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Köszöntötték
a díszdiplomásokat
Tudósításunk a 2. oldalon

Nyilatkozatot vár
a földhivatal
Tájékoztató a 2. oldalon

Tarnai Richárd szerint az üzletek vasárnapi
nyitva tartásának korlátozásával megszüntethető lenne a munkavállalók jelenlegi, sokszor kiszolgáltatott helyzete a munkaadókkal szemben. A Pest megyei kormánymegbízott erről pénteken sajtótájékoztatón beszélt,
miután a Munkástanácsok Országos Szövetségével és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével egyeztetett Budapesten. Tarnai Richárd (KDNP) azt mondta, az Országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat lényege, hogy visszaadják a kereskedelemben
dolgozók szabadságának lehetőségét, azaz,
mindenki maga dönthesse el, mit szeretne
vasárnap csinálni.

Módosul az okmányirodák
nyitva tartása
Tájékoztató a 3. oldalon

Megkezdődött
a szezonális influenza
elleni védőoltás
Tájékoztató a 4. oldalon

Kozso: most a nyugalom
a legfontosabb
Írásunk a 4. oldalon

Klasszisok és tehetségek
a gödi csapatban
Írásunk a 8. oldalon

Dunakeszi: Tisztelet a mindennapi helytállásért

Köszöntötték a szociális szférában dolgozókat

Dunakeszin november 19-én kedves ünnepség keretében köszöntötték a szociális szférában dolgozókat a Szociális Munka Napja alkalmából. A város Házasságkötő termében rendezett ünnepségen Dióssi Csaba polgármester nagy elismeréssel beszélt a település mindennapi életében kiemelkedő feladatot végző munkatársak áldozatos tevékenységéről. Farkasné Farkas Gyöngyi, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megbízott főigazgatója a megbecsüléssel teli köszönettel szólt a szakma képviselőihez.

A

polgármester örömét fejezte ki,
hogy e jeles napon a város oktatási intézményeinek vezetői, a polgármesteri hivatal számos vezetőmunkatársa személyes jelenlétével
is kifejezésre kívánta juttatni a szociális területen dolgozók iránti megbecsülését. Dióssi Csaba az önkormányzat nevében köszönetet mondott a szociális ága-

zat dolgozóinak a rászoruló
embereknek nyújtott segítő
tevékenységükért, melynek
fontosságát – mint fogalmazott - igazán azok érzik
át, akikkel nap, mint nap
együttműködnek, akik életminőségét javítják. – Önök
nagy terhet viselnek a vállalukon, a legnagyobb tisztelettel gondolunk mindennapi helytállásukért – mondta
Dióssi Csaba.
A
polgármester
után

szólt a szakma képviselőihez. A szociális munka napja
az esély ünnepe: felhívja a figyelmet arra, hogy ez a munka a társadalmat építi, és
felhívja a figyelmet azokra,
akik az elesettekért dolgoznak. Szociális területen dolgozni HIVATÁS a szó legnemesebb értelmében, hiszen
az emberekkel való foglalkozás során elengedhetetlen
a mély empátia és az együttérzés.
Radvánszki Edit, a HSZK vezetője

Radvánszki Edit, a Humánszolgáltató Központ vezetője méltatta kollégái köztiszteletnek örvendő munkáját,
melynek közösségformáló
és erősítő jelentőségét egy
kedves hangulatú film vetítésével is kifejezésre juttatott.
Farkasné Farkas Gyöngyi, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megbízott főigazgatója a megbecsüléssel teli köszönettel

Dióssi Csaba polgármester

Farkasné Farkas Gyöngyi
az elismerő szavak tolmácsolása mellett széles körű
tájékoztatást adott a mindennapi tevékenységüket segítő együttműködés feltételeinek javítása érdekében
tett erőfeszítéseikről.
A városi ünnepség kulturális műsorral zárult.
Farkasné Farkas Gyöngyi
mb. főigazgató

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Ismét köszöntötték
Vácon a díszdiplomás
pedagógusokat
Ebben az évben is köszöntötte Vác városa a díszdiplomás pedagógusokat.
A megjelenteknek Fördős Attila polgármester és a város két alpolgármestere,
Pető Tibor és Mokánszky Zoltán gratulált, és adták át a település ajándékát.

A

Pannónia
Házban
november 19-én rendezett ünnepségen
megnyitó beszédében a
polgármester arról szólt,
hogy milyen nehéz feladata van ma a pedagógusoknak és mennyit változott ez
az életpálya az évek során.
- Egy pedagógus a maga
által megszerzett tudását,
ismeretanyagát belső szeretetéből fakadóan folyamatosan átadja és megpróbálja az általa nevelteknek
lehetőleg a legoptimálisabb
fejlődését és a legnagyobb
tudásszomját kielégíteni –
mondta. Hozzátette: személyesen is megtapasztalta, milyen az, ha pedagógus
van a családban, hiszen a
köszöntöttek között édesanyja is helyet foglalt.
Az ünnepi szavak után a
pedagógusokat az intézmények vezetői is méltatták,
majd a város vezetői adtak
át ajándékot. Az ünnepelteket a deákvári óvodások
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Szociális Munka Napja
Idén is kitüntették a legjobbakat

A társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte a Szociális Munka Napját. Hazánkban, ahol az emberek közel egyharmada küszködik olyan
problémával, ami szociális kezelést, vagy gondozást igényel, 13 éve köszöntik
a szakterület dolgozóit. A Szociális Munka Napja alkalmából tartott váci városi ünnepséget a Váci Dunakanyar Színházban rendezték. Az eseményen rövid műsort tekinthettek meg a résztvevők, majd a hagyományokhoz híven átadásra került a Vác Város Szociális Munkáért elismerés.

A
Az ünnepelt díszdiplomások

kedves műsorral köszöntötték.
A köszöntött díszdiplomás pedagógusok: Becsó
Jánosné (gyémánt fokozat 60 év, óvónő), Győri Józsefné (gyémánt 60 év, tanító), Hargitai Károlyné
(rubin fokozat 70 év, tanító), Laczkó Tiborné (gyémánt 60 év, tanító), Monos
Józsefné (arany fokozat 50
év, tanító), Nagy Ferencné (posthumus arany fokozat 50 év, tanító), Völgyi
Lászlóné (gránit fokozat
75 év, tanító), Babiák Mi-

hály (arany fokozat 50 év,
tanár), Faluhelyi Józsefné
(rubin fokozat 70 év, tanár),
Fördős Józsefné (arany fokozat 50 év, tanár), Konrád
Edéné (arany fokozat 50 év,
tanár), Palásty Károlyné
(arany fokozat 50 év, tanár),
Pelczéder Tibor (arany fokozat 50 év, tanár), Vásárhelyi József (gyémánt fokozat 60 év, tanár), Madudák
Istvánné (arany fokozat 50
év, tanár).
Furucz Anita
Fotó: Cseledy András

Nyilatkozatokat
vár a földhivatal:
ha nincs, törlés következik

szociális munka területén dolgozókat ünnepelte a város november 14én. A speciális tudást igénylő munkát évről-évre díjazza is az önkormányzat,
mert a szegénység elleni küzdelem, a családsegítés, a fogyatékkal élőkkel és a hajléktalanokkal, vagy a magányos idősekkel való foglalkozás kiemelt fontossággal bírnak Vácon is. Az idei rendezvényt
Mokánszky Zoltán alpolgármester nyitotta meg, aki Teréz anya mondatait idézte
fel, miszerint a kis dolgok nagy szeretettel
való végzése az igazi szolgálat.
- Őszinte tiszteletem mindazoknak, akik
a szociális szférában dolgoznak, hittel és
meggyőződéssel. Társadalmi elismertségük nem olyan, mint kéne lenni. Önöknek
kéne a példaképnek lennie, mert az országnak példaképekre van szüksége – fogalmazott az alpolgármester.
Dr. Manninger Péter, az egészségügyi
és szociális bizottság frissen megválasztott elnöke köszöntőjében az ünnepnap
múltját idézte fel.
- Érdekesség, hogy a Szociális Munkások
Nemzetközi szervezete először 2007-ben
ünnepelte a szociális munkások világnapját, amikor hazánkban ennek már 10 éves
hagyománya volt. Fontosnak tartom ezt a
napot, mert ezen a napon önökre irányul
a figyelem. Ilyenkor nyílik alkalom elmondani, hogy mit is jelent a szociális munka,
a másokon való segítés. Elmondani azt,
hogy a segítségnyújtás ezen formája hivatássá vált. Az önök hivatása, a szociális
munka, nemcsak sokoldalú szakmai felké-

Fördős Attila polgármester adta át
az elismeréseket

szültséget igényel, hanem hatalmas áldozatvállalást, emberséget, türelmet, őszinte
együttérzést és érzelmi érettséget is.
A városi televízió beszámolója szerint a
köszöntők után a Vác Város Szociális Munkáért kitüntetés átadására került sor, amit
idén Veszelei Sándorné nyugdíjas bölcsődei gondozónő vehetett át, aki 42 évet töltött a bölcsődei és fogyatékosellátás területén. Magas színvonalú szakmai munkájáért oklevelet vehetett át Fördős Attila
polgármestertől a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéből Ráczné Tóth Márta, Szántó Erzsébet, az Idősek Otthonából
Kulimár Andrásné, Müller Attiláné és
a Szociális Szolgáltatások Háza dolgozói
közül Szabó Kinga, valamint Szegnerné
Bánszegi Andrea.
Azt ezt követő műsorban a Gyémánt Musical Stúdió és a Fónay-Humánia-Társulat
két tagja, Fehérvári Fruzsina és Smál
Gábor műsorát fogadták nagy tapssal a jelenlévők.
A városi ünnepség Mokánszky Zoltán
pohárköszöntőjével és állófogadással ért
véget.

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a mező- és erdőgazdasági földekre, nem közeli hozzátartozók között,
szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog)” – olvasható a Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatalának közleményében.

A

földhivatalnak legkésőbb 2015. július
31-ig törölnie kell az
ingatlan-nyilvántartásból
valamennyi, a fenti előírás
hatálya alá tartozó haszonélvezeti jogot.
A törlési kötelezettség
nem terjed ki a közeli hozzátartozók között alapított
haszonélvezeti jogra, ezért
a törvény alapján a bejegyzett haszonélvezeti jogosultnak nyilatkozatot kell
tennie arról, hogy a közte
és haszonélvezetet engedő
személy (tulajdonos, volt
tulajdonos) között a szerződéskötés időpontjában a
közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.

A

karácsony, az év végi
ünnepek közeledtével
a korábbiakhoz hasonlóan az idén is biztosítjuk médiumainkban – Dunakanyar
Régió, Dunakeszi Polgár,
www.dunakanyarregio.hu
– azt a felületet, melyen ke-

„2014 októberében az
érintetteket
értesítettük
nyilatkozattételi
kötelezettségükről.
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül, de
legkésőbb 2014. december
31-ig lehet megtenni. Ezt
követően a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti joga törlésre fog kerülni. Az eljárás díjmentes.
Kérjük Önöket, hogy a
megküldött formanyomtatványokat kitöltve, a
hozzátartozói
viszonyt
igazoló eredeti okiratokkal együtt /egyenesági rokonok és testvérek esetén

születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói viszony esetén gyámhivatali határozat/ ügyfélfogadási időben
nyújtsák be lehetőleg személyesen, vagy küldjék
meg postai úton a felhívást
kiadó földhivatalhoz. Az
eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén azonnal, postai
előterjesztés esetén az eljárás lezárultát követően
minden esetben visszajuttatásra fog kerülni a nyilatkozatot tevő részére.” –
áll a közleményben.

ÉV VÉGÉN KÖSZÖNTSE PARTNEREIT LAPJAINKON KERESZTÜL IS!
resztül kifejezhetik jókívánságaikat üzleti partnereik felé,
megköszönve az egész éves
együttműködést a további sikeres újesztendő reményében.
Ezen felületek árai meg-

egyeznek a hirdetési felületek
tarifáival, melyekről, valamint
a megjelenési időpontokról a
www.dunakanyarregio.hu internetes portálon, vagy a lapjaink impresszumában megadott

szerkesztőségi elérhetőségeken keresztül informálódhat.
- Dunakeszi Polgár ez évi
utolsó megjelenése:
2014. december 6.
- Dunakanyar Régió ez évi

utolsó megjelenései:
2014. december 11.,18.
Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, úgy kérjük megtisztelő visszajelzését.
Köszönettel: 
Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő
Tel.: +36-30-342-8032

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu
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Az eladók is mozgolódnak
az ingatlanpiacon
Jóval könnyebben lehet eladni lakást, mint egy-két éve: felére csökkent az átlagos áralku mértéke, az értékesítési idő pedig 6-8 hónapra rövidült – derül
ki az OTP Ingatlanpont országos ingatlanközvetítő-hálózat piaci körképéből.
A főváros néhány kerülete mellett jelentős pezsgést érzékelnek még Dunakeszi, Veresegyház és Fót térségében, ahol az elmúlt időszakban számos ingatlan talált vevőre a meghirdetett áron, azaz alku nélkül – derül a felmérésből.

A

z ingatlanpiac fellendülésének, a forgalom folyamatos bővülésének köszönhetően
egyre több olyan eladó jelenik meg a magyarországi ingatlanpiacon, aki az
elmúlt években inkább halogatta az ingatlan értékesítését - állítják tapasztalataik alapján az OTP Ingatlanpont országos ingatlanközvetítő-hálózat szakértői. Bár számos olyan
trend érzékelhető jelenleg
a piacon, amely miatt most
nemcsak az ingatlanvásárlásra, hanem az értékesítésre is jó lehetőség mutatkozik, sokan vannak olyanok is, akik inkább még kivárnak.
„Az elmúlt egy-két évben
a korábbi 10 százalék körüli
értékről 5 százalékra csökkent az átlagos áralku, azaz
egy előzetesen jól belőtt árból már lényegesen kevesebbet kell engednie az eladónak ahhoz, hogy értékesíteni tudja az ingatlanát” –
mondta az OTP Ingatlanpont értékesítési vezetője.
Bodnár Balázs hozzátette,
az átlagos értékesítési idő
is lerövidült, a korábbi akár
egy évről átlagosan 6-8 hónapra, azaz jóval gyorsabban cserélnek gazdát az ingatlanok, mint egy-két évvel ezelőtt. „Mindezek mi-

att, a nagy átlagot nézve,
a válság óta eltelt években most vannak a legjobb
helyzetben azok, akik értékesítenék az ingatlanjukat,
hiszen a korábbinál gyorsabban, és kedvezőbb áron
tehetik ezt meg,” – mondta
a szakértő.
Természetesen lényeges
különbségek mutatkoznak
a kereslet, az értékesíthetőség és az érvényesíthető ár
tekintetében annak függvényében, hogy milyen típusú ingatlanról van szó,
illetve hogy hol található.
„A legkönnyebben a 40-60
négyzetméteres, egy-, másfél- vagy kétszobás lakásokat lehet értékesíteni, a fővárosban és a megyeszékhelyeken egyaránt, legyen
szó tégla építésűről, vagy
felújított panelről” – mondta el Bodnár Balázs. Ami az
árakat illeti, tapasztalataik szerint, mostanában már
az is előfordul a jobb adottságú, belvárosi 2-3 szobás
lakásoknál, hogy licit alakul ki a vevőjelöltek között,
akik egymásra ígérnek, így
a meghirdetett ár felett kel
el az ingatlan. Ez azonban
még viszonylag ritka jelenség.
Általánosságban elmondható, hogy jellemzően
irányáron, vagy annak környékén kelnek el az ingatla-

nok a főváros VII., VIII. és
IX. kerületeiben, és szintén
ezt lehet tapasztalni a felújított panelprogramos lakások esetében a XIII., a
XIV., a XVIII. és a XIX. kerületben. Az OTP Ingatlanpontnál jelentős pezsgést
érzékelnek még Dunakeszi,
Veresegyház és Fót térségében, ahol az elmúlt időszakban számos ingatlan talált
vevőre a meghirdetett áron,
azaz alku nélkül” – számolt
be Bodnár Balázs, aki szerint a piac egyedisége jelenleg, hogy szinte minden típusú ingatlanra van kereslet jó áron.
„Fontos azonban megjegyezni, hogy azok az ingatlanok tudnak gyorsan elkelni, amelyeket reális áron
kínálnak. Az optimális
irányár meghatározásában
érdemes szakértő segítségét kérni, ugyanis sok időt,
energiát és pénzt is meg lehet ezzel spórolni – hívta
fel a figyelmet az OTP Ingatlanpont értékesítési vezetője, aki az eladáson gondolkodóknak azt tanácsolja, hogy ne habozzanak, hiszen most még jó áron lehet
vásárolni is a piacon.

Módosul a járási székhelyek
okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje
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Karácsonyi készülődés
az Invitellel
Az utcákon és a bevásárlóközpontokban lassan megjelennek az ünnepi dekorációk, a rádiók pedig elkezdik játszani a Jingle Bells című számot, ami nem jelenthet mást, mint,
hogy közeleg a karácsony. Hogy az ünnep igazán felejthetetlen legyen, nem árt, ha elkezdünk időben készülődni. Az Invitel tévé-, internet és telefonszolgáltatása hasznos segítségünkre lehet az ajándékok beszerzésétől az üdvözletek eljuttatásán át a tökéletes
bejgli elkészítéséig.
Hagyományos és modern
kéz a kézben

Az internet kiváló eszköz lehet a karácsonyi
ajándékok beszerzéséhez. Ha kézzel készített
aprósággal kedveskednénk szeretteinknek,
rengeteg „csináld magad” oldalt is találhatunk
a világhálón. A rokonok, barátok ünnepi üdvözlésében pedig a meghitt beszélgetésekhez
tökéletes telefon mellett az online felületek is
egyre nagyobb teret nyernek.

Karácsonyi köszöntő az Invitellel

Az ünnepi hangulat
az otthonunkban kezdődik

A karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy lakásunkat is díszbe öltöztessük. A különböző, életmód témákkal foglalkozó csatornákon az ünnepi időszak előtt
bőven találunk olyan műsorokat, amelyekből
ihletet meríthetünk otthonunk berendezéséhez. A digitális televíziózás előnyeit kihasználva az sem jelenthet problémát, ha ezeket az
adásokat munkaidőben sugározzák, hiszen a
megfelelő beltéri felvevőegység segítségével
előre beprogramozhatjuk a rögzítésüket, és a
nekünk ideális időben visszanézhetjük őket.

Az Invitel új lakossági ügyfeleinek is szeretne
kedveskedni az ünnepek alkalmából, ezért a
televízió-, internet- és telefonszolgáltatás közül kettőt vagy mindhármat egyben tartalmazó Invilág csomagokra kétéves szerződéssel
most előfizetőknek egyszeri bruttó 10.000 forintot elenged a havi díjból.

Invitel előfizetői felmérés
35 év alattiak
• 50%-a online gyűjt információt az
ajándékozáshoz és az interneten üdvözli ismerőseit
• 40%-a a világhálón szerzi be az ünnepi meglepetéseket
A megkérdezettek
• több mint 80%-a hívja fel szeretteit az
ünnepek alkalmából

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS:
Invitel Pont:
Vác, Széchenyi u. 34.
(Dunakanyar Áruház),
tel.: +36 27 303 344

Invitel Nap:
Fót, Szent Benedek park 69.
(Műszaki Központ )

Nyitva tartás:
csütörtök:
10.00 és 18.00 óra között

Dunakeszi,
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

hétfő, szerda, péntek:
13.00 és 20.00 óra között

Kapcsolattartó:
Petényi Tamás
+36 20 372 0123

Pozitív Kismaros
pénzügyi helyzete

"2014. december 1-jétől módosul a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak és a járási székhelyek okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje" - olvasható abban a közleményben, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal adott Régiónkban több településen is új polgármesternek szavazott bizalmat a lakosság. Közülük legutóbb Szob és Verőce új településvezetőjével beszélgetki az ügyfelek tájékoztatása érdekében.
tünk arról, milyen örökséget vettek át elődjüktől, és mit tekintenek elsőszámú
a
http://www. feladataiknak polgármesterként. Ezúttal Kismaros első emberét, Neubauer
és a járási székhelyek ok- lamint
mányirodáinak ügyfélfoga- nyilvantarto.hu/ oldalon tá- Rudolfot kérdeztük.
dási rendje, mely a következők szerint alakul:

"Tájékoztatjuk
Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy 2014.
december 1-jétől módosul
a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak

Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 16.00
Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról honlapunkon, va-

jékozódhatnak.
Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is forduljanak
bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, ahol magas felkészültségű ügyfélszolgálati
munkatársak segítségével
intézhetik hivatali ügyeiket
- emelte ki közleményében
a Pest Megyei Kormányhivatal.

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

1. Milyen a kapcsolata
az elődjével, miként zajlott le az átadás-átvétel?
- A falu érdekében végzett
munkában egymás véleményére nyitott a kapcsolatunk. Az átadás-átvétel a
jogszabályban rögzített keretek között, gyorsan zajlott. A kormányhivatal jelen lévő munkatársai megjegyezték, hogy Kismaroson kiemelten jó volt a
jegyzőkönyvek előkészítése. Ezért a hivatalunk dolgozóit mindenképpen elismerés illeti.
2. Mit örökölt elődjétől?
- A falu pénzügyi helyzete pozitív, ez a korábbi
faluvezetés fegyelmezett

gazdálkodásának az érdeme, és meg kell tartani a
jövőben is. Nincsenek peres ügyek, mint ahogy nincsenek nagy horderejű, folyamatban lévő projektek
sem. A település működik,
de a kis közösségekkel, a
civil szervezetekkel lehetne szorosabb az önkormányzat együttműködése.

fa időben történő szétosztásával, az önkormányzati
utak sikosságmentesítését
biztosító eszközök és útvonaltervek előkészítésével.
-molnár-

3. Mit tekint a közeljövő három legfontosabb
feladatának?
- Bővítenünk kell az önkormányzat fenntartásában működő óvodánkat.
Hatékonyabbá kell tennünk a pályázati gyakorlatunkat. A következő napok
feladata pedig, hogy fel kell
készülnünk a télre a szociális alapon adható tűzi-
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NEGYVENEGY
tehetséges diákot támogat
a Duna-Dráva Cement Kft.
A váci cementgyárat működtető vállalat alapítványa, a Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány, immár tízedik éve, összesen évi 3 millió forinttal támogat olyan Vác környéki diákokat, akik tanulmányaik mellett kiemelkedő teljesítményükkel bizonyítottak már más területeken is. Az idei
évben a Duna-Dráva Cement Kft. váci irodaházában rendezett ünnepségen
16 általános és 25 középiskolás diák vehette át oklevelét a DDC vezetőitől
és a kuratórium tagjaitól.

A

Duna-Dráva Cement Kft. 2014-ben is
kiemelt figyelmet fordít a tehetséges
fiatalok támogatására. A pályázatot
elnyert diákok kiemelkedő tehetséget mutatnak egy-egy területen, és a tanulmányi
eredményükben is kiegyensúlyozottan jól
teljesítenek. A díjazottakat a sportversenyeken, zenei téren, és tanulmányi versenyeken mutatott kiemelkedő eredményeik
segítették hozzá az ösztöndíj elnyeréséhez,
ami 10 hónapon át, az általános iskolásoknak havonta 6 000, a középiskolásoknak
pedig 8 000 Ft támogatást jelentett.
Az eseményen az alapító és a Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány részéről Sövér Ferenc a Duna-Dráva Cement
Kft. gazdasági vezérigazgatója, illetve
Nagy László kuratóriumi tag, a diósjenői
Szentgyörgyi István Általános Iskola igazgatója köszöntötték a díjazottakat. Sövér
Ferenc köszöntőjében kiemelte: „Komoly
siker számunkra, hogy immár tízedik éve
működtetjük alapítványunkat. Hálásak
vagyunk mindazoknak, akik a felkészítés,
a pályázatok benyújtása, elbírálása során a kezdeményezésünk mellé álltak. Úgy
gondoljuk, hogy jó ügyet szolgálunk és ezt
szándékozzuk tenni a jövőben is.” Az okleveleket Bászler Mária, a DDC HR igazgatója adta át.
A pályázat nyertes tanulói az idei tanév
során részesülnek az ösztöndíjban, amit a
képességeik kibontakoztatásához és a ma-

guk által kitűzött cél eléréséhez használhatnak fel. A nyertes pályázók közül többen a sport terén jeleskednek: kézilabdázó, atléta általános iskolás, röplabdában diákolimpián jeleskedő középiskolás,
vagy a magyar női élmezőnyben versenyző gerelyhajító. Más díjazottak zenei téren
teljesítenek kiemelkedően: fuvola, hárfa,
zongora művész is részesül ösztöndíjban
idén. Többen pedig tanulmányi versenyeken –nyelvtan, fizika, kémia, matematika
–, vagy nyelvi tehetségük miatt elért kimagasló eredményeikkel nyerték el a kuratórium támogatását.
A vállalat honlapján közzétett kiírásnak
megfelelően, 2014. október 3-ig nyújthatták be pályázatukat azon Vác és közigazgatási területén működő általános és középiskolák legalább 7. osztályos tanulói, akik

az elmúlt tanévet legalább 4,5-ös tanulmányi eredménnyel zárták, és emellett tehetségükkel, illetve elért eredményeikkel kitűnnek társaik közül. Az Alapítvány az elbírálás során a diákokat tanító pedagógusok szakértelmére is támaszkodott, így
munkája során a tanárok által a díjazottak
eredményeiről, ígéretes fejlődéséről készített írásbeli jellemzést is figyelembe vette
a kuratórium.
A rendezvényt a díjazottak részéről bemutatott zenei műsor, zongora és gitárjáték, népdaléneklés, próza- és versmondás,
valamint egy világviszonylatban is ismert
néptáncegyüttes tagjának műsora színesítette.
Fotó: Wessely György
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Megkezdődött
a szezonális influenza
elleni védőoltás

Bővült a térítésmentes védőoltásra jogosultak köre
Már nem csak a 65, hanem a 60 éven felüliek is jogosultak a térítésmentes influenza elleni védőoltásra. Számukra és a rizikócsoportokba tartozók részére 1,3 millió adag vakcina áll rendelkezésre. Az oltóanyag már az
egészségügyi szolgáltatóknál van. A szezonális influenza elleni védekezés
jelenleg ismert leghatékonyabb eszköze a védőoltás, amelyet még a járvány kialakulása előtt, tehát most érdemes kérni.

A

z Országos Epidemiológiai Központ
az influenzaszezonban folyamatosan figyelemmel kíséri az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók számának heti alakulását, és ezzel összefüggésben virológiai vizsgálatokat is végez.
Az influenza figyelőszolgálat szeptember
29-én kezdte meg működését. Az elmúlt
héten mintegy 5 600 fő fordult orvoshoz
influenzaszerű tünetekkel, jelenleg nincs
influenza aktivitás hazánkban. Országos
járványról akkor beszélünk, ha az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma meghaladja a heti 15 ezret. A
járvány csúcsa általában február-március
hónapokra esik.
Az influenza kellemetlen tüneteket okozó megbetegedés, általában szövődmények nélkül, néhány nap alatt gyógyul.
Ugyanakkor a súlyos szövődménnyel járó
megbetegedések kórházi kezelést, sőt akár
gépi lélegeztetést igényelhetnek. Ebből a
szempontból különösen veszélyeztetettek
az idősebb korosztályok, a várandósok, a
kisgyermekek, illetve az alapbetegségük
miatt rossz általános egészségi állapotú
emberek.
A 60 év felettiek, bizonyos krónikus betegségekben szenvedők, a várandós nők,
továbbá az egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozók kérhetik a térítésmentes oltást háziorvosuktól, illetve foglalkozás-egészségügyi orvosuktól. (A jogosultak köréről részletesebben a www.
antsz.hu oldalon az „Influenza” menüpontban, illetve háziorvosuktól tájékozódhatnak.) Az idén is többféle szezonális influenza elleni vakcina kapható gyógyszertári
forgalomban, így azok is beoltathatják magukat influenza ellen, akik nem jogosultak
térítésmentes oltásra.
Az influenza vírusa rendkívül változékony, időről időre módosul. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) a hozzájuk

beérkező jelentések alapján minden évben
ajánlást dolgoz ki az influenza elleni vakcina összetételére. Fontos kiemelni, hogy
az influenzavírusok változékonysága miatt az oltást évről-évre meg kell ismételni.
Az előző évi védőoltás nem ad megfelelő
védelmet a következő szezonra még akkor
sem, ha nem változik az oltóanyag összetétele. A 2014/2015 évi szezonra gyártott háromkomponensű vakcina a következő vírustörzseket tartalmazza:
• A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
• A/Texas/50/2012 (H3N2)
• B/Massachusetts/2/2012
Fontos tudni, hogy egyetlen védőoltás,
így a szezonális influenza elleni oltás sem
garantál 100 százalékos védettséget. Az
influenza esetében rendkívül nehéz megjósolni, hogy mely vírustörzsek lesznek felelősek a járványért. A térítésmentes oltáshoz biztosított oltóanyaggal végzett oltás három influenzavírus ellen nyújt védelmet.
Tudományos vizsgálatokkal alátámasztott tény, hogy a szezonális influenza elleni védekezés jelenleg ismert leghatékonyabb eszköze a védőoltás, amely biztonságos, és egyben segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos
szövődményekkel járó betegséget – olvasható a Országos Epidemiológiai Központ
és az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala közleményében.

Pécsen műtötték meg születési rendellenességével az Ámokfutók frontemberét

KOZSO: most a nyugalom a legfontosabb

Nem túlzás, egy fél ország aggódott az Ámokfutók frontembere, Kozso életéért. A Sződligeten élő zenészt ugyanis egy születési rendellenesség, az
úgynevezett agyi ér-torz képződmény miatt kellett megműteni a pécsi idegsebészeti klinikán. Mint utólag kiderült, az orvosok szerint mindenképpen
operálni kellett Kozsót, ugyanis ez a fajta betegség időzített bombaként bármikor „felrobbanhat”, és annak beláthatatlan következményei lehetnek.

N

os, a zenész már túl van
az
életmentő
beavatkozáson, és mára már kiderült, kétlépcsőben zajlott
a beavatkozás, és a fellépő
komplikáció miatt – az érképződmény
újra vérezni kezdett – bizony a felépülés
is elhúzódhat. Ugyanakkor jó hír, hogy a
Borsnak dr. Büki András, a Pécsi Idegsebészeti Klinika igazgatója elmondta, a
híresztelésekkel ellentétben az énekes
nem volt sem kómában, sem lélegeztető
gépen.
Viszont egyelőre messze nincs túl a
nehezén Kozso, hiszen azt mély titok
övezi, vajon betegségének különböző
alfajtáiból az ő kórképe melyikhez tarto-

zik. Egy biztos, mind az orvosok, mind
a zenész édesapja és élete párja, Keira
is többször megerősítette különböző lapokban és televíziós műsorokban, hogy
van remény a teljes felépülésre, ám ehhez a lábadozó énekesnek nyugalomra
van szüksége. Ugyanakkor azt sem tudható jelenleg, hogy a rehabilitációs időszak meddig tart majd.
Kozso édesapja a Blikknek elárulta korábban, hogy hatottak a fiáért elmondott
imák, hiszen már beszélni is tud a fia.
„Nagyon hálás vagyok az embereknek,
amiért ennyire aggódnak a fiamért. Szerencsére már jobban van, tud mozogni
és beszélni – mondta a zenész édesapja,
Oszkár.

Az Ámokfutók hivatalos közösségi oldalán a rajongók folyamatosan támogatásukról biztosítják Kozsót. Az utolsó,
róla szóló bejegyzésben barátnője és zenekari társa, Keira mondott köszönetet a
rengeteg bíztató üzenetért.
Köszönjük Kozsó nevében is a sok támogatást, és a jókívánságokat. A mostani nehéz időkben szeretnénk egy kis türelmet kérni mindenkitől, mert Kozso
gyógyulásához a számára biztosított
nyugalom elengedhetetlenül szükséges,
ezért kérjük a sajtó megértését is. Szeretettel, Keira – olvasható többek között a
zenekar rajongói oldalán.
-molnár-

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

2014. november 25.

Dunakanyar Régió

Gödön a téli időszakban is
nyitott az úszómedence

5
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A fővárosi agglomeráció egyik legkedveltebb termálfürdője Gödön van, melyet a honi
fürdőzők mellett a határ túloldaláról is sokan keresnek fel, hogy élvezhessék a föld
mélyéből feltörő „kincs” jótékony hatásait. A népszerű fürdő a látogatók igényéhez
igazodva a 38 C-os melegvízű szabadtéri medence mellett a téli időszakban is üzemelteti az úszómedencét is.

- A termálvíz gyógyító, frissítő hatását élvező közönség mellett az úszók, a sportolni vágyók igényeit is igyekszünk kiszolgálni azzal az új szolgáltatással, hogy a 28 C-os úszómedencénket is nyitva tartjuk a téli időszakban is – jelentette be a változást
Tősér Tibor, a termálfürdő vezetője.
A gödi fürdő kiváló adottságait jól ismerő vezető nyolc éve dolgozik a strandon, melynek irányítását egy éve bízta rá az önkormányzat. A szakember elmondta, hogy a korábbi években is mutatkozott igény az úszómedence téli nyitva tartására, de
a vendégek ez irányú elvárásait csak most sikerült
kielégíteni. – Kinevezésem után gőzerővel dolgoztam azon, hogy megteremtsük a téli nyitva tartás
feltételeit, amire nagy igény van, hiszen a vendégek
mellett a Gödi SE sportolóinak is gondot jelentett a
vízfelület hiánya téli időszakban. Legközelebb Vácon van fedett medence, de az nagyon foglalt. Így
kétszeresen motivált a kérdés megoldása, melyhez
szerencsére az önkormányzattól támogatást kaptam – mondta elégedetten Tősér Tibor.
Az úszás szerelmeseinek nagy örömére a korábbi évektől eltérően idén szeptember 30-án - a nyári idény végén – nem tették ki az úszómedencére

a „Zárva” feliratot. – Az új szolgáltatást örömmel
fogadták a vendégek, akik ezekben a hónapokban
sokkal kényelmesebben úszhatnak a nagy medencében, mint a nyári strand idényben. Ezt a szolgáltatást a téli időszakban csak azok veszik igénybe,
akik az úszásnak hódolnak, akik sportolni szeretnének. A vizet télen is 28-29 fokon tudjuk tartani.
A medence mellett kialakítottunk két kis öltözőt,
ahol a száraz ruhát át tudják venni a vendégek.
Az októberi-novemberi adatok nagyon biztatóak,
minden jel arra utal, hogy kedvező fogadtatásra talált az új szolgáltatás. Bízom benne, hogy tavasszal
is hasonló eredményről tudok majd nyilatkozni –
mondta optimistán a gödi termálfürdő vezetője.
Tősér Tibor elmondta: a föld mélyéből feltörő
55-56 C-os vízről már a 90-es évek elején elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy gyógyhatású termálvíz. – Sőt ásványvíz minősítéssel is rendelkezik, palackozva forgalmazható – tette hozzá.
- Mozgásszervi, ízületi jellegű betegségekre rendkívül jótékony hatású, amit nagyon sok idős ember igyekszik naponta élvezni. Ők a 38 C-os víz előnyei miatt járnak hozzánk, leginkább a délelőtti órákban. Akik úszni szeretnek azok pedig most
már télen is hódolhatnak szenvedélyüknek a nagy
medencében. Ráadásul délután öt óra után mindössze 600 forintba kerül a belépőjegy ára és egészen este nyolc óráig úszhatnak. Hétfőn, szerdán és pénteken 14-20 óráig vagyunk nyitva, kedden és csütörtökön reggel 6-tól 14 óráig, szombaton és vasárnap 8-20 óráig fogadjuk a vendégeket.
Uszodánkban van szauna és masszázs is, aki pedig
megéhezett az a recepción keresztül ételt is rendelhet - tudtuk meg Tősér Tibortól, a gödi termálfürdő vezetőjétől.
(B. Szentmártoni)

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
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DUNAKESZI
Országos természetHelytörténeti vetélkedő: és környezetvédelmi
Keszi törzs nyerte a viadalt

ankét Dunakeszin

Aki ott volt november 15-én szombat reggeltől kora délutánig a Kőrösi iskolában az ámulattal és csodálattal hallgatta a ma ifjúságának lenyűgöző szorgal- Megemlékeztek Hermann Ottó és Homoki Nagy István munkásságáról is
máról, tudásáról és lakóhelyének szeretetéről tanúskodó mondatait, informáA madár- és növényvilág lélekemelő harmóniáját közvetítő hangfelvétel megciók rengetegét tartalmazó "kiselőadásait".
szólaltatásával és két fiatal által elmondott - a magyar nyelv szépségét is fel-

A

z igényes munka, szervezett előkészítés,
magas
fokú tudás birtokában megszólaló csapatok
nívós versenye jellemezte
a XVII. Városi Helytörténeti és Lakóhelyismereti Vetélkedő döntőjét, melyet Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója nyitott meg, aki
örömét fejezte ki, hogy iskolájuk adhat otthont e rangos
szellemi párviadalnak.
Köszöntőt az a Legindi Tímea mondta, aki egykoron
maga is a versenyzők között
volt. "Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt

ja és reményteljes jövője tárulkozott ki a hallgatóság
előtt. Még ha "csak" képzeletünkben, de újra "láthattuk",
amikor 1846. július 15-én felavatták hazánk első, Budapest-Vác között épített vasútvonalát, melynek szerelvénye 10 percre megállt Dunakeszin. Talán kevesen tudják, hogy nap, mint nap arra
a földre lépnek, melyen a jeles esemény alkalmával Kossuth Lajos és Széchenyi István is lépdelt.
A másik nagy történelmi család, a mártírhalált
halt első felelős magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos fia, Batthyány Elemér

A győztes csapat tagjai felkészítő tanárukkal (jobbról)
és a vetélkedő rendezőivel
lehetek ma, hiszen 14 évvel Alagon rakta le a honi lóverezelőtt én is versenyző vol- senyzés alapjait. Az Angliátam, most pedig, mint a Tóth ból érkezett trénerek, neves
Mariska
Hagyományőrző külföldi és hazai zsokék egyAlapítvány elnökeként adha- kori kúriái ma is őrzik a kor
tom át a különdíjat a legjobb hangulatát és sportsikereitárlatvezetőnek" - mondta, nek nyomait, melyek többmajd így folytatta: "Ti, ked- ségét az értékmentő utódokves gyerekek, olyan tudás nak sikerül eredeti szépségébirtokába kerültetek, amivel ben megőrizni. Templomok,
nem sokan büszkélkedhet- műemlék jellegű - klasszicisnek. Egy olyan úton indulta- ta, barokk, szecessziós eletok el, amiről ne térjetek le. mekkel díszített - épületek,
Legyetek igazi lokálpatrió- üzemek, szobrok, parkok soták később. Olyanok, akik- kasága őrzi a régmúlt és napnek fontos a település, ahol jaink polgárainak városépíéltek" - hangzottak a biztató tő és szerető munkájának legondolatok.
nyomatát. A versenyző fiataS bizton állíthatjuk, hogy lok által készített kisfilmek
az ifjú utódok méltók előde- felvillantották előttünk Duik biztatására és elismeré- nakeszi természeti és épített
sére, hiszen felkészült hely- szépségeit, értékeit, azt a hetörténészként mutatták be lyet, ahol jó élni, jó lakni.
a rendkívül gazdag múlttal büszkélkedő Dunakeszit,
melynek első írásos nyoma IV. Béla király 1255 adománylevelében lelhető fel.
Közel nyolc évszázad, 759 év
megannyi történelmi históriájáról, egyházi és társadalmi
életének fejlődéséről, építészeti örökségéről, gazdasági,
kulturális értékeiről, az egykori kis faluból mára negyven ezres modern várossá
fejlődött Dunakesziről beszéltek színesen, érdekesen,
a tények birtokában a négyfős csapatok. A tematikusan összeállított kérdésekre adott válaszaikból Dunakeszi rendkívül gazdag múlt-

A város öt általános iskolájának négyfős csapatai elismerésre méltó tudással, a
lokálpatrióta ember szeretetének melegségével mutatták be Dunakeszi 759 éves
történelmét, múltját és jelenét, melyet a szakértő zsűri tagjai - Borbély Emma
ny.könyvtárigazgató, Csoma
Attila helytörténész, Duló
Károly filmrendező, Csonka Mária könyvtárigazgató,
Szakáll Lászlóné iskolaigazgató, Száraz György helytörténész - nagyra értékeltek.
A versenyt a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Keszi törzs nevű csapata nyerte, melynek tagjai Kelenczés
Edina, Neuhauser Natalie,
Papp Bettina, Rácz Krisztán, felkészítő tanáruk, Gál
Erzsébet volt. A képzeletbeli dobogó második fokára a
Csikófark (Fazekas iskola),
a harmadikra pedig a Lányi
Ferenc (Bárdos iskola) csapata állhatott fel.
A legjobb tárlatvezetőnek járó díjat Papp Bettina,
a győztes Keszi törzs tagja
nyerte. A vetélkedőt idén is
Harangozó Katalin tanárnő vezette, aki 17 éve álmodta meg a városi helytörténeti versenyt, melynek szervezésében ezúttal Szabó Gábor
tanár volt segítségére.
A rendezvény fővédnöke Dallos Gyula, Dunakeszi díszpolgára, Örökös magyar bajnok díjlovagló volt.
A XVII. Helytörténeti és
lakóhelyismereti vetélkedő
házigazdája Szlobodnyikné
Sas Ilona, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
igazgatóhelyettese volt.
A vetélkedő legnagyobb
nyertesei a versenyző fiatalok és azok a felnőttek, akik
a csapatoknak és felkészítő
tanáraiknak köszönhetően
maradandó élménnyel lettek
gazdagabbak.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

villantó – verssel vette kezdetét a dunakeszi József Attila Művelődési Központban a rendezvénynek otthont adó intézmény és a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége szervezésében megtartott Országos Természet- és Környezetvédelmi Ankét.

A

z ország minden szegletéből november 15én Dunakeszire érkezett vendégeket Terbe Józsefné, a Dunakeszi Nyugdíjas
Klub vezetője köszöntötte a
vendéglátók kedvességével,
ahol három generáció képviselői gyűltek össze. Az ankét emléket állított a 100 éve
elhunyt természetkutató, zoológus, néprajzkutató Herman Ottónak, és az 1914ben, 100 éve született természetfilmesként híressé vált
dr. Homoki Nagy Istvánnak
a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület
megalakulásának 40. évfordulóján.
A házigazda intézmény vezetője, Csoma Attila igazgató köszöntő beszédében kiemelte, fontos, hogy a generációk közösen gondolkozzanak a természetvédelem, a
környezetvédelem kérdéséről. Mint fogalmazott, Dunakeszi egy fejlődő, agglomerációs település, ahol a zöld
területek nagysága fokoza-

Terbe Józsefné, az ankét szervezője

gyűlteknek - hogy szép dolog
kifaragni egy szobrot és életet adni neki, de még szebb
dolog, kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.
Horváth László, a Vasutas
Nyugdíjas Klubok Országos
Egyesületének elnöke arra
hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy egy háromgenerációs program kerül
megrendezésre, hiszen jelen vannak a diákok, a szülők és a nagyszülők. Mint fo-

ták át a különböző iskolákból érkezett diákok számára.
Az ankéton Haraszti László,
az Országos Magyar Madártani Egyesület elnökségi tagja Hermann Ottó munkásságáról tartott előadást. A víz
jelentőségéről dr. Nosek János, az MTA tudományos főmunkatársa értekezett, míg
dr. Kertész Péter, a budapesti ZOO állatorvosa az „Állatkertek és az állatorvos szerepe a természetvédelemben”
címmel tartott előadást.
Csoma Attila,
a József Attila Művelődési
Központ igazgatója
nyitotta meg az országos
konferenciát

tosan szorul vissza a lakosság kényelmét szolgáló beruházások miatt. Ezért is kell
megőrizni minden természeti értéket, hiszen védett állat- és növénypopuláció is
található a város területén.
A hallgatóságot arra kérte,
hogy tekintsék szívügyünknek a konferencián elhangzó
témákat.
Ezt követően Terbe Józsefné, Csöpi néni, a Dunakeszi Nyugdíjas Klub vezetője
fontosnak tartotta kiemelni, hogy Dunakeszin szinte
nincs olyan kirándulás, hulladékgyűjtés, ahol ne a nagypapák és nagymamák lennének az élen. - Valahol azt olvastam – mondta az egybe-

galmazott, nem csak a nyugdíjasokkal foglalkoznak, hanem környezetvédelemmel
is. Ez köszönhető annak is,
hogy ő maga 25 évig a környezet agresszív károsításának elhárításán dolgozott.
Ezért is támogatják anyagilag és erkölcsileg az ilyen típusú rendezvényeket. Dunakeszire azért esett a választásuk, mert itt volt az egyesületnek a három generációs program megalakulását
követően az első tudományos konferenciája.
A köszöntőket követően
került sor a gyermekek számára kiírt pályázat értékelésére. A díjakat Horváth
László és Terbe Józsefné ad-

Horváth László katasztrófa elhárítási szakértő a „Veszélyes anyagok és a környezet agresszív károsítása” témakörét járta körbe gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztva. Fritz Gergely, az
ELTE mesterszakos geográfus hallgatója a közlekedés
és a környezet kölcsönhatásáról beszélt. A házigazdák
képviseletében Varga Péter
egyesületi titkár, a MME 22.
számú Börzsönyi Egyesületben alkalmazott környezettudatos nevelés jelentőségéről és gyakorlati tapasztalatairól tartott előadást.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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Piaristák a fotósok szemével
Forte Fotóklub tárlata a Madáchban

Fotókból nyílt november 13-án az a kiállítás, amely a váci piaristák elmúlt évszázadait foglalja össze.
A váci intézmény 300 éves fennállásának jubileuma alkalmából idén több rendezvényt tartottak már
a rend iskolájában, ennek az eseménysorozatnak a része a váci Forte Fotóklub kiállítása, amely a Madách Imre Művelődési Központban látható.

A

Forte Fotóklub alkotóinak képeiből nyílt
kiállítás képei a piarista szellemet igyekeznek
bemutatni. A tárlatnyitón
elhangzott: a klub tagjai
egy akció keretében mentek be az intézménybe és
készítettek fotókat az épületről és az iskolában zajló életről. Futó Béla, a Piarista Iskola igazgatója avatóbeszédében a kezdetekről beszélt. Felelevenítette
annak a négy piarista szerzetesnek a tevékenységét,
akik 1714-ben, az akkori
püspöknek, Kolonics Zsigmondnak a meghívására érkeztek Vácra, hogy letegyék
az oktatás alapjait.
- A régi, ősi Szent Mihály
Székesegyházat bízta rájuk

a plébániával együtt és az
első piarista iskola, ezt kevesen tudják, valahol azon
a helyen állt, ami most az
az épület, ahogy megyünk
ki a Széchenyi utcán, balra van a kubai kávézó és a
kávézó melletti zöld homlokzatú épület, azon a helyen állt az első piarista iskola. Itt kezdték meg a piarista atyák a tanítást és nagyon gyorsan növekedett
az iskola létszáma, néhány
éven belül több száz diák
járt az iskolába – közvetítette az igazgató gondolatatait az ESTV.
Futó Béla végül köszönetet mondott az alkotóknak,
akik az iskolában zajló fotózásokon részt vettek, illetve
azoknak a szerzetes és vi-

lági tanároknak is megköszönte a munkáját, akik által ma is a piarista szellemben folyik a tanítás Vácott.
A
kiállítók
nevében
Cservenák Péter, a Váci
Forte Fotóklub vezetője
mondott köszönetet az intézménynek, amiért lehetőséget és témát adott a fotósoknak az iskola falain belül.

V. Duna Menti Kórustalálkozó
Ismét bemutatkoztak Vácon az énekkarok
November 17-én, szombaton rendezték meg Vácon az V. Duna Menti Kórustalálkozót. Az esemény célja, hogy az országos-, és nemzetközi szinten is
elismert énekkarok évről-évre találkozzanak, valamint népszerűsítsék a kóruszenét. A találkozó vendég résztvevői idén Dunaújvárosból érkeztek.

I

dén is nagy sikerrel rendezték meg a váci Madách Imre Művelődési Központban a Duna
Menti Kórustalálkozót. Az
esemény már 5. éve vonultatja fel a Vácon és környékén

célja, hogy nagyobb népszerűséget szerezzen a helyi kórusoknak. A rendezvény idei
szervezője, Brusznyai Margit, a helyi Serenus Kórus vezetője egy felhívással nyitotta
meg a hangversenysorozatot.

A képünk egy korábbi fellépés alkalmával készült

működő énekkarokat azért,
hogy egy szakmai összejövetel keretében demonstrálhassák a munkásságukat. Emellett a találkozó nem titkolt

- Önök, akik itt ülnek, jól
tudják, hogy kórus zenét hallgatni jó. Mi, akik itt állunk,
azt is tudjuk, hogy kórusban
énekelni meg még jobb. Ezért

nagy szeretettel hívjuk önöket, lépjenek be valamelyik
váci énekkarba és akkor jövőre együtt énekelhetünk –
mondta nagy taps kíséretében a művelődési központ aulájában összesereglett közönségnek.
A kórustalálkozón a hagyományok szerint a Nagymarosi Női Kar, a Serenus Kórus,
a Váci Harmónia Kórus, valamint a Vox Humana Énekkar lépett fel. Az idei vendégszereplő a dunaújvárosi
Viadana Kamarakórus volt,
amely 1997-ben alakult, azóta
pedig a világ számos pontján
bemutatkozott már – adta hírül az ESTV. A rendezvényen
a hagyományos kórusművek
mellett világi szerzemények
is felcsendültek a jelenlévők
szórakoztatása
jegyében.
A találkozó mottója szerint
ugyanis „Zene nélkül nincs
teljes ember”. Az esemény a
Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal támogatásával valósulhatott meg.

- Szeretném megköszönni igazgató úrnak, valamint
a tanári karnak, hogy békével, türelemmel rendelkezésünkre bocsátott néhány
percet a második alkalommal, amikor is az életképeket készítettük a gimnázium óráiról, foglalkozásairól. Előtte pedig külön köszönöm igazgató úrnak azt
a lelkesedést, amivel bemutatta nekünk az egész épületegyüttest - valóban a pincétől a padlásig mindent
bejártunk - és mindent fotózhattunk.
A Forte Fotóklub alkotóinak tárlatát december 30ig láthatja a nagyközönség
a váci művelődési központ
aulájában.
Fotó: KesziPress
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Váchartyán József Attila u. 40. (Rudnaykert MÁV megállótól 300m)
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Klasszisok és tehetségek
egy csapatban
Remekül teljesít a Gödi SE NB I/B-s női kézilabda csapata
Tősér Tibor vezetőedző hét éve irányítja a Gödi SE női kézilabda csapatát. Évekig az
NB II élmezőnyében végeztek, ám ahhoz nem voltak elég erősek, hogy felkerüljenek
az NB I/B-be. A pozitív változást a szakosztály új vezetői, a klasszis játékosok érkezése és Németh András szakmai tanácsai hozták meg az együttes életében.

Vác iskoláinak tanulói az elmúlt oktatási évben rendkívül eredményesen szerepeltek a különböző sportágak diákolimpiáin. Számukra rendeztek díjátadó
ünnepséget november 14-én.

I

mmár közel két évtizedes hagyomány, hogy a
váci önkormányzat és
a Váci Lakóterületi SE
szervezésében közös ünnepségen díjazzák a diákolimpiai sportversenyeken
érmes helyezést elérőket,
illetve felkészítő tanáraikat, edzőiket. A tavalyihoz
hasonlóan az eseménynek
idén is Vác Város Sportcsarnoka adott otthont,
ahová több száz sporttehetség, testnevelő és edző kapott meghívást, hogy kiváló teljesítményéért átvegye
a városi önkormányzat elismerését.
A Himnusz után a Puente
Sportegyesület növendéke-

inek akrobatikus tornabemutatója ragadtatta tapsra a jelenlévőket, majd
Stöckler Bernadett klubalapító egyesületi vezető
vette át a tanítványai eredményes szerepléséért járó
serleget és díszoklevelet.
Ezt követően Mokánszky
Zoltán, sportért felelős alpolgármester
köszöntötte a díjazottakat és gratulált, hogy szorgalmukkal,
kitartásukkal
nemzedékük elé példát állítva mes�szire viszik Vác hírnevét.
Majd Steidl Levente, az önkormányzat
MűvelődésiOktatási és Ifjúsági-Sport
Bizottságának elnöke sorolta büszkén a váci diákok re-

mek elmúlt évi eredményeit és kívánt nekik további
eredményes sportpályafutást – adta hírül a város hivatalos honlapja.
A folytatásban egy-egy
névvel ellátott díszes serleget vehettek át a jutalmazott általános iskolai,
középiskolai sportolók, illetve felkészítő tanárok,
edzők Mokánszky Zoltántól, Steidl Leventétől és
Mohácsiné Dim Ritától, az
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjétől.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével és állófogadással zárult.
Fotó: Kereszturi Gyula

A Dunakeszi Kinizsi már az első
félidőben kiütötte a Gödi SE-t
Igazán nem volt udvarias „vendéglátó” a Rába ETO II-Dunakeszi Kinizsi, amely már
az első félidőben kiütötte a szomszédvár együttesét. Az NB II-es futsal bajnokság
Közép csoportját vezető Kinizsi a 11. helyen álló Gödi SE csapatát fogadta a bajnokság 10. fordulójában a Radnótiban.

A gödieket (kékben) és a vendéglátó Dunakeszi Kinizsit telt ház köszöntötte

A

péntek esti találkozó előtt köszöntötték a hazai együttes
két „századosát, Szikora Leventét és Temesi Norbertet,
akik immár 100. alkalommal
léptek pályára a Dunakeszi
Kinizsi színeiben. A kedves
aktus után a gödiek kezdték
a játékot, ám Kun Gáborék
hamar magukhoz ragadták
a kezdeményezést. A Kinizsi
legeredményesebb gólvágója és társai gyakran kísérleteztek lövésekkel, de „csak”
a 4. percben zörgött először

a vendég együttes hálója Temesi Norbert találata után. A
percek múlásával a Kinizsi
mindjobban felőrölte ellenfelét, noha a gödiek lelkesen
küzdöttek, ám nem tudtak
betalálni a listavezető kapujába, nem úgy Kun Gáborék,
aki egymaga háromszor is
mattolta a gödi kapust. Az
első félidőben Monspart
László is feliratkozott a góllövők listájára, így 5-0-ás Kinizsi vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok.
A szünet után is lüktető,

hullámzó volt a játék, ám a
vendég együttes továbbra is
képtelen volt feltörni a Szikora Leventéék védelmét. A
második játékrészben két
Kun és egy Temesi gólt láthattak a nézők és néhány
keményebb „összecsapást”,
amely jól mutatta, hogy igazi presztízsmérkőzés volt a
két szomszédvár találkozója,
melyet megérdemelten nyert
meg 8-0-ra a Dunakeszi Kinizsi.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Klasszisok a gödi csapatban: Kirsner Erika (háttal) és Tóth Tímea

A

z NB I/B Keleti csoportjában szereplő gödiek
legutóbbi hazai bajnoki mérkőzésüket november 15én a Kézilabda Szeged SE ellen
játszották. A küzdelmes, jó iramú mérkőzésen a Göd SE 29-25re győzött a jó erőket felvonultató vendég együttes ellen. A győztes találkozó után beszélgettünk
a csapat vezetőedzőjével, aki a
korábbi évekre utalva tényszerűen rögzítette, hogy nagyon fiatal,
jobbára 20 év alatti, junior életkorú játékosok szerepeltek az NB
II-s együttesben. A továbblépés,
a feljutás érdekében a 2013/14es bajnokság előtt a szakosztály
új vezetői felkérték az évtizedek
óta Gödön élő Németh Andrást,
hogy szakmai tanácsaival segítse a Gödi SE női kézilabda csapatot. – A kiváló szakember nagy
örömükre elfogadta a felkérést.
Napjaink szövetségi kapitányának segítségével vágtunk neki a
2013/14-es NB II-es bajnokságnak. Németh Andrásnak köszönhetjük, hogy Gödre igazolt az élvonalból visszavonult két klas�szis, a 155-szörös válogatott Tóth
Tímea és Kirsner Erika, aki
138-szer szerepelt a nemzeti csapatban. Nálunk játszik az egykori válogatott, BL győztes Takács
Gabriella is. A kiváló egyéniségek érkezése nagyon jó hatással
van az együttes teljesítményére,
melyben a régi játékosok közül
hatan-nyolcan ma is játszanak,
beépültek az együttesbe. Az újjáformált gárdával vágtunk neki
a 2013/14-es NB II-es bajnokságnak. Minden mérkőzésünket 2030 gólos különbséggel nyertük, a
bajnoki címet százszázalékos teljesítménnyel hódítottuk el – idézi
a közelmúlt sikerét a vezetőedző.
Tősér Tibor együttese nagy reményekkel kezdte az NB I/B-s
szereplését a Keleti csoportban.
Elérendő célként a középmezőnyt
tűzték ki, amit az eddig lejátszott
kilenc mérkőzés eredményei
alapján jócskán túl teljesítettek,
hiszen nyolc győzelemmel, és egy
vereséggel vezetik a bajnokságot
Kecskemét előtt. – Most már az a
dédelgetett álmunk, hogy a dobogón zárjuk a bajnokságot – tolmácsolta a hölgyek vágyait a mester.
A vezetőedző a siker titkát a kiváló képességekkel rendelkező rutinos játékosok teljesítményében,
a fiatal tehetségek szorgalmában

és a jó edzés munkában látja, melyet remekül segít Németh András
szakmai tanácsaival, a védekező és támadó taktika elsajátításával, ami az ellenfelek számára ismeretlen. – Saját nevelésű játékosaink közül, a csapatkapitány Petró Bettina, a beállós Márta Dóra
mellett az évek óta itt játszó Dunakeszis Horváth Luca az együttes húzóembere. A Gödi SE-t erősíti kettős igazolással az NB I-es
Váci NKSE két fiatal játékosa, a
kilencvenhatos születésű Hámori Konszuéla és Helembai Fanni.
Tősér Tibor vezetőedző jóérzéssel beszélt arról, hogy a csapatban egykori világklasszisok
és nagyon tehetséges fiatalok
játszanak, akik vonzzák a szurkolókat. Nagy lehetőségnek tartja, hogy Tóth Tímea irányítja a
junior csapat játékosainak edzéseit, akik sokat tanulhatnak az
egykori válogatottól.
A vezetőedző szavaiból az is
kicsengett: a Dunakanyarban

három város – az NB I-es Váci
NKSE, az NB I/B-s Göd SE, valamint Nyári József edző irányításával az NB II-be tartó Dunakeszi – női kézilabda szakosztályainak összefogásával szeretnék
megteremteni az együttműködés „tengelyét”, amely lehetővé
tenné, hogy a játékosok képességüknek, tehetségüknek és elfoglaltságuknak megfelelő csapatban játszanak. – Ez az együttműködés a játékosok számára
mindkét irányba – akár az NB
I-be vagy az NB II-be – biztosítja
a játék lehetőségét – hangsúlyozta a szakmai együttműködés előnyét Tősér Tibor, a Gödi SE női
kézilabda csapat vezetőedzője.
Ezt az összefogást dicsérik a
bevezetőben említett mérkőzésen látottak is. Élmény volt nézni a három klasszis megoldásait, akik remekül érzik egymást,
a legváratlanabb helyzetekben is
képesek gólt szerezni. Játékukkal és sportemberi megnyilvánulásaikkal szép példát mutatnak
a fiataloknak. Jó volt látni, hogy
a hazai együttes fiatal játékosai
igyekeztek felvenni a ritmust,
nagy elánnal játszottak, akiket a
vendégek igazi küzdelemre kényszerítettek, ám végül diadalmaskodott a nagyobb játéktudás, a
hallatlan győzni akarás, a szervezettebb csapategység. A gödiek megérdemelten nyerték meg
a találkozót, ám dicséret illeti a
vendég együttest is, amely méltó
ellenfele volt a hazai gárdának.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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