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VARGA MIHÁLY MINISZTER

autószerelő tanműhelyt avatott Vácon

Fotó: KesziPress

A váci Király Endre Szakiskola patinás
épületében összesereglett diákok,
tanárok és a meghívott vendégek sokasága egy új születésénél, egy új
korszak kezdeténél bábáskodtak. Az
oktatási intézmény tágas kultúrtermében Dudás Tibor igazgató köszöntötte az országos és helyi közélet jeles személyiségeit. Az április 16-ai
ünnepi eseményen a város vezetői
mellett megjelent Harrach Péter országgyűlési képviselő, dr. Beer Miklós
megyéspüspök, Obrodina László
szakképzésért felelős helyettes államtitkár. Az önerőből és két nagyvállalat támogatásával épült 130
négyzetméteres autószerelő tanműhelyt Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter avatta fel.
Folytatás a 2. oldalon

Próbahordás nélkül soha!

Interjú Laczkó Ildikó hallásspecialistával
A hallókészülék vásárlása nagy körültekintést igényel. Érdemes előzetesen tájékozódni, ám érdemi döntést csak a teljes körű hallásvizsgálat
után lehet meghozni. „Próbahordás nélkül soha ne vásároljunk hallókészüléket!” – javasolja Laczkó Ildikó hallásspecialista, a váci Amplifon Hallásközpont vezetője. Az Amplifon ingyenes hallásvizsgálat kampányának
apropóján beszélgettünk a kiváló szakemberrel.
– Mennyire tájékozottak
mindazok, akik hallásvizsgálatra érkeznek Önhöz?
– Azt tapasztalom, hogy sokan, akik hallásvizsgálatra jönnek hozzám, és tudják, hogy hallókészülékre lesz
szükségük, már előzetesen tájékozódnak.
Ez legtöbbször a családtól,
ismerősöktől szerzett információ, és egyre többen böngésznek az interneten is. Sajnos
gyakran előfordul, hogy az emberek a rémhírekre hallgatnak,
és téves elképzeléseik alakulnak ki, a mi feladatunk, hogy
ezeket eloszlassuk.
– Kiemelne ezek közül a tévhitek közül néhányat?
– Többen tartanak attól,
hogy a hallókészülék sípol,
felerősíti a zajokat és kényelmetlen a viselése. Ilyen esetben mindig elmondom, hogy
a hallókészülékek a technológiai újításoknak köszönhetően
az elmúlt években hihetetlen
nagy fejlődésen mentek keresztül, és a fent említett állítások
ma már egyáltalán nem állják
meg a helyüket.

tudja dönteni, hogy javítja-e az
életminőségét a hallókészülék.
Azt mondhatom, hogy az esetek döntő hányadában igen.

Próbahordás nélkül soha ne
vásároljunk hallókészüléket!

– Hogyan győzi meg a szkeptikusokat?
– Nincs nehéz dolgom, hiszen a hallásvizsgálat után
mindenkinek lehetősége van
ingyenesen kipróbálni a készülékeket. Ez azt jelenti, hogy
a kiválasztott hallókészüléket nem csupán a helyszínen
tesztelheti, hanem hazaviheti,
és kipróbálhatja akár otthoni,
akár munkahelyi környezetben is. A személyes tapasztalás
a legfontosabb meggyőző érv, a
próbahordás alatt mindenki el

– Mit tanácsol azoknak,
akik hallókészülék vásárláson
gondolkodnak?
– Bármilyen jól és alaposan
tájékozódtunk, hallgassunk a
szakember tanácsára, aki megvizsgál minket, és ha szükséges, hallókészüléket ajánl, hiszen ő valóban tudni fogja,
mire van szükségünk. De a
legfontosabb: próbahordás nélkül soha ne vásároljunk hallókészüléket!
– Mit kell tenniük azoknak,
akik részt szeretnének venni
egy hallásvizsgálaton, vagy ha
ki akarják próbálni a hallókészülékeket?
– Az érdeklődőknek nincs
más dolguk, mint felhívni a
06-27/620-573-as telefonszámot, és egyeztetni egy időpontot munkatársunkkal. Várunk
mindenkit szeretettel a Vác,
Köztársaság utca 10-12. szám
alatt található Amplifon Hallásközpontban.
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VARGA MIHÁLY MINISZTER autószerelő
tanműhelyt avatott Vácon
Folytatás a címlapról

Dudás Tibor igazgató és
Varga Mihály miniszter

D

udás Tibor igazgató üdvözlő gondolatai
után Szilágyi János,
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara képzési igazgatója széles körű áttekintést
adott szakképzés helyzetéről, arról kormányzati és kamarai törekvésről, melynek
célja, hogy a 21. század kihívásainak is megfelelő színvonalra emeljék a modern
szakmunkásképzést. Mint
fogalmazott: egy jó szakma
felér egy diplomával. Az új
koncepció jegyében bevezetett duális képzés keretein
belül a gyakorlati munkáért
pénzügyi támogatást kapnak
a diákok, amely sok családnak nyújt segítséget. Hasonlóan vélekedett Obrodina
László is, aki szerint a szakképzést a gazdaság igényeihez kell igazítani.
A város nevében Fördős
Attila polgármester mondott
köszöntőt.
- Az elmúlt évtizedekben
átalakult ennek az intézménynek is a profilja. Hiszen
ez volt Magyarország első
öntőmunkás képző intézménye, talán az egyetlen is.
Ahogyan változott a világ, a
mögötte lévő ipari kapacitás

bezárt, és megszűnt, hiszen
az öntőmunkásokra ma már
olyan mértékben nincs szükség. Változik a világ, megy az
elektronika irányába, az informatika irányába és jelen
esetünkben a gépjárműszerelés, javítás képzés irányába is - mondta.
Az ünnepségen jelentette be Kucsák Gábor, a város egyik jeles vállalkozója,

a Váci Kolping Család Egyesület tagja, hogy a közelmúltban elhunyt pedagógus
bátyja, Kucsák Béla emlékére szakmai díjat alapítanak,
melyet minden évben az iskola egy tehetséges diákja
kap majd meg.
- Az együttműködés keretén belül a duális képzéssel
kapcsolatban a Váci Kolping
Család megpróbálja a német

testvérkapcsolatait fölhasználni arra, hogy az iskola diákjai Németországba látogassanak hasonló intézményekbe, és ott részt vegyenek
ilyen képzésben rövidebbhosszabb ideig – mondta
Kucsák Gábor.
A kultúrteremben tartott
ünnepség után a vendégek,
az iskola vezetői, és diákok
közösen vonultak át az új au-

tószerelő műhelyhez, ahol
az iskola igazgatója, Dudás
Tibor mondott köszönetet
azoknak a szakmunkás tanulóknak és oktatóiknak,
akik felépítették az új műhelyt.
Varga Mihály már arról beszélt, hogy a kormány
igyekszik mindent megtenni
annak érdekében, hogy támogassa a hiányszakmák újjáéledését.
A nemzetgazdasági miniszter hozzátette: ezért
szükséges, hogy duális szakképzési rendszer épüljön ki a
következő években, amelynek legfontosabb eleme,
hogy a tanulók sokkal több
gyakorlati képzési helyen tanulják meg a szakmát. Rámutatott: a kormány célja,
hogy a következő években
20 ezer férőhellyel bővítse
a képzési helyek számát, a
Nemzetgazdasági Minisztérium pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
(MKIK) közösen azon dolgozik, hogy ez a bővítés a következő időszakban megtörténjen. Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy ebben
az évben megtörténik az átállás: a korábbi, oktatási tárca által irányított szerkezet
helyett egy duális irányítási
szerkezet fog megvalósulni.
Hozzátette: a minisztérium
a kamarával együttműködve
létrehozza azokat a képzési

A közösség a megtartó erő

Adakozásból közel egymillió forint a kárpátaljai diákok étkeztetésére

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre, a történelmi egyházak és a VOKE József Attila Művelődési Központ
közreműködésével a Kárpátalján működő líceumokban tanuló diákok étkeztetésének támogatására
április 26-án jótékonysági rendezvényt tartott, amely a Köröndön vette kezdetét.
Szvorák Katalin

B

evezető ben
Skripeczky István
(képünkön), a baráti kör szervezője köszöntötte a jelenlévőket, köztük kiemelten Zán
Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét, Vári Fábián László József Attila díjas költőt, a Beregszászi Rákóczi Ferenc Főiskola tanárát, Puskás Lászlót, az
ungvári görög katolikus bazilika nyugalmazott lelkészét, az ungvári görög katolikus papi szeminárium tanárát, festőművészt, valamint Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekest.
A program – melynek védnöki tisztét Dióssi Csaba polgármester vállalta – a Himnusz eléneklésével s az Országzászló ünnepélyes felvonásával kezdődött, melyre nagyszámú
érdeklődő gyűlt össze. Drámai, nagy hatású előadással
mondta el Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című magyar zsoltárának 3. 4. és 5.

fejezetét Guttmann Vilmos.
A rendezvény a színházteremben folytatódott. Elsőként Babják Annamária előadóművész és Vincze
József költő-dalszerző-képzőművész műsorát hallgathatta meg a közönség, majd
Dinnyés József előadóművész, a Magyar Kultúra Lovagja kárpátaljai költők
megzenésített verseit adta
elő, nagy sikerrel.
A továbbiakban Vári Fábián László mondandója középpontjába a magyarság

megtartó erejéről szólt. S ebben a költők szava sokat jelent, hiszen a sokak által kimondatlan gondolatokat is
megfogalmazzák. Majd felolvasta Palackba zárt üzenet
című költeményét.
Szvorák Katalin, aki sokat koncertezett már Kárpátalján, erdélyi és felvidéki
dalokkal örvendeztette meg
a közönséget.
Önálló tárlata is volt már a
művelődési központban Puskás Lászlónak, aki megemlékezett azokról a görög kato-

likusokról – köztük édesapjáról, az ungvári görög katolikus székesegyház papjáról
– akik a szovjethatalom idején nem volt hajlandó áttérni az orosz egyházba s a hitért, a hűségért 20-25 év lágerbüntetést kaptak. Édesapja hét év után tért haza.
Vidnyánszky Attila Kossuth-díjas rendező, a Nemzeti Színház főigazgatója beszélt a huszonkét éve létre-

jött Beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színházról,
melynek kezdettől 2004-ig
igazgató-főrendezője volt.
Ez a társulat jelenleg is járja
Kárpátalja városait, falvait,
s ébren tartja a magyar kultúra értékeit.
„Nálunk az emberek valamilyen közösséghez tartoznak, mert a közösségnek
megtartó ereje van. A nemzetnek maradni kell és élni

helyeket és kialakítja azt a
rendszert, aminek révén értékes szakmához lehet jutni.
„Ezért fontos, hogy a következő hetekben, hónapokban
minél több olyan lehetőséget
tudjunk megnyitni, amelyek
ezeknek a gyakorlati képzési
helyeknek megteremtését jelenti” - mondta.
Harrach Péter országgyűlési képviselő ezek után arról
beszélt, hogy ezzel a fejlesztéssel tovább bővültek a lehetőségek ahhoz, hogy az oktatásban szakmailag újabb előrelépés történhessen.
Az avató beszédek után
nemzeti színű szalagot az intézmény igazgatója és a miniszter közösen vágták át,
majd közös imádsággal Beer
Miklós megyéspüspök áldotta meg az új autószerelő műhelyt.
Az új műhelyben található eszközök mintegy 10 millió forintot érnek, az építési munkák értéke pedig 20
és 30 millió forint közé tehető - ezt már Dudás Tibor az
MTI-nek nyilatkozta az ünnepség után. Az új tanműhelyben - amelynek létrehozásban a Volánbusz és a Suzuki volt a legnagyobb támogató -, évente hozzávetőleg
70 diák sajátíthatja el a gyakorlatot, tette hozzá.
A szerk.
Fotó: KesziPress

kell” mondta Zán Fábián
Sándor református püspök.
„Szükségünk van az egyházközségekre, az iskolákra,
óvodákra, színházra, főiskolákra, mert mi ott éljük meg
hitünket, kultúránkat, nemzeti tudatunkat”, majd köszönetet mondott a dunakeszieknek az önzetlen gyűjtésért.
A műsor után lehetőség
nyílt jótékony céllal kárpátaljai képzőművészek és
a dunakeszi DunArt Képzőművészeti Egyesület alkotóinak műveiből vásárolni.
A rendezvényt követő napon elkészült a végső számvetés, eszerint az adakozásból 935 ezer forint gyűlt ös�sze, mely még aznap meg is
érkezett Kárpátaljára.
K atona M. István
A szerző felvételei

Egy emberként fogtak össze…
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Az élhetőbb Duna
partok szolgálatában
A Dunáról, a Duna partról tartottak konferenciát Gödön a Magyar Település- és
Területfejlesztők Szövetségének rendezésében, melyen részt vett többek között Nagymaros és Sződliget polgármestere, Tata és Dunakeszi főépítésze is.
Göd főépítésze, Bertáné Tarjányi Judit a helyi fejlesztésekről, a Duna part és a
város idegenforgalmi, turisztikai adottságairól, a közönségvonzó fejlesztésekről adott áttekintést.
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SZABAD A VÁSÁR!

2015. május 10. 7:00–21:00-ig
Dr. Pintér György, Bertáné Tarjányi Judit, Szilvássy István

D

r. Pintér György alpolgármester köszöntötte a konferencia résztvevőit a rendezvénynek otthont adó Göd Város Önkormányzata nevében.
Mint mondta, a régi gödiek ösztönösen kijártak a Duna partjára, szinte itt éltek: a fürdőzések
és séták mellett még színi előadásokat is szerveztek. A város
alpolgármesterét, személyesen
életének legkedvesebb percei
szintén a Duna parthoz kötik, s
a megjelenteknek felelevenítette, amikor néhány évvel ezelőtt
még szeptember végén is tudtak a gyerekekkel a Dunában
fürdeni, amely máig maradandó élményt jelent számunkra.
Ezt követően Szilvássy István, a Magyar Település és Területfejlesztők Szövetségének
elnöke, a Dunai Gyöngysor, élhető Duna partok című nemzetközi multi projekt koordinátora tartotta meg előadását. Ennek során a megjelentek betekintést kaphattak az egyesület
tevékenységébe, amely feladatának tekinti mindazon fejlesztések összehangolását, amely ahogyan az előadó fogalmazott
– az élhetőbb Duna partokat
szolgálja, hogy azokat a helyi
lakosság, a turizmus minél nagyobb arányban szabadidős célra használhassa. Emellett nem
elhanyagolandó, hogy a Duna
partok a gazdaságot is szolgál-

ják, például az itteni vízbázisok
révén, de Magyarországon sok
kietlen partvidékkel is találkozhatunk még. Az egyesület által
szervezett projekt egyik programja a Duna partok jobb elérhetősége érdekében a közlekedésfejlesztésre fókuszál, amely
egyébként 137 települést érint.
Egy másik program keretében
pedig azt célozza meg, hogy
egységes túraútvonal jöjjön létre a Duna mindkét partján, illetve a szigeteken, melyen kerékpárral, lóval, gyalogosan és természetesen a vízen az emberei
erővel hajtott lapátos hajókkal.
De még a könnyű légi járművek is szerepet kapnak a programban. Az egyesület szeretné
elérni, ha a mobil informatika
részeként sikerülne megvalósítani az ingyenes wi-fi elérést a
Dunán, amire jó példa Lábatlan
és környéke, ahol jól működik
a szolgáltatás. Emellett fontosnak tartják a kulturális örökséget is, ezen belül a várak és egyházi létesítmények, nemzetiségi hagyományok, örökségek hálózatba szervezését, valamint a
dunai strandok fejlesztését is.
Ahogyan Szilvássy István a
tanácskozás szünetében a Dunakanyar Régiónak nyilatkozva elmondta, a mostani konferencia is rávilágított arra, hogy
nem egységesek például a kerékpárutak nyomvonalai, ezért

célszerű lenne, ha a települések az erre vonatkozó terveiket felülvizsgálnák, és egyeztetnék. - A program keretében
született már néhány jó és szép
megoldás tőlünk nyugatra, de
Szerbiában is, ahol jelentős aktivitást mutatnak a szaudi befektetők. Magyarország ezen
a téren kicsit még le van maradva – fogalmazott az egyesület elnöke, aki szerint tervszerű munkával, széles körű ös�szefogással orvosolható ez a
hátrány.
Bertáné Tarjányi Judit, Göd
főépítésze képekkel illusztrált
előadásban mutatta be azt a
tervszerű munkát, melynek köszönhetően a helyi lakosság
mellett a városba látogató turisták élvezhetik az alsógödi és
a felsőgödi partszakaszon az
épített és a természet kínálta
nagyszerű adottságokat, a kerékpározás és a dunai fürdőzés, a napozás varázslatos élményét.
A főépítész asszony előadása után a Dunai Vízirendészeti
Kapitányság, az Országos Közegészségügyi Intézet és az Országos Vízügyi Főigazgatóság
képviselői fejtették ki álláspontjukat a konferencia napirendjén szereplő kérdésekről.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

A becsültnél olcsóbb lesz az M2-es
autópálya terveinek aktualizálása
Az eredetileg becsült nettó 650 millió forint helyett nettó 634 millió forinttal,
a Roden Mérnöki Iroda Kft. nyerte el az M2-es gyorsforgalmi út Budapest és Vác
közötti szakasza terveinek felülvizsgálatára, korszerűsítésére kiírt tendert - az
eredmény az április 22-ei Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.

A

z uniós KÖZOP program támogatásával
finanszírozott munkára a nyílt közbeszerzést múlt év októberében
írta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. A felhívásra három ajánlat érkezett –
közölte az MTI.
Az M0-s autópályától induló és Vácig tartó 19 kilométer
hosszú M2-es autóút váltakozva kétszer két-, illetve kétszer
egysávos, ennek balesetveszé-

lyessége miatt 2011-ben készült terv a teljes szakasz kétszer kétsávosra bővítésére. Az
építés azonban nem kezdődött
el, mivel időközben több módosítás vált szükségessé. Ilyen
volt a dunakeszi kétszintű csomópont elhagyása - takarékossági okból -, illetve ugyanazon a szakaszon az ivóvízbázis védelme. Továbbra is része a tervnek két, a 2-es számú
főutat az M2-es autópályával
összekötő út építése. Az átkö-

tő utak egy-egy 30 méteres hídon haladnak át a BudapestSzob vasútvonal felett. Új előírás, hogy a pályákat ne szalagkorlát, hanem betonsáv válassza el egymástól.
A tervezés befejezési határideje szeptember 30. Az építés - Loppert Dániel, a NIF
kommunikációs vezetője korábbi tájékoztatása szerint 2017-ben kezdődhet, és az uniós költségvetési időszak utolsó évére, 2020-ra lehet készen.

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

Dunakanyar Régió

4

XVII. évfolyam 9. szám

FLORÁLIA – római kori
tavaszköszöntő ünnep Dunakeszin

Az áprilisi ragyogó napfény a Duna hullámzó vizében fürdőzött, melyen magabiztosan siklott a vörösre festett gálya. Érkezését a dunakeszi Késő-római Kikötőerődnél díszes ruhába öltözött polgárok vártak, akik a két konzullal és a vendégekkel együtt felvonultak a part menti kertbe, ahol kezdetét
vette Flóra Istennő tiszteletére rendezett tavaszköszöntő ünnepség.

A

római kor hangulatát
és szellemiségét idéző színpadon sorakoztak fel a gyönyörű ruhákban pompázó „Istennők”, és
„praetorként” díszelgő fiúk.
Korhű öltözékben köszöntötte a római tartományok
népét a „két konzul”, Dióssi
Csaba, Dunakeszi polgármestere és Eich László, a
KLIK Dunakeszi Tankerület
igazgatója. A díszlet, a korabeli ruha viselete, az ifjú
hölgyek fejét ékesítő virágkoszorú, a tavaszt, a termékenységet szimbolizáló virágba borult fák mind-mind
a római kor szépségét, máig
ható nagyságát idézte.
A szemet gyönyörködtető díszlethez méltó beszédet
mondott Dióssi Csaba, Dunakeszi „konzulja”, aki a kor
nyelvezetén és stílusában
szólt az összesereglett „tartományok – Dunakeszi, Fót,
Göd, Csomád – népéhez”. –
„Ave populus romanus! Üdvözöllek benneteket római
polgárok és titeket is kedves
messziről érkezők! Köszöntelek titeket bölcs praetorok,
kik hűséges szolgálatotokkal
biztosítjátok Róma egységét

és rendjét! Üdvözölve legyetek ti is bátor katonáim, kik
rettenthetetlen elszántsággal szálltok szembe a barbár
ellenséggel” – hangzottak a
konzul szavai, aki a jeles költő, Ovidius sorait idézve méltatta Flóra Istennő nagyságát: „Flóra uralma hatalmas,
nemcsak a virágoknak, hanem mindennek az Istennője, ami a mezőn, szőlőskertben, az olajfa ültetvényekben, a fás kertekben virít,
szóval még a fiatalság virágjában van, addig tart ez Istennő uralma…” …”Rendezzünk hát kegyeiért ünnepséget, hogy tavaszunk bőséggel kezdődjék, és termékeny
évünk legyen. Róma polgárai ezeket az órákat töltsétek szabadban, és öltöztessétek színesbe testeteket, és
lelketeket” – bíztatta a tartományok népét Dióssi Csaba
„konzul”, aki köszöntőjét így
zárta: - „Kezdődjék hát a mulatság, kezdődjék a Florália.”
A másik „konzul”, Eich
László szerint a Florália ünnepség lényegét és létjogosultságát – azon túl, hogy
Dunakeszin számos római
kori tárgyi emlék van - kö-

zösségformáló jelentősége
adja. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott
rendezvény nem titkolt célja,
hogy a Dunakeszi járáshoz, a
tankerülethez tartozó négy
településen élő polgárok, az
iskolák tanárai és diáksága minél jobban megismerjék egymást, és értékeiket. A
Floralia tavaszköszöntő ünnepség programjait nemcsak
a szépség és a múltidézés keretében, hanem a hasznosság jegyében is szervezték

Dióssi Csaba „római konzulként” köszönti a vendégeket

– mondta a tankerület igazgatója. Eich László köszönetet mondott a program szervezőinek, közreműködőinek.
A szervezők közül külön elismeréssel szólt Nagyné Szől-

lősi Márta és Asztalosné
Tóth-Fekete Beatrix önzetlen és színvonalas tevékenységéről.
A négy településről a diákok és tanáraik mellett na-

gyon sok szülő is eljött, hogy
részese legyen egy rendkívül színvonalas és különleges rendezvénynek, melyen
a helyi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói
nagy sikerrel adták elő áldozatszentelő műsorukat. Hozzájuk hasonló színvonalon
és ötletgazdag kreativitással
mutatták be a tanulók Fót,
Göd, Csomád és Dunakeszi
történelmét, gazdasági fejlődését, kulturális értékeit,
építészeti „kincseit”.
A közönséget magával ragadták a zenés, táncos programok, a Duna mellett rendezett ókori mini olimpia küzdelmei, a gladiátorok és légi-

ósok látványos bemutatója.
A Késő-római Kikötőerődben – Hirscberg Attila tulajdonos színes előadásában –
tárulkozott ki az érdeklődők
előtt az egykori római határ,
a limes katonai és politikai
jelentősége. A bátrabbak felülhettek a hullámzó vizet
szelő sárkányhajóra vagy
– stílszerűen – a gályára. A
drog prevenciós foglalkozás
során önmagukról és társas
kapcsolataikról tudhattak
meg többet a gyerekek.
A római korhoz hasonlóan ezúttal is kedvelt volt a
gyümölcsben és édességben
gazdag LUCULLUS-i lakoma, melyet a dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola „tálalt” fel a régmúlt időre
emlékeztető környezetben.
A nagy sikerű rendezvény
a kora délutáni órákban az
esemény mitológiai jelentéséhez méltó aktussal ért véget, melynek keretében –
Flóra Istennő tiszteletére, az
élet megújulásának szimbólumaként – a Duna vízére bocsátották az iskolák által készített virágkoszorúkat.
Vetési Imre
Fotó: Vörös István

Dunakeszin bevezették
a születési támogatást
Április 20-án adta át Dunakeszi polgármestere az első babaköszöntő csomagot Vízhányó Tamás részére, amelybe egy Dunakeszi, a Mi városunk logóval ellátott body-t, egy csomag pelenkát, valamint egy névre szóló köszöntőt és „kincses dobozkát” is elhelyeztek. Ez utóbbi ajándék grafikáját egy helyi lakos, Vámos Róbert tervezte, aki maga is részt vett a családias, meghitt ünnepségen.

A polgármester személyesen adta át az ajándékot a családnak

D

unakeszi
polgármestere
a
Vizhányó család
otthonában látogatta meg az újszülött babát
és szüleit, ahol Dióssi Csaba
úgy fogalmazott, egy gyermek születése nem csak a
család, de a város életében
is nagy pillanat. A városháza homlokzatára ezért minden esetben egy kis napocs-

kás zászlót húznak fel, ha a
Hivatal dolgozói közül valakinek babája születik. Ezt
a programot azért indította
el a város, hogy bizonyítsa,
mennyire örül annak, hogy
egy új polgára lett Dunakeszinek, ahol egyébként jóval
több gyermek születik, mint
más településeken.
A kedves hangulatú ajándékozás közben Tamás édes-

anyja elmondta, nagyon
örülnek és igazán meghatódtak, hogy a város polgármestere elsőként az ő kisfiúknak
adta át a születési támogatást, és az egyedi tervezésű
„kincses dobozkát”.
Mint megtudtuk, Születési támogatásban részesülhet
minden Dunakeszi állandó
lakcímmel rendelkező, 2015.
január 1. után született kisbaba. A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál vagy a védőnőkön
keresztül az arra rendszeresített kérelem nyomtatványon lehet benyújtania a városházán. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési
anyakönyvi kivonatának valamint a szülő(k) és a gyermek lakcímkártyájának másolatát. Az ajándékcsomag
átadásáról a Programiroda
gondoskodik.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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Felelősen a jövő
tehetségeiért

„Genius Loci Díj – Vállalatok és vállalkozók
a tehetségekért” elismerésben részesült a DDC
A „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj programot idén a szakmai szervezetek is elismerték: a DDC – a váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium felterjesztése alapján – elnyerte a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által alapított
és 2015-ben első alkalommal odaítélt rangos „Genius Loci Díj – Vállalatok
és vállalkozók a tehetségekért” elismerést. A Duna-Dráva Cement Kft. az
Ifjúsági és Innovációs Alapítványán keresztül immár egy évtizede támogatja a cementgyárai közvetlen környezetében élő tehetséges diákokat.

A

Sövér Ferenc, Bázsler Mária, Nagy László

Genius Loci Díj célja
értékelni és elismerni azokat a magyarországi vállalatokat és üzleti vállalkozásokat, akik követésre méltó módon támogatják a tehetséggondozást,
jelentős segítséget nyújtva a
tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatásához.
Genius Loci, azaz a „hely
szelleme” a római mitológiában a település védelmezőjét jelentette, ma már inkább
az a sajátos légkör, szellemiség, amelyet egy-egy hely sugároz magából. A díj elnevezése összhangban áll a Du-

na-Dráva Cement Kft. törekvéseivel is, vagyis pozitív, támogató hatással lenni azon
települések
szellemiségére, ezúttal a tehetségeket támogató légkörére, ahol a cementgyárak működnek.
A „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj program
célja olyan általános- és középiskolás diákok támogatása, akik tanulmányi, sport
vagy kulturális területen ígéretes tehetségeknek számítanak, illetve fejlődésükkel és
eredményeikkel kiemelkednek az átlagból. A minőség
iránti elkötelezettség, a jö-

vőért vállalt felelősség jegyében a DDC fontosnak tartja, hogy minden évben meghirdesse a váci térségben
2005-től, míg a beremendi
gyár körzetében 2010-től kiírt ösztöndíj pályázatát.
„Alapítványunk munkájának fontosságát jelzik a támogatásban részesülő diákok eredményei, pályájuk későbbi sikeres alakulása. Vállalatunk az ösztöndíj program keretében eddig
közel 500 tehetséges tanulót
támogatott, összességében
45 millió forinttal.” – mondta Sövér Ferenc, a vállalat
gazdasági vezérigazgatója
az ünnepélyes díjátadó rendezvényen. Hozzátette azt
is, hogy „A DDC számára kiemelten fontos a társadalmi
szerepvállalás, a Genius Loci
Díj pedig további megerősítése annak, hogy jó úton járunk. Az elismerésben részesült többi vállalkozás példájából is láthattuk: országos mozgalom aktív részeseként érdemes folytatnunk a
tehetséggondozást támogató
munkánkat. ”

5

Ipolydamásdon, Ipolytölgyesen,
Nagymaroson és Sződligeten is
fejleszti hálózatát az Invitel
Az Invitel hálózatfejlesztési programjának keretében hamarosan Ipolydamásdon, Ipolytölgyesen, Nagymaroson és Sződligeten is újabb körzetekbe juttatja el a szélessávú technológiát. A fejlesztéseknek köszönhetően a háztartások többsége számára elérhetővé válnak olyan szolgáltatások is, mint a nagy sebességű internet, és a digitális, interaktív tévészolgáltatás, továbbá számos HD csatorna kínálatából válogathatnak,
és személyre is szabhatják a tévékínálatot.

Rozsnyai László, a vállalat regionális vezetője

„Az Invitelnél folyamatosan fejlesztjük hálózatunkat, hogy minél több háztartás vehesse igénybe a szélessávú technológiát és magas
színvonalú megoldásainkat. Szolgáltatási területünk kiemelt települései közé tartozik Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Nagymaros és Sződliget
is, ahol mostantól még több lakos élvezheti színes csatornaválasztékunkat, valamint a gyors
internet előnyeit” – mondta Rozsnyai László, a
vállalat regionális vezetője.

Az Invitel csatornakínálata többek közt 19
sportcsatornát, továbbá 26 HD adót* is magában foglal, ráadásul az Alap, Családi vagy
Extra csomagok saját ízlés szerint tematikus
minicsomagokkal, valamint extra szolgáltatásokkal is bővíthetők. Így a család minden tagja megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő
műsort.
Az Invitel munkatársai az Invitel Pontokban
vagy a 1288-as számon készséggel tájékoztatják a gyors internet és a digitális tévészolgáltatás iránt érdeklődőket arról, hogy lakóhelyükön elérhetők-e már az új szolgáltatások. Az új
Színvilág csomagokról* is örömmel nyújtanak
felvilágosítást, hogy minél többen élhessenek a
tévé- internet és telefonajánlatokra vonatkozó
bevezető akcióval. Tájékozódni természetesen
a www.invitel.hu oldalon is lehet, új ügyfeleink
a kiválasztott, személyre szabott szolgáltatásokat itt is megrendelhetik.
*

2015. május 4-től érhető el az Invitel kínálatában.
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„ALMA A FÁJÁTÓL…”
Alma a fájától címmel nyílt meg április derekán Zubovits Győrkös Erzsébet és tanítványai kiállítása a váci Madách Imre Művelődési Központ Kávézó Galériájában. A különleges hangulatú megnyitó kedves színfoltjaként az egyik tanítvány, Szalay Zsuzsanna – nemcsak képzőművészeti alkotásával, hanem – egy verssel is köszöntötte mesterét és az érdeklődők sokaságát. Fördős Attila
polgármester művészként és nagyra becsült pedagógusként köszöntötte megnyitójában Zubovits
Győrkös Erzsébetet.
Falu Tamás: Anyád

ként” segíti a sikeres művészi pálya kiteljesedését.
Fördős Attila polgármester köszöntőjében a képzőművészet alapjait átadó
mester, a tanítvány személyiségére is hatással bíró pedagógus felelősségéről beszélt. A város első embere
külön hangsúllyal emelte ki,
hogy Zubovits Győrkös Erzsébetnek óriási a felelőssége, hiszen azt a 16 és 19 éves

Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
minden pillanatban gondolt ő reád.
Ha sorsod megvadult, s látta, hogy elüt,
félre tolt az útból, s elé ő feküdt.
Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
ha fáztál, a lelkét terítette rád.
Átvette terhedet, hogy azt ne te vidd,
simogatta sebed, sírta könnyeid.
Hogyha megbántottad – mért bántottad őt?
Nem sírt ő sohasem a szemed előtt.
Nem hangzott ajkáról soha-soha vád,
akihez rossz voltál, az volt az anyád.

A

z országosan elismert
képzőművészről köztudott, hogy gazdag
művészi pályája során felhalmozódott tudást, az alkotóembert jellemző „mesterfogásokat”
önzetlenül
osztja meg a felnövekvő és
feltörekvő generációi tehetségesebb tagjaival. Zubovits
Győrkös Erzsébet abban is
egyedinek, egy újfajta szemlélet meghonosítójának tekinthető azáltal, hogy tanítványaival elsőként mutatkozott be közös tárlattal a városban. Évente három-négy
tehetséges és szorgalmas, a
képzőművészet iránt fogékony fiatallal igyekszik elsajátíttatni az alkotáshoz
nélkülözhetetlen technikai
finomságokat, azt a világlátást, amely biztos „iránytű-

Zubovits Győrkös Erzsébet és Fördős Attila polgármester

Szalay Zsuzsanna

korosztályt tanítja, indítja
el a pályán, melynek tagjait
az internet világában rendkívül sokféle hatás éri, akik
számára nagyon nehéz más,
vonzó elfoglaltságot találni.
- Erzsike azonban nemcsak
kiváló képzőművész, de kiváló pedagógus is, aki illú-

ziókat sem táplál a diákokban. Mert abban a pillanatban, mikor valakiről kiderül, hogy a tehetsége mellett nincs meg a megfelelő
szorgalom, vagy a tehetség
és a szorgalom mellett nincs
meg a megfelelő alázat, akkor Erzsike megköszöni az
illető eddigi látogatását és
megkéri, hogy többet ne jöjjön az ő képzéseire – mondta a polgármester, aki azonban azt is hozzátette: - Aki
viszont megfelelő türelemmel és szorgalommal áll a
kihívások elé, annak végül
akár kiállításra is lehetősé-

ge nyílik, melynek bizonysága ez a tárlat.
Ezt követően Zubovits
Győrkös Erzsébet szenvedélyes hangon, az alkotóembert jellemző hőfokon mesélt oktatási módszereiről, a
műhelymunka szépségeiről,
annak a folyamatnak a kezdetéről, amely egy-egy fiatal
számára művészi hivatássá
nemesülhet az évek során.
A tárlatot május 17-ig lehet megtekinteni a művelődési központ nyitva tartási
idejében.
(Vetési)
Fotó: K esziPress

Szeretettel köszöntjük
az Édeasanyákat!

Alsógöd határában, szép környezetben fekvő, igényes, új építésű lovardánk szeretettel várja bértartók és lovasok jelentkezését.
Amit nyújtunk:
• 20 boxos férőhely,
egyéni karámozás,
egyéni etetés,
• lovas oktatás kezdők
és haladók, gyerme
kek és felnőttek
részére,
• homokos pálya,
• igény esetén fedeles
lovarda használat,

• tereplovaglási
lehetőség,
• ugró edzések
szakképzett edzővel.
Vendégeink kényelmét öltöző,
zuhanyzó, társalgó szolgálja!

Biblia és a váci kötődésű költők
Előadássorozat a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban

A Biblia a váci kötődésű költőknél címmel szervezett három részes előadássorozatot a váci Katona Lajos Városi Könyvtár, április 13. és április 28. között. A neves irodalomtörténész, Reisinger János által tartott előadások középpontjában ezúttal három költő, Tompa Mihály, Madách Imre és Juhász Gyula életműve állt.

A

z irodalomtörténész, egyetemi tanár neve nem volt ismeretlen a váci közönség számára,
hiszen az elmúlt években, a városban
már több alkalommal hallhatták előadásait.
A mostani válogatás alapját tehát
a címben szereplő, váci kötődés határozta meg. Ez a kötelék az egykori
váci piarista diák, Madách Imre esetében köztudott, de bizonyára sokan
emlékeznek Juhász Gyula azon soraira is, melyekben a költő megemlékezik
a váci noviciátusban töltött szűk egy
esztendőről. Az, hogy Tompa Mihályt
milyen kapcsolat fűzte a püspöki városhoz, már kevésbé ismeretes, ám az
előadások során természetesen erre is
fény derült. (A kötelék mindössze an�nyi, hogy a költő átutazott Vác városán barátjához, Arany Jánoshoz menet.)
A két reformkori, romantikus költő,
Tompa Mihály és Madách Imre, valamint a Nyugat első nemzedékéhez tartozó Juhász Gyula költészetében másmás megközelítésben és eltérő kérdés-

felvetésekkel ugyan, de a vallásos hit
és istenkeresés központi témaként je-

Reisinger János

lentkezett. Kérdésfelvetésüket, különösképp Tompa Mihály és Madách
Imre esetében, akik átélték az 1848-as
szabadságharcot, majd a forradalom
leverését követő teljes kiábrándultságot, természetszerűleg meghatározta saját történelmi-társadalmi közegük. Így istenkereső vívódásaik nem
pusztán az egyén kérdései, hanem egy
egész nemzedék létélménye. A sokat
szenvedett Juhász Gyula Istenhez írott
költeményei ezzel szemben – a történelmi háttér ellenére - mindenekelőtt
az egyén fájdalmát közvetítik.
Reisinger János nagyon mély, mégis közérthető előadásainak nem titkolt célja az volt, hogy közelebb hozza
a mai olvasókhoz a magyar költészet e
három meghatározó alakjának talán
kevésbé ismert alkotásait is, s rámutasson, hogy verseiken keresztül – kortól és helytől függetlenül – a ma embere is válaszokra találhat.

Jelentkezni lehet:
Kruchió Ágnes, tel.: (+36) 30/311-8742

FELHÍVÁS

Az alagi Lovaregylet múltját bemutató állandó
kiállítás készül. Kérünk mindenkit, akinek
módjában áll, fotókkal, dokumentumokkal,
tárgyakkal segítse a bemutatásra szánt
anyag gazdagítását!
Információ: Denke Emma: 06-30/593-5258
vagy Harangozó Katalin: 06-30/243-2822

M aczkay Zsaklin
Fotó: Gőgös A drienn
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Tavaszi Nyitány a DunArt Galériában
A dunakeszi, valamint a Dunakeszihez kötődő alkotóművészek közel öt évvel ezelőtt hozták létre a DunArt Képzőművészeti Egyesület néven bejegyzett alkotóközösséget, mely a kezdeti kihívásokon felülemelkedve, mára – Peti Sándor fotóművész, elnök szavaival élve – „egy egymást motiváló, közösségi feladatokat vállaló, mind egyénileg, mind csoportosan, értékteremtő; állandó kiállítási lehetőséggel rendelkező, egyre jobban ismertté és elismertté váló közösséggé fejlődött.”

A

Palásti Renáta, Kiss Eszter, Vincze József, Peti Sándor

jelenleg 20 tagot számláló egyesület sokszínűségét természetszerűleg tagjainak sokfélesége
adja, hiszen soraiban a legkülönfélébb
műfajokban és stílusokban alkotó festő,- szobrász– és fotóművészekkel találkozunk. (és persze olyanokkal is, akik a
különböző ágak határmezsgyéin alkotnak)
A DunArt eddigi pályafutásának talán legjelentősebb állomása volt 2013.,
amikor is a Dunakeszi Önkormányzat az egyesület használatába adta a
korábbi helytörténeti múzeum hangulatos kiállítási terekkel rendelke-

ző épületét, s ezáltal az egyesület állandó kiállítási lehetőséghez jutott. A
DunArt Galéria névre keresztelt kiállító hely, noha egész évben fogad látogatókat, igazi szenzonját mégis tavasztól
éli. Ilyenkor a galéria a „csendesebb,
téli hónapok” után új kiállítási anyaggal nyitja meg kapuit a nagyközönség
előtt. Az idei, programsorozatot elindító Tavaszi Nyitányra, április 17-én került sor, egy kötetlen hangvételű megnyitó keretében. A galériát Peti Sándor elnök nyitotta meg, köszöntőjében
egyúttal üdvözölve az egyesület új tagját, a DunArt keretein belül első alka-

lommal kiállító, Dr. Molnár György
fotóművészt, aki fotós tevékenysége
mellett, „civilben” egyúttal Dunakeszi
város jegyzője is.
Az Előtér vagy elegánsabb nevén, a
Fogadó, hagyományosan, egy-egy művész kamara kiállításának ad otthont,
míg az Ikerteremben az egyesület többi tagja mutatja be alkotásait. Az idén
az Előtér két művésze: a Fóton élő, ám
Dunakeszihez ezer szállal kötődő, „Pest
Megye Művészetéért Díjjal” kitüntetett
Kiss Eszter, valamint a DunArt egyik
alapító tagja, Palásti Renáta festőművészek. A tárlaton Kiss Eszter, a Mindenség igézetében született, különféle
kompozíciókban és színkombinációkban megfestett Életfa és Templom-sorozatai, valamint Palásti Renáta álomszerű, finom színharmóniájú virágcsendéletei és tájképei fogadják az érdeklődőket.
Az Ikerteremben megrendezett tárlatot, melyre a művészek jelentős része
teljesen új alkotásokkal érkezett, – a
korábbi évekhez hasonló – formai, műfaji és stilisztikai sokszínűség jellemzi.
Az Előtér kiállítás május 31-ig, míg az
Ikerterem tárlatai október végéig láthatók.
K ép és szöveg: M aczkay Zsaklin

Komoly mezőny Dunakeszin a nemzetközi ifjúsági Nexon-Anthon Berg tenisztornán

Salakon a reményteljes jövő
Vasárnap óta pattog a teniszlabda Dunakeszin, ahol a helyi sportklub hét
pályáján 15 ország majd száz versenyzője indult a nemzetközi ifjúsági
Nexon-Anthon Berg tornán. Bogyó Tamás a verseny főszervezője, és a Dunakeszi tenisz Club vezetőedzője elmondta a korosztály legjobb ötven játékosából három is indult a versenyen, és azt tartja az egyik legfontosabbnak, hogy a hazai elit testközelből láthatja ezeket a nemzetközi klasszisokat edzeni és játszani.

15 ország majd száz versenyzője indult a tornán

P

ontosan tudjuk, előkelő sport a tenisz.
Ezt pontosan lemérhetjük Dunakeszin
a vasárnap óta tartó nemzetközi ifjúsági Nexon-Anthon Berg tenisztornán. Megfordul itt politikus, városvezető – Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester –, vállalkozó, bőkezű szponzor, valamint
olimpiai és Európa-bajnok sportoló. A fiatalok
színvonalas csatáját izgatottan szemlélte Szöul
aranyérmese, Ábrahám Attila kajakos, illetve
a kalapácsvető klasszis, Gécsek Tibor, ugyanis
mindkettőjük lánya ott van a mezőnyben.
Gécsek Fanni és Ábrahám Vivien. Két tehetség abból a húsz magyar játékosból, akik elindultak a siker felé Dunakeszin.
„Rendkívül büszke vagyok, hiszen mind a
városvezetés, mind a támogatók és a hazai szövetség vezetői elégedettek a verseny szervezésével, rendezésével, így jövőre már egy foko-

zattal magasabb szintű tornának adhatunk
majd otthont” – árulta el Bogyó Tamás a verseny főszervezője, és a Dunakeszi tenisz Club
vezetőedzője.
Hogy ez pontosan mit jelent? Annyit, hogy
a mostani három TOP 50-es játékos mellett
2016-ban már a legjobb tízből is érkezhetnek
teniszezők a városba. Sőt, az sem kizárt, hogy
néhány év múlva a hét salakoson már profi felnőtt tornát is rendezhet a klub.
De egyelőre hagyjuk a közeli és távoli jövőt.
Ugyanis jelenleg 15 ország versenyzői szeretnék elnyerni Gáspár György iparművész által
elkészített két gyönyörű fődíjat.
„Az európai lista első ötven játékosából három indult a tornán, így a magyar utánpótlás
legjobbjai testközelből láthatják, miként készülnek és játszanak korosztályuk legjobbjai
közé tartozó fiatal játékosok. A teljes magyar
élmezőny indult a szombatig tartó viadalon, és
bizony az sem kizárt, hogy valamelyikük odaér a nagy siker kapujába” – fogalmazott a szakember.
Egy biztos, a szervezőknek nem lehet panasza az érdeklődésre. Amellett, hogy a klub
több mint 20 igazolt játékosának nagy része
már szurkolt a nézőtéren, de rengetegen megfordultak olyanok is, akik „csak” egy jó kis teniszmeccset akartak látni.
És akkor még nem szóltunk a politikusokról, városvezetőkről vagy olimpiai, vagy Európa-bajnok sportolókról…
- molnár Fotó: KesziPress

Apróhirdetés
• Otthon végezhető kozmetikai és
egyéb termékek csomagolása, stb:
0690 603 06 (http://audiopress-hungary.
webnode.hu 635Ft/min 0620 496 3980)
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Futsalosaink fenn és lenn

A hétfői játéknappal befejeződött másodosztályú futsal bajnokság Közép
csoportjában a Dunakanyar négy együttese is pályára lépett. Váltakozó sikerrel...

H

a az adott csapat földrajzi elhelyezkedése
szerint haladunk, a
nagymarosi Garvittax jelenti
elméletben a legészakibb gárdát. Megfelelő terem hiányában azonban a csapat a hazai
bajnokijait a Vasas angyalföldi sportcsarnokában játszotta le. Nem sok sikerrel, hiszen
csupán a sereghajtó megyei rivális Gödöt tudta pályaválasztóként legyőzni. Emiatt szerény mérleggel zárt a legénység: 6 győztes és 2 döntetlenre végződő találkozó mellett
18 alkalommal kapott ki csapatunk. Az így begyűjtött 20
pont a 14 csapatos csoport 13.
helyére volt elegendő.
Sokkal jobban szerepelt
a Dunatours Vác FSE. Ám
a csapat két, eredményességében igen eltérő bajnoki idényt produkált. Hiszen
míg féltávnál még listavezető volt, a záráskor meg kellett elégednie a csoport 3. helyezésével. Ennek legfőbb oka
az volt, hogy a váciak tavas�-

szal igen sok mérkőzésükön
az utolsó percekben hullattak
el ponto(ka)t. Az ősszel megszerzett 33 ponthoz a tavaszi
folytatásban csak ennek kétharmada, 22 jött.
Leszakadva a mezőnytől, mindössze tíz megszerzett ponttal a csoport utolsó
helyén végzett a Gödi SE. Az
együttes 1 döntetlen mellett
csak 3 meccset tudott megnyerni, 22 alkalommal pedig
kikapott. Több alkalommal
tíznél is több gólt kapott a csapat. A legtöbbet Hódmezővásárhelyen (17-et), amelynek
érdekessége, hogy ősszel Gödön legyőzték ezt az együttest.
Nagy harcban állt a végül
csoportgyőztes és a feljutásért vívandó rájátszásban érdekelt szegedi egyetemistákkal a dunakeszi legénység. A
korábbi átszervezés után a jelenleg is az élvonal bajnoki címéért küzdő győri Rába ETO
második csapataként szereplő
Pest megyei gárda a csoport-

küzdelmek első körében megszerzett 29 pontjához a folytatásban még 33-at tett, így
összesen 19 győzelemmel, 5
döntetlennel és 2 vereséggel a
második helyen zárt. A hazai
találkozókon rendre telt házat vonzó és szimpatizánsai
által az idegenbeli összecsapásokon is támogatott együttes a csoportgyőztes Szegeddel mindkétszer nagy csatában végzett döntetlenre. Talán elmondható, hogy a dobogó legmagasabb foka az őszi,
Váctól elszenvedett vereségen
ment el, hiszen ha azon győz
a Dunakeszi, jobb gólkülönbséggel az élen zárt volna. Igaz,
a feljutásért a versenykiírás
szerint fiókcsapatként akkor
sem léphetett volna pályára.
A bevezetőben említett váltakozó sikerű szereplést jól
tükrözi tehát a záró tabella:
az első és az utolsó három közül két-két együttes is régiónk
csapata.
Kereszturi Gyula

Újra csak Dunakeszi Kinizsi
A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub Facebook oldalán az alábbi közleményt jelentette meg Matyóka Zoltán ügyvezető igazgató:

A Rába ETO II – Dunakeszi Kinizsi ezüstérmes csapata

"Klubunk, a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub és az ETO
Futsal Club a szezon elején
fúziós megállapodást kötött
egymással, így az NB II Közép csoportjában közös felnőtt csapatot indítottunk,
Rába ETO II-Dunakeszi Kinizsi néven. Ezt a csapatot az
ETO Futsal Club versenyeztette. Klubunk vezetése, látva a gyermekek továbbfejlődésének gátjait, miszerint az
utánpótlásunkban edződő fiatalok számára nagyon körülményes, nehéz a feljebb lépés
a felnőtt csapat irányába, úgy
határozott, hogy a következő
bajnoki szezontól ismét önállóan indít felnőtt csapatot az
NB II-ben, a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub versenyeztetésével, a jól megszokott piros-

fehér színekben, Dunakeszi
Kinizsi Futsal Klub néven!”
– olvasható a közleményben, melyben arra is kitér a
klub ügyvezetője, hogy a játékos keret még nem alakult
ki, a tárgyalások megkezdődtek a klub vezetői és a játékosok között. „Annyi azonban
bizonyos – folytatja -, hogy a
2015/2016-os bajnoki szezonban egy olyan csapat játssza
majd a Radnótiban NB II-es
hazai találkozóit, amely kiváló elegye lesz a mostani U20as és NB II-es keretnek!”
A közleményből az is kiderül, hogy a vezetőedzői posztra a tavalyi szezonban női
csapattal bronzérmet szerző, Biczi Gábort kérte fel
Matyóka Zoltán. Biczi Gabor
munkáját pályaedzőként az

U17-es és az U20-as csapat vezetőedzője, Tánczos Tibor segíti majd. A Kinizsi korábbi népszerű vezetőedzője, Fehér Zsolt továbbra is a Kinizsi család tagja maradt, aki a
felnőtt csapat és a különböző
utánpótlás korosztályú csapatok edzőinek szakmai munkáját segíti a jövőben.
„Ezúton szeretném megköszönni minden kedves szurkolónk biztatását, támogatását, amit Klubunk, játékosaink kapnak! Találkozzunk
újra a felkészülési mérkőzések alkalmával, várjuk régi és
új szurkolóinkat a Radnótiba!
Hajrá Dunakeszi, csak a Kinizsi!!!" – zárja közleményét
Matyóka Zoltán ügyvezető
igazgató.
(V.I.)

XVII. évfolyam 9. szám

Mokánszky Zoltán alpolgármester:
Büszkék vagyunk sportolóink
kimagasló teljesítményére
Lassan végéhez közelednek a 2014/15-ös bajnokságok, melyekben a váci
csapatok, a város sportolói remekül teljesítenek, amire nagyon büszke az
önkormányzat. Mokánszky Zoltán alpolgármester a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott a versenysport és a szabadidősport egyesületek
sikereiről, az eredményes utánpótlás nevelésről, amely ékes bizonysága,
hogy méltán nyerte el Vác, a Nemzet Sportvárosa címet 2003-ban.
- Sportegyesületeink, versenyzőink nagyszerű eredményei évről évre bizonyítják, hogy Vác méltán érdemelte ki a Nemzet Sportvárosa megtisztelő címet. Aki
érdeklődéssel figyeli a város
sportéletét, az láthatja, hogy
milyen kiváló szakmai műhelymunkát végeznek a szakosztályok – jelentette ki az alpolgármester.
Mokánszky Zoltán elsőként az NB I-es női kézilabda
csapat teljesítményét értékelve kifejtette: - A hölgykoszorú a bajnokság alsó házi rájátszásában jól szerepel, magabiztosan vezeti a négyes mezőnyt. Meggyőződésem, hogy
jövőre is NB I-es lesz a csapat,
melynek erősítése már megkezdődött. Örömtelinek tartjuk, hogy a klub tulajdonosa
jó nevű, nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékosokat és edzőt szerződtetett
a sikeresebb bajnoki szereplés,
a nemzetközi kupa sorozatban való indulási jog kiharcolása érdekében. Reményteljesnek ítélem meg a jövőt, hiszen igen erős a női kézilabda
utánpótlás bázisunk. Női ifjúsági csapatunk tavaly megnyerte a magyar bajnokságot,
olyan neves klubokat maga
mögé utasítva, mint a Győr
vagy a Ferencváros. Az első
osztályban szereplő junior és
ifjúsági csapatunk idén is jól
teljesít – húzta alá a politikus.
A kézilabdánál maradva,
Mokánszky Zoltán az országban egyedülállónak nevezte,
hogy Vácon a 2015/16-os bajnokságban újra az NB I-ben
játszik majd a női és a férfi csapat. – Erre minden esélyünk
megvan, hiszen a hölgyek biztosan kivívják a bennmaradás
jogát, míg az NB I/B Nyugati csoportját főlényesen megnyerő csapat Zsiga Gyula vezetésével egy év után újra az NB
I-ben játszik.
A kézilabdához hasonlóan a
futballistákat is neves szakember irányítja, Csank János személyében, aki egykoron magyar bajnokságot nyert játékosaival Vácnak. A közkedvelt mester ezúttal is szépen
építkezik, hiszen irányításával a csapat magabiztosan vezeti az NB III-as bajnokságot. – Remélem ősztől NB IIesek leszünk, ahol az angol tulajdonos a középmezőnyt tűzte ki célul. Önerőből ezt tudja
vállalni, amiért köszönet illeti Jonh Marsallt. Futsal csapatunk is elismerésre méltó produkciót nyújtott az NB II-ban.
- Duna parti város révén
erős a vízi sportunk is, kajak-kenuban és evezésben is
nagyon jó eredményeket értünk el. 2012-ben a Váci Vá-

Mokánszky Zoltán
alpolgármester

rosi Evezős Klub fennállása
óta először lett az év legeredményesebb evezős egyesülete.
2013-ban az országos bajnokság pontversenyében a ranglista második helyére kényszerültünk, de úgy érzem ez is
nagyon szép eredmény. 2014
egy átlagos év volt számunkra, de így is a ranglista az első
négy legjobb egyesülete között végeztünk. Galambos Péter az egyetemi-főiskolai világbajnokságon második, Ács
Kristóf és Bácskai Máté az ifjúsági VB tízedik, míg Csiszár Péter az úszó VB ötödik
helyét szerezte meg. Minden
reményünk megvan rá, hogy
egy váci kenus kijut az riói
olimpiára.

A városban nagyon jelentős
a versenysport alapját jelentő
tömegsport vagy ahogy újabban nevezzük a szabadidősport. Vácon közel 50 sportegyesület működik, melyek
közül igen sokban 7-8 szakosztályban is sportolnak. Országos rendezvényé nőtte ki magát a Fut a Vác, melyhez fogható népszerűségnek örvend
a Mikulás futás. Ezen az úton
jár a Mészkőember hegyi kerékpárverseny is.
Mokánszky Zoltán értékelésében elmondta, hogy az önkormányzat a maga szerény
eszközeivel az értékek gyarapítását, a hagyományok ápolását igyekszik segíteni, támogatni. – Jövőre szeretnénk felépíteni egy munkacsarnokot,
amely a csapatok és szakosztályok edzés lehetőségeit igyekszik bővíteni. Az aktív sportolók támogatása mellett fontosnak tartjuk a régi kiválóságok megbecsülését, melynek
szép példája az április közepén
rendezett Hallhatatlan sportolók találkozója és a ma is megtekinthető kiállítás. A művelődési központban Vác első
olimpiai bajnoka, Hesz Mihály
dicsősége mellett újra „átélhetjük” a háromszoros olimpiai
bajnok Kammerer Zoltán győzelmeit, vagy Wicmann Tamás
és Dónusz Éva világra szóló sikereit a képes tablókon.
Vetési Imre
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