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Rétvári Bence: az ápolóknak nemcsak
anyagi, erkölcsi megbecsülés is jár

Erkölcsileg és anyagilag is meg kell becsülni az ápolók munkáját, ezért döntött úgy a kormány, hogy 2019-re 65 százalékkal emelik a bérüket - mondta
Rétvári Bence miniszter-helyettes, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a váci Jávorszky Ödön Kórházban tartott ápolók
napján, aki az ünnepség után adott interjút a Dunakanyar Régiónak.
- Mióta ünnepeljük Magyarországon az ápolók napját?
- kérdeztük a miniszterhelyettestől.
- Magyarországon 2014 óta
ünnepeljük február 19-én az
ápolók napját. Azért erre a
dátumra esett a választás,
mert ezen a napon született
Kossuth Zsuzsanna, akinek
idén emlékezünk meg születésének kétszázadik évfordulójáról. Kossuth Zsuzsanna – azon túl, hogy Kossuth
Lajos legfiatalabb húga – vitathatatlanul a magyar ápolásügy kiemelkedő alakja,

hiszen az ő nevéhez köthető az 1848-1849-es szabadságharc idején az első katonakórházak megszervezése
és a harctéri sebesültek ápolása, mint a tábori kórházak
főápolónője.
- Mit tesz vagy tett a kormány azért, hogy segítse az
ápolók munkáját?
- A kormány korábban is
igyekezett a lehetséges eszközökkel támogatni az ápolók munkáját. A béremelés
2012-13-ban kezdődött, amikor a kormány "chipsadó-

ból" az egészségügyi kasszába befolyt többletbevételt teljes egészében az ápolók és az
orvosok fizetésének emelésére fordította. Ekkor körülbelül 27 százalékos bérfejlesztés valósult meg, ezt követően 2014 nyarán következett a mozgóbérelemek korrigálása. Tavaly indult el az
a négyéves béremelési ciklus, amelynek köszönhetően szeptemberben 26 százalékkal nőtt az ápolók bére.
Ez folytatódik idén novemberben újabb 12 százalékkal,
Folytatás a 2. oldalon
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majd a következő két évben
ismét 8-8 százalékkal.
Az idei költségvetésben
2010-hez képest az egészségügyre 325 milliárd forinttal
fordít többet a kormány.
- Mit tart a legfontosabbnak az ápolók munkájában?
- Az ápolók egész évben felelősségteljes, áldozatkész és
embert próbáló munkát végeznek. Ma Magyarországon 79 ezer ápoló dolgozik,
és a munkájukért a köszönetnek és hálának a szimbolikus gesztusok mellett az
anyagi elismerésben is meg
kell mutatkoznia. Az ápolók
az élet minden területén ott
vannak, amikor egészségügyi segítségre van szükség,
a betegek mellett állnak éjjel-nappal. Kórházba került
családtagjaink szakszerű ellátásában az ápolók helytállásának és erőfeszítésének kiemelkedő szerepe van.
Munkájuk során a betegek
bizalmát is ki kell, hogy érdemeljék. Fontosnak tartom,
hogy a munkájukhoz illő bérek mellé ahhoz illő megbecsülést és tiszteletet is kapjanak.
- Mit gondol a váci ápolók
helyzetéről?
- A kormány kiemelt figyelemmel kíséri a váci ápolók
helyzetét is. A váci Jávorszky

Rétvári Bence és Nyitrai Zsolt virággal köszöntötte
a váci ápolónőket

Ödön Kórház ápolóinak
odaadó munkája tette indokolttá, hogy a sajtó ebben
az intézményben értesüljön
az újabb változásokról. A
kormány a Magyar Ápolók
Napja alkalmából elismerő oklevelet adományozott
a váci Jávorszky Ödön Kórház munkatársának, Oroszi Zsuzsannának, aki az intenzív osztályon végzi munkáját. Nagyon jó hír, hogy a
Váci Selye János Szakképzési Centrum utánpótlást tud
biztosítani Vác és a környék
kórházainak is.
- A fizetésemelésen kívül
hogyan tervezi a kormány
népszerűsíteni az ápolói hivatást?
- A szakma népszerűsítése érdekében ösztöndíjat biztosítunk annak eléréséhez,
hogy háromezer középisko-

lát végzett diák OKJ-s ápolói
képzettséget szerezhessen.
Azért, hogy a szakdolgozók élet- és munkakörülményei tovább javulhassanak, a
2014-2020. évi időszak uniós
fejlesztési konstrukciói keretében több pályázat is kiírásra kerül. A „Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program” című projekt keretében több mint 1,8
milliárd forint összegű támogatás jut a szakdolgozók
továbbképzésére.
A programnak az a célja,
hogy az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó, régi típusú, általános ápoló és általános asszisztens szakképesítésű, de további szakképesítéssel nem rendelkező
egészségügyi szakdolgozók
is tovább tudják magukat képezni.
A szerk.

Főhajtás a rabtemetőben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja - hagyományosan a rabtemetőben rendezett - váci megemlékezésén a többi között megfogalmazódott:
nagyon fontos figyelmeztetni arra, hogy ennek az embertelen eszmének
az uralmát az egész nemzet megszenvedte.

A

z esemény szónoka ezúttal Csuka Tamás református lelkész, nyugalmazott
tábori püspök volt.
- A kommunizmusnak jóval több mint százmillió áldozata volt világszerte, nagyon fontos, hogy fejet hajtsunk előttük.
Ugyanakkor azt is észben kell
tartani, hogy a meggyilkoltak
mellett még többen voltak, akiket valamilyen módon üldöztek, meghurcoltak. A rendszerre jellemző gyilkos, áruló légkört a magyar nemzet egésze is
megszenvedte. Jó lenne, ha már
csak emlékeznünk kellene erre,
annak érdekében, hogy soha ne
jöhessen hasonló kor, de látnunk
kell, hogy mindmáig kísért az
eszme, amelynek mozgatórugója a pénz, az önzés, a hatalom.
Az áldozatok közé sorolhatjuk
a kettős állampolgárságról szóló
korábbi népszavazás során megtagadott határon túli magyarokat, a vörösiszap katasztrófa áldozatait és károsultjait, hiszen
egy nagyvállalat felelőtlen veze-

A két alpolgármester, Mokánszky Zoltán és Pető Tibor,
valamint Csuka Tamás református lelkész főhajtása

tőinek lelkén szárad a sorsuk, de
ide sorolom az olimpia rendezés
kérdését is, hiszen ez esetben egy
olyan lehetőséget veszítettünk
el, amelyet nemzeti ügynek kellett volna tekinteni - fogalmazott
beszédében Csuka Tamás.
Az eseményen Smál-Szilaj
Gábor előadóművész elszavalta
Kecskési Tollas Tibor: Bebádo-

goznak minden ablakot című
versét, Horváth Éva Sára konzervatóriumi növendék pedig
két népdal eléneklésével tette
teljessé a megemlékezést.
Végül a város vezetői, intézmények, civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a rabtemető emlékkövét.
Ribáry Zoltán

Nyolcmilliárd fölött van
Vác idei költségvetése

Februári ülésén az önkormányzati képviselő-testület megalkotta a város
2017-es költségvetését, melynek bevételi- és kiadási főösszege 8,2 milliárd forint, beszámítva a mélygarázs megvásárlására korábban elnyert
csaknem 2 milliárd forint összegű állami támogatást is.

F

elújításokra 144 millió forintot irányzott
elő az önkormányzat, ebből jelentősebb
összegek juthatnak - egyebek mellett - a következő feladatokra: útburkolat javításokra számos helyszínen, a
Jávorszky Ödön Kórház parkolójának felújítására, a Sejcei
ltp. út felújításának folytatására, óvodai tetőrekonstrukciókra, a nyilvános illemhelyek
felújítására, intézményi gépészeti felújításokra, a Katona Lajos Városi Könyvtár liftjének felújítására, a központi piac felújítására vonatkozó
kivitelezési tervek elkészítésére – olvasható az önkormányzat hivatalos weboldalán.
A beruházások vonatkozásában összeállított, közelítőleg
2.4 milliárd forintos tételsorban értelemszerűen a mélygarázs megvásárlására előirányzott összeg a legjelentősebb.
Ezen kívül kiemelt mértékű forrást tervezett be a költségvetésbe a grémium az Akó
utca vízelvezetésére, járdaépítésre a Kosdi út felső szakaszán, a közvilágítás bővítésére, parkolóhelyek kialakítására több helyszínen, a Huszár
utcai buszfordulóval kapcso-

latos kivitelezési munkákra,
a Galcsek utcai önkormányzati bérház beruházás második ütemére, a Damjanich téri
csomópontba elképzelt jelzőlámpás irányítórendszer tervezésére, a Naszály úti vízfogó
partfal burkolására, a "Hatékony Árvízvédelem Vácon" elnevezésű nagyberuházás önkormányzati költségeire, illetve - Pető Tibor alpolgármester módosító indítványa
nyomán - forgalomkorlátozó
süllyedő oszlopok felszerelésére a főtéren. Továbbra is napirenden, tehát egyúttal költségvetési előirányzatban szerepel a Kosdi útra tervezett
körforgalom kialakításának
állami forrást kiegészítő önkormányzati kötelezettsége.
Szociális, egészségügyi, állategészségügyi, köznevelési, közművelődési, sport, turisztikai, szervezési, tájékoztatási feladatok támogatására 351 millió forint szerepel
a
költségvetésben.
Különböző - jelentős részben TAO-pályázatok révén megvalósuló - fejlesztések támogatására, önkormányzati önrészének biztosítására hozzávetőleg 334 millió áll(hat) rendelkezésre.

A kiadási főösszegen túlmenően a költségvetési szervek (intézmények) kisebb ös�szegű - beruházási, eszközbeszerző - kiadásaira csaknem 18.5 millió forintot tud
biztosítani az önkormányzat
az elfogadott büdzsé alapján.
A képviselő-testület elfogadta a Váci Polgármesteri Hivatal múlt évi tevékenységéről
szóló beszámolót, s egyúttal
jóváhagyták a 2017-re meghatározott főbb célkitűzéseket. Ezek sorában - az alapfeladatokon túlmenően - az előterjesztő Deákné dr. Szarka
Anita jegyző kiemelte a 2018ban hatályba lépő általános közigazgatási rendtartás alkalmazására való felkészülést, a pályázati lehetőségek fokozott kihasználását,
a "Családbarát Munkahely"
cím már kétszeri elnyerésében fontos szerepet játszó intézkedések további bővítését.
Ugyancsak elfogadták a döntéshozók a Madách Imre Művelődési Központ 2016-os tevékenységéről szóló szakmai
beszámolót – értesülhetünk
a vac.hu-n megjelent közleményből, melyben a képviselő-testület további döntései ismerhetők meg.

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

Dunakanyar Régió

2017. március 2.

DUNAKESZIN
filmvetítéssel és
előadással emlékeztek
„Amelyik nemzet a múltját nem ismeri, a jövőjét
meg nem teremtheti!” – A kommunizmus áldozataira emlékeztek a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége és a Rákóczi Szövetség közös rendezvényén Dunakeszin.

A

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjához kapcsolódóan február 22-én
dr. Bank Barbara történész, a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja tartott előadást Dunakeszin a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Rákóczi
Szövetség helyi csoportjainak
meghívására. Az előadás témája az internáló- és munkatáborok magyarországi rendszerének és történetének ismertetése, ezen keresztül pedig a kommunista diktatúra természetének a bemutatása volt. Dr.
Bank Barbara a téma elismert
hazai kutatójaként ismertette
a megjelent hallgatósággal legújabb kutatási eredményeit is.
Az internálás, mint jogintézmény a két világháború között
is létezett, azonban a kommunista diktatúra időszakában
lényegi különbséget jelentett,
hogy az internáltaknak kényszermunkát kellett végezniük
és léteztek titkos táborok. Akik
ide kerültek, azokról hozzátartozóik hosszú időn keresztül
azt sem tudhatták, hogy életben van-e szerettük. Az internálás a hatalomgyakorlás eszköze volt a vélt és valós ellenségek kiiktatására politikai megítélés alapján. Azon személyek
ellen alkalmazták, akiket nem
tudott elítéltetni a hatalom, így
kijelenthető, hogy az internáltak többsége teljesen ártatlan
polgár volt.
Az internálásokat kezdetben
a rendőrség és a politikai rendőrség végezte, majd ezt a feladatot átvette a rettegett ÁVH.
A II. világháborút követően
minden vármegye központban (megyeszékhelyen), illetve az ország megannyi településén működött internálótábor. Budapesten is több mint
10 internálótábor működött
több tízezer fogvatartottal. A
kommunista diktatúra „kreativitását” mutatja, hogy 19531955 között ugyan törvényileg
nem léteztek internálótáborok,
de bevezettek egy új fogalmat:
a kényszerlakhelyre telepítést.
Az internálótáborok közül ki
kell emelni Recsket, amely titkos volt és teljesen szovjet mintára szervezték meg, Kistarcsát, Tiszalököt és Kazincbarcikát. Dr. Bank Barbara eloszlatta az azzal kapcsolatos félreértést, hogy az 1953-ban
kihirdetett amnesztia Nagy
Imre miniszterelnök érdeme
lenne. Az amnesztiáról szóló
minisztertanácsi határozatot a
moszkvai vezetés parancsára
kellett kiadni, és az amnesztia
sem volt teljes, mert a politikai
foglyok nagy része 1953 után is
börtönben maradt.
Dr. Bank Barbara elmondta, hogy az internálótáborok-,

és a meggyilkoltak számát a
mai napig nem ismerjük pontosan. A kutatást nehezíti az
iratok hiánya, ezek megsemmisítésére gondosan ügyeltek a
diktatúra működtetői. Jellemző, hogy az iratok megsemmisítésére vonatkozó parancsot megtalálták a kutatók. Sok
esetben a túlélők visszaemlékezései jelentenek segítséget a
megtörtént események feltárásában, hiszen kevés az olyan
család, amely ne lenne érintett
a kommunista diktatúra túlkapásaiban.
Az előadó megnevezett számos elkövetőt azok közül, akik
az internálásokon keresztül a
kommunista diktatúra működtetői voltak. Közülük többen évekkel-évtizedekkel a
rendszerváltoztatást követően hunytak el mindenféle felelősségre vonás és számonkérés
nélkül. Sokan pedig még a mai
napig is közöttünk élnek háborítatlanul…
Lakatos István

MEGFILMESÍTETT
TÖRTÉNELEM
Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatának értelmében minden év február 25-én tartják
a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947-ben
ugyanis ezen a napon tartóztatták le, majd hurcolták
a Szovjetunióba jogellenesen Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a
megszálló szovjet hatóságok.
A kommunista diktatúrák
áldozataira emlékezve Dunakeszin több helyszínen is
levetítették a Nincs kegyelem című, dokumentarista
fikciós elemekből építkező
magyar filmet. Matúz Gábor
alkotása arra a történelmi
tényre épül, hogy 1956. december 8-án délelőtt pufajkások és szovjet katonák perceken keresztül, válogatás nélkül lőtték az előző éjszaka
elhurcolt munkások kiszabadítására összegyűlt fegyvertelen tömeget és az egyszerű járókelőket a nógrádi megyeszékhely központjában. A halálos áldozatok
számát 47 és 131 közé teszik
- a legfiatalabb mindössze
tíz éves volt -, és rengetegen
megsebesültek. A megtorlások időszakának ez volt a
legvéresebb fejezete.
Filmben Törőcsik Mari,
Kubik Anna, Ráckevei
Anna, Györgyi Anna, Gáspár Tibor, Nyakó Júlia, Szakács Tibor, Libor Laura, Dér
Mária, Bátyai Éva is látható.
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A Gulág helyi áldozataira
emlékeztek Gödön

Gödön a kommunizmus áldozataira, a Gulág gödi rabjaira emlékkiállítással, az elhurcoltak személyes tragédiáját feltáró könyvvel, és emléktábla avatással emlékeztek. Mi magyarok abból merítünk
erőt, hogy túléltük történelmünk vészterhes időszakait és ma is itt vagyunk – mondta Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője a Gulág és a kommunizmus
áldozatainak emléknapján. A városi megemlékezésen a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár mellett Markó József polgármester és Kun Miklós, Széchenyi-díjas történész mondott beszédet.

A

kormány az 1944-1945-ben
kezdődött internálások 70. évfordulója alkalmából a 2015ös évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította, majd az emlékévet egy rendelettel 2017. február 25-ig
meghosszabbította. E történelmi időszak
minél alaposabb megismertetése érdekében pályázatokat írt ki emléktáblák állítására, kiállítások rendezésére, a témához
kapcsolódó kiadványok megjelentetésére.

A megemlékezés szónokai
és a város vezetői

A József Attila Művelődési Házban tartott megemlékezésen Markó József, a város polgármestere beszédében kijelentette:
a Gödi Almanach 18. kötete A Gulág gödi
rabjai címmel állít emléket a málenkij robotra elhurcolt közel ötven egykori gödinek. A szívszorító sorsok és visszaemlékezések egyikén keresztül világított rá a korszak borzalmaira. Mint mondta: a kommunizmus mindig a diktatúrákkal kapcsolódik össze. Elismerését és köszönetét
fejezte ki a könyv szerkesztőinek, főhajtással tisztelget a Gulág gödi áldozatai emléke előtt. „Az elhurcoltak csaknem fele sohasem tért haza szeretteihez, a túlélők pedig egy életen át hordozták magukkal a
munkatáborban szerzett betegségeiket és
súlyos emlékeiket, amelyekről beszélni-

ük sem volt szabad” – olvasható a polgármester tollából a könyv köszöntőjében, aki
ezért a városi rendezvényen külön köszönetet mondott a túlélőknek és családtagjaiknak, hogy „megnyíltak”, visszaemlékezéseikkel hozzájárulnak a vészterhes korszak megismeréséhez az utókor számára.
Ha belelapozunk a Gödi Almanach erre
az alkalomra készült kiadványába, megállapíthatjuk, hogy nehéz sorsú nép a magyar – jelentette ki a város országgyűlési
képviselője. – Mindez nem csak a XX. századi történelmünkre igaz, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az 1848-as forradalom után is megtorlás következett. Komoly
következménye volt az I. világháborúnak
is, melyet követően az ország elvesztette lakosságának és területének jelentős részét. De ugyanígy a II. világháború borzalmai is tragikusan érintették nemzetünket.
Tuzson Bence hozzátette: amikor ezekre
a szomorú eseményekre tekintünk, megállapíthatjuk, hogy bár kemény dolgokon kellett átmennie a magyar népnek, de mégis
mindent túléltünk. Túléltük az 1848 utáni
megtorlást, túléltük az I. világháborút követő trianoni nemzetcsonkítást, a II. világháború borzalmait, a Gulágot, és a kommunizmus lélekromboló négy évtizedét is.
Amikor diktatúrákról és népirtásokról beszélünk, nem tehetünk közöttük különbséget aszerint, hogy egyik vagy másik milyen típusú volt. Mindegyikben emberek haltak meg, tehát ugyanúgy el kell
ítélni a kommunizmust és a nácizmust is
– fejtette ki az országgyűlési képviselő. Beszédét az egy hónapja, 101 évesen elhunyt
Placid atya 2001-ben elhíresült mondásával zárta, aki szintén megjárta a Gulágot,
és 1955-ben lélekben megerősödve tért
haza onnan: „A jó Istennek van humora.
A Szovjetunió mindent meg akart tenni
azért, hogy tönkre tegyen. Aztán én itt vagyok 85 évesen, de hol van a Szovjetunió?”
Ez az optimista életfilozófia adjon nekünk

Kemény Gábor részletet olvasott fel
a Gulág gödi rabjai című könyvből

erőt a jövőben is” – hangsúlyozta Tuzson
Bence.
Kun Miklós, Széchenyi-díjas történész,
egyetemi tanár előadásában kifejtette: az Orbán-kormányoknak nagy érdemük van abban, hogy a ma élő emberek többet tudhatnak a Gulágról. A nemzet kollektív memóriája ugyanis gyorsan törlődik, ezért gyermekeinknek és unokáinknak beszélnünk kell a
szovjet munkatáborok embertelenségéről.
A gödi József Attila Művelődési Ház színháztermének falain 18 nagyméretű tabló
korabeli fotók és dokumentumok segítségével mutatja be az elhurcoltakat, illetve a település történetének e sötét napjait. A megemlékezés keretében a gödi Polgármesteri Hivatal falán Gulág-emléktáblát helyeztek el, melyet Markó József polgármester és
dr. Pintér György alpolgármester avatott fel.
Vetési Imre
Fotó: Bea István (Gödi Körkép)

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

Dunakanyar Régió

4

XIX. évfolyam 5. szám

Szezonindító turisztikai fórum

Hogyan látja
a Dunakeszi Járműjavító
A turisztikában a Duna két partjának egyenrangú szerepet kell kapnia
tulajdonosi helyzetét, jövőjét?

Szezonindító turisztikai fórumot rendezett Vácott a városházán a városi Tourinform iroda. A fő cél
az idei tervek megismerése és egyeztetése, és új utak keresése volt. A megjelent intézményvezetők és vállalkozók elmondták véleményüket, kiemelve, hogy az egyik legfontosabb feladat a már létező együttműködés egyre szorosabbra fűzése.
A szakember szerint a tavalyi adatok jelzik, hogy egyre
nagyobb az érdeklődés a város
iránt. Heti átlagban a szezonban hetente három kirándulóhajó köt ki Vácon, s ez négy-ötszáz turistát jelent. A legtöbben a főtérrel és környékével
ismerkednek. Az egyik legnagyobb vonzerő a tavaly felújított Memento Mori kiállítás,

– Előző lapszámunkban megjelent cikkünkkel kapcsolatban érkezett szerkesztőségünkbe a címben szereplő kérdés Tuzson
Bencéhez, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
kormányzati kommunikációért felelős államtitkárához, egyben Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselőjéhez, aki az alábbi választ adja:

A

kormány iparfejlesztési céljait ös�szefoglaló
Irinyi
Terv kiemelt ügyként kezeli
a járműgyártást, illetve azt,
hogy hazánk megőrizze jelentős szerepét az európai
járműiparban. Elsődleges
nemzetgazdasági érdek az
iparág teljesítőképességének növelése, hogy az eddig elért eredményeinken
túl minél hatékonyabban
bekapcsolódhassunk a főbb
járműipari szállítói láncba,
és a hazai kötöttpályás járműigényeket lehetőség szerint a legnagyobb mértékben a magyarországi gyár-

tásból elégítsük ki. Éppen
ezért a kormány számít a
Dunakeszi Járműjavító Kft.
professzionális munkájára,
arra a tudástőkére, amelyet
a cég fennállásának elmúlt
több mint kilencven évében
felhalmozott. A jövőbeli
közös munka hatékonyságának záloga pedig elsődlegesen abban áll, hogy a
munkavállalók, mint a társaság tulajdonosai továbbra is vegyenek részt a társaság döntéseiben. A kérdést
a kormány megvizsgálta, a
dolgozói tulajdon fenntartását stratégiai célnak tekinti.
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Vác belvárosa vonzó a turisták körében

F

ördős Attila polgármester
megnyitójában ugyancsak az együttgondolkodás fontosságát emelte ki. A
városvezető kérte, hogy minden érintett tekintse folyamatos feladatának az új megoldások keresését, amelyekre nyitott az önkormányzat, ezért év
közben is várják a javaslatokat.
Ezt követően Papp Ildikó, a
váci Tourinform iroda vezetője tartott prezentációval összekötött előadást. Az elmúlt évet
összegezve elmondta, hogy
az ország számos településén,
sok rendezvényen kitelepüléseken népszerűsítették a váci

Szentendre a művészetek fellegvára

úticélokat. Az érdeklődőket
egy jól kialakított, áttekinthető
és folyamatosan frissülő honlapon is tájékoztatják, de kihasználják a közösségi oldalak adta
lehetőségeket is.

ahol a váci múmiákból rendezett kiállítást nézhetik meg az
érdeklődők.
Elhangzott, hogy 2017-ben
több dunakanyari telepü-

lés – Vác mellett Visegrád és
Szentendre – közös programfüzet kiadását tervezi. Az előkészületek már elkezdődtek,
s Papp Ildikó úgy látja, ez a
most először útjára indított
kezdeményezés is jelzi, hogy
a turisztikában a Duna két
partjának egyenrangú szerepet kell kapnia.
Az elhangzottakhoz a jelenlévők is hozzászóltak. Kiderült, hogy a városban egyre
több orosz turistacsoport fordul meg, az egyik Duna-parti
étteremben szinte hetente foglalnak számukra helyet. Ezért
javasolták, hogy a programokat ne csak angolul és németül,
hanem például orosz nyelven is
ajánlják a kiadványokban.
A hamarosan induló szezon
előtt fontos lenne a tervezett
programok további egyeztetése. Emellett megoldást kellene találni a város egyik legnagyobb problémájára, hogy a településen nincs nagyobb szálloda, a vendégek jobbára csak
kisebb panziókban tudnak
szállást foglalni.
Furucz Zoltán
Fotó: KesziPress

Miért válassza
az Amplifont?
Az Amplifon mint a világ legnagyobb hallókészülék forgalmazója
már több mint 65 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.
Erre építve ügyfeleink számára kezdve, hogy eljön hozzánk inkivételes lehetőségeket tudunk gyenes hallásvizsgálatra, élete
biztosítani. Három év teljes végéig számíthat audiológusaink
körű ingyenes garanciát adunk segítségére, hiszen ügyfeleink
minden általunk
számára a kontroll
forgalmazott
vizsgálatok, és a
hallókészülékre,
nálunk vásárolt
és ez nem jár semhallókészülékének
milyen pluszköltbeállítása teljesen
séggel ügyfeleink
díjmentes.
számára. Emellett
Jelentkezzen
egyedülálló szolIngyenes
gáltatási háttérrel
HAllásVIzsgárendelkezünk a
lAtunkrA!
h a l l ó k é s z ü l é k Jól felszerelt hallásközpontjainkban Ha a hallásvesztés
egyedülálló szolgáltatási
illesztés, a szerviz háttérrel
legapróbb tüneteit
várjuk.
és a kiegészítők
is észleli magán,
forgalmazása tekintetében is.
keresse fel legközelebbi hallásVelünk bIztosrA meHet!
központunkat, hogy audiolómagyarországon országszerte gusunk felmérje hallása aktuális
már több mint 60 Hallásköz- állapotát. Fontos, hogy időben
pontban várják audiológu- felmérjük a bajt és megtegyük
saink, akik egytől-egyig a az első lépést a teljesebb élet
szakma legkiválóbb képvi- felé. Minél hamarabb keresi fel
selői. A várakozás elkerülése hallásközpontunkat, annál na miatt, előre egyeztetett idő- gyobb az esély, hogy egy
pontban várjuk Önt kellemes, igényeihez passzoló hallókorszerűen felszerelt Hallásköz- készülékkel jelentősen javíthat
pontjainkban! Attól a pillanattól életminőségén.

Ismerje meg
az Amplifont!

Az 1950-ben Milánóban
alakult Amplifon az évek
során a világ vezető hallókészülék forgalmazójává
vált, ami 5 földrész 20
országában 3250 hallásközpontot, 1700 együttműködő partnert és 240
szolgáltató központot tartalmazó globális hálózatot
tudhat magáénak. Az
Amplifon munkatársai a
világ 21 különböző országában több mint 8600 hallásközpontban már több
millió embernek segítettek újra felfedezni a hangok világát. Szakmailag
magasan képzett audiológusaink segítenek Önnek
megtalálni azt a megoldást, mellyel legjobban
javítható a hallása. Élen
járunk az innovatív technológiák alkalmazásában,
folyamatosan fejlesztjük a
szolgáltatásainkat és szélesítjük a forgalmazott termékeink palettáját.

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
dunakanyarbeli lakosok számára 2017. március 2-től 24-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!
Amplifon Hallásközpontok
Szentendre, Római Sánc köz 1.
Bejelentkezés: 06 26 501 700
Vác, Köztársaság u. 10-12.
Bejelentkezés: 06 27 620 573
amplifon.hu
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Uniós forrásból újul meg
a sződligeti iskola
Önerőt nem igénylő, több mint 137 millió forintos uniós pályázati forrás felhasználásával széleskörű energetikai fejlesztés valósulhat meg a
sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskolában – jelentette be Juhász Béla
polgármester.

M

int elmondta: az elmúlt több mint fél
évszázadban komolyabb fejlesztés, felújítás nem
történt a létesítményben. Ezért
volt szükséges, hogy – a nyári,
nagyrészt az ebédlőt érintő felújítás után – annak ellenére tegyen meg mindent az önkormányzat a fejlesztésért, hogy
immár teljes egészében átvette az állam az intézmény fenntartását, működtetését. Megtudtuk, hogy a Környezeti és

Energiahatékonysági Operatív
Program épületenergetikai pályázata (KEHOP-5.2.9-16) teljes támogatású – azaz, települési önerőt nem igénylő – forrást biztosít olyan fejlesztésekre,
amelyek egyrészt komoly felújítási célt tartalmaznak, másrészt
ezek segítségével a jövőben jelentősen olcsóbbá teszik a működtetést.
A tervek szerint a munkálatok a most folyó tanév végeztével indulnak és a szeptemberi is-

kolakezdésre már egy megújult,
modern, energiatakarékos épület várja majd a tanulókat és a
pedagógusokat. A műszaki tartalmat illetően három nagyobb
rész különíthető el. Egyrészt az
iskola teljes homlokzata új hőszigetelést kap, másrészt sor kerül a nyílászárók teljes cseréjére.
A tetőre telepítendő napelemes
rendszer pedig teljes egészében
ellátja villamos energiával a létesítményt, így megtakarítva az
áramköltséget.
„Nagy örömünkre szolgál,
hogy ezzel hosszabb távon is
biztosítva lesz a sződligeti gyermekek, pedagógusok számára,
hogy a mindennapokban az iskolai tartózkodás során komfortosabb, modernebb körülmények vegyék körül őket. Ezzel is elősegítve a tanulók fejlődését, azt, hogy csak a saját
feladatukra, a tanulásra figyeljenek.” – mondta végül Juhász
Béla polgármester.

Vidékfejlesztés: jön az ingyen
segítség a pályázóknak!
A vidékfejlesztési források gyorsabb lehívása és a pályázás könnyítése
érdekében bővültek a Széchenyi Programiroda térítésmentes szolgáltatásai.

A

Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat
(MNVH) munkatársai mostantól a
Széchenyi Programiroda égisze alatt állnak a vidék rendelkezésére, az irányítóhatóság a
Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkársága marad. Az MNVH
szakértői a Programiroda megyeszékhelyi irodáiban ingyenesen bemutatják a vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat, segítenek választani

az egyes fejlesztési lehetőségek közül.
„Az elmúlt időszakban
megugrott a vidékfejlesztési
kérdésekben hozzánk fordulók száma, ezért az MNVH érkezésével ügyfeleink jogos igénye teljesült. Így teljessé vált
az a kör, amiben ingyenes pályázati tájékoztatást és fejlesztési tanácsadást tudunk nyújtani az embereknek” – mondta Schultz Gábor, a Széchenyi
Programiroda ügyvezetője.
A Miniszterelnökség alatt

működő Széchenyi Programiroda a legnagyobb állami fejlesztéspolitikai tanácsadó vállalat Magyarországon.
Szolgáltatásai az ötletadástól, a pályázati előkészítéstől,
a projekttervezésen és a konkrét megvalósításhoz kapcsolódó szakmai közreműködésen át, egészen a projektzárásig, szinte minden területre kiterjednek. A Programiroda 60 ügyfélszolgálati ponton,
több mint 180 tanácsadóval áll
a pályázók rendelkezésére.

citroenvac.hu
2017. március 1-től 2017. március 31-ig,

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Program a fiatalokért

Hazánkban a Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával 2015. évben bevezetésre
került az Ifjúsági Garancia Rendszer, amelynek célja, hogy azon 25 év alatti fiatalok,
akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, személyre szabott segítséget kapjanak
a munkaerő-piaci helyzetük javításához, a munka illetve tanulás világába történő bevagy visszajutáshoz. A Pest Megyei Kormányhivatal feladatai egyike, hogy az említett
korosztályt felkutassa, és anyagilag támogatni tudja.

V

EKOP-8.2.1-15 kódszámú "Ifjúsági Garancia a
Közép-magyarországi régióban" elnevezésű kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt 4.2 milliárd
forintos költségvetésből, az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásában valósul meg.
Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok, akik sem nem tanulnak, sem
nem dolgoznak, minél rövidebb
időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a
munkaerő-piaci helyzetük javításához.
Egy másik lehetőség a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program keretén belül, akár 3.000.000 forintos tőketámogatáshoz is juthat a
jelentkező, 10%-os önrész megléte mellett. (Bővebb információ:
www.ofa.hu)
A programba bekerülés feltétele, hogy regisztrált munkanélküli legyen a fiatal, az állandó lakcíme, illetve tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.
További információk, elérhetőségek: a pest.munka.hu oldalon, illetve a +36 1 279 4757 vagy a
+36 70 198 7548-es telefonszámon.

Megnyílt a gödi SZÉN MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál!

Tavaszi akciókkal várjuk
vásárlóinkat!

Kiváló minőségű
csomagolt háztartási szén kapható!
• Német brikett: 1875 FT/25 kg-os csomag
• Lengyel extra diószén 7000 kcal:
1875 FT/25 kg-os csomag
• Lengyel extra lángborsó 7000 kcal:
1875 FT/25 kg-os csomag
• Cseh barna diószén: 1400 FT/25 kg-os csomag

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:
+36-70-417-2556, +36-20-983-3748
Nyitva tartás: 8:30-tól 17:00 óráig
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Tavasz Szentendrén a líra jegyében!

Nagy sikerű bérletzáró koncert

Tavaszi Fesztivál Arany János születésnapjától a Költészet napjáig. A tavasz múzsája a magyar irodalom és költészet remekeit hozza el Szentendrére 2017. március 3. és április 11. között.

A Váci Szimfonikus Zenekar által meghirdetett Farkas Ferenc Bérlet negyedik, záróhangversenyére február 23-án került sor a dunakeszi VOKE
József Attila Művelődési Központ színháztermében. A kirobbanó sikerű
koncerten a nagy orosz zeneszerző, Csajkovszkij művei hangzottak el
Farkas Pál vezényletével.

A

rany János születésének 200. évfordulója után egy nappal, március 3-án a
Szentendre Táncegyüttes és a
Fitos Dezső Társulat megrázó erejű táncjátékával indul a
fesztivál. Az Irgalom! című,
Arany-balladák ihletettségében koreografált műben Pörge Dani, Ágnes asszony, Dalos
Eszti alakját idézik meg az alkotók.
Hamvas Béla születésének
120. évfordulóján két esemén�nyel is adózunk az író munkássága előtt Szentendrén. A nemrég nyílt Offline Centerben A
bor filozófiája klasszikus és sokat idézett Hamvas-műből ad
elő részleteket Rátóti Zoltán
Jászai Mari-díjas színművész,
csellón közreműködik Kántor
Balázs, az Operaház szólócsellistája, s közben a szentendrei nemes nedű, a Kőhegybor
négyféle változatát kínálják a
hallgatóságnak. A Pest Megyei Könyvtárban A valóságban felébredni című, Hamvas
Béla eddig ismeretlen szövegeit, fotókat, kéziratokat tartalmazó kiadványt mutatják be
filmvetítéssel egybekötve március 21-én. Március 24-én az
íróról szóló dokumentumfilmet a P’Art Moziban is levetí-

tik, majd azt követően Szathmári Botond orientalista, vallásfilozófus beszél a filmről.
Szintén érdekes irodalmi kalandozásra hív az Offline Center a Különbéke című esttel.
Szabó Lőrinc lírájából válogat
Adorjáni Bálint, s az összeállítást sok zene és dal fűszerezi. Ferences triptichon címmel különleges misztériumjátékot mutatnak be a Pasaréti
Színjátszókör és a Csibe Kórus
tagjai. Az előadás a kommunizmus ferences mártírjainak
állít emléket.
A szerető álma című előadásban Tóth Krisztina írásaiból fűzött zenés-táncos lírai kompozíciót láthatunk Takács Katival, Widder Kris-

tóffal, Ágoston Bélával és Mizsei Zoltánnal március 22-én,
a Városháza dísztermében.
A zenei kínálat is oly színes
lesz, mint egy friss tavaszi virágcsokor: Tompos Kátya és a
Fugato Orchestra koncertjén a
legnagyobb barokk zeneszerző, Bach motívumainak újragondolt változatát hallgathatjuk meg. És még számos
nagyszerű zenei program várja az érdeklődőket többek között – nem tréfa - április 1-jén
a PMK színháztermében fellép a Ghymes Együttes, fennállása 33 évének legjobb szerzeményeivel. A Tavaszi Fesztivál
zenei programjait a hagyományos Virágvasárnapi koncert
és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Tavaszköszöntő koncertje zárja.
Tavaszi Fesztivál szenzációja Ingmar Bergman Persona
című művének szentendrei bemutatója lesz, melyet a Szentendrei Teátrum premierjeként
láthatjuk idén, március 17-én a
PMK Színháztermében. A csodálatos, titkokkal teli történet
női karaktereit Györgyi Anna,
Balsai Móni és Horváth Erika
személyesíti meg – írja a szentendre.hu, melyen végig lapozgathatják a Tavaszi Fesztivál
programfüzetét is.

B

evezetőben Csoma Attila, az intézmény
igazgatója méltatta a bérletsorozat keretében korábban megrendezett három előadást. Megemlítette a Magyar Operett Napját,
az Ünnepi hangversenyt Bogányi Gergely zongoraművész közreműködésével, valamint az Újévi Gálakoncertet. A nagy népszerűség igazolta,
hogy a bérletsorozat elérte célját, a város zenekedvelő közönsége körében kedveltté vált a kezdeményezés. Bejelentette, hogy ismét meghirdetik az
újabb, ősszel induló bérletet, melyet már májustól igényelni lehet a művelődési központban és a
Farkas Ferenc Művészeti Iskolában. Elmondta továbbá, hogy februártól heti két alkalommal próbalehetőséget teremtettek a zenekarnak. S szólt
arról is, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata a jövőben jelentős támogatást nyújt az együttes
számára. A megállapodás aláírására a közeljövőben kerül majd sor.
A zeneszámokat ezúttal is Somogyi Ágnes zenekari titkár tartalmas, színvonalas ismertetői vezették be. Elsőként a zeneszerző egyik legkedveltebb műve, az 1812 nyitány hangzott el. A művet – mely egyfajta programzene – az oroszországi napóleoni háború során a borogyinói győztes
csata emlékére komponálta a szerző. Bemutatójára a csata 70. évfordulója alkalmából került sor
Moszkvában. Érdekessége, hogy szabadtéri előadásokon a zenedarab befejező részében valódi
ágyúlövésekkel és harangzúgással is ünneplik a
diadalt.
Következett a komponista egyik leggyakrabban játszott IV. szimfóniája. Az 1877-es moszkvai
bemutatón mérsékelt fogadtatású mű a későbbi-

Somogyi Ágnes zenekari titkár

ekben kivívta népszerűségét. Az első három tétel
komor, pesszimista hangvételű, a negyedik azonban már egészséges életszemléletet sugároz, s felhangzik benne a Nyírfácska című népdal bravúrosan hangszerelt dallamtöredéke is.
A zeneszerző egyik legismertebb alkotása a
Hattyúk tava balett. Első bemutatóján 1877-ben
megbukott, Új koreográfiával – melyet Marius Petipa és Lev Ivanov alkotott – 1895 januárjában már óriási sikert aratott, sajnos ezt Csajkovszkij 1893 novemberében bekövetkezett halála miatt
már nem érhette meg. A világ operaszínpadain, kisebb módosításokkal napjainkban is ez a változat
látható. A mű zenéjéből készült szvit a koncerttermek kedvelt zeneműve. Jelen előadásában a zenekar három tételt mutatott be, majd a hosszan tartó vastapsot követően még egy tételt eljátszottak.
A szép és emlékezetes zenei est ezúttal is a
Nemzeti Kulturális Alap és Dunakeszi Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.
Katona M. István
A szerző felvétele
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A természet

és a művészetek
csodálatos harmóniája
Molnár-Jancsik Beáta és dr. Molnár György fotóművész házaspárról régóta közismert, hogy a természet szerelmesei, akik a gyönyörű, az évszakok váltakozó színességével kitárulkozó táj szépségeit fényképezőgépük segítségével tárják a
nagyközönség elé. A természet a mi szemünkkel
című kiállításukat Peti Sándor fotóművész nyitotta meg február 20-án, amely egy csodálatos énekzenei programmal vette kezdetét a dunakeszi Farkas Ferenc AMI nagytermében.

A

z országos hírű
alapfokú művészeti iskola az ének, a
zene, a képzőművészet nívós oktatása, a tehetséggondozás mellett szélesre tárja kapuit a társművészetek jeles képviselői előtt is.
Farkas Pál, az intézmény
igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy havonta újabb
és újabb kiállítással fogadja

tos egyvelege és a természet
szépsége, a fotóművészet vizuális világa között kedves
gondolatok segítségével „épített hidat” Peti Sándor fotóművész, a DunArt Képzőművészeti Egyesület elnöke, aki
örömmel mutatta be MolnárJancsik Beáta és a dr. Molnár
György művészetét, a fotóművész házaspár alkotói ars poeticáját.

Cseledy András Sándor
kiállítása a Városházán
“Szeretet, Élet, Lélek” a címe
Cseledy András Sándor fotóművész kiállításának, mely a váci
Városháza első emeletén látható. Valójában kettős tárlatról
van szó, ugyanis vendég kiállítóként az alkotó fia, Cseledy Attila András több képe is a falakra került.
A március 2-án – lapunk
megjelenésével egy időben –
tartott megnyitón Fördős Attila
polgármester ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a Forte Fotóklub Vác tagjának kiállítását,
köszöntőt mondott Dr. Hirling
András, a Váci Irgalmasrendi
Kórház igazgatója, illetve megáldotta a tárlatot dr. Csáki Tibor,
a Fehérek temploma plébánosa.
Cseledy András elmondása
szerint még általános iskolásként kezdett fényképezéssel fog-

lalkozni, kezdetben főleg természetfotókat készített, ugyanis kedves földrajz tanárával rengeteget kirándultak a Pilisben és
a táj szépsége csodálattal töltötte el.
Fotóin gyakran szerepelnek
templomok és egyéb szakrális
építmények, a modern technika
adta képalkotási lehetőségeket is
alkalmazva, a mostani bemutatón zömmel ilyen jellegű munkáit állította ki, szöveges üzenetet is elhelyezve a műveken.
- A kiállítás a felebaráti szeretetről üzen. Arról a szentírási gondolatról, mely szerint "Szeresd felebarátodat, mint magadat!" A szeretet a legfőbb gyógyító forrás - fogalmazott az alkotó.
A kiállítás március 30-ig látogatható.
Ribáry Zoltán

Legyen a Dunakanyar Régió
FOTÓRIPORTERE!
Ha látott valami érdekeset,
fotózza le, küldje be!
E-mail: keszipress@gmail.com

Dr. Molnár György (balról), Molnár-Jancsik Beáta, Peti Sándor

a művészetbarátokat, amely
mint fogalmazott „a mi lelkünket is építi, szépíti az épületet”. A művészetek egymást
gazdagítják és ötvözik, amely
ma sincs másképpen – mondta, majd felkonferálta az iskola egyik tehetséges növendéket, Szalkai Debórát, aki
Massenet: Thais Meditatione
címú művét hegedűn szólaltatta meg. A vastapssal fogadott produkcióban a „kis hegedűművészt” Bergl Noémi kísérte zongorán, felkészítő tanára Dobai Szabolcs.
Ezt követően egy Dunakeszin élő mexikói művész lépett a pódiumra, aki az európai nagy operaházak színpadán szeretné meghódítani kivételes hangjával a műfaj rajongóit. Manuel Betancourt
Verdi és Rossini egy-egy áriájával kápráztatta el a hallgatóságot, amely óriási ovációval
fejezte ki tetszését. A kivételes
élményt nyújtó előadásban a
szép karrier előtt álló művészt
Berl Noémi kísérte zongorán.
A zene, az ének varázsla-

„A természet olyan részleteit mutatják meg, ahol mi magunk is járhattunk, amit mi
magunk is láthattunk, segítenek emlékeinkből felidézni,
azokat a pillanatokat, amelyeket mi magunk - nem tettünk ilyen formában láthatóvá
mások számára. Azonban ezeket a csodákat, ők összegyűjtve
most egy albumba helyezik, hiszen ezt a kiállítást nevezhetjük szimbolikusan egy olyan
albumnak is, amelyet kinyitva, a képek látványa a természet hangjaival, dallamaival,
lírikus gondolatainkkal harmonikusan ötvöződnek, így
téve egésszé számunkra a minket körülvevő természet újbóli felfedezését, amelynek elkerülhetetlenül részesei vagyunk,
ahová a nyugalmat kereső ember mindig is vágyik.” – fogalmazott Peti Sándor a két fotóművész képeit méltatva, melyek egy hónapon át tekinthetők meg.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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XIX. évfolyam 5. szám

Dunakeszi nyerte a Vác Április 1-jén immár
elleni örökrangadót
4. FutaKeszi

A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub négy éves fennállása óta történelmének legszebb lapjait írja, hiszen a Magyar Kupa sorozatban olyan kiváló, NB I-es csapatot, mint a Berettyóújfalu ütött el a továbbjutástól káprázatos játékának köszönhetően, majd a másik első osztályú klubon, Bőnyön is átverekedve jutott be
a veszprémi Final Fourjába, ahol az elődöntőben a magyar topcsapat, az Európában is jegyzett Győri ETO ellen már nem tudta felvenni a versenyt. Noha 7-0ra kikapott, de dicséretre méltóan küzdött az elitgárda ellen.

A

Dunakeszi
Kinizsi helytállásának,
nagyszerű sorozatának értékét növeli,
hogy egyetlen NB II-es csapatként jutott be a Magyar Kupa
Final Fourjába, ahová az ország legnagyszerűbb szurkolótábora is elkísérte, és a helyi
közönséggel együtt ünnepelte
Biczi Gábor együttesét.
A sikersorozat a bajnokságban is folytatódott, hiszen az
NB II Közép-keleti csoport
alapszakaszának utolsó mérkőzésén listavezetőként fogadhatta a dunakanyari örökrangadón, a szomszédvár Vác
együttesét. A futsal rajongók
körében közismert, hogy a két
csapat mérkőzése – függetlenül a bajnoki tabellán elfoglalt
helyüktől – minden alkalommal igazi presztízs összecsapást jelent, amely nem nélkülözi a kemény játékot, ám mindkét együttesben vannak kiváló
technikai képességgel megáldott játékosok, akik gyors, látványos megoldásokkal szórakoztatják saját publikumukat.
Telt ház, remek hangulat
volt február 24-én este a Radnóti arénában, ahol a Kinizsi
két kiválósága, Temesi Norbert
és Bita László révén a 4. percben már 2-0-ra vezetett, amit
Siskó Manó a 7. és a 16. percben
lőtt góljával kiegyenlített a Vác,
amely ebben az időszakban,

a kezdeti megtorpanás után
a vendéglátókhoz hasonlóan
rengeteg támadást vezetett. A
váci egyenlítő gólra még abban a minutumban érkezett a
Kinizsi válasza, a csapat „nagy
öregje”, Simon Péter találatával
újra magához ragadta a veze-

Fotó: Simonffy Norbert

tést (3-2), aki hosszasan ünnepeltette magát a lelkes dunakeszi ultrákkal.
Mindkét oldalon láthattunk
pazar megoldásokat, a Kinizsiben leginkább Bita László csillogtatta kivételes adottságait, aki újra bekerült a magyar
futsal válogatott keretébe, míg
a váciaknál a kiváló NBI-es
nagypályás múlttal is büszkélkedő rutinos Vén Gábor a gólja mellett szép megoldásokkal
tűnt ki. A második félidő közepétől már jobbára a hazaiak
uralták a mérkőzést, Bita Mátyás, majd Simon Péter újabb

Bátran élni – Félelmeink
és gátlásaink leküzdése
Március 28-án a népszerű Nyitott Akadémia sorozat keretében
először találkozhatunk
Dunakeszin dr. Almási
Kitti pszichológussal,
akinek estjeit országszerte vastapssal köszöni meg a közönség.

V

Dunakeszi Város Sportigazgatósága 2017. április 1-jén rendezi a 4. FutaKeszi
tömegsport rendezvényt a városi repülőtéren a 2,5km Kiskeszi, 5km Fut a Keszi és 10km-es Nagykeszi távon, melyekre már március 1-től lehet előnevezni, de a helyszínen, a verseny napján is, ami mindkét esetben díjtalan – tudtuk meg Seltenreich József városi sportigazgatótól.

A

Dr. Almási Kitti
először Dunakeszin!

ajon miként kutathatjuk fel, hogy miből erednek a félelmeink, gátlásaink,
és tudatos munkával hogyan
csökkenthetjük erejüket, hogy
ne akadályozzanak bennünket céljaink elérésében? A nehéz témát dr. Almási Kitti jó
humorú, sodró előadói stílusa
oldja, és teszi élvezetessé.

találatával elhúztak 5-2-re,
amire Vén válaszolt (5-3). A
váciak nem adták fel, mozgósították erőtartalékaikat, sőt
Bohony Bálint révén még a kapusuk is kivette részét a támadásépítésekről, de nem jártak
sikerrel. Sőt, a találkozó utolsó

percében Horváth Olivér talált
be Bohony kapujába, beállítva
a 6-3-as végeredményt.
A sportszerű, jó iramú, közönség szórakoztató mérkőzésen a Dunakeszi Kinizsi megérdemelten nyert a találkozó végére elfáradó Vác ellen,
amellyel hamarosan, a bajnoki rájátszás második fordulójában, március 10-én újra összecsapnak a Radnóti arénában.
Az alapszakaszt a Dunakeszi
Kinizsi nyerte 44 ponttal, Vác
az 5. helyen végzett 30 ponttal.

z előnevezés március 1-től egészen március 30-ig 12 óráig jelentkezhetnek a futóverseny résztvevői a www.futakeszi.hu,
honlapon – tájékoztatott a sportigazgató,
aki elárulta, hogy 3x50 Futakeszi pólót sorsolnak ki
a három táv előnevezői között, amit a rajt előtt vehetnek át. – Szerencsés nyertesek névsorát a honlapon közöljük – tette hozzá Seltenreich József.
Távok és korcsoportok nemenként:
Lufis ovis futás 200m-es táv külön; a kis (2013ban született gyerekek), középső (2011–2012 évben
születettek) és nagycsoportosoknak (2009–2010 évben születettek).
Fut a Kiskeszi, 2,5km-es táv: nincs chip, nincs kategória, csak buli van!
Futakeszi 5km-es és Fut a Nagykeszi 10km-es távok. Időmérés nettó idő alapján mikro chippel történik.

Korcsoportok a Futakeszi 5km távra:
Gyermek A (-9év), Gyermek B (10-12év), Serdülő
(13-15év), Ifi (16-17év), Junior (18-19év), Felnőtt (2039év), Szenior (40-év felett)
Korcsoportok a Fut a Nagykeszi 10km távra:
Ifi (16-17év), Junior (18-19év), Felnőtt (20-39év),
Szenior (40-év felett)
Családi futás: családtagok, 3 vagy több egyéni nevezéssel, bármely távokon.
Az eredményhirdetésen, a jelenlévők között, akik
a rajtszám-szelvényt átadják, azok között Futakeszi
pólókat, értékes ajándékokat sorsolnak ki. A díjak és
a nyeremények átvétele csak a helyszínen lehetséges.
Eredmények elérhetők: a versenyközpontban az
értékelés ütemében és a www.futakeszi.hu, honlapon.
Információ: Bíró György, telefon: +36 30 921 3924,
e-mail: sportigazgatosag@dunakeszi.hu

Vetési Imre
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