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AZ ÉLET REMÉNYE

Az idei húsvéti ünnepeinket minden bizonnyal befolyásolja a német légitársaság repülőgépének tragédiája. A hírekben még napokig ez a
visszatérő téma. Mindenki latolgatja, hogy mi lehetett a tragédia oka.
Megtudjuk-e, kapunk-e biztos magyarázatot? Vagy lassan ezt is elfelejtjük, mint a maláj-, vagy a dél-kóreai gép lezuhanásának esetében,
magyarázat nélkül?

F

elmerül bennem, hogy valóban ez a
legfontosabb kérdés, hogy mi volt ennek az esetnek az oka?
Én inkább őrájuk gondolok, akik
egy pillanat alatt meghaltak. Az ő sorsukat, szeretteik gyászát hogyan értelmezzük?
És gondolok mindazokra, akik betegségben
halnak meg fiatalon, más balesetben, az ukrajnai háborúban, vagy akiket vallási fanatikusok
gyilkolnak meg.
A húsvétot ünnepeljük, vagyis annak halálára
emlékezünk, „aki a halálból való feltámadásával
az Isten hatalmas Fiának bizonyult.” /Római levél 1,4/
Felnőtt hittel ünnepeljük Jézus Krisztust, akiről valljuk, hogy önként vállalta a halált, hogy
feltámadásával reményt adjon minden embernek és „felszabadítsa azokat, akiket a haláltól
való félelem egész életükre rabszolgává tett”.
/Zsidókhoz írt levél 2,15/

Fontos:

A HALLÁS NEM JÁTÉK

Sokan elhatározzák, hogy egészségesebb és teljesebb életet fognak élni,
mint azelőtt. Talán nem is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen
óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal
inkább odafigyelünk hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!

Hirdetés

Társas kapcsolatok
elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb érzékszervünk. Nem
csupán a hangok érzékelését, a térbeli tájékozódást teszi lehetővé, hanem a kölcsönös megértést és az emberek
közötti kapcsolattartást is.
Ezért hallásunk csökkenése,
elvesztése komoly akadályát
jelentheti annak, hogy teljes
életet éljünk.
„Tapasztalatom szerint
azok a hallásveszteséggel
élő emberek, akik nem kezeltetik problémájukat, idővel elzárkóznak a külvilágtól, befelé fordulóvá válnak.
Ennek oka, hogy nem értik
meg pontosan, mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy gyakran
vissza kell kérdezniük. Sokszor előfordul, hogy nem
csupán környezetük előtt
szégyellik a dolgot, még maguknak sem merik bevallani, hogy valóban baj van.”
– meséli el nekünk Laczkó Ildikó hallásspecialista,
a váci Amplifon Hallásközpont vezetője.
Az érintettek számára tehát a halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza magával, amely súlyosabb esetben akár depresszióhoz is vezethet.

Ha túl sokat várunk, akkor
lehet, hogy már késő lesz

Ne késlekedjen,
nehogy késő legyen!
A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék
segítségével a legtöbb esetben orvosolhatóak, ennek ellenére manapság még mindig
nagy az ellenállás az emberekben. Sajnos az is közrejátszik,
hogy nem is olyan könnyű észlelni a tüneteket. „A halláscsökkenés általában lassan és
fokozatosan jelentkezik, így
egy megszokott állapottá válik, mely nagyban megnehezíti felismerését. Kezdetben
csak néhány hang tűnik el,
nem az összes. Ezért is érdemes évente ellátogatnunk egy
szűrővizsgálatra, ahol kiderülhet, ha baj van.” – mond-

ja Laczkó Ildikó. A szakember
nem győzte hangsúlyozni, milyen fontos, hogy időben eljussunk egy hallásspecialistához.
Bármilyen furcsán is hangzik,
a hallást is el lehet felejteni.
„Az agyunk hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan
hangzottak régen a különböző
zajok, hangok és dallamok. A
hangminőség a hallásveszteség fokának megfelelően nem
csupán halkabbnak hangzik, a halláskárosodás típusának megfelelően torzított
formában, hamisan rögzül.
Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz, és a
legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk segíteni. A
hangok valóban hangosabbak
lesznek, de az érintett ennek
ellenére sem fogja érteni a beszédet.” – világított rá a probléma lényegére a szakember.

Mit tegyen, ha szeretne
ellátogatni egy
hallásvizsgálatra?
Az Amplifon tavaszi megelőző kampányának köszönhetően most lehetősége van arra,
hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes körű hallásvizsgálaton. Kérjen időpontot most!
Bejelentkezés:
06 (27) 620 573.

Tavasz van. Minden az életről szól a természetben. Kizöldülnek a fák, virágok nyílnak, megjönnek a gólyák, fecskék. Örömmel nézem a kisgyermeküket babakocsiban hozó fiatal szülőket.
Igen, van gyász is, amire fel kell készülni, mert
mindig váratlanul ér minket.
Régi bölcsességként vallom:” úgy dolgozzál, mintha tőled függne, hogy meddig élsz, és úgy imádkozzál, mintha a következő percben meg kellene halnod!”
Az Élet reményét ajándékozza nekünk évről
évre Húsvét ünnepe. Mindig új tapasztalatokkal, belátással. Ebben a távlatban csak egy értelme lehet az életnek, hogy amíg itt vagyunk,
tegyünk jót egymással, szeressük egymást, vigyázzunk egymásra! Ehhez hitet, bátorságot kívánok mindnyájunknak! Szép ünnepet!
Dr. Beer Miklós
Váci Megyéspüspök

Dunakanyar Régió

2

XVII. évfolyam 7. szám

A Magyar-Lengyel Barátság Napja Vácott
A Váci Zsidó Hitközség kezdeményezésére Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének februári döntése nyomán helyi rendezvényekkel csatlakozott a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából Katowicében tartott március 21-i megemlékezéshez a város.

A

váci program az
Oberlander téri Holokauszt Oktatási
Központban a magyar és a lengyel himnus�szal vette kezdetét, majd
Smál-Szilaj Gábor, FónayHUMÁNIA-Társulat
tagja adta elő Karinthy Frigyes
Előszó című versét.
Ezt követően Kriksz István önkormányzati képviselő, szakbizottsági elnök
mondott a két nép barátságát méltató beszédet. Ebben
többek között kiemelte Henrik Slawik, a lengyel polgári
bizottság elnöke és id. Antall
József belügyminisztériumi
osztályvezető tevékenységét, mellyel nagyon sok zsidó
származású lengyel, illetve
magyar ember életét mentették meg a nácizmus vérzivataros éveiben. Örömét fejezte ki, hogy az országban elsőként Vácott állítanak em-

léktáblát hősiességük tiszteletére. Végül cselekedeteiket,
humánus gondolkodásukat
példaként állította minden
ember elé – tudósít a megemlékezésről a város hivatalos
honlapja.

A folytatásban az emléktáblák koszorúzása következett. A lengyel nagykövetség részéről Małgorzata
Radwan-Vass titkár as�szony, a váci önkormányzattól Mokánszky Zoltán alpol-

gármester, a Váci Zsidó Hitközség nevében Turai János elnök koszorúzott és elhelyezte a tisztelet virágait a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete is. Az ünnepségen jelen
volt többek között Fördős
Attila polgármester, Deákné dr. Szarka Anita jegyző,
valamint Turai Valéria, a
Duna-Ipoly-Galga Regionális
Holokauszt Oktató-Kutató
Központ ügyvezetője is. Az
esemény a Szózat eléneklésével zárult.
A program az Eötvös utcai
óvodában folytatódott, ahol
Turai János idézte fel a két
jó barát, id. Antall József és
Henryk Slawik embermentő humánumát és a magyarlengyel barátságért tett felejthetetlen tevékenységét.
Az óvoda falán található emléktáblánál Vác nevében Deákné dr. Szarka Anita jegy-

Nyitra megye elnöke
látogatott a Megyeházára
Egyeztetések az ipolydamásdi híd felépítéséről
Milan Belicát Pest megye elnöke, Szabó István fogadta. A két megye kulcsprojektként kezeli az Ipolydamásdot és Helembát összekötő híd megépítését. A szlovák delegáció látogatásának aktualitását a
Közös Európai Területi Társulás (ETT) létrehozása adta. Pest Megye Közgyűlése a februári ülésén döntött arról, hogy szlovák testvérmegyéjével közösen határon átnyúló kezdeményezést indít. A tervek
szerint a későbbiekben Budapest, Vác, Nyitra és Léva városok is csatlakoznak a társuláshoz.

A

z Európai Területi Társulás létrehozását a Nyitrai Kerületi Önkormányzat kezdeményezte még 2014
nyarán. A Pontibus (Hidak)
elnevezésű társulás célja,
hogy szorosabb gazdasági,
társadalmi kapcsolatok alakuljanak ki a határ két oldalán élők között.
Pest megye csaknem 50
kilométer hosszan határos
Szlovákiával, a két önkormányzat összefogása elősegítheti a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program (2014-2020),
valamint a Pest megyei Duna-stratégia sikeres megvalósítását, illetve a társulás
intézménye közös pályázati,
projektmegvalósítási lehetőségeket biztosíthat más európai uniós források vonatkozásában is.
Az európai területi együttműködési csoportosulás célja, hogy az unió gazdasági,
társadalmi és területi kohéziójának megerősítése céljából
tagjai között elősegítse és előmozdítsa különösen a területi együttműködést, ideértve
a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális
együttműködési formákat.
Az együttműködés fő területei a következők lesznek:

közlekedés, gazdaság, kutatás és innovációk, energetika, megújuló energiaforrások, idegenforgalom, kultúra, környezet, sport, humán
erőforrás, mezőgazdaság és
élelmiszeripar, valamint az
egészségügyi és szociális
szolgáltatások.

A határon átnyúló közlekedési projektek megvalósítása iránti elköteleződést a
magyar és a szlovák miniszterelnök által 2012. február 27-én Pozsonyban aláírt
nemzetközi keretegyezmény,
majd a 2013. július 2-án aláírt kormányfői szándéknyi-

A két megyei vezetői egyetértettek a határ menti tervekben

A társulás Pest megye
egyik fejletlenebb térségét,
az Ipoly mentét hozhatná
leggyorsabban helyzetbe, az
ETT-programokban a többi
között híd- és útépítés, illetve a határ menti települések
találkozói szerepelnek.
A két fél ennek megfelelően a megbeszélésén kiemelten kezelte az Ipoly-térségének hiányos határon átnyúló
közlekedési kapcsolatrendszere hosszú évek óta húzódó problémáját.

latkozat, illetve a magyarországi és szlovákiai megyei
önkormányzati elnökök által aláírt memorandum erősítette meg – közölte a pestmegye.hu.
Annak érdekében, hogy a
2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban végül sikeresen megoldódjon az Ipolymente hiányos közlekedési
kapcsolatrendszerének
problémája, a felek közösen
áttekintették azokat az akadályozó tényezőket, amelyek

az Ipoly-hidak megépítését
eddig hátráltatták. A megbeszélésen szóba került a tervezett beruházások finanszírozási lehetőségeinek megvizsgálása. A beruházások
finanszírozását a tervek szerint a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program
biztosítaná, amelynek keretében 183 millió euró áll rendelkezésre különféle határ
menti projektek megvalósítására. E keret, jelentős részét a közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztésére lehet
majd fordítani, feltéve, hogy
az operatív programot az Európai Bizottság is jóváhagyja.
Mindkét önkormányzat kiemelt figyelmet fordít majd
arra, hogy a térségben élők
számára fontosnak tartott,
és tényelegesen is indokolt
fejlesztések
valósuljanak
meg az Ipoly-térségében.
A két megye kulcsprojektként kezeli az Ipolydamásdot és Helembát összekötő híd megépítését, továbbá
vizsgálják annak lehetőségét, hogy a műszaki tartalom
és a költségek további racionalizálásával minél több tervezett közlekedési kapcsolat
valósuljon meg a két ország
között.

Kriksz István
önkormányzati
képviselő

ző helyezte el a kegyelet koszorúját. A lengyel nagykövetség részéről Małgorzata
Radwan-Vass titkár asszony,
a Váci Zsidó Hitközség nevében Turai János elnök, a
Duna-Ipoly-Galga Regionális
Holokauszt Oktató-Kutató
Központ részéről pedig Turai Valéria ügyvezető koszorúzott.

Már élesben figyel
a mindentlátó traffipax

Már élesben is elkezdik figyelni az autósokat
az intelligens traffipaxok - mondta az MTI-nek
Jámbor István alezredes, az ORFK közlekedésrendészeti osztályának vezetője a minap tartott sajtótájékoztatón, melyet stílusosan a közlekedési
balesetek áldozatainak emlékművénél tartott.

A

z első 160 egység
próbamérései februárban kezdődtek, de
március 26-tól már
bírságokat is kiszabnak a felvételek alapján. Az uniós támogatással életbe lépő VÉDA
mobil egységei az egész országban felbukkanhatnak,
és az eddig rendszerben lévő
80 mobil sebességmérőt váltják ki. A darabonként 5,7 millió forintba kerülő VÉDA beszerzését azért is támogatta
az EU, mivel az Európai Bizottság deklarált közlekedésbiztonsági célja, hogy 2020ra a 2011-es felére csökkentse a közúti balesetek számát.
Magyarországon egyébként
a 2013-ig folyamatos csökkenés megtorpant, míg 2013ban 591-en haltak meg az utakon, 2014-ben már 626-an.
És hogy mitől különleges a
VÉDA? Attól, hogy nem csak

a gyorshajtást mérik, hanem automatikusan felismerik a rendszámot, számolják
a forgalmat, és észlelik a torlódásokat. Ezek a funkciók
azonban még nem működnek, és csak ősztől jelennek
meg azok a kiegészítések is,
melyek más szabályszegéseket is képesek lesznek rögzíteni. De onnantól kezdve
a piroson való áthaladást, a
záróvonal átlépését, a buszsáv jogosulatlan igénybe vételét, sőt, a be nem kapcsolt
biztonsági övet is kiszúrja a
rendőrségi okoseszköz.
Fotó: police.hu
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Húsvét az Auchanban
Az Auchan áruházak húsvétkor friss tojással, több mint 300 féle édességgel, 80 féle sonkával és 18 féle kaláccsal várják a vásárlókat

A

kizárólag hazai beszállítóktól származó
tojáskínálatból 2014-ben az
ünnepet megelőző két hétben mintegy 3,2 millió darab tojás fogyott. Idén a
legolcsóbb tojás 30 forint
alatt, az extra és mélyalmos tojások pedig 33 forintért elérhetőek. A sonkák közül húsvétkor keresettek a hagyományosan
érlelt parasztsonkák, a kötözött lapockák füstölt, illetve füstölt–főtt verziói, a
tarják füstölve és füstöltfőtten is. Tavaly a húsvéti
szezonban összesen 170 000
darab kalácsot értékesített
az áruházlánc. Az idei édesség kínálatban a legnépszerűbbek a csokoládé nyuszik
és tojások, amelyek különleges ízekben, méretben és
csomagban, prémium minőségben, és más termékekkel kombinálva is kaphatók.
A tapasztalatok alapján a
húsvétot megelőző két hétben élénkül meg a vásárlás, az ünnep előtti utolsó
napokban megduplázódik
a tojások forgalma. Egyre keresettebbek az L/XL
méretű, illetve a nagyobb,

30 darabos kiszerelésű tojások. 2014-ben az Auchan
teszt jelleggel, piaci hangulatot teremtve három áruházában, Budaörsön, Dunakeszin és Óbudán bevezette a lédig tojások árusítását, ahol a vásárlók darabra vehetnek L-es méretű
tojásokat. Minden egyes tojáson megtalálhatóak a jogszabályban meghatározott
jelölések illetve a fogyaszthatósági idő, és a vásárlói
visszajelzések nagyon pozitívak. Idén is bekerültek
az akciós választékba a sajátmárkás extra sárga és
mélyalmos tojások. Az áruházlánc csak hazai beszállítókkal dolgozik, közvetlenül a termelőtől szerzi be a
tojásokat – írja többek között sajtóközleményében az
Auchan Magyarország Kft.
Húsvétkor az Auchan áruházak több száz tonna sonka terméket értékesítenek,
ami az éves sonka forgalom közel 20 százaléka. A
termékek kiválasztásakor
a vásárlók számára fontos
szempont a minőség, az ár,
a termékek súlya, színe, illata, és hogy hagyományos
vagy gyorspácolt eljárással
készültek. Idén a sonkafé-

lék 850 forint/kilogrammtól egészen 9999 forint/kilogrammos áron vásárolhatók meg. A sonkák 90 százaléka hazai beszállítóktól
érkezik.
A pékáruk közül a legtöbb vásárló az 500 grammos fonott kalácsot keresi, melyből a tavalyi húsvéti szezonban több mint
20 tonnát, mintegy 170 000
darab kalácsot értékesített
az Auchan. Idén nyolcféle
friss, helyben sütött kalác�csal és kétféle bejglivel, valamint tízféle csomagolt kaláccsal, és csomagolt mákos és diós tekerccsel készülnek az áruházak a húsvéti forgalomra.
Az Auchan áruházak ünnepi kínálatában idén több
mint 300 féle húsvéti édesség szerepel, melyek közül
továbbra is a csoki tojások
és a nyuszik a legnépszerűbbek.
A húsvéti édesség kínálat
árai széles skálán mozognak, így a vásárlók a legalacsonyabb árú, 35 forintos
figurától kezdve egészen
az 5.000 forintos prémium
desszertek között válogathatnak.
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Megújult a 300 éves Szent Anna
templom és a piarista rendház
Hívek, adományozók és egyházi személyek csoportja gyűlt össze a minap, hogy a piarista templom melletti rendház falán elhelyezett emléktáblát felavassák. Mint ismeretes, Vácon 300 éve telepedtek le a piarista szerzetesek, tavaly ebből az alkalomból több programot és ünnepséget is tartottak az intézményekben, most pedig a templom- és rendházfelújítását ünnepelték.

A

z 1714-ben letelepedett piaristák a
belvárosban 1741-re építették fel a
Szent Anna templomot és a mellette álló rendházat. Tavaly a 300 éves
jubileum alkalmából kezdődött meg mindkét épület homlokzatának felújítása. A leromlott állapotú épületeket utoljára a hetvenes években tatarozták, most viszont a tartományfőnökség finanszírozásával, valamint a
püspökség, az önkormányzat és magánemberek adományaiból állították helyre. Az utcafrontok felújítása mellett egy sikeres energetikai pályázat keretében mintegy 400 ablak cseréjére is sor került. Dr. Beer Miklós
megyéspüspök - a felújítás projektjének elindítója – március 20-án ünnepélyes keretek között áldotta meg a megújult, megszépült Szent Anna templomot és a mellette álló
rendházat.
- Amikor áldást kérünk, tulajdonképpen
azt a szándékunkat fejezzük ki, hogy azt
akarjuk megvalósítani, amit az Úristen vár
tőlünk. Hogy a ránk bízott gyerekeket, fiatalokat a nevelésben hozzásegítsük azokhoz az
értékekhez, amelyekkel együtt ők a Jóisten
szándéka szerint nagyszerű emberekké, felnőtt emberekké, egyházunknak és hazánknak a tagjaivá válhatnak – fogalmazott dr.
Beer Miklós váci megyéspüspök.

DUNAKESZI: Ünnepi testületi ülésen
adták át az önkormányzat kitüntetéseit
Dunakeszin hagyomány, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett március 15-ei városi megemlékezés utáni napokban ünnepélyes képviselőtestületi ülésén adják át az Önkormányzat által alapított kitüntetéseket.

M

árcius 26-án a Házasságkötő teremben tartott
ünnepi képviselő-testületi ülésen Dióssi Csaba
polgármester megnyitó szavait követően a
Himnusz közös éneklésével vette kezdetét az
ünnepség. A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek műsora után került sor a kitüntetések
ünnepélyes átadására, melynek keretében személyesen
köszöntötték azokat a Dunakeszi polgárokat, akik

Fotó: Vörös István

nemzeti
ünnepünkön
országos
elismerésben
részesültek:
• Juhász Zoltán - Kossuth-díj
• Dallos Gyula - Magyar Érdemrend Tisztikereszt
polgári tagozat kitüntetés
• Tuzson-Berczeli Péter - Magyar Érdemrend
Tisztikereszt
polgári tagozat kitüntetés
• Lőrincz Gáborné - Miniszter Dicsérő Oklevele
Dunakeszi Város Önkormányzata kitüntetését
vehette át:
• Szakáll Lászlóné - Életmű Díj
• Kecskeméthy Géza - Dunakeszi Díszpolgára Díj
• Kállay Gyula - Dunakeszi Városért Díj
• Uray György Színház - Dunakeszi Városért Díj
• id. Bauer Márton - Dunakeszi Városi Közszolgálati Díj
• Kertészné Hidvégi Zsuzsanna - Dunakeszi Városi
Pedagógiai Díj
• Dr. Pap Miklós Péter - Dunakeszi Város
Egészségügyéért
Dr. Bayer Emil Díj
• Peti Sándor - Dunakeszi Városi Közművelődési Díj
• Szabó Ferenc - Dunakeszi Sport Díja
Az országos és a városi kitüntetettek az önkormányzat vezetőivel

Szerkesztőségünk szeretettel gratulál a
kitüntetetteknek!
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INTERJÚ BELUZSÁRNÉ BELICZA ANDREÁVAL,

a Pest megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjével
Ha ismeretlenül találkoznánk a Váci utcában, akkor azt gondolnám, hogy hazánk egyik népszerű modellje jön velem szembe, akinek már messziről feltűnik elegáns megjelenése, divatos öltözéke, szépséget és kiegyensúlyozottságot sugárzó arca. A kellemes személyiség nem más, mint Beluzsárné
Belicza Andrea százados, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Ő a Pest megyei rendőrök „arca”, akit munkájáról, hobbijáról kérdeztük.
– Miért választotta a rendőri
hivatást? A családban van, akinek példáját követte? Egyáltalán hogyan indult a rendőri
karrierje?
– Nem készültem gyerekkoromtól rendőrnek... Alapvetően fiús beállítottságú voltam
már fiatal koromban is, de a
közgazdasági szakközépiskolában még nem gondoltam, hogy
rendőr lesz belőlem. Főleg azt
nem, hogy a bűnügyi szakterületen kezdem majd a pályafutásomat. A családban nincs
rendőr. Az egész véletlenül jött.
Tetszett a hivatás, a szervezet
és mire észrevettem már fel is
vettek Miskolcra, a Rendészeti Szakközépiskolába. És onnan
már nem volt visszaút, csak előre a főiskola és a bűnügyi szak-

– Ezek szerint ön szeretett
volna szóvivő lenni vagy felettesei „bíztatták”?
– Is-is, hiszen nagyon örültem, amikor 2003-ban az akkori megyei rendőr-főkapitány
felkért, hogy erősítsem a sajtósok csapatát. Azóta itt dolgozom a főkapitányságon.

A legnagyobb élményt
a közös családi nyaralások
jelentik számomra

– Milyen érzés Pest megye
rendőreinek munkájáról hírt
adni, beszámolni az országos
vagy helyi sajtóban?
– Nagyon szeretem a munkámat, amit a mai napig is szívvellélekkel csinálok. Változatos,
ugyanakkor nagyon felelősségteljes is, hiszen én közvetítem,
én adok hírt a nagyvilágnak
kollégáim kitartó munkájának
eredményeiről. A szóvivői fel-

telenség nélkül mondom, hogy
tudok minden eseményről hitelesen kommunikálni. De a szóvivő is ember, vannak érzései és
véleménye is.

„Civilemberként”
szeretem felfedezni
a nagyvilágot

jelenjen meg az újságokban, a
napi híradásokban.
– Ehhez adottak a szakmai,
szervezeti feltételek?
– Jó érzéssel mondhatom,
hogy igen, hiszen Pest megyében egy nagyon jó csapat dolgozik. A vezetők és a beosztott kollégák egyaránt segítik a
munkámat. Mindannyian tudják, hogy a jó külső kommunikáció elengedhetetlen feltétele a jól működő belső kommunikáció, a gyors és széles körű
tájékoztatás, ami nálunk megvan. Nem túlzok, ha azt mondom: egy mindenkiért, mindenki egyért.
Szóvivőként
a nap 24 órájában
készenlétben kell lenni

terület felé, amit nagyon megszerettem... Budaörsön dolgoztam jó pár évig bűnügyi vizsgálóként, de mellette helyi szinten már foglalkoztam a sajtóval
kapcsolatos feladatokkal is.

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

adat nagy szakmai felkészültséget és körültekintést követel
meg tőlem, hogy a megyei főkapitányság tevékenységéről, kollégáim mindennapi munkájáról
tényszerű és hiteles tájékoztatás

ba indulás előtt átnézem az interneten megjelent híreket és az
ügyeleten keresztül tájékoztatást kapok az előző 24 óra eseményeiről is. Fél nyolckor már
úgy megyek be a főkapitány úrhoz, hogy megbeszéljük azokat
a híradásokat, amelyekre reagálnunk kell és áttekintjük azokat az eseményeket, amelyeket érdemes megjelentetnünk
a rendőrség internetes oldalán.
Természetesen a kiemelt bűncselekmények, családi tragédiák, halálos áldozatokat követelő balesetek engem is megérintenek, de az évek során meg tanultam ezeket kezelni. Szerény-

– A Pest megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjeként gondolom, a nap 24 órájában készenlétben kell lennie. Bizonyára ez nem kis leterheltséggel, és
talán stresszel is jár… Hogyan
tud kikapcsolódni, feltöltődni?
Van-e kedvenc hobbija?
– Valóban 24 órában elérhető vagyok hétvégén és hétköznap egyaránt. És soha nem tudom, hogy mi történik 10 perc
múlva és hová kell esetleg egy
helyszínre mennem. A stresszt
jól tudom kezelni, a feladatok motiválnak. Egy-egy kiemelt ügy kommunikációja inkább felpörget, mint stresszel.
De a munka mellett rendszeresen szakítok időt a családommal töltött közös programokra. Gyakran megyek moziba
vagy játszom a 10 éves kisfiammal. Sportolok, olvasok, de ami
a kedvenc hobbim, az a motorozás! A családban mindenki motorozik. Kikapcsol, ha felülök
a motoromra. Sokkal nagyobb

szabadságérzetet ad, mint az
autóvezetés. Nyáron azonban
van két-három hét, amikor elutazunk külföldre és akkor igazán ki tudunk kapcsolódni. Ott
nem csörög a telefon :)
– A szóvivő feleségként, édesanyaként hogyan készül a közelgő Húsvétra? Lesz ideje fogadni a locsolókat?
– Régebben - vidéki lányként - másképpen éltem meg
a Húsvét ünnepét, mint manapság. Akkor sokkal nagyobb
volt a készülődés, sokkal többen jártak locsolkodni is. De ez
nem jelenti azt, hogy mára elmúlt volna az ünnepi készülődés láza. Ha Dunakeszin, otthon leszünk, akkor a barátok,
rokonok eljönnek hozzánk, akiket finomságokkal várok majd,
de ha lesz lehetőségünk, akkor
hazautazunk édesanyámhoz
Szabolcs megyébe és vele, valamint a testvéreimmel töltjük
az ünnepeket – mondja kedvesen, miközben udvariasan jelzi,
hogy eltelt a riportra szánt idő,
mennie kell, mert perceken belül egy fontos ügyben kell konzultálnia kollégáival…
Vetési Imre

– Hogyan készül a napi feladatokra, hiszen nem egyszer
súlyos balesetekről, családi tragédiákról is tájékoztatja a sajtót, a közvéleményt? Előfordul,
hogy egy-egy tragédia kommunikálása magánemberként is
megérinti?
– A feladatokra napi szinten már korán reggel elkezdem
a felkészülést. Még a munká-

Kard és kódex

Április 8-án, szerda 17 órakor mutatja be a szerző,
Ősi János A lovagkirály keresztje című történelmi alkotásának folytatásaként
A kard és kódex című új
könyvét a Barátok templomának udvarán tartandó író-olvasó találkozón
(rossz idő esetén a templom közösségi terme.)
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Vác lett a Föld Órája
Magyarország fővárosa
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WWF nemzetközi természetvédelmi szervezet világméretű kezdeményezése a Föld Órája akció, melynek célja a globális felmelegedés elleni ös�szefogás hangsúlyozása. A WWF (World Wide Fund for Nature – Természetvédelmi Világalap) szervezésében a 2007-ben az ausztrál fővárosból
indult Föld Órája akciót tavaly már több mint 2 milliárd ember támogatta,
így a világ legnagyobb önkéntes környezetvédelmi akciójává vált.
2015. március 28-án immár
kilencedik alkalommal rendezték meg az eseményt,
melynek keretében 20.30 és
21.30 között bolygónk sok
ezer városában egy időben
sötétültek el a fények, és emberek milliói kapcsolták le a
világítást otthonaikban vagy
munkahelyükön.

Föld Óra magyarországi fővárosa címével.
Kovács Ágnes önkormányzati képviselő a 2007-ben útjára indított Föld Óra akció
legfontosabb üzeneteként a
föld felmelegedésének veszélyét nevezte, amely minden környezetét szerető ember számára mindennapos

2015. március 1. és március 31. között

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
Kovács Ágnes
önkormányzati képviselő

A WWW elismerését Steidl Levente
önkormányzati képviselő vetette át

Az elmúlt évekhez hasonlóan Vác idén is csatlakozott a Föld Órája programhoz. Március 28-án, szombaton 20.30 órakor fáklyás felvonulás indult a Március 15.
térről, a Városháza elől egészen a Székesegyházig, majd
vissza a Városházáig. A Városháza előtt összesereglett felnőtteket és gyermekeket Fábián Nikolett köszöntötte az önkormányzat nevében, kifejezve a világméretű
akció jelentőségét, melyben
a váciak évek óta aktívan
vesznek részt. Tavaly 170 ország hétezer települése csatlakozott a Föld Órája környezetvédelmi akcióhoz. Reményét fejezte ki, hogy egyszer
majd Vác is büszkélkedhet a

kihívást jelent. Az idei programhoz Vác már a múlthéten
csatlakozott a „zöldítési akcióval”, melynek keretében
számos zöldpontot tisztítottak meg a városban.
„A Föld Órája világszerte ráirányítja az emberek figyelmét, hogy nem takarékoskodunk az energiával. A
világ minden emberének egy
közös tulajdonsága az, hogy
mindannyian ezen a bolygón
élünk, ezért senki sem lehet
közömbös; ezen a földön mi
történik, milyen környezet
veszi körül.” – fogalmazott
Kovács Ágnes, aki arra kérte
a fáklyás felvonulás résztvevőit, hogy a Székesegyházig
és onnan vissza, a Városházig megtett séta alatt gondol-

kozzanak el azon, hogy mit
tehetnek környezetünkért,
a túlzott energiafogyasztás
csökkentéséért.
Szombat este fél kilenc
után néhány perccel a váciak fáklyás menettel juttatták
kifejezésre, hogy az emberiség nem használhatja pazarló módon a föld energiaforrásait, ásványkincseit, melynek védelmében ők is készek
cselekedni.
...
Amiben szombat este
még csak reménykedtek a fáklyás felvonulás
résztvevői az vasárnap
már valóság lett, hiszen
a WWW döntése alapján 2015-ben Vác nyerte
el a Föld Órája Magyarország fővárosa címet. A
rangos elismerést a budapesti Bálnában rendezett látványos ünnepségen Steidl Levente, Vác
Város
Önkormányzata
Képviselő-testület tagja
vehette át.
(Vetési)
Fotó: Kardos Zsolt,
KesziPress

Ifjú mérnökjelöltek a DDC
budapesti betonüzemében
és váci cementgyárában
Nagy népszerűségnek örvend a Budapesti Műszaki Egyetem Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégiumának hallgatói körében meghirdetett kiegészítő betontechnológiai képzés, amely a Magyar Cement-, Beton- és
Mészipari Szövetség kezdeményezésében, és tagvállalatainak – köztük a
Duna-Dráva Cement Kft. – aktív közreműködésével jöhetett létre.

A

Társaság számára kiemelkedően fontos, hogy hazai és nemzetközi hírnévvel rendelkező szakemberei tudásuk
átadásával segítsék a fiatal generáció fejlődését, a szakmai utánpótlás nevelését. Erre ad alkalmat az iparági gyakorlatra és a szakmai tapasztalatokra épülő cement- és betonipari képzés, amelynek keretében a Szövetség tagvállalatainak szakemberei, köztük a Duna-Dráva
Cement Kft. dolgozói is tartottak előadásokat
fiatal mérnökhallgatóknak. Az egyetemi oktatást kiegészítő kurzus során – a DDC szakembereitől – ismereteket szerezhettek a cement-,
és betongyártás folyamatáról, valamint a munkavédelem, munkaegészségügy és tűzvédelem
témaköreiből. A kurzus legnagyobb erőssége –
a gyakorlati szemléletű elméleti oktatáson túl
– az iparági tapasztalatok és munkamódszerek
bemutatása, így a CEMKUT Kft. mechanikai
és kémiai laborja mellett a DDC Váci Cementgyárát és budapesti betonüzemét is meglátogatták a hallgatók. A gyárlátogatások során a
résztvevők betekintés nyertek egy modern, európai színvonalon működő cementgyár, valamint egy, a legkorszerűbb vezérlési technikával felszerelt betonüzem gyakorlati működési
folyamataiba is.

A képzés célja, hogy már az egyetemi oktatás
során naprakész szakmai tudást adjon a mérnökhallgatók számára, ezzel is hozzájárulva a
munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedésükhöz és helytállásukhoz.
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FLORÁLIA

Tegyünk egy kis csodát, együtt!

Római kori tavaszköszöntő mulatság Dunakeszin
Mindnyájan nagyon várjuk már az igazi tavaszt. A téltemetés és tavaszköszöntés sokféle hagyománya ismert. Az egyik ilyen a Florália, mely a római
kor tavaszköszöntő mulatsága volt. Ennek jegyében a Dunakeszi Tankerület
- a TÁMOP 3.1.4. B-13/1-20/3-001 projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának keretében – nagyszabású közösségi eseményt szervez 2015. április 18-án (szombaton) 11-14 óra között Dunakeszin a Duna-parton.

E

zen a tankerülethez
tartozó települések iskolái – Dunakeszi, Fót,
Göd és Csomád – olyan zenés, táncos és történelmi bemutatókkal, közösségformáló
játékokkal, múzeumpedagógiai és drog prevenciós programokkal várják a résztvevőket, melyek tanulságos és szórakoztató formában felhívják
a figyelmet az új típusú (úgynevezett dizájner) drogok veszélyeire, s ízelítőt adnak a közösségi programok nagyszerű
hangulatából azoknak a fiataloknak, akik eddig kevésbé
voltak aktívak ezen a területen. A programok helyszínei
a Dunakeszi Gyermeküdülő,
a Katonadomb és a Dunakeszi
Késő-római Kikötőerőd területe.
Minden iskola résztvevő és
egyben egy-egy program gazdája is. A szülők és más civil
segítők is igyekeznek emlékezetessé tenni ezt a néhány
együtt töltött órát. Csakis rajtunk múlik, hogyan érezzük
magunkat. Mert egy ilyen
rendezvényt sokféleképpen
meg lehet szervezni. De csak
egyféleképpen szabad: együtt,
közösen, közösségben.

Jól akarjuk érezni magunkat, példát adva ezzel: ezt így
is lehet.

Florália

Római kori
tavaszköszöntő mulatság
2015. április 18., szombat
11-14 óráig
Programok:
- Virág és gyümölcs áldozatok
elhelyezése zenével és tánccal
a Kikötő-erődnél, Flóra istennő tiszteletére, Göd, Fót
és Csomádról érkező kedves
vendégeink részvételével

Ismét sikerre vitte ütőtanszakos növendékeiből
összeállított hét fős csapatát Stefán Tivadar kiváló zenepedagógus, a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint a Dunakeszi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ütőtanára.

A

Váltson be egy támogatói
kódot, és segítsen valóra
váltani egy gyermekálmot
Az Invitel április 1-jén indította útjára új kezdeményezését, amelyben 20 településen igyekszik megnyerni az ott élőket, hogy közösen csempésszenek
egy kis örömet a súlyos betegségben szenvedő gyermekek életébe. A lakosok
kódok beváltásával segíthetnek megvalósítani a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány által felkarolt, életet veszélyeztető betegségekkel
kezelt helyi gyermekek kívánságait. Az Invitel minden kódregisztráció után
növeli a támogatási összeget, és a résztvevők között összesen 20 tabletet
sorsol ki abban bízva, hogy így minél többen hozzájárulnak egy-egy gyermekálom teljesítéséhez.

M

ÜTŐS DIADAL

Stefán Tivadar és tehetséges tanítványai

z immár nyolcadik alkalommal
meghirdetett Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló-és duóversenyen – melyet
március 27-29. között rendeztek meg hagyományosan a Győri Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában – négy korcsoportban
„álltak rajthoz” a tehetséges
fiatalok.
A háromévente megrendezett megmérettetésen már negyedszer szerepeltek, és korábban minden alkalommal
rangos – első, második, harmadik, negyedik – helyezé-
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sekkel térhettek haza és Stefán
Tivadart is tanári különdíjakkal jutalmazták. Mindennek
az értékét növeli, hogy valamennyi alkalommal más és
más gyerekek mutathatták
be felkészültségüket, úgy tűnik tehát, hogy tehetségekben
nincs hiány egyik településen
sem.
Idén is alapos felkészülés,
szorgalmas gyakorlás előzte meg a versenyt. Kötelezően
előírt és szabadon választott
igényes darabokkal készültek
s versenyprogramjukat március 26-án nagy sikerrel be is
mutatták a gödi tanintézmény

- Ókori ünnepi játszóház, múzeumi programok, kézműves
vásár, korhű divatbemutató a
Duna-parti gyermeküdülő területén
- Légiósok bemutatója, művészeti csoportok zenei kíséretével, a részt vevő települések
bemutatkozása, színes műsorral
- Jelmezes ügyességi játékok,
Ókori mini olimpia, Lucullusi
lakoma, sárkányhajózás, rabszolga gálya, vízi kalandok
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A szervezők
dísztermében. Egy magyarországi ősbemutatóra is sor
került. Bertold Hummer német zeneszerző 11.09.01. címmel komponált ütőhangszerekre egy művet a New York-i
ikertornyok 2001-es lerombolása emlékére, melyet Molnár
Balázs mutatott be.
Nos, amint jeleztük, szép
sikerrel tértek haza a növendékek. Szóló kategóriában Kiss Anna (IV. korcsoport), valamint Holló Mátyás
(II. korcsoport) egyaránt első
helyezést ért el. Második lett
Plesoczky Márton (I. korcsoport), Szöllősi Boldizsár (II.
korcsoport), negyedik helyen
végzett Velinsky Janka (III.
korcsoport). Duó kategóriában Berend Bence és Séra Mátyás (I. korcsoport) második
lett. Molnár Balázs (IV. korcsoport) különdíjban részesült. Stefán Tivadar pedig tovább gyarapította tanári különdíjait. Ez bizony ütős diadal volt.
Katona M. István
Fotó: Holló Aurél

Edelénykerti Nemes
fedez. CAC tenyészszemlés.
Tel: 06-70-550-3710

integy ötezer 3-18 év közötti, nagyon súlyos, életveszélyes betegséggel, például leukémiával, rosszindulatú daganatos betegséggel, cisztás fibrózissal
(CF) küzdő gyermek él ma Magyarországon.
Ha közvetlen közelünkben, lakóhelyünkön találkozunk velük, még jobban átérezzük sorsukat. Sokszor egy apró ajándék vagy új élmény
is óriási erőt és lelki támaszt ad számukra a
gyógyuláshoz. Az Invitel ezért a helyi igények
iránt szintén elkötelezett Csodalámpa Alapítvánnyal együttműködésben e beteg gyermekek kívánságának teljesítéséhez mozgósítja 20
település, köztük Vác lakóit.
A Csodalámpa az elmúlt 12 év alatt több
mint 2500 álmot váltott valóra szerte az országban, így szinte minden hétköznapra jutott
egy meglepetés. A súlyos betegségben szenvedő gyermekek többsége meggyógyult, és a mai
napig emlegeti az életre szóló ajándékot, amelyet korábban remélni sem mert volna. Az elmúlt években 6 váci csodalámpás gyermek kívánsága teljesült. Közülük két kislány aranyhalakkal teli akváriumot, illetve babakonyhát kapott, míg egy kisfiú a Nürnberg melletti
Playmobil Parkba látogathatott el.

Játszva segíthet! Hogyan?

Csatlakozzon a kezdeményezéshez, hogy
együtt váltsunk valóra egy gyermekálmot!
Regisztrálja támogatói kódját, amely után az
Invitel 100 forinttal támogatja a Csodalámpa

Alapítvány munkáját, és részt vehet a sorsoláson, amelyen 20 db Huawei táblagép talál
gazdára!
• Keresse a támogatói kódokat április 10-től
postaládájában, a Széchenyi utca 34. alatti Invitel Pontban a Dunakanyar Áruházban, a
www.invitel.hu/csodalámpa oldalon vagy április 14-én hostesseknél az Invitel Pont környékén és Vác forgalmasabb pontjain.
• Regisztráljon kódjaival április 30-ig személyesen az Invitel Pontban vagy online a
www.invitel.hu/csodalámpa oldalon. Nyomtatott kód regisztrálására a 1288-as telefonszámon is lehetőség van. Igényeljen és regisztráljon több kódot, hogy még többet segíthessünk együtt.
• Az érvényes regisztrációt leadó támogatók
között az Invitel 20 db tabletet sorsol ki.
Az akció részleteiről a www.invitel.hu/
csodalampa oldalon tájékozódhat.

Tavaszünnep a váci Waldorf
óvodában és iskolában

Szülőkből és pedagógusokból álló lelkes csapat nekifogott, hogy egy különleges Waldorf óvodát és iskolát teremtsen egy régi, lepusztult laktanya-épületből Vácon. A terveket Csernyus Lőrinc építész készíti, aki a
Makovecz Imre által alapított Vándoriskola vezetője.

A

Váci Waldorf Alapítványnak a beruházásra egyelőre semmi
pénze nincsen. Mi szülők és
pedagógusok mégis úgy döntöttünk, hogy belevágunk.
Hogyan lehetséges, hogy a
semmiből egy közel 200 milliós beruházással gyönyörű
iskolát és óvodát hoz létre ma
Magyarországon egy szülői
közösség?
Aki szeretné ezt megérteni,
arra biztatjuk, hogy jöjjön el
április 18-án, 19-én és 24-én
Tavaszünnep - megújulóban
című jótékonysági rendezvény sorozatunkra! Mert aki
eljön, megérezheti az egymást erősítő szándékból született teremtő erőt.
A rendezvénysorozat soksok lelkes ember önzetlen támogatásával és többek között
olyan nagyszerű művészek

ajándékaként jön létre, mint
Török Ágnes és Szívós Károly
(Kolibri színház művészei),
Méhes Csaba (a 2014-es Thália humorfesztivál legjobb kabaré előadója) és Gryllus Dániel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! – írja szerkesztőségünkbe eljuttatott le-

velében Bükki Tamás, a váci
Waldorf óvoda és iskola rendezvényszervező
csoportja
nevében, aki arról is tájékoztatott, hogy a további részéletek az alábbi linken olvashatók:
http://vaciwaldorf.hu/rd/
megujuloban.html
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n memoriam címmel
nyílt
emlékkiállítás
hat közelmúltban elhunyt váci festőművész
- Balázs Imre, Cs. Nagy
András, Dániel Kornél, Gaál
Imre, Monos József és Nagy B.
István - tiszteletére a K16 Galériában, március 28-án.
A kiállításon szereplő alkotások egy részét a művészek
családja bocsájtotta a szervezők rendelkezésére, melyek
további művekkel Papp László
gyűjteményéből kerültek kiegészítésre.

IN MEMORIAM

Emlékkiállítás Balázs Imre, Cs. Nagy András,
Dániel Kornél, Gaál Imre, Monos József és
Nagy B. István tiszteletére a K16 galériában.
tak maguk mögött. A mai
tárlat a szomorkás emlékezés mellett, ünnep is – mondta beszéde zárásaként Fördős
Attila. Hiszen e nagy erejű,
korszakos jelentőségű festmé-

Az alföldi kötődésű Cs.
Nagy András festőművész a
60-as évek derekán telepedett
le Vácra, ahol a hajdani, legendás művésztelep oszlopos tagja lett. Korai tájképein és élet-

A művészek alkotói pályáját Fördős Attila polgármester és Papp László műgyűjtő méltatta

A tárlat rendezői igyekeztek úgy összeállítani a kiállítás anyagát, hogy az reprezentatív képet nyújtson az egyes
művészekről és különböző alkotói korszakaikról.
A tárlaton köszöntőt mondott Fördős Attila Vác város
polgármestere.
Balázs Imre, Cs. Nagy András, Dániel Kornél, Gaál Imre,
Monos József és Nagy B. István Vác város művészeti életének meghatározó szereplői
voltak. Európai tanulmányutakat megjárt, professzionális szakmai tudással bíró, széles látókörű művészek, akik
közül többen nem csupán alkotóként, de pedagógusként is
kiemelkedő életművet hagy-

nyek bizonyságai annak, hogy
a művészlét ajándéka a halandó embert túlélő alkotás,
a művön keresztüli halhatatlanság.
A polgármesteri köszöntő
után Papp László műgyűjtő,
a Modern Művészeti Gyűjtemények kurátora mutatta be a
gyűjteményt.
Az erdélyi (máréfalvi) származású Balázs Imre festőművész, grafikus művei a látványfestészet és az absztrakció határmezsgyéjén mozognak. Életművének legismertebb alkotásai bensőséges
hangvételű, művészekről-barátokról készült arcképcsarnokának darabjai, valamint
lírai tájképei.

képein az Alföldi Iskola hatása érzékelhető, majd ettől eltávolodva, alakította ki dinamikus absztrakt kompozícióit.
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Dániel Kornél festőművész, grafikus neve összeforrt
a Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskolával, melynek vezetőjeként három évtized alatt több száz fiatal művészt indított el a pályán. Dániel Kornél mindenekelőtt a
költői Dunakanyar és azon
belül is Zebegény festője volt.
A váchartyáni születésű
Gaál Imre festőművész nevét elsősorban expresszionista
hatású, élénk színvilágú tájképeivel és csendéleteivel írta be
a magyar kortárs művészettörténetbe.
Nagy B. István Munkácsydíjas festőművész, az egri Eszterházy Tanárképző Főiskola
egykori tanszékvezető tanára. Enigmatikus, egy-egy szín
dominanciájára épülő vásznain jelképszerű alakokat ábrázolt. Legismertebb alkotásai
az El Greco tanulmányok, valamint a zsámbéki templomot
megörökítő sorozat.
A Sárkesziről elszármazott Monos József festőművész számára a magyar tájak
szépsége adott kimeríthetetlen ihletforrást. Egyszerre volt
a Dunakanyar, a Börzsöny, a
Balaton és az Alföld festője.
A kiállítás május 2-ig látható.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Brezovszky István
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RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
• Nadrág, szoknya, ruha felvarrás • Eredeti aljas, koptatós nadrág felvarrása •
Cipzár csere • Átalakítás •
Kiengedés, szűkítés • Stoppolás • Függönyök, sötétítők, ágyneműk szabása,
varrása.

Várom Önöket
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária ház a zöldséges piacnál.)

Tel.: 06-27-304-679

Nyitva: Hétfő, kedd:
09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap,
Csütörtök, péntek:
09.00 – 17.00
Szombat: 09.00 – 12.00
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
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a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

8

XVII. évfolyam 7. szám

ÓRIÁSI SIKER VOLT
az idei Fut a Keszi
Több mint ezren rótták a köröket

A tavalyinál is nagyobb sikert hozott a március 29-én rendezett Fut a Keszi tömegsport verseny, melynek több mint ezer résztvevője idén is a repülőtér kiváló talaján rótta a köröket.
dokat, nem kevesen még kedvenc kutyájukat is magukkal hozták a vasárnap délelőtti remek programra. A soksok „egyéni hős” közül a legnagyobb tapsot a Dunakeszin
élő 80 éves Kiss György kapta,
aki néhány napja teljesítette a
Balaton Szupermaratont is.
Kijárt az elismerésből és a
tapsból a szervezőknek is –
Seltenreich József sportigazgató, Dunakeszi Kinizsi Után-

A

Dunakanyar
egyik
legnagyobb tömegsport versenyét idén
is Dunakeszi Város Önkormányzata rendezte, melynek
köszönhetően a futás szerelmesei díjmentesen indulhattak a Fut a Keszi „futógálán”.
Gyönyörű napfényes időben rajtoltak el a futók, akik
életkoruk és állóképességüknek megfelelően a 2,5 km-es
vagy az 5 km-es távot teljesítették. A futók népes táborában ott voltak egykori kiváló

A bajnoki aranyhoz
közelítve

Míg a másodosztályú kézilabdásoknál a pontvadászat hajrájához értünk, a
labdarúgók NB III-as bajnokságában még a sorozat egyharmada hátravan.
Közös viszont a női és férfi kézilabda NB I/B-ben és a foci harmadosztályban, hogy egy-egy csoport élén magabiztos előnnyel régiónk együttese áll.

K

A női és férfi 5 km-es verseny dobogósai

sportemberek, közismert pedagógusok, diákok, a városi
önkormányzat vezetői; Dióssi
Csaba polgármester, Erdész
Zoltán alpolgármester két kis
gyermekével, Tuzson Bence
országgyűlési képviselői is
kisfiával együtt futott. Az önkormányzati képviselők közül
Csoma Attila és Lukácsi Bálint

Hámori Konszuéla a Vasas elleni
rangadón is parádésan játszott

is teljesítette a kirótt penzumot. A Fut a Keszi idei 1109
résztvevője közül a helyiek
mellett többen érkeztek Budapestről, Fótról, Gödről, Sződligetről, Vácról, Veresegyházról, Őrbottyánról, Budakalászról és Budakesziről is.
Öröm volt látni, a sok-sok
fiatalt, az együtt futó csalá-

pótlás Sportegyesület, és helyi kommentátornak is kiváló
Bíró Györgynek és Barátainak
– akik idén is remek előkészítéssel, nagyszerű rendezéssel
járultak hozzá a Fut a Keszi
sikeréhez.
A férfi 5 km-es verseny abszolút győztese Csáki Ákos
Péter lett, aki 00:17:31 perces
idejével így megnyerte a férfi
5 km-es távot is. Második helyen Fazekas Csaba végzett,
míg a dobogó harmadik fokára Kovács Márton állhatott fel.
A nők 5 km-es versenyét
Szabó Cintia nyerte, másodikként Mészáros Márta, harmadikként Asztalos Réka ért
célba.
A résztvevők a futás lélekemelő élménye mellett értékes
ajándékokkal intettek búcsút
egymásnak a szponzoroknak
köszönhetően.
(Vetési)
Fotó: Vörös István

ezdjük a szebbik nem
gödi kézilabdás amazonjaival! Meg is érdemlik, hiszen Tősér Tibor
edző tanítványai az élvonalba
ácsingózó kecskeméti és angyalföldi hölgykoszorút megelőzve - hat fordulóval a befejezés előtt -, négypontos fórral vezetik a Keleti csoportot. A Gödi SE jelenlegi és
exváci játékosokkal megerősített csapata a lejátszott 20
mérkőzéséből 19-et megnyert
és mindössze a kispestiektől
szenvedett vereséget idegenben. A visszavágás lehetősége
azonban napok kérdése, hiszen a húsvéti bajnoki szünetet követően április 12-én vasárnap 17 órától éppen őket
látják vendégül a mieink. Az
újabb győzelemhez szükség
lesz a góllövőlistát toronymagasan vezető Tóth Tímea gólerősségére, a váci klubelnök,
Kirsner Erika rutinjára, illetve a fiatalos lendület két tehetséges képviselőjének, a képünkön fekete mezben látható Helembai Fanny (balra) és
Hámori Konszuéla (jobbra)
megszokott remeklésére.

Eggyel kevesebb, már csak
öt játéknap van hátra az erősebb nem NB I/B-s kézilabda bajnokságából. A Nyugati csoportban - a gödiekhez
hasonlóan - csupán egy botlással élen álló Váci KSE előnye hat pont a Szentendre
előtt. Zsiga Gyula nemzetközi mesteredző legénysége átlagban közel tíz góllal nyerte eddigi bajnoki mérkőzéseit és a hazai kupasorozatban
is nagyszerűen menetel. A rutinos (Bajusz Sándor, Lendvay
Péter, Nigrinyi Tibor) játékosok mellett fiatalabbakat (Székely Kristóf, Tyiskov Mihály,
Vitáris Norbert) is felsorakoztató csapat célja egyértelműen az élvonalba való felkerülés. Emellett április 24-25-én
- a négy esztendővel korábbi
bravúrt megismételve - újra
a Magyar Kupa legjobb négy
csapata között bizonyíthatják ország-világ előtt terveik
megalapozottságát. Ellenfelük az elődöntőben az immár
Európa legjobb nyolc csapata között számon tartott Szeged lesz.
Az egy évvel korábban me-

gyebajnok Vác FC az NB IIIas pontvadászat Közép csoportjának sorozatában a mérkőzések kétharmadának lejátszása után hatpontos előn�nyel áll a tabella élén. A Csank
János mesteredző fiait követő igen szoros mezőny eddig
a mieink számára szerencsésen botladozott, így a váciak a novembertől tartó halványabb teljesítményük ellenére
is elsőszámú esélyesei a bajnoki aranyéremnek. Ez a sansz
aztán április 4-én vagy tovább
erősödik, vagy egy izgalmas
hajrát ígérő folytatást hoz magával. A Vác ugyanis szombaton fél öttől a második helyen
álló Kozármisleny otthonába
látogat.
Jelen pillanatban tehát három csapatbajnoki aranyérem
csillámló fénye is felsejlik a
Dunakanyarban. Hogy aztán
ezekből mennyi lesz kézzelfogható valóság? Hamarosan
- reményeink szerint akár pár
hét múlva - megtudjuk!
Kereszturi Gyula
Fotó: Bea István
(Gödi Körkép)

Európa legjobb fiatal teniszezői jönnek Dunakeszire
A teniszezők népes tábora a Dunakanyar „tenisz Mekkájaként” ismeri el a Dunakeszi Teniszklub teljesítményét, amely a honi utánpótlás nevelés fellegvára. A közel
negyedszázada működő klub eddigi legnagyobb sikereként április 26. és május 2. között rendezheti meg az első Nexon-Anthon Berg Opent, melyre a kontinens tizenöt országából az európai ranglista 20. és 60. helye között jegyzett 15-16 éves fiúk és lányok küzdenek a rangos trófeáért.
- Klubunk történetében ez lesz
az első nagy nemzetközi torna,
melyet – szakmai eredményeinken túl – annak köszönhetően
rendezhetünk meg, hogy a város tulajdonába került egykori
Vasutas Sporttelepet Dunakeszi
Város Önkormányzata jó gazda
módjára folyamatosan újítja fel.
A ma már újra Magyarság néven ismert sporttelepen új műfüves futballpálya, BMX sportcentrum épült az önkormányzat beruházásában. Parkolók létesültek, megújult a sporttelep kültéri
világítása, most pedig a főépület

alsó és felső szintje újul meg, kicserélik a vizesblokkokat, a vízés gázhálózatot, megszépült öltözőkben fogadhatjuk Európa legjobb fiatal teniszezőit – mondja
boldogan Bogyó Tamás, a nemzetközi tornát rendező Dunakeszi Teniszklub vezetőedzője.
– Az önkormányzatnak és támogatóinknak
köszönhetően
minden feltétel adott, hogy egy
rangos, nagyszabású nemzetközi
tenisztornát rendezhessünk április 26. és május 2. között Dunakeszin. Az I. Nexon - Anthon
Berg Open európai szinten is ki-

emelkedő verseny, melynek rendezésével reményeink szerint
elégedettek lesznek a játékosok és
a nemzetközi bírók egyaránt. Bízunk benne, hogy jó házigazdaként tovább öregbítjük klubunk
és Dunakeszi jó hírét – bizakodik a szervezés, a rendezés „lázában” Bogyó Tamás.
A vezetőedző elmondta; a családi vállalkozásban működő profi klub öt évre nyerte el a rendezés jogát, ezért már most azon
munkálkodnak, hogy – tovább
bővítve a résztvevők körét - jövőre ITF versenyt rendezhessenek.

– Ez már olyan világversenynek
számít, mint az US Open vagy
az Ausztrál Open. A jövő évi ITF
tornára a világ minden részéről
kvalifikálhatják magukat a 18 év
alatti fiatalok, akik az elért eredményeikkel gyarapíthatják világranglista pontjaikat. Ez minden bizonnyal még vonzóbbá teszi majd a tornát, melyet nagy
örömünkre a Nexon és a dán
Anthon Berg csokoládé gyártó
cég kiemelten támogat. Az utóbbi cég magyarországi képviselője
az az ifj. Hoffmann Károly, akinek édesapja hosszú évekig el-

nökként irányította a Dunakeszi
Vasutas Sportegyesületet.
Bogyó Tamás vezetőedző szerint a nemzetközi torna óriási vonzerőt jelenthet majd annak az 500 fiatalnak is, akik aktív szereplői a város valamen�nyi általános iskolájában – az
önkormányzat és klub összefogásával - elindított teniszoktatásnak. Az ifjú „teniszpalánták”
mellett a klub játékosai, a városban és a környező településeken teniszezők sokaságának adhat különleges sportélményt a
Nexon-Anthon Berg Open. – Ez

a nemzetközi verseny megmutatja majd azt is, hogy már fiatal korban milyen teljesítményt
kell nyújtania annak, akinek célja és álma, hogy profi versenyző legyen, hogy egykoron majd
ő legyen a milliók által ünnepelt
és kedvelt Federer, Nadal, Serena
Williams, vagy Maria Sharapova
– emelte ki Bogyó Tamás, aki
szervező társaival együtt mindenkit sok szeretettel vár Dunakeszire az első Nexon - Anthon
Berg Open nemzetközi ifjúsági
tenisz tornára.
Vetési Imre
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