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A kompkikötő beruházások a Dunakanyar menetrend szerinti járatait is kiszolgálják majd

Július 14-én kezdődik
a vizes világbajnokság,
amelynek megvalósítása több szempontból is
csúcsteljesítménynek
mondható: soha sehol
nem szerveztek meg
ilyen rövid idő alatt egy
ilyen világeseményt, várhatóan minden eddiginél
több ország képviselteti
majd magát a versenyeken, és újdonságot jelent
az is, hogy most először tartják a sportrendezvényt két helyszínen

– emelte ki a lapunknak
adott
nyilatkozatában
Tuzson Bence államtitkár,
a Pest megyei 5. számú
választókerület országgyűlési képviselője. Mint
mondta, térségünknek is
előnye származik a világbajnokságból, ugyanis a
most kialakított vagy felújított kikötők egy része
a versenyek után a Dunakanyar régióját szolgálja
majd.
Folytatás az 5. oldalon

Az újonnan épült Duna Aréna:
az úszó- és vízilabda világbajnokság budapesti helyszíne

Fotó: Őszi Szilvia

Az augusztusi Masters-világbajnokság
úszó- és vízilabda-eseményei ingyenesen
látogathatóak lesznek
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Rétvári: az egészségügy
legfontosabb része
az emberi tényező
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Semmelweis napi
ünnepség Gödön
Dr. Lantos István főorvos
és Tóth Lászlóné asszisztens az idei kitüntetett

- Az egészségügy legfontosabb része az emberi tényező, ez az a rész, amit
a legjobban meg kell becsülni, és amit a Semmelweis-napon ünnepelünk
- mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti ál- Göd Város Önkormányzata által rendezett Semmelweis napi ünnepségén
dr. Pintér György alpolgármester ünnepi beszédében világított rá a világhílamtitkára június 29-én Vácon.
rű magyar orvos, Semmelweis Ignác Fülöp korszakos felfedezése elismertetése és alkalmazása érdekében végzett heroikus küzdelmére. A zseniális
elme nemcsak a gyermekágyi lázra talált gyógyírt, de alapjaiban változtatta
meg az orvosi gondolkodást is. Évtizedek óta, születésnapján, július elsején
rá emlékezünk, és ünnepeljük a magyar egészségügy dolgozóit.

A

R

Dr. Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára elismeréssel beszélt
az egészségügyi dolgozók helytállásáról

étvári Bence a Jávorszky Ödön Kórház
Semmelweis-napi elismeréseinek átadási
ünnepségén köszönetét fejezte ki az intézmény munkatársainak, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a most elismerésben részesülők eredményes munkájához szükség volt az
őket körülvevő közösségre is.
Úgy fogalmazott: a Semmelweis-napon azokat
az orvosokat, ápolókat, kórházi dolgozókat ünnepeljük, akik emberségessé és gyógyítóképessé teszik a kórházakat. A következő évek kérdése, hogy
lesz-e elegendő ágy mellett dolgozó - mutatott rá
az államtitkár, aki biztatónak nevezte az utóbbi
éveket az egészségügyből távozók számát illetően.
Felidézte: 2010 körül 845 orvos kért engedélyt
külföldi munkavállaláshoz, tavaly ez a szám 398
volt, azaz kevesebb, mint a felére csökkent az elvándorlás üteme. Az ápolók esetében ez a trendforduló 2014-2015 környékén következett be, és tavaly már 15 százalékkal kevesebben döntöttek az
ország elhagyásáról, mint korábban.
Rétvári Bence közölte: bíznak abban, hogy azok
a lépések, amelyek kórházak felújítását, új műszerek beszerzését, a legfontosabbként pedig az illetmények, bérek növekedését vonták maguk után,
talán pozitív trendfordulót tudnak hozni.
Kiemelte ugyanakkor, hogy nemcsak a fizetések
fontosak, hanem a dolgozókat körülvevő körülmények is. A fiatal orvosok itthon tartásához kellett
a rezidensösztöndíj is, az ötezer rezidensből 3800
fordult meg a programban, az ösztöndíjukra 8,2
milliárd forintot fordítottak, s míg az első évben a
belépők száma 627 volt, ez mára 917 - tette hozzá.
Kitért arra, hogy szükséges a fiatalok ösztönzése
az ápolói pályára is, ehhez ösztöndíjakkal és más
módon is hozzá kell járulni. Egy uniós és magyar
társfinanszírozású közös program 4,4 milliárd forintot szán pályaválasztást támogató ösztöndíjra említett példát az államtitkár.
Hozzáfűzte, emellett orvos- és nővérszállók építésére törekednek, illetve szintén jelentős összeget
fognak fordítani az ágy mellett dolgozók képzésére a következő években az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) forrásaiból. Emellett
az is fontos - mondta Rétvári Bence -, hogy a kórházakkal integráltan létrejövő bölcsődék és óvodák
segítsék a kórházakban dolgozó fiatal szülőket.
Sámoly György főigazgató köszöntőjében arra
emlékeztetett, hogy a Semmelweis-nap a magyar
egészségügy napja, amelyet 1992 óta minden év július 1-jén tartanak. Ebből az alkalomból nemcsak
megemlékezéssel ünneplik az anyák megmentőjének születésnapját, hanem elismerik az egészségügyben dolgozók munkáját, méltatják kitartásukat és elhivatottságukat.
Dr. Székely Ákos osztályvezető főorvos méltatta Semmelweis Ignác szakmai életútját, korszakos
felfedezését, aki megtalálta a gyógyírt a gyermekágyi láz ellen. Szakmai alapossággal ismertette
Semmelweis felfedezését, aminek a lényege: egy fiatalon elhunyt orvos, Jacob Koletschka boncolása
során arra a következtetésre jut, hogy Kolletschka
bonclelete megegyezik a gyermekágyi lázban elhunyt nők boncleletével.

A halál oka egy közös kórfolyamatnak a következménye, mégpedig a boncolásnak. Semmelweis
felismerte, hogy Kolletscka azért halt meg, mert a
boncolás során szerzett kézsebén keresztül a szervezetébe a tetemből bomló anyagok kerültek, és a nők
azért haltak meg szepszisben, mert a boncolást végző orvostanhallgatók mosdatlan kezükkel a holttestekből bomló anyagokat vittek át a szülő nőkbe!
Semmelweis azonnal javasolja a megoldást, a kezeket klóros vízzel kell fertőtleníteni! Így lett Semmelweis az Anyák megmentője – ismertette dr. Székely
Ákos főorvos, aki szólt a zseniális orvos hányatott
sorsáról, mellőzöttségéről, és korai haláláról, aki
méltatlan körülmények között élte utolsó éveit.

Vác Város Képviselő-testülete nevében
Mokánszky Zoltán alpolgármester mondott köszönetet a váci kórház és a város valamennyi
egészségügyi dolgozójának magas színvonalú gyógyító tevékenységükért. Kiemelte: az önkormányzat számára fontos az egészségügyi szférában dolgozók erkölcsi megbecsülése, melynek egyik példájaként beszélt a Vác Város Egészségügyéért-díj
adományozásáról. Külön köszöntötte az idei díjazottat, dr. Hirling Andrást (képünkön), a Váci
Irgalmasrendi Kórház igazgatóját, háziorvost, akinek a kitüntetést alpolgármester társával, Pető Tiborral, és az Önkormányzat egészségügyi bizottsága elnökével, dr. Manninger Péterrel adta át.
Ezt követően került átadásra a Ruzsicska-díj,
melynek nyertese dr. Kreiss Ádám, képalkotó
diagniosztikai rezidens, akinek pályázati munkáját, szakmai laudációját dr. Szentgyörgyi Ervin tudományos igazgató ismertette. A díjat az alapító
Inczédy család képviseletében Inczédy György és
Inczédy Balázs adta át.
A Semmelweis-nap alkalmából díjakat és okleveleket vehettek át a kórház dolgozói, akik közül
elismeréseket vehettek át a 25, 30 és 40 éves jubileumot elérők.
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
(MESZK) elismerő oklevélét Mészáros Martina, a
sebészeti osztály ápolója vehette át.
Az ünnepségen jelentették be, és adták át a szakmai előléptetéseket: Dr. Király Katalin (szemészet) adjunktus főorvos, dr. Királyhegyi Péter (neurológiai osztály) adjunktus főorvos, dr. Teknős
Dániel (sebészeti osztály) szakorvos adjunktus kinevezést vehetett át a kórház vezetőitől.
MTI/
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jeles esemény alkalmából Göd Város Önkormányzata idén is
nívós ünnepségen köszöntötte a településen praktizáló orvosokat, gyógyszerészeket,
a betegellátásban dolgozó munkatársakat. A Duna-part Nyaralóházak üdülőben június 23án rendezett eseményen Lenkei
György, az önkormányzat szociális bizottságának elnöke köszöntötte az ünnepelteket. Elismeréssel beszélt a város egészségügyi
ellátását magas színvonalon végző orvosok és asszisztensek áldozatos, mindennapos gyógyító tevékenységéről. A politikus
két személyes – 30 évvel ezelőtti
– élményét is megosztotta a közel ötvenfős hallgatósággal, melyeken keresztül is méltatta a két
kitüntetettet, dr. Lantos István főorvost és dr. Csatlós Györgyi fogorvos asszisztensét, Tóth Lászlóné Sacit, akik emberi megnyilvánulásukkal, szakmai felkészültségükkel, a helyi közösség iránti alázatukkal egy életre kivívták
megbecsülését. Mint fogalmazott, büszke rá, hogy idén ők vehetik át a Gödi Polgárok Egészségéért Díj kitüntetést.
Az elnöki köszöntőt követően dr. Pintér György alpolgármester ismertette a világhírű
magyar orvos, Semmelweis Ignác Fülöp szakmai életútját, aki
nemcsak felfedezte a gyermekágyi láz okát, de meg is találta a
gyógymódját. Ő volt az első, aki
a gyermekágyi lázat nem önálló
kórképként, hanem fertőzés következményének tekintette.
Semmelweis az a világszerte ismert tudós, akinek hatása nem
csupán a gyermekágyi láz megoldására terjed ki, zsenialitása az egész orvosi gondolkodásunkat alapjaiban határozza meg
– jelentette ki az alpolgármester. Dr. Pintér György szinte tudományos részletességgel ismerte Semmelweis felfedezését, melyet a szakirodalom hosszasan
tárgyal, melynek lényege, hogy a
boncolást végző orvostanhallgatók mosdatlan kezükkel a holttestekből bomló anyagokat vittek át a szülő nőkbe, akik közül
sokan ezért haltak meg. Semmelweis azonnal javasolja a megoldást, a kezeket klóros vízzel kell
fertőtleníteni! Így lett Semmelweis az Anyák megmentője – ismertette a korszakalkotó orvostudományi felfedezés történetét.
Dr. Pintér György elmélyült
szakmai részletességgel mutatott rá Semmelweis felfedezését
alátámasztó tényekre, ismertette a korabeli statisztikákat, melyek arról „árulkodnak”, 1841 és

A város vezetői és a kitüntetettek
1847 között a boncolással foglalkozó orvosokat képző I. számú Női Klinikán a gyermekágyi láz halálozása kétszerese a
nem boncoló bábákat képző II.
Női Klinikán észlelttel szemben.
„Pesten a Szt. Rókus kórházban
a szülő nők halálozását a klórvizes kézmosással 1% alá szorítja
le. Ne felejtkezzünk el, Bécsben
az I. számú Női Klinikán volt
olyan év, hogy szülő nők több
mint 16%-a meghalt! Minden
hatodik! Pesten pedig 1% alatti lett a halálozás!” – ismertette
a tényeket.
„Talán azt gondolnánk, hogy
egy ilyen zseniális felfedező, a
XXI. században is elismert tudományos módszereket alkalmazó orvos a tisztelők serege által körbe véve nyugalmas,
szép öregkort ért meg… Sajnos,
nem. Sőt, Bécsben állását vesztette, pedig kiválóan érvelt, bizonyított. A világ legismertebb
magyar orvosa elmegyógyintézetben, méltatlan körülmények között, 47 éves korában
halt meg. Életművét csak halála után egy-két évtizeddel később az angol Lister munkássága után ismerték el.” – hangzott
a tanulságokkal teli életpálya ismertetése.
Dr. Pintér György beszédét
az egészségügy jelenlegi helyzetéről adott „látlelettel” zárta:
„Tudjuk, hogy az egészségügy
nehéz helyzetben van. A technikai fejlődés egyre újabb és egyre
hatékonyabb, de többnyire egyre
drágább eszközökkel tudná ellátni az ágazatot, csak éppen elő
kell teremteni a forrást ehhez.
Mindig lehet és kell több pénzt
biztosítani, de sosem lesz úgy
elegendő, hogy mindenki elégedett legyen. Hiszen, ami ma korszerű, az holnap elavult.”
Befejezésül azt kérte, hogy ne
gondokról ejtsenek szót, hanem
ünnepeljenek, hiszen vannak
sikerek, eredmények, melyeket a hálás betegek is elismernek. „Önök itt Gödön és ahol
még szolgálnak, minden nap

nyújthatnak valamit embertársainknak, akiknek hálás mosolya újból és újból feledtetheti,
és reményeim szerint feledteti
problémáikat! Szívből köszönjük munkájukat és kívánom,
hogy mindnyájan még sokáig
jó egészségben tudják szolgálni
embertársainkat!” – hangzottak dr. Pintér György elismerő
szavai.
Az ünnepi beszédet követően Stefánné Kelemen Judit fuvolaművész nagy sikerű műsorával szerzett kellemes perceket az ünnepelteknek. A színvonalas művészi produkció után a
város másik alpolgármestere, Simon Tamás arról beszélt, hogy
nagyon fontosnak tartja a lelki gondozást, amely a születéstől egészen a halálig elkíséri lakótársaikat az orvosoknak köszönhetően. A szociális bizottság elnökéhez hasonlóan ő is két
személyes példával tisztelgett az
orvosok, a gödi egészségügyi ellátásban tevékenykedők felelősségteljes tevékenysége, a naponta tapasztalt emberi gesztusaik
előtt, melyek jellemzik őket. Befejezésül a városi önkormányzat
nevében köszönetet mondott áldozatos, mindennapos, huszonnégy órán át tartó gyógyító szolgálatukért.
Kemény Gábor, a gödi PIARISTA Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium tanára Kosztolányi Dezső: Boldog
szomorú dal című versével emelte a rendezvény színvonalát.
A gödi Semmelweis napi ünnepség fénypontjaként Tóth
Lászlóné fogorvosi asszisztens
és dr. Lantos István főorvos vehette át a Gödi Polgárok Egészségért Díj kitüntető elismerést.
A városi ünnepség -, melyen
jelen volt Markó József polgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző is - a gödi egészségügyi dolgozók tiszteletére
adott önkormányzati fogadással
ért véget.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Főhajtás a holokauszt
áldozatai előtt
A holokauszt borzalmát felidézve az információk, a történelmi tények ismertetésére és az emberi tragédia átéreztetésére egyaránt törekedni kell
- fogalmazódott meg többek között a Duna-Ipoly-Galga menti zsidóság deportálásának 73. évfordulója alkalmából rendezett kegyeleti eseményen,
melynek ezúttal a zsinagóga adott helyet.

A

Simon Tamás, a Magyar Műugró Szövetség főtitkára és Tuzson Bence államtitkár,
a Magyar Műugró Szövetség elnöke
Folytatás a címlapról

M

ég soha nem
állt
rendelkezésre ilyen rövid felkészülési
idő egy FINA-világbajnokság
megszervezésére – mondta lapunknak Tuzson Bence, a Pest
megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára.
Magyarország ugyanis eredetileg a 2021-es világbajnokság
rendezési jogát nyerte el, majd
Mexikó visszalépése miatt
vállalta, hogy megszervezi az
ideit. Így ez a sportesemény
több szempontból is egyedülálló lesz.
Akár az eredményeink
nagyszerű elismerésének is
tekinthetjük, hogy Cornel
Marculescu, a Nemzetközi
Úszószövetség (FINA) ügyvezető igazgatója a hazánkban tett látogatása után nemrég azt mondta: a vizes világbajnokságok eddigi legjobbjának ígérkezik a budapesti verseny. Ennek előzménye, hogy
mérnökök, építőmunkások,
sport- és médiaszakemberek
ezrei dolgoztak, és dolgoznak
még mindig azon, hogy mindenkit elkápráztassunk – fogalmazott az államtitkár, aki
szerint „a vizes világbajnokság az összefogásról, a magyarok tehetségéről és a betartott
ígéretről szól”.
Izgalmas újításnak ígérkezik, hogy a vizes világbajnokságok történetében most először fordul elő, hogy két helyszín ad otthont a versenyeknek, Budapest és Balatonfüred. A résztvevő országok
számában pedig minden jel
szerint egy rekordot is felállíthatunk: az előző, kazanyi világbajnokságon minden korábbi rekordot meghaladva
190 ország vett részt, az idei
világversenyen pedig számítá-

saink szerint a FINA 208 tagországa közül több mint 200
képviselteti majd magát.
A helyzetünk azért is merőben újszerű, és semmiféle korábbi tapasztalthoz sem mérhető, mert soha nem fordult
még elő a vizes világbajnokságok történetében, hogy egy
visszalépés miatt egy másik
ország „beugrott” volna szervezőként, így hazánk már az
előkészületek gyors lebonyolításával és szakszerű kezelésével, a szárazföldön is rekordot döntött – fogalmazott
az államtitkár. Mint mondta, amikor ezt értékeljük, akkor figyelembe kell venni azt
is, hogy a vb-hez kapcsolódnak az augusztusban kezdődő Masters-versenyek is, amelyekre már több mint két hónappal a kezdés előtt meghaladta a tízezret a nevezett
sportolók száma. Tuzson Bence felhívta a figyelmet arra is,
hogy a nagy érdeklődés miatt a Masters-világbajnokság
ingyenesen látogatható úszóés vízilabda-eseményeire előzetesen regisztrálniuk kell a
szurkolóknak. Az érdeklődők
a vb hivatalos honlapján augusztus 1-től igényelhetik a
nullaforintos belépőket.
Minden határidőt tartani
tudunk – mondta Tuzson Bence az előkészületekről. Sportolóink öt helyszínen mérhetik
össze erejüket. A vb központjának számító Duna Arénában az úszóké és a műugróké
lesz a főszerep. A világbajnokság ideje alatt itt 12.300 szurkolónak biztosítunk helyet, az
esemény után pedig, a Masters-vb lebonyolítását követően az ideiglenes lelátókat elbontjuk, a végleges épületben
így 6000 nézőnek lesz majd
hely.
Kérdésünkre, hogy mekkora felbolydulást okoz majd
a főváros életében a világesemény, s hogyan tudják majd
megszervezni a hazánkba érkező több tízezernyi külföl-

di versenyző és szurkoló zavartalan közlekedését, az államtitkár úgy válaszolt, hogy
gyorsjáratú hajók, húszpercenként közlekedő körjáratok, valamint 12 kikötő segíti majd a közlekedést a világbajnokság ideje alatt. Erről
nemrég írt alá együttműködési megállapodást a Bp2017
Világbajnokságot Szervező és
Lebonyolító Nkft. és a MAHART PassNave Személyhajózási Kft.
A két szervezet elsődleges és alapvető célja természetesen az, hogy a világeseményen minden hajós logisztikai igényt maximálisan ki
tudjanak szolgálni, hosszútávon azonban, a versenyek lebonyolítása után ezek a beruházások a fővárost szolgálják
majd: a kompkikötőket Budapest turizmusának szolgálatába állítják, illeszkedve az elfogadott városképbe.
A MAHART feladata, hogy a
világbajnokság alatt a vendégek, a turisták és a sportolók
minden hajós szolgáltatással maximálisan elégedettek
legyenek, de kiemelt figyelmet kap a menetrend szerinti hajózás is. A cég hajói készen állnak, teljes technikai
és utaskényelmi felújításukkal is végeztek.
Térségünk
országgyűlési képviselője külön felhívta
a figyelmet arra, hogy a régió
szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a kikötőket a világverseny után továbbra is hasznosítják majd: ezek egy része a
Dunakanyar menetrend szerinti járatainak kiszolgálásában vesz majd részt, a másik
részéből pedig egy tematikus
történelmi hajóbemutatót alakítanak ki. Így térségünk a vizes világbajnokságra elkészülő beruházások közvetlen haszonélvezőjévé válik – foglalta
össze a várható eredményeket
Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila

kedden délelőtt tartott
megemlékezés
bevezetéseként Kalácska Eszter elszavalta a Vácról elhurcolt
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga című művét, majd SmálSzilaj Gábor szemelvényeket
olvasott fel a váci zsidóság történetéből.
Ezt követően elsőként Fördős
Attila polgármester mondott
emlékbeszédet, mindenekelőtt
leszögezve: egyszerűen felfoghatatlan, miért okoz fájdalmat
az egyik ember a másiknak,
miért van kirekesztés, gyűlölködés.
- Az elhurcoltatás, a vészkorszak borzalmaira emlékeztető kegyeleti események kapcsán kijelenthetjük, hogy keresztényként át kell érezni és
másokkal is át kell éreztetni
az üldözöttek, a meggyilkoltak és gyászoló leszármazottaik szenvedését, a történészeknek pedig kötelességük minél
mélyebben feltárni és ismertté tenni a tényeket. A kellő információ és az átérzés közvetítése segíthet megelőzni a holokauszt iszonyatának megismétlődését. Cselekvő hagyományápoló és értékteremtő
együttműködésre van szükség
a többségi társadalom és a zsidóság között - hangoztatta a
városvezető.
Turai János, a Váci Zsidó
Hitközség elnöke emlékeztetett: a deportálások utáni évtizedekben Vácott is csaknem
teljesen megsemmisültek a korábbi zsidó jelenlét nyomai.
- A zsinagóga is csaknem
megsemmisült, de miután sikerült megvásárolni, több lépésben a felújítás is megvalósult. Viszont siettünk a felavatással és mára kiderült, hogy
fontos munkák elmaradtak.
Szomorú azt látni, hogy újra
vizesednek a falak, de bízunk

Az emlékezők csoportja

benne, hogy különböző pályázati források és támogatások
segítségével meggátolhatjuk a
további állagromlást - mondta
Turai János.
Hozzátette: a zsidóság csendes vegetációja 2014-ben, a holokauszt emlékévben megtört, ennek Vácott is megvan
az eredménye, hiszen létrejött
és aktívan segíti az értékőrzést
a Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató
Központ, amely már több mint
húsz középiskolával áll kapcsolatban, ismeretterjesztő eseményeket szervez, kiadványokat
jelentet meg, amelyek külföldi
egyetemek könyvtári állományába is bekerülnek.
Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
kiemelte: egy nemzet csak akkor lehet erős, ha teljes történelmével őszintén szembenéz.
- Hazánk alaptörvénye garantálja a különböző kisebbségi közösségek méltóságát
is, a Büntető Törvénykönyv
ugyancsak óv mindenkit, hiszen például nulla toleranciát ír elő a holokauszt tagadása kapcsán, de a nemzeti alaptantervet szintén megemlíthetjük, hiszen annak fontos eleme
a vészkorszakkal kapcsolatos

oktatás, a rendszer bűneivel
való őszinte szembenézés alapján - hangsúlyozta a politikus.
Heisler András, a Mazsihisz
elnöke bejelentette, hogy az országos szervezet hathatós támogatást nyújt a váci zsinagóga állagromlást megelőző további felújításához.
- Nagyon fontos a meglévő
értékek ápolása, de ugyanilyen
lényeges a közösségek megerősítése, a közösségi élet élénkítése, a Mazsihisz ezt is küldetésének tekinti és minden segítséget megad a hitközségeknek
ilyen irányú törekvéseikhez mondta az elnök.
Feldmájer Péter, a Mazsihisz
Közép-Magyarországi Területi Csoportjának elnöke úgy
fogalmazott: mindenkinek lehetnek rosszindulatú gondolatai, de azért vagyunk emberek,
hogy végül a jóság kerekedjen
felül bennünk, és mindez társadalmi szinten is igaz, tehát
fel kell lépni a kirekesztő eszmékkel szemben, amiben mindenkinek megvan a maga felelőssége.
A beszédek után gyász szertartás következett, amelyet
Róna Tamás körzeti főrabbi és
Nógrádi Gergely főkántor vezetett.
Ribáry Zoltán

Rétvári Bence a legaktívabb
felszólaló a parlamentben
A felszólalások száma és ideje alapján idén is Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára maradt a legaktívabb képviselő az országgyűlésben.

A

z Észak-Pest-megyét
az
országgyűlésben képviselő Rétvári Bence idén
159 alkalommal szólalt fel az
ülésteremben, majdnem kétszer többször, mint az őt követő Lázár János, 84 felszólalással. Rétvári Bence felszólalásai
csak idén eddig 9 órát tettek ki.
Az államtitkár felszólalásainak témái széles skálán mo-

zognak. Az oktatás, az egészségügy, a szociális ügyek és
a társadalmi felzárkózás is
mind-mind olyan téma, amelyekben az államtitkár rengeteg ellenzéki kérdést válaszolt
meg. Parlamenti tevékenysége
mellett az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkáraként is aktívan tevékenykedik, miközben a kormánypártok új választókerületi elnöke-

ként fordít kiemelt figyelmet
Észak-Pest megyére.
A 2014 májusában kezdődött
ciklusban Rétvári Bence már
több mint ezerszer szólalt fel,
eddig mintegy 60 órában. Az
ellenzéki Sallai R. Benedek közel négyszáz felszólással és tíz
órával lemaradva a második,
míg a harmadik helyen Gúr
Nándor áll összesen 48 óráig
tartó 555 felszólalással.
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Rendhagyó rendőrségi
tájékoztató a gödi
termálfürdőben
A kellemes nyári időszak, a diákok számára régóta várt vakáció nem csak
örömteli élményeket ígér, hanem sajnos nehéz pillanatokat is, ha nem elég
elővigyázatosak, nem figyelnek önmagukra és értékeikre – hívták fel a fiatalok és a felnőttek figyelmét a Gödi Termálfürdőben tartott baleset- és bűnmegelőzési rendezvényen a Dunakeszi Rendőrkapitányság munkatársai.

K

ovács Krisztina sajtóreferens megnyitóját követően Serfőzőné Kozma Ilona,
a közlekedésrendészeti osztály
vezetője elmondta; a Dunakeszi Rendőrkapitányság Baleset
megelőzési Bizottsága egyik
legfontosabb feladatának tartja, hogy a nyári szünetben minél több vakációzó diák figyelmét irányítsák rá a biztonságos
közlekedés, a baleset megelőzés jelentőségére. Az alezredes
asszony örömét és köszönetét
fejezte ki, hogy a gödi strand
vezetősége nyitott volt felkérésükre, és lehetővé tette, hogy a
nagy tömeget vonzó fürdő területén tartsanak tájékoztatóval egybekötött bemutatót.

Kozma Ilonától, aki a rendezvény sikere láttán bejelentette,
hogy a helyszíni bemutatót jövőre megismétlik.

Nyisztor Andrea (balról), Serfőzőné Kozma Ilona, Kovács Krisztina

Nagyon sok témában sikerült együttműködni a fürdőző felnőttekkel és fiatalokkal,
akik számára olyan fontos írásos anyagot tudtunk átadni,
mint pl. a fürdőzés veszélyeit bemutató tájékoztató, melyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vizirendészeti egységétől kaptunk. Az egész napos program során kiemelten
hangsúlyozzuk a kerékpáros
és gyalogos közlekedés szabályainak ismeretét és betartásának fontosságát, hogy a gyerekeket megóvjuk a közlekedési balesetektől. Helybe jöttünk,
mi jöttünk el a strandoló, nyári táborozó gyerekek közé, akik
így fesztelenül, játékos vetélkedő keretében tölthetik ki a közlekedési tesztlapokat, KRESZ
tábla felismerő versenyen vesznek részt, testközelből ismerkedhetnek a közlekedési rendőrök motorkerékpárjaival –
hallhattuk a közlekedési osztály vezetőjétől, Serfőzőné

Nyisztor Andrea, a Dunakeszi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója azt hangsúlyozta, hogy a gyerekek számára a
lehető legtöbbször el kell mondani, hogyan vigyázzanak önmagukra és értékeikre a vakáció örömteli napjaiban is, amikor felszabadultan játszanak. –
A példák azt bizonyítják, hogy
a gyerekek sokat vannak egyedül, mert a szülők dolgoznak, és
így nincs, aki vigyázzon rájuk.
Legjobban az idegektől kell tartaniuk – még akkor is, ha többen vannak egy csoportban -,
akiktől óvjuk őket. Ezúttal is
felhívtuk a figyelmüket, hogy
ne hagyják magukat elcsábítani különféle trükköknek bedőlve, idegenekkel ne álljanak szóba. Semmilyen okkal ne menjenek el velük – mondta Nyisztor Andrea, aki arról is beszélt,
hogy a strandra ne vigyenek
magukkal értékes eszközöket,
csomagjaikat ne hagyják őrizetlenül.

A június 27-én tartott tájékoztatón a gyerekek a bűnmegelőzést segítő tesztlapokat
tölthettek ki, akik figyelmét a
rendőrök felhívták a drogfogyasztás személyiség- és egészségromboló káros hatásaira is.
Bemutatták a 112-es segélyhívó
telefonszám használatát, melynek aktualitását a negatív példák indokolták.
A strandon van úszómester, a
gyerekekkel kísérő, ezért mindig azt javasoljuk, hogy ellenőrzött és engedélyezett helyen
fürödjenek, ne pedig bányatavakban, vagy olyan folyókban, ahol nincs fürdőzésre kijelölt szakasz, amely életveszélyes lehet számukra. (Szomorú példa erre annak az egyiptomi testvérpárnak a tragédiája,
akik a minap lelték halálukat
a Dunában. A szerk.) Természetesen mindig elmondjuk,
hogy csak olyan gyerek menjen mélyvízbe, aki tud úszni –
hangzott Nyisztor Andrea kérésként megfogalmazott jó tanácsa, aki a felnőtteknek azt javasolta, hogy a nyári melegben
sem hagyják nyitva a lakások,
házak nyílászáróit. - Értékeiket, a gépkocsi vagy lakáskulcsot olyan helyre tegyék, amiket a besurranó betörő nem
találhat meg. A közösségi oldalakra nyaralás közben ne
tegyenek fel valós idejű fényképeket, bejegyzéseket, mert az
üresen hagyott otthonuk ez által könnyen válhat a bűnelkövetők célpontjává - hangzott el
a gödi strandon tartott rendőrségi sajtótájékoztatón.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Dunakeszi 730 millió
forintot nyert új bölcsőde
és óvoda építésére
A Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (VEKOP-6.1.1-15) c.
pályázat keretén belül
épülnek/újulnak meg az
alapfokú oktatási intézmények. A nyertes pályázók között több agglomerációs település is található, mivel itt a legnagyobb a kapacitáshiány
a megyében. Dunakeszi
730 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert új bölcsőde és
óvoda építésére. Vác is a
nyertesek között van.

Dunakeszi igyekszik folyamatosan biztosítani
a bölcsődei és óvodai férőhelyeket

A

z igényelhető vis�sza nem térítendő támogatás ös�szege: minimum 1
millió Ft, maximum 400 millió Ft volt. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási felhívás keretében a
kedvezményezettek – más, önállóan nem támogatható tevékenységek mellett – intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzések tárgyában nyújthattak be támogatási kérelmet.
A felhívásra helyi/nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, egyházak, civil szervezetek, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és
önkormányzati többségi tulajdonában lévő vállalkozások pályázhattak – adta hírül a
pestmegye.hu.
A Pest Megyei Közgyűlés 5,1
milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött, melyet bölcsődék és óvodák építésére, létesítésére fordíthatnak a nyertes pályázók.
A nyertes pályázók között
van Dunakeszi is, amely Pomáz és Kistarcsa Önkormányzatához hasonlóan a vissza
nem térítendő támogatás maximumát, 400 millió forintot
nyert új óvoda létesítésére.
Pest megye második legnagyobb lélekszámú településének, Dunakeszi Város Önkormányzatának eredményes pályázati tevékenységét dicséri,
hogy új bölcsőde építésére 330
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.
Szűkebb régiónkból Vác is
a nyertesek között van, amely
334 618 420 Ft támogatást kapott új bölcsőde építésére.

Közmeghallgatás a váci Városházán

A

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi
CLXXXIX.
törvény 54. §-a alapján Vác
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 13-

án, 17 órakor közmeghallgatást tart, ahol a város polgárai közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatás helye:
Vác, Városháza I. emelet 125.
számú terme.

A közmeghallgatásra Vác
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III.22.) számú önkormányzati rendelet 43. §-a
az irányadó, mely letölthető

a www.vac.hu honlap dokumentumtárából.
A Képviselő-testület minden érdeklődőt tisztelettel vár.

Vác, 2017. június 23.
Fördős Attila s. k.
polgármester
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Búcsúnapi koncert
A „templomépítő” Lányi Ferenc, a Dunakeszi Járműjavító első igazgatója
kezdeményezése nyomán a Gyártelepi Jézus Szíve templomot 1944. június
29-én szentelték fel. Erre is emlékeznek az évente megrendezésre kerülő
Jótékonysági Búcsúnapi Hangversenyen szereplő énekkarok.

E

jeles évfordulót idézte fel az idei, június 25-én megrendezett koncert bevezetőjében Balatoni Ágota Mária.
A Szádoczky Károly kanonok, plébános fővédnökségével, valamint Dunakeszi Város Önkormányzata támogatásával meghirdetett zenei eseményen hagyományosan jelen volt
dr. Lányi Cecília, az egykori igazgató unokája.
Megtudtuk még, hogy a Jézus Szíve kultusz a
XVII. században keletkezett s az irgalmas és üdvözítő Isteni szeretet ünnepe. Méltó bevezetése
volt e gondolatkörnek Diósi Tamás orgonaművész, a Szent Mihály templom kántora előadásában Mendelssohn c-moll prelúdium című művének megszólaltatása.
Az „Ó add Jézusom nékem Szentséges
Szívedet”kezdetű énekkel, és dr. Tahi László, a
templom kántora orgonakíséretével kezdődött a
műsor.
A Szent Mihály templom énekkara, Szabó Gábor vezényletével, Dióssi Tamás orgonakíséretével többek között Liszt Ferenc Ó ifjak, lányok,
gyermekek… kezdetű művét, valamint egy Bárdos Lajos feldolgozást adott elő szép sikerrel.
A Servite Ökumenikus Kórus műsorában

egyebek mellett egy 1623-as kölni zsoltárdallamot, s két Bach művet, köztük orgonakísérettel a
147. kantáta részletét adták elő, a művekhez méltó igényes megszólaltatással, dr. Gyombolainé
Kindler Edit vezényletével.
A templom Harmonia Sacra énekkara Szakáll
Lászlóné vezette nagyszerű előadásának első
számaként Harmat Artur Regina coeli című
éneke hangzott el. A világi és egyházi zeneszerző, az egyház-zene megújítója, művészi színvonalának emelője 1962-ig élt. Az idei évben Kodály Zoltánra is emlékezünk, halálának 50. évfordulója tiszteletére. A kórus ezért is tűzte műsorára a nagy zeneszerző Miatyánk című művét,
melynek érdekessége, hogy az eredeti két szólamhoz Tóth József komponista egy harmadikat
készített. Elhangzott még az Ének Szent László
királyról című kórusmű, melynek szövegét az
Eucharisztikus himnusz megalkotója, Kondera
Géza írta.
A műsor során két alkalommal is színre lépett
Veres Kornél, a Dunakeszi Művészeti Iskola tanára és igazgatóhelyettese. Brácsán egy Händel
és Veracini művet adott elő mély átéléssel.
Végezetül meghallgathattuk az összkar műsorát. Szádoczky Károly pedig zárszavában köszönetet mondott az emlékezetes hangversenyért.
Szepes Béla a Jézus Szíve Templom Egyháztanácsának Világi Elnöke, lapunkat arról tájékoztatta, hogy a folyamatban lévő templomi rekonstrukció újabb eredményeként elkészült a
korszerű, igényes belső hangosítás és új tetszetős
díszítést kapott a karzat homlokzata. A munkálatok folytatásához rendszeresen kapják az adományokat, hiszen még sok tennivaló várat magára a templombelső felújítása során.
Katona M. István
A szerző felvétele

Júliusban újra Jam Jazz
Dunakeszi főtéren!
Július 21. és 23. között újra egy igényes, szabadtéri bár hangulata lengi be
a IV. Béla király főteret: finom italok, hangulatos fények, jazz, no meg revü
minden mennyiségben, három napon keresztül!

A

tavalyi nagy sikerre való tekintettel hagyományt teremtünk
és idén is megszervezzük a
Jam Jazz-t. Július 21-én, 22én és 23-án olyan nevek érkeznek a IV. Béla király főtérre, mint a Sax-O-Funk, akinek vendége ezúttal Keresztes Ildikó lesz, a Jazzterlánc,
a Hajdú Klára és Oláh Krisztián Trió, Gájer Bálint és a
Myrtill & Swingistique. A
záró est műsorát idén az Orfeum Mulató csapatának
James Bond repertoárja szolgáltatja, szóval egy igazi forró
revüre számíthatunk.
A hétvégét kézműves sörök, díjnyertes borok, különleges nassolnivalók teszik
majd még élvezetesebbé.
Sok szeretettel hívunk és
várunk mindenkit erre a különleges, hangulatos rendezvényre, további részletek hamarosan! – olvasható a Dunakeszi Programiroda rendezvényre invitáló tájékoztatójában.
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Tel: 06-209 421957
• Otthoni munka! Apró termékek csomagolása, összeállítása, egyebek, 0690- 603-905 (audiopreess.iwk.hu 635Ft/
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VéNégy Fesztivál és
Színházi Találkozó Vácon

XXV. VÁCI
VILÁGI VIGALOM

Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó Július 5 – 9-ig a Váci Dunakanyar Színház szervezésében. A V4 a Visegrádi négyek, azaz Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, - regionális együttműködését ünneplő rendezvénysorozat. Az öt napos esemény idén is változatos programokat
kínál, az érdeklődőket a négy ország színházainak egy-egy előadása, népszerű magyar
és külföldi előadók koncertjei, valamint sokféle színes napközbeni program várja.

A

rendezvénysorozatot
július 5-én, szerdán a
Veszprémi Petőfi Színház Ingmar Bergman:
Az utolsó sikoly című előadásával nyitották meg 18 órakor, melyet állófogadás követett. A második napon, csütörtökön a színházban 18 órakor kezdődik a szlovák
Shakespeare: Hamlet, a Duna-parton pedig fellépnek többek között
a Revue, a cseh High Corporation zenekar, Akkezdet Phiai, a Belga és a Punnany Massif. Pénteken folytatódik a koncertdömping,
a RedRed, a Ricsárdgír, a Tóth Verával és Fábián Julival kiegészült
Random trip, a Zagar majd az Irie
Maffia adja az ütemeket. Az aznapi színházi előadás a lengyel nyelvű
Andrzej Sadowski: 8 nap alatt a világ körül-je lesz 18:00-tól.
Július 8-án, szombaton 17 órakor kezdődik a színházteremben a
cseh Dodo Gombár: Ég és nő között című előadása, a Duna-parton pedig szintén 17:00 órától Jordán Adél és a Puszi zenekar, majd
a Csaknekedkislány, a lengyel
Rosalie, a Blahalousiana, lép fel,
végül a Supernem és a Tesco Disco

teszi fel az i-re a pontot. A fesztivál
utolsó napján, vagyis 9-én vasárnap,
17:00 –kor tekinthetik meg a közel két hetes nemzetközi workshop
eredményeként született előadást
a színházban, a Duna-parton pedig a szlovák Nvmeri zenekart a
Jónás Vera Experiment, az Európa Kiadó, a 30Y, és a Hiperkamra
követi. Az eredeti nyelven játszott
színházi előadásokat magyar nyelven feliratozzák. Idén újdonság viszont, hogy akik nem szeretnek feliratot olvasni fülhallgató segítségével audionarrációt vehetnek igénybe. Ahogy a korábbi években már
megszokhatták, a megvásárolt színházjegy mellé pedig ajándék koncert belépő jár az előadás megtekintése után.
Számos újítás várható a Dunaparti helyszínen is. Idén már két
színpadon felváltva zajlanak majd
a koncertek, de bővült a fesztivál területe egy új helyszínnel is.
A „Nyárfák alatt”számos további
program várja a szórakozni, feltöltődni vágyókat. Minden nap hangolódásképpen jógával majd egy
kis beszélgetéssel itt kezdődnek
a programok 15 órától. Ott Anna

csütörtökön Kemény Zsófival és
Süveg Márkkal beszélget, pénteken Jordán Adéllal és Eke Angélával. Szombaton Podlovics Péter kérdezi Horváth Gergőt, vasárnap pedig Jónás Verát és Menyhárt Jenőt.
Fellép a TÁP színház Minden rossz
varieté, a ZADAM társulat I’m pro,
a Nylon Group társulat, valamint
a Nem Késő Abbahagyni társulat egy-egy előadással, késő este pedig a Sunset DJ set, és a Holdfény DJ
set, - Route 8, Slow, Infragandhi,
Galactic Jackson, ZsVÁ, PlusPlus,
Mr Mstrs, Subotage, Sazabio Live,
Vanis, Azur- szolgáltatja majd a
talpalávalót a fesztiválozóknak.
Idén további újítás, hogy fesztiválbusz segíti a hazajutást Budapest
felé, de szállásra is van lehetőség a
fesztivál területén, egy kellemes, árnyékos és nyugodt övezetben kialakított kempingben táborozhatnak
le a vendégek. A Kempingjegy mellé ingyenes strandbelépő jár minden napra, és teljes egészében lefogyasztható. További részletekért
keressék fel a fesztivál honlapját
(v4fest.eu)!
Fehérvári Fruzsina

XIX. évfolyam 14. szám

PROGRAM

Július 21. péntek
1630 óra
17 óra

1745 óra
18 óra
18 óra
19 óra
19 óra
20 óra
20 óra
20 óra
22 óra
22 óra
22 óra
2330 óra

Székesegyház: Toronyzene
Székesegyház: Nyitóhangverseny
Előadják: Vác Civitas Szimfonikus
Zenekar, Vox Humana Énekkar
Vezényel: Sándor Bence
Konstantin tér:
Hagyományőrző felvonulás
Szerkesztette: Ónodi Béla
Március 15. tér: Szőllősy Nóta Show
Zenepavilon színpad:
Acoustic Rock Jam
Görög templom udvara:
Hagyományőrzők bálja
Házigazda: Ónodi Béla.
Március 15. tér : A Váci Ifjúsági
Fúvószenekar koncertje
Művészeti vezető: Kápolnai Jenő.
Zenepavilon színpad: Acoustic Tours
Március 15. tér: Jazz Steps Band
Duna-parti nagyszínpad: Ocho Macho
Zenepavilon színpad:
Utcabál a Derby zenekarral
Március 15. tér: Papp-Sárdy N.B.B.
Duna-parti nagyszínpad: Vad Fruttik
Március 15. tér:
Utcabál a Pedrofon zenekarral

Július 22. szombat
10 óra

11 óra
13 óra
13 óra
14 óra
14 óra
15 óra
15 óra
16 óra
16 óra
16 óra
16 óra
17 óra

17 óra
18 óra
18 óra
18 óra
18 óra
18 óra
18 óra
19 óra
19 óra
20 óra
20 óra
20 óra
20 óra
20 óra

Pannónia Ház DDC Művészetek
udvara: Kézműves foglalkozás
Foglalkozásvezető:
Parlagné Varga Katalin
Zenepavilon színpad:
Karate bemutató
Pannónia Ház DDC Művészetek
udvara: Váci Gyöngyszemek
Zenepavilon színpad: SunnyBoy
Március 15. tér:
Körutazás a görög népzene világában
Görög templom udvara:
Gyermekudvar, népi játszótér
Zenepavilon színpad: A Girenai és
a Sintuola népitánc együttesek műsora
Pannónia Ház DDC Művészetek
udvara: Katica Vigalom
Március 15. tér: Alma Együttes
Zenepavilon színpad:
Silverstar: Madonna - Her Story
Rendező: Lakatos Ádám.
Zeneiskola: Csuka Ágnes
Karolina zongorakoncertje
Püspöki Palota nagyterme:
Zsurzs Kati: Abigél útja
A beszélgetést vezeti: Matkovich Ilona
Pannónia Ház DDC Művészetek
udvara: A deákvári Naszály és
Cindróka gyermek táncegyüttesek
táncházzal egybekötött műsora
Az együttesek vezetői: Ónodi Béla,
a Magyar Táncművészeti Egyetem
adjunktusa, a Népművészet Ifjú
Mestere és felesége, Ónodi-Éliás Eszter.
Evangélikus templom:
Az Antonio Vivaldi Kamarazenekar
koncertje
Zeneiskola: Egyedül nem megy –
avagy egy klasszikus
kamarazenei koncert
Március 15. tér: Kitti Live
Széchenyi utca: Arany-mesék
Zenepavilon színpad:
Countaktus Country
Ferences templom: A Vox Humana
Énekkar hangversenye
Vezényel: Sándor Bence.
Pannónia Ház DDC Művészetek
udvara: TDT-Táncshow
Koreográfus: Steidl Anita
Curia Borház udvara:
Panoráma együttes
Fehérek temploma: Artistocrats:
A szenvedélyes kora barokk
Duna-parti nagyszínpad: Stardust
Pannónia Ház DDC Művészetek udvara:
Kisfaludy Károly: A kérők
Zenepavilon színpad: AK26
Székesegyház: Szent Cecília Kórus
Március 15. tér: Radics Gigi

22 óra
22 óra
22 óra
23 óra
24 óra

Március 15. tér: Eliza Bliss
Koncertshow
Duna-parti nagyszínpad:
Demjén Ferenc koncert
Zenepavilon színpad:
Man-Diner zenekar
Március 15. tér: Crockodeal koncert
Duna-parti nagyszínpad:
VVV party DJ Monoval

Július 23. vasárnap
10 óra
10 óra
11 óra
11 óra

1130 óra
14 óra
14 óra
15 óra
15 óra
1530 óra
16 óra
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
18 óra
19 óra
19 óra
19 óra
19 óra
1930 óra
20 óra
20 óra
21 óra
21 óra
2115 óra
2130 óra

Pannónia Ház DDC Művészetek
udvara: Kézműves foglalkozás
Foglalkozásvezető: Rusvay Balázsné
Zsinagóga: Héterdőn innen és túl Családi koncert a Katáng zenekarral
Zsinagóga: Buborék Show
Ferences templom:
Bednarik Anasztázia
DLA orgonaművész hangversenye
A barokk orgonamuzsika
gyöngyszemei - a folytatás
Görög templom udvara:
Vízipark (21 óráig)
Március 15. tér:
Kettes parafráz Ukrán zenei együttes
Zeneiskola: Majdnem csak musical
5 éves a Parlando Színház Társulata.
Március 15. tér: IV. Kistérségi
Hagyományőrző Gálaműsor
A műsort összeállította: Ónodi Béla
Zenepavilon színpad:
Tánccipőbe bújt álom
Zenepavilon színpad: Black Time
Pannónia Ház DDC
Művészetek udvara: Rák Béla Combo
Zeneiskola: Nyár, tánc, szerenád
A Váci Harmónia Kórus
önálló koncertje.
Evangélikus templom:
Hortus M. Singers
Március 15. tér: Brassdance
Zenepavilon színpad : ZEPHYR
Pannónia Ház DDC Művészetek
udvara: Lachegyi Máté Trio
Evangélikus templom:
Il Carnevale Italiano
Curia Borház udvara :
Polarys együttes
Duna-parti nagyszínpad :
KÁOSZ Központ
Zenepavilon színpad: ZZ Copy
Március 15. tér: Kelemen Kabátban
Konstantin tér:
Carl Orff: Carmina Burana
Pannónia Ház DDC
Művészetek udvara:
Rafael Mário Trió feat. Fehér Lili
Március 15. tér:
Pálinkás Gergely és zenekara
Vendég: Fekete István trombitaművész
Zenepavilon színpad: Atomkutya
Konstantin tér:
Polgármesteri záróbeszéd
Duna-parti nagyszínpad : Edda

22 óra
Zenepavilon színpad: Tripolis
Kb. 23 óra Tűzijáték, az Edda koncert után!
A kiállítások és egyéb kísérőprogramok megtekinthetők
a www.dunakanyarregio.hu weboldalon!
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Kincsem film és
háromnapos Derby fesztivál
Alagi telivér nyerte a 95. Galopp Derby-t

Idén 190 éves a magyar lóversenysport, melynek legkiemelkedőbb versenyének adott otthont a hétvégén a veretlen magyar csodakanca nevét viselő Kincsem Park. A pénteki Agár Derby és a szombati Ügető Derby után vasárnap óriási érdeklődés mellett futották a 95. Galopp Derby-t, melyet az
alagi tréner, Kovács Sándor istállójából Eminens nyert, nyergében Zdenko
Smidaval.

9

Testünkkel kezdődik
a boldogság
Új edzésprogramok indultak
a dunakeszi teniszklubban

Az országosan elismert Nexon Dunakeszi Tenisz Klub csapata Magyar Orsolya személyében újabb kiváló szakemberrel bővült, aki egy új, az Amerikai
Egyesült Államokban nagy népszerűségnek örvendő programot indított a
sportolni vágyó felnőttek részére, akik fontosnak tartják a jó közérzetüket,
megjelenésüket, az egészségüket. „Testünkkel kezdődik a boldogságunk!”
– vallja a szakember.

O
A 95. Magyar Galopp Derby-n induló tíz zsoké, köztük az egyetlen hölgy, Suták Csenge

A

háromnapos fesztivál -, mely a sport, a
gasztronómia, a divat
ünnepe volt – a múlt
század hangulatát idézte köszönhetően a korabeli divat legszebb ruhakölteményeiben- és
kalapjaiban pompázó gyönyörű hölgyeknek és elegáns uraknak, akik számára divatmustrát
is rendeztek, a zsűri elnöke Lakatos Márk stylist volt.

Az érdeklődök találkozhattak a nagy sikerű magyar film,
az 54 versenyen induló, és valamennyit megnyerő csodakanca,
Kincsem nevével fémjelzett produkció szereplőivel. Nagy Ervin -, aki a gödi homokon tréningező csodaló tulajdonosát,
Blaskovich Ernőt kelti életre a
filmben – színes sztorik közreadásával mutatta be a filmforgatást, de ő vezette azt az árverést
is, melyen a nézők a mozifilm
plakátjára, és egy neves szerző
könyvére licitálhattak.
A bevételt a fóti gyermekotthonban élő fiataloknak ajánlották fel a szervezők. A népszerű
színész nagy türelemmel és lelkesedéssel vállalta a szelfik megszámlálhatatlan sokaságát, miként a helyszíni műsorvezető
kérdés özönét, a másik színművész, a Von Ottingen bárót alakító, Gáspár Tibor. Megelevenedtek Herendi Gábor rendező romantikus produkciójának jelenetei a kivetítőn, de a nézők izgulhattak a helyszínen „újra
játszott” vívó jeleneteken is.
A háromnapos hétvégén három Derby izgalmas küzdelmei

várták a közönséget. Pénteken
rendezték a 3. Agár Derby futamát, melyen a mindeddig veretlen Vesuviy folytatva nyerő szériáját, látványos győzelmet aratott.
Szombaton, a 103. Magyar
Ügető Derby a favorit Úrilány R.
(Veljko Mazsity) győzelmét hozta, amely remekül kezdett, és
hiba nélkül hozta a tőle elvárt
formáját.
Vasárnap, az előző két nap látogatottságát is felülmúlva, óriási érdeklődés övezte a tízfutamos galoppversenynapot, melynek csúcspontja, az év legrangosabb versenye, a 95. Magyar Galopp Derby volt. A rendezők, hogy
az izgalmakat fokozzák, és tisztelegjenek a veretlen és verhetetlen Kincsem sikerei előtt – a csá-

szabadult, és lovasa nélkül futkározott. Hosszú percek után sikerült megszelídíteni a „zabolázatlan” hároméves telivért, aki legjobban startolt, ő vezette a 2800
méteres táv mezőnyét. Mögötte
Mr. Zuru és a harmadik helyen,
a falon Akrobat galoppoztak.
Bigfoot is közel volt, de folyamatosan a külső íveken versenyzett
és egy ideig Bubi Pata is a frontban
helyezkedett. Humanic a befutóra
elsőként érkezett, a komoly támadások pedig itt kezdődtek, s elindult Eminens –, aki nevéhez hűen
- nyergében Zdenko Smida-val
megnyerte az alagi Kovács Sándor
tréner istállója számára a 95. Magyar Galopp Derby-t. A győztes
ló tulajdonosa a „3+1” Kft. Másodikként Messerschmitt érkezett

A Derby győztes Eminens
és az őt ünneplő közönség
szár jelenlétében -, újra megrendezték a híres baden-bedeni futamot Kincsem és York hercege között. Az első verseny szombaton
volt, míg a visszavágót vasárnap, a
Derby több ezres közönsége előtt
futották, melyek ezúttal is a magyar csodakanca sikerét hozták.
Az idei Derby tíz remek hároméves telivér és nyergükben,
tíz nagyszerű sportember, köztük az egyetlen hölgy, Suták Csenge izgalmas versenyét ígérte, amiből volt bőven már a start előtt is,
hiszen bemutatáskor Humanic el-

célba Suták Csengével, harmadikként Mr Zuru (Jirí Palík) végzett a
14 millió forint összdíjazású versenyen.
A háromnapos, rendkívül jó
színvonalú, a múltszázad hangulatát megidéző sport, gasztronómia-, és divat fesztivál vasárnap este a Kincsem film vetítésével zárult, amely csodálatos élménnyel ajándékozta meg
a Kincsem Parkba kilátogató
több ezer fős közönséget.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

rsolya egykoron a
dunakeszi klubban
teniszezett
Bogyó Tamás irányításával, akinek nagy része
van abban, hogy az ifjú hölgy
tenisz ösztöndíjjal felvételt
nyert egy Iowai egyetemre,
ahol a tanulás mellett sportolt, teniszezett. A tengerentúlon szerzett diplomával és
tudással a tarsolyában, sportszakmai tapasztalatokkal felvértezve hazánk egyik legsikeresebb teniszklubjában szeretné átadni a nálunk újdonságnak számító edzésmódszert azoknak, akik számára
fontos az egészséges életmód,
a jó közérzet, a kiegyensúlyozottság, a jó megjelenés.
- Miután befejeztem az
egyetemet leköltöztem Floridába, ahol teniszezés közben
azt tapasztaltam, hogy az „átlag amerikai” felnőttek körében is nagyon népszerű a tenisz. Különböző edzésmódszert, gyakorlatokat alkalmaznak, attól függően, hogy
ki mit preferál. Van az úgynevezett cardió tenisz, amit
a különböző tenisztudással
rendelkező játékosok egyaránt élvezhetik, hiszen a zenét, a játékot ötvözik, ami kis
lábmunkával, kevés futással egészül ki. A clinics edzésen kizárólag a nők kisebb,
nagyobb csoportja edzett
együtt, akik teniszjátékokat
játszottak. Ez az edzés minimális tenisztudást igényel,
hiszen a lényeg a közösségi együttléten van, azok számára szervezik, akik szívesen
edzenek, sportolnak társaságban. A TRX teniszedzés az
egyik legnépszerűbb atlétikus
tenisz óra az USA-ban. Ennek
az a lényege, hogy bármilyen
szintű tudással rendelkező
felnőtt részt vehet az edzésen,
mivel szivacslabdával teniszeznek. Garantált a biztonság, senki sem sérülhet meg
a labdától. A TRX edzéseken
úgy tervezem, hogy felváltva
lesznek TRX köteles és labdás gyakorlatok. A TRX köteles gyakorlat végzése közben
a saját testsúlyunkat használjuk, nem pedig súlyzókat.
Ezt az edzést azoknak ajánlom, akik rendelkeznek némi
edzettséggel, jobb a kondíciójuk – sorolta az edzésmódszereket Magyar Orsolya, aki azt
is elmondta, hogy az úgynevezett fit teniszedzést azoknak ajánlja, akik fogyni vagy
izmaikat szeretnék erősíteni.
- Ez másfél órás boothcamp
jellegű edzés, mely során
súlyzókat, TRX kötelet hasz-
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nálunk, és különböző ugrógyakorlatokat végzünk. A fit
teniszedzés a fittségre, az izmosításra és a fogyásra helyezi a hangsúlyt. Ebbe a csoportba azokat is várjuk szeretettel, akik nem tudnak teniszezni, de fontos számukra a
jó közérzet, a kiegyensúlyozott, magabiztos életstílus.
Táplálkozási tanácsokkal is
segítjük az optimális testsúly
és erőnléti állapot kialakulását – hallhattuk a program
vezetőjétől.
Magyar Orsolya érdeklődésünkre elmondta, hogy az
általa vezetett edzésformáknak az a legfontosabb „üzenete”, hogy közösségben, csoportban gyakorolnak, és nem
kíván aktív versenyzői előéletet. – Az én óráimon nem
annyira a technikai és taktikai tudásra kell koncentrálni, hanem a játék örömére,
a fizikai edzettség növelését
helyezzük előtérbe. Persze,
a hölgyek számára szervezett clinics edzéseken jó néhány technikai és taktikai tanácsot adok a teniszezőknek.
Mint az előbb ismertettem, a
cardio, a TRX és fit edzéseken nem a teniszezésé, hanem

az erőnlétet javító, a fogyást
segítő, az izomerősítő gyakorlatoké a főszerep, vagyis a
futáson, a sprintelésen van a
hangsúly. Hogy miben más ez
a program? Abban feltétlenül,
hogy aki szeret konditerembe járni és teniszezni, az nálunk együtt megkapja mindkettőt – mondja mosollyal az
arcán a csinos edző hölgy, aki
szerint a heti három tréning
az ideális.
A dinamikus, zenés edzéseket a Magyarság Sporttelep sportcsarnokában tartják,
míg a hölgyek részére szervezett clinics teniszedzést teremben és szabadtéri pályán,
ám ezeken a tréningeken nem
lesz zene.
Magyar Orsolya kérdésünkre elmondta, hogy az
érdeklődők jelentkezését a
dunakesziteniszklub1@gmail.
com e-mail címen vagy a +3630-237-7475-ös telefonszámra
küldött sms-ben várja.
A jó hangulatú beszélgetés
során Orsolya elárulta magáról, hogy az egyetemi évei
alatt volt olyan időszak, amikor bizony jó néhány plusz
kilogrammal több volt a testsúlya az ideálisnál, melyektől
az általa javasolt edzésmódszerrel sikerült „megszabadulnia”. – Személyes tapasztalatom birtokában jó szívvel ajánlom a Nexon Dunakeszi Teniszklub legújabb
szolgáltatásait, melyre szeretettel várjuk a felnőtteket, akik számára az edzéseken kívül szakmai beszélgetéseket, közösségi összejöveteleket is szervezünk. Az
a célunk, hogy családias, baráti légkörben sportoljanak,
érezzék jól magukat, melynek
elősegítéséhez mindent megadunk, hiszen a boldogság a
testünkkel kezdődik – mondta kedves hangon a rendkívül
csinos Magyar Orsolya.
(Vetési)
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