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HUSZONNÉGY TANTERMES
ISKOLA ÉPÜL DUNAKESZIN

Április 14-én aláírták Dunakeszi, alagi városrészében épülő 24 tantermes általános iskola tervezéséről és kivitelezéséről szóló többoldalú szerződést. Dióssi Csaba, Dunakeszi Város polgármestere,
Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, valamint
az iskola építésére vonatkozó közbeszerzési pályázat nyertese aláírták a Dunakeszin épülő új iskoláról szóló szerződést.

K

ovács Norbert kiemelte, hogy az iskola megépülésével nem csupán Dunakeszi városa lesz gazdagabb, hanem pozitív hatását
az egész régióban éreztetni fogja. A Repülőtéri úton épülő huszonnégy termes általános iskola és sportközpont építtetője a
Nemzeti Sportközpontok, a projekt műszaki ellenőrzéséért pedig a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(BMSK Zrt.) felel. Az iskola építése így teljes egészében állami támogatásból valósul meg, fenntartása és üzemeltetése viszont már Dunakeszi
Város Önkormányzatának feladata lesz. A projekt összköltsége legalább
négy milliárd forint.
A kivitelezés pontos ütemtervéről ezen a héten indulnak az egyeztetések, azonban már most biztos, hogy idén nyáron elindul az építkezés. A
befejezés várható ideje 2017 augusztusa, ami azt jelenti, hogy 2017 szeptemberében a diákok birtokba is vehetik az új, átlagon felüli oktatási komplexumot – tájékoztatta lapunkat Szabó Katalin önkormányzati szóvivő.

Idén nyáron indul az építkezés, várhatóan
2017 augusztusában adják át az új intézményt
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Főhajtás a holokauszt
áldozatai előtt
A Holokauszt áldozatainak emléknapja váci hivatalos megemlékezése után még két hétig látható a Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt
Oktató-Kutató Központban az Élet Menete Alapítvány "Válaszutak" című
vándorkiállítása.

Befogadó Magyar
Település díjat kapott Vác
Befogadó Magyar Település címmel ismerték el Vác esélyegyenlőségért
tett erőfeszítéseit. A kitüntetést Fördős Attila polgármester április 8-án,
az Országházban vette át Kövér László házelnöktől és Földesi Erzsébettől,
a díjat alapító Fogyatékos Emberek Szervezetei Tanácsának elnökétől.

Harrach Péter, dr. Beer Miklós,
Deákné dr. Szarka Anita, Fördős Attila, Turai János

A

z április 14-én tartott megemlékezésen Turai János, a
Váci Zsidó Hitközség elnöke és Turai Valéria, a központ ügyvezetője mondott
köszöntőt, majd műsort adtak a Táncsics Mihály mezőgazdasági szakiskola diákjai, illetve a mikrofonhoz
lépett Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője, Fördős Attila polgármester és Gábor Veronika, az
Élet Menete Alapítvány vezető munkatársa. Jelen volt
az eseményen dr. Beer Miklós megyéspüspök is.
Turai János köszöntőjében kiemelte: a holokauszt
áldozatainak emléknapja,
a kommunizmus áldozatainak szentelt emléknappal
együtt azért fontos, hogy a
felnövekvő generációk tisztábban lássanak a múlt század népirtó ideológiáival,
az ezen ideológiákat alapul
vevő rezsimek rémtetteivel
kapcsolatban.
A hitközségi elnök felhívta a figyelmet a központ diákoknak szóló kutató pályázatára, melynek az a célja,
hogy minél több fiatal közvetlen ismereteket szerezzen lakóhelye zsidó hagyományairól, a holokauszt helyi vonatkozásairól.
- A holokauszt borzalmát mindenki úgy érezheti át igazán, ha felfedezi,
hogy személyes környezetére is milyen mélyen kihatott
a vészkorszak, adott esetben
a saját szülőhelyéről is hur-

coltak el embereket, és így a
zsidóságnak sok helyütt írmagja sem maradt, már az
emlékezetük is halványul.
A sötét múltat minél több
szemszögből meg kell világítani, ebben sokat segíthetnek a felhívásunkra kutatásba kezdő fiatalok is - mondta Turai János.
Fördős Attila polgármester felhívta a figyelmet arra,
hogy a magyarországi zsidóság a 19. század közepétől
az integrációt és asszimilációt választotta, és a közösség tagjai nagyon sokat tettek a magyar nemzetért.
- Nagyon sok magyar zsidó embert megöltek a vészkorszakban, hiányoznak a
nemzettestből mindannyian, lehetséges utódaikról
nem is beszélve, hiszen a kisebbségek által képviselt értékek, hagyományaik a sokszínűség révén csak erősíthetik a teljes nemzeti közösséget - fogalmazott a város
első számú vezetője.
Gábor Veronika, az Élet
Menete Alapítvány vezető munkatársa azt hangsúlyozta, hogy a holokauszt
megtörtént, ezért beszélni
kell róla, szembesülnie kell
vele mindenkinek, mert ez
a záloga, hogy ne történhessen meg újra hasonló borzalom.
- Azért jöttünk, hogy fejet
hajtsunk a holokauszt áldozatai előtt. Nekünk, keresztényeknek minden adandó
alkalommal fel kell hívnunk
a figyelmet, hogy a legna-

gyobb érték az emberélet,
amit védeni kell. A közösség fontosságának, a befogadó nemzet és a különböző
nemzeti kisebbségi közösségek békés együtt élésének
hangsúlyozása szintén nagyon lényeges, hiszen nem
létezhetünk egymás nélkül
- emelte ki beszédében Harrach Péter.
Ribáry Zoltán
A Válaszutak című kiállítás hétköznapi példákat hoz arra, hogy a holokauszthoz vezető antiszemitizmus, állami szintű
jogfosztás és világháborús
események mellett a közemberek is jelentős szerepet játszottak a történtekben. A tablókon szereplő
fotók, dokumentum-részletek bepillantást engednek abba, miként kerültek
személyes érdekek vagy
csupán a rosszindulat a
humánum és józan ész fölé
a nem zsidó lakosság jelentős részénél, míg mások –
sajnos jóval kevesebben
– a legváltozatosabb formában igyekeztek segíteni honfitársaikon. Az üldözöttek reakciói is számtalan megrendítő, egyéni
döntést tárnak a látogatók
elé a bemutatott forrásokon keresztül - számukra
azonban még az sem adatott meg, hogy jó és rossz
között válasszanak.

- A díj elismeri többek között
az akadálymentesítést az önkormányzati
intézményeinknél. Továbbá azt is, hogy
az országban elsőként nálunk alakult Fogyatékosügyi
Tanács, amelynek köszönhetően nagyon szoros az
együttműködés a város és a
fogyatékkal élő embereket
segítő intézmények, szervezetek között. Fontos, hogy
mindenki belássa, bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy
megváltozik az életminősége, elesettebbé válik akár ő
maga vagy egy családtagja,
tehát közös felelősség, hogy

mindent megtegyünk a rászorulók életének megkön�nyítéséért - hangsúlyozta
Fördős Attila, a díj átvételét
követően a városházán tartott sajtótájékoztatón – olvasható az önkormányzat
honlapján.
Deákné dr. Szarka Anita
jegyző kiemelte: az is szerepet játszott az elismerésben,
hogy igyekeznek segíteni fogyatékkal élők munkavállalását a hivatal munkaszervezetében.
A hivatalvezető emlékeztetett: 2013-tól kezdve a mostani már a nyolcadik ran-

Fontos adomány
a kárpátaljai
Técsőnek
Használt, de még jól működő számítástechnikai
eszközöket, iskola bútorokat adományozott Vác
kárpátaljai testvérvárosának Técsőnek. A teherautónyi adomány már megérkezett. A váci adomány jelentősen segítheti a técsői oktatási intézmények felszereltségét és ezzel együtt hozzájárulhat az oktatás színvonalának javulásához is.

- Técső a közelmúltban kistérségi szintű iskolafenntartó szerepet kapott, és mivel
az intézmények felszereltsége nagyon hiányos, az ottani önkormányzat segítséget kért Váctól. Széles körű
gyűjtés eredményeként öt
jól használható számítógépet és monitort, több mint
száz különböző iskola bútort, padokat, székeket tudtunk elküldeni adományként. Külön kiemelem, hogy
Matkovich Ilona képviselő
asszony felajánlott egy laptopot - mondta Fördős Attila

polgármester. Hozzátette: a
legutóbbi ülésen a képviselő-testület 350 ezer forint támogatást szavazott meg az
eszközök telepítéséhez, de
a pénzadomány ennél jóval
több lett, köszönhetően magánszemélyek és az Ipress
Center további hozzájárulásának.
- Így végül több mint 664
ezer forinttal segíthettük a
técsői önkormányzatot, illetve 50 ezer forintot felajánlhattunk a helyi református
gyülekezetnek is – hangsúlyozta a polgármester.

gos elismerés Vác városának,
amelyek persze a jövőre nézve is kötelességet jelentenek.
Mohácsiné Dim Rita, az
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője azt
emelte ki, hogy mennyire átfogó a városban a fogyatékosokat segítő intézményrendszer, a korai habilitációs és
rehabilitációs feladatokat is
ellátó Babai utcai Bölcsődétől kezdve, a sérült gyermekek nappali ellátásáért felelős Fejlesztő Napközi Otthonon át, a speciális fejlesztő iskoláig.
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Az alsóiak dönthetnek
városrészük fejlődéséről
Április 23-án, szombaton 7 és 13 óra között Dunakeszi-Alsón, a Muskátli
utcai Közösségi Házban véleménynyilvánító szavazásra kerül sor a dunakeszi-alsói sport- és közösségi központ helyszínével kapcsolatban.

Tuzson Bence: A kvótareferendum
évszázadokra határozhatja meg
a magyarság jövőjét
Az uniós kvótarendszerről szóló népszavazás nem öt-tíz, hanem több száz
évre határozza meg Magyarország sorsát - hangsúlyozta Tuzson Bence, a
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a Dunakeszi központú
választókerület országgyűlési képviselője hétfőn este a CÖF Országjárás
2016 rendezvényén, melynek a város József Attila Művelődési Központja
adott otthont.

A
M

int arról már korábban is értesítettük a Tisztelt Lakosságot, sportpályázati lehetőségből egy 620 millió forint értékű sportlétesítmény
épülhet Dunakeszin. Mivel a létesítmény Benkő Tamás, a város önkormányzati
képviselőjének kitartó munkája eredményeként épülhet
meg, ezért azt elsősorban saját körzetében szeretné megvalósítani.

Az alapelképzelésben egy
tornacsarnok (20x40 méteres fedett pálya 150 fős lelátóval, öltözők, kiszolgálóhelyiségek, kondi- és fitneszterem,
rendezvényterem), továbbá
szabadtéren futópálya, 20x40
méteres sportborítású pálya,
játszótér és kutyafuttató sze-

repel. Fontos hangsúlyozni,
hogy nem készült még műszaki terv, csupán egy elnagyolt
látványterv, hiszen még a projekt helyét sem lehet tudni.
Benkő Tamás elmondta:
amennyiben az alsóiak óhajtják a sport- és közösségi-kulturális létesítményt a starthelyre vagy a reptér szélére,
akkor a folyamat úgy folytatódik, hogy a konkrét műszaki tartalmat a lakossággal
egyeztetve dolgozza majd ki

az önkormányzat. Így ekkor
fog konszenzussal kiderülni az is, hogy mi mekkora legyen, s hogyan nézzen ki.
A sport- és közösségi-kulturális létesítmény pontos
helyszínéről tehát a helyi lakosság véleménynyilvánítás
formájában dönt, és két le-

hetőség közül választhat: a
repülőtér délnyugati sarka,
vagy a Pálya út és Magdolna
utca északi része által határolt starthely között.
A lehetséges repülőtéri helyszín felmerülésekor
Zámbóné Pollerman Judit, a
MALÉV Repülő Klub elnöke is adott tájékoztatást arról,
hogy a tervezett létesítmény a
repülést nem zavarja, sőt várhatóan segíti majd a sportrepülés fejlődését, ezért ő és a
klub minden tekintetben támogatja a megépülését.
Dióssi Csaba, Dunakeszi Város Polgármestere arra
kéri a lakosságot, hogy minél
nagyobb számban vegyenek
részt a véleménynyilvánító
szavazáson, hiszen az alapján dől el, lesz-e a városrészen
sport- és közösségi-kulturális
célú létesítmény, vagy sem.
Ezért kérjük, mondja el Ön
is véleményét! Jöjjön el és vegyen részt a döntésben!
Helyszín: 2120 Dunakeszi,
Muskátli utca 2.
Időpont: 2016. április 23.
(szombat), 7:00 és 13:00 között.
A beruházásról és a véleménynyilvánításról bővebb
információt a város honlapján (www.dunakeszi.hu) talál.
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négy éves politikai
ciklusoktól eltérően
ezúttal olyan kérdésről kell döntenünk, amely generációkon átível, évtizedekre, sőt akár évszázadokra határozhatja meg a magyarság
sorsát – mondta az államtitkár, aki szerint az előttünk
álló népszavazás a NATO
és az Európai Unióhoz való
csatlakozásunkat
eldöntő
népszavazásoknál jóval na-

lenzős döntései, ami ellen fel
kell emelni a szavunkat.
Kiszelly Zoltán szerint a
migrációs hullámot a Merkelféle politika generálja, amelynek lényege, hogy 20-30 millió migránst be kell fogadni Európába a népességcsökkentés megállítása, a hiányzó munkaerő pótlására.
Magyarországon is van népességfogyás, évente ötvenezerrel többen halnak meg,

asszonya kijelentette, hogy
nőként, édesanyaként jobbára érzelmileg közelíti meg
az Európa, s így hazánk előtt
tornyosuló óriási kihívást. Az
ökológiaváltozások, az Afrikában tapasztalható demográfiai robbanás miatt
új életteret kereső százezrek
vagy akár milliók indulnak
el a jobb élet reményében Európába. A migráns áradat hatásait számokkal illusztrálva

A fórum résztvevői egységesen elvetették a kötelező kvótát

gyobb horderejű. Tuzson
Bence reményét fejezte ki,
hogy az érvényes és eredményes népszavazáshoz szükséges négymillió szavazati joggal bíró magyar embernél
többen vesznek majd részt a
véleménynyilvánító népszavazáson, és elutasítják az Európai Unió által erőltetett kötelező betelepítési kvótát.
Kiszelly Zoltán politológus
előadását a magyar gazdaság
eredményeinek ismertetésével kezdte, aki kiemelte, hogy
a CÖF nagy országjárásba
kezdett, melynek keretében a
számok és a tények tükrében
ismertetik a világ geopolitikai helyzetét, a nyugati és keleti integrációs törekvéseket,
az értékes területekért – köztük -, Szíriáért, Ukrajnáért és
Grúziáért vívott küzdelmet,
az Európába özönlő migráns
áradat kiváltó okait.
Mint fogalmazott 2010ben Magyarország megközelítőleg olyan helyzetben volt,
mint Görögország, amely
még nem lábalt ki a válságból, míg hazánk napjainkra visszafizette az IMF-hitelt,
gazdasága növekvő pályára állt, a kormány „kivezette
a devizahiteleket”, beindította az otthonteremtési programot, kedvező hitelekkel segíti
a vállalkozásokat. Az elmúlt
években elért eredmények
felsorolását azzal zárta, hogy
mindezt veszélyezteti a küszöbön álló új hidegháború, a
brüsszeli bürokraták szemel-

mint ahányan születnek, de
a kormány ezt nem migránsokkal, betelepítésekkel akarja kompenzálni, hanem a magyar családok támogatásával
– hangsúlyozta a politológus.
Mi nem szeretnénk „hot spotot”, párhuzamos társadalmat, biztonságot és nyugalmat akarunk az országban,
Magyarországnak van alternatív javaslata a megoldásra,
amit a kezdeti hangos kritikát felhagyva, mind többen
elismernek és követnek. Példaként az osztrák kancellárt
említette, és arról is elismeréssel beszélt, hogy a V4 országai együtt képviselik érdekeiket.
Azt sem rejtette véka alá,
hogy Európa ki van szolgáltatva Törökországnak, ami
még inkább a magyar kormány határozott törekvéseinek létjogosultságát bizonyítja.
A kvótáról szóló népszavazás arról szól, a magyar emberek tarthassák meg azt a
jogukat, hogy eldönthessék,
kikkel kívánnak együtt élni
- fogalmazott. Kiszelly Zoltán kijelentette: az új veszély
a kötelező betelepítési kvóta,
hiszen a brüsszeli bürokraták ma már évente 5-10 ezer
migráns és családtagjaik befogadásáról beszélnek, amit
el kell utasítani az ügydöntő
népszavazással.
Szőnyi Kinga, a Civil Ös�szefogás műsorvezetője, az
országjáró rendezvény házi-

elmondta, hogy a 2014-es becsült adatok szerint a muszlimok aránya Nagy-Britanniában 4,6 %, ami három millió főt jelent, Belgiumban
6 %, Franciaországban 9,6
%, vagyis több mint 6 millió muszlim él, Svédországban majdnem 5 % a muszlim bevándorlók aránya, Németországban meghaladja az
5 %-ot – sorolta Szőnyi Kinga, aki hozzátette a nemi erőszak közel 90 %-át bevándorlók követték el. Majd arról
beszélt, hogy az elmúlt évek
történései azt bizonyítják,
hogy nem sikerült az integráció, párhuzamos társadalmak jöttek létre, a bevándorlók többsége nem fogadja el a
befogadó országok törvényeit, nem hajlandóak beilleszkedni a helyi társadalmakba.
Saját törvényeik szerint élnek
– húzta alá a CÖF képviselője, aki a helyzetet érzékeltetve elmondta, hogy csak Franciaországban 700 „érzékeny”
városi övezet van, ahová nem
ajánlott belépni.
A közel másfél órás előadások után a hozzászólók egyöntetűen elutasították a kötelező kvóta bevezetését, a
kényszerbetelepítéseket, melyet véleményük szerint népszavazással meg kell erősíteni, aminek eredménye követendő példa lehet az európai
országok számára is.
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina
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Lakossági bejárás az egykori
váci Esze Tamás laktanyában
Illegális hulladék átmeneti elhelyezése
borzolta a kedélyeket

Nyitott napot, illetve lakossági bejárást tartott a váci önkormányzat a volt
Esze Tamás laktanya területén, ugyanis elterjedt a lakosság körében, hogy
ott szemétlerakót alakítana ki a szolgáltató. A helyszínen a város alpolgármestere és a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője is
megjelent, akik újra megerősítették: nem lesz hulladéklerakó a területen,
a lakossági lomtalanítás során viszont olyan nagy tömegben gyűjtöttek be
anyagokat, amelyet lehetetlen volt egyszerre elszállítani.

V

észhelyzetben döntött úgy a város vezetése, hogy a volt
Esze Tamás laktanya területére szállíttatja ideiglenesen
a lomtalanítás során keletkezett hulladékot – jelentette
Pető Tibor a területen tartott
nyilvános bejáráson. Mint a
város alpolgármestere fogalmazott, a Zöld Híd Kft. akkor mondta fel a lomtalanításra vonatkozó szerződést,
amikor a lakosság egy részének az értesítése már megtörtént. A város önkormányzata vállalkozók bevonásával
szállíttatja az egykori laktanya területére az így keletkezett hulladékot, melyet folyamatosan továbbvisznek a gödöllői szemétlerakóba. Vagyis a területen csak rövid ideig tárolják a szemetet. Arra a
lakosság részéről megfogalmazott kérdésre, miért nem
szállítják el közvetlenül Gödöllőre, úgy válaszolt, hogy a
távolság miatt ebben az esetben a lomok akár három hétig is a közterületen maradhattak volna.
Szintén problémát okoz a

városnak, hogy a Zöld Híd
Kft. a magas kintlévőségeire hivatkozva nem biztosítja Vác számára az eddig illegális hulladékok gyűjtésére
szolgáló három darab 10 köbméteres konténert – ezt már
Jászai Pétertől, a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. ügyvezetőjétől tudhatták meg az esemény résztvevői. Ezért kényszerültek arra
a lépésre, hogy a város területén illegálisan elhelyezett
hulladékot az önkormányzati vállalat munkatársai gyűjtik össze, s a gödöllői továbbszállítás előtt két konténerben szintén az egykori Esze
Tamás laktanya területén tárolják.
Mind a város alpolgármestere, mind a városüzemeltetési kft. ügyvezetője fontosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy a lakossági kommunális
hulladék elszállítását továbbra is szerződésszerűen végzi a
Zöld Híd Kft.
Pető Tibor az eseményen
bejelentette, a városfejlesztési
és környezetvédelmi bizottság április 12-ei ülésén arra

kérte fel a Városüzemeltetési
Kft-t, hogy három új lehetséges helyszínt – a Park utcát, a
Deákvári fasor 2. szám alatti telephelyet és a már bezárt
csörögi szemétlerakót – vizsgáljon meg. Ezt követően a
képviselő-testület fog dönteni, hogy a négy hely melyikére szállítsák deponálásra
az illegális lerakások, illetve
a lomtalanítás során keletkezett hulladékot. Innen azonban folyamatosan továbbszállítják majd a gödöllői
hulladéklerakóba. A lakosság
részéről többen nem értették,
miért nem viszik a hulladékot egyből a csörögi szemétlerakóba. Ezzel kapcsolatban
Pető Tibor fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a csörögi telepet még a korábbi városvezetés záratta be, amikor
csatlakoztak a regionális hulladéklerakó projekthez.
Szintén lakossági érdeklődésre válaszolva mondta
el Jászai Péter, hogy a kft. az
illegális hulladék gyűjtésére és tárolására rendelkezik
a szükséges hatósági engedélyekkel, ennek ugyan kérték
a módosítását, jelenleg az engedélyezési eljárás során felmerült hiányosságok pótlása
történik. Mint fogalmazott, a
hulladékot a cég alkalmazottai és a velük szerződésben
állók minden esetben arra
a helyszínre fogják szállítani, amelyet a képviselő-testület kijelöl. Ezzel együtt – ha
szükséges – kezdeményezik a
telephely engedélyük módosítását is.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Emléktáblát avattak
Kossuth Zsuzsanna
tiszteletére a váci kórházban
Kedves hangulatú ünnepség keretében avatták fel az első magyar főápoló,
Kossuth Zsuzsanna emléktábláját 2016. április 8-án a Jávorszky Ödön
Kórház aulájában. A Magyar Ápolási Egyesület (MÁE) helyi szervezetének
szervezésében és a kórház közreműködésével lezajlott eseményen, egy
személy - a MÁE által alapított - megyei ezüst kitűzőt vehette át, míg négy
szakdolgozó ápolási igazgatói dicséretben részesült.

S

ámoly György köszöntőjében kiemelte, hogy köszönettel fogadta az egyesület helyi képviselőjének, Kovácsné Bóbis Klaudiának megkeresését, annál is inkább,
mert ő egyben a kórház dolgozója is.
- Nagyon fontos esemény az
intézmény életében ez az emléktábla avatás, hiszen kezdete egy hagyománynak, de ami
ennél is fontosabb, hogy ezúton is kifejezhetjük erkölcsi
elismerésünket és hálánkat a
szakdolgozók munkájával kapcsolatban, illetve méltó módon
tiszteleghetünk minden magyar ápoló munkája előtt – fogalmazott a főigazgató.
Kárpáti Zoltán a menedzsment nevében négy személyt
ápolási igazgatói dicséretben
részesített az esemény alkalmából, köszönetet mondott áldozatos munkájukért.
- Tudjuk, hogy önmagukat

adva, önmagukat „fogyasztva” járulnak a gyógyításhoz,
életük egy darabját építik be a
járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátásba. Köszönöm a megköszönhetetlent! – mondta az
ápolási igazgató.
Az
ünnepi
beszédet
Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke mondta, aki kifejtette, hogy
milyen rögös út vezetett Kossuth Zsuzsanna munkásságának országos elismeréséig. Az
első magyar főápoló hivatalos országos megünneplésére
2014. február 19-én került először sor.
A beszédet követően a főigazgatóval és az ápolási igazgatóval közösen leleplezték,
majd Bugarszki Miklós a MÁE
elnöke megkoszorúzta Kossuth Zsuzsanna emléktábláját.
A folytatásban az elismerések átadása, illetve a kitüntetettek méltatása következett.

A Magyar Ápolási Egyesület megyei ezüst kitűzőjét kapta: Stefanek Judit, a járóbeteg
szakellátás asszisztense.
„Kórházunk elhivatott dolgozója” elismerés – ápolási
igazgatói dicséretben részesült:
Oroszi Zsuzsanna osztályos főápoló, Piszkatóriszné
Gyetván Márta helyettes főnővér, Jutasi Sándorné szülésznő,
osztályos műtősnő, Kaposvári
Tünde, a Sürgősségi Betegellátó Osztály munkatársa.
Az ünnepséget a Selye János
Egészségügyi és Szakképző iskola tanulóinak műsora színesítette. Horváth Vivien és Krajnyák Mirtill előadásában részletek hangzottak el Kossuth
Zsuzsanna életétéről, munkásságáról, illetve az ünneplők
meghallgathatták az Ápolóról
című verset.
Tari Adrienn
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Húsz év a művészetoktatás jegyében
A Föld mosolya –
Tavaszköszöntő tárlat

A betűvetés és más tudományok átadása a kisdiákoknak legalább olyan
nemes pedagógiai cselekedet, mint elinvitálni őket a művészetek kimeríthetetlen kincsekkel teli világába. Ez utóbbi színtere immár húsz esztenKét esztendeje működik Dunakeszin, a Késő-Római Kikötőerőd Múzeum- deje a nagy múltú gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művéban az Erődgaléria, melyben ezúttal, április 15-én nyílt meg a sződligeti szeti Iskola.
Kardos Tibor szobrászművész és társkiállítóként felesége, Kardos Éva moz évforduló alkalzaikművész „A Föld mosolya” című tárlata.
mából – mely ki-

A

A

népes
közönséget,
köztük számos, a régióban s azon túl is
tevékenykedő
képzőművészt Langmayer Katalin, a
Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány kuratóriumának elnöke üdvözölte. Az erőd-programok megálmodója, szervezője elmondta,
hogy az elmúlt években mintegy
ötven, az állandó kiállítást kiegészítő sikeres rendezvény színhelye
volt a múzeum.
Ezt követően Bocsák István Károlyné, városi önkormányzati képviselő, családügyi főtanácsnok
mondott köszöntőt, hangsúlyozva,
hogy a természet tavaszi újjászületését a kiállító művészek különleges alkotásaival is ünnepelhetjük.
A tárlat legnagyobb részét Kardos Tibor domborműves kerámiamozaik táblaképei, valamint felesége mozaikképei alkotják, mondotta megnyitója bevezetőjében

Szegedi Sándor és Kardos Tibor
lyekkel a művész egy Európa-szerte egyedülálló műfajt teremtett…
A táblaképek – melyek készítésével
25 éve foglalkozik – létrejöttüket a
különböző műfajok – grafika, festészet, szobrászat – ötvözésének
köszönhetik…”
Kardos Éva munkásságáról szólva kiemelte, hogy „technikai meg-

ta, hogy tervezi korabeli fényképek
alapján rekonstruálva valamennyi
alkotás újraformálását, mert – miként hangsúlyozta – ezzel is szeretné erősíteni a magyar történelmi
tudatot s valamennyit törleszteni
szándékozik őseink feledésbe merülő emlékének is.
A tárlatnyitót Kovács Csenge

A művész házaspár és a tárlat látogatói
Maczkay Zsaklin művészeti író. A
bemutatott mozaikok „a régmúlt
és a ma kettősségében fogantak;
magukon viselik a tradíciók tiszteletét, ám mindemellett kiegészülnek a mai technika nyújtotta lehetőségekkel és saját jelenünk gondolatiságával. Az egyik kihívás éppen
ebben a kettősségben rejlik: megőrizni a múlt egy szeletét, s közben megélni a mához kötődő alkotói szabadságot is. Ez a szabadság
nagyon izgalmas módon valósul
meg Kardos Tibor domborműves
kerámia-mozaik-táblaképein, me-

oldásai hagyományosabbak, jobban ragaszkodnak az eredeti mozaik-táblakép tradíciójához. A
hangsúly mindenekelőtt a színek és tárgyak harmóniájára esik,
amik csodálatos összhangot alkotnak a parányi csempékből felépített képeken.”
A tárlaton látható volt a budapesti Szabadság-téren egykor felállított, majd a Rákosi-rendszerben
lerombolt hét alkotásból álló Trianon szoborcsoport kerámia szobrászattal elkészített három darabja.
A Sződligeten élő művész elmond-

Csilla József Attila Óda című költeménye egy részletének tolmácsolása és kitűnő hegedűjátéka Márkus Zsóka zongorakíséretével, valamint Bán Balázs magas színvonalú zongorajátéka színesítette.
A kiállítás június 21-ig a www.
dunakeszierod-fortlet.org, illetve a
romaierod.dunakeszi@gmail.com
honlapon minimum tíz főtől történő előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Május 21-én a tárlat egész nap nyitva lesz.
Katona M. István
Fotó: Vörös István

egészült a névadó
születésének 115.
évfordulójára történő megemlékezéssel – ünnepségsorozatot rendeztek a tanintézményben. Április 11-én jubileumi
esten – melynek vendége volt
Németh Magda – adtak koncertet végzett és jelenlegi növendékek, valamint megnyitották az egykori tanítványok
műveiből rendezett kiállítást.
Három nappal később nagy sikerű zongorakoncertre került
sor, majd április 15-én tartották meg a rendezvénysorozat
záróünnepségét.
Az iskola dísztermében
Bajkó Ildikó igazgató asszony
köszöntötte a megjelenteket,
köztük Dr. Pintér György alpolgármestert és Eich László
tankerületi igazgatót.
Ünnepi beszédében elmondta, hogy a szűkös tantermi kapacitások mellett, a viszonylag magas tanulólétszámmal
együtt is a szakmailag kimagaslóan képzett tanári kar az
elvártnál nagyobb csodát teremtett. Az egykor még szakköri formában működő művészeti képzés keretében ma már
három tanszakon – néptánc,
hangszerek, képzőművészet –
ötszáznál több tanulót huszonnégy művésztanár oktat. A tehetséggondozás eredményeként 2007-ben megkapták a
„Kiválóra minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény”
címet. Tevékenységükhöz ren-

geteg segítséget és támogatást
kapnak az Önkormányzattól,
szülőktől és más szimpatizánsoktól egyaránt. Beszédét egy,
a névadótól származó idézettel
zárta: „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers
gyémántját szép vigyázattal
csiszoljam kristályba”
Dr. Pintér György alpolgármester megköszönte mindenkinek, akik a múltban, jelenben és a jövőben a művészetoktatáson keresztül hozzájárulnak ahhoz, hogy minél emberségesebb, minél bensőségesebb
világban élhessünk. Utalt arra,
hogy amikor az iskola már kinőtte saját magát, egy szemközti épület beszerzésével bővíthették a művészetoktatás lehetőségeit. A közelmúltban vásároltak egy minőségi marimbát,
és segítséget adnak egy égető
kemence megvásárlásához is.
Kiemelte, hogy mindezeken túl
a legfontosabb a gyerekek és a
művészetek fontosságát megtanítók megbecsülése.
A továbbiakban először
nyolcadikos diákok előadásában részleteket hallgathat-

tunk Németh László műveiből.
Majd a jubileum alkalmából
rendezett tanulmányi versenyek, valamint a „Zeng-bong
a pagony, táncra perdülnek az
erdő lakói” című tankerületi rajzpályázat díjainak átadására került sor. A tankerült iskoláiból több száz képet küldtek s a zsűri értékelését ismertetve Dr. Géczi-Laskai Judit, az
ELTE Tanítóképző Kara vizuális tanszékének adjunktusa
megjegyezte, hogy a tankerület képzőművészetének lelkes
szereplői alkotásaikkal egyre
újabb mozaikkockákat adnak
hozzá a régió egyedi képzőművészeti arculatához. A pályázaton 9 arany, 8 ezüst, három
bronz, 1 kiemelt arany (Pongrácz Janka 5. o. Németh L. isk.)
és 5 különdíj talált gazdára.
Az ünnepi rendezvény hangulatát gazdagítva rendkívül
színvonalas tanári koncertet
hallgathattunk meg. A hagyományok jegyében pedig a búcsúzó nyolcadikosok képviselői elültettek egy tujafát.
Katona M. István
A szerző felvétele

A magyar költészet napját
ünnepelték Dunakeszin

A szeszélyes időjárás ellenére rengeteg diák gyűlt össze április 11-én a
Dunakeszi Főtéren, hogy megemlékezzenek a magyar költészet napjára,
amelyet 1964 óta ünnepelnek hazánkban, József Attila születésnapján. Az
eseményen a tanulók játékos formában, plakátokat a magasba emelve közösen szavalták el József Attila, Mama című versét.
"A költészet napja szerintem az egész magyarság számára fontos. A magyarság tudatunkat
erősíti az, hogy ismerjük ezeket a verseket. Közel állnak a szívünkhöz és mindannyian fontosnak tartjuk, hiszen ezen a nyelven beszélünk a hétköznapokban, ezt használjuk. Fontos számunkra, hogy a gyerekek is szeressék a
nyelvüket és használják, valamint hogy kedveljék a verseket."- mondta az esemény főszervezője Deézsiné Telek Ágnes, a Szent István Általános Iskola magyar tanára és igazgatóhelyettese a
dunakeszipost.hu kérdésére.
A tanárnő tapasztalatai szerint utólag néha azok
a gyerekek is lelkesen nyilatkoznak ezekről az
eseményekről, akik korábban kedvetlenebbül
álltak ezekhez a rendezvényekhez.
"Nagy élmény ennyi embernek közösen verset
mondani." - tette hozzá Deézsiné Telek Ágnes.
Laczkovich Krisztina, a Szent István Általános Iskola igazgatója beszédében Csoóri Sándort idézte.
"Ha elsorvad az irodalom, elsorvad a nyelv is"
- majd hozzátette, hogy
"Mindannyiunknak tenni kell azért, hogy ez
ne így legyen és ehhez a mai közös versmondá-

sunk is hozzájárulhat." A programon részt vett a
Bárdos Lajos Általános Iskola, a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola, valamint a Széchenyi
István Általános Iskola. Az igazgatónő a rendezvény támogatásáért köszönetet mondott a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalnak, valamint a
Dunakeszi Programirodának, melyek nevében
Dióssi Csaba polgármester és Szabó Katalin irodavezető finom édességgel kedveskedtek a költészet napját ünneplő diákoknak.
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Hízni szeretne Kováts Vera az
Sportrajongók tömege
rajtolt el idén is a Futakeszin X-Faktor dunakeszi "tinisztárja"
Április 10-én immár harmadszor rendezték meg a régió egyik legnagyobb
tömegsport rendezvényét, a Futakeszi futóversenyt a város repülőterén.
A nagy népszerűségnek örvendő szabadidős programra idén is jelentkezhettek az óvodásoktól kezdve egészen a szépkorú, akár nyolcvan éven felüliekig, nők és férfiak, profik és amatőrök egyaránt.

A

gyönyörű természeti környezettel övezett óriási repülőtér
hangárja folyamatosan megtelt a regisztrálók sokaságával. A verseny az ovisok futásával kezdődött, akik csoportokra bontva egységesen kétszáz métert futottak.
Mint minden évben ez-

úttal is kiváló volt a hangulat, melyet idén a Drums
ütőegyüttes garantált Stefán
Tivadar tanár úr vezetésével,
akik a bemelegítéshez is szolgáltatták ritmusos mozgás
inspiráló zenéjét.
A felnőttek versenye előtt
még köszöntőt mondott
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere (képünkön), aki
felnőtt gyermekeivel együtt
minden évben végig futja a
Futakeszi távját. A város első
embere örömmel mondta,
hogy Dunakeszi lakosai alapvetően sportosak, akik rendszeres mozgásához, sportolásához minden támogatást

megad az önkormányzat –
adta hírül a dunakeszipost.
hu.
Ezután kezdetét vette a futás. Két távra lehetett regisztrálni, a rövidebb egy 2,5 kilométeres táv volt, a gyakorlottabbak pedig választhatták az
5 kilométeres távot is. Ebben
az esetben chippel futhattak,

így nagyon pontos, akkreditált eredményt kaphattak a
futásról, melyet a versenyt le-

bonyolító csapat, Bíró György
és Barátai precízen rögzítettek.
Részt vett az eseményen
Kiss György is, aki a verseny
legidősebb résztvevője volt,
a maga 81 évével különdíjat kapott. A kiváló sportembert egyébként éppen március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmával tüntetett ki Dunakeszi Város Önkormányzata.
Az
eredményhirdetésre
várva sem unatkozott senki,
ugyanis különböző zenei fellépők és a Gabitrál Kerékpáros show szórakoztatta a nézőket és a kifáradt versenyzőket.
Mielőtt megjöttek az eredmények, Seltenreich József,
sportigazgató, az esemény
főszervezője megköszönte a
részvételt és - Dióssi Csabához hasonlóan - elmondta:
Dunakeszi lakosai sportos és
egészséges életet élnek, amit a
vezetőség boldogan támogat.
Fotó: Vörös István

Nyílászáró gyártó Szentendrei nyílászáró gyártó üzemünkbe ablakgyártásban
jártas munkatársakat keresünk. Jelentkezését fényképes önéletrajzzal, fizetési igény
megjelölésével az ablakgyartasszentendre@gmail.com címre várjuk.

Gyártás-előkészítő Szentendrei nyílászáró gyártó üzemünkbe mérnök mun-

katársat keresünk, gyártás-előkészítő munkakörbe. Ablakgyártás területén szerzett tapasztalat szükséges az állás betöltéséhez. Jelentkezését fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével az ablakgyartasszentendre@gmail.com címre várjuk.

Kováts Vera - aki időközben felnőtt nővé cseperedett - évek óta küzd súlyproblémákkal, ám bármit tett, eddig nem sikerült növelnie a tömegét.
Nehéz elképzelni, de az énekesnőnek meghízni ugyan olyan nehéz, mint
egyeseknek lefogyni. Kováts Vera profi edző segítségét kérte test tömegének növeléséhez.

"Csak akkor tudok teljes mértékben a céljaimra összpontosítani, ha egészséges vagyok, van energiám a munkára, a tanulásra és a szórakozásra is. Sajnos a szakmám
miatt a rendszerességet belevinni az életembe elég nehéz.
Emellett nagyon figyelek,
hogy apró dolgoknál például
legyen egy kis ritmus a napjaimban. Az első és legfontosabb, amit tenni szeretnék
még a saját egészségemért az
az, hogy felszedek pár kilót.
Plusz 3 kg sem zavarna! Sokan bolondnak hisznek emiatt, nehéz elképzelni, de meghízni ugyan olyan nehéz,
mint egyeseknek lefogyni" mondta Kováts Vera, akinek
áprilisban jelenik meg új videoklipje.
Az énekesnő elhatározta:
komoly, szakmailag ellenőrzött hízókúrába fog.
Hízókúráját Rénes Szilvia
személyi edző segíti, hetente
többször edzéssel és táplálkozási tanácsadással dolgoznak

a súlygyarapodáson- számolt
be a dunakeszipost.hu.
"Nagyon nehéz azoknak,
akik nem tudnak hízni, talán rosszabb mint a fogyókúra. A hízás egy módon lehetséges, izom tömeg növeléssel.
Nagy súlyokkal kell dolgozni. Kisebb ismétlésekkel. A
nagy súly relatív. Ettől általában mindenki megijed. Magához és edzettségi állapotához képest nagy súllyal. Nem
súlyemelőnek készülünk...

Nagyon könnyű dolgom van
Verával, mert gyorsan fejlődik. Ameddig másnál folyamatosan dolgozni kell az
egyensúlyérzéken, addig Verának nagyon jó a koordinációja, ezért már első alkalommal adhattam neki bonyolultabb gyakorlatokat. Megbízható és pontos. Nem mondja le az edzéseket, látszik az
akaratereje, biztosan nagyon
gyorsan fog fejlődni" - árulta
el a Royal Shape vezetője.

A Zollner Kft. nemes
gesztusa a váci mentőknek
Félmilliós mentőággyal köszönték meg
a gyors és segítőkész együttműködést

Egy rendkívül konstruktív hangulatú beszélgetés résztvevői lehettek a helyi sajtó képviselői kedd délután a Zollner Kft. váci gyárában, ahol Ógl József, ügyvezető igazgató köszönetet mondott a váci mentők több éves segítő együttműködéséért.

M

int az országos hírű vállalat első embere fogalmazott, a váci mentőkre mindig, minden helyzetben számíthattak
az elmúlt évek során. Tevékenységüket nagyfokú
szakmai elhivatottsággal, dicséretre méltó empátiával látták el minden alkalommal, amikor a vállalat dolgozói segítségükre szorultak.
Ógl József elmondta, hogy a cég egyik meghatározó filozófiájaként fontosnak tartják a munkavállalók megbecsülését, szakmai tudásuk elismerését, melynek következtében a vállalat még mindig vonzó munkalehetőség a környéken élő emberek számára.
- Nagyon sok fiatal dolgozik nálunk, de tudásuk miatt ragaszkodunk a tapasztaltabb kollégákhoz is, ami azzal is társul, hogy a cég váci és szügyi üzemében dolgozó 3200 munkavállaló között az átlagéletkor évről évre nő egy picivel. A
Zollner Kft. dolgozói közül idén közel 150 fő tíz,
több, mint 40 fő húsz, négyen pedig huszonöt éves
törzsgárda tagsággal büszkélkedhetnek, továbbá
27 dolgozó megy idén nyugdíjba, akiket május elején ünneplünk majd. A mai felgyorsult világban
szervezetünk sokkal érzékenyebben reagál a szeszélyes időjárás hatásaira, a mindennapok kihívásaira mind a munkában és magánéletben egyaránt, ami nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb korosztályt is érintheti – mondta az ügyvezető igazgató, aki elismerően beszélt arról, hogy egyegy sajnálatos rosszullét alkalmával a váci mentők
pillanatokon belül a bajbajutott segítségére siettek.

- Kollégáink nevében ezúton is köszönöm a mentők gyors és szakszerű beavatkozását, akik – többek között – az egyik munkatársunk életét mentették meg, aki szívinfarktust kapott munkaközben. A több éves önzetlen és példaértékű együttműködést szeretnénk megköszönni egy korszerű
mentőággyal, ami reményeink szerint segíti a váci
mentők további életmentő tevékenységét, akik tevékenységéről csak a legnagyobb elismerés hangján beszélhetünk – mondta Ógl József.
Kovács Péter, a Váci Mentőállomás műszaki
gondnoka és kollégája, Dávid Róbert hálás szavakkal mondtak köszönetet a közel félmillió forint értékű korszerű mentőágyért, melyet helikopteres
mentésnél is igénybe tudnak venni. – A Zollner
Kft. gesztusa példaértékű, egyedi, amit őszinte
szívvel köszönünk – fogalmazott Kovács Péter.
(Vetési)
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Paulo Coelho: „Az út maga sokkal fontosabb, mint az, ami útnak indított.”

Máltai továbbképzésem élményei

2016. március 20-a, Budapest, Liszt Ferenc repülőtér. Sikeres becsekkolás után várok a hosszú sorban, hogy a biztonsági ellenőrzésen átjussak. Alaposan átgondolom még egyszer, mindent úgy pakoltam-e be a kézitáskámba, ahogy azt előírják, aztán rám kerül a sor, és persze fennakadok. A szokásosnál is szigorúbb ellenőrzés, motozás, kérdezés. Majd véletlenül beejtik a beszállókártyámat a
pult alá, úgy hogy sehogyan sem lehet hozzáférni. A biztonsági személyzet több tagja próbálja előkotorni a beszállókártyámat, de hiába. Aztán jön a mentő ötlet! Valaki egy partvist szerez és sikerrel járnak. Kicsit zavarban vannak és elnézést kérnek a kellemetlenségért, majd jó utat kívánnak.
Te jó ég gondoltam, mi jön ezután?

Í

gy indult az a felejthetetlen
két hét, amit Máltán töltöttem
az Erasmus+ projekt keretén
belül egy számítógépes kurzuson.
Az én utazásom zárta a külföldi továbbképzések sorát, amelyeken augusztusban az olaszos kollégám Rómában, a biológia szakos
munkatársam Máltán és a rajztanár Colchesterben töltött egy-két
hetet szakmai kurzusokon. Emlékszem, megmosolyogtam a Máltáról visszatért tanártársamat, aki

azt mondta ez volt élete legszebb
és leghasznosabb utazása. Mi lehet annyira vonzó Máltában?gondoltam. Most, hogy visszatértem, megértettem őt. Málta, ez
egy külön világ. A nyelvek, népek
és kultúrák szintézise, amely egy
nagyon kedves és baráti vendégszeretettel párosul. És ne hagyjuk ki a sorból a tanfolyamon ös�szeverbuválódott nemzetközi csapatot, akikkel a végén szinte baráti viszonyban váltunk el. Legtöbbjükkel a mai napig tartom a
kapcsolatot. Douglas, a skót tanárom, aki végtelen türelemmel magyarázta a számítógépes felületek
használatának lépéseit, felejthetetlen kifejezései, amiket minden
órámon használok, vagy az a sok
kirándulás, amin részt vehettem,
mind-mind hozzájárultak ahhoz,
hogy hazajövetelem után repkedjek az iskolában és azt a varázst
sugározzam a kiégett, megfáradt
kollégáimnak, amit Málta adott
nekem.
Igen, azt hiszem Paulo Coelho

A tavasz beköszöntével ismét élénkül a gépkocsi forgalom. Többen és
többet használjuk
gépkocsijainkat. Érdemes gondolni a
gépkocsik időszakos, és aktuális karbantartására is.

is valahogy így érezhetett, amikor ezt a mondatát megfogalmazta. „Az út maga sokkal fontosabb,
mint az, ami útnak indított.” Minden nap itthon az ad energiát és
lelkesedést a munkámban, a szakmámban, amit Máltán tanultam
és megtapasztaltam. Jó, hogy sikeresen pályáztunk az Erasmus+
projektre!
Ráthné Murányi Rita
angol tanár,
Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium

2120 Dunakeszi, Fő út 203.
www.gumiszervizcentrum.hu
Bejelentkezés, munkafelvétel:
06-20-280-2471

www.dunakanyarregio.hu

Minden évszakban fontos
a gépjárművek műszaki biztonsága

S

okan gondolják, hogy elégséges tavaszi aktualitásként a téli gumiabroncsokat nyári gumiabroncsokra cserélnünk. Persze ez nagyon
fontos, de azért van még néhány
dolog, amit érdemes megvizsgáltatni az autónkon. A gumiabroncsok élettartamát jelentősen növelheti a jól beállított futómű, amit a
téli időszakban megszaporodott
útkátyúk fokozottan igénybe vesznek. A jól beállított futóművel rendelkező gépkocsi jobban irányítható, úttartása stabilabb, ezáltal növeli a gépkocsi biztonságos használhatóságát. Kiemelten fontos a
lengéscsillapítók állapota is, mely
szintén a biztonságos közlekedés
velejárója.
A legtöbb gépkocsi már rendelkezik légkondicionáló berendezéssel, ami nagyon hasznos a kánikulai napokban, de csak abban

az esetben, ha rendesen teszi a dolgát. Ehhez pedig nélkülözhetetlen
a klíma rendszer karbantartása, az
abban lévő gáz valamint olaj men�nyiség ellenőrzése. Kevesen gondolnak a klíma rendszer tisztítására, pedig egészségünk megóvása érdekében ajánlatos, akár évente két alkalommal is elvégeztetni a
klíma rendszerben elszaporodott
gombák, atkák és ártalmas baktériumok elűzését is.
Ezt a tisztítást cégünknél egy
speciális ózongenerátorral végezzük, ami egyben a gépkocsi utasterében lévő kellemetlen szagokat is
megszünteti.
A téli csapadékos időjárás jelentősen rongálja autónk kipufogó
rendszerét is, aminek megfelelő állapota elengedhetetlen a kifogástalan motor működéshez, valamint
az optimális fogyasztás eléréséhez.
Mindenképpen javaslom, hogy

gépkocsinkat egy alapos átvizsgálásnak vessük alá, ezzel későbbi
többlet kiadást spórolhatunk meg –
mondta Borbély Gyula, a dunakeszi
X-Car Autószerviz tulajdonosa.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
• minden típusú személy és kisha-

szon gépjármű teljes körű javítása,
fék-futómű gyorsszerviz
• olajcsere, teljes körű szerviz
munkák
• gépkocsik műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatás
• gépkocsik elektromos rendszerének javítása
• FIAT – ALFA ROMEO-LANCIA
típusú gépkocsik gyári technológia
szerinti javítása, gyári célszerszámok, és műszerek alkalmazásával
• gumiabroncs szerelés- centrírozás
• gumiabroncs értékesítés
• gumiabroncsok tárolása
• műszeres futómű ellenőrzés és
beállítás korszerű 3D technológiás műszerrel
• autó klíma töltés- tisztítás, ózongenerátoros fertőtlenítés
• autó kipufogó rendszer javítás
• autómentés-szállítás.
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A jövő tenisz sztárjai Dunakeszin
Aki ezekben a napokban kilátogat Dunakeszin a Magyarság Sporttelepére
jó esélye van rá, hogy a jövő nagy tenisz sztárjainak szárnybontogatásainak lehet szemlélője, hiszen Európa tizenhárom országából a legtehetségesebb tizennyolc éven aluli fiúk és leányok küzdenek a díszes trófeákért.

A

II-es kategóriájú verseny
szombaton vette kezdetét,
melyen 64 fiatal indult –
tudtuk meg Bogyó Tamástól, a versenyt rendező Nexon Dunakeszi
Tenisz Klub vezetőedzőjétől. – Európa élmezőnyében, a TOP 30-ban
jegyzett fiatalok egyéni mérkőzéseivel indult a nemzetközi torna, melyen itt vannak a legtehetségesebb
magyar fiatalok is. Hétfőn már pályára léptek a párosok is – mondta a
nemzetközi hírű szakember.
Bogyó Tamás beszámolt arról is,
hogy a nemzetközi torna rangjához méltó mérkőzéseket láthatnak
az érdeklődők. – A II-es kategóriájú nemzetközi torna döntői péntek délután három órakor kezdődnek a Magyarság Sporttelepen, ahová már addig is érdemes kilátogatni,
mert izgalmas mérkőzéseket láthatnak a tenisz szerelmesei, akik lehet,
hogy testközelből élvezhetik a jövő
nagy sztárjainak a játékát. Jó példa erre a mai világ első szerb Novak
Djokovics, aki ifjúként Budapesten
is játszott – mondta Bogyó Tamás,
aki a sok-sok országból érkezett
szakember közül bemutatta a floridai Sandy Mittlemant, aki – mint
mondta - világszerte ismert játékos
és klubmenedzser, számos világsztár játékos felkészülését segítette. Bogyó Tamás tavaly Amerikában ismerkedett meg a neves szaktekintéllyel, akivel pár hétig együtt
dolgoznak Dunakeszin, amely jó
alkalmat kínál arra is, hogy felépítsék közös szakmai jövőjüket. Az
együttműködés keretében érkeztek
játékosok – többek között - Izraelből, Törökországból, Finnországból, akiket együtt edzenek, készítenek fel az újabb versenyekre.
- Hogy tetszik a dunakeszi környezet és a verseny? - kérdeztük
Sandy Mittlemantól, aki készsége-

K&H női kézilabda liga, felsőházi rájátszás:
Ipress Center-Vác-FTC-Rail Cargo Hungaria 23-25 (10-14)

Vác lelkes játéka
kevés volt az FTC ellen

A negyeddöntő első összecsapásán elszenvedett nagyarányú (23-33) vereség ellenére is szép számmal voltak kíváncsiak szombaton az új szakmai igazgató tanácsait élvező Vác, és a tavalyi bajnok FTC második találkozójára. A mérkőzés egyik különlegessége volt, hogy a Ferencváros egykori legendás vezetőedzője, a közelmúlt szövetségi kapitánya, a rutinos
Németh András „meccselt” a feltörekvő fiatal edző nemzedék egyik jeles képviselőjével, a Fradi jelenlegi vezetőedzőjével, a női válogatott egyik
szövetségi kapitányával, Elek Gáborral.
Sandy Mittleman (balról), Lydia Deniz, Adi Spiegelman,
Fanni Törn, Bogyò Tamàs
sen nyilatkozott a Dunakanyar Régiónak.
- Nagyon jól érzem magam, nagyon kedvesek az emberek, bár
semmit nem tudok elolvasni –
mondta mosolyogva – de Tamásék mindenben segítenek. Számomra megszokott ez a szituáció, hiszen járom a világ tenisz pályáit, mindenhol ezt élem át. Remek
a környezet, jó pályákon játszhatnak a fiatalok, akik között sok az
ügyes, tehetséges játékos. Megvallom az én fejemben volt egy „kép”
Tamásról, akinek video edzésterveit a Facebookon figyelemmel kísérem, s ennek köszönhetően kerültünk személyes kapcsolatba. A
valóságban sokkal nagyobb, jóval
vonzóbb a Nexon Dunakeszi Tenisz
Klub, mint azt gondoltam. A pályák
kiváló minőségüek, egy szóval örülök, hogy eljöttem, nagyon jól érzem magam Dunakeszin.
- Ön szerint mi kell ahhoz, hogy
egy tehetséges magyar fiatal bekerüljön a világ élvonalába?
- Az élet bizonyítja, hogy fel lehet jutni a csúcsra, hiszen az utánpótlás, a 18 éven aluliak világrang-

listáját két magyar fiatal, Varkusz
Máté, és Gálfi Dalma vezeti, amire
még soha nem volt példa. Erre igazán büszkék lehetnek, ez is mutatja, hogy jó úton jár a magyar utánpótlás nevelés. A kérdésére válaszolva, az egyik legfontosabb szempont, hogy a fiatal játékos tanítható,
fogékony legyen a technikai megoldások elsajátítására, mindent felülmúló szorgalommal készüljön a
versenyekre. Egy teniszező pályafutása során – életkorának megfelelően - számtalan edzővel dolgozik együtt, akik sokat tehetnek a siker érdekében, de véleményem szerint mindennél fontosabb a versenyző kitartása, szorgalma, a játék
iránti alázata – hangsúlyozta Sandy
Mittleman.
Hogy mennyire helytállóak az
amerikai szakember szavai azt bizonyította a pályák mellett eltöltött
órák, a játékosok küzdeni akarása,
no és nem utolsó sorban a pályán
küzdő gyermekét oroszul, szlovákul vagy éppenséggel angolul biztató szülők szurkolása.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Elhunyt Ordina Tibor atléta,
a Dunakeszi Teniszklub edzője
Életének 45. évében elhunyt Ordina Tibor, az ugró szakág kilencvenes
évekbeli meghatározó atlétája. A válogatottban és az UTE színeiben mindig magas színvonalon teljesítő sportoló több világversenyen képviselte
sikeresen hazánkat, tagja volt az atlantai olimpiai csapatnak, szabadtéri és fedett pályás világbajnokságokon, Európa-bajnokságon állt rajthoz számolt be róla a magyar szövetség.
1997-ben, a párizsi fedett pályás világbajnokságon hármasugrásban a nyolcadik helyen
végzett. Pályafutása során szabadtéren és fedett pályán távolban és hármasban összesen 11
egyéni magyar bajnoki címet
szerzett. Távolugrásban négyszer állhatott fel szabadtéren
a bajnoki dobogó legfelső fokára, és 1993-as győzelme során érte el legjobbját, a 804 cmt. Hármasugrásban - amelyben
három fedett ob-n szerzett első
helyet - 16.90 m volt az egyéni csúcsa.
Ordina Tibor eredményei
mellett küzdőképességével és
segítőkész, sokszínű egyéniségével is kivívta pályatársai, a
sportközvélemény szeretetét.

XVIII. évfolyam 8. szám

Atlétikai pályafutása befejezése után is a sport mellett maradt: a Dunakeszi Teniszklub
erőnléti edzőjeként dolgozott.
Olyan játékosokkal foglalkozott, mint:
Noszály Sándor
- világranglista 90.

Sávolt Attila
- világranglista 68.
Balázs György
- junior Roland Gaross győztes
Gubacsi Zsófia
- világranglista 60.
Kuti-Kiss Rita
- világranglista 39.
Betegségével
szembesülve hosszú éveken át küzdött a
gyógyulásért, a sporttársadalom is teljes szívvel, segítséggel
mellette állt.
A Magyar Atlétikai Szövetség Ordina Tibort saját halottjának tekinti.
Ordina Tibortól 2016. április 26-án, kedden 15:00 órakor
vesznek végső búcsút a Fiumei
úti Nemzeti Sírkert szóró parcellájában.

A

negyeddöntő visszavágóján a váci hölgykoszorú jóval jobb teljesítményt nyújtott, mint a fővárosi összecsapáson, amely
megmutatkozott az eredmény
alakulásában is. Ottó Katalin
vezetőedző tanítványai végig
egyenrangú ellenfélnek bizonyultak a nagynevű FTC-vel
szemben, a kapuban pedig a
Fradihoz igazoló Bíró Blanka bravúrosan védett. Az első
játékrészben a hazai együttes
húzóembere Sonja Basics (képünkön) volt, a találkozón ötször zörgette meg Szikora Melinda hálóját, aki mellé felzárkózott Dijana Jovetic (5),
Szondi Zsófia (4), Farkas Veronika (3) és Helembai Fanny
(3) is. Rajtuk kívül Soós Viktória (2) és Tóth Eszter jegyezte a
váci találatokat.
Küzdelmes, jó iramú ös�szecsapáson az utolsó percekig esélye volt a váci együttesnek, hogy lelkes szurkolótáborát egy bravúros döntetlennel örvendeztesse meg. Noha
a remélt siker elmaradt, de a
közönség vastapsa így is arról árulkodott, hogy Farkas
Veronikáék remekült helytálltak a fővárosi csapattal vívott
párharcban. A két találkozó
alapján az FTC megérdemelten jutott a legjobb négybe,
amit a két „hadvezér” Németh
András és Elek Gábor összeölelkezése is kifejezett a találkozó végét jelző sípszó után.
Ipress
Center-Vác-FTCRail Cargo Hungaria: 23-25
(10:14), összesítésben: 46:58
A felsőházi rájátszás folytatásában a Vác az 5-8. helyért
játszik.

Németh András:
Az új bajnokságban
a legjobb négy közé
várom a csapatot
- Miben volt más a mai találkozó, mint a negyeddöntő első mérkőzése? – kérdeztük a találkozó után Németh
Andrástól, az Ipress CenterVác szakmai igazgatójától.
- Sokat javultunk, a lányok
játéka azt mutatta, hogy érdemes volt kielemezni az
első találkozó videofelvételét. Azt láttam, hogy a játékosokban sok minden rögződött, és ráadásul jó teljesítményt nyújtott a kapusunk is.

játékos is lesz – köztük Szenes Bettina, Bató Lili -, akik
a váci kerettel készülnek, de
Gödön játszanak az NBI/B-s
csapatban.

Bíró Blanka
parádésan védett

Ötven percig egészen jól tartották magukat, de sajnos onnantól kezdve érződött, hogy
elfáradtak, de ez nyilvánvaló
egy ilyen csapat ellen, mint az
FTC. Nagyon a maximumot
kellett nyújtani, de látszott, a
Vác még messze nincs olyan
kondícióban, hogy ezt a versenyfutást bírja.
- Ön szerint a mai, döntetlen közeli eredmény mit jelent a játékosok számára a
folytatás szempontjából?

A váci kapuban Bíró Blanka remekül teljesített, sokat
köszönhet neki a csapat, hogy
ilyen szoros eredménnyel zárult az FTC elleni találkozó.
- Az első meccsből tanultunk, hiszen akkor nagyon feszültek voltak, számos hibát
követtünk el. Ma tudtuk, hogy
nem mi vagyunk a mérkőzés esélyese, így felszabadultan játszottunk. Ottó Katalin
és Németh András is azt kérte tőlünk, hogy felszabadultan
kézilabdázzunk, élvezzük a játékot. Az eredmény is azt mutatja, hogy sikerült.

- Remélem, hogy egy kicsit visszajön a hitük, jobban
bíznak önmagukban, bátrabban vállalkoznak. A mai találkozó ebből a szempontból
sajnos még sok kívánnivalót hagyott maga után. Többet kellett volna vállalkozni,
nagyobb koncentrálással kevesebb technikai hibát követtünk volna el.
- Szakmai igazgatóként
milyen eredménnyel lenne
elégedett a rájátszás-sorozat
végén?
- Nincs konkrét elvárás, én
már a jövőben gondolkodom.
Azt szeretném, hogy szakmai
szempontból tiszta, egyértelmű képet lássak, kit érdemes
itt tartanai a keretben, és milyen feladattal tudjuk megbízni. Az új bajnokságra egy
olyan csapatot kell felépítenünk, amely a végelszámolásnál ott lesz a legjobb négy
között.
- Ezt a szakmai koncepciót
támasztja alá, hogy a minap
újabb brazil világklasszist
igazoltak. Hogyan változik
a jelenlegi játékoskeret?
- A csapat nagy része, köztük a helyi fiatalok maradnak, nagyon szeretnék rájuk
is építeni. Négy olyan fiatal

Bíró Blanka (képünkön)
szerényen elhárította a dicséretet, ám annak örült, hogy
jó napot fogott ki, és szerinte jó volt a csapat védekezése
is. – Igaz voltak apróbb hibák,
de ez leginkább a fáradságnak tudható be – tette hozzá.
A válogatott kapus úgy véli,
ha kicsit türelmesebbek lettek
volna, akkor még szorosabb
eredménnyel jöttek volna le a
pályáról.
Bíró Blanka elmondta,
hogy nyolc év után fájó szívvel távozik Vácról, de élni kíván az FTC által felkínált lehetőséggel, amely ellen szombaton parádésan védett. –
Boldogan tekintik vissza a
Vácon töltött nyolc évre, hiszen mindent ennek a klubnak köszönhetek – mondta a
Dunakanyar Régiónak nyilatkozó kiváló sportember.
Vetési Imre
Fotó: Váci NKSE

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

