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A Nemzeti Otthonteremtési Közösségek
(NOK) a lakossági megtakarítás új
lakáscélú felhasználását, új ingatlanok
építését ösztönzi
A Kormány célja, hogy fellendítse az új lakások építésének számát. Az otthonteremtési program valamennyi eleme ezt a célt szolgálja (CSOK, ÁFA-kulcs
csökkentés, ÁFA-visszatérítés, egyszerűbb építésügyi szabályok, NOK). A NOK-ok közösségi finanszírozáson alapuló lakáscélú megtakarítást tesznek
lehetővé az eddiginél jóval nagyobb állami támogatás mellett. A NOK szakmai részleteiről Tuzson
Bencét, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkárát, Pest megye 5. számú választókerület országgyűlési képviselőjét kérdeztük, aki Dömötör Csaba parlamenti
államtitkárral tartott közös sajtótájékoztatót.

Folytatás a 3. oldalon

A kormány a NOK-kal is
támogatja az új lakások építését
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XVIII. évfolyam 6. szám

„EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG, SZABADSÁG”
Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezett Dunakeszi

A kedvezőtlen időjárás ellenére is szép számmal jöttek el a település polgárai az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján megrendezett
városi koszorúzásra a Március 15. térre, melyen jelen volt a városvezetés képviseletében Erdész Zoltán alpolgármester és dr. Molnár György jegyző.

A

Himnusz elhangzása után Szabó Katalin szóvivő, a Dunakeszi Programiroda vezetője köszöntötte az ünneplő közönséget, majd Csákó Dániel
és Szabó Miklós, Hoványné
Martikán Erika volt színjátszói Petőfi Sándor verseiből
készült összeállítást adtak elő.

tozás napja, mely összeköti
azokat, akiket elszakított egymástól a történelem.” E szavakkal kezdte ünnepi beszédét Csonka Mária nyugdíjas
könyvtárigazgató. Az ünnep
nemzetünk szabadságszeretetét, hazaszeretetét fejezi ki,
folytatta, majd Kölcsey Ferencet idézte: „Négy szócskát

Az önkormányzat és intézményvezetők tisztelgetése
„A magyar nemzet ünnepei sorában különös hely illeti meg március 15-ét. Az emlékezés, a közösségi összetar-

üzenek, vésd jól kebeledbe,
s fiadnak/Hagyd örökül, ha
kihúnysz: A HAZA MINDEN
ELŐTT.”

Beszédét történelmi visszatekintéssel folytatta. Felidézte
a XVIII. századi nyelvújítást,
a XIX. század első felének reformmozgalmait, mely olyan
történelmi
személyiségeket
hozott felszínre, mint Kölcsey
Ferenc, gróf Széchenyi István, báró Wesselényi Miklós,
Kossuth Lajos, Vörösmarty
Mihály, Petőfi Sándor. Utalt
arra, hogy a reformkor szellemisége vezetett el március 15éhez, a békés események sorához, a 12 pont megfogalmazásához, a Nemzeti dal kinyomtatásához, a sajtó-és szólásszabadság kivívásához, majd
a független, felelős, magyar
kormány megalakításához.
Beszéde folytatásában kitért
Dunakeszire. Idézte a Szent
Mihály templom Historia
Dumusának egy passzusát,
melyben az akkori plébános
az 1848-as évet a következőkkel vezette be: „Hatalmas robajjal feltört a féktelen szabadság”, majd egy évvel később így
fogalmazott: „ki nem tud arról,
hogy rögtön az év kezdetén hazánk igen szomorú állapotba
került. Sok és még több próbát
kellett elszenvednie.”
Szólt a szabadságharc kényszerű vállalásának okairól, köztük a Habsburg hatalomnak a

törvénybe iktatott önkormányzati jogok megnyirbálási szándékáról. S bár orosz segítséggel
leverhették a szabadságharcot,
de az 1848 előtti társadalmi, politikai viszonyokat már nem lehetett visszaállítani.
Külön méltatta Petőfi Sándort. Kijelentette: „Élete nemzeti történelmünk része, annak egyik legszebb emberi
teljesítménye, a forradalmár
küzdelmeinek örök mintája.”
Majd így folytatta: „Példa számunkra a márciusi ifjak, a hősök cselekedete, a magyar függetlenség, az igaz ügy melletti kiállása a magyar nyelvért, az egyformán kimondott szóért tett erőfeszítése…
A mi feladatunk és a mai fiataljaink feladata, hogy őrizzük
meg beszélt nyelvünk gyönyörűségét, tisztaságát, bátorságát. Tettekkel, alkotó szellemi
munkával, tevékeny részvétellel forduljunk a több, mint
másfél századdal ezelőtti események tanulsága felé. Ha
nem ezt tennénk meg, befejezetlen maradna elődeink minden erőfeszítése”. S ehhez még
hozzátette: „Városunk, pedagógusaink sokat tesznek azért,
hogy gyermekeink megismerjék 1848-49 örökségét.” S ennek látványos megnyilvánu-

Csonka Mária volt az ünnepi szónok
lásaként említette az immár
ötödik Dunakeszi Viadalt. Beszédét Petőfi Sándor naplójába bejegyzett sorainak idézésével zárta: „Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok,
melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben!”
Az ünnepség az emlékhely
koszorúzásával folytatódott.
A tisztelet virágait a városvezetés nevében Erdész Zoltán
és dr. Molnár György, a képviselő testület nevében Bocsák
Istvánné családügyi főtanácsnok és Seltenreich József sportés ifjúsági tanácsnok, a Dunakeszi Járási Hivatal nevében
dr. Bíró Attila helyezte el. A

továbbiakban a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, városi- és oktatási intézmények
valamint civil szervezetek
képviselői koszorúztak.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be a
helyszínen. Ezt követően a
szabadságharc legendás tábornoka, Bem József közelben lévő emléktáblájánál helyezte el az emlékezés virágait Csoma Attila önkormányzati képviselő és a nemzetiségi önkormányzatok nevében
Kirov Gábor, a bolgár nemzetiségi önkormányzat vezetője.
Katona M. István
A szerző felvételei

MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS GÖDÖN

Tuzson Bence: Az 1848-49-es szabadságharc nemzeti önazonosságunk alappillére

A március idusán kezdődött forradalom, 1956 mellett másik olyan sarokköve alkotmányos identitásunknak, melyre közösségi életünket építettük.
1848 kőszikla és csillag – jelentette ki Tuzson Bence, 2016. március 15-én, Gödön, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc városi ünnepségén.

A

Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési képviselője a gödi
Nemeskéri-Kiss kúriában megtartott ünnepi beszédében, kiemelte:
168 évvel ezelőtt tömegek vonultak
Pest utcáira. Talán akkor még ők
sem sejtették, hogy bátorságukkal
olyan örök emlékművet állítanak a
nemzet panteonjába, amelynek fénye évszázadok múltán sem kopik.
„Kőszikla, melyre a bibliai ember
házát építi, és csillag, amelynek fényes útját követjük. Jöhetnek jövő
századok, megremeghetnek világrendek, azonban mi nem engedhetünk ’48-ból! Nem engedhetünk a
12 pontból! Nem adhatjuk Petőfi és
Jókai szent emlékét, örökre a miénk
marad Kossuth és Széchenyi.
A márciusi ifjak szabadság iránti
vágya rakta le egy modern Magyarország alapjait. Azokért az értékekért harcoltak vállvetve, amelyekre európai életünk épül: függetlenség, egyéni és közösségi szabadság.
Köszönjük március ifjainak, hogy
értünk és gyermekeinkért mindent
feláldoztak! Tisztelet és hála a bátorságukért! – mutatott rá az országgyűlési képviselő.

Majd így folytatta: „Ma egy olyan
Európában élünk, ahol felhőtlen ég
helyett súlyos árnyak vetülnek szabadságért vívott küzdelmeinkre.
Vannak olyan erők ugyanis, amelyek ha nem is kimondva, de elvitatják tőlünk 1848-49 és 1956 szellemiségét és vívmányait. Megkérdőjelezik jogunkat arra, hogy magunk döntsünk nemzeti függetlenségi kérdésekben.
Vannak, akik meg akarják nekünk mondani, hogy kivel éljünk

Középen: Tuzson Bence
és Markó József

együtt saját otthonunkban. Vannak,
akik idegeneket, sokszínű, ám kulturálisan egységes társadalmunkba
nem integrálható ezreket, tízezreket akarnak Magyarországra telepíteni. Ahogy 1848-ban nemet mondtunk Bécsnek, 1956-ban nemet kiáltottunk Moszkvába, úgy ma sem tehetünk mást, mint határozott nemmel válaszolunk a színfalak mögött
feltett kérdésekre és háttéralkukra.
A kormány azért kezdeményezett
népszavazást a kötelező betelepítési

kvóta ellen, hogy ’48 szabadságharcosainak szellemi örökségét követve meghallgassa a nép hangját és azt
az álláspontot képviselje, amelyet
a magyarok világközössége is vall.
Annak idején éljünk demokratikus
alapjogunkkal, nyilvánítsuk ki véleményünket, ezzel is megtisztelve
1848-49 és 1956 emlékezetét.
Különös jelentősége van e nemzeti ünnepünknek Göd városában, ebben a kúriában, ahol megérint minket Nemeskéri Kiss Miklós korának
szellemisége. A szabadságharc honvéd ezredesének életútja példa lehet
a gödiek és minden magyar ember
számára.
Az 1848-49-es szabadságharc legfontosabb tanulsága, hogy ha mindnyájan összefogunk, és szándékunk
is nemes, akkor nincsenek elérhetetlen célok. Ezért azt kívánom Gödnek, a világ magyarságának, hogy találja meg az összefogáshoz vezető utat,
hogy 1848, 1956 és 1989 után újra rólunk beszéljenek szerte a világban:
lám, van egy kis nép, amely a nagy
európai olvasztótégelyben is önmaga
tud maradni. És ez a nép szabad!
Isten áldja Magyarországot! Éljen
a magyar szabadság!” – fejezte be
ünnepi beszédét Tuzson Bence.
Az ünnepség keretében Tuzson

Tuzson Bence

Bence és Markó József polgármester
átadták a Kóczán Mór-díjat, melyben idén a Palancsa Dorottya-Kiss
Zsolt felnőtt curling válogatott vegyes páros részesült. Göd Város Önkormányzata, "csapat" kategóriában
pedig a Gödi Sport Egyesület KajakKenu Szakosztálya tagjai részére
adományozta az elismerést.
A díjak átadása után Tuzson Bence és Markó József koszorút helyezett el Nemeskéri-Kiss Miklós emléktáblájánál.
(Munkatársunktól)
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A KORMÁNY A NOK-KAL IS
TÁMOGATJA AZ ÚJ LAKÁSOK ÉPÍTÉSÉT
A Nemzeti Otthonteremtési Közösségek (NOK) a lakossági megtakarítás
új lakáscélú felhasználását, új ingatlanok építését ösztönzi
Folytatás a címlapról
- A Nemzeti Otthonteremtési Közösség nem pénzintézet, hanem angol mintára létrejövő building society, azaz építési célú vagyon és kockázatközösség. A building society-re sehol a világon
nem vonatkozik betétbiztosítás,
hiszen nem működik pénzintézetként, nem fizet kamatot, nem
nyújt kamatra hitelt, viszont minden évben lakást vásárol és ad át
a tagjainak – húzta alá az államtitkár. - A német mintára működő lakástakarékpénztárak ezzel szemben pénzintézetek, hiszen
számlát vezetnek, kamatot fizetnek, és kamatra hitelt nyújtanak.
Így a világon mindenhol vonatkozik rájuk a betétbiztosítás. Viszont
nem építenek és nem is vásárolnak
közvetlenül lakásokat. A NOK-ról
szóló törvény ezzel együtt szigorú
feltételeket ír elő a szervezőknek.
Legalább kétéves működés és ezer
átadott lakás után jár csak állami
támogatás. A százmilliós alaptőkén túl minden vagyonalap után

a bankihoz hasonló, három százalékos szavatoló tőke befizetését is
előírjuk a szervező számára, ami
szintén garancia a tagok számára.
A törvény azokat védi, akik fizetnek, ők mindenképpen megkapják a lakásaikat. Aki nem fizet, elveszíti a lakást, annak ellenértékét a fizetők lakásainak megvételére fordítja a szervező, és a nem
fizető tag a befizetett pénzét csak a
tízéves futamidő végén kapja meg,
amikor mindenki lakáshoz jutott.
- A NOK szervezésére 100 milliós kezdőtőkével bárki alapíthat
céget?
- A NOK-os szervező cég tekintetében az volt a cél, hogy a piaci viszonyokhoz alkalmazkodó, optimális méretű szervező cégek jöhessenek létre. Az így meghatározott
kezdőtőke és a működést biztosító erős felügyeleti jogosítványok
biztosítják azt, hogy a lakáspiacon
működőképes szervezőkké váljanak. A törvényjavaslat tartalmazza
azokat a biztosítékokat, amelyek a
NOK kiszámítható működését ga-

rantálják. Ezek (alaptőke, tartalékképzés, MNB felügyelet, összeférhetetlenségi szabályok, szakmai tapasztalat előírása, jelzálog stb.) ös�szességében kellően erős és szigorú
működési feltételeket határoznak
meg. A konstrukció célja az volt,
hogy olyan garanciákat határozzunk meg, amelyek nem drágítják
feleslegesen a megtakarítások lakáscélú felhasználását.
- Mi a garancia arra, hogy nem
vész el az emberek pénze?
- A NOK a bankrendszeren kívüli
konstrukció, annak előnyeivel (olcsóbb, és nincs kamat az előtörlesztésre, ettől sokkal kedvezőbb a tagoknak), ugyanakkor – éppen mert
nem banki konstrukció - az OBAnak itt nincs hatásköre. Erre a belépni kívánó tagokat mindenesetben külön is tájékoztatják majd. A
Nemzeti Otthonteremtési Közösségek működésének átláthatóságát és
biztonságát szigorú törvényi feltételek és erős MNB felügyeleti jogosítványok garantálják.

- A nem fizetők helyett a többieknek kell fizetni – nem lesz ebből
pilótajáték?
- A Nemzeti Otthonteremtési Közösség egy kockázatközösségen alapuló vagyonösszesség, az MNB erős
felügyeleti jogosítványai és ellenőrzései ennek kockázatát minimálisra csökkentik. A felügyeleti jogosítványok keretei között biztosítva
vannak azok a garanciák, amelyek
szankcióként a szervezővel szemben alkalmazhatók és védik a tagok érdekeit. A közösség gazdálkodási egyensúlyának időleges megbillenése esetén a NOK szervezőjének a saját vagyonából kötelezően
képzett tartalékkal kell helyt állnia. Lakáscélú fogyasztói csoportok
ezidáig is működtek Magyarországon, ez nem pilótajáték és nem tiltott tevékenység. Ez egy új lakossági előtakarékossági forma, amelyben a tagok biztosak lehetnek abban, hogy a NOK tagságuk időtartama alatt új lakást vásárolhatnak
majd. Egy NOK minimum 120 taggal indulhat el, a tagok között nincs
alá- és fölérendeltség. A pilótajáték

hasonlat már csak azért sem helyt
álló, mivel itt a közösség létrejöttekor meghatározott számú tag vesz
részt a közösségben, új tag toborzására nem kerül sor.
- Mi lesz a lakástakarék-pénztárakkal?
- A lakástakarékpénztárak fontosak, de a jelenleg működő, államilag
támogatott lakástakarékpénztárban
összegyűjtött megtakarítást többnyire felújításra, korszerűsítésre, bővítésre használták. A kormány a
lakástakarékpénztárakon
keresztül a lakossági megtakarítások lakásfelújítás, illetve használtlakás-vásárlás célú felhasználását támogatja. A
lakástakarékpénztárak állami támogatása, mint ahogyan eddig, úgy továbbra is biztosított, személyenként
30%-os mértékkel, évi maximum 72
ezer forint erejéig. A Nemzeti Otthonteremtési Közösségekbe belépő tagok
az éves befizetés összegére ugyanúgy
30 %-os állami támogatást kapnak, de
az új lakások építésére tekintettel a felső határ magasabb, legfeljebb évi 300
ezer forint.
A szerk.

Program a fiatalok
Az eső ellenére is sokan
emlékeztek a márciusi foglalkoztatásának növelésére
forradalomra Vácon

2016. március 21. - Személyre szabott segítséget kapnak azok a fiatalok,
akik bekapcsolódnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe. A program célja,
Vácon ebben az évben is méltón emlékeztek meg az 1848-as márciusi for- hogy minél kevesebb időt töltsenek a fiatalok munkanélküliségben, inakradalomról. A rossz idő ellenére is sokan jelentek meg a rendezvényeken, tivitásban vagy tanulás nélkül.
amelyek mint mindig most is több helyszínen zajlottak.

A

R

eggel kilenc órakor a Petőfi emléktáblánál vette kezdetét a megemlékezés, ahol a város vezetői helyezték
el az emlékezés koszorúit, majd
két helyszínen folytatódott a rendezvény. Tíz órakor a helyi sajtó
munkatársai a Landerer táblánál
a sajtószabadságra emlékeztek,
ahol Ribáry Zoltán, a Váci Hírnök
főszerkesztője mondott beszédet.
- Nem tisztem eldönteni, van-e
sajtószabadság vagy nincs. Úgyis
akadnak épp elegen, akik felkent
bölcsnek gondolják magukat ebben a kérdésben. Vitázzanak csak
maguk között belátásuk szerint!
Annyit azért megjegyzek, hogy
mindig azok hangoztatják leginkább a szabad sajtó vélt hiányát,
akik épp nincsenek hatalmon.
Ugyanakkor azt is fontos leszögezni, hogy a mai modern világban nincs az a hír, nincs az a vélemény, ami ne kaphatna hangot és
visszhangot valamilyen formában
– mondta beszédében.
Szintén tíz órakor kezdődött a
Madách Imre Művelődési Központban a történelmi játszóház,
melyre a fiatalokat várták.
Délután fél négykor a Kossuth

Az önkormányzat vezetői
lerótták kegyeletüket
téren folytatódott a rendezvény,
ahol toborzót tartottak a VáciIfjúsági Fúvószenekarral, a Váci
Huszár- és Nemzetőr Bandériummal, majd a jelen lévőkkel közösen szavalták el a Nemzeti Dalt.
A rossz idő miatt a program további része a művelődési központban kapott helyett, de előtte a város vezetői és a pártok, civil szervezetek képviselői a Honvéd emlékműnél koszorúztak.
A városi ünnepség a Himnusz
eléneklésével vette kezdetét. Beszédet mondott Steidl Levente,
önkormányzati képviselő, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport
bizottság elnöke, aki felelevenítet-

te az 1848-49-es eseményeket is.
- Hazánkban a tavasz immár
168 éve március 15-vel kezdődik,
ha esik, ha havazik is. Mert ez az
a nap, amikor a természet mellett
a társadalom is megújul, legalábbis lelkében, mert évről-évre átéli
ezeket az emlékezetes napokat.
1848 fénylő évszám, a 48-asság
fénylő hagyomány, melynek fénye
azóta sem halványult. Kötődése
máig változatlanul erős - mondta.
Beszéde után a Váczi Néptáncegyüttes műsorát láthatták a jelenlévők, majd a Szózat eléneklésével ért véget a megemlékezés.
Furucz Anita
Fotó: Sándor Lajos

kormány az Ifjúsági Garancia Rendszert tekinti a fiatalok foglalkoztatását elősegítő elsődleges eszköznek – hangsúlyozta a programmal kapcsolatban Tarnai Richárd
(a képen középen). A kormánymegbízott elmondta, hazánkban
2015. évben vezették be az Ifjúsági Garancia Rendszert, amelynek célja a fiatalok foglalkoztatásának növelése, a munkanélküliség csökkentése.
A program lényege, hogy a
nem foglalkoztatott fiatalok minél kevesebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban
vagy tanulás nélkül, valamint
személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A fiatalok számára országosan
egységesen a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak
az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként. Pest
megyében a foglalkoztatási osztályok munkatársai meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőség felajánlásával nyújtanak segítséget az elhelyezkedésre, képzésre.
A szakképzetlen fiatalok eseté-

ben a projekt elsősorban a gazdaság igényeinek megfelelő szakképesítés megszerzése, a szakképzett fiataloknál a munkatapasztalat megszerzésére, illetve az
elhelyezkedésre helyezi a hangsúlyt.
A program többek között lehetővé teszi a fiatalok számára,
hogy támogatott képzésben, támogatott foglalkoztatásban, vállalkozóvá válás támogatásában,
munkába járás támogatásában,
lakhatási támogatásban, elhelyezkedést elősegítő szolgáltatásokban részesüljön.
A program megyei részletei-

vel kapcsolatos további információt a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán
lehet kérni, valamint a lakóhely
helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai is tudnak felvilágosítást nyújtani.
Az „Ifjúsági Garancia a Középmagyarországi régióban” elnevezésű, VEKOP-8.2.1-15 kódszámú kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása
alatt, az Európai Szociális Alap
valamint a nemzeti társfinanszírozás támogatásával valósul meg.
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Humán napóra mutatja
az időt a váci Duna-parton
Tíz éve hívta életre a Föld Órája világméretű akciót a WWF, melynek köszönhetően minden év márciusában megrendezésre kerül a nemzetközi
esemény, melyben arra kérik a háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy
kapcsolják le és ki a nem létfontosságú lámpáikat és elektromos berendezéseiket egy órára, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a klímaváltozás elleni cselekvés szükségességére. Ebben az évben a Föld Óráját 2016. március 19-én ünnepeltük.

A

2015. évi Föld Órája Fővárosa magyarországi címet Vác nyerte el zöldítési akciójával, melynek keretében
több százan vettek részt Liget-takarítási programban.
Az önkormányzat idén is benevezett a Föld
Órája Fővárosa település-zöldítési pályázatra.
Március 18-án és 19-én nagyon sokan segítettek a hagyományos tavaszi ligettakarításban,
fiatalok és felnőttek tették vonzóvá a váciak és
a turisták kedvenc zöldfelületét a Hét kápolna
környezetében.
Miközben szépült a tavasz színeibe boruló Liget, addig Szegner Anett, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi referense péntek délelőtt a Duna-parton serénykedő társaival egy új, egyedi ötlet megvalósításával, humán napórát készített a Szent Erzsébet szobor
környezetében. – A verseny elbírálása során
az egyediséget, az újszerű, ötletes megközelítést is figyelembe veszik, ezért egy „zöld” humán napórát alakítunk ki, amely abban tér el
a szokványos napóráktól, hogy a gnomón sze-

repét maga az ember tölti be, aki a talajon jelölt megfelelő hónap helyére állva árnyékot vet
az órajelekre. Az órajeleket a Liget-takarítás
programban részt vevő gyerekek segítségével virágok ültetésével valósítjuk meg, a hónapok helyét pedig járólapra festett római számokkal jelöljük – mondta a fiatal környezetvédelmi szakreferens, aki az akcióban résztvevő társaival együtt nagyon reméli, hogy alkotásuk elnyeri a lakosság tetszését.
Ahogyan ez elmúlt évek során is, így idén
március 19-én este fél kilenctől 60 percre kialudtak a fények a Március 15. téren, a Köztársaság úton a Bécsi Kapu és a Konstantin tér
között, a Konstantin téren, a Székesegyháznál, valamint a Püspöki Palota kertjében.
Idén 178 ország csatlakozott az akcióhoz világszerte. Az új 60+ jelkép pedig arra ösztönöz, hogy ne csak a Föld órája 60 percében figyeljünk energiafogyasztásunkra, környezetünkre.
(Kő B.)
Fotó: KesziPress

www.dunakanyarregio.hu
25 órás FOTÓTANFOLYAM
indul Dunakeszin!
2016. április 14-től a VOKE József Attila
Művelődési Központban Szabó Barnabás,
Balogh Rudolf-díjas vezetésével, kezdő
vagy némi ismerettel rendelkező érdeklődőknek. További információ:
www.silverpress.hu, tel.: 06-30-942-2592
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Vízügyi tanácskozás Gödön
Hosszú ideje húzódó problémák megoldását célzó tanácskozást rendezett
a közelmúltban Gödön a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége.

A

rendezvényt Szegedi Sándor elnök nyitotta meg. Köszönetet mondott mindazon vízügyi kollégáknak, önkormányzatoknak, lakosoknak,
akik az árvíz és a közel hetvenezer hektárt elöntő belvíz elleni védekezésben aktívan részt vettek. Ezt követően napirenden kívül együttműködési megállapodást írt
alá Schmidt Jenővel, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökével.
A kilenc pontból álló dokumentum az Önkormányzatokat is érintő vízügyi, vízgazdálkodási teendők közös végrehajtását tartalmazza.

vagyonkezelésébe és a működtetésről is nekik kell gondoskodni. Az azonban nincs
rendezve, hogy azok az állami műveken elvégzett társulati beruházásoknak – amelyek a társulat vagyonává váltak – a sorsával mi lesz? A jogász e kérdéskört boncolgatta s az elmondottakat számos
hozzászólás egészítette ki.
Ezt követően a magyarországi öntözés fejlesztésének lehetőségeiről beszélt Balla Iván,
a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat igazgatója. Mivel az öntözésfejlesztés szorosan összefügg a vízgazdálkodással, ennek összefüggéseit elemezte előadásá-

mas előadásokat és a hozzászólások sokszínűségét nézetem szerint egyaránt a jobbító
szándék vezette – összegezte
kérésünkre Szegedi Sándor. –
Úgy értékelem, hogy mindhárom témát alaposan kibeszéltük, a szövetség megfelelő muníciót kapott ahhoz,
hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé lépni tudjunk
az állami vízműveken végzett
társulati beruházások értéktérítése ügyében. A Belügyminisztérium felé a közfoglalkoztatás érdekében, valamint az agrárgazdaság felé
nyitni tudjunk új gondolatokkal az öntözésfejlesztés
vonatkozásában. Az a társu-

Szegedi Sándor volt a konferencia házigazdája

Vendéglátóként Markó József gödi polgármesternek a
településről tartott rövid tájékoztatója után kezdődött el az
érdemi tanácskozás, melyen
jelen volt Obreczán Ferenc, a
MAGOSZ főtitkára. Három
fontos témát tárgyaltak meg a
résztvevők. Az Európai Uniós támogatás igénybevételével elvégzett beruházásokkal érintett állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási
művek átadásának helyzetét
dr. Varga Árpád jogtanácsos,
jogi szakértő tárta fel. Bevezetőben utalt arra, hogy 2014
januárjában lépett hatályba a vízgazdálkodásról szóló törvénynek az a módosítása, mely szerint valamennyi
állami tulajdonban lévő létesítmény kerüljön a vízművek

ban. Harmadjára az Országos
Közfoglalkoztatási Programon belül a vízitársulatok által szervezett közfoglalkoztatás tapasztalatait, a következő időszak feltételrendszerét
és feladatait ismertette Butor
Károly, a Belügyminisztérium Stratégiai és Forráskoordinációs Osztályának vezetője. Elmondta, hogy a vízügyi
igazgatóságoknál és a vízgazdálkodási társulásokban dolgozik országosan a legtöbb
közfoglalkoztatott,
évente
mintegy 18-20 ezer fő. Az idei
év első hat hónapos időszakára harminc társulás számíthat közfoglalkoztatási támogatásra és a második periódusban is hasonló helyzet
várható.
– Az elhangzott tartal-

lat, amelyik a Dunakanyar 38
településén üzemel Újpesttől Márianosztráig, eredményesen működik. Ezekben a
belvizes időszakokban sincs
problémánk, az önkormányzatok képviselői, a társulatok szakemberei közösen a
gazdákkal megfontoltan dolgoznak. A régióban működő
társulat példakép lehet az országban működő vízügyi társulatok számára – értékelte
az elnök.
A tanácskozás résztvevői kézbe vehették a szövetség kiadásában megjelent „A
vízitársulatok 200 éve” című,
a társulatok bicentenáriumára megjelent rendkívül igényes és tartalmas kötetet.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Húsvéti programok sokasága A JÓ VÁLLALKOZÁSNAK IS
a szentendrei Skanzenben KELL AZ ONLINE CÉGÉR!
Húsvéti fesztivállal nyitja az idei szezont március 27-én és 28-án a Skanzen. Hagyományos mesterség-bemutatókkal, tojásdíszítő foglalkozásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várja a látogatókat. Húsvéti legendáriumokra, valamint az ünnephez kötődő tényekre és tévhitekre derül fény,
többek között arra is, miért a nyúl tojja a tojást.
- hagyományos ünnepi ételek készítése
- locsolkodás
- gyerekjátékok: golyózás, vonalra dobás,
néptánc
- komatálazás
- locsolóbál
Vásár: gyapjú és nemez, cserépedény, ékszerek,
fajáték, textiljáték, fa eszközök, kerámia

A

teljesség igénye nélkül néhány, a kicsiket és nagyokat egyaránt váró programok sokaságából:
- bárányszépségverseny, kirakós- és memóriajátékok, ügyességi játékok
- tojás berzselés, tojáskarcolás, írókázás, tojásdíszítés modern technikákkal, patchwork tojás
készítés
- illatpárna készítés, kalácssütés, tavaszi koszorú készítés, textilcsibe készítés, fazekasműhely komatál készítés
- bábszínház, koncertek

Egészségpiac: gyümölcslé, lekvár, méz, fűszer,
aszalt gyümölcsök, édesség, sajt, füstölt húsáru,
csokoládé, palánták, szappan
A részletes program megtekinthető a Skanzen.hu
internetes portálon.

Az Invitel megbízásából a BellResearch a közelmúltban olyan kutatást végzett a hazai kisvállalatok körében, amelynek keretében azok telekommunikációs szokásait, döntéseit kívánta feltérképezni, mélyebben megérteni.
Internettel a hatékonyabb
és kényelmesebb
kapcsolattartásért
A felmérésben arra is rákérdeztek, milyen szolgáltatásokat tartanak a legfontosabbnak a kisebb magyar vállalkozások. A megkérdezettek szerint az internet a kapcsolattartás és információáramlás
elsődleges csatornája.
Noha a felmérések szerint
egyre több kisvállalat bízza külső cégekre a hirdetési
és a saját maguk népszerűsítésével kapcsolatos feladatokat, még mindig sokan oldják
meg házon belül ezeket a napi
munkafolyamatok részekéntolvasható az Invitel sajtóközleményében.
Egy tavaly év végi kutatás
alapján a megkérdezett vállalkozások 60 százaléka foglalkozik saját maga azzal,
hogy elérhetővé és láthatóvá
váljon leendő ügyfelei számá-

ra. Vállalkozóként ezért érdemes tisztában lenni a digitális
kor követelményeivel és élni
az internet nyújtotta, reklámozási lehetőségekkel is, beleértve a különböző közösségi oldalakat.
Számos szektorban szinte
kikerülhetetlen az internet.
Ugyanis bizonyos kötelező
adatszolgáltatások azon keresztül történnek. Ilyen például az áruszállító cégek által

használt Elektronikus Árukövető Rendszer, vagy akár
az üzletekben használatos
online kassza. Mindemellett
a vizsgálat igazolta azt a köztudomású tényt is, hogy az
internet hatékonyabbá, gyorsabbá teheti az adminisztratív munkafolyamatokat. Ráadásul a dokumentálhatóság
is egyszerűbbé válik a világháló segítségével.
A kutatásból az is kiderült, hogy leginkább a 10-30
Mb/sec közötti sávszélesség
használata jellemző a megkérdezett kisvállalatokra. Ez
az adatátviteli sebesség bőven elegendő egy kisebb cég
zökkenőmentes
működéséhez. Döntően böngészésre, levelezésre, kisebb fájlméretű csatolmányok küldésére és fogadására használják mindennapi munkájuk
során az internetet a vállalkozások. (Bővebben a www.
dunakanyarregio.hu-n olvashatnak.)

Multifunkciós sportpályát avattak Dunakeszin
A Diákolimpia labdarúgó mérkőzés szünetében ünnepélyesen avatták fel a dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán épített 42 méter hosszú,
22 méter széles multifunkciós EPDM gumiborítású sportpályát, melyen a futball mellett kézi-, kosár-, röplabda és teniszmérkőzéseket játszhatnak a
sportolni vágyók.

H

A város vezetői mellett az iskola egykori diákjai is
ott voltak az avató ünnepségen

orváthné Szentléleki Katalin igazgató asszony köszöntőjében rendhagyónak nevezte az avató ünnepséget, aki szerint nem minden nap vehet birtokba egy
többfunkciós sportpályát az iskola tanuló ifjúsága. A beruházás megvalósításáért köszönetet mondott a március 21-i
avató ünnepségen jelenlévő
Dióssi Csaba polgármesternek
és Seltenreich József sportigazgatónak.
Dióssi Csaba szerint napjainkban különös jelentőséggel
bír az „Ép testben, ép lélek!”
szemléletű gondolkodás, és
cselekvés gyakorlása, a szellem
és a test összhangja. A szellemi
fejlődés mellett fontosnak nevezte a test edzettségét, amit
jól segít a mindennapos test-

nevelés bevezetése, melyet remekül szolgál az új sportpálya
is. A polgármester bejelentette;
a Bárdos Lajos Áltanos Iskola udvarán épített pályát „prototípusnak” tekinti az önkormányzat, ugyanis, ha beválik,
akkor a Radnóti Gimnáziumban, és a Kőrösi Iskolában még
ebben az évben hasonló pályát
építenek. A Magyarság Sportpályán is ehhez hasonló módon újítanák fel a kisebb pályát, tette hozzá Dióssi Csaba,
aki nagyon jó sportolást kívánt
a pálya használóinak.
Seltenreich József kiemelte, a sportpályát úgy tervezték meg és alakították ki, hogy
azon számos sportág képviselői sportolhassanak, hiszen
közismert, az intézmény szomszédságában lévő lakótelepen
élők és az iskolában tanulók

jó néhány sportágnak hódolnak. Sportigazgatóként reményét fejezte ki, hogy a testnevelési órák mellett a délutáni
és az esti órákban is – melyre a pálya megvilágítása lehetőséget ad – a diákok és a környéken élők számára kellemes
sportolási lehetőséget kínál a
multifunkciós sportpálya.
A Diákolimpia résztvevői
mellett az avató ünnepségen
megjelent az iskola egykori tanulói közül öt fiatal, akik ma
már NB I-es, és NB II-es labdarúgó csapatokban játszanak. Az avató ünnepség kedves
színfoltja volt, amikor az iskola diák önkormányzatának elnöke köszönetet mondott a
sportpálya felépítésért az önkormányzatnak.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A fiatalok örömmel
vették birtokba a sportpályát
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Jótékonysági hangverseny
Virtuózokkal
Jótékonysági hangversenyt rendezett március 19-én Szuppán Irén Alapítvány a VOKE József Attila Művelődési Központban. Az est során felléptek a Duna televízió Virtuózok című nagy sikerű zenei vetélkedőjének kiemelkedő szereplői, valamint az alapítvány keretei között Dunakeszin tevékenykedő művészeti csoportok.

A

műsort Gyúró Tamás, a művészeti iskola néptánc tanára által vezetett városi Duna Gyöngye Néptánc Együttes nyitotta meg a klasszikus Palotás előadásával. Ezt követően a szép számban megjelent
közönséget, köztük a jelen lévő önkormányzati képviselőket, Szakáll Lászlónét, Dunakeszi Díszpolgárát Hoványné Martikán Erika, a
Bárdos Lajos Általános Iskola magyar-történelem szakos tanárnője köszöntötte. Elmondta, hogy a koncert bevételével a művészeti iskolás növendékek és tanáraik szakmai munkáját támogatják.
A Virtuózok közül elsőként Fellegi Dávid klasszikus gitárjátékát hallgathattuk
meg. Ugyancsak nagy sikerrel mutatkozott
be Puporka Jenő nagybőgős is, akit zongorán Leszkovszki Albin kísért. Lugosi Dániel
Ali klarinétos a zenei verseny abszolút győztese volt, aki ezúttal is bravúrosan szólaltatta
meg a győzelmét meghozó művet. Őt zongorán Bonnyai Apolka kísérte.
Most térjünk vissza a „hazai pályára”.
A Martikán Erika által újonnan alapított
Grimaszk színjátszó csoport első fellépése során Varró Dániel-Presser Gábor Túl a Maszathegyen című verses-zenés darabjának egy
részletét adták elő. Az est befejező részében
a fúvósokkal kiegészült Ifjúsági Szimfonikus
Zenekar mutatkozott be. Először a kamarazenekari változat (művészeti vezető Kátai Katalin) kíséretében a Márkus Erzsébet által alapított Szuppán Irén Gyermekkórus két Bartók
Béla művet énekelt.
Az est folyamán Radnainé Puer Judit, az
alapítvány jelenlegi elnöke beszélt tevékenységükről. Elmondta, hogy kiemelkedő feladatuknak tekintik a művészeti iskola tanulóinak támogatását és segítését. Szólt többek
között arról, hogy támogatásukkal a művészeti csoportok több külföldi vendégszereplé-

Nívós előadásokat élvezhetett a közönség

sen vehettek részt, valamint a művészeti iskola hangszerállományának gyarapítását is támogatták. Megjegyezte: „Sajnos kikerültünk
az önkormányzat védőszárnyai alól, az iskola jelenlegi vezetése pedig minden kapcsolatot megszakított velünk…” Méltatta az alapítványt létrehozó névadójuk, a Munkácsy
Mihály díjas kiváló textilművész, Dunakeszi Díszpolgára művészi tevékenységét. Átadta a Farkas Ferenc díjat a művészeti iskola volt hegedű tanszakos kiváló növendékének, Farkasházi Annának, aki jelenleg a Győri Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola első évfolyamos növendéke.
Az összességében igen színvonalas hangverseny az ifjúsági zenekar, a művészeti iskola gitárzenekarával (művészeti vezető Kökény
Zsuzsanna és Madarász József) kiegészülve,
Szilágyi Szabolcs Balázs vezényletével, Simon
Annamária énekes közreműködésével népszerű filmzenék megszólaltatásával fejeződött
be, a közönség nagy tetszésnyilvánítása kíséretében.
Katona M. István
A szerző felvétele

Újabb sikerdarab a Dunakeszi Teatrumban

Woody Allen: Semmi pánik

Axel Magee a fiatal amerikai diplomata korán kitűnt kortársai közül:
uzsonnáját egyszer véletlenül békeszerződésbe csomagolta. No, de a legreménytelenebbeknek is jár még egy - vagy éppen egy legutolsó - esély,
melyet hősünk meg is kap, amikor apja megbízza, hogy két hétig igazgassa egy nagykövetség ügyeit.

M

indössze annyit kellene tennie a
szokásos adminisztráción túl, hogy
lebonyolít egy vacsorát egy olajmágnás tiszteletére. A sors keze azonban orvul lecsap hősünkre, amikor egy szép és bizakodó napfényes délelőtt bemenekül a nagykövetségre Walter Hollander, az amerikai turista feleségével és bájos kislányával, akiket felbőszült arab fegyveres üldözőik kémkedéssel
gyanúsítanak...
A Semmi pánik vérbeli komédia. Az eredeti
darab a vasfüggöny mögötti Kelet-Európában
játszódik. A magyar változat azonban a Közel-Keletre helyezi a cselekményt – és itt is kiválóan működik a Galla Miklós által fordított
bravúrdarab hatásmechanzimusa.
Szereposztás: Walter Hollander - Aradi Tibor, Marion, a felesége – Zorgel Enikő, Susan,
a lányuk – Holczinger Szandra, Axel Magee –
Dósa Mátyás, Drobney rabbi – Székhelyi József, Ahmed, titkosügynök – Gerner Csaba,
Kilroy, követségi titkár – Pál Tamás, Magee
nagykövet / Bashír szultánja – Venyige Sándor, Frau Krähe / Szultána – Steinkohl Erika, Chang, szakács – Horváth Barnabás. Ren-

dező – Megyeri Zoltán. A remek komédiát április 7-én, csütörtökön este 7-től tekinthetik meg a Dunakeszi Teátrumban (VOKE
József Attila Művelődési Központ) a Veres 1 Színház előadásában. Jegyinformáció:
308/618-68-33. Online jegyvásárlás: http://
www.jegy.hu/program/woody-allen-semmipanik-66741/322975

A tökéletes összhang: DRUMS
Mi kell egy zenei együttes sikeréhez? Felkészültség, magas szintű hangszertudás, gazdag repertoár, magával ragadó, különleges előadásmód,
nem utolsósorban mindezt egységbe formáló művészeti vezető. Ez a
DRUMS Ütőhangszeres együttes, és aki ezt a névjegyet ismertté tette:
Stefán Tivadar, ütőhangszeres tanár.

F

ennállásuk tízedik évfordulója alkalmából
frenetikus erejű koncertet rendeztek március 18án a VOKE József Attila Művelődési Központban. Zsúfolt
nézőtér előtt több mint kétórás műsor keretében dübörögtek a dobok, varázslatosan vibráló hangon szólaltak
meg a marimbák, csendültek a cintányérok s még sok
egyéb ütőhangszer játékos
egyvelege nyújtotta azt a sajátos zenei élményt, ami egyedivé teszi az együttest.
Kik is ők? Tizenhárom tizenéves fiatal, akik a Gödi
Németh László Általános Iskola és AMI, valamint a Dunakeszi Farkas Ferenc AMI
növendékeiként tanáruk értő
tanításával sajátították el
hangszereik virtuóz használatát s együttesként aratnak
sikereket koncerteken idehaza és külföldön, valamint
zenei megmérettetéseken. A
váci Országos Ütőhangszeres
Kamarazenei Versenyeken, a
győri Maros Gábor Országos
Ütőhangszeres szóló és duó
versenyeken, valamint a gödi
Megyei Dallamhangszeres
versenyeken rendre elhozták
az első három helyezéseket,
különdíjakat és nem utolsósorban a tanári különdíjakat.
Műsorukat több alkalommal
közvetítette a Duna TV, felléptek a MÜPA-ban, a Debreceni Virágkarneválon, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon
és a Szigeten, hogy csak a jelentősebbeket említsük. Németországban, Ausztriában,
Hollandiában, Szlovákiában
ismerik már nevüket s idén
nyáron svájci fellépés vár rájuk. Úgy gondolják, minden
külföldi szereplésen hazánkat is képviselik.
A jubileumi előadás kissé
megkésett, tudtuk meg Boldog Mónikától, az est háziasszonyától, a gödi iskola
képző- és táncművészeti tanszak munkaközösség vezetőjétől. Az elmúlt időszak ver-

DRUMS=sikersztori

senysorozatai most tették lehetővé az est megrendezését,
a társulat ugyanis már 12 éve
megalakult, miután Stefán
Tivadar a két tanintézmény
tanára lett. Korábbi beszélgetésünkön a művészeti vezető
elmondta, szándéka az volt,
hogy szervezzen egy csapatot, akikkel megvalósíthatja
zenei elképzeléseit. A jelenlegi együttes több mint fele
az alapítókból áll, de szerepet kapnak kezdő növendékek is. A gazdag műsorválasztékból egyaránt hallhatók
komolyzenei művek a barokk
kortól napjainkig, ugyanakkor szerves része mindenkori fellépéseiknek a mai, modern ütőhangszeres kultúra
számos szerzeménye s nem
utolsósorban a szamba izgalmas ritmusvilága. Jubileumi
koncertjük műsorát az utóbbi évek hazai ősbemutatóiból
állították össze, programjukban Japántól az európai zenekultúrán át Afrika és a brazil
ritmusvilág egyaránt helyet
kapott. Önfeledt zenélésükben együtt volt a könnyedség, játékosság, ugyanakkor a rendkívül fegyelmezett
egymásra figyelés, a tökéletes
összhang.
Valamennyi műsorszámukat dübörgő vastaps fogadta.
Együtt ünnepelt a közönséggel Dunakeszi és Göd Önkormányzatának számos tagja, a
Dunakeszi Német Nemzeti-

ségi Önkormányzat képviseletében dr. Mervald Anna,
Ember Csaba a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetségének elnöke, Bokor
György elnökhelyettes, Eich
László, a KLIK Dunakeszi
Tankerület igazgatója. Az est
befejezéseként Bajkó Ildikó a
gödi, és Farkas Pál a dunakeszi tanintézmény igazgatója
köszöntötte Stefán Tivadart
és az együttes tagjait. A szerénységéről ismert művészeti vezető röviden válaszolt az
elismerő szavakra, ekképpen:
– Amíg bírjuk, zenélünk.
Mi, a közönség pedig reméljük, hogy ez még sokáig
így is lesz,
Katona M. István
A szerző felvétele

Az együttes tagjai:
A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei: Kiss Anna, Velinszky
Janka, Berend Bence, Finta Balassa, Holló Mátyás,
Iványi Béla, Muszkatal
István, Stefán Dávid, Pető
Márton. A Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei:
Begidsán András, Nagy
Iván, Plesoczki Márton,
Szőllősi Boldizsár, Vasanitz
László.
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VÁCI TAVASZI FESZTIVÁL

Vác kulturális életének egyik legrangosabb programsorozata lesz az idén 14. alkalommal megrendezésre kerülő Váci Tavaszi Fesztivál – jelentette be sajtótájékoztató keretében a Madách
Imre Művelődési Központ igazgatója. Retzler Péter elmondta, arra törekedtek, hogy a rendkívül
nívós programsorozattal megszólítsanak minden társadalmi réteget, s így különböző műfajok
kavalkádját kínálják. Lesznek komolyzenei programok, musical, könnyűzenei műsorok, standup
comedy, családi és gyerekprogramok, valamint képzőművészeti kiállítások.

A

z intézmény vezetője kiemelte az
amatőr Garabonciás Színtársulat
előadásában megrendezésre
kerülő Círano de Bergerac
darabot, melynek főszereplője Gémesi György, Gödöllő
város polgármestere. A táncot kedvelőknek ajánlotta a
Magyar Állami Népi Együttes Rapszódiák című produkcióját, melyben a magyar parasztság élete elevenedik meg. Szintén a fesztivál keretében lesz látható
Wass Albert Funtineli boszorkányok című művének
feldolgozása az Új Színház
társulatának előadásában.
De lesz Mozart est is a Váci
Civitas Szimfonikus Zenekar jóvoltából, melynek keretében fellép Klenyán Csaba Liszt-díjas klarinétművész is.
Az április 2-ai Halász Judit
koncertre már minden jegy
elkelt, s telt házra számítanak
Zorán koncertjén is – folytatta a programok ismertetését

Laczi Sarolta és Retzler Péter

Laczi Sarolta. A művelődési központ igazgató-helyettese kiemelte még Aranyosi Péter önálló standup estjét, valamint a fiatalak körében
közkedvelt Fábián Juli és
Zoohacker egyedi hangzásvilágú koncertjét. A fesztivál
utolsó napjaiban lesz látható és hallható a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról

című musical a Parlando Társulat előadásában. S hogy a
képzőművészetet kedvelők se
maradjanak ki a sorból, Tavaszi szél vizet áraszt címmel
rendezik meg az amatőr képző- és iparművészek seregszemléjét.
Retzler Péter a sajtótájékoztatón bejelentette azt is,
hogy április 1-jén az egykori

vezetők és dolgozók részvételével megemlékezést tartanak a Művelődési Központ fennállásának 40 éves
évfordulója alkalmából. E
jeles ünnep tiszteletére ős�szel gálaműsort rendeznek
majd.
Lapunk kérdésére az intézmény vezetője elmondta,
hogy a fesztivál költségvetése
az idei évben meghaladja a 6
millió forintot. Arra törekedtek, hogy a kiadási és bevételi oldal egyensúlyban legyen,
ezért a marketing munkát
megerősítették. Olyan műsorokat igyekeznek szervezni,
amely érdekli az embereket.
- Azt szeretnénk, hogy Vácott
egy pulzáló kulturális élet legyen – fogalmazott a Madách
Imre Művelődési Központ
igazgatója, aki munkatársaival együtt szeretettel hívja a
nézőket a Váci Tavaszi Fesztivál színvonalas programjaira
április 1 - és április 30. között.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Nagymaroson összefogtak: leomlott a ház, újjáépítették
Jött a hír február 27-én, szombaton: leomlott egy ház Nagymaroson. A lakó megmenekülését annak köszönheti, hogy nem volt elég térerő a telefonáláshoz, ezért kiment a házból, és ekkor omlott
le a ház fala. Március 12-én szombaton, az eset után két héttel a helyi vállalkozók összefogásának
köszönhetően újjáépült az idős hölgy háza.

S

okan várták Burgermeisterné, Erzsike nénit az átadáson, aki
nem is tudott a rá váró
meglepetésről, az autóból már
könnyeit törölgetve szállt ki.
Először Petrovics László, Nagymaros polgármestere
mondott beszédet, hiszen szerinte ünnep is volt ez a nap.
– Ma ebben az elvásott világban azt kell ünnepelnünk,
hogy még mindig van jóság,
még mindig van emberi szeretet, van összefogás. Nagymaros ennek már hosszú évek óta
tanúbizonyságát teszi, és tette az árvizek alkalmával is –
hangzott el.
Murányi Zoltán, a település
városfejlesztési csoportvezetője pedig az előzményeket és
az okokat firtatta. Mint mondta az omlás oka, valószínűleg
száz évvel ezelőttre vezethető
vissza, amikor az iskola épült,
ugyanis ekkor szüntethették
meg a most beomlott pincét. A
bajt valószínűleg egy csőtörés
okozhatta.
A példátlan összefogás Mihály Gábor, a Hód Kft. vezetőjének kezdeményezésére indult el, melyhez számos helyi
vállalkozó csatlakozott.
– Két héttel ezelőtt megdöbbentő látvány fogadott. A ház
teljes homlokzata eltűnt a föld
alá. Az önhordó tető a gravitációt meghazudtolva merede-

zett az utca felé. A drámai hangulatot a sötét és a kihalt utca
tovább fokozta – mesélte vis�-

szaemlékezve a történtekre.
A szakember fontosnak tartotta, hogy mindenkinek köszönetet mondjon a gyors munkáért, percekig sorolta azokat
a vállalkozókat, embereket,
cégeket, akik segítsége nélkül
nem valósulhatott volna meg a
ház újjáépítése.
A rögtönzött átadóünnepség
végén a ház tulajdonosa, Erzsike néni mondott köszönetet a
nagymarosiak önzetlen segítségéért. Kiemelte: a bajban ismeri meg az ember az igaz barátait. Végül a jelenlévőkkel
közösen leplezték le a felépült
új részt.
Furucz Anita
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Interjú dr. Mezey Györggyel,
A Vác labdarúgó csapata gőzerővel halad
a labdarúgó válogatott egykori a bennmaradás felé Nagy Tibor vezetésével
szövetségi kapitányával
„Meglátja mester, menni fog”
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk a Vácon rendezett I.
Mózner János Utánpótlás Emléktornán jelen volt dr. Mezey György, a labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya is, aki a Dunakanyar Régiónak adott interjúban kifejtette, hogy a magyar labdarúgás színvonalának
és feltételrendszerének minőségi javítása érdekében tett kormányzati intézkedésekkel nem tudott lépést tartani az MLSZ. A mesteredző szerint a
fiatalok ma sem tehetségtelenebbek, mint Alberték, Détáriék voltak, csak
rengeteg türelem kell hozzájuk.
- A legnagyobb tisztelet és elismerés hangján beszélt egykori
játékosáról, edző kollégájáról,
Mózner Jánosról, akinek szellemi örökségét fontosnak tartja,
hogy az utókor ápolja.
- Igen, mert János nagyszerű ember volt, imádta a labdarúgást, örömét lelte a játékban.
Talán a legfontosabb „örökség”, amit ránk hagyott, hogy ne
szenvedjenek, hanem örömmel,
felszabadultan játszanak a fiatalok és a felnőttek egyaránt. Ezzel a régi futballisták szellemiségét is ápolják, mert már Puskásék és elődeik idejében is örömjáték volt a futball. Aki játszik
örüljön, ne pedig szenvedjen.
- Hogyan lehet ezt elérni?
- Jó és nagyon fontos kérdés.
Csak nem törődnek vele, mert
ezt a sok „futballt szenvedő” játékost látni, azt tükrözi, hogy
igazából nem is értik ennek a
játéknak a lényegét. Itt nem az
eredmények, a tetoválások, a
haj zselézések számítanak, hanem, hogy a gyerek kikapcsolódjon, és kicsit kilépjen abból
a világból, ami most ránehezedik. Ezt nem lehet edzői szóval
– hogy a kérdésére válaszoljak -,
edzői tevékenységgel megoldani, ez társadalmi probléma, amit
meg kell oldani. Ez a társadalom
ma teherrel indít útba mindenkit, akár dolgozik vagy iskolában tanul. Évtizedek során sajnos ez így alakult, ebből a helyzetből kell kiemelkedni, s ezért
látom örömmel, hogy a fiatalok
élvezettel játszanak, kellemes
kikapcsolódást jelent számukra
a futball.
- Sokan vallják, hogy az utóbbi években változás érzékelhető
a magyar labdarúgásban. Ön
szerint ez a változás pozitívan
hat a sportágra, jó irányba megyünk-e?
- Ha valaki elmagyarázza nekem, hogy mi a változás, akkor
tudok válaszolni.
- Legtöbben a TAO-s pénzek
megjelenéséhez kötik az élénkülést, a változás.
- Tény, hogy az állam rengeteget tett a futballért, hiszen elég
csak a TAO-s pénzek beáramlását és a stadionépítési programot
említeni. A baj az, hogy - szerintem - az MLSZ ezzel nem tudott
élni. A változás a kormánynak
köszönhető. A labdarúgás irányítói nem tudtak élni azokkal az
ésszerű lehetőségekkel, amiket ez
a rendkívül futball érzékenyen
kormány kínál a sportág számára. Ezért mondom azt, hogy
a változás a kormányzati politikának köszönhető. Egész Európában az a sajátos jelenség látható, hogy a gyerekeket kiemelik a
mindennapos terhet jelentő kör-

Dr. Mezey György szívesen nyilatkozott a sajtó képviselőinek
nyezetből, egyre nagyobb lehetőséget biztosítanak a foglalkoztatásukra minden területen. Nálunk még nem elég vonzó a futball és a környezete, hogy a fiatalok odamenjenek sportolni, ne
pedig máshová. Hiába szépítik a
statisztikát, sokkal kevesebb futballistánk van, mint 25-30 évvel
ezelőtt, a Puskásék korszakáról
nem is beszélve.
- Ez abból is adódhat, hogy
nem kreatív edzők foglalkoznak a fiatalokkal, személyiségük nem olyan vonzó? Nem tudják megszerettetni a közeget?
- Nagyon jó kérdés, nem tudom, hogy egyáltalán merünk-e
beszélni vagy írni róla. Én mindenesetre el merem mondani a
véleményemet. Nos, ahogy az
edzőket szidják, és ahogy a magyar futball visszaesésének okait
keresik, mindenkiben konszenzus alakult ki, hogy az edzők a
hibásak, nem képesek arra, hogy
jobban dolgozzanak. Ez jó a politikának, jó az MLSZ-nek, jó a
klub vezetőknek. Ezzel leadják
vállukról a terhet. Ez egy társadalmi jelenség, a változást társadalmi szinten, szervezetten,
akár felülről kellene elindítani.
- A kormány már megtette az
első lépést a felemelkedés érdekében…
- Igen, csak meg kellett volna
tenni a további lépéseket.
- A szakmára gondol?
- A szakma nem rosszabb,
mint amilyen a Puskásék időszakában volt. Csak most mindenki
felemelheti a kezét, hogy mentes
minden hibától, mert az edzők
tehetségtelenek, felkészületlenek.
Ez abszolút tévútra viszi az egész
elemzést, ez egy össztársadalmi
probléma, amiért csak egy kis
részben felelősek az edzők.
- E szerint kijelenthetjük,
hogy a futball tükörképe a magyar társadalomnak?
- Pontosan erről van szó, ez a
helyes megfogalmazás!
- Ön szerint mennyit segít a
magyar futballon, hogy egyre
több külföldi edzőt foglalkoztatnak a honi klubok?
- A profi szakemberek másféle
vérátömlesztést adnak a magyar

csapatoknak, ez rendben van. Ez
a világ így működik. De hogy az
egész magyar utánpótlás válogatottat külföldi edzők irányítsák?
Mit tud adni egy magyar fiatalnak nemzeti önbecsülésből, hazafiságból, nemzeti hovatartozásból, ami nélkül nem lehet egy
bizonyos szint fölé emelkedni.
Nekem az a benyomásom, hogy
ez teljes tévút.
- Szavaiból úgy érzékelem,
hogy ön szerint az edzőnek egy
sokoldalú, komplex személyiségnek kell lennie, aki mindenre kihatóan tudja formálni, nevelni a fiatal labdarúgót?
- Nagyon jó megközelítés, erről van szó, csak így lehet oktatni a fiatalokat. Mutasson nekem
egy holland vagy német korosztályos válogatottat, ahol lengyel
vagy szerb edző irányítja a fiatalokat. Nincs ilyen. Csak a legmagasabb profi szinten, a felnőtteknél, ahol minden az eredményességről és a pénzről szól, ott
elkerülhetetlen, hogy jöjjenek
külföldi edzők. Ez a nemzetközi futballban is így van.
- Milyen hatással lehet a magyar labdarúgásra az az örömteli tény, hogy sok-sok évtized
után kijutottunk az Európa
bajnokságra?
- Ez egy kétélű fegyver. Ha tudunk élni vele, akkor óriási pozitív hatása lehet a magyar futballra, ha nem, akkor viszont
borzasztó visszaesés lesz. Én nagyon remélem -, hiszen Bernd
Storck nagyon jól nyúlt a csapathoz, amit a két norvég mérkőzés
is megmutatott -, hogy amen�nyire sikeresek lehetünk, annyira sikeresek is leszünk.
- Befejezésül egy személyes
jellegű kérdés: gyakran jár
utánpótlás korú fiatalok mérkőzéseire?
- Igen, mert ők még örömmel
futballoznak, ráadásul a Fóton
élő két unokám a váci Dunakanyar Régió UFC-ben játszik. A
mai fiatalok sem tehetségtelenebbek, mint Alberték, Détáriék
voltak annak idején, csak rengeteg türelem kell hozzájuk.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Vélhetően nem sokan voltak, akik az NB II 12. fordulóját követően egy lyukas garast is adtak volna azért, hogy az addig öt pontot szerző Vác bennmarad a másodosztályban. Nos, mára ez úgy változott, hogy az elmúlt 8 mec�csen 16 pontot gyűjtött váciak kiesésére fogadnának nagyon kevesen.

M

i, vagy inkább ki okozta a látványos javulást?
A váci labdarúgás legendája, Nagy Tibor, aki az elmúlt
hétvégén szeretett egykori mestere, Csank János csapatát, a feljutásra is esélyes Zalaegerszeget is
legyőzte. Még pedig idegenben,
négy pazar gólt rúgva.
– Nem készültünk külön a Mester és csapata ellen, nem az ő személye jelentette a plusz motivációt, hanem az, hogy előtte két
meccsen, a Siófok és a Balmazújváros ellen hullámvölgybe került a csapat. Ha nem akartuk azt,
hogy leromboljunk mindent, amit
eddig felépítettünk, akkor egyszerűen kellett a bravúr. Mostani
vezetőedzői megbízatásom alatt
még egyszer sem játszottunk ilyen
jól, mint Zalaegerszegen – jelentette ki Nagy Tibor.
Az egykori közönségkedvenc
azt elárulta, a találkozó után nem
beszéltek Csank Jánossal a meccsről, egyszerűen nem akarta feltépni a mester sebeit a vereség miatt. A mutatott játéknak nagyon
örül, de mint mondja, a pályán lá-

tott váci teljesítményben elsősorban a játékosok tudását, a rengeteg munkát kell látni, és nem az
ő személyét. Persze, amit tud, azt
hozzáteszi szakvezetőként.
Hogy ez mire elég jelen esetben

Nagy Tibor
a Vác csapatánál, azt jól mutatja,
hogy Nagy Tibor kinevezése előtt
12 meccsen öt pontot gyűjtött a
gárda, messze lemaradva állt az
utolsó helyen, majd a legenda szerepvállalását követően 8 meccsen

sikerült 16 pontot gyűjteni, amivel három ellenlábast már maguk
mögött tudhatnak a váciak.
– Az elsődleges célunk a biztos
bennmaradás, azaz azt szeretnénk,
ha az utolsó forduló előtt valahol
alattunk húznák meg azt a bizonyos vonalat. A sorsolásunk nem
rossz, hiszen a legjobb nyolc csapat
nagy részét letudtuk már, és hátralévő fordulókban éppen a közvetlen ellenfeleinkkel játszunk majd –
fogalmazott a váci vezetőedző.
Nagy Tibor szerződése a nyárig szól, és nem csinál titkot belőle, szívesen dolgozik együtt a csapattal. Most még nem gondolkozik azon, vajon mit hoz a jövő, de
akkor sem esik kétségbe, ha a tulajdonos új edzővel szeretné folytatni. Ebben az esetben visszatérne az utánpótlás csapatokhoz.
Vácon manapság egyre többször suttogják a szurkolók, nagy
tételben arra is fogadni mernének,
hogy a következő másodosztályú bajnokságban is Nagy Tibornak hívják majd a csapat vezetőedzőjét.
– molnár –

Április 10-én FUT A KESZI
A korábbi évek sikerei alapján, Dunakeszi Város Sportigazgatósága idén április 10-én vasárnap ismét megrendezi a város tömegsport futóversenyét, a
Fut a Keszit, melynek helyszíne 2016-ban is a repülőtér lesz.

A

versenyt Dunakeszi Város Sportigazgatósága rendezi a város lakosságának és az ide
látogató futó vendégeinek. Ezért a futás az
idén is ingyenes lesz mindenkinek. A bajnokok értékes ajándékokkal térhetnek haza, a szerencsések
„Fut a Keszi” pólót nyerhetnek.
A honlap, a futakeszi.hu már készen áll az internetes előnevezéshez, mindenkit kérnek, használják ki ezt a lehetőséget, mert így megkönnyítik a nevezés menetét.
Egy fiatalos, lendületes, chipes időméréssel felszerelt versenyen vehetnek részt, amire úgy készülnek a szervezők, hogy a város apraja-nagyja ismét
ott lesz. Ezért terveznek az idén is lufis-ovis futást a
legkisebbeknek és a szüleiknek, valamint 2,5 és 5 kilométeres távokat azoknak, akik ki akarják próbálni magukat egy tavaszi vasárnapon. Tavaly 1100-an
teljesítették a Keszis távokat, menjen el, hogy többen futhassanak együtt!
Versenyközpont:
Dunakeszi Városi Repülőtér, 1. hangár
Verseny időpontja: 2016. április 10.
A távokra az előnevezés és a helyszíni nevezés díjtalan.
Előnevezés: április 8., péntek 12 óráig
a futakeszi.hu oldalon
Helyszíni nevezés: a verseny napján 8.30 órától.
A verseny időpontjai, távjai és a limit ideje:
8.30-10.10 Fut a Keszi és Kiskeszi regisztráció és
helyszíni nevezés.
9.30 Lufis ovis futás rajtja.
10.30 Fut a Keszi távjainak rajtja.
11.30 Eredményhirdetés, díjak átadása a rajt-cél
kapu előtti színpadon (eső esetén a hangárban).
Limit idő a távokra: 40 perc, utolsó érvényes beérkezés: 11.10 óra.
Óvást lehet benyújtani a közzétételt követő 20
percig. Az óvás díja 5000Ft
Távok és korcsoportok nemenként:

Lufis ovis futás 200 m-es táv: lufival a reptér hangár felőli oldalán, külön a kis, középső és nagycsoportosoknak és a szüleiknek.
Fut a Kiskeszi, 2,5km-es táv: nincs chip, nincs kategória, csak buli van!
Fut a Keszi 5 km-es táv: Az időmérés nettó idő
alapján, mikro chippel történik.
Családi futás: családtagok, 3 vagy több egyéni nevezéssel, bármely távokon.
Dunakeszis iskolák, létszámarányos és sportegyesületek abszolút értékeléssel.
Díjazás: Ovis távon nemenként I., II., III. helyezést díjazzák, mindenkit ajándékoznak.
A Fut a Kiskeszin (2,5 km) csak nemenként abszolút I.-II.-III. helyezést díjazzuk!
A Fut a Keszin (5km) nemenként és korcsoportonként minden I., II., III. helyezett díjazásban részesül.
Az eredményhirdetésen, a jelenlévők között,
akik a rajtszám-szelvényt átadják, Fut a Keszi pólókat, értékes ajándékokat sorsolnak ki. A díjak és a
nyeremények átvétele csak a helyszínen lehetséges.
Házigazda: Dióssi Csaba Dunakeszi Város polgármestere és Seltenreich József sportigazgató
Elérhetőség: Ha a versennyel kapcsolatosan kérdése merül fel, a nevezes@futakeszi.hu email címre küldje el.

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

