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Tudományos konferenciával ünnepeltek

Negyvenöt éves a Jávorszky Ödön Kórház

Immár tizenegyedik alkalommal rendezték meg november 6-án a Jávorszky Tudományos Napot, amely a váci Jávorszky Ödön Kórház 45. születésnapi ünnepségével vette kezdetét. A Madách Imre Művelődési Központ színházterme zsúfolásig megtelt az ünnepelt orvosokkal, nővérekkel, egykori és
ma is aktív dolgozókkal. Fördős Attila váci polgármester megtiszteltetésnek nevezte, hogy köszönthette a születésnapját ünneplő intézmény dolgozóit. A kórház első orvos igazgatója, dr. Korona Árpád ünnepi beszédében a bölcsember szakmai kifinomultságával elemezte az egészségügy helyzetét,
miközben meghatódottan szólt egykori kollégáihoz. Sámoly György főigazgató gyertyagyújtással emlékezett a kórház elhunyt dolgozóira.

M

ár az intézmény
előcsarnoka is arról
árulkodott,
hogy különleges, ritkán megismételhető eseményre érkeznek az ünnepeltek, akiket
a Jávorszky Ödön Kórház és
a Váci Levéltár munkatársai
szakmai igényességgel szerkesztett kiállítással fogadtak. Több évszázadra vis�szatekintő korhű dokumentumok, a kézzel írott betű
szépségéről is árulkodó orvosi feljegyzések, Kisvárday
Ignác városi orvos 1811-ben
keltezett beszámolója a napóleoni háborúk alatti orvoslásról, dr. Argenti Döme
végrendelete, orvosi pecsétek az ezerhétszázas évektől napjainkig, a kórház közel fél évszázados fejlődése,
gyógyító tevékenysége a Váci
Hírlap és a Váci Napló elsárgult papírlapjairól üzent a

mának. S még hosszasan lehetne sorolni a gyógyító emberek több évszázadon átívelő áldozatos munkájáról hírt
adó, az utókornak példaként
szolgáló féltve őrzött relikviák sokaságát, melyek a múlt
és a jelen orvosai, nővérei
előtt tisztelegnek.
A köz megbecsüléséről,
az orvosok, ápolók áldozatos munkájának elismerésének fontosságáról beszélt köszöntőjében Fördős Attila.
Vác polgármestere megtiszteltetésnek nevezte, hogy a
kórház közösségét köszönthette, melynek tevékenységét nagyra becsüli. A kórház névadójáról, Jávorszky
Ödönről, kedves, személyes
élményekkel is átszőtt gondolatokkal emlékezett meg.
Rövid összehasonlítást tett
a nyugat-európai és magyar
társadalom egészségügyi ál-

lapotáról, mellyel kapcsolatban kijelentette: nyolc percenként szív- és érrendszeri,
fél óránként daganatos megbetegedések következtében
elhalálozik egy magyar állampolgár. – Ezért minden
pillanatot és lehetőséget meg
kell ragadni arra, hogy egy
ilyen konferencia alkalmával
is történjen egy szakmai ös�szegzés. Ha csak egy picit is
lehet ezeken a szomorú statisztikai számokon javítani,
akkor már volt értelme annak, hogy ilyen szép számmal összegyűltek, és elhangzanak különböző szakmai
előadások – tette hozzá.
Fördős Attila a városi önkormányzat nevében köszönetet mondott a kórház valamennyi dolgozójának önfeláldozó gyógyító munkájáért.
Folytatás a 2. oldalon

CAF – villamosokat szerelnek össze Dunakeszin
Aláírta a megállapodást a spanyol cég és a Járműjavító

A megállapodás mérföldkő a gyár fejlődése szempontjából – mondta Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezető igazgatója a november 4-én tartott sajtótájékoztatón, melynek keretében tíz villamos összeszereléséről szóló szerződés írt alá a spanyol CAF területi igazgatójával, Felipe Rodrigo-val.

H

osszú tárgyalássorozat
előzte meg a szerződés
aláírását, amely lehetővé teszi a Dunakeszi Járműjavító számára, hogy részt vegyen a budapesti kötöttpályás közlekedésfejlesztési projektben. Mint
ismert a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) 2013-ban indított
közbeszerzési eljárást új alacsonypadlós villamosok beszerzésére. A
tendernyertes spanyol CAF-tól először 27 milliárd forintért 37 Urbos3
típusú villamost rendelt. A szerződés módosítása szerint jövőre újabb
tíz villamos érkezik, ezeket szerelik majd össze Dunakeszin, melyről
november 4-én írta alá a szerződést
a CAF és a Dunakeszi Járműjavító.
A jelentős szakmai kihívással járó
feladat sikeres megoldása érdekében
több mint 500 millió forintos műszaki fejlesztést hajt végre a társaság,
melynek pénzügyi forrását a minap,
a főtulajdonossal, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel aláírt pénzügyi
kölcsönszerződés biztosítja.

Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító ügyvezető igazgatója jelentette be a megállapodást

A dunakeszi üzem vezetője reményét fejezte ki, hogy a tíz darabról
szóló megrendelést újabbak követik
majd, amire jó esélyük van, hiszen a
BKK és a CAF közös szerződése további 77 darab megrendelhető villamos gyártását tartalmazza.
Szepessy Tamás bejelentette, hogy
a tíz darab villamos mellett további
40 jármű opcionális összeszerelését

is magába foglalja a CAF-al kötött
megállapodás. – Bízom benne, hogy
a főváros él a 77 darab villamos opciós lehetőségével, és minél több villamos gyártását és összeszerelését
végezhetjük Dunakeszin – mondta az ügyvezető igazgató. Szepessy
Tamás köszönetet mondott dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselőnek, aki rendkívül sokat tett a gyár

fennmaradása, a megállapodás aláírása érdekében.
Felipe Rodrigo örömét fejezte ki,
hogy egy éves tárgyalássorozat után
aláírták a szerződést, mellyel eleget
tesznek a magyar kormánnyal kötött megállapodásban vállaltaknak.
– Azt vállaltuk, hogy együttműködünk magyarországi beszállítókkal,
gyártókkal, növeljük a magyar be-

szállítói arányt termékeinkben. Ez az
aláírás egyelőre tíz villamosról szól,
ami a későbbiekben akár hetvenhét is lehet, ha BKK realizálja a lehívásokat – hangsúlyozta a CAF területi igazgatója, aki azt is kiemelte,
hogy meghívásukra spanyolországi
üzemükben mérnökök és szakmunkások jártak Dunakesziről a gyártási folyamat megismerése céljából.
Újságírói kérdésekre Szepessy Tamás
elmondta, hogy három nagy projekten dolgoznak. A CAF-al kötött
megállapodás mellett, az M3-as metró kocsik felújításán kívül intenzív
tárgyalásokat folytatnak az egyiptomi vasúttal 700 darab kocsi gyártásáról. Amennyiben ezek a projektek
teljesülnek, akkor több mint hatszáz
fővel növelik a munkavállalói létszámot. A magyar fővárosban közlekedő villamosok összeszerelése 2016
márciusában kezdődik el a Dunakeszi Járműjavítóban – jelentette ki az
ügyvezető igazgató.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Folytatás a címlapról

A polgármester bejelentette, hogy az intézmény öt dolgozóját külön elismerésben
részesítik 45 éves áldozatos
munkájukért, akiket név szerint felsorolt: dr. Zsarnóczay
Angéla, dr. Kiss Terézia, dr. Illés István, dr. Juhász Béla és
dr. Kovács István.

tel”, elszenvedve az intézményi túlhajszoltságot, az otthoni nehézséget, kitartottak,
végigjárták azt a rögös utat,
melyet egészségügyi szolgálatnak hívnak – mondta nagy
elismeréssel a hangjában dr.
Korona Árpád, aki szerint
mindezt azért vállalják, mert
„ég bennük az emberszeretet,
a hívatástudat”. – Változnak
Dr. Korona Árpád

Együtt ünnepelt a kórház közössége

A folytatásban a Jávorszky
Ödön Kórház első orvos
igazgatója, dr. Korona Árpád mondott ünnepi köszöntőt, melyet így kezdett: „Jó,
ha őrizzük az ereklyéket és a
hagyományokat”. Majd arról
beszélt, hogy az utódok megőrizték a kórház jó hírnevét,
akik dacolva minden praktikával, „küszködve minden meg nem valósult ígéret-

az idők, s változott a kórház
is – mondta a kilencvenedik
életévéhez közeledő főorvos,
aki e gondolat kibontásaként
lendületesen sorolta az elmúlt
öt év fejlődését, a kórházi pavilonok felépítését, a műszerpark gyarapodását.
Az egészségügy helyzetére
utalva, miszerint át kell alakítani az egészségügyet, vagy
a jelenlegi állapotot kell meg-

őrizni: Vajon kinek van igaza,
a változtatónak vagy a megőrzőnek? – tette fel a kérdést.
- Ne hibázzunk, kívánom jó
szívvel – mondta az ünnepi
szónok, aki befejezésül a betegek és maga nevében hálával
és szeretettel köszöntötte a 45
éves kórházat. - Szívből óhajtom, hogy boldoguljon. Legyen sikeres a gyógyításban és
a tudományos munkában. A
tudományos törekvéséket jól
illusztrálja a most következő
veretes program. Végül hadd
kívánjak kitartást, töretlen lelki erőt és bizodalmas reménységet mindnyájunknak.
Az intézmény első orvos
igazgatójának ünnepi beszédét vastapssal fogadták az
egykori kollégák.
- Számos emlék és élmény él
bennünk ezen a napon, hiszen

sokan részesei voltak az eltelt
évtizedeknek, még többen az
elmúlt esztendők változásainak – mondta Sámoly György,
a kórház főigazgatója. - Ez az
alkalom a tudományos előadásokon túl a letűnt időről is
szól, barátainkról, kollégáinkról, hétköznapjainkról, szomorú és vidám pillanatokról,
kilátástalanságról, sikereinkről, de elsősorban ezen évek
összes szereplőiről. Azokról,
akikről gondoskodtunk, akiken segítettünk és mi rólunk,
akik ezt tettük.
A főigazgató ünnepi köszöntőjét Dsida Jenő Gyertyaláng című versének két
sora köré fűzte: „Gyertya vagyok az éjszakában,/fényért
harcoló törpe bajnok.”
A gyertyaláng a fény szimbóluma, amely végigkíséri
az embert az életen – mondta, majd a színpadon fénylő,
Vác városára jellemző barokk
házikók „üzenetét” osztotta
meg a hallgatósággal: „szimbolizálják a kórház egyes osztályait, szakrendeléseit, azok
egymásmellettiségét, és az
osztályok törekvéseit arra,
hogy melegséget és biztonságot nyújtsanak a betegek- és
a kórház dolgozói számára.
A házakban égő sok kis láng
az erőt, a tenni akarást jelképezi, ami önmagában nem le-

Akik 45 éve gyógyítják a betegeket a kórház dolgozójaként

Fördős Attila polgármester elismeréssel beszélt
a kórház gyógyító tevékenységéről

het eredményes, csak egyesült erővel. Én az egyesült,
közös erőt szeretném most
jelképezni” – hangsúlyozta
Sámoly György, majd lángra
lobbantotta a kórház közösségét szimbolizáló gyertyát

az elhunyt dolgozóik emlékére. Az emlékezés megható percei után vette kezdetét
a tudományos szakmai előadássorozat.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Megszépült és megújult Dunakeszi
Város Szakorvosi Rendelőintézete
Akik régen jártak Dunakeszi Város Szakorvosi Rendelőintézetében s valamely oknál fogva ismét felkeresik, szinte rá sem ismernek az intézmény külsejére. Valósággal megújult a látvány, mintha új épületet húztak volna fel a régi helyére.

R

égi terve valósult meg
a rendelőintézet vezetésének és Dunakeszi
Város Önkormányzatának,
amikor egy sikeres, 150 milliós uniós pályázati forrásból és a hozzáadott városi önrész eredményeként augusztus 14-én elkezdődött a felújítás első szakasza.
– Örömmel számolhatok
be arról, hogy a külső hőszigetelés és a nyílászárók cseréje határidőre, október 31re befejeződött – tájékoztatta lapunkat dr. Pál Miklós, az
intézmény igazgatója. – Nagyon elégedettek vagyunk a
kivitelező STRUKTOR Építőipari és Szolgáltató Kft. vezetésének és dolgozóinak hozzáállásával. Rendkívül ös�szehangolt, szakszerű munkát végeztek, mindig egyeztetni tudtuk, hogy mikor
melyik rendelő ablakait cseréljék, s ezalatt csak egy-két

napig kellett más helyszínen
fogadni orvosainknak a betegeket. Végső soron a munkálatok alatt szinte zavartalan volt a betegellátás.
– A folyamatos munka
eredményeként határidőre elkészültek a feladattal s megtörtént a műszaki átadás-átvétel is. Jelenleg zajlik a 40
éves, elhasználódott palatető cseréje, amely decemberig
tart, de ez már városi önrészből valósul meg.
– A beruházás második
szakasza jövőre folytatódik.
Teljes fűtéscserére, új kazánok beállítására kerül sor.
Ezt a nagyszabású munkát
nyáron végzik majd el. Jelenleg kérdéses, hogy központi klímaberendezés lesz-e, erről a tervezők még nem döntöttek. Egy tény, ez a szakasz
jövő nyár végére befejeződik,
s mindezek eredményeként
megújult külső és gépészeti

belső fogadja majd a hozzánk
érkezőket.
– Szeretnék köszönetet
mondani a kivitelezőknek a
korrekt munkáért, kollégáimnak a türelmes gyógyító
munkáért, s a hozzánk betérőknek pedig a megértésükért, amit egyébként nap
mint nap tapasztaltunk.

Nem utolsó sorban pedig
köszönet illeti a városi Önkormányzatot eltökéltségéért, mert végigviszi és támogatja ezt a régóta várt felújítást, mindannyiunk megelégedésére.
Katona M. István
A szerző felvétele
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A Szociális Munka Napja

Tisztelet a másokért dolgozóknak
A társadalmi megbecsülés jeleként világszerte 1997 óta ünneplik a Szociális Munka Napját, ezzel is elismerve az ágazatban dolgozók felelősségteljes, önzetlen munkáját, speciális tudását, ember szeretetét. A váci
önkormányzat november 9-én ünnepi műsorral és kitüntetések átadásával köszöntötte a szociális, és gyermekvédelem területen dolgozókat, az
idősemberek gondozását, ápolását végzőket.

Egy év után újra egy asztalnál
Tanácskoztak a váci önkormányzat és a helyi egyházak vezetői
November 3-án reggel egy év szünet után újra munkaértekezleten fogadta a
helyi egyházak vezetőit Fördős Attila polgármester, Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán alpolgármesterek, valamint Deákné dr. Szarka Anita jegyző.

A

beszélgetés kezdetén – melyen részt
vett a katolikus, a református, az
evangélikus, a görög katolikus, a baptista és a zsidó hitközség vezetője – a város
polgármestere röviden ismertette a találkozó
aktualitását a sajtó képviselőivel. Fördős Attila elmondta: egy éve nem ültek le beszélgetésre, ezt most pótolni szeretnék. - Ennek a találkozónak a lényege az, hogy közvetlenül valamennyi egyházi felekezetet, azoknak a ve-

zetőit tudjuk tájékoztatni világi döntéseinkről. Egy városban élünk, egy várost építünk,
ugyanazokat az állampolgárokat szólítjuk
meg. A város és a különböző felekezetek sok
vonatkozásban együttműködnek. Nagyon
fontos, hogy folyamatos párbeszéd legyen az
önkormányzat és a különböző egyházi közösségek között, hiszen így lehet igazán összehangolni a sok tekintetben közös feladatokat
- hangsúlyozta a polgármester.

Szvorák Katalin lett
Pest megye díszpolgára
A közgyűlés döntése alapján Szvorák Katalin, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes, előadóművész kapja a kitüntető díjat.

G

yermekéveit az Ipolymenti Pincen töltötte, iskoláit Füleken
végezte. Először a könnyűzenével próbálkozott, majd a
magyar beatzene fogta meg.
Saját bevallása szerint Kovács Kati volt az az előadó,
aki példáján az énekesi pá-

lyát választotta. Az ELTE magyar-könyvtár szakán szerzett diplomát. Első díjat kapott a Röpülj páva versenyen
(1981), a Lajtha emlékversenyen (1988). 1983-tól 2005-ig
magánénekesként dolgozott
a Honvéd Művészegyüttesnél. 1990–92-ben Soros-ösztöndíjas volt. A szentendrei
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanára és 2010–11-ben a
Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem vendégtanára volt,
több nyelven énekel. Három
és fél évtized alatt több mint
háromezerötszáz koncertet
adott, három kontinens 43

országában. 34 tematikus,
önálló lemeze jelent meg. Két
gyermeke van. Pilisszentlászlón él családjával.
A magyar oktatásügy, a hazafias nevelés elkötelezett
híve. Kulturális diplomácia tevékenysége kiemelkedő. Pedagógiai munkássága
révén olyan hagyományokat
és értékeket teremt, amelyek
a magyar népzenei kultúra
megismertetése és terjesztése
szempontjából is jelentősek.
A Pest megye díszpolgára
kitüntető díj átadására december 4-én, a Megyenapon
kerül sor.

A kitüntetettek Mokánszky Zoltán alpolgármester és Fördős Attila polgármester társaságában

A

Madách Imre Művelődési Központ
színháztermében jelenlévő városi vezetők – Fördős Attila polgármester,
Pető Tibor alpolgármester, Deákné dr. Szarka
Anita jegyző – nevében Mokánszky Zoltán
alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket.
Teréz anya gondolatát, miszerint: „Ebben az
életben nem tehetsz nagy dolgokat, csak kis
dolgokat, nagy szeretettel.” – kiegészítve így
folytatta: „Önök nem kisdolgot tesznek nagy
szeretettel, hanem nagyon nagydolgot, nagy
szeretettel!” – mondta elismeréssel a hangjában az alpolgármester, aki szerint különösen
megbecsülendő a szociális munka területén
dolgozók mindennapos helytállása, mert a
társadalom többségéből hiányzik a megértés, a rászorultak iránti együttérzés, a segítő támogatás.
- Mi most azért jöttünk ide, hogy a város vezetése nevében megköszönjük az önök
munkáját, és őszinte nagyrabecsülésünket

Mokánszky Zoltán alpolgármester

fejezzük ki azoknak, akik nap mint nap hitükkel és meggyőződésükkel azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak - legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, hajléktalan - az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető segítséget. A
szociális területen dolgozók nem pirulákat
adnak, hanem testi és lelki segítséget nyújtanak minden rászorulónak és teszik ezt felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal. Fel kell rázni a társadalmat
a közönyből. Szembesíteni, hogy a szociális ellátás a szolidaritás nem csak a szakma
a szakemberek dolga. Közösséget kell vállalni velük. Ezt várjuk az emberektől is. A közösségvállalást a felelősség vállalását. Talán
ez lenne a mai nap legfontosabb üzenete –
mondta Mokánszky Zoltán alpolgármester.
Az ünneplőket ezután dr. Manninger Péter, az önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke köszöntötte, aki úgy
fogalmazott, ez a nap kiváló alkalom arra,

hogy a közvélemény figyelmét azokra irányítsa, akik rászoruló embertársaik segítését választották hivatásuknak. – A november 12-i
világnapon köszönetet mondhatunk, elismerésünket fejezhetjük ki azok előtt, akik vállal-

Dr. Manninger Péter

ják, hogy másokért, mások emberi méltóságáért dolgoznak, és akik az intézményekben, hivatalokban, utcákon, tereken, melegedőkben,
idősek, betegek otthonaiban folyamatos szolgálatot teljesítenek – mondta az orvos-politikus, aki szerint mindezek szép, megbecsülendő gondolatok, ám sajnos a napi gyakorlat más. - Nem kívánok ünneprontónak tűnni, de a szociális szféra dolgozói még mindig periférián vannak. A szociális szakmák
nem tartoznak a legelismertebbek közé, pedig fontosak. Fontosak, főleg azoknak az embereknek, akikkel foglalkoznak. Mivel azonban ügyfélkörük általában az elesettek, a társadalom peremére szorultak közül kerül ki, a
velük foglalkozók presztízse sincs igazán elismerve – jelentette ki dr. Manninger Péter,
aki szerint sajnos ez a megállapítás a szociális
munkások mellett igaz a bölcsődei, és egyéb,
szociális szférában dolgozó pályatársaikra is.
Dr. Manninger Péter ünnepi beszéde végén Goethe gondolatát idézte: „Aki letöröl
egy könnyet, aki látta mások mosolyát, aki
hozzájárul ahhoz, hogy egyszer majd szerte
a földön boldogság lesz embernek lenni, az
már nem élt hiába.”
A nagy sikerű kulturális műsor után a
Vác Város Szociális Munkáért díjak átadására került sor, melyet idén Dornai Istvánné bölcsődei kisgyermek nevelő, Jéger Istvánné, a Váci Egyházi Hatóság munkatársa
és Mohácsiné Dim Rita, a polgármesteri hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztályának vezetője kapta. Számosan vehettek át
elismerő oklevelet.
Vetési Imre
Fotó: Cseledy András
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Dióssi Csaba polgármester:
„DUNAKESZI EGY ÁTLAG FELETTI VÁROS”
Dióssi Csaba polgármester a jelenlegi öt éves önkormányzati ciklus első esztendejét értékelte laptársunknak, a Dunakeszi Polgár városi magazinnak,
aki szerencsés dolognak tartja, hogy a 2014-es választás nem törte meg a munkát, folyamatosan tudnak dolgozni, mivel a korábbi négy évhez képes
alig változott a képviselő-testület összetétele.

A

város polgármestere szerint ennek köszönhetően az új időszak munkája nem a tervezgetéssel kezdődött, hanem
a korábbi elképzelések kivitelezésén munkálkodhattak. Városépítő– és fejlesztő
munka szempontjából rendkívül kedvezőnek nevezte,
hogy az önkormányzat mandátuma a korábbiaktól eltérően, ezúttal öt évre, a 2014től 2019-ig terjedő időszakra terjed ki. A fél évtizedes
ciklusban öt fő fejlesztési területet határozott meg a város vezetése: a közlekedés, az
egészségügy, a közbiztonság,
a sport és a kultúra.
Mint ismeretes, egy a ciklus elején elfogadott program
alapján dolgozunk, amit a lakosság elé is tártunk – hangsúlyozta Dióssi Csaba, aki
ezt követően a konkrét elképzelések felsorolására tért
át. A helyi közlekedés minőségi feltételrendszerének javítása érdekében megkezdődött az útfelújítási program,
melynek keretében eddig a
város déli vállalkozási övezetében lévő ipari parkhoz
vezető Pallag utca felújítására került sor. Még idén négy
újabb, a Klapka utcához vezető útszakasz felújítását is
elvégzik. Ugyancsak ide kapcsolódik, hogy megkezdődött az új és modern buszvárók kialakítása – először

Dióssi Csaba polgármester:
Az összefogásban rejlik a város sikere

– a Fő út mentén, melyek az
utazóközönség kulturált kiszolgálása mellett javítják a
város arculatát is.
A polgármester nagy hangsúllyal beszélt a – várhatóan
február elején – életbe lépő új
helyi autóbusz menetrendről.
A város döntésének, a korábbi években is együttműködő
Auchannak és az újonnan belépő Tesco-nak köszönhetően - egy újabb autóbusz forgalomba állításával – 60 százalékkal növekszik a járatok
által megtett távolság, újabb
lakókörzeteket vonnak be az
ingyenes helyi autóbusz közlekedés rendszerébe.
Az egészségügy helyzetéről szólva Dióssi Csaba elmondta, hogy minden intézményt felújítanak a ciklus végére. Emellett minden

olyan orvosi műszer beszerzéséről is gondoskodnak,
melynek eredményeként az
ország legjobban felszerelt
rendelői közé kerülhetnek.
E program keretében tavaly
megújult a Casalgrande téri
orvosi rendelő, idén pedig a
Fóti úti rendelőket újítják fel.
S mint az közismert – egy sikeres állami pályázatnak köszönhetően – a nyertes kivitelező ezekben a napokban fejezte be a Szakorvosi
Rendelőintézet külső felújítását. A pályázati forrás az
összes nyílászáró cseréjét és
a külső hőszigetelést finanszírozza, a város pedig saját erőből a tetőtér beépítését és a tető héjazatának cseréjét végzi el. (A témáról külön cikkben írunk. A szerk.)
Az önkormányzat arra tö-

rekszik, hogy az ellátásra
szoruló betegek várakozási ideje csökkenjen, s mindenkit minél hamarabb el
tudjanak látni. Azonban az,
hogy mennyi beavatkozást
tudnak biztosítani, az az államtól függ. Tekintettel arra,
hogy mind az épület, mind
a szakmai kollektíva alkalmas a beavatkozások számának növelésére, ezért az önkormányzat igyekszik elérni
az egészségügyi államtitkárságnál, hogy az SZTK úgynevezett teljesítmény volumen korlátot (tvk) bővítsék.
Az Önkormányzat tisztában van vele, hogy szükséges lenne a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőben a várakozási idő csökkentésére, ezért
már többször kérvényeztük a
bővítés lehetőségét – hangsúlyozta Dióssi Csaba. Szintén az egészségügy háza tájához tartozó hír, hogy a városi rendelőkben dolgozó
fogorvosok hamarosan új fogászati széket kapnak, ezek
beszerzése már folyamatban
van. A jelenlegi önkormányzati ciklusban megvalósítandó célkitűzés még, hogy korszerű beteghívó és irányító
rendszerrel lássanak el minden orvosi rendelőt.
Közbiztonság területén is
sok előrelépés történt az elmúlt időszakban a polgármester értékelése szerint. A
lakosság személyi- és vagyon-

biztonsága, a rendőrség felderítő tevékenységének elősegítése érdekében megkezdődött a 104 kamerával működő térfigyelő rendszer kiépítése. A program keretében
már 30 kamerát üzembe helyeztek. Az idei évben látványos felújítás keretében a
rendőrség épületének külseje
teljesen megújult, de belső átalakításra is szükség lesz, melyet az önkormányzat jövőre 30 millió forinttal támogat. A rendőrkapitánysággal
szoros kapcsolatot ápolnak,
rendszeresek a konzultációk,
s az önkormányzat támogatására számíthatnak minden
olyan ügyben, amelyet nem
tudnak központilag megoldani. Jó példa erre a Fóti úti
Tesco-ban megnyitott új körzeti megbízotti iroda, és a néhány hete átadott új személygépkocsi, mellyel az önkormányzat a városi rendőrség
munkáját igyekszik segíteni.
Dunakeszi az ésszerű és
szigorú gazdálkodásnak köszönhetően biztos pénzügyi
alapokon áll, elképzeléseinkhez vagy megvannak a források, vagy látjuk, miből fogjuk
megvalósítani azokat – emelte ki Dióssi Csaba.
Dunakeszi lakosságszámának dinamikus növekedése is komoly feladatok elé állítja a város önkormányzatát.
Évről évre új osztályokat kell
indítani, hiszen amíg isko-

lánként két nyolcadikos osztályt búcsúztatnak, addig 3-5
első osztály indítására van
szükség. Tavaly a Bárdos iskola alsó tagozata kapott egy
új épületet, idén a Fazekas iskola bővült egy új, hat tantermes szárnnyal, s a jövőre vonatkozó nagy terv a 24 osztályos új iskola építése. A tervezés már folyamatban van a
tankerülettel együttműködve, a forrást a kormány biztosítja, s 2017 szeptemberében a
remények szerint megkezdődik az oktatás az alagi városrészben épülő iskolában.
Az önkormányzat kiemelt
figyelmet fordít a rendszeres iskolai testnevelés támogatására, ingyenes, változatos sportprogramokkal segíti
az oktatási intézmények alsó
tagozatos diákjait. Az úszás,
a tenisz és a cselgáncsoktatás után október elejétól az
óvodások számára a díjmentes korcsolyaoktatás feltételeit biztosítja.
Az interjúban a város első
embere nem csupán az eddig megvalósult fejlesztésekről, az elmúlt egy esztendőben végzett munkáról, hanem a következő négy esztendő terveiről is beszélt, melyeket megismerhetnek a www.
dunakanyarregio.hu-n megtekinthető Dunakeszi Polgár
városi magazinban.
Vetési Imre

Átadták Sződliget új kialakítású
gyermekorvosi rendelőjét

Szeretettel meghívjuk Önt és Családját
a dunakeszi-gyártelepi

Sződligeten korábban közös épületben rendelt két háziorvos, egy gyermekorvos, illetve egy fogorvos. A járóbeteg-rendelés alkalmával megoldatlan volt a fertőző betegségben szenvedő személyek
elkülönítése. A problémák megoldására és a betegek érdekében átalakításra került a volt orvosi
szolgálati lakás.

vasárnap 16 órakor kezdődő
jótékonysági

E

bben évek óta nem lakott senki, állaga pedig romlott. A munka
eredményeképpen egy minden igényt kielégítő gyermekorvosi rendelő készült el. Az
átalakítást a nagyközség saját
forrásból, több mint 17 millió
forintból oldotta meg.
További gondot jelentett
eddig, hogy megoldatlan volt
a megfelelő parkolás az érkező betegek számára. Ezért
a telken belül egy parkoló is
kialakításra került. A projekt kivitelezője egy helyi cég,
a Lafkó Építóipari Kft. volt,
amelyet beszerzési pályázat
útján bízott meg az önkormányzat. Az átalakítás idén
májusban kezdődött és október végén fejeződött be.
Az új gyermekorvosi rendelő átadására november 5-én

került sor - számolt be az eseményről a www.dunakanyar.
hu. Avató beszédében Juhász
Béla polgármester mondott
köszönetet a tervezőnek, Bátori Melindának, a beruházás koordinátorának, Rutkay
Évának, az önkormányzat részéről közreműködő műszaki vezetőnek, Oláh Jánosnak,
valamint a kivitelező cégnek.
A polgármester végül kérte a
sződligetieket, hogy legyenek
büszkék a saját erőből, saját
szakembergárdával létrehozott fejlesztésre.
Miután Rutkay Éva műszaki munkatárs ismertette a jelenlévőkkel a projekt létrejöttének fázisait, illetve az épület
paramétereit, Juhász Bélával
együtt közreműködött abban, hogy a szintén sződligeti
hét és fél éves Farkas Boldi-

Meghívó
Jézus Szíve templomban

ADVENTI ZENEI ÁHITATRA
és

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA.
Szádoczky Károly kanonok, plébános
Dunakeszi Város Önkormányzata
Farkas Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola hangszeresei
Musica Equinoctis Kamarakórus
Dr. Gyombolainé Kindler Edit
Szent Mihály templom kórusa
Szabó Gábor
Harmonia Sacra kórus
Szakáll Lászlóné
Somogyi Sándorné

A belépés díjtalan!

zsár nagy taps közepette a
szalag átvágásával felavassa a

beteg gyermektársai számára
épített orvosi rendelőt.

Előre is köszönjük a támogatását, mely összeggel
a templom felújításához járul hozzá.
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Csodálatosan
zengett a dómban
a Bogányi-zongora
"Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál", "Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár" - Liszt Ferenc: Két legenda című szerzeményének témái ezek a
misztikus történetek, melyeknek érzésvilágát varázslatos intenzitással tolmácsolta november 8-án a váci székesegyházban a csapatával megalkotott
csodazongora megszólaltatásával Bogányi Gergely zongoraművész.

Bogányi Gergely és csapata által megalkotott csodazongora

A

milánói expó keretében hónapokig tartó "vendégszereplés" után hazatért a csodahangszerként
emlegetett Bogányi-zongora,
s november 8-án délután
- nagyszabású jótékonysági koncert keretében - szülővárosában, a váci székesegyházban is bemutatta a közönségnek a névadó zongoraművész, Bogányi Gergely.
- Óriási feladatnak, sőt inkább küldetésnek tekintem a
hangszer megalkotását és további fejlesztését. A zongora általánosan értelmezve az
európai keresztény kultúra

ikonikus tárgya, és kis alkotócsapatunkkal arra vállalkoztunk, hogy közreműködjünk az újjászületésében. Bízom benne, hogy ezzel az új,
korszerű instrumentummal
a magunk módján hozzájárulhatunk Magyarország elismertségének növeléséhez,
no és persze Vác hírnevének
öregbítésében is - mondta a
koncert kapcsán a zongoráról
Bogányi Gergely.
A jótékony célú koncert fővédnöke, Beer Miklós megyés
püspök az eseményen köszöntőjében kiemelte: a máris
csodazongoraként emlegetett
hangszer Milánóban nagy-

Egy elemzés tanulságai
Hülyeség lenne a sisakviselés? Ezt talán „merészség” volna kijelenteni, mindenesetre egy
baleseti kutatásból érdekes következtetéseket
vontak le a végén.

A

Magyar Kerékpáros
Klub
oldalán jelent meg
egy külföldi kutatás összefoglalója.
Eszerint egy holland kutató, Theo
Zeegers vizsgálatai alapján a kerékpáros sisak viselése
Berlin, sisakban. Nem árt, ha van
(fotó: Daily Mail)
miatt egyáltalán nem
lett kevesebb a fejsérüléses balesetekből – azok a többi sérüléshez hasonlóan maguktól csökkentek – írja az iho.hu. Zeegres szerint ez azt jelenti, hogy a balesetek száma a biztonságosabb infrastruktúrának, az alkoholfogyasztás szabályozásának, illetve a biztonságosabb járműveknek köszönhető. A vizsgált időszakban
ugyanis a kerékpárosok között a kar- és lábsérülések aránya
ugyanúgy változott, mint a fejsérüléseké.
Akkor most dobja el mindenki a sisakot, hiszen semmi értelme? Ezt azért túlzás lenne állítani, sőt biztos, hogy vannak
olyan helyzetek, amelyekben életet menthet egy valóban jó sisak. A kutatás inkább azt sugallja, „átlagos, normális, városi”
körülmények között „nem tragédia”, ha nincs rajtunk.

szerűen hirdette a magyar
kreativitást, s egyúttal igazán
megtisztelő eseményként értékelte a zongora helyi bemutatkozását.
- Egyre inkább érezzük,
milyen nagy szükség van a
világban, Európában a békességet sugalló tiszta hangra,
átvitt értelemben pedig ez a
csodálatos hangszer nagyszerűen érzékelteti a lélek tisztaságát - fogalmazott Beer
Miklós.
A koncerten a bevezetőben
említett két Liszt-szerzemény
mellett Bogányi Gergely - a
Váci Szimfonikus Zenekarral
(karnagy: Farkas Pál) együtt
- Grieg: a-moll zongoraversenyét is előadta, a székesegyházat zsúfolásig megtöltő
közönség pedig szűnni nem
akaró tapssal jutalmazta az
egyedülálló produkciókat.
Az eseményen az érdeklődők
megtekinthették Garay Nagy
Norbert festőművész Lisztművek ihlette új, Consolation
című festményét is.
A jótékony céllal szervezett, bízvást világrangúnak
nevezhető koncert bevétele a
nemrégiben teljesen felújított
kisváci Regőczi-kápolna javát
szolgálja.
Ribáry Zoltán

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, hagyatékot és könyveket, stb.
Tel.: 06/20-465-1961, 06/70-942-0806, 06/1-293-1759

Nyilvános vita a nyilvánosságért
Kisebb politikai adok-kapott alakult ki amiatt, hogy az ESTV a váci önkormányzat képviselő-testületi üléseiről szeptember elejétől egy szerkesztett, a grémium legfontosabb döntéseiről 15 perces összefoglalóban számolt be fő műsoridőben. A politikai ellenzék – MSZP, Jobbik, SZAVAD Egyesület - sajtótájékoztatókon tiltakozott az új koncepció
ellen, követelte, hogy a több órás testületi üléseken készített felvételt továbbra is vágatlan formában adja le a televízió. A város vezetői szerint a nézők többet tudhatnak meg a lakosságot érintő lényeges kérdésekről a testületi ülések szerkesztett összefoglalójából, mintha végignéznék a többórás vágatlan felvételt. Ennek ellenére támogatják,
hogy az ES Televízió továbbra vetítse le a teljes ülés anyagát is.

F

ördős Attila polgármester és Pető Tibor alpolgármester november 3-án
sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy továbbra is támogatják a
4-6 órás terjedelmű ülések vágatlan formában történő műsorra tűzését, bár szerintük
azok végignézésére kevesebben
vállalkoznak. A politikusok tapasztalata szerint egyes képviselők gyakran használják fel
a televízió nyilvánosságát személyeskedő típusú szereplésre, megszólalásiakban jóval nagyobb hangsúlyt kap a pártpolitikai érdek, mint a szakmai
vélemény. Azonban - mint elhangzott – szeretnék még a látszatát is elkerülni annak, hogy
bármilyen formában korlátoznák a sajtószabadságot, ezért a

vágatlan felvétel
leadását is javasolják a 15 perces
szerkesztett ös�szefoglaló mellett, aminek köszönhetően bővült a helyi tájékoztatás kínálata és szakmai minősége.
- Egy olyan nemtelen támadás indult el, amely arról szól,
hogy a városvezetésnek a testületi ülésekkel kapcsolatban
bármiféle takargatni valója
van, akár stílusban, akár gondolkodásmódban, akár szakmaiságban, akár erkölcsiségben és valami ilyesmit szeretnénk elleplezni. Nos, azt kell,
hogy mondjam, ahogy jelen
pillanatban Vác város ellenzéke viselkedik, az inkább nag�-

gyá teszi a városvezetést, mint lehúzná.
Úgyhogy minden további nélkül szerintem semmi akadálya annak, hogy lássa a lakosság, hogy ki
milyen stílusban, milyen módon tárgyal a képviselő- testületi ülésnek különböző előterjesztései kapcsán – jelentette ki
Fördős Attila polgármester.
Pető Tibor alpolgármester
így kommentálta az ellenzéki megnyilvánulásokat: „Megszokhattuk, hogy az ellenzék
nagy szavakkal és nagy vádakkal illet minket. Ilyen szokott
lenni a törvénytelenség, jogszerűtlenség, az ügy kapcsán
pedig a sajtószabadság lábbal
tiprása. Most is bizonyítjuk,

hogy amennyiben erre igény
van, akkor természetesen lesz
lehetőség a közvetítés teljes
terjedelmében végignézni. A
szakmaiság viszont azt indokolja, hogy ezek a 15 perces
összefoglalók továbbra is működjenek, és a fontos döntésekről az emberek értesüljenek.
Egy későbbi időpontban pedig,
aki szeretné, az megnézheti az
ellenzéki képviselők szerepvágyának beteljesülését.”
Fördős Attila és Pető Tibor is elmondta: más települések példáit szerették volna ezzel követni, ahol ez a megoldás jól működik és ahol rövidebbek lettek az ülések, mert
nem akarnak annyit szerepelni a képviselők.
Vetési Imre
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A Gödön élő Vitray Tamás

nem mindennapi díjat vehetett át
A MÚOSZ október közepén megtartott fórumán Kadarkai Endre, az Echo
TV portréműsorának vezetője beszélgetett Vitray Tamással, abból az apropóból, hogy néhány napja a Transzplantációs Alapítvány Szent Kozma
és Damján Díját vehette át. Az elismerést, amit először kapott nem orvos,
egy korábbi műsoráért ítélték Vitray Tamásnak.

T

eltház fogadta a Sajtóház nagytermében a nyolcvankét éves Vitray Tamást,
aki korát meghazudtoló frissességgel
és a közönséget lenyűgöző energiával mesélt
nem mindennapi életéről és a magyar televíziózás első évtizedeiről - olvashattuk a MÚOSZ hírportálján.
A mai napig aktív sportkommentátor, vetélkedő-vezető, riporter, aki meghatározó alakja a magyar média elmúlt fél évszázadának,
egy harmincnyolc évvel ezelőtt készített riportban három interjúalannyal beszélgetett
a vesetranszplantációval kapcsolatos tapasztalataikról.
Hármójuk közül ketten akkor már új vesével éltek, a harmadik, egy fiatal lány, még a
beavatkozás előtt állt.
Elsőként vitte a nyilvánosság elé a transzplantáció témáját, foglalkozott a kapcsolódó
morális kérdésekkel, tévhitekkel, félelmekkel
és ezzel - mint az a riporter szavaiból kiderült
- nem csak a közvéleményt kavarta fel, hanem
a hivatalos egészségügyi körökben is indulatokat váltott ki.
A Sajtóház közönsége a ma is aktuális és
igen megindító riport több részletét is megtekinthette.
Vitray Tamás elmondása szerint egy jó interjút nem az előre megírt kérdések irányítanak, hanem maga a beszélgetés, a kérdező reakciói az elhangzottakra. "Nem a szirup szá-

mít, csak el kell mondani a lényeget" - mondta Vitray arra a kérdésre, hogy mennyire érzékenyül el, amikor egy ilyen műsort készít
- "Csak egyfajta érzékenység fontos, amivel
azt érzed, mivel lehet hatni a nézőre."
A médiában történt változásokat úgy foglalta össze, hogy akkoriban a riporter a saját
megérzéseire hagyatkozott, ma sokkal inkább
meg vannak tervezve a műsorok, a kérdező
fülében ott a füles a súgáshoz. "Mi inkább családtagok akartunk lenni, nem celebek" - tette hozzá.
Kadarkai kérdésére válaszolva Vitray elmondta: egy véletlen folytán, 1958-ban, angoltudásának köszönhetően került a televízióhoz. "Szerencsés vagyok, hogy az előttem
lévő alternatívák közül sikerült a jobbikat választanom" - fogalmazott.

SZENTENDRE KÁRPÁTALJÁÉRT!
SEGÍTSÜK A BEREGSZÁSZIAKAT!
Magyarország kormánya felhívással fordult sok városhoz és kulturális
szervezethez, hogy vállaljanak felelősséget egy-egy kárpátaljai magyar
közösség sorsáért, nyújtsanak segítséget a humanitárius katasztrófa elkerüléséhez. Szentendre városa és Ivancsics Ilona és Színtársai is bekapcsolódott a programba.
- Ezúton szeretnénk Önöket
invitálni a Társulat szervezésében bemutatásra kerülő
három Jótékonysági Színházi
Előadásra – írja szerkesztőségünknek eljuttatott levelében
Ivancsics Ilona színművész, a
Társulat vezetője.
Szép Ernő: LILA ÁKÁC
szerelmes, zenés história 2
részben, a Beregszászi Illyés
Gyula Színház előadásában,
melynek helyszínei, Budapesti Duna Palota, 2015. november 15. (vasárnap), 19.00 óra
Szentendrei PMK színházterme, 2015. november
27. (péntek), 19.00 valamint
2015. november 28. (szombat), 18.00 óra.
„Ezzel a jótékonysági színházi előadássorozattal szeretnénk felhívni a figyelmet
a magyar-lakta Beregszászra,
ahol a város 24 ezer lakosából
12 ezer magyar ajkú. Az előadások teljes bevételéből a Beregszászi Illyés Gyula Színházat fogjuk támogatni, akik fáradhatatlan elhivatottsággal
dolgoznak a magyar kultúra,
identitás, és a tradíciók megőrzéséért. A mostoha állapotok ellenére itthon és egész
Európa szerte a magyar színházkultúra értékeit ápolják.
Tisztelettel kérjük Önöket,
hogy ezen nemes célú elő-

Európai uniós
támogatással
megújult Vác
közvilágítása
Vác Város Önkormányzata
megvalósította azt a fejlesztési projektet, amelynek során lezajlott a település közvilágításának energiatakarékos átalakítása.

4 450 000

Ft-tól

XVII. évfolyam 23. szám

adásokat népszerűsítsék ismerőseik, családjuk körében,
és minél többeket biztassanak arra, hogy jöjjenek el, vegyenek jegyet és ezzel támogassák a Kárpátalján élő magyarságot, a Beregszászi Il�lyés Gyula Színházat” – olvasható a felhívásban.
Jegyek elővételben kaphatók többek között:
JEGY.HU - budapesti előadás:
JEGY.HU - szentendrei előadás:
Szentendrei Tourinform –
26-316-965
Szentendrei PMK 26-310-222
Szentendrei V8 26-300-207
Budapesti Broadway Jegyirodák

(XIII., Hollán Ernő u. 10.
- II., Gábor Áron u. 74-78. VII., Károly krt. 21.)
Budapesti Duna Palota 1-235-5500
Sallay Istvánnál - email:
sallay.istvan@t-online.hu /
tel: +36-30-910-2627
A szentendrei városházán,
Kóbor Editnél, email: protokoll@szentendre.hu / tel:
+36-20-318-9358.
„Közreműködésüket előre
is köszönjük, remélve, hogy
a Pest megyei és civil összefogás eredménye igazi kézzelfogható támogatás lesz a beregszásziaknak és egy páratlan színházélmény Önöknek,
a nézőknek” – írja felhívásában Invancsics Ilona színművész.

ÉV VÉGÉN KÖSZÖNTSE PARTNEREIT
LAPJAINKON KERESZTÜL IS!
Ezen felületek árai megegyeznek a hirdetési
felületek tarifáival, melyekről, valamint
a megjelenési időpontokról tájékozódhat
a www.dunakanyarregio.hu
internetes portálon.
Tel.: +36 30 342 80 32

Az Új Széchenyi Terv keretében az 584 millió forint összköltségű EU-s projektben
3.736 régi lámpatest volt érintett. Az új LED technológia
bevezetésének köszönhetően
a jövőben Vácon a közterületeket jelentősen nagyobb fényerővel világítják meg, kisebb
villanyszámla mellett.
A KEOP-5.5.0/A/12-2013- 0202
azonosító számú, 85 %-os támogatási intenzitású EU-s
projekt keretében befejeződött
Vác teljes közvilágítási hálózatának korszerűsítése. Vác Város Önkormányzata 2015. február 25-én kötött szerződést
bruttó 535 millió Ft értékben,
amely alapján elkezdődhetett
a tervezési, majd a kivitelezési szakasz. A 88 millió forintos önkormányzati önrésszel
teljesülő projekt során megvalósuló fényforrás-cserével
és korszerűsítéssel, valamint a
LED-es technológia alkalmazásával az Önkormányzat a
jövőben a közvilágításra szánt
költségek jelentős részét tudja
megtakarítani.
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Hitet és melegséget sugárzó szobrok
A 45. Dunakeszi őszi Művészeti Napok egyik nyitórendezvényeként nyílt kiállítás Petrás Mária, Kossuth- és Príma Primissima díjas keramikusművész, népdalénekes és lánya, Petrás Alina keramikus
alkotásaiból a VOKE József Attila Művelődési Központban, november 6-án.

A

Petrás Alina, Döbrentei Kornél, Petrás Mária, Harangozó Katalin, Csoma Attila

művészeket, ill. a
vendégeket elsőként
Harangozó Katalin,
a tárlat rendezője és Csoma
Attila, a művelődési központ
igazgatója köszöntötte. Csoma Attila örömét fejezte ki,
hogy a művésznő néhány hét
leforgása alatt második alkalommal lép fel Dunakeszin,
ahol népdalénekesként már
évek óta visszatérő vendégnek számít. Legutóbb, a Jézus Szíve templomban megrendezett jótékonysági hangversenyen láthatta, hallhatta
a közönség. Kerámiáit ellenben most, első alkalommal
hozta el Dunakeszire. Ezért
külön öröm, hogy e nagy-

szabású, Advent lelkiségére is előkészítő tárlat – hangsúlyozta - méltó keretben jelenhet meg, mint a város jelentős, közel félévszázados
múltra visszatekintő rendezvénysorozatának egyik kiemelt programja. A köszöntő
keretében röviden ismertette a november 6-29-ig tartó,
nyolc helyszínen zajló fesztivál programját is, melyen a
képzőművészet mellett szinte valamennyi művészeti ág
képviselteti magát.
Csoma Attila végezetül
a művésznő munkásságának legújabb elismeréséhez,
a november 14-én átadásra
kerülő Márton Áron emlék-

éremhez gratulált a közösség
nevében.
A kiállítást Csoma Attila köszöntője és Petrás
Mária, ill. Alina népdalai után, a művésznő férje, Döbrentei Kornél József
Atilla-díjas költő nyitotta
meg. Döbrentei Kornél e családi kiállítás kapcsán mindenekelőtt a nemzeti összetartozásról beszélt és azokról a
közös szellemi gyökerekről,
melyeket e kerámiák megtestesítenek. E művek ereje – emelte ki a költő – művészi szépségükön túl, ebben
a közösséget összetartó erőben és a továbbörökítés, a
folytonosság fenntartásának

IRODALMI SZALON

2015. november 26-án, csütörtökön 18.30 órától a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban (Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.).
A könyvtár Irodalmi Szalonjának novemberi vendége: Egressy Zoltán író, költő,
műfordító lesz. Házigazda: Tarján Tamás irodalomtörténész.
dukcióját 2014-ben DVD-n
is kiadták.
Számos darabja került
színpadra külföldön, például Angliában, Lengyelországban, Szlovákiában,
Csehországban, Ausztriában, Romániában. Összes
eddigi színházi bemutatóinak száma száz fölött van.

E

gressy Zoltán az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett.
1986-tól az ELTE ÁITFK
magyar-történelem szakos
hallgatója volt, ahol 1990ben diplomázott. 1998-ban
mutatta be a budapesti Katona József Színház, az azóta is nagy sikerrel játszott,
Portugál című darabját. A
darabot tizenhat teátrum
mutatta be a magyar nyelvterületen. A bemutató után
egy évvel elkészült a filmváltozat is, többségében az
ősbemutató alkotóival. A
Katona József Színház pro-

Megjelent művei:
Csókkor (1991, versek)
Drámák (Neoprológus Kiadó, 2000, drámák)
Portugál (Ant-Ko Kiadó,
2005, drámák)

hitében rejlik. Éppen ezért,
jelképes értékűnek nevezte,
hogy Petrás Mária – akinek
egész munkássága a csángó
kultúra fennmaradását szolgálja – lányának, Alinának
közvetlenül is átadta művészetét, a kerámia megmunkálásának ősi mesterségét.
Alina az ő nyomdokain továbbhaladva alakította ki az
évek során egyedi formavilágát és alkotói eszköztárát.
Petrás Mária és Alina kerámiáikban és népdalaikban – más-más eszközökkel ugyan – de ugyanazt a
szellemiséget közvetítik: a
csángó földek imáit, a szülőföld szeretetét és az elkötelezettséget. Hitet és melegséget sugárzó, tűzzománccal
kombinált kerámia szobraik tárgyukat a magyarság ősi
múltjából, mítoszaiból és a
keresztény kultúrkörből merítik. Egységbe forrasztva a
múltat, a jelent és azt az alapzatot, melyen - üzenetük szerint – a jövő megteremthető.
A mostani kiállításon mindenekelőtt biblikus témájú
kerámiákat láthatunk tőlük.
A tárlat november 27-ig tekinthető meg.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Mangol Tamás

Apróhirdetés
• Szőnyegtisztítás! Több darabból is,
összesen 15m2 felett 1000 FT/ m2.
15 m2 alatt 1300 FT/m2. Háztól házig.
Tel.: 06-30-296-1771
• Sződligeten mangalica és hús disznók, hízók, akár félbevágva is eladók.
Tel.: 06-30-9513-193

Most érsz mellé (Kalligram,
2009, novellák)
Szaggatott vonal (Kalligram,
2011, regény)
Kék, kék, kék (Kalligram,
2012, drámák)
Majd
kiszellőztetsz
(Kalligram, 2013, novellák)
Százezer eperfa (Európa,
2014, regény)
Lila csík, fehér csík (Európa,
2015, regény)

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

Díjai:
1999, Szép Ernő-díj
2009, József Attila-díj
2012, Jubileumi Prima
Primissima díj

Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

Vácon,
a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket!

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

Közéleti újság

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com

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
Vácon:
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!
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A FUTSAL IKONIKUS
EGYÉNISÉGE DUNAKESZIN

A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub felkérésére az a Kozma Mihály tartott nagy sikerű szakmai előadást a futsal elméleti és gyakorlati tudnivalóiról, aki pályaedzőként és vezetőedzőként több mint egy évtizedig dolgozott a magyar futsal válogatottnál. A honi futsal
ikonikus egyénisége a Cső-Montage BFC-vel háromszor, a Győrrel egyszer nyert magyar
bajnokságot. Számtalan Magyar- és Szuper Kupa győzelemmel büszkélkedhet, de sikerlistáján szerepel román bajnoki cím Székelyudvarhely együttesével.

K

asza János, a Kinizsi szakmai menedzsere – aki évtizedekig dolgozott az MLSZben – bevezetőjében fontosnak tartotta kiemelni, hogy az utánpótlás-nevelésre koncentráló klub a játékosok és az edzők felkészítése érdekében a hazai edzők egyik legelismertebb
kiválóságát kérte fel.
Kozma Mihály már az előadása kezdetén leszögezte, hogy hazánkban sok sportág közül választhatnak a fiatalok – bár nagyon nehéz őket
elcsábítani a virtuális világból -, ám mégis tízből nyolc focizni szeretne. A tévhittel ellentétben rengeteg a tehetség hazánkban is, de sajnos
99,9 százalékukból nem lesz futballista, aminek számos oka van. A magyar labdarúgás főproblémája, hogy csak 10 éves korban kezdődik a képzés, holott már 6 éves korban el kellene
kezdeni, mivel a gyerekek idegrendszere, mozgástanulási képessége 6-12 éves korukban fejlődik ki. Kozma Mihály szakmai megállapításait egykori világsztárokról kiskorukban készített
videofelvételekkel bizonyította. Lenyűgöző volt
látni, ahogy pl. a brazil fenomén, Ronaldo már
hét éves gyerekként milyen csodálatos technikai megoldásokat mutatott be a futsal mérkőzéseken. A futball zseni, Pelé is fontosnak tekinti
a futsalozást, de az is közismert, hogy Brazíliában és Portugáliában mindenki futsalozik. Erre
mondta Kozma Mihály: „A futballt az angolok
találták ki, a brazilok csinálják.” Majd hozzátette: „A futsal nem konkurenciája, hanem szövetségese a labdarúgásnak”, amit az is igazol, hogy
a labdarúgás őshazájában, Angliában is bevezették a futsal képzését.
Örvendetes, hogy hazánkban több NBI-es
klubnak – mint pl. az FTC, az ETO, Haladás,
Vasas, Újpest – van futsal csapata is. Az NBI-es
és az NBII-es bajnokság után beindul a harmadik vonal is, ahol a költségek 90 %-át átvállalja az MLSZ. A futsal népszerűségét jól mutatja,

Kozma Mihály
hogy Európában ötszázezer játékos futsalozik, a
mérkőzések 52 %-át élőben közvetítik a TV társaságok. Magyarországon 14 ezren hódolnak a
futsalnak, amely Kozma Mihály szerint rendkívül dinamikus játék, gyors döntést és jó technikai megoldást igényel, szabályai révén felelősségre és sportszerűségre nevel. „Közösséget
épít” – húzta alá a szakember, aki örömét fejezte ki, hogy ma már hazánkban közel kilencszáz
férfi csapat van. A honi futsal képzés kiválósága visszatérően hangsúlyozta az utánpótlás-nevelés jelentőségét, amely szerinte jó irányba indult el. Jó példaként emelte ki a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klubot, amely tudatosan építkezik.
A magyar futsal válogatott sikerei – melybe
több játékos az utánpótlásból került be – vonzza a fiatalokat, ám azt is hozzátette a válogatott
egykori vezetőedzője, hogy a sikerért sokat kell
tenni, de mindenki előtt nyitva a kapu. Mint fogalmazott: „Az ormokra nem meghívják az embert, oda fel kell kapaszkodni.”
A nagy érdeklődéssel kísért előadását Kozma
Mihály azzal zárta: „A futball vagy a futsal közül bármelyiket is választja a gyerek, az a lényeg,
hogy örömét lelje a játékban.”
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakeszi lovas klub
az országos lista élén
Sikeres versenyszezont tudhat maga mögött a dunakeszi Xenophon Lovas
Klub utánpótlás csapata, valamint a háromszoros Magyar Bajnok, Világ
Kupa forduló győztes Dallos Zsófia.

H

osszabb kihagyás után sikeresen zárta
az évet a díjlovagló válogatott tagja Dallos Zsófia (képünkön), aki a fóti Magyar
Lovasterápia Szövetség Díjlovas versenyén Szeptember 25-27. között öt 1. és egy 2. helyezésével a
verseny legeredményesebb lovasa lett.
A szlovákiai Pezinokban a 4 ország (Ausztria,
Csehország, Szlovákia és Magyarország) Donau
Bohemia Trophy versenysorozatának döntőjén
október 2-4. között a Közép osztályban Lohengrin nevű lovával második helyen végzett, a Nehéz osztályban Central Casino Cantor nevű lovával pedig egy 1. és két 2. helyezést ért el.
A Pátyon október 24-25. között megrendezett U25 bajnokságban is nagy sikerrel szerepeltek a Klub versenyzői: Az U25 csapatbajnokságban aranyérmet szerzett a Bodnár Robin Kadosa, Gálfi Antónia és Kornis Krisztina összeállítású csapat.
Az U25 egyéni bajnokságban aranyérmes
Kornis Krisztina Makro nevű lovával, ezüstérmes László Viktória Dalia nevű lovával.
Az U21 egyéni bajnokságban aranyérmes
Gálfi Antónia Haevens Dark Lady nevű lovával,
ezüstérmes Bodnár Robin Kadosa His Royality
nevű lovával
Az összesített országos rangsort magasan vezeti a Xenophon Lovas Klub.
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Dobogó közelben zárt a Pandas U17
A Vác Pandas U17-es serdülő csapata fantasztikus mérkőzésekkel zárta a korcsoportos
Magyar Bajnokságot! Sajnos a Dabas Sparks ellen kemény küzdelemben elszenvedett
vereség miatt nem jutott be a rájátszásba, de a tavalyi címvédő Young Guns United Dunaújváros Gorillaz serdülő csapata ellen kettős győzelemmel fejezték be a fiúk a hétvégét!

F

antasztikus siker volt, hiszen újonc fiatal átlag életkorú csapat 5 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen végzett a bajnokságban! A
Magyar Amerikai Futball Szövetség váci újonc csapata így a várakozásokon felül teljesített! A játékhétvége természetesen kitermelte a legjobbakat is a csapatukból. A defense csapategység legjobbja Malovecz Balázs volt, aki
fantasztikus fejlődésével és nagyszerű védelmi megmozdulásaival érdemelte ki az MVP, vagyis a legértékesebb játékos címet.
Az offense csapategységben pedig
Boros-Lesko Áron kapta meg a címet, aki már mérkőzések óta kiemelkedő teljesítményt nyújtott, s

ezen a hétvégén is látványos elkapásaival gyönyörködtette a szakmai szemeket is, s volt utolsó másodpercben is touchdown-t érő
elkapása, így ő lett a nap offense
MVP-je. - Gratulálunk nekik és
a csapatnak is! Köszönjük a szurkolók biztatását és támogatását!

Hamarosan az U17-es srácokról
más okból fogunk beszámolni, de
ez még legyen egyelőre meglepetés, de előzetesen annyit, hogy mi
már most büszkék vagyunk rájuk
a hír miatt! – írja közleményében
Koncz Krisztián, a csapat egyik játékosa.

Remekeltek a Kinizsi asztaliteniszezői

A

Lengyel Ádám-Pável Attila páros 3:1-es vereséget szenvedett, míg Kishegyi Ákos-Wagner Viktor duó 3:0-ra "lemosta az asztalról" a
hazai párost a Pest megyei asztalitenisz bajnokság I.
osztályában lejátszott 7. fordulóban a DMTK I. otthonában.
A november 7-én rendezett bajnoki összecsapáson Pável Attila a négy egyéni találkozó közül kétszer nyert, Kishegyi Ákos remek teljesítménnyel
rukkolt ki, aki mind a négyszer győztesen távozott
az asztal mellől. Lengyel Ádám két szoros győzelmet
és ugyanannyi vereséget „könyvelhetett” el a forduló végén. Wagner Viktor párosbeli társához hasonlóan mind a négy mérkőzését magabiztosan megnyerte (háromszor 3:0-ás és egyszer 3:1).

A Dunakeszi Kinizsi VSE asztaliteniszezői a hétvégén nyújtott kiváló teljesítményükkel ismét rászolgáltak az elismerésre – nyilatkozta szerkesztőségünknek Bartinai Péter szakosztályvezető.

