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Felújítják és bővítik
a dunakeszi szakrendelőt

Balog Zoltán Budapest és Pest megye legnagyobb egészségügyi fejlesztését jelentette be
Soha nem volt ilyen nagy és összehangolt egészségügyi
fejlesztés Budapesten és térségében, ennek részeként újul
meg a dunakeszi szakrendelő kétmilliárd forintból - mondta el február 21-én az intézményben tartott sajtótájékoztatón az emberi erőforrások minisztere.

B

alog Zoltán közölte: az Egészséges Budapest Program
(EBP) keretében a pszichiátria
új épületet kap, bővül a szakrendelő területe, új burkolatok és belső
nyílászárók lesznek, és fejlesztik a műszerparkot, többek között új digitális
röntgenrendszerrel.
A miniszter felidézte: a kormány 2010
után több mint 500 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre az egészségügyben
vidéken; 2017 és 2026 között az Egészséges Budapest Program megvalósításával 700 milliárd forintos fejlesztést
terveznek, ami Budapest és Pest megye
történetének legnagyobb egészségügyi
fejlesztését jelenti, és több mint négymillió embert érint. A program megvalósítása már megkezdődött, tavaly 40
milliárd forintot fordítottak nagyberuházások tervezésére és orvostechnikai
eszközök beszerzésére - közölte.
Balog Zoltán emlékeztetett: az EBP
során épületeket újítanak fel, új eszközöket szereznek be, három nagy centrumkórház jön létre a fővárosban; zöldmezős beruházásként felépül az új délbudai centrumkórház. Ez utóbbi tervezésére 2,2 milliárd forintot hívnak le az

idén - tette hozzá. A centrumokon kívül
- folytatta - 22 társkórházban történnek
majd milliárdos, sok esetben tízmilliárdos fejlesztések. Jelezte: az idei Semmelweis Ignác-emlékévben fejlesztik a róla
elnevezett egyetemet, 27 milliárd forintot fordítanak egyházi fenntartású kórházakra; ezt kiegészítik az energetikai
korszerűsítések, illetve a gyermeksürgősségi ellátás is további többletforrásokat kap.
A miniszter kiemelte: a térségi járóbeteg-szakrendelőkben is komoly fejlesztések indulnak, a kormány tavaly
két körben 16 szakrendelő fejlesztéséről
döntött, és egy harmadik körben további rendelők újulhatnak meg. Az eddigi
döntések csaknem 43 milliárd forintos
fejlesztést jelentenek, Váctól Nagykátáig, Szigetszentmiklóstól Veresegyházig
- mondta.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a térség
fideszes országgyűlési képviselője a dunakeszi szakorvosi rendelő fejlesztése
kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy
az nemcsak Dunakeszi, hanem Fót,
Göd és Csomád lakói számára is érdemi előrelépést jelentenek.

Sajtótájékoztatón jelentették be a szakorvosi rendelő kétmilliárdos felújítását, bővítését:
Balog Zoltán miniszter, Tuzson Bence államtitkár, Dióssi Csaba polgármester
Emlékeztetett arra, hogy az 1984ben épült szakrendelőnek még nem volt
nagyszabású korszerűsítése, a mostani fejlesztés 2019. december végén fejeződik be. Az önkormányzati fenntartású intézmény korszerűsítéséhez Dunakeszi is hozzájárult, 191 millió forinttal

- tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az
EBP keretében 430 millió forintból újul
meg a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ, Csömörön pedig 200
millió forintos állami támogatással új
egészségház épül 2018 végéig.
Dióssi Csaba polgármester köszöne-

tet mondott a támogatásért, örömét fejezte ki, hogy a városi önkormányzat elképzeléseinek és céljainak megvalósításában partner a kormány.
Forrás: MTI
Fotó: Ligeti Edina

Rétvári: sokféle áldozatra kell visszagondolnunk
a kommunista diktatúra emléknapján
Rétvári Bence február 25-én,
vasárnap a váci rabtemetőben tartott megemlékezésen
hangsúlyozta, visszagondolhatunk arra a 800 ezer honfitársunkra, akiket a világháború végén vittek el több évnyi
kényszermunkára. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
szerint nagyon sokféle áldozatról kell megemlékeznünk a
kommunista diktatúra emléknapján.

G

Rétvári Bence államtitkár

ondolhatunk azokra, akik a kiépülő diktatúra koncepciós pereinek váltak áldozataivá, börtönbe kerültek, vagy kivégezték őket,
megemlékezhetünk azokról is, akik pillanatok alatt vesztették el állásukat, mert
keresztények és nemzetiek voltak - fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.
Fel kell idéznünk azokat az embereket is, akiket különböző internálótáborokba vittek, vagy családjaikkal együtt
kitelepítettek, és azokról is meg kell emlékeznünk, akiktől elvették a földjüket
vagy kisebb-nagyobb üzemeiket - sorolta az államtitkár.
Közlése szerint egymillió ember ellen
indult büntetőeljárás, és az ötvenes évek
elején 390 ezer embert ítéltek el politikai okokból.

Rétvári Bence hozzátette, gondolnunk kell azokra az ezrekre is, akiket az
56-os forradalom idején öltek vagy sebesítettek meg, akiket bebörtönöztek,
vagy azokra a százakra, akiket megtorlásul kivégeztek, de azt a 200 ezer embert sem szabad elfelejtenünk, akik elmenekültek az országból.
Mint mondta, összességében 10 millió emberről beszélhetünk, akinek
negyven évet vettek el az életéből. Az
államtitkár kiemelte, az elmúlt években
fontos feladata volt a kormánynak, hogy
ezeknek az embereknek az igazságérzetét tudja szolgálni, mert a 2010-et megelőző években a Gyurcsány- és Bajnaikormány befagyasztotta az áldozatoknak megítélt nyugdíj-kiegészítéseket.
Folytatás a 3. oldalon
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Dunakeszi: 2018-ban
minden eddiginél nagyobb
összeg jut fejlesztésekre
A képviselő-testület februári ülésén elfogadta a költségvetést. A 6,8 milliárdos költségvetés idén is a stabilitás és fejlesztések jegyében került kialakításra, aminek köszönhetően lehetőség van valamennyi 2018-ra ütemezett fejlesztési terv megvalósítására.

A

z elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az
önkormányzat jelentős
összeget tud fordítani az intézmények, valamint a kultúra és
a sport támogatására. Az idei
évben összesen több mint 3
milliárd forint került elkülönítésre: 1,9 milliárd forint fejlesztésekre, míg 1,1 milliárd forint
felújításokra. Ez a 3 milliárd

forint jóval nagyobb összeg,
mint az ezt megelőző években,
amit saját forrásaiból ezen célokra fel tudott használni a városi önkormányzat.
Ennek köszönhetően számos
közút, köztér és park, új nevelési intézmények építését és felújítását valósíthatják meg Dunakeszin. Ezen felül az egyik
legnagyobb beruházás 2018-

ban az Szakorvosi Rendelőintézet teljes körű belső felújítása lesz, melyhez - az állam
1,7 milliárd forint támogatása
mellett – az önkormányzat saját forrásból 191 millióval egészíti ki. Idén is sor került a várható fejlesztési pályázati önrészhez szükséges tartalék, valamint működési tartalék elkülönítésére is.

Megérkeztek az elektromos Vác: közel kilenc milliárd
autók a Pest Megyei
a költségvetés főösszege
Kormányhivatalba
Három új elektromos autóval gyarapodott a Pest Megyei Kormányhivatal
flottája, a környezetbarát gépjárművek megérkeztek a kormányhivatalba.
A tisztán villamos energiával működő gépkocsik kulcsait Tarnai Richárd
kormánymegbízott vette át Ugron Gáspártól, az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától.

A

kormány az infrastruktúra kiépítése és
az elektromobilitás terjesztése érdekében hozta létre az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft.-t. Az állam célja, hogy a hazai autóparkban
2030-ra az árammal hajtott
járművek aránya elérje a 30
százalékot.
Tarnai Richárd kormánymegbízott elmondta, a három
gépjármű a kormányhivatal
budapesti telephelyei között
fog közlekedni, ezzel is csökkentve a főváros levegőjébe
jutó károsanyag-kibocsájtást.
A kormánymegbízott hangsúlyozta, a fenntartható fejlődés
egyik kulcsfontosságú eleme
az elektromobilitás fejlesztése.
A kormány az elektromobilitási növekedés érdekében már pályázatot írt ki a 15
ezer főnél nagyobb települések önkormányzatai számára töltőállomások telepítésére.

Tarnai Richárd és Ugron Gáspár

Emellett az állam segíti a cégek
és magánszemélyek beszerzéseit is, a tavaly szeptemberben
indult elektromos autóvásárlási programban már több mint
600 jármű megvásárlásához
biztosított támogatást. Jelentős
változás a szabályozási környe-

zet könnyítése is, mivel a tisztán elektromos meghajtású járművek után nem kell regisztrációs adót, cégautó- és helyi
gépjárműadót, forgalomba helyezési és vagyonszerzési illetéket fizetni.
Bazsó Zoltán

A februári ülésen az önkormányzati képviselő-testület elfogadta a város
2018-as költségvetését, melynek bevételi és kiadási főösszege kerekítve
8 milliárd 967 millió forint.

F

elújítási kiadásokra 53
millió 195 ezer forint
szerepel az elfogadott
költségvetésben. Tíz
millió forint juthat a Kőszentes híd három, még felújítandó szobrának restaurálására,
járda-, parkoló- és úthálózati
javításokra csaknem 29 milliót irányoz elő a rendelet, közmű és egyéb felújításokra 8,5,
intézményi javító feladatokra 6
millió forintot.
Beruházásokra - az uniós és
állami támogatást elnyert kiemelt fejlesztésekre rendelkezésre álló forrásokkal együtt
- valamivel több mint 3 milliárd forint szerepel a költségvetésben.
A saját, önkormányzati forrású fejlesztések közül a következő beruházások emelkednek
ki a betervezett költségösszegek alapján:
A Damjanich téri forgalmas
csomópont jelzőlámpás fejlesztése áll a lista élén, 28 millió forintos összeggel. A második helyen megcímkézett beruházási feladat fa- vagy kön�nyűszerkezetes szociális bérla-

kások építése, erre 25 milliót
irányoz elő a költségvetési rendelet. Szintén kiemelt tétel a
belváros-főtér forgalmát szabályozó süllyedő oszlopok beépítésére előirányzott csaknem
19 millió forint.
Tíz milliós keretösszeg állhat rendelkezésre a közvilágítási rendszer további fejlesztésére, újabb lámpatestek telepítésére. Csaknem 9 millió forint
juthat parkolók kialakítására a
Kölcsey utcában. Hozzávetőleg 7, 5 millióból újabb elektromos gépjármű-töltőállomások létesülhetnek három újabb
helyen. Hat és fél millió forint
előirányzat szerepel a rendeletben az Ambró Ferenc utca közvilágítási munkáira.
A testület módosította a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének
rendjéről szóló korábbi rendeletet.
A módosítás egyik legfontosabb eleme a mélygarázs kedvezményes bérleti használatára jogosultak körének meghatározása.
Jogosultak: a Március 15. té-

ren, a Köztársaság út főtértől
a Dombay utcáig tartó részén,
a Széchenyi utca főtértől a Dr.
Csányi László körútig terjedő szakaszán, a Görgey utcának a Széchenyi utcától a Posta
parkkal bezárólag végződő területén, a Káptalan utcának a
főtértől a Piarista utcáig tartó
szakaszán ingatlan-tulajdonnal bíró lakosok.
A testület nagy többséggel
elfogadta a Váci Polgármesteri Hivatal múlt évi tevékenységéről szóló beszámolót, és
egyúttal az idei évre vonatkozó feladatokat összegző tervezetet.
Döntés született arról, hogy
az önkormányzat elviekben támogatja a magántulajdonú Sajdik Ferenc-gyűjtemény, a Március 15. tér 20. szám alatt látható Váci Mosolyalbum kiállítás
kollekciójának városi tulajdonba kerülését, a határozat értelmében az Intézményfelügyeleti
és Humán Osztály megrendeli
a döntéshozatalhoz szükséges
szakértői értékbecslést – olvasható az önkormányzat hivatalos honlapján.
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Rétvári: sokféle áldozatra kell
visszagondolnunk a kommunista
diktatúra emléknapján
Folytatás a címlapról
Hozzátette, a múlt évben 60,
az idén pedig 40 százalékkal
emelte meg a kormány ezeket a
pótlékokat. A politikus megjegyezte, hogy a kommunizmus
idején megítélt magas, nem a teljesítményért, hanem a kommunista párthűségért járó nyugdíjtöbbletet visszavette a kormány.
Rétvári Bence beszélt arról is,
az 1956-os emlékévvel az volt a
legfontosabb célja a kormánynak, hogy a hétköznapi hősöket jobban megismertesse az országgal, a Gulág-emlékévvel pedig azt a kettős mércét szerette
volna ellensúlyozni, amely különbséget tesz a náci és a kommunista diktatúrák áldozatai
között.
"Ha valaki nem utasítja el mind
a két diktatúrát, ha valaki külön-

Példátlanul vonzó
a képviselő-jelöltség
A dunakeszi, a szentendrei és a váci központú
választókerületben száznál is több egyéni országgyűlési
képviselő-jelölt aspiráns vette át az ajánlóíveket
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy óriási az érdeklődés az április 8-i országgyűlési képviselő választás iránt, amit ékesen bizonyít az is, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 103 jelölő szervezetet vett nyilvántartásba.

Az önkormányzat nevében Pető Tibor alpolgármester
és Kovács Ágnes képviselő koszorúzott
böző mércével mér, az nem igazi
demokrata" - fogalmazott az államtitkár az MTI tudósítása szerint. A kegyeleti esemény végén
Rétvári Bence, az önkormányzat
képviseletében Pető Tibor alpolgármester és Kovács Ágnes kép-

viselő, valamint intézmények, civil szervezetek képviselői és magánszemélyek is koszorúkat, virágokat helyeztek el a rabtemető
emléköveinél.
Fotó: Ribáry Zoltán,
Váli Miklós

Beszélgetés kereszténységről
és politikáról

A

3

2018. február 22-én, csütörtökön az
Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szent
Cecília termében kereszténység és politika címmel tartottak tematikus beszélgetést a SzocpedCafé szervezésében.

z eseményen meghívott vendégként
részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Azbej Tristan,
üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes-államtitkár, valamint Pálfalvi Milán az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség képviseletében. A moderátor Báder Iván,
a főiskola oktatója volt. Az eseményen a főiskola
hallgatói mellett jelen volt Libor Józsefné, az intézmény rektora. A kétórás beszélgetés során a
jelenlévők közösen keresték a választ arra kérdésre, hogy keresztény ember szemlélője, avagy
alakítója a politikának. Fotó: Váli Miklós

E

zt az aktivitást mutatja régiónk három országgyűlési választókerülete is, melyekben
összesen 109 egyéni jelölt vette át az ajánlóíveket 2018. február 19-én, hogy március 5-ig
összegyűjtse a hivatalos jelöltséghez szükséges 500 érvényes
ajánlást, amely feljogosítja indulását az április 8-i országgyűlési képviselő választáson.
A Pest megye 03. sz. OEVK,
szentendrei székhelyű Választási Bizottság jegyzőkönyvének tanúsága szerint 2018. február 23-ig 39 egyéni jelölt igényelt ajánlóívet.
Lapunk nyomdába adásának
időpontjáig, február 28. reggel
nyolc óráig egyedül Hadházy
Sándort, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő jelöltjét
vette nyilvántartásba a választási bizottság. Bejelentettként
szerepel, de még nem vették
nyilvántartásba: Borsosné Bayer Krisztina (Haza mindenkié), Duka Renáta Regina (Szegényekért Párt), Farkas Éva
(Elégedetlenek Pártja), Király
Miklós (DK), Pál Gábor (Jobbik), Spät Judit (Együtt), Szécsi Magdolna (Magyországi Cigánypárt).
A Pest megye 04. OEVK,
váci székhelyű választókerületben elsőként dr. Rétvári Bencét,
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő jelöltjét vette nyilvántartásba a választási bizottság. Lapzártánkig nyilvántar-

tásba vette Matkovich Ilonát,
az LMP jelöltjét is, ám a döntés
március 1-én lesz jogerős. Rajtuk kívül bejelentettként szerepel: Fehér Zsolt (Jobbik), Rostás Sándor (Szegényekért Párt),
Szendrey Lilla (Magyarországi
Cigánypárt).
Deákné dr. Szarka Anitától, a Pest megyei 4. számú
OEVK választási iroda vezetőjétől megtudtuk, 37 egyéni jelölt vette fel az ajánlóíveket ebben a választókerületben.
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, a
váci központú választókerület
egyik jelölt aspiránsa, dr. Jakab
Zoltán (Együtt-Korszakváltók
Pártja) bemutatkozó sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy ő
és a szervezete a demokratikus
ellenzék koordinált jelöltjében
látna esélyt a győzelemre. Nyitottak az együttműködésre,
melyről tárgyaltak az MSZPDK, LMP, Momentum képviselőivel, akikkel megállapodtak, hogy a kérdésről érdemben
csak március 5-e után, az ajánlóívek gyűjtésének határideje után döntenek. A demokratikus ellenzéki oldalon lapzártánkig egyedül Matkovich Ilona vált hivatalosan is képviselő jelöltté, ezért neki tettük fel
a kérdést: Az LMP helyi jelöltje
folytat-e tárgyalásokat az ellenzéki pártok jelöltjeivel a közös
jelölt indítása érdekében vagy
továbbra is az önálló indulás
mellett dönt?

- Én kezdettől fogva a koordinációban hiszek. Meggyőződésem, hogy ebben a választókerületben egy kétpólusú
választásban a Fidesz-KDNP
jelöltje legyőzhető. Az LMPÚj Kezdet álláspontja szerencsére most február végén abba
az irányba mutat, hogy a következő hetekben egyeztetnek
magasabb szinten a lehetséges
koordinálásról. Bízom benne, hogy a példátlan hódmezővásárhelyi ellenzéki siker
arra ösztönzi a pártok vezetőit, hogy minél előbb végig beszéljék azokban a választókerületekben az esélyeket, ahol
az előzetes felmérések alapján
találtak alkalmas ellenzéki jelöltet, aki képes lehet a győzelemre – nyilatkozta a Dunakanyar Régiónak.
A Pest megyei 5. számú
OEVK-ben dr. Molnár Györgytől, a Dunakeszi székhelyű választási iroda vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint 33
egyéni jelölt vette át az ajánlóíveket. A választókerületben
elsőként és lapzártánkig egyedül dr. Tuzson Bencét, a FideszKDNP jelöltjét vette nyilvántartásba képviselő jelöltként a
választási bizottság. A Nemzeti
Választási Iroda adatai szerint
Rónai Sándor (DK), és Sebeők
Sarolta, Sportos és Egészséges
Magyarországért képviseletében bejelentettként szerepel.
Vetési Imre

Most az ügyfelek értékeltek: az Invitel két díjat is nyert
Február 22-én több mint 1500 üzlet tesztelése és 6500 ügyfél értékelése alapján kihirdették a „Kiválóság
az Ügyfélkiszolgálásban” címmel fémjelzett verseny eredményét. Az Invitel 6. alkalommal került fel a dobogóra, idén két kategóriában is – a nagyvállalati szegmens jelöltjeként „személyes ügyfélkiszolgálás” és
„telefonos ügyfélkiszolgálás” kategóriákban – második helyezést ért el.

Béres Bálint

A

nívós díj odaítéléséhez számos kritériumnak kellett megfelelniük a pályázóknak,
a rangsorolás pedig konkrét méréseken alapult. Egy-egy résztvevő vállalat teljesítményét 60 százalékban saját ügyfelei véleménye és a kiszolgálás minőségével
kapcsolatos elégedettsége, 40 szá-

zalékban pedig az általánosságban elvárt sztenderdek teljesítése határozta meg. Próbavásárlással teszteltek több mint 1500 üzletet és ügyfélkiszolgálási pontot,
illetve ezzel párhuzamosan csaknem 6500 ügyfél visszajelzését is
összegyűjtötték. Ezek elemzése
után alakult ki a díjazottak végső
sorrendje.
A 2009. óta minden évben megrendezett, „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban” versenyen hatodszor indult az Invitel. Eddig minden alkalommal dobogóra került,
és az idei sem volt kivétel: két kategóriában is második helyezett
lett, a távközlési cégek közül pedig mindkét kategóriában a legjobb eredményt érte el. Az Invitel
szerint ez a helyezés az egész szer-

vezet munkáját dicséri, de különösen az ügyfélkapcsolati pontokon dolgozó munkatársak magas
színvonalú és elkötelezett hozzáállását, akik nap, mint nap személyesen képviselik a céget az ügyfelek felé.
„Nem lehet eléggé hangsúlyozni
a motivált, sok éves tapasztalattal
rendelkező ügyintéző kollégák és
az ő munkájukat közvetlenül irányító, támogató, rutinos csoportvezetők szerepét ebben a sikerben
– ez egyben a legnagyobb üzleti értékünk is. Ők teszik lehetővé ügyfeleink számára az egyszerű és kényelmes ügyintézést, az udvarias,
empatikus kiszolgálást és a gyors
problémamegoldást. Büszkék vagyunk kollégáinkra és a jövőben is
mindent megteszünk azért, hogy

ezt az egységes csapatot megőrizzük” – emelte ki a díj kapcsán
Béres Bálint, az Invitel ügyfélszolgálati igazgatója.
A professzionális ügyfélkezeléshez elengedhetetlen az állandó fejlődés, éppen ezért az Invitel
e témában a „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban” versenytől függetlenül, saját erőforrásból is folyamatosan végez felméréseket és
reprezentatív vizsgálatokat. A telefonos beszélgetések mérése mellett – külső partnerek bevonásával – évente többször próbavásárlók is ellátogatnak az Invitel Pontokba, és az ő visszajelzéseik alapján alakítják az ügyfélkiszolgálási
rendszert. Emellett a munkatársakat is ösztönzik a minél hatékonyabb munkavégzésre azáltal,

hogy az eredmények a javadalmazásba is beszámítanak.
„A szakmai alapelvárásokon túl
nagyon fontosnak tartjuk, hogy
kollégáink kiemelt figyelmet fordítsanak az üzleteinkbe érkező
egyénekre és a lehetőségekhez mérten ne csak, mint ügyfelet, de mint
embert is próbálják őket megismerni. Éppen ezért nagy hangsúlyt
fektetünk a készségfejlesztő képzésekre, ahol lehetőséget biztosítunk
a különböző viselkedéstípusok, a
megfelelő kérdezés- és kommunikációs technikák megismerésére és
gyakorlására is. Folyamatos munkánk sikerét a most elért eredmény
is igazolja, amely azért is nagyon
értékes számunkra, mert lényegében az ügyfeleinktől jön a visszajelzés, ebben a tekintetben ők dí-

Majzik Ferenc
jaztak bennünket” – tette hozzá
Majzik Ferenc, az Invitel értékesítési igazgatója.
A ClientFirst Consulting 2009ben hozta létre a „Kiválóság az
Ügyfélkiszolgálásban” programot
és díjat, amelynek célja a hazai
ügyfélkiszolgálási kultúra fejlesztése, valamint az országos benchmark kialakítása és biztosítása.
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Az Év Cukrászdája Díjat
a Vácon lévő Mihályi
Patisserie kapta
Ismét a Palágyi Eszter séf által vezetett Costes kapta a Volkswagen-Dining Guide
Év Étterme díjat a Budapesten megrendezett díjátadó gálán. A fővárosi étterem
2017-es teljesítményével így megismételte tavalyi sikerét, és immár negyedik alkalommal érdemelte ki az elismerést. Az Év Cukrászdája Díjat a Vácon lévő Mihályi Patisserie kapta.

Centenáriumi hangverseny
nagyzenekarral,
több száz énekessel

Nehéz lenne igazán érzékletes jelzőt találni a váci sportcsarnokban február 24-én rendezett, az I. világháború végének centenáriumáról megemlékező koncert méltatására, a csaknem száz tagú zenekar és a több
száz énekes előadása túlzás nélkül ámulatba ejtette közönséget, sokakat könnyekig meghatva.

A

koncert bevezetéseként köszöntőbeszédet mondott Rétvári
Bence államtitkár.
- A nagy háborúban több
mint hatszázhatvanezer honfitársunk esett el a harctereken,
egy generációnyi áldozat, akiknek hiánya pótolhatatlan veszteség a nemzetnek - hangsúlyozta a politikus.
Szavai szerint a világégésben testvérnemzetek is harcra
keltek egymás ellen, s a háborúból senki nem maradhatott
ki, a hátországokban élők sem,
az élet alapjaiban megváltozott
mind társadalmi szinten, mind
a családok szemszögéből.
- A világháborúban az egyik
legnagyobb veszteséget épp hazánk szenvedte el, a mérhetet-

len véráldozat mellett a területveszteségünk is felfoghatatlan
mértékű. Ez figyelmeztet, hogy
nemzeti szuverenitásunk legkisebb morzsájáért is meg kell
küzdenünk. Nagyon fontos tehát a múltra való visszagondolás, erkölcsi kötelességünk fejet
hajtani hőseink és áldozataink
előtt, a jövőbe is tekintve pedig
bátran ki kell fejeznünk hazaszeretetünket - zárta beszédét
Rétvári Bence.
Beer Miklós megyés püspök
úgy fogalmazott: ha egy háborúnak véget lehet vetni, az
a béke győzelmét jelenti, erre
emlékezni pedig ünnepi alkalom.
A rendezvényen teljes apparátussal képviseltette magát a társszervező Vác Civitas

Szimfonikus Zenekar, hazai,
valamint külföldi zeneszerzők közismert műveit előadva, alkalmanként egy-két
énekkaros csoporttal együtt,
a fináléban pedig a csaknem
négyszázötven, több helyi
és környékbéli iskolai- vagy
felnőtt kórusból verbuválódott énekessel közösen, akiket Sándor Bence karnagy, a
szimfonikus zenekar és a Vox
Humana Énekkar vezetője
dirigált.
Az ünnepi koncert első részében Kodály Zoltán, Selmeczi György, R. Wagner, J.
Strauss, W. A. Mozart, Rossini művek csendültek fel hol zenekari, hol énekkari, hol vegyes előadásban, aztán a program végén két olyan mű következett, amelyeknek előadása
igen nagy apparátust igényel,
így ritkán hallhatók élő produkcióban, tehát a közönség
kivételes élményben részesülhetett Edward Elgar: "Remény
és dicsőség földje" kezdetű harmóniáját és Hector Berlioz: "Te
Deum" című művét hallgatva.
Az esemény az Első Világháborús Centenáriumi Emlékév keretében az emlékbizottság támogatásával, a Családháló nevű szervezet és a váci önkormányzat szervezésében valósult meg.
Ribáry Zoltán
Fotó: Erdős Dénes

A

Dining Guide korábban nem listázott
cukrászdákat, idén a teszterek 100 cukrászdában jártak és 65 cukrászda közül
választották ki a legjobbat. Az Év Cukrászdája Díjat a Vácon lévő Mihályi Patisserie kapta.
Mihályi László 1970-ben született Budapesten. Azonban szülőfaluja Sződliget a Dunakanyarban, mindig is meghatározó inspiráló környezet volt számára. A sződligeti és a környező települések gyümölcsösei, az epres, a barackos, a málnás, a szedres, a gesztenyés illatokkal, ízekkel, színekkel teli mesevilág volt! Már
az első óvodai jelmezbálon cukrásznak öltözött. Eldőlt, nem kétséges a gyerek cukrász lesz
- derül ki a saját honlapján olvasható életrajzból.
A pályaválasztás tehát egyértelmű volt. Vácon kezdte tanulmányait, és mint Magyarországon a nyolcvanas években még szokás volt,
ő is egy termelőüzembe került inasnak. Hamar egyértelművé vált számára, ez nem az a
„mesevilág”, amiben felnőtt, amiről álmodott!
Kíváncsi volt, a cukrászat valóban ennyi csupán, tömegtermelés habtálcára margarinból és
aromákból? Tudta, erre nemet kell mondania,
ez nem lehet az!

D

Első munkahelyként (1987) a Fórum szálló
nemzetközileg is híres Bécsi kávéházában lett
cukrászsegéd. Ez volt a közeg! Több mint 20
mestercukrász egy időben, egy helyen! Az ott
eltöltött évek visszahozták a hitét, érdeklődését
és megalapozták szakmai fejlődését. Hamarosan külföldre került, ahol már bepillanthatott a
különleges minőség, az egyedi technológiák, a
makulátlan felkészültség világába.
2008 márciusában megvalósította régóta
dédelgetett álmát, egy kis önkifejező üzletet,
megnyitotta a Mihályi László cukrászmester
nevével fémjelzett váci Desszert Szalont. 2014
novemberében üzletét átkeresztelte és ezen túl,
nemes egyszerűséggel Mihályi® név alatt fut tovább.

Az év legjobb éttermeinek rangsorát független, külföldi szaktekintélyek határozták meg
egy egész éven át tartó tesztelés során. A 2004ben alapított Dining Guide-díj az egyik legjelentősebb elismerés a magyar vendéglátóiparban.
Furucz Zoltán
Fotó: facebook/mihalyi patisserie

VII. Dunakeszi Viadal

unakeszi Város Önkormányzata tisztelettel meghív minden érdeklődőt a VII. Dunakeszi Viadalra. A hagyományokhoz híven honvéd tábor, huszár bemutató és csatajelenet
vár minden jelenlévőt a dunakeszi diákság bevonásával a Duna-parti Katonadombon.
Az előadás kezdete előtt rendhagyó, interaktív történelemóra részesei lehetnek az 1848/49es történésekről az aktuális tanévben tanuló diá-

kok. A szervezők ezen kívül idén is mobil lelátóval készülnek annak érdekében, hogy a legkisebbek is zavartalanul élvezhessék az előadást – értesültünk.
A város hivatalos honlapján közzétett tájékoztatás szerint az évek óta nagy érdeklődéssel kísért
rendezvényt 2018. március 14. 11.00 órai kezdettel tekinthetik meg az érdeklődők a Duna-parti
Katonadombon, a Liget utca elejénél.

Energetikai felújítás
a dunakeszi Kőrösi iskolában
Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítésére, melyre közel 162 millió forintot nyert.

A

beruházás keretein belül megvalósul
az épület külső hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, valamint a tetőn egy
napelemes rendszert alakítanak ki. A

beruházás összesen 161 098 004 Ft állami és 70
millió forint önkormányzati támogatásból valósul meg. A munkálatok várhatóan márciusban
elkezdődnek.
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Az I. világháború mindennapjai és a háborús
mindennapok valósága – a váci Duna-parton
A Magyar Nemzeti Múzeum gömbsátorban berendezett különleges, a 20. század első, és
egyben az emberiség első tömegpusztítását hozó I. világháborús éveinek mindennapjait bemutató vándorkiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a váci Duna-parton, Többes
szám címmel.

A

z egyedi, a gömbsátorban berendezett kiállításra érkezőt az
imádkozó Ferenc József császár „fogadja” a bejáratnál. Belépve a 18 méter átmérőjű térbe, a kor hangulata, a háborús évek tárgyi eszközeinek,
fegyvereinek látványa, a személyes sorsokat feltárú képeslapok, levelek, fényképek
hatása kíváncsi érdeklődéssel viszi körbe a
látogatót, akit magával sodor Cseh Tamás:
Valahol Tetőled távol című szomorú dala:
Nevemet hiába mondod,/Könnyedet hiába ontod./Harcok mezején,/Valahol tetőled távol,/Ott ahol senki sem gyászol,/Ott
halok meg én…
Többes számban: a kiállítás címe is utal
arra, hogy a 20. században, a tömegpusztítás és a tömegpropaganda századában ebből a háborúból már nemcsak a katonák,
hanem az otthon, családfő nélkül maradt
asszonyok, de még a gyerekek sem maradhattak ki – mondta megnyitójában Varga
Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. A háború miatt mindenkinek
megváltozott az élete, nem csak a frontra indulóké. Ez már valóban a tömegek,
milliós hadseregek háborúja volt, rengeteg katona és civil véráldozatával. A nemzetek háborújában valamiképpen mindenki részt vett, aki nem fegyverrel, az az
otthonmaradottak áldozatos munkájával.

– A háborúkat országok robbantják ki,
de népek vívják. A győztes háborúk a nemzet összekovácsolását és erejét szolgálják,
ám a vesztesek éppen az ellenkezőjét, az
önmarcangolást, a bűnbakkeresést hozzák
magukkal.
– Nem akartuk a háborút, mégis mi lettünk a legnagyobb vesztesei – jelentette ki
a főigazgató, aki szerint a magyar emlékezetben nagyon furcsán él a 104 éve kirobbant I. világháború.
A kiállítás azt a kettősséget akarja megragadni, hogy nemcsak a fronton történtek
események, hanem a hátországban is, ahol
ugyancsak szenvedést és kínokat okozott a
háború – fogalmazott Varga Benedek, aki
hozzátette: a kiállítás célja, hogy ne csak a
hadvezérekről, a történelem nagy alakjairól beszéljünk, hanem a mindennapi emberekről, saját magunkról, hogy mit jelenthetett, milyen változásokat hozott ez a háború.
A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója beszédében fontosnak nevezte, hogy a
kiállítás utazik az országban, ahol vásártereken, folyóparton, az életnek azon a színterein helyezik el, ahol mindennap járunk,
köznapi életünket formálják. Varga Benedek bejelentette, hogy az országban tíz
helyszínen megtekinthető vándorkiállítás
sorában hetedik a váci, melynek bemutatá-

sáért és támogatásáért köszönetet mondott
dr. Rétvári Bence államtitkárnak, aki sokat
tett azért, hogy város polgárai megismerhessék a magyar történelem máig ható korszakába betekintést engedő rendkívül gazdag tárlatot.
- A kiállítás megrázó, de ott van benne
a derű, a túlélésnek az igenlése, ami általában megmutatkozott ebben a háborúban és
az azt követő időszakban – mondta befejezésül Varga Benedek.
Forró Katalin, a váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója szemlétesen tárta a közönség elé a kor váci hangulatát, a háború kitörésének örömét, majd azt a traumát, a háború valóságát, amikor a város értesült a
háború első helyi áldozatáról, Vác köztiszteletnek örvendő polgára, Bárdos Ernő városi tanácsnok halálhíréről. A Nagy háborúba Vácról közel nyolcszázan vonultak be,
és közülük – a jelenlegi tudásuk szerint –
több mint hétszázan estek el, akik holtteste távol, ismeretlen földben nyugszik. Az
újra felállított I. világháborús emlékmű is
figyelmezteti az utódokat elődeik helytállására – mondta Forró Katalin.
A betegség miatt távolmaradó dr. Rétvári Bence üdvözletét és a kiállítás létrejöttében közreműködőknek kifejezett köszönetét Azbej Tristan, az EMMI helyettes-államtitkára tolmácsolta, aki – mint mondta

Azbej Tristan mellett Varga Benedek
és Forró Katalin mondott beszédet
- olyan közösségeket támogat, melyek most
élik át azt a világégést Közel-Keleten, Afrikában, amit a magyarok az I. világháborúban.
Mivégre jöttünk ide? – tette fel a kérdést
Azbej Tristan, aki maga adta meg a választ
is: emlékezni jöttünk-e vagy leróni kegyeletünket az áldozatok és hozzátartozóik
előtt. Megsiratni Trianont és vele együtt a
történelmi Magyarországot, az elcsatolt területeket, a külföldre szakadt nemzettestvéreinket? Azt gondolom valamennyiért,
sőt még ennél több miatt jöttünk ide – hangoztatta a helyettes-államtitkár, aki szerint
az emberi történelem legnagyobb világégése volt az 1914-18-as I. világháború, ahogyan akkoriban mondták: a Nagy háború. Ez a néhány év az egész emberiség életét megváltoztatta, hiszen nemcsak a front-

vonalban harcolók csatája, hanem -, mint
azt a kiállítás is hűen bemutat - a katonák,
a tömegek, a civilek harca és soha nem látott véráldozata volt. A magyarság számára visszavonhatatlanul megpecsételte a 20.
századot, sőt talán a 21. századot is – emelte ki Azbej Tristan, aki rámutatott belpolitikai hatásaira, és azokra a politikai fordulatokra, melyeken keresztül ment hazánk a
Tanácsköztársaságtól egészen az 1989-es
társadalmi rendszerváltozásig.
Most össznemzeti feladatunknak teszünk eleget, amikor emlékezünk az I. világháború hősi és elfeledett áldozataira –
emlékeztetett Azbej Tristan, aki azt is kimondta, hogy tanulnunk kell korábbi hibáinkból.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

citroenvac.hu

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
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„Mert aki ad,
valójában az, aki kap!”

Ne hanyagoljuk el
az egyszerű náthát!

A Boldogságcseppek 2015 decemberében alakult gödi - őrbottyáni összefogásban működő karitatív szerveződés. Célja: segítséget nyújtani rászorult családoknak, időseknek. A szegénység nem bűn. Bárki kerülhet élete
folyamán olyan helyzetbe, amikor mások segítségére van szükség a talpra
álláshoz. Ebben igyekszünk támogatást nyújtani. Emellett, lehetőségeinkhez mérten segítünk mozgásukban korlátozottaknak, időseknek, s nagycsaládoknak a mindennapi életükben. Nem csupán adományokkal segítjük, hanem lehetőségeinkhez mérten az önálló, kreatív piacképes alkotásokkal. Szeretnénk webáruházat létrehozni, ezzel is támogatva talpra állásukat, s alapítványunk fenntartását.

Télen gyakran látunk magunk körül náthás, tüsszögő embereket. Nem beszélve a hideg hónapokban tomboló influenzajárványról, amely több napra
is ágyba dönthet minket. A megfázás és az influenza tünetei gyakran hasonlóak, ám vannak olyan panaszok, mint például az ízületi fájdalom vagy
a magas láz, amelyből egyértelműen tudhatjuk, hogy bizony nem egy egyszerű náthával van dolgunk. Ám ha megússzuk a komolyabb betegséget,
az nem jelenti azt, hogy nem kell foglalkoznunk a tünetekkel, és hogy néhány napon belül teljesen egészségesek leszünk. Miért fontos, hogy ha
betegek vagyunk, elmenjünk orvoshoz?

M

indenkinek van, ami feleslegessé vált
otthonában, melyet kérjük senki ne
dobja ki, hanem hozza hozzánk, mi
pedig eljuttatjuk rászorult családok,
egészségügyi, oktatási intézmények részére, ahol
szükség van rá. Több kórházat, óvodát, átmeneti otthont, valamint oktatási intézményt támogatunk rendszeresen. Garázsvásárainkon bárki elviheti, amit szeretne, ha nem érzi magát rászorultnak, tartósélelmiszerrel támogatja munkánkat.
Fő működési területünk elsősorban Göd és Őrbottyán kistérsége. Együttműködünk régiónkban
hasonló szervezetekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel. Mára azonban országosan ismert szervezetté nőtte ki magát kezdeményezésünk. Rendszeresen küldünk csomagokat az ország különböző pontjaira rászorult családok megsegítésére.
Régiónk több területén általában önkormányzati támogatással elindult Csepp-pontunk, melynek
egyik fő célja, egymás támogató közösség kialakítása a településen és környékén. Rendszeresen segítjük a Csepp-pont környékén élőket, olyan dolgokkal, melyeket ők maguk nem tudnak szerezni,
ám nálunk több van belőle. Első működő pontunk
Tereske, őt követi Érsekvadkert, alakulóban Penc,
és további települések Csepp-pontjai. Gödi központi raktárunk - Göd Város Önkormányzata jóvoltából - a Rákóczi utca 142. szám alatt található.
Raktárunkban immáron csodálatos szeretetközösség alakult ki, ahol szeretnek lenni, ahová szeretnek jönni sokak számára életcélt jelent, hogy
ott lehetnek. Ezt erősítve rendszeresen nyilvános
szeretetvendégséget tartunk segítőink, és az odajárók részére. Évente több alkalommal veszünk
részt rendezvényeken kézműves foglalkozással, illetve saját gyermeknapokat szervezünk fogyatékos
otthonokba élő fiatalok és egészség, gyakran nehéz körülmények közt élő gyermekek és családjaik számára. Ebben nyújt segítséget fővédnökünk
Nick Árpád világbajnok erőemelő, guiness rekorder. Támogatóink között tudhatjuk Aranyosi Ervin
költőt is, aki csodálatos verset írt nekünk.
Jelenleg alapítvánnyá válásunkat intézzük, így
többrétű segítséget tudnánk nyújtani a rászorultaknak. Szeretnénk oktatási céggel együttműködve térségünkben, s az ország elmaradottabb településein oktatást szervezni, hogy szakmát adjunk
az ott élők kezébe, ezáltal segítsünk kilépni nehéz élethelyzetükből. Boldogságcseppek egészség
megőrző előadásainkkal cégeknek, magánszemélyeknek szerveznénk előadásokat, a pozitív, segítőkész életszemlélet, életigenlés, együttműködés,
közösségi lét kialakításához megtartásához. Ter-

vezzük a Csepp-design életre hívását. Gyermekek
rajzaiból készítünk pólókat, melyeket megvásárolhatnak mindazok, akik támogatni szeretnénk
munkánkat.
Az egyik legcsodálatosabb kezdeményezésünkben, hogy bárki lehet segítő Csepp, aki elvisz egy
adományt, vagy épp sütit készít a rendezvényre, segítséget nyújt, megérzi ennek örömteli érzését, s rálel saját Boldogságcseppjére.
Szeretettel látjuk a magánszemélyeket, és vállalkozókat, akik valamilyen formában támogatni tudják munkánkat. Elsősorban szükségünk van
raktárhelyiségre, ahol elférnek felajánlásaink, autóra, amivel szállítani tudjuk felajánlásokat, tartós élelmiszerre, önkéntes segítőkre. Hálásan köszönjük
„Mert minden Csepp számít!”
Hamza Éva sp.tanár
Boldogságcseppek Karitatív Szerveződés
Göd és környéke:
Szőke Kriszta 06-70433-4544,
Kiss Mónika 06-20-916-3972
Örbottyán és környéke:
Sipos Judit 06-20-391-9480
www.facebook.com/boldogsagcseppek
www.boldogsagcseppek.hu

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
Vácon,
a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,

a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

„Ha influenzára utaló tünetek
kínoznak minket, teljesen természetesnek vesszük, hogy felkeressük a szakorvost, aki bakteriális felülfertőződés esetén
akár antibiotikumot is javasolhat. Ám a náthát hajlamosak
vagyunk otthoni praktikákkal
kezelni, azaz mézes gyógyteát
iszunk, inhalálunk, orrspray-t
használunk. Ez sok esetben hatásos is lehet, sőt a szakorvos
sem javasol mást, ha nem tartja indokoltnak. Ám előfordulhat, hogy egy egyszerű, ám elhanyagolt nátha fül-orr-gégészeti ellátást igénylő szövődménnyé alakulhat. Ilyenkor az
elhúzódó, nem kikezelt megfázás akár az ízületeinkre is ráhúzódhat. Ez mind meghos�szabbíthatja a gyógyulás folyamatát, épp ezért célszerű már a
tünetek jelentkezésekor egyeztetni a szakorvossal a javasolt
kezelési módokat” – mondta
dr. Székely Éva, a Budai Egészségközpont
fül-orr-gégész
szakorvosa.
Melyek azok a tünetek, amelyek komolyabb betegségre
utalnak?
• Sárgásra vagy zöldes színűre változott orrváladék
• Nyomásra fokozódó, feszítő érzés az arcon
• Fejfájás
• Erős köhögési inger
• Magas, hosszan tartó láz
• Halláscsökkenés
• Füldugulás
• Erős fülfájás

Az orrnyálkahártya duzzanata miatt ugyanis nem ürül
ki megfelelően az orrváladék,
amely a zárt, meleg, nyirkos
térben ideális szaporodási körülményeket teremt a gyulladást kiváltó baktériumoknak.
Milyen megoldást javasol a
szakorvos a szövődmények kezelésére?
• antibiotikumos kezelés
• párásító inhalálás, az alsó
légutak érintettsége esetén
• infralámpa használata, melegítő párna a fülre és az arcüregekre
• nyákoldó használata
• duzzadáscsökkentő, lohasztó hatású orrspray vagy
orrcsepp
• Megelőzésként fontos az

influenza elleni védőoltás, gyakori kézmosás, szellőztetés is!
„Változatos, vitamindús táplálkozással, szükség esetén vitaminkészítmények szedésével, egészséges életmóddal és
rendszeres sporttal erősíthetjük
immunrendszerünket,
amely segíthet ellenállóvá tenni szervezetünket a téli hurutos megbetegedésekkel szemben. Ám bármennyire is igyekszünk, sokszor nem tudjuk elkerülni a megfázást vagy az
influenzát. Hogy kivédhessük
a komolyabb szövődményeket, maradjunk otthon és kérjük időben a szakorvos segítségét” – tette hozzá a doktornő.
Juhász Szabó Csilla
(Morpho)

Melyek a légúti megbetegedések leggyakoribb szövődményei?
Az egyszerű megfázás leggyakoribb szövődménye az
arcüreg-, valamint középfülgyulladás. A vírusos fertőzés miatt előfordulhat, hogy
az orrüregen kívül az arc- és
homloküregben, illetve a fül
járataiban bakteriális felülfertőzés, gyulladás alakul ki.
Óvodapedagógusi
ÁLLÁS Dunakeszin
„Vasút a gyermekekért”
Alapítvány Dunakeszi Óvodája
(2120 Dunakeszi,
Mindszenty sétány 2.)
óvodapedagógusokat
keres nyugdíjba készülő kollégák
helyére 2018. augusztus végi
munkakezdéssel.
A jelentkezéseket telefonon vagy
email-ben várjuk önéletrajzzal
a következő elérhetőségeinkre:
telefon: 0627-546- 335, email:
vgya.ovi.vezeto@gmail.com
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XVI. Váci Tavaszi Fesztivál
2018. március 8 – április 30.

Ebben az évben tizenhatodik évfordulójához érkezik a Madách Imre Művelődési Központ által szervezett Váci Tavaszi Fesztivál, Vác városának és vonzáskörzetének egyik legkiemelkedőbb kulturális eseménye. A fesztivál ebben az évben is országosan ismert sztárművészeket vonultat fel és emellett teret ad a helyi kulturális értékeknek is. A váci és környékbeli művészeti csoportokkal, előadókkal, képzőművészekkel való szoros együttműködésnek köszönhetően számos művészeti produkció színesíti
a programkínálatot. A rendezvény ideje alatt nem csak a művelődési központ falai között zajlanak a
programok, több komolyzenei előadásnak a Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola AMI, valamint a Fehérek temploma ad helyet.

A

közel két hónapon át
tartó eseménysorozat
a színházi előadások,
gyermek- és szórakoztató programok, irodalmi estek és képzőművészeti kiállítások mellett a
zenei programokból kínál elsősorban igazi csemegéket.
A fesztivál egyik kiemelt eseménye a Muzsikás együttes
koncertje, melyre március 16án kerül sor a művelődési központ színháztermében. A zenekar a magyar zene nagyköveteként és valóságos zenei
hungarikumként évtizedek óta
jelen van a nagyvilág legjelentősebb fesztiváljain.
A könnyűzene képviselői közül elsőként Falusi Mariann
és Sárik Péter lép színpadra március 8-án. „Dalolva szép
az élet... csak el ne dzsesszük”
című előadásukban ismert magyar és világslágerek, jazz örökzöldek hangzanak el. Ezt követően, március 10-én a Luxemburg rádió zenekar ad fergeteges rock & roll partyt a táncolni vágyóknak. Őket egy igazán
fiatal és sokszínű banda követi március 17-én. A Mongooz
and The Magnet zenekar különleges elegyét képviseli a vérbeli rock & rollnak, a szétesős
funknak, az érzelgős soulnak és
a koszos bluesnak. Március 23án a Váci Jazz Klub keretein be-

lül a Váczi Eszter Quartet segít kicsit elbújni a világ zajától,
hiszen Eszter egyedi, simogató
hangszíne mindig elvarázsolja
a hallgatóságot. Csak úgy, mint
Zorán, aki április 5-én - a tőle
már megszokott változatossággal – új fényben mutatja meg jól
ismert dalait.
A zenei ínyencségeknek ezzel
még mindig nincs vége, hiszen
április 6-án a Binder Quartet
ad koncertet. A zenekar névadója Binder Károly zongoraművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető tanára nagyformátumú muzsikus, aki tehetségét
az új irányzatok, eltérő zenekultúrák, kompozíciós technikák és
improvizatív rendszerek szintézisének szolgálatába állítja, nem
megfeledkezve saját zenei gyökereiről.
A Költészet Napja alkalmából,
április 7-én a Kávészünet zenekar lép fel a művelődési központ
Jeszenszky® teremében. 2009ben, a Csillag születik című tehetségkutató műsorban ismerhette meg őket a nagyközönség. Ekkor döntöttek a Kávészünet név mellett, mely sugallja
munkásságuk irodalmi töltetét.
Az együttes attól igazán egyedi
a mai zenei életben, hogy egyszerre nyújt kulturális élményt
és szórakoztató kikapcsolódást

közönségének. Április 20-án ismét a rock & rollé a főszerep a
Panoráma együttes jóvoltából,
másnap pedig, április 21-én az
egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő Triász zenekar szórakoztatja a nagyérdeműt. A csapatot ismert zenészek, énekesek alkotják: Sipos Péter – Irigy
Hónaljmirigy, Jankai Béla - Dinamit, Prognózis, Boxer, Omega, Kálmán György - Dinamit,
Pandora, Dirty Dance, Szolnoki Színház. Az elsősorban rock
dalokból összeállított műsoruk
unplugged jellegű, de mégsem
a megszokott hagyományos,
csak akusztikus hangszerekkel,
hangzással.
A komolyzene rajongóinak
is kedvez a Tavaszi Fesztivál
műsorkínálata. Március 21-én
„Bach 333” címmel a Sebastian
Consort és Ligeti Orsolya szoprán énekes ad koncertet, melynek helyszíne a Bartók-Pikéthy
Zeneművészeti
Szakközépiskola és Zeneiskola AMI. Április 14-én a Madách Imre Művelődési Központ és a Filharmónia
Magyarország közös szervezésében a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Miklósa Erika hangversenye lesz hallható a művelődési központ színháztermében,
ahol Bach, Boccherini, Grieg és
Händel népszerű művei csendülnek fel. 80 éves a Vox Hu-

Skaliczki László szerint a csapata még nem
kész arra, hogy hetente két tétmeccset játsszon

„A hitünket kell megerősíteni!”

Edzőváltást követően hatalmas csatát folytat a Vác férfi kézilabdacsapata az NB
I-ben maradásért. Az új edző, Skaliczki László – aki fél plusz egy éves megállapodást kötött a klubbal – lapunknak kijelentette, nincs lehetetlen, csak tehetetlen, így bízik abban, hogy csapata jövőre is az első osztály tagja lesz.

A

Vác férfi kézilabda csapata abszolút
nincs könnyű helyzetben, ugyanis a
13. helyen fordult január elsején a 14 csapatos bajnoki mezőnyben. Éppen ezért a klub
elöljárói trénercseréről döntöttek, és az új esztendő első napjától fél plusz egy éves megállapodást kötöttek Skaliczki Lászlóval, a volt szövetségi kapitány igencsak nehéz fába vágta
a fejszéjét, ugyanis a Vác addig
15 bajnoki meccsén csupán hat
pontot gyűjtött – kétszer nyert
(Gyöngyösön és otthon a Dabas
ellen), valamint két döntetlent
játszott (Orosházán és otthon a
Cegléddel). A mester bemutatkozása sikerült, hiszen létfontosságú meccsen legyőzték az
Eger gárdáját, ám azóta három

kalkulálható vereség következett, mégpedig a két elitcsapat, a
Veszprém és a Szeged, illetve az
5. helyen álló Komló ellenében.
- Voltam már hasonló helyzetben, amikor egy nehéz helyzetben lévő csapatnál volt szükség a munkámra. Bizakodó vagyok annak ellenére, hogy nem
sikerült megerősíteni a csapatot, viszont a keret egy kivételével együtt maradt. Noha a sorsolással sosem szoktam foglalkozni, azért az látszik, számunkra nem a legkedvezőbben alakult eddig, ugyanis a két
BL-csapat és a nagyon jó Komló után most a negyedik helyen
álló Balatonfüred látogat majd
el hozzánk. Onnantól kezdve viszont minden meccsünk
élet-halál harc lesz – jelentette ki Skaliczki László, akinek a

munkáját ezúttal is a 29 éves fia,
ifjabb Skaliczki László segíti.
A vezetőedző annak ellenére
bizakodó, hogy a csapat délelőtti edzései időnként akadoznak,
ráadásul Komlón a beállósuk is
megsérült.
– Mindig is azt vallottam,
nincs lehetetlen, csak tehetetlen. A hitünket kell megerősíteni, csak akkor van esélyünk
arra, hogy bennmaradjunk.
Ugyanakkor azt is látni kell,
hogy ennek a csapatnak heti két
tétmérkőzés még sok. Ám nem
siránkozni kell, hanem dolgozni, és ha a március 28-i találkozónk után újabb két győzelemmel állunk, akkor… De nem vagyok jós – tette hozzá Skaliczki
László.
- molnár –

mana Énekkar. A jeles évforduló alkalmából jubileumi hangversenyt ad az énekkar a Vác
Civitas Szimfonikus Zenekar
közreműködésével és Sándor
Bence vezényletével. Egy igazi különlegesség lesz majd hallható: Martin Palmeri argentin
származású kortárs zeneszerző
egyik legismertebb művét adják
elő, a Misa Tangot. A két teljesen
különböző zenei stílust egyesítő
műben az egyházzene, valamint
a tangó ritmikája és dallamvilága találkozik.
Természetesen a színházkedvelő közönség is kedvére válogathat, akik számára musicalt
és egy vígjátékot tartogat a rendezvény programtára, melyben
még számos nagyszerű rendezvényre invitálják a nézőket, akik
a részletes programokról bővebben a váci Madách Imre Művelődési Központ honlapján tájékozódhatnak: http://mimk.
hu/esemeny-kategoria/vacitavaszi-fesztival/
A fesztivál egyes programjai a Nemzeti Kulturális Alap,
a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program, a Halmos
Béla Program Ideiglenes Kollégiuma, a Közművelődési Kollégium és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, Csoóri Sándor Alap támogatásával valósulnak meg.
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Futsal tornával
emlékeztek a veronai
buszbalesetben elhunyt
Simonffy Botondra
Az egész országot megrázta az a tragédia, amely 2017. január 20-án hajnalban Verona mellett történt. A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanárait és diákjait szállító autóbusz a francia sítáborból tartott hazafelé, amikor az autópálya szalagkorlátjának hajtott, majd egy pillérnek csapódott, végül kigyulladt. A pusztító tűzben tizenheten vesztették életüket, köztük a 15 éves Simonffy Botond, a Dunakeszi Kinizsi U
16-os futsal csapatának kapitánya. Boti szüleinek kezdeményezésére hagyományteremtő szándékkal kétnapos emléktornát rendeztek február 24-25-én a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokában.

Botond szülei és barátai

A

szeretet, az emlékezés, az összefogás, a
fair play szelleme lengte be a sportcsarnokot, melynek lelátóját mindkét nap megtöltötték az emlékező barátok, sportolók,
politikusok, a város vezetői, ismert és népszerű élvonalbeli futballedzők, egykori válogatott labdarúgók,
a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub korosztályos csapatainak játékosai és szüleik, az emléktornán résztvevő iskolák csapatai. A dunakeszi fiú szülei mellett
ott voltak a tragédiában elhunyt hat diák családtagjai is. Botond legjobb gimnazista barátja, a fővárosi
Márton Márk volt, aki Boti biztatására a Kinizsiben
szeretet volna futsalozni…, melynek emlékére az
édesapa Márk nevét viselő Kinizsi mezt
vehetett át Kasza Jánostól, a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub menedzserétől és Fehér Zsolttól, a csapat egykori legendás edzőjétől.
Szombaton a város iskoláinak csapatai körmérkőzéseken mérték össze tudásukat,
míg vasárnap a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub korosztályos csapatai léptek pályára. Őket követték
kora délután az FTC és az MTK legendái. A föld-fehérek soraiban Kollár József, Telek András, Dukon Béla, Albert Flórián, Bánki József,
Felipe Matos szerepelt. Az örökrivális MTK-ban Gáspár József védett, aki előtt Huszárik László, Valuch
Ernő, Handel György, Borsó János és Balogh Gábor,
Mátsaba játszott, hogy csak néhány egykori kiválóságot említsünk.
Az emléktorna zárómérkőzésén a NB II-es bajnokságot holtversenyben vezető alakulat vívott gigászi
küzdelmet a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub alapítóit felvonultató csapattal, melynek soraiban ott volt a
futsal klub „atyja”, az örökös csapatkapitány Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter, a BL-ben is
remeklő FTC egykori kiválósága, Vincze Ottó, a Fradi gólvágója, Horváth Ferenc is. A nagypályás válogatottak mellett a sokszoros futsal válogatott hálóőr,
Tóth Gyula, a két „nagycselező” Bita László és Kun
Gábor, és az örökmozgó, gólerős Temesi Norbert mutatta be a közönség nagy örömére, hogy bizony rajtuk és tehetségükön még nem fogott ki az idő múlása. De előtte levetítették Simonffy Botond rövid
sportolói pályafutásának legszebb pillanatait, melyek örökemlékként élnek tovább a könnyeivel küzdő játékosok és nézők emlékezetében.
A feldolgozhatatlan tragédia, a gyász fájó élményét csak percek múltán tudta enyhíteni a sport, a játék, a futsal mérkőzés varázsa, amellyel Botira szeretne emlékezni a dunakesziek nagycsaládja a szülők
kezdeményezére.

A látványos, gólgazdag mérkőzést magabiztosan
nyerték 9-6-ra az alapítók, melynek soraiban Szijjártó Péter háromszor is eredményes volt, aki a találkozó után a Telekeszi TV-nek és a Dunakanyar Régiónak nyilatkozva elmondta, nagyon sajnálja, hogy ez
a nagyszerű csapat -, amely 2011-es alapítása óta számos nagy sikert ért el – egy ilyen szomorú esemény
miatt lépett újra pályára.
- Másfél hónappal ezelőtt, amikor Boti szülei megkerestek felkérésükkel, hogy lépjek pályára, azonnal
igent mondtam, de játékostársaim is – mondta, majd
hozzátette: - Amennyiben a megemlékezésből hagyomány lesz, természetesen valamennyin pályára lépek Boti emlékére.
Szijjártó Péter szerint a két nap kilátogató 600-800 száz ember jelenléte
is azt mutatja, hogy szerették Botit. – Ez nagyon tiszteletre méltó,
amivel reményeim szerint enyhítjük a szülök fájdalmát, akik
mellé oda kell állnunk jövőre is
– mondta.
Kasza János, a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub menedzsere a szeretet,
az összefogás napjának nevezte az emléktornát.
– A tragédia óráiban tudtuk, hogy amíg Dunakeszi Kinizsi lesz, addig mindig megemlékezünk fiatal
játékosunkról. Természetesnek tartjuk, hogy a szülők kezdeményezését támogatjuk, segítjük. A szó jó
értelmében sikeres volt ez a két nap, megmutatkozott a dunakesziek összefogása, összetartozása. Igaz
volt, amikor sírtunk, volt, amikor örültünk a szép játéknak, majd megint sírtunk, amikor emlékeztünk,
amikor újra és újra leperegtek a filmkockák, amikor a szülők átadták az emlékérmeket, a mezeket…
Szerintem ez így lesz jövőre, öt és tíz év múlva is –
mondta megrendülten a klubmenedszer.
Igaz a mondás, hogy az sohasem hal meg, akire emlékeznek, akit örökké szeretnek – mondta a rendezvény végén elcsukló hangon Simonffy Norbert, aki
feleségével együtt úgy érzi sikerült átadni a fair play
üzenetét, mert azt szeretnék, ha az emlékezés a sportolók, a csapatok nemes versengésévé formálódna.
A seb örökké ott lesz a lelkünkben, a szívünkben, amit az áldozatok szüleivel együtt szeretnénk
gyógyítani, gyermekeinkre emlékezni. A szeretet,
az összefogás nagyon sokat jelent nekünk – mondta Boti édesanyja, aki szerint a futsalozó gyerekek
példaképként tekintenek fiúkra, ezért is fontos számukra, hogy hagyományt teremtsenek az emléktornából…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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