, megál-
lapíthatjuk, hogy bár kemény dolgokon kel-
lett átmennie a magyar népnek, de mégis 
mindent túléltünk. Túléltük az 1848 utáni 
megtorlást, túléltük az I. világháborút kö-
vető trianoni nemzetcsonkítást, a II. világ-
háború borzalmait, a Gulágot, és a kommu-
nizmus lélekromboló négy évtizedét is.

Amikor diktatúrákról és népirtások-
ról beszélünk, nem tehetünk közöttük kü-
lönbséget aszerint, hogy egyik vagy má-
sik milyen típusú volt. Mindegyikben em-
berek haltak meg, tehát ugyanúgy el kell 
ítélni a kommunizmust és a nácizmust is 
– fejtette ki az országgyűlési képviselő. Be-
szédét az egy hónapja, 101 évesen elhunyt 
Placid atya 2001-ben elhíresült mondásá-
val zárta, aki szintén megjárta a Gulágot, 
és 1955-ben lélekben megerősödve tért 
haza onnan: „A jó Istennek van humora. 
A Szovjetunió mindent meg akart tenni 
azért, hogy tönkre tegyen. Aztán én itt va-
gyok 85 évesen, de hol van a Szovjetunió?” 
Ez az optimista életfilozófia adjon nekünk 

erőt a jövőben is” – hangsúlyozta Tuzson 
Bence.

Kun Miklós, Széchenyi-díjas történész, 
egyetemi tanár előadásában kifejtette: az Or-
bán-kormányoknak nagy érdemük van ab-
ban, hogy a ma élő emberek többet tudhat-
nak a Gulágról. A nemzet kollektív memóri-
ája ugyanis gyorsan törlődik, ezért gyerme-
keinknek és unokáinknak beszélnünk kell a 
szovjet munkatáborok embertelenségéről.

A gödi József Attila Művelődési Ház szín-
háztermének falain 18 nagyméretű tabló 
korabeli fotók és dokumentumok segítségé-
vel mutatja be az elhurcoltakat, illetve a te-
lepülés történetének e sötét napjait. A meg-
emlékezés keretében a gödi Polgármeste-
ri Hivatal falán Gulág-emléktáblát helyez-
tek el, melyet Markó József polgármester és 
dr. Pintér György alpolgármester avatott fel. 

Vetési Imre
Fotó: Bea István (Gödi Körkép)

A Kommunizmus Ál-
dozatainak Emlék-
napjához kapcsoló-
dóan február 22-én 

dr. Bank Barbara történész, a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsá-
ga tagja tartott előadást Duna-
keszin a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége és a Rákóczi 
Szövetség helyi csoportjainak 
meghívására. Az előadás témá-
ja az internáló- és munkatábo-
rok magyarországi rendszeré-
nek és történetének ismerteté-
se, ezen keresztül pedig a kom-
munista diktatúra természe-
tének a bemutatása volt. Dr. 
Bank Barbara a téma elismert 
hazai kutatójaként ismertette 
a megjelent hallgatósággal leg-
újabb kutatási eredményeit is. 

Az internálás, mint jogintéz-
mény a két világháború között 
is létezett, azonban a kommu-
nista diktatúra időszakában 
lényegi különbséget jelentett, 
hogy az internáltaknak kény-
szermunkát kellett végezniük 
és léteztek titkos táborok. Akik 
ide kerültek, azokról hozzátar-
tozóik hosszú időn keresztül 
azt sem tudhatták, hogy élet-
ben van-e szerettük. Az inter-
nálás a hatalomgyakorlás esz-
köze volt a vélt és valós ellensé-
gek kiiktatására politikai meg-
ítélés alapján. Azon személyek 
ellen alkalmazták, akiket nem 
tudott elítéltetni a hatalom, így 
kijelenthető, hogy az internál-
tak többsége teljesen ártatlan 
polgár volt. 

Az internálásokat kezdetben 
a rendőrség és a politikai rend-
őrség végezte, majd ezt a fel-
adatot átvette a rettegett ÁVH. 
A II. világháborút követően 
minden vármegye központ-
ban (megyeszékhelyen), illet-
ve az ország megannyi telepü-
lésén működött internálótá-
bor. Budapesten is több mint 
10 internálótábor működött 
több tízezer fogvatartottal. A 
kommunista diktatúra „krea-
tivitását” mutatja, hogy 1953-
1955 között ugyan törvényileg 
nem léteztek internálótáborok, 
de bevezettek egy új fogalmat: 
a kényszerlakhelyre telepítést. 
Az internálótáborok közül ki 
kell emelni Recsket, amely tit-
kos volt és teljesen szovjet min-
tára szervezték meg, Kistar-
csát, Tiszalököt és Kazincbar-
cikát. Dr. Bank Barbara elosz-
latta az azzal kapcsolatos fél-
reértést, hogy az 1953-ban 
kihirdetett amnesztia Nagy 
Imre miniszterelnök érdeme 
lenne. Az amnesztiáról szóló 
minisztertanácsi határozatot a 
moszkvai vezetés parancsára 
kellett kiadni, és az amnesztia 
sem volt teljes, mert a politikai 
foglyok nagy része 1953 után is 
börtönben maradt.

Dr. Bank Barbara elmond-
ta, hogy az internálótáborok-, 

és a meggyilkoltak számát a 
mai napig nem ismerjük pon-
tosan. A kutatást nehezíti az 
iratok hiánya, ezek megsem-
misítésére gondosan ügyeltek a 
diktatúra működtetői. Jellem-
ző, hogy az iratok megsem-
misítésére vonatkozó paran-
csot megtalálták a kutatók. Sok 
esetben a túlélők visszaemlé-
kezései jelentenek segítséget a 
megtörtént események feltárá-
sában, hiszen kevés az olyan 
család, amely ne lenne érintett 
a kommunista diktatúra túlka-
pásaiban.

Az előadó megnevezett szá-
mos elkövetőt azok közül, akik 
az internálásokon keresztül a 
kommunista diktatúra mű-
ködtetői voltak. Közülük töb-
ben évekkel-évtizedekkel a 
rendszerváltoztatást követő-
en hunytak el mindenféle fele-
lősségre vonás és számonkérés 
nélkül. Sokan pedig még a mai 
napig is közöttünk élnek hábo-
rítatlanul…

Lakatos István

MEGFILMESÍTETT 
TÖRTÉNELEM

Az Országgyűlés 2000. júni-
us 16-án hatályba lépett ha-
tározatának értelmében min-
den év február 25-én tartják 
a kommunizmus áldozata-
inak emléknapját. 1947-ben 
ugyanis ezen a napon tar-
tóztatták le, majd hurcolták 
a Szovjetunióba jogellene-
sen Kovács Bélát, a Függet-
len Kisgazdapárt főtitkárát a 
megszálló szovjet hatóságok. 

A kommunista diktatúrák 
áldozataira emlékezve Du-
nakeszin több helyszínen is 
levetítették a Nincs kegye-
lem című, dokumentarista 
fikciós elemekből építkező 
magyar filmet. Matúz Gábor 
alkotása arra a történelmi 
tényre épül, hogy 1956. dec-
ember 8-án délelőtt pufajká-
sok és szovjet katonák perce-
ken keresztül, válogatás nél-
kül lőtték az előző éjszaka 
elhurcolt munkások kisza-
badítására összegyűlt fegy-
vertelen tömeget és az egy-
szerű járókelőket a nógrá-
di megyeszékhely központ-
jában. A halálos áldozatok 
számát 47 és 131 közé teszik 
- a legfiatalabb mindössze 
tíz éves volt -, és rengetegen 
megsebesültek. A megtor-
lások időszakának ez volt a 
legvéresebb fejezete.

Filmben Törőcsik Mari, 
Kubik Anna, Ráckevei 
Anna, Györgyi Anna, Gás-
pár Tibor, Nyakó Júlia, Sza-
kács Tibor, Libor Laura, Dér 
Mária, Bátyai Éva is látható. 
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A turisztikában a Duna két partjának egyenrangú szerepet kell kapnia
Hogyan látja 

a Dunakeszi Járműjavító 
tulajdonosi helyzetét, jövőjét? 

Szezonindító turisztikai fórum

– Előző lapszámunkban megjelent cikkünk-
kel kapcsolatban érkezett szerkesztősé-
günkbe a címben szereplő kérdés Tuzson 
Bencéhez, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati kommunikációért felelős ál-
lamtitkárához, egyben Pest megyei 5. szá-
mú választókerület országgyűlési képvise-
lőjéhez, aki az alábbi választ adja:

Szezonindító turisztikai fórumot rendezett Vácott a városházán a városi Tourinform iroda. A fő cél 
az idei tervek megismerése és egyeztetése, és új utak keresése volt. A megjelent intézményveze-
tők és vállalkozók elmondták véleményüket, kiemelve, hogy az egyik legfontosabb feladat a már lé-
tező együttműködés egyre szorosabbra fűzése.

A kormány iparfej-
lesztési céljait ösz-
szefoglaló Irinyi 

Terv kiemelt ügyként kezeli 
a járműgyártást, illetve azt, 
hogy hazánk megőrizze je-
lentős szerepét az európai 
járműiparban. Elsődleges 
nemzetgazdasági érdek az 
iparág teljesítőképességé-
nek növelése, hogy az ed-
dig elért eredményeinken 
túl minél hatékonyabban 
bekapcsolódhassunk a főbb 
járműipari szállítói láncba, 
és a hazai kötöttpályás jár-
műigényeket lehetőség sze-
rint a legnagyobb mérték-
ben a magyarországi gyár-

tásból elégítsük ki. Éppen 
ezért a kormány számít a 
Dunakeszi Járműjavító Kft. 
professzionális munkájára, 
arra a tudástőkére, amelyet 
a cég fennállásának elmúlt 
több mint kilencven évében 
felhalmozott. A jövőbeli 
közös munka hatékonysá-
gának záloga pedig elsőd-
legesen abban áll, hogy a 
munkavállalók, mint a tár-
saság tulajdonosai tovább-
ra is vegyenek részt a társa-
ság döntéseiben. A kérdést 
a kormány megvizsgálta, a 
dolgozói tulajdon fenntar-
tását stratégiai célnak te-
kinti.

Fördős Attila polgármester 
megnyitójában ugyan-
csak az együttgondol-

kodás fontosságát emelte ki. A 
városvezető kérte, hogy min-
den érintett tekintse folyama-
tos feladatának az új megoldá-
sok keresését, amelyekre nyi-
tott az önkormányzat, ezért év 
közben is várják a javaslatokat.

Ezt követően Papp Ildikó, a 
váci Tourinform iroda vezető-
je tartott prezentációval össze-
kötött előadást. Az elmúlt évet 
összegezve elmondta, hogy 
az ország számos településén, 
sok rendezvényen kitelepülé-
seken népszerűsítették a váci 

úticélokat. Az érdeklődőket 
egy jól kialakított, áttekinthető 
és folyamatosan frissülő honla-
pon is tájékoztatják, de kihasz-
nálják a közösségi oldalak adta 
lehetőségeket is.

A szakember szerint a tava-
lyi adatok jelzik, hogy egyre 
nagyobb az érdeklődés a város 
iránt. Heti átlagban a szezon-
ban hetente három kiránduló-
hajó köt ki Vácon, s ez négy-öt-
száz turistát jelent. A legtöb-
ben a főtérrel és környékével 
ismerkednek. Az egyik legna-
gyobb vonzerő a tavaly felújí-
tott Memento Mori kiállítás, 

ahol a váci múmiákból rende-
zett kiállítást nézhetik meg az 
érdeklődők.

Elhangzott, hogy 2017-ben 
több dunakanyari telepü-

lés – Vác mellett Visegrád és 
Szentendre – közös program-
füzet kiadását tervezi. Az elő-
készületek már elkezdődtek, 
s Papp Ildikó úgy látja, ez a 
most először útjára indított 
kezdeményezés is jelzi, hogy 
a turisztikában a Duna két 
partjának egyenrangú szere-
pet kell kapnia.

Az elhangzottakhoz a je-
lenlévők is hozzászóltak. Ki-
derült, hogy a városban egyre 
több orosz turistacsoport for-
dul meg, az egyik Duna-parti 
étteremben szinte hetente fog-
lalnak számukra helyet. Ezért 
javasolták, hogy a programo-
kat ne csak angolul és németül, 
hanem például orosz nyelven is 
ajánlják a kiadványokban.

A hamarosan induló szezon 
előtt fontos lenne a tervezett 
programok további egyezteté-
se. Emellett megoldást kelle-
ne találni a város egyik legna-
gyobb problémájára, hogy a te-
lepülésen nincs nagyobb szál-
loda, a vendégek jobbára csak 
kisebb panziókban tudnak 
szállást foglalni.

Furucz Zoltán
Fotó: KesziPress

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban 
dunakanyarbeli lakosok számára 2017. március 2-től 24-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpontok

Szentendre, Római Sánc köz 1. 
Bejelentkezés: 06 26 501 700

Vác, Köztársaság u. 10-12. 
Bejelentkezés: 06 27 620 573

amplifon.hu

Az Amplifon mint a világ legnagyobb halló készülék forgalmazója
már több mint 65 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

Erre építve ügyfeleink számára
kivételes lehetőségeket tudunk
biztosítani. Három év teljes
körű ingyenes garanciát adunk
minden általunk
f o r g a l m a z o t t
halló készülékre,
és ez nem jár sem-
milyen pluszkölt-
séggel ügyfeleink
számára. Emellett
egyedülálló szol -
gáltatási háttérrel
rendel ke zünk a
h a l l ó k é  s z ü l é k
illesz tés, a szer viz
és a kie gé szítők
forgal ma zása te kintetében is. 
Velünk bIztosrA meHet!
magyarországon országszer te
már több mint 60 Hallás köz -
pontban várják audiológu-
saink, akik egytől-egyig a
szak ma leg kiválóbb kép vi -
selői. A várakozás elkerülése
miatt, előre egyeztetett idő -
pontban várjuk Önt kellemes,
korszerűen fel szerelt Hallás köz -
pontjainkban! Attól a pillanattól

kezdve, hogy eljön hozzánk in -
gye nes hallásvizsgálatra, élete
végéig szá míthat audiológusaink
segítsé gére, hiszen ügy fe leink

számára a kontroll
vizsgálatok, és a
ná lunk vásárolt
halló  készülé kének
beállí tása teljesen
díjmentes.
Jelentkezzen
Ingyenes
HAllás   VIzsgá -
lAtunkrA!
Ha a hallás vesztés
legap róbb tüne teit
is észleli ma gán,

keresse fel leg kö zelebbi hallás -
köz pontunkat, hogy audioló-
gusunk felmérje hallá sa aktuális
állapotát. Fontos, hogy időben
felmérjük a bajt és meg tegyük
az első lépést a telje sebb élet
felé. Minél hamarabb keresi fel
hallásközpontunkat, annál na -
gyobb az esély, hogy egy
igényeihez passzoló halló -
készülékkel jelentősen ja vít  hat
életminőségén.

Miért válassza
az Amplifont?

Jól felszerelt  hallás központ jainkban
egyedülálló szol gáltatási 
háttérrel várjuk.

Ismerje meg 
az Amplifont!
Az 1950-ben Milánóban
alakult Amplifon az évek
során a világ vezető halló -
készülék forgalmazójává
vált, ami 5 földrész 20
orszá gában 3250 hallás -
központot, 1700 együtt -
működő part nert és 240
szol gáltató központot tar-
talmazó glo bá lis hálózatot
tudhat magáénak. Az
Amp lifon munka társai a
világ 21 különböző orszá -
gában több mint 8600 hal-
lásközpontban már több
millió embernek segítet-
tek újra felfedezni a han -
gok világát. Szakmailag
ma gasan képzett audioló-
gusaink segítenek Önnek
megtalálni azt a meg -
oldást, mellyel legjobban
javítható a hallása. Élen
járunk az innova tív tech-
nológiák al kal   mazásában,
folyama to san fejlesztjük a
szol gál ta tása inkat és szé -
lesítjük a for galma zott ter-
mékeink pa lettáját.
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Vác belvárosa vonzó a turisták körében

Szentendre a művészetek fellegvára 
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MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu
2017. március 1-től 2017. március 31-ig,

Megnyílt a gödi SZÉN MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál!

Tavaszi akciókkal várjuk 
vásárlóinkat!

Kiváló minőségű 
csomagolt háztartási szén kapható!

• Német brikett: 1875 FT/25 kg-os csomag
• Lengyel extra diószén 7000 kcal:

1875 FT/25 kg-os csomag
• Lengyel extra lángborsó 7000 kcal:

1875 FT/25 kg-os csomag
• Cseh barna diószén: 1400 FT/25 kg-os csomag

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés: 

+36-70-417-2556, +36-20-983-3748
Nyitva tartás: 8:30-tól 17:00 óráig

Vidékfejlesztés: jön az ingyen 
segítség a pályázóknak!

Program a fiatalokértA vidékfejlesztési források gyorsabb lehívása és a pályázás könnyítése 
érdekében bővültek a Széchenyi Programiroda térítésmentes szolgálta-
tásai. Hazánkban a Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával 2015. évben bevezetésre 

került az Ifjúsági Garancia Rendszer, amelynek célja, hogy azon 25 év alatti fiatalok, 
akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, személyre szabott segítséget kapjanak 
a munkaerő-piaci helyzetük javításához, a munka illetve tanulás világába történő be- 
vagy visszajutáshoz. A Pest Megyei Kormányhivatal feladatai egyike, hogy az említett 
korosztályt felkutassa, és anyagilag támogatni tudja.A Magyar Nemze-

ti Vidéki Hálózat 
(MNVH) munka-
társai mostantól a 

Széchenyi Programiroda égi-
sze alatt állnak a vidék rendel-
kezésére, az irányítóhatóság a 
Miniszterelnökség Agrár-vi-
dékfejlesztésért felelős Állam-
titkársága marad. Az MNVH 
szakértői a Programiroda me-
gyeszékhelyi irodáiban ingye-
nesen bemutatják a vidékfej-
lesztéssel kapcsolatos pályá-
zatokat, segítenek választani 

az egyes fejlesztési lehetősé-
gek közül. 

„Az elmúlt időszakban 
megugrott a vidékfejlesztési 
kérdésekben hozzánk fordu-
lók száma, ezért az MNVH ér-
kezésével ügyfeleink jogos igé-
nye teljesült. Így teljessé vált 
az a kör, amiben ingyenes pá-
lyázati tájékoztatást és fejlesz-
tési tanácsadást tudunk nyúj-
tani az embereknek” – mond-
ta Schultz Gábor, a Széchenyi 
Programiroda ügyvezetője.

A Miniszterelnökség alatt 

működő Széchenyi Prog-
ramiroda a legnagyobb álla-
mi fejlesztéspolitikai tanács-
adó vállalat Magyarországon. 
Szolgáltatásai az ötletadás-
tól, a pályázati előkészítéstől, 
a projekttervezésen és a konk-
rét megvalósításhoz kapcso-
lódó szakmai közreműködé-
sen át, egészen a projektzá-
rásig, szinte minden terület-
re kiterjednek. A Programiro-
da 60 ügyfélszolgálati ponton, 
több mint 180 tanácsadóval áll 
a pályázók rendelkezésére.

VEKOP-8.2.1-15 kódszá-
mú "Ifjúsági Garancia a 
Közép-magyarországi ré-

gióban" elnevezésű kiemelt pro-
jekt a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium irányítása alatt 4.2 milliárd 
forintos költségvetésből, az Euró-
pai Unió támogatásával a Nemze-
ti Foglalkoztatási Alap előfinan-
szírozásában valósul meg.

 Az Ifjúsági Garancia lénye-
ge, hogy azon 25 év alatti fiata-
lok, akik sem nem tanulnak, sem 
nem dolgoznak, minél rövidebb 
időt töltsenek munkanélküliség-
ben, inaktivitásban vagy tanu-
lás nélkül, illetve, hogy személy-
re szabott segítséget kapjanak a 
munkaerő-piaci helyzetük javítá-
sához.

Egy másik lehetőség a „Vállal-
kozz Itthon Fiatal” program ke-
retén belül, akár 3.000.000 forin-
tos tőketámogatáshoz is juthat a 
jelentkező, 10%-os önrész meg-
léte mellett. (Bővebb információ: 
www.ofa.hu)

A programba bekerülés feltéte-
le, hogy regisztrált munkanélkü-
li legyen a fiatal, az állandó lakcí-
me, illetve tartózkodási helye sze-
rint illetékes járási hivatal foglal-
koztatási osztályán.

További információk, elérhe-
tőségek: a pest.munka.hu olda-
lon, illetve a +36 1 279 4757 vagy a  
+36 70 198 7548-es telefonszámon.

Uniós forrásból újul meg 
a sződligeti iskola

Önerőt nem igénylő, több mint 137 millió forintos uniós pályázati for-
rás felhasználásával széleskörű energetikai fejlesztés valósulhat meg a 
sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskolában – jelentette be Juhász Béla 
polgármester.

Mint elmondta: az el-
múlt több mint fél 
évszázadban komo-

lyabb fejlesztés, felújítás nem 
történt a létesítményben. Ezért 
volt szükséges, hogy – a nyári, 
nagyrészt az ebédlőt érintő fel-
újítás után – annak ellenére te-
gyen meg mindent az önkor-
mányzat a fejlesztésért, hogy 
immár teljes egészében átvet-
te az állam az intézmény fenn-
tartását, működtetését. Meg-
tudtuk, hogy a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív 
Program épületenergetikai pá-
lyázata (KEHOP-5.2.9-16) tel-
jes támogatású – azaz, telepü-
lési önerőt nem igénylő – for-
rást biztosít olyan fejlesztésekre, 
amelyek egyrészt komoly felújí-
tási célt tartalmaznak, másrészt 
ezek segítségével a jövőben je-
lentősen olcsóbbá teszik a mű-
ködtetést.  

A tervek szerint a munkála-
tok a most folyó tanév végezté-
vel indulnak és a szeptemberi is-

kolakezdésre már egy megújult, 
modern, energiatakarékos épü-
let várja majd a tanulókat és a 
pedagógusokat. A műszaki tar-
talmat illetően három nagyobb 
rész különíthető el. Egyrészt az 
iskola teljes homlokzata új hő-
szigetelést kap, másrészt sor ke-
rül a nyílászárók teljes cseréjére. 
A tetőre telepítendő napelemes 
rendszer pedig teljes egészében 
ellátja villamos energiával a lé-
tesítményt, így megtakarítva az 
áramköltséget. 

 „Nagy örömünkre szolgál, 
hogy ezzel hosszabb távon is 
biztosítva lesz a sződligeti gyer-
mekek, pedagógusok számára, 
hogy a mindennapokban az is-
kolai tartózkodás során kom-
fortosabb, modernebb körül-
mények vegyék körül őket. Ez-
zel is elősegítve a tanulók fej-
lődését, azt, hogy csak a saját 
feladatukra, a tanulásra figyel-
jenek.” – mondta végül Juhász 
Béla polgármester.
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Tavasz Szentendrén a líra jegyében! Nagy sikerű bérletzáró koncert 
Tavaszi Fesztivál Arany János születésnapjától a Költészet napjáig. A ta-
vasz múzsája a magyar irodalom és költészet remekeit hozza el Szentend-
rére 2017. március 3. és április 11. között.

A Váci Szimfonikus Zenekar által meghirdetett Farkas Ferenc Bérlet ne-
gyedik, záróhangversenyére február 23-án került sor a dunakeszi VOKE 
József Attila Művelődési Központ színháztermében. A kirobbanó sikerű 
koncerten a nagy orosz zeneszerző, Csajkovszkij művei hangzottak el  
Farkas Pál vezényletével.  Arany János születé-

sének 200. évfordu-
lója után egy nap-
pal, március 3-án a 

Szentendre Táncegyüttes és a 
Fitos Dezső Társulat megrá-
zó erejű táncjátékával indul a 
fesztivál. Az Irgalom! című, 
Arany-balladák ihletettségé-
ben koreografált műben Pör-
ge Dani, Ágnes asszony, Dalos 
Eszti alakját idézik meg az al-
kotók.

  Hamvas Béla születésének 
120. évfordulóján két esemény-
nyel is adózunk az író munkás-
sága előtt Szentendrén. A nem-
rég nyílt Offline Centerben A 
bor filozófiája klasszikus és so-
kat idézett Hamvas-műből ad 
elő részleteket Rátóti Zoltán 
Jászai Mari-díjas színművész, 
csellón közreműködik Kántor 
Balázs, az Operaház szólócsel-
listája, s közben a szentend-
rei nemes nedű, a Kőhegybor 
négyféle változatát kínálják a 
hallgatóságnak. A Pest Me-
gyei Könyvtárban A valóság-
ban felébredni című, Hamvas 
Béla eddig ismeretlen szövege-
it, fotókat, kéziratokat tartal-
mazó kiadványt mutatják be 
filmvetítéssel egybekötve már-
cius 21-én. Március 24-én az 
íróról szóló dokumentumfil-
met a P’Art Moziban is levetí-

tik, majd azt követően Szath-
mári Botond orientalista, val-
lásfilozófus beszél a filmről.

Szintén érdekes irodalmi ka-
landozásra hív az Offline Cen-
ter a Különbéke című esttel. 
Szabó Lőrinc lírájából válogat 
Adorjáni Bálint, s az össze-
állítást sok zene és dal fűsze-
rezi. Ferences triptichon cím-
mel különleges misztériumjá-
tékot mutatnak be a Pasaréti 
Színjátszókör és a Csibe Kórus 
tagjai. Az előadás a kommu-
nizmus ferences mártírjainak 
állít emléket.

A szerető álma című elő-
adásban Tóth Krisztina írá-
saiból fűzött zenés-táncos lí-
rai kompozíciót láthatunk Ta-
kács Katival, Widder Kris-

tóffal, Ágoston Bélával és Mi-
zsei Zoltánnal március 22-én, 
a Városháza dísztermében.

 A zenei kínálat is oly színes 
lesz, mint egy friss tavaszi vi-
rágcsokor: Tompos Kátya és a 
Fugato Orchestra koncertjén a 
legnagyobb barokk zeneszer-
ző, Bach motívumainak új-
ragondolt változatát hallgat-
hatjuk meg. És még számos 
nagyszerű zenei program vár-
ja az érdeklődőket többek kö-
zött – nem tréfa - április 1-jén 
a PMK színháztermében fel-
lép a Ghymes Együttes, fennál-
lása 33 évének legjobb szerze-
ményeivel. A Tavaszi Fesztivál 
zenei programjait a hagyomá-
nyos Virágvasárnapi koncert 
és a Vujicsics Tihamér Zeneis-
kola Tavaszköszöntő koncert-
je zárja.

  Tavaszi Fesztivál szenzáci-
ója Ingmar Bergman Persona 
című művének szentendrei be-
mutatója lesz, melyet a Szent-
endrei Teátrum premierjeként 
láthatjuk idén, március 17-én a 
PMK Színháztermében. A cso-
dálatos, titkokkal teli történet 
női karaktereit Györgyi Anna, 
Balsai Móni és Horváth Erika 
személyesíti meg – írja a szent-
endre.hu, melyen végig lapoz-
gathatják a Tavaszi Fesztivál 
programfüzetét is. 

Bevezetőben Csoma Attila, az intézmény 
igazgatója méltatta a bérletsorozat kereté-
ben korábban megrendezett három elő-

adást. Megemlítette a Magyar Operett Napját, 
az Ünnepi hangversenyt Bogányi Gergely zon-
goraművész közreműködésével, valamint az Új-
évi Gálakoncertet. A nagy népszerűség igazolta, 
hogy a bérletsorozat elérte célját, a város zeneked-
velő közönsége körében kedveltté vált a kezdemé-
nyezés. Bejelentette, hogy ismét meghirdetik az 
újabb, ősszel induló bérletet, melyet már május-
tól igényelni lehet a művelődési központban és a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskolában. Elmondta to-
vábbá, hogy februártól heti két alkalommal pró-
balehetőséget teremtettek a zenekarnak. S szólt 
arról is, hogy Dunakeszi Város Önkormányza-
ta a jövőben jelentős támogatást nyújt az együttes 
számára. A megállapodás aláírására a közeljövő-
ben kerül majd sor.    

A zeneszámokat ezúttal is Somogyi Ágnes zene-
kari titkár tartalmas, színvonalas ismertetői ve-
zették be.  Elsőként a zeneszerző egyik legked-
veltebb műve, az 1812 nyitány hangzott el. A mű-
vet – mely egyfajta programzene – az oroszorszá-
gi napóleoni háború során a borogyinói győztes 
csata emlékére komponálta a szerző. Bemutató-
jára a csata 70. évfordulója alkalmából került sor 
Moszkvában. Érdekessége, hogy szabadtéri elő-
adásokon a zenedarab befejező részében valódi 
ágyúlövésekkel és harangzúgással is ünneplik a 
diadalt.

Következett a komponista egyik leggyakrab-
ban játszott IV. szimfóniája. Az 1877-es moszkvai 
bemutatón mérsékelt fogadtatású mű a későbbi-

ekben kivívta népszerűségét. Az első három tétel 
komor, pesszimista hangvételű, a negyedik azon-
ban már egészséges életszemléletet sugároz, s fel-
hangzik benne a Nyírfácska című népdal bravú-
rosan hangszerelt dallamtöredéke is.

A zeneszerző egyik legismertebb alkotása a 
Hattyúk tava balett. Első bemutatóján 1877-ben 
megbukott, Új koreográfiával – melyet Mari-
us Petipa és Lev Ivanov alkotott – 1895 januárjá-
ban már óriási sikert aratott, sajnos ezt Csajkovsz-
kij 1893 novemberében bekövetkezett halála miatt 
már nem érhette meg. A világ operaszínpadain, ki-
sebb módosításokkal napjainkban is ez a változat 
látható. A mű zenéjéből készült szvit a koncertter-
mek kedvelt zeneműve. Jelen előadásában a zene-
kar három tételt mutatott be, majd a hosszan tar-
tó vastapsot követően még egy tételt eljátszottak.

A szép és emlékezetes zenei est ezúttal is a 
Nemzeti Kulturális Alap és Dunakeszi Város Ön-
kormányzata támogatásával valósult meg. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Somogyi Ágnes zenekari titkár 
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A természet 
és a művészetek 

csodálatos harmóniája 

Cseledy András Sándor 
kiállítása a Városházán

Molnár-Jancsik Beáta és dr. Molnár György fotó-
művész házaspárról régóta közismert, hogy a ter-
mészet szerelmesei, akik a gyönyörű, az évsza-
kok váltakozó színességével kitárulkozó táj szép-
ségeit fényképezőgépük segítségével tárják a 
nagyközönség elé. A természet a mi szemünkkel 
című kiállításukat Peti Sándor fotóművész nyitot-
ta meg február 20-án, amely egy csodálatos ének-
zenei programmal vette kezdetét a dunakeszi Far-
kas Ferenc AMI nagytermében.

Az országos hírű 
alapfokú művésze-
ti iskola az ének, a 
zene, a képzőművé-

szet nívós oktatása, a tehetség-
gondozás mellett szélesre tár-
ja kapuit a társművészetek je-
les képviselői előtt is. 

Farkas Pál, az intézmény 
igazgatója köszöntőjében el-
mondta, hogy havonta újabb 
és újabb kiállítással fogadja 

a művészetbarátokat, amely 
mint fogalmazott „a mi lel-
künket is építi, szépíti az épü-
letet”. A művészetek egymást 
gazdagítják és ötvözik, amely 
ma sincs másképpen – mond-
ta, majd felkonferálta az is-
kola egyik tehetséges növen-
déket, Szalkai Debórát, aki 
Massenet: Thais Meditatione 
címú művét hegedűn szólal-
tatta meg. A vastapssal foga-
dott produkcióban a „kis he-
gedűművészt” Bergl Noémi kí-
sérte zongorán, felkészítő ta-
nára Dobai Szabolcs. 

Ezt követően egy Dunake-
szin élő mexikói művész lé-
pett a pódiumra, aki az euró-
pai nagy operaházak színpa-
dán szeretné meghódítani ki-
vételes hangjával a műfaj ra-
jongóit. Manuel Betancourt 
Verdi és Rossini egy-egy áriá-
jával kápráztatta el a hallgató-
ságot, amely óriási ovációval 
fejezte ki tetszését. A kivételes 
élményt nyújtó előadásban a 
szép karrier előtt álló művészt 
Berl Noémi kísérte zongorán. 

A zene, az ének varázsla-

tos egyvelege és a természet 
szépsége, a fotóművészet vi-
zuális világa között kedves 
gondolatok segítségével „épí-
tett hidat” Peti Sándor fotó-
művész, a DunArt Képzőmű-
vészeti Egyesület elnöke, aki 
örömmel mutatta be Molnár-
Jancsik Beáta és a dr. Molnár 
György művészetét, a fotómű-
vész házaspár alkotói ars po-
eticáját. 

„A természet olyan részlete-
it mutatják meg, ahol mi ma-
gunk is járhattunk, amit mi 
magunk is láthattunk, segí-
tenek emlékeinkből felidézni, 
azokat a pillanatokat, ame-
lyeket mi magunk - nem tet-
tünk ilyen formában láthatóvá 
mások számára. Azonban eze-
ket a csodákat, ők összegyűjtve 
most egy albumba helyezik, hi-
szen ezt a kiállítást nevezhet-
jük szimbolikusan egy olyan 
albumnak is, amelyet kinyit-
va, a képek látványa a termé-
szet hangjaival, dallamaival, 
lírikus gondolatainkkal har-
monikusan ötvöződnek, így 
téve egésszé számunkra a min-
ket körülvevő természet újbó-
li felfedezését, amelynek elke-
rülhetetlenül részesei vagyunk, 
ahová a nyugalmat kereső em-
ber mindig is vágyik.” – fogal-
mazott Peti Sándor a két fotó-
művész képeit méltatva, me-
lyek egy hónapon át tekinthe-
tők meg.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

“Szeretet, Élet, Lélek” a címe 
Cseledy András Sándor fotómű-
vész kiállításának, mely a váci 
Városháza első emeletén lát-
ható. Valójában kettős tárlatról 
van szó, ugyanis vendég kiállí-
tóként az alkotó fia, Cseledy At-
tila András több képe is a falak-
ra került.

A március 2-án  – lapunk 
megjelenésével egy időben – 
tartott megnyitón Fördős Attila  
polgármester ajánlotta a jelen-
lévők figyelmébe a Forte Fotó-
klub Vác  tagjának kiállítását, 
köszöntőt mondott Dr. Hirling 
András, a Váci Irgalmasrendi 
Kórház igazgatója, illetve meg-
áldotta a tárlatot dr. Csáki Tibor, 
a Fehérek temploma plébánosa.

Cseledy András elmondása 
szerint még általános iskolás-
ként kezdett fényképezéssel fog-

lalkozni, kezdetben főleg ter-
mészetfotókat készített, ugyan-
is kedves földrajz tanárával ren-
geteget kirándultak a Pilisben és 
a táj szépsége csodálattal töltöt-
te el.

Fotóin gyakran szerepelnek 
templomok és egyéb szakrális 
építmények, a modern technika 
adta képalkotási lehetőségeket is 
alkalmazva, a mostani bemuta-
tón zömmel ilyen jellegű mun-
káit állította ki, szöveges üzene-
tet is elhelyezve a műveken.

- A kiállítás a felebaráti sze-
retetről üzen. Arról a szentírá-
si gondolatról, mely szerint "Sze-
resd felebarátodat, mint maga-
dat!" A szeretet a legfőbb gyógyí-
tó forrás - fogalmazott az alkotó.

A kiállítás március 30-ig láto-
gatható. 

Ribáry Zoltán

Dr. Molnár György (balról), Molnár-Jancsik Beáta, Peti Sándor

Legyen a Dunakanyar Régió
FOTÓRIPORTERE!

Ha látott valami érdekeset, 
fotózza le, küldje be!

E-mail: keszipress@gmail.com
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Április 1-jén immár 
4. FutaKeszi 

Dunakeszi nyerte a Vác 
elleni örökrangadót

Dunakeszi Város Sportigazgatósága 2017. április 1-jén rendezi a 4. FutaKeszi 
tömegsport rendezvényt a városi repülőtéren a 2,5km Kiskeszi, 5km Fut a Ke-
szi és 10km-es Nagykeszi távon, melyekre már március 1-től lehet előnevez-
ni, de a helyszínen, a verseny napján is, ami mindkét esetben díjtalan – tud-
tuk meg Seltenreich József városi sportigazgatótól. 

A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub négy éves fennállása óta történelmének leg-
szebb lapjait írja, hiszen a Magyar Kupa sorozatban olyan kiváló, NB I-es csa-
patot, mint a Berettyóújfalu ütött el a továbbjutástól káprázatos játékának kö-
szönhetően, majd a másik első osztályú klubon, Bőnyön is átverekedve jutott be 
a veszprémi Final Fourjába, ahol az elődöntőben a magyar topcsapat, az Euró-
pában is jegyzett Győri ETO ellen már nem tudta felvenni a versenyt. Noha 7-0-
ra kikapott, de dicséretre méltóan küzdött az elitgárda ellen.  

Az előnevezés március 1-től egészen már-
cius 30-ig 12 óráig jelentkezhetnek a fu-
tóverseny résztvevői a www.futakeszi.hu, 
honlapon – tájékoztatott a sportigazgató, 

aki elárulta, hogy 3x50 Futakeszi pólót sorsolnak ki 
a három táv előnevezői között, amit a rajt előtt ve-
hetnek át. – Szerencsés nyertesek névsorát a honla-
pon közöljük – tette hozzá Seltenreich József. 

Távok és korcsoportok nemenként:
Lufis ovis futás 200m-es táv külön; a kis (2013-

ban született gyerekek), középső (2011–2012 évben 
születettek) és nagycsoportosoknak (2009–2010 év-
ben születettek).

Fut a Kiskeszi, 2,5km-es táv: nincs chip, nincs ka-
tegória, csak buli van!

Futakeszi 5km-es és Fut a Nagykeszi 10km-es tá-
vok. Időmérés nettó idő alapján mikro chippel tör-
ténik.

Korcsoportok a Futakeszi 5km távra: 
Gyermek A (-9év), Gyermek B (10-12év), Serdülő 

(13-15év), Ifi (16-17év), Junior (18-19év), Felnőtt (20-
39év), Szenior (40-év felett)

Korcsoportok a Fut a Nagykeszi 10km távra: 
Ifi (16-17év), Junior (18-19év), Felnőtt (20-39év), 

Szenior (40-év felett)
Családi futás: családtagok, 3 vagy több egyéni ne-

vezéssel, bármely távokon.
Az eredményhirdetésen, a jelenlévők között, akik 

a rajtszám-szelvényt átadják, azok között Futakeszi 
pólókat, értékes ajándékokat sorsolnak ki. A díjak és 
a nyeremények átvétele csak a helyszínen lehetséges.

Eredmények elérhetők: a versenyközpontban az 
értékelés ütemében és a www.futakeszi.hu, honla-
pon. 

Információ: Bíró György, telefon: +36 30 921 3924, 
e-mail: sportigazgatosag@dunakeszi.hu 

A Dunakeszi Kini-
zsi helytállásának, 
nagyszerű sorozatá-
nak értékét növeli, 

hogy egyetlen NB II-es csapat-
ként jutott be a Magyar Kupa 
Final Fourjába, ahová az or-
szág legnagyszerűbb szurko-
lótábora is elkísérte, és a helyi 
közönséggel együtt ünnepelte 
Biczi Gábor együttesét. 

A sikersorozat a bajnokság-
ban is folytatódott, hiszen az 
NB II Közép-keleti csoport 
alapszakaszának utolsó mér-
kőzésén listavezetőként fo-
gadhatta a dunakanyari örök-
rangadón, a szomszédvár Vác 
együttesét.  A futsal rajongók 
körében közismert, hogy a két 
csapat mérkőzése – függetle-
nül a bajnoki tabellán elfoglalt 
helyüktől – minden alkalom-
mal igazi presztízs összecsa-
pást jelent, amely nem nélkülö-
zi a kemény játékot, ám mind-
két együttesben vannak kiváló 
technikai képességgel megál-
dott játékosok, akik gyors, lát-
ványos megoldásokkal szóra-
koztatják saját publikumukat. 

Telt ház, remek hangulat 
volt február 24-én este a Rad-
nóti arénában, ahol a Kinizsi 
két kiválósága, Temesi Norbert 
és Bita László révén a 4. perc-
ben már 2-0-ra vezetett, amit 
Siskó Manó a 7. és a 16. percben 
lőtt góljával kiegyenlített a Vác, 
amely ebben az időszakban,  

a kezdeti megtorpanás után 
a vendéglátókhoz hasonlóan 
rengeteg támadást vezetett. A 
váci egyenlítő gólra még ab-
ban a minutumban érkezett a 
Kinizsi válasza, a csapat „nagy 
öregje”, Simon Péter találatával 
újra magához ragadta a veze-

tést (3-2), aki hosszasan ünne-
peltette magát a lelkes dunake-
szi ultrákkal.  

Mindkét oldalon láthattunk 
pazar megoldásokat, a Kinizsi-
ben leginkább Bita László csil-
logtatta kivételes adottsága-
it, aki újra bekerült a magyar 
futsal válogatott keretébe, míg 
a váciaknál a kiváló NBI-es 
nagypályás múlttal is büszkél-
kedő rutinos Vén Gábor a gól-
ja mellett szép megoldásokkal 
tűnt ki. A második félidő kö-
zepétől már jobbára a hazaiak 
uralták a mérkőzést, Bita Má-
tyás, majd Simon Péter újabb 

találatával elhúztak 5-2-re,  
amire Vén válaszolt (5-3). A 
váciak nem adták fel, mozgó-
sították erőtartalékaikat, sőt 
Bohony Bálint révén még a ka-
pusuk is kivette részét a táma-
dásépítésekről, de nem jártak 
sikerrel. Sőt, a találkozó utolsó 

percében Horváth Olivér talált 
be Bohony kapujába, beállítva 
a 6-3-as végeredményt. 

A sportszerű, jó iramú, kö-
zönség szórakoztató mérkőzé-
sen a Dunakeszi Kinizsi meg-
érdemelten nyert a találko-
zó végére elfáradó Vác ellen, 
amellyel hamarosan, a bajno-
ki rájátszás második fordulójá-
ban, március 10-én újra össze-
csapnak a Radnóti arénában.  
Az alapszakaszt a Dunakeszi 
Kinizsi nyerte 44 ponttal, Vác 
az 5. helyen végzett 30 ponttal.
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     Dr. Almási Kitti 
először Dunakeszin!
Bátran élni – Félelmeink 
és gátlásaink leküzdése

Március 28-án a nép-
szerű Nyitott Akadé-
mia sorozat keretében 
először találkozhatunk 
Dunakeszin dr. Almási 
Kitti pszichológussal, 
akinek estjeit ország-
szerte vastapssal kö-
szöni meg a közönség.  

Vajon miként kutat-
hatjuk fel, hogy mi-
ből erednek a félel-
meink, gátlásaink, 

és tudatos munkával hogyan 
csökkenthetjük erejüket, hogy 
ne akadályozzanak bennün-
ket céljaink elérésében? A ne-
héz témát dr. Almási Kitti jó 
humorú, sodró előadói stílusa 
oldja, és teszi élvezetessé. 

A helyszínen, kedvezmé-
nyes áron lehet megvásárolni 
dr. Almási Kitti könyveit, me-
lyeket a szerző kérésre szívesen 
dedikál is. 

Az előadásra jegyek 
még kaphatók online, a 
w w w.ny itot t a k adem ia .hu  
oldalon és személyesen, a Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pontban. 
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