KÖZÉLETI ÚJSÁG • XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

Göncz Kinga váci látogatásáról
Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára

Göncz Kinga Dr. Bóth János és Dr. Jakab Zoltán
társaságában vett részt a sajtóbeszélgetésen

rületi elnöke is –, arra ösztönözte a sajtó képviselőin keresztül
a szavazásra jogosult állampolgárokat, hogy vegyenek részt a
június 7-i voksoláson. Szólt az
elmúlt négy évben, Brüsszelben
szocialista színekben tevékenykedő politikustársai munkájáról,
akik sok javaslatot fogalmaztak
meg európai ténykedésük idején,
míg a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség delegáltjai a magyar
parlamentbe való, belpolitikai
kérdések, konﬂiktusok exportálásával foglalkoztak. Göncz Kinga úgy látja, hogy Magyarország
érdekében, pártállástól függetlenül, mindegyik magyar, európai
parlamenti képviselőnek együtt
kellene harcolnia a hazájukban
élőkért.

ingyenes

Schmitt Pál:
Magyarország többre képes

(Folytatás a 2. oldalon)
FOTÓ: K ESZIPRESS

– amelyen jelen volt dr. Bóth János polgármester, az MSZP Pest
megyei 2. számú választókerület
országgyűlési képviselője és dr.
Jakab Zoltán a párt választóke-

FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL

Vácra látogatott Göncz Kinga,
a Magyar Szocialista Párt EP listavezetője, május 15-én. A Madách Imre Művelődési Központban tartott sajtótájékoztatóján

2009. május 28.

Közös nemzetiségi nap Dunakeszin
Példaértékű, rendkívül sikeres közös nemzetiségi napot rendezett május 16-án Dunakeszin, a Kinizsi sportpályán a város bolgár, cigány, lengyel és német kisebbségi önkormányzata. Sikeres volt,
mert az egész napos programon gazdag, változatos kulturális műsor szórakoztatta a több száz főnyi
közönséget. Példaértékű volt, mert a magyarokkal együtt öt nemzetiség találkozott békében, barátságban s úgy töltöttek el együtt több órát beszélgetéssel, közös étkezéssel, műsorok lelkes megtapsolásával, sportolással, hogy feszültségnek, súrlódásnak nyoma sem volt.
Nem hangzottak el szónoklatok, nem voltak veretes politikai
beszédek, viszont főtt a kondérokban a pörkölt s a cigányok
kedvelt étele, a káposztás lecsó.

Sült a német palacsinta, a bolgár
kebapcse, s szomjoltásra ki-ki
ízlése szerint ihatott bajor sört
vagy bolgár vörös bort. Az ételekből, nyers számítások szerint

összességében több mint ezer
adag fogyott el, gyakorlatilag egy
falásnyi kóstoló sem maradt.
(Folytatás a 4. oldalon)

Schmitt Pál Dunakeszin átadta Dióssi Csabának – a Fidesz városi elnökének – a párt választási programját

A június 7-i európai parlamenti képviselő választás ﬁniséhez közeledve Schmitt Pál, a Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös európai parlamenti képviselő-jelöltje, a két
párt közös listájának vezetője május 20-án a kora esti órákban előbb Vácott majd Dunakeszin tartott
választási gyűlést. Az elmúlt években európai parlamenti képviselőként Brüsszelben dolgozó ﬁdeszes politikus legfontosabb politikai üzenetként pártja választási kampányának főbb elemeit hangsúlyozta a fórumokon: „Elég volt a kudarcokból! Elég volt a megszorításokból! Elég volt a bűnözésből! Félelem helyett
biztonságot, kudarcok helyett sikert akarunk! Változtassunk! Bizonyítsuk be együtt, hogy Magyarország
többre képes!”
(Folytatás a 2. oldalon)
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Göncz Kinga váci látogatásáról
Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára
(Folytatás az 1. oldalról)
A tájékoztatón az MSZP EP listavezetője kitért arra is, hogy a legnagyobb ellenzéki párt megtévesztő
plakátokkal kampányol. Példaként
említette az „Elég volt!” feliratú
propagandaanyagokat, amely – értelmezése szerint – logikusan azt
jelenti, hogy elég volt Európából,
illetve az európai forrásokból és a
szolidaritásból. A szolidaritással
kapcsolatban kiemelte, hogy az unió
egy értékközösséget is jelent, amely
nagy ﬁgyelmet fordít az emberi jogok érvényesülésére. Az unió tagjaként könnyebb és gyorsabb volt az
IMF-hitelhez is hozzájutni. A szocialisták listájáról szólva, elmondta,
hogy az egyes területeken jártas,
jelentős sikereket elért személyek
kerültek erre a listára, többségük
már az elmúlt esztendőkben is bizonyított képviselőként Brüsszelben.
Göncz Kinga nagy valószínűséggel a szociális területet kíséri majd
ﬁgyelemmel, bár ez nem csak rajta
múlik. De szeretne eredményeket
elérni a munkahelyteremtés, illetve munkahelymegőrzés területén

is, ami a gazdasági recesszió idején
nem könnyű feladat.
Mint dr. Jakab Zoltán választókerületi elnök elmondta, Göncz Kinga
volt szociális, majd később külügyminiszter asszony programját négy

Jó hangulatban telt a találkozó

részből állították össze. Munkaebéden találkozott a helyi szervezet
vezetőivel, majd rövid sétát tettek
a belvárosban, a sajtótájékoztatót
követően pedig csaknem két órán
keresztül pártja tagjaival, szimpatizánsaival, érdeklődőkkel folytatott

kötetlen formában eszmecserét,
amelyen egyebek mellett a gazdasági válság kezelésének lehetőségeiről
is szó esett.
– Választókerületi elnökségem
három éve alatt többször fogadtunk
már városunkban vezető politikusokat – mondta dr. Jakab Zoltán. – Azt
vallom, hogy a párttagok igényével
találkozik az elgondolás, miszerint
az ország állapotáról, a politikai
helyzetről, irányokról hiteles forrásból szeretnének tájékozódni. Mindent elkövetek azért, hogy kiemelkedő személyiségeket láthassunk
vendégül, akik erősítik az MSZP
egységét, tagjaink, szimpatizánsaink identitástudatát. Tudvalévő,
hogy rendkívül nagy szervezési
feladat az ilyes fajta rendezvények
megszervezése, de rendkívül fontos
esemény. Mellesleg némi elismerést
is jelent a választókerület munkája tekintetében, hogy a hívó szóra Göncz Kinga, ahogy korábban
Gyurcsány Ferenc is, azonnal igent
mondott – tájékoztatta lapunkat a
választókerületi elnök.

Szili Katalin: A kisebbségek kultúrája bennünket gazdagít
Vác adott otthont a ruszin nemzeti ünnep alkalmából, most tízedik alkalommal megrendezett ünnepi rendezvénynek, május 23-án.
Az Országos Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat és a Váci Ruszin
Kisebbségi Önkormányzat által
szervezett program a főtéren a Bartók Béla Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara előadásával kezdődött.
Az ünnep a Fehérek templomában
püspöki szent liturgiával folytatódott, egyházi ószláv nyelven, Ko-

csis Fülöp püspök celebrálásával,
a Szent Atanáz Kórus közreműködésével. Ezt követően került sor az
ünnepi megnyitóra, amelyen részt

vett a rendezvény fővédnöke, az
Országgyűlés elnöke, dr. Szili Katalin is. Ruszin nyelven is elmondott köszöntője után arról beszélt,
hogy Vác már sokszor bizonyította,
hogy befogadó, nyitott város, és ez
alkalommal is helyet adott ennek
az ünnepségnek. Szili Katalin szerint már megismertük a globálissá
vált világ kihívásait, ezért fontosak azok az értékek, amelyeket a
közösségek, nemzeti kisebbségek
ápolnak. A kisebbségek kultúrája

pedig bennünket gazdagít. Mindeddig nem valósult meg a kisebbségek parlamenti képviselete, de
most fontos lépés történt ebben az

Schmitt Pál:
Mi magyarok, ennél sokkal
többre vagyunk képesek
(Folytatás az 1. oldalról)
A fenti gondolatokat emelte ki
köszöntőjében Bábiné Szottfried
Gabriella, a Fidesz 2. számú választókerületének elnöke is a váci
rendezvényen. Sződliget polgármestere szerint az európai parlamenti képviselő választás jó alkalmat kínál arra is, hogy véleményt
mondjanak a kormány munkájáról
is. Elég volt az adóemelésekből,
elég volt a rohamosan növekvő

B. J.

Ruszin nemzeti ünnep Vácon
irányban: május 13-án megalakult
a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fóruma. Mint
az Országgyűlés elnöke kiemelte,
a fórum megalakulásáról és működéséről statútumot fogadtak el,
amelyet a tizenhárom kisebbségi
önkormányzat vezetője mellett, a
frakciók vezetői is aláírtak.
Dr. Bóth János, Vác polgármestere szerint megtiszteltetés a városnak, hogy a tízedik alkalommal
megtartott ünnepségnek otthont
adhatott, és az eseményt az Országgyűlés elnöke is megtisztelte
jelenlétével. Mint mondta, a ruszin
kisebbség különböző rendezvényeivel már szerves részévé vált a városnak, amely támogatást is nyújt tevékenységükhöz. Manajló András,
az Országos Ruszin Önkormányzat
elnöke megnyitójában köszönetet
mondott az Országgyűlés elnökének a kisebbségek fórumának létrehozásáért, Kocsis Fülöp püspöknek azért, mert a görögkatolikus hit
erejével segít identitásuk megőrzésében. Az elnök bejelentette, hogy
még az idén felépül Máriapócson a
görögkatolikus fatemplom, amely
körül a vértanú papok emlékére
parkot is létesítenek. A nemzeti
ünnep programja ruszin népdal- és
táncelőadásokkal folytatódott a főtéri színpadon.
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Bábi Gabriella

munkanélküliségből, elég volt a
családellenes politikából – hangoztatta pártja véleményét. A választókerület elnöke határozottan
tiltakozott a viziközmű vagyon
– sajtóhírekben terjengő – privatizációja, a fogyasztók terheinek növekedése ellen. „Nem engedhetjük
meg, hogy luxus legyen egy pohár
víz elfogyasztása, és ne legyen tető
a fejünk felett az ingatlanokat sújtó
adóterhek miatt. Változásokra van
szükség!” – jelentette ki. A pozitív
fordulat három fontos állomásaként említette: a tavalyi szociális
népszavazást, a június 7-i európai
parlamenti képviselő választást, és
a következő országgyűlési képviselő választást.
Dunakeszin Dióssi Csaba, a városi önkormányzat ﬁdeszes alpolgármestere köszöntötte a kétszeres
olimpiai és világbajnok Schmitt
Pált, a Fidesz alelnökét. A Fidesz 3.
számú választókerületének elnöke
belpolitikai és a magyar érdekek
eredményes uniós képviseletének
szempontjából tartja nagy jelentőségűnek az európai parlamenti
képviselő választást. Seltenreich
József, az est házigazdája is szeretettel köszöntötte egykori tanárát a

ami ma is biztos kapaszkodót ad a
hétköznapok munkájában.
A választás lehetőség a kormány
munkájának értékelésére is, hiszen
a demokrácia erről szól – jelentette
ki mindkét városban Schmitt Pál.
A választás a demokrácia ünnepe,
melyen igent vagy nemet mondhatunk a feltett kérdésre. De ha távol
maradunk, ha az ember hátat fordít
a demokráciának, ne csodálkozzon, hogy a demokrácia is hátat
fordít neki – hallhattuk az európai
parlamenti képviselőtől, aki határozottan kiállt az aktív közéleti szerepvállalás és véleménynyilvánítás
mellett.
Az európai parlament döntéshozó mechanizmusáról és működéséről szólva, némi önkritikával
elmondta, sajnos az emberek egy
kicsit távolinak érzik Brüsszelt,
mert nem ismerik a munkáját. „De
én is elsősorban büszke magyar
állampolgár vagyok, és csak azután európai. S még azt sem érzem,
hogy nagyon európai lennék, mert
tíz éve azt mondták, felzárkózunk,
behozzuk a nagyokat, jobb minőségű lesz az ivóvíz, rendben lesz
a gazdák támogatása, mindenhol
gyönyörű autópályák épülnek, javul a vasút állapota. Mindent ígértek, s mi lett belőle?”
Schmitt Pál szembesítette a szocialista politikusok ígéreteit a mai

Dunakeszin Seltenreich József volt a rendezvény házigazdája

valósággal, ostorozta a kormány
elhibázott döntéseit, az emberekre nehezedő terhek súlyát konkrét
példákon keresztül mutatta be.
Mint mondta, Magyarországon
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Schmitt Pált teltház fogadta Vácott is

zsúfolásig megtelt városi házasságkötő teremben. Felidézte az egyetemi éveket, az egykori tanár-diák
kapcsolatát, melyben Schmitt Pál
emberként olyan útravalót adott,

felvértez erkölccsel, tudásvággyal,
méltósággal. A magyar oktatásra
többet kell áldozni a nemzet jövője,
a magyar ember európai versenyképességének megőrzése érdekében – érvelt Schmitt Pál.
Az elpazarolt lehetőségek és esélyek élén említette, hogy ma nincs
olyan terméke a magyar mezőgazdaságnak, melyet nem sújtott volna
válság az elmúlt esztendőkben. A
kormány oda nem ﬁgyelése miatt
a magyar gazdák kevesebb támogatást kaptak, hátrányba kerültek
uniós versenytársaikkal szemben.
A szerény támogatás is késve érkezik, miközben az üzletek polcai
külföldi termékekkel vannak tele.
Magyarországon ma 560 ezer
embernek nincs állása, és ez a
szám a megszorító intézkedések
hatására tovább növekszik. Az ország adósságállománya az elmúlt
7 évben megduplázódott. Nem
lenne szükség a magyar embereket nehéz helyzetbe sodró megszorító intézkedések bevezetésére,
ha a kormány ésszerűbben és hatékonyabban használta volna fel
az uniós forrásokat – jelentette ki
Schmitt Pál. „Az Orbán kormány
idején már „láttuk az alagút végét”,
de ez a kormány rossz irányba vitte
az országot. Nincsenek rendben a
dolgok, muszáj változtatni az irányon!”- fogalmazott.

ma 70 ezer forint az átlag nyugdíj,
míg Ausztriában 1200 euró. Finnországban egy tanár 4000 eurót keres, és ott megsüvegelik az utcán,
mert embert nevel a gyerekből, akit

Schmitt Pál az országunkat súlyosan érintő gazdasági válság kezelésére is kitért előadásai során.
Bejelentette, hogy Magyarország
többre képes címmel elkészült a
Fidesz gazdaság élénkítő programja. A dokumentumból két elemet emelt ki: elsőként arról szólt,
hogy a következő tíz esztendőben
Magyarországon egymillió munkahely lehetőséget teremtik meg.
Másodikként azt húzta alá, hogy
olyan családpolitikát vezetnek be,
melynek köszönhetően a családokban – a jelenleg átlagosan 1,2
szemben – megduplázódik a gyermek születések száma.
A mindkét városban nagy érdeklődéssel fogadott előadás végén a
Schmitt Pál kijelentette: Tudom,
hogy mi magyarok, ennél sokkal
többre vagyunk képesek. Fogjunk
össze és legyünk újra sikeres nemzet Európában! Majd arra kérte a
hallgatóságot, hogy június 7-én
menjenek el szavazni, és támogassák a Fidesz-KDNP közös listáját.
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Hirdetmény
A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány gazdálkodásának főbb adatai 2008 évben
(ezer ft):
Az összes közhasznú tevékenység bevétele: 2534
• Pályázatból: 1544
• Szja 1% ból: 758
• Vállalkozási tevékenység bevétele: 0
• Közhasznú tevékenység költségei: 1310 • Adóﬁzetési kötelezettség: 0 • Tárgyévi eredmény: 1224
Az Szja 1%-ból származó összeget a börzsönyi gyermektáborok támogatására és természetvédelmi programokra
(pl sérült madarak mentése, erdőtakarítás) fordítjuk.
A részletes közhasznúsági jelentés megtekinthető: www.borzsony.org honlapon, vagy az alapítvány székhelyén.
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Évszázados barátság
Tartalmas testvérvárosi kapcsolatot ápol a lengyel Stary Sacz és Dunakeszi
A legendásan híres lengyelmagyar barátságot erősíti hosszú
évek óta a Dél-lengyelországi
Stary Sacz és Dunakeszi testvérvárosi kapcsolata is. A rendkívül
tartalmas együttműködés történelmi gyökerei visszanyúlnak
egészen a XIII. közepéig. A napjainkban 23 ezer lelket számláló
lengyel város polgárai évszázadok óta ápolják IV. Béla lányának
emlékét. Kinga - a lengyel király,
a krakkói Boleslaw herceg feleségeként - máig tisztelt szeretettel gondoskodott a tatárjárás
pusztításait elszenvedő lengyel
népről. Férje e nemes cselekedet
köszöneteként neki ajándékozta a
Saczként ismert földet 1257-ben.
A korabeli krónikák ezt az esztendőt jegyezték fel a város alapításának éveként. Kinga kolostort
épített, melybe férje, 1279-ben
bekövetkezett halála után egy
évvel beköltözött, s ott élt egészen élete végéig. Kingát annyira
szívébe zárták a lengyelek, hogy
már boldoggá avatása előtt 220
évvel, 1470-ben a kolostor templomának oltárán fából faragott
szobron megörökítették alakját.
Éppen tíz éve, hogy a földkerekségen az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő egyházi vezető,
II. János Pál pápa Stary Saczban
avatta szentté Kingát.
A minap ezt a történelmi helyszínt és azt a kolostort -, melyben
Szent Kinga élt és a rendház törvényei szerint dolgozott – meglátogatta a Dunakesziről érkezett
intézményvezetők küldöttsége. A
XIII. században épített kolostor
patinás terére a mívesen faragott

székelykapun keresztül érkeztek a
vendégek Kecskeméthy Géza polgármester vezetésével, akiket kedves szavakkal köszöntött Marian
Cycon, Stary Sacz polgármestere.
Az építő mesteremberek csodálatos tehetségét több száz éve
hirdető remekműről és a kolostor nemzet összetartó erejét és
hitét közvetítő szellemiségéről
a vendéglátó polgármester és a
rendházfőnök beszélt a dunakeszieknek. Marian Cycon érde-

szoktak énekelni a templomban.
Kecskeméthy Géza elismeréssel
szólt a kolostor szellemiségéről,
örömét fejezte ki, hogy a küldöttséget fogadta a rendházfőnök,
akit arra kért, imádkozzanak a
dunakesziek lelki üdvösségéért.
A kolostor gazdag történelmi
múltjának, egy csodálatos magyar ember életútjának -, akit
évszázadokon át rajongva szeret és tisztel a lengyel nemzet –
megismerése után megindítóan

kességként elmondta, miután bemutatta a napjaink Kingájaként
tisztelt rendházfőnök asszonynak
a vendégeket, hogy a XVIII. századig a kolostorban nevezték ki
a mindenkori polgármestert. A
rendházfőnök a vasráccsal elzárt
terület mögül nagy szeretetettel
köszöntötte Szent Kinga földjén a dunakeszieket. Elővillanó
mosollyal az arcán kedvesen
jegyezte meg, hogy a magyarok nagyon szépen és hangosan

felemelő pillanat volt, amikor
Ruszinkóné Czermann Cecília, a
dunakeszi Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatójának javaslatára és
vezényletével a küldöttség tagjai
elénekelték a magyar himnuszt…
Erkölcsében és hitében erős a
lengyel nemzet sugallta mindannyiunk számára a kertváros
általános iskolájának bejáratánál
II. János Pál pápa életnagyságú
szobra. A korszerűen felszerelt,
modern oktatási intézmény az

új megismerése és befogadása mellett hűen őrzi tradíciót, a
ápolja a nemzet értékeit. Öröm
volt hallgatni az iskola igazgató
asszonyát, aki szeretettel beszélt
magyar kollégáinak a lengyel
oktatási rendszer eredményeiről,
és azokról az anyagi gondokról,
melyek a magyar iskolákat is nyomasztják.
A két polgármester megbeszéléseiken véleményt cserélt a
gazdasági válság hatásairól, az
önkormányzatok működéséről.
Marian Cycon többször is elismeréssel beszélt a két város kulturális, sportprogramjairól, a tánccsoportok vendégszerepléseiről.
Felejthetetlen élményként élték
át, amikor az Alagi Hagyományőrző Kör Szent Kinga emlékére,
Stary Sacz fennállásának 750. és
Dunakeszi várossá nyilvánításának 30. évfordulója tiszteletére
Nemzetközi Lovas Emléktúrát
szervezett Stary Saczba. A hajdani lovas nemzet ősi gyökereit és
értékeit ápoló, korhű díszes ruháiban pompázó magyar csapatot
közel tízezer lengyel fogadta a
város főterén. Soha nem felejtem
el, hogy a kolostor harangja is
megszólalt a magyarok tiszteletére. Olyan hangulatot teremtettünk, mint amikor Kinga vonult
be a XIII. században – mondta
elérzékenyülten Marian Cycon,
akinek egyik őse kapitányként
harcolt az 1848-49-es magyar
szabadságharcban, édesapja pedig az I. világháborúban az osztrák-magyar monarchia hadseregében szolgált.
(Folytatás a 4. oldalon)

BÉRBEADÓ
Dunakeszinél, az M2-es mellett reklámtáblák
bérelhetők:

06-30/342-8032

Parkőr Vác-Alsóvárosban
Június elsejétől parkőr vigyázza Vác-Alsóváros két körzetében
a parkok és játszóterek rendjét.
Mint az erről szóló tájékoztatójában Ferjancsics László képviselő
elmondta, húsz év után újra lesz
parkőr, aki ﬁgyelmezteti azokat,
akik nem a rendeltetésüknek megfelelően használják ezeket a létesítményeket. A parkőr – aki nem
rendelkezik hatósági jogkörrel – a
ﬁgyelmeztetés mellett, az arra
illetékesektől kérhet segítséget,
beavatkozást. Ugyanakkor azonnal jelzi, ha rongálás történt, így a
károk kijavítása is gyorsabb lehet.
A kezdeményező két képviselő, Ferjancsics László és Makrai
Zsolt, 250-250 ezer forintot különített el erre a célra a választókörzeti
keretéből. A parkőrt hivatalosan a
Vác Város Településszolgáltatási
Közhasznú Nonproﬁt Kft. foglal-

koztatja, június elsejétől október
31-éig, napi négy órában, kötetlen
munkaidővel. Ferjancsics László
úgy véli, ha beválik a rendszer,
jövőre már 350 ezer forint is elég
lesz erre a célra, mivel az idei öszszegből jut munkaruhára és fényképezőgépre is.
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Gödi székhelyû gyártó cég
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BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT

HIRDETÉSFELVÉTEL:

keres.
(2, 3 és folyamatos mûszak)
Jelentkezni lehet a
0627/530-822-es telefonszámon.

Megunt,
kidobásra szánt

könyveit
köszönettel, azonnal
elszállítom.
Nem vagyok kereskedő.
Tel: 06/20-9-564 084

Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

VÁC:
a Szerkesztőségben vagy a
FRONT GRAFIKA Stúdiójában
GÖD:
Brumár György - 06-27-332-859
06-70/574-5530
hydroprint@invitel.hu
DUNAKESZI:
UNO Reklám - Fóti út 45.
Kisbán Renáta - 06-20-319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot,
hogy a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül
– szerkesztett formában közölje.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát
a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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XI. évfolyam 11. szám

Tudósítások Dunakesziről
Közös nemzetiségi nap Dunakeszin
(Folytatás az 1. oldalról)
A műsorfolyam is önmagáért
beszélt. A hangulatot a Farkas
Ferenc Művészeti Iskola növendékekből álló, fúvósokkal kiegészített vonószenekara alapozta
meg Kátai Katalin vezényletével. Szekszárdról jött el Sárközi
József énekegyüttese, ők már a
műfajukban aranylemezzel büszkélkedhetnek, s a nap folyamán
többször léptek színpadra.
Kijutott a táncból is. Előbb a
Magyarországon élő bolgár ﬁatalokból tíz éve alakult Jantra
néptáncegyüttes mutatott be

különleges ritmusvilágú hagyományukból jónéhány fergeteges
számot.
Majd a Farkas Antal által vezetett, tíz éve Kömlőn működő Tiértetek Kulturális Egyesület hagyományőrző együttesének gyermek
és felnőtt táncosai, zenészei adtak
elő az autentikus cigányfolklór
táncaiból, dalaiból gazdag, színvonalas ízelítőt.
A lengyel népdalkultúra ismert
és kevéssé ismert dalaiból a Wisla
énekegyüttes szólaltatott meg egy
csokorra valót, és emlékezetes
produkcióval rukkolt ki a tipikus

német zenei együttesként bemutatkozó Simonffy fúvósötös.
A nap fénypontja kétségkívül
a sztárvendég, a cigánydalok legismertebb s legnépszerűbb hazai
előadója, Bangó Margit volt. Magával ragadó, temperamentumos
előadásának hatása alól egyetlen
néző sem tudta kivonni magát,
sőt, gyermekek valamint néhány
felnőtt a színpadra is felment,
s tánccal kísérte a művésznő és
együttese előadását. Műsorának
részeként leánya, Bangó Marika
is több dalt elénekelt.
(Folytatás az 5. oldalon)

Családi nap a Széchenyiben
Verőfényes nyári meleg, hétvégi
pihenőnap, lelkes szülők, vidámságra, játékra, sportolásra kész
gyerekhad; vajon mi kellett még
ahhoz, hogy a Széchenyi István
Általános Iskolában május 16-ra
meghirdetett Családi nap sikeres
legyen? Feltehetően ennyi is elég
volt, ám ha mindehhez hozzáadjuk,
hogy e különleges napnak már szép
hagyománya alakult ki a tanintézetben, maguk a tanárok sem tudják pontosan megmondani, hogy a

mostani hányadik alkalom volt (talán nem is fontos), s kialakult az a
megfoghatatlan szellemisége, hangulata a rendezvénynek, ami szinte
magától is vonzza az érdeklődőket,
így joggal mondhatjuk, hogy ez a
nap is emlékezetes, maradandó fejezetként íródhat az iskola históriás
lapjaira.
Mi minden történt? Az iskola
mögötti lezárt útszakaszon akadályversenyek tartották izgalomban a diákokat és szüleiket. A bel-

ső udvaron tollaslabda, lábtengó,
pingpong csaták zajlottak. A kisebbek telerajzolták a betonjárdát
(menyivel szebb is volt, mint csupaszon), az aulában az izgalmas
sakkverseny mellett a kézműves
asztaloknál értő tanárok segítették
a gyerkőcöket különleges emléktárgyaik elkészítésében s legalább
száz gyermek jelentkezett arcfestésre.
(Folytatás az 5. oldalon)

Varázslat a vásznon
avagy Kiállítás Overdose tiszteletére
„Színvilág” avagy Overdose és
mások címmel május 15-én nyílt
kiállítás Koó Éva Lídia festőnő
műveiből, a dunakeszi Széchenyi
István Általános Iskolában. A 23
kiállított képből hét ló portré, ezek
között található egy négy darabos
Overdose-sorozat is.
A tárlat megnyitója alkalmából
kedves műsort láthattak a résztvevők. Elsőként Fábián Bernadett énekelt francia, holland, ír
és lengyel népdalokat, amelyeket
Cservid Ildikó kísért gitáron, aki az
első három dalt Bernadettel együtt
énekelte. Az énekek között Varjas
János költő szavalta két saját szerzeményét.
Rátki Zoltán építész, aki főfoglalkozása mellett legszívesebben
a szavakban rejlő mögöttes tartalmakat szereti elemezni, ezúttal a
csodaló nevéről mondott érdekes
gondolatokat. Az Overdose szót
az alábbiak szerint tagolta: „az
Overdose-ban benne található a
„ver”, mint magyar ige, és az „Oz”
szócska. A „ver” azért illik ide, mert
Overdose minden lótársát megveri
a versenyeken, az „Oz” pedig maga
a „csodák csodája”. Innen következik, hogy Overdose a csodaló, aki
mindenkit megver”. Rátki úr még
számos, érdekes nyelvi fordulatot
osztott meg a vendégekkel. Beszéde után „A lovak álma” című
rockballadát játszotta le CD-ről az
egybegyűlteknek.
Ezt követően Kemenes Katalain
rajztanár-festő mondott beszédet,
melyben felidézte Koó Éva Lídia

életének fontosabb állomásait, a
Pomázi Somodi Stúdió jelentőségét, valamint a képek technikájának nagyszerűségét. Megemlítette,
hogy a lóábrázolás egy új fejezet
a művésznő életében, és hogy
Overdose tekintete volt az, ami festésre ihlette a művésznőt. Hiszen
„az a tekintet fantasztikus, mindent
kifejez”, idézte az alkotó szavait. A
rajztanárnő, a beszéd befejeztével
hivatalosan megnyitotta a kiállítást, amely május 29-ig tekinthető
meg, az iskola aulájában.
A „Színvilág” cím jól utal a képek tartalmára, hiszen láthatunk
többek között templomi rózsaablakra emlékeztető festményeket.
A művésznőt megihlette Eger és
Szentendre szépsége is. Az alkotások többségére az absztrakt jelző a
legmegfelelőbb, hiszen a lényeget
sokszor kockák, színfoltok mögé
rejti a művésznő. Mint azt később
megtudtam tőle, alkotás közben
mindig újabb és újabb gondolatok
jutnak az eszébe.
A kiállítás apropója és legnagyobb látványossága mégiscsak
a világhírű Overdose-ról készült
fantasztikus festmények, és a többi
lóportré.
Koó Éva Lídia Alagon lakik,
többször is kint járt a lóversenypályán, hogy a csodalovat jobban
megismerje és megörökítse elevenségét, intelligens nézését.
A művésznő 1962-ben fejezte
be tanulmányait az Orvosi Egyetemen, ezután a hivatásában dolgozott. Majd 13 évvel ezelőtt, egy

görögországi nyaralás során, a
tengerpart látványa keltett benne
először ihletet a festésre. Így, még a
vakáció során festéket, ecsetet vett,
és munkához látott. Azóta is a festés határozza meg mindennapjait,
ebben tud igazán kiteljesedni. Művészetének leginkább a Kiss János
vezette, Pomázi Somodi Stúdió ad
otthont.

Kiss János festőművész-rajztanár úr az érdeklődők ﬁgyelmébe
ajánlotta a Pomázi Somodi Stúdió
május 11-én nyílt kollektív kiállítását, aminek a Szociális Szolgáltatási Központ ad otthont Pomázon, és
amely június 12-ig látható.
Koó Éva Lídia kiállítását nemcsak az Overdose-rajongók, hanem
minden kedves művészetkedvelő
érdeklődő szíves ﬁgyelmébe ajánlom.

K RÄMER ANNAMÁRIA

Évszázados barátság
Tartalmas testvérvárosi kapcsolatot ápol
a lengyel Stary Sacz és Dunakeszi

(Folytatás a 3. oldalról)
Marian Cycon ugyanilyen
szeretettel beszélt a magyarokról a képviselő-testület ülésén is,
melyen a városatyák és a nagyszámban jelenlévő érdeklődők
vastapssal köszöntötték a dunakesziek képviseletében megjelent
Kecskeméthy Géza polgármestert, Kárpáti Zoltán önkormányzati képviselőt, a testvérvárosi
kapcsolatokért felelős tanácsnokot, Jerzy Kochanowskit, a Dunakeszi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Örömét és
elismerését fejezte ki, hogy városukban köszönthetik azt a három
személyiséget, akik a legtöbbet
teszik a testvérvárosi kapcsolat
sikeréért. Tájékoztatta képviselőtársait a Stary Saczba látogatott
pedagógusokkal, intézményvezetőkkel folytatott eszmecseréről,
mely rendkívül jól szolgálja a két
önkormányzat együttműködését.
Külön kiemelte azt a konzultációt, melyet Kecskeméthy Gézával
folytatott az önkormányzatok
pénzügyi, gazdasági helyzetéről,
az uniós pályázatok tapasztalatairól. Marian Cycon nagyon
kellemesnek értékelte a két város
kapcsolatát, reményét fejezte ki,
hogy a jövőben még több ﬁatal és
család látogat el kölcsönösen a két
testvérvárosba, tovább bővülnek
a kulturális és sportprogramok.
Kecskeméthy Géza Dunakeszi
polgárai nevében sok szeretettel
köszöntötte Stary Sacz képviselőtestületének tagjait, a vendéglátó
város polgárait. Örömét fejezte
ki, hogy a több évre visszanyúló
sikeres testvérvárosi együttműködés keretében ellátogathatott
Stary Saczba. Először vagyok
itt, de megvallom, rendkívül
kedvező benyomást tett rám az
önök szép városa és környezete
– mondta. Majd arról szólt, hogy
hasonló elismeréssel nyilatkoztak a városról, a Stary Saczban
működő iskolák tevékenységéről
a Dunakesziről érkezett intézményvezetők is. Ennek különösen örülök – folytatatta -, mert a
mi testvárosi kapcsolatunk alapja
– az évszázados lengyel-magyar
barátság részeként – a tanuló
ifjúság kölcsönös látogatása, a
közös kulturális és sportrendezvények szervezése, a lakosság
körében formáló családi kapcsolatok erősítése. Ezt a tartalmas
együttműködést gazdagítja az intézményvezetők látogatása, akik
tapasztalataikat, élményeiket a
dunakesziek közösségével megosztva tovább szélesíthetik a len-

gyel-magyar barátságot – mondta
Kecskeméthy Géza, akinek szavait nagy érdeklődéssel hallgatták a vendéglátók.
Dunakeszi első embere tájékoztatta a lengyel kis város képvi-

az önkormányzat intézményeinek biztonságos működtetésének
fenntartása érdekében. Kiemelten
szólt a fejlesztési beruházások
kényszerű visszafogásáról, az
uniós támogatási források elnyerésének nehézségeiről, az oktatási
intézményrendszer és az egészségügyi ellátás ﬁnanszírozási
gondjairól.
Kecskeméthy Géza, nagy
tapssal fogadott rövid beszéde
végén megköszönte a szívélyes
vendéglátást, további tartalmas
együttműködést kívánt a két
testvérváros polgárainak, önkormányzatainak.
Az eddigi gyümölcsöző együttműködés elismeréseként Marian
Cycon, Stary Sacz önkormányzata nevében, a város címerével
díszített aranyjelvénnyel tüntette
ki Kecskeméthy Géza polgármestert.

Történelmi helyszín: II. János Pál pápa itt avatta szentté Kingát

selő-testületét, hogy a polgármester úrral elmélyült eszmecserét
folytattak a gazdasági világválság hatásairól. Ismertette azokat
az intézkedéseket, melyeket Dunakeszi kénytelen volt bevezetni

Jó volt megtapasztalni, személyesen is átélni, hogy a történelmi
évszázadok milyen őszinte, és
mély barátsággá fűzték a lengyel
és a magyar nép kapcsolatát…
VETÉSI IMRE
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Épületenergetika és a lakások értékállósága közötti összefüggés

A lakásvásárlás nemcsak otthonszerzés, de egyúttal hoszszú távú pénzügyi befektetés is.
A legtöbb esetben természetes,
hogy ingatlanvásárlás előtt vizsgáljuk a környék infrastrukturális és kulturális ellátottságát,
a környék az utca állapotát, zajosságát, a tömegközlekedés
helyzetét, üzletek, iskola, óvoda,
bölcsőde, egészségügyi intézmények, hivatalok, rendőrség,
bank, egyéb szolgáltatások elérhetőségét, a lakás épületen belüli
elhelyezkedését, fekvését. Annál
kevesebben kérdezik meg, hogy
milyen energiahordozóból menynyit fogyaszt a lakás? Egy autó

kiválasztásánál szinte elsődleges
szempont a fogyasztás, míg egy
jóval komolyabb értéket képviselő lakásnál legtöbbször fel sem
merül e kérdés.
Bizonyára sokan hallottak az
ún. energetikai tanúsítvány megjelenéséről, amely megmutatja,
hogy milyen szintű az adott épület energiafogyasztása. A tanúsítást auditorok állítják ki, és az
épület (lakás) ﬁzikai jellemzőitől
függően a legjobb „A+” kategóriától egészen a legrosszabb „I”
kategória valamelyikébe sorolja
azt. A jogszabályt nem akarom
részletesen ismertetni, de a piacra
kerülő új és használt lakásoknak
2012 január elseje után már kötelező lesz rendelkezni e dokumentummal.
Na jó, de mi köze ennek a lakás
értékéhez? Gondoljuk csak végig: ma amikor pl. hűtőszekrényt
választunk , a gép energia fel-

Közös nemzetiségi nap Dunakeszin

használási besorolásától függően
ﬁzetünk többet vagy kevesebbet
ugyanolyan méretű készülékért.
Hibás feltevés azt gondolni, hogy
néhány év elteltével - amikor
már általános használatban lesz
e papír - a lakás energetikai besorolása nem fogja befolyásolni
az eladandó lakás árát! A most
négyzetméterenként 20-30 ezer
forinttal olcsóbban megvásárolt gyatra minőségű gázcirkós
új lakás, nem biztos, hogy 5 év
múlva olyan jó befektetés lesz,
mint ahogy azt a vásárló most
elgondolta. Akár 30-40%-al is
többet érhet majd a piacon egy
„A” kategóriás lakás, mint egy
hasonló paraméterű, de „E” vagy
„F” kategóriába sorolt lakás. Ha
valaki kételkedne ebben, ajánlom
ﬁgyelmébe az ausztriai ingatlanforgalmazási adatok legfrissebb
elemzését, amely egyértelműen
mutatja, hogy az új építésű, de

délelőtt tíz órától, kora délutánig
tartó – szponzorok által is támogatott – rendezvényen számítások
szerint mintegy hatszázan vettek
részt, ami teljes elégedettségre
adhatott okot a rendezvény szervezését összefogó Joó Sándorné
tanárnőnek, aki az iskolai egészségnevelési programjának az irányítója, Bobál Attiláné védőnőnek, aki
a szűrővizsgálatot készítette elő, s
mellettük természetesen a sokrétű
munkából részt vállaló tanári kar,
valamint Tóthné Czimmermann
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Judit igazgatónővel az élen az iskolavezetés minden tagjának. Évente
kétszer rendeznek Családi napot, s
ha már a tavaszi ilyen jól sikerült,
mi lesz majd ősszel?

Penny Market épülhet Vácon

több ezren járnak el a városból a főváros közelében lévő bevásárlóközpontokba. Az áruházépítés révén a
városrész is fejlődne, végre járda
is létesülhetne a Balassagyarmati
út ezen szakaszán. Az érvek között szerepelt az is, hogy az áruház
kilenc eladónak adna munkát, és
maga az építkezés is munkalehetőséget biztosítana. A városrendezési
hatástanulmányt végül a képviselők többsége jóváhagyta.

főleg a helyi és az északi agglomerációkból érkező vásárlókra számít,
számukra mintegy hetven parkolóhelyet alakítana ki. Mint a hatástanulmányban szerepel, a leendő
üzletbe az áruszállítás az M 2-es
főútról, északi irányból a régi 2-es
úton történne, tehát a város forgalmát nem növelné. A jobboldali
Összefogás frakció képviselői nem

Elek István ügyvezető igazgató
5-Let Kft.
2120 Dunakeszi, Barátság út 4/A
Tel.: 06-27-633-500, 06-30-45-45-905
www.5-let.hu
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sor szórakoztatta a közönséget.
Mindezeken túl azzal a jó hírrel
is szolgált Taksás Gábor tanár úr,
hogy 48 család csatlakozott a városi
rendőrség és a Polgármesteri hivatal által meghirdetett „zebracharta”
baleset-megelőzési programhoz. A

KATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Hosszú vita után hagyta jóvá a
képviselő-testület a Vác északi határára tervezett Penny Market élelmiszer diszkontáruház városrendezési hatástanulmányát. A 2-es főút
mellett lévő, gazdasági övezetbe
sorolt területen – az autószalonok
szomszédságában, ahol jelenleg
használt gépkocsikat mutatnak be
– egy 1220 négyzetméteres, 750
négyzetméteres eladótérrel rendelkező, elsősorban élelmiszereket kínáló áruház létesülne. A beruházó

(bővebb anyag található: www.5-let.hu)

Családi nap a Széchenyiben
(Folytatás a 4. oldalról)
Sokakat vonzott az ingyenes
egészségfelmérés és szinte minden
elkelt az otthonról hozott ﬁlléres
ruha- és játék zsibvásáron. Mindemellett senki nem maradt éhen,
mert vállalkozó kedvű szülők szép
számú csapata főzte az udvaron
felállított bográcsokban a gulyást,
pörköltet, vagy másféle ételkülönlegességet. Megkóstolhatták az
egészséges életmód egyes termékeit, melyek igen ízletesek voltak.
Délben pompon és ugrókötél mű-

(Folytatás a 4. oldalról)
A négy kisebbségi önkormányzat korábban közzétett közös nyilatkozatában megfogalmazta, hogy
amikor az országban „számos helyen indulatoktól, és nem ritkán
faji vagy vélt faji megkülönböztetésektől fűtött, az emberi méltóságot megalázó, sőt az életet kioltó
borzalmak történnek”, a közösen
megrendezett kisebbségi nappal a
kölcsönös megbecsülést, békességet és az egyenjogúság Dunakeszin
honos szellemét kívánták kifejezni.
Ez a szándék teljes mértékben
megvalósult.

hagyományos technológiákat alkalmazó (főleg a hőszigetelés és
gépészet terén) lakások ára kb.
5%-al csökkent az elmúlt évben,
addig a megújuló energiákat
használó, kedvező energetikájú
épületek ára 5-8%-al emelkedtek
ugyanezen időszakban. Tehát egy
év alatt nyílt az olló 10-13%-ot!
Itt kanyarodnék vissza az előző
számban felemlegetett geotermikus hőszivattyúk használatában
rejlő energetikai előnyhöz: mivel
ezen berendezések helyes tervezés és kivitelezés esetén lényegesen jobb hatásfokkal működnek fűtés- és hűtés üzemmódban
egyaránt, mint a gázkészülékek,
alapból magasabb besorolási
osztályt fognak kapni az auditálási folyamatban a geotermikus
hőközpontokat használó lakások.
Folytatjuk…

támogatták az áruház létesítését,
érveik között szerepelt, hogy nem a
város számára épülne, és nem erre
a cégre van szüksége a városnak,
egyébként is van élelmiszerkereskedés a környéken. Csereklye
Károly alpolgármester szerint
azonban a környék, Kisvác lakosságának kilencven százaléka támogatná a beruházást, hiszen jelenleg

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

BORGÓ JÁNOS

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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EMBERI TÖRTÉNETEK egy MŰVÉSZ otthonában
Micsei László festőművész képeit látva, az ember csak áll és szájtátva bámul. Csodálatos tájak,
megelevenedő portrék, fogorvosi fúróval készült karcok és a faszobrok, mind a művész varázslatos
tehetségéről mesélnek. A Szobi Ifjúsági Graﬁkai Egylet vezetője, nemes egyszerűségben él szülőhelyén, Szobon.
telmeibe avatta be. 1962-ben a Magyar Nemzeti Múzeum
restaurátor műhelyében Baki Győzőnél sajátította el a restaurálás mesterségét, Uitz Bélának, fél évig mindennapos
növendéke volt. 1969-71-ig a zebegényi Szabadiskola ösztöndíjas növendékeként Dániel Kornél, Gyémánt László,
Mizser Pál, Végváry Lajos oktatta a művészi mesterség
különböző technikáira. Laci Bácsi olyan színesen beszél,
hogy be sem
kell hunynom
a szemem, így
is látom, amint

betér ifjú tehetségként a templomba és a plébános úr jóvoltából harmóniumon játszik, leemel egy szép könyvet a
polcról – neki otthon nem volt ilyen – és hazaviszi olvasgatni. Aztán mikor később, – meséli tovább – Beer Miklós – Szobon káplánként szolgált – váci püspökhöz ment
beszélgetni, olyan kopárnak találta a szobáját, hogy elvitt
otthonról három képet és felakasztotta a falra, azóta a
püspök úr háromszor is tiszteletét tette
Laci Bácsi kiállításain és ezt a gesztust
bizony nagy dolognak tartja a művész
úr, s az embert, a püspök urat azóta is

Laci Bácsi, – megengedte, hogy így szólítsam – kijött elém az állomásra és együtt léptük át a szerény kis
hajlék küszöbét. Beléptünk egy szobába, melynek falain
szebbnél szebb képek sorakoznak, a polcok roskadoznak
a faszobrok súlya alatt, rézkarcok, és amerre a szem ellát,
csupa műalkotás. Laci Bácsi párja, Kati az ágyon ül és
horgol – most éppen virágcsokrokat színes fonálból-, órákig el tudnám nézni a virágkompozíciókat, no és a gobelineket, melyek szintúgy Kati munkái és egyben a lakás
díszei is. A kiskutya lábainknál kuporog, békés családi
idill és nyugalom. Bekapcsolom a diktafont és hallgatom,
ahogy egy EMBER mesél, szinte látom magam előtt az
óvodáskorú gyermeket, aki krétából állatﬁgurákat farag
az udvaron és az óvó néni felﬁgyel a tehetségére, aztán
a diákot, aki a nagymarosi rajziskolában tanul és többen
észreveszik, hogy nem mindennapi tehetséggel állnak
szemben. Laci Bácsi mesél tovább, teljes szerénységgel
mondja el, hogy Szőnyi István magánnövendékeként,
majd Kapicz Margit festőművész tanítványaként folytatta tanulmányait. Élete első olajfestményét is a művésztől
kapta, az első pasztellkészletet Gráber Margitnak köszönheti, később Tamás Ervin és Fenyő Endre kezei alatt
sajátította el a graﬁka és a festészet tudományát. Micsei
László szegény családban nőtt fel és hálás a sorsnak és
az embereknek, akik ezen a szép életúton segítették, hiszen több ízben előfordult, hogy nem kértek a tanításáért
ﬁzetséget, látván benne a jövő festőművészét. Laci Bácsi
tovább beszéli életét, s közben leül a vászonhoz és húz
egy vonalat az ecsettel, újrafest egy tájképet emlékezetből, mert ellopták egy kiállítás alkalmából. Nézelődöm,
– akad látnivaló bőven – rácsodálkozom Kati remekműveire, apró szirmok, levelek, életért kiáltó virágcsokrok,
megannyi szépség egy aprócska szobában. Visszatérve a
festőművészhez, a szobrokat látva, kiderül, hogy ügyesen
bánik a vésővel is, annak idején Laborc Ferencnél tanult
faszobrászkodni, Barcsaj Jenő, pediglen az anatómia rej-

Egy olyan emberrel beszélgettem, akinek sokkal több
elismerés járna, ám nem elégedetlenkedik emiatt, nem
háborog, csak békében szeretne élni, ő sem bánt senkit,
és azt szeretné, ha őt sem bántanák. Ez az EMBER, a
MŰVÉSZ, először 1954-ben állított ki Nagymaroson,
később 1964-ben restaurátorként dolgozott a basaharci kelta temető feltárásánál, több alkalommal részt vett
a Vasutas Képzőművészek Országos Tárlatán. 1984-85
között a Budapesti Állami Operaház felújításánál farestaurátorként dolgozott. Nemzetközileg elismerten, képei
szerte a világon hirdetik munkásságát. A festést, fafaragást, restaurálást egyforma odaadással művelte egész
életében. Munkája elismerésül az Ipolymenti Régió az
év emberének választotta, méltán megérdemelten. Micsei
László festőművész, közel 47 éve gyűjti Szob (és a környező települések) történetét. Különböző újságokban, folyóiratokban, könyvekben jelentek meg cikkei, rajzai, képei.
Tanítványai közül többen kerültek művészi pályára:
kőszobrász, tanár-szobrász, faszobrász, tűzzománc készítő, régész, ötvös, ékszerész, graﬁkusok lettek.
Laci Bácsi és Kati kávéval kínálnak és a takaros
konyhában hosszasan elidőzünk, a múltbéli történeteket
hallgatva valahogy nem akaródzik elindulnom. Szeretettel várunk bármikor, - kiáltanak utánam a kapuból és
integetnek, az utcasarkon még visszafordulok elköszönni,
aztán hallom, hogy robog a vonatom, mennem kell.

FRENYÓ KRISZTINA

Szeretettel fordulni a másik ember felé…
Beer Miklós: Mindenhol pap vagyok
Globalizált, sokféle, a különféle és egymást gyakran keresztező
nemzeti, etnikai, csoport- és rétegérdekek mentén felépülő világunkban mindenképpen megfontolandó
Beer Miklós ﬁgyelmeztetése: Isten
elgondolása szerinti emberré válásunk folyamatában alapvető feltétel,
hogy képesek legyünk elfogadni
egymás származását és történelmét.
„A másság – megtisztítva a pillanatnyi félreértelmezésektől – a másik
ember valódi, egyetemes értékeinek
az elfogadását jelenti; annak a történelmi útnak az elfogadását, amely
arra ad választ: ki honnan érkezett.
Pusztán származása miatt senkire
nem tekinthetünk eleve bizalmatlansággal, hanem a fölfedezés örömével forduljunk felé.” - Erről és
sok másról a Szent István Társulat
Pásztorok című sorozatának legújabb, Mindenhol pap vagyok című
kötetében vall dr. Beer Miklós váci
megyés püspök Elmer István írónak,
az Új Ember főmunkatársának.
A Magyar Kurírban Bodnár
Dániel méltatja az elmélyült ﬁlozóﬁai képzettséggel rendelkező és
a bölcseletet sokáig tanító püspök
gondolatait, aki mai életünk egyik
nyomorúságát abban látja, hogy az

jó embernek tartja. Laci Bácsi verseket is ír, - lapozgatja
a füzetet és kérésemre fel is olvas egy-kettőt – szép, ám
szomorú írások, legalább olyan szomorúak, mint a képek
ott a kamrában hátul. Azt mondja Laci bácsi, neki halott
versei születnek. A szoba egyik falán megkopott fényképek, kisgyermekek, szülők, családtagok, mind elmentek
már egy másik világba, Laci Bácsi szomorú és szomorúsága innen ered. Sok embert eltemettek már a feleségével
és maradt nekik éltető erőül a művészet: a festmények,
szobrok, versek és a gobelinek, ők helyettük is elmesélik
a művész házaspár bánatát, örömét. Laci Bácsi nem kérkedik, nem panaszkodik, ám sokan tudjuk, hogy milyen
nagy művész és mekkora szíve van, hogy nála tanulnak
a jövő nagy festői, szobrászai, többnyire díjmentesen, azt
is tudni, hogy szegénységben él, hogy sokszor nem tudja
megvenni a festékeket magának és emiatt nagyon szomorú, ilyenkor születnek a szép szobrai, ám ő festeni szeret!

emberek nem teszik fel maguknak a
lényeges kérdéseket. „A tanulással,
a tudomány segítségével az anyagi
világ titkait, a jelenségek összefüggéseit igyekszenek föltárni, s az
lenne a logikus, ha ezt a folyamatot
tovább vinnék a végső, legfontosabb
kérdésekig – Szent Ágostonnal szólva: nyugtalan a mi szívünk, amíg
meg nem nyugszik benned, akiben
megtaláljuk létezésünk bizonyosságot adó magyarázatát” – idézi
írásában Beer Miklóst. A főpásztor
kritikusan szemléli globalizációs,
fogyasztói szemléletű világunkat is,
amelyben az emberek „csak vásárolnak, birtokolni akarnak, közben
tülekednek, letapossák egymást”,

pedig „egyszer mindenkinek, akármekkora hatalma legyen is, akármekkora vagyonnal rendelkezzen
is, szembe kell néznie azzal, hogy
véget ér az élete.
Bodnár Dániel kiemeli, hogy Beer
Miklós egyaránt elveti a rosszul értelmezett internacionalizmust és a
nacionalizmust – ez utóbbi irányzatot megkülönbözteti a pozitív kicsengésű hazaﬁságtól. Az egyház
és a keresztény ember hivatása „éppen arra irányul, hogy tartózkodva
a szélsőségektől, nem megtagadva
önmagunkat, képesek legyünk bizalommal és szeretettel fordulni a
másik ember felé. Így lehet csak
egymás mellett és egymásért élni. S

amikor ezt kimondjuk, megint csak
az evangélium üzeneténél tartunk…
Az Úristen színesnek, sokfélének,
soknyelvűnek teremtette a világot.
Keresztény életünk szép példája,
ha megmutatjuk a világnak, hogy
közös hitünkből és reménységünkből fakadóan képesek vagyunk a
krisztusi mérték szerint emberként
viselkedni.”
A papi hivatással kapcsolatban
leszögezi: „A legtöbb ember a pap
személyén keresztül találkozik az
egyházzal… Sehonnan nem vagyunk kitiltva, ahol emberek élnek,
de mindenhol kell képviselnünk Jézust, az egyház értékrendjét…”

APRÓHIRDETÉSEK
• Parkettás vállal hagyományos-,
szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. T.: 06-70505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső dekorációs munkák, gipszkarton
falak és álmennyezetek építése, stb. T.:

06-30-386-4456
•
Veszélyes
fák
kivágása
alpintechnikával, kosaras daruval.
Elszállítás megoldható.
Tel.:06-27-337-353, 06-30-463-4070
• Költöztetés a hétvégén is! Fuvarozás, igény szerint rutinos rakodókkal.
Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan
hívható telefonszámok: 27-337-353,
06-30-623-1481

Pénz pont / Money point
Dunakeszi régió

Ha PROFI banki tanácsadó segítii megoldani ﬁnanszírozási
ﬁnanszírozási gondjait,biztos
gondjait biztos lehet a leggyorsabb és legolcsóbb megoldásban!

TANÁCSADÁSI TERÜLETEK:
• befektetés

• Széchenyi kártya

Amit ígérhetek:

• lakossági hitelezés
(számlanyitás, személyi kölcsön,
hitelkártya, jelzáloghitel, lízing)

• faktoring

• Gyors, korrekt helyzetértékelés,

• vállalkozói,vállalati hitelezés
(Új Magyarország Hitelprogram, lízing)

Leszállított áruja ellenértékéhez szinte azonnal
(7-10 nap) hozzájuthat, ha vevői 30-120 nap
között ﬁzetnek!

teljes banki képviselet a folyósításig!

• Magánbanki szolgáltatási színvonal!

Telefon: 06-30-681-2099, Buda Attila
2120 Dunakeszi,Bocskai u.6.( csak előre egyeztetett időpontban!)

2600 Vác, Széchenyi utca 4-6.
Tel.: (27)-511-203, (27)-511-242

2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4.
Tel.: (27)-542-720, (27)-542-721

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Esélyegyenlőségi nap élőkönyvtárral és
fogyatékosságtörténeti vándorkiállítással
A Mozgáskorlátozottak KözépMagyarországi Regionális Egyesülete és a Pest Megyei Esélyek Háza
nagyszabású Esélyegyenlőségi napot szervezett május 15-én. A programok ezúttal két helyszínen: a Madách Imre Művelődési Központban,
valamint a Rózsa-kertben folytak.
Az egész napos rendezvény az
I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola kórusának műsorával,
majd a korábban meghirdetett, „Te
is más vagy, te sem vagy más” c.,
országos fotópályázat eredményhirdetésével és a pályaművekből
készült kiállítás megnyitásával vette
kezdetét.
Az idei esélynap keretében két
jeles évfordulóról emlékeztek meg a
szervezők. Az MKMORE októberben ünnepli fönnállásának 30. éves
jubileumát. Ennek alkalmából az
egyesület elnöke, Dr. Chikán Csaba
tekintette át az elmúlt három évtized
történéseit, majd Fodor Ágnesnek,
a Vakok és Gyengénlátók KözépMagyarországi Egyesület elnökének adta át a szót, aki előadásában a
pontírás megalkotójára, a 200 évvel
ezelőtt született, Louis Braille-re
emlékezett. Az előadásokat követően nyílt meg a Dr. Könczei György
professzor nevével fémjelzett, több
mint 100 négyezetméter alapterületű, Fogyatékosságtörténeti vándorkiállítás, mely a kezdetektől napjainkig tekinti át a fogyatékosságügy
alakulását. A délelőtt folyamán került sor a Fogyatékossággal Élő Váci
Emberekért díj átadására. Az egyéni
díjat a zsűri az idén Dr. Chikán Csabának, míg a közösségi díjat a váci
Cházár András Többcélú Közokta-

tási Intézménynek ítélte oda. A díjakat Dr. Bóth János polgármester, a
Váci Fogyatékosügyi Tanács elnöke
adta át.
A Rózsa-kertben mindeközben
élő-könyvtár, grafﬁti-fal, civil kirakodó és közlekedésbiztonsági vetélkedő várta a különböző korosztályokat. Az élő-könyvtárban az olvasók
hagyományos könyvek helyett embereket „kölcsönözhettek ki”, hogy
egy négyszemközti találkozás révén
tekintsenek be a borítók mögé. A

személyes beszélgetés során lehetőség nyílt egymás (értékeinek) alaposabb megismerésére, s ezáltal az
emberek közé falakat emelő, általánosító, felületes sztereotipiák lebontására. A „könyvespolcokon” ezúttal
egy vakvezető kutyával közlekedő
látássérült ﬁatal, egy kerekesszékes
parasportoló, egy roma főiskolás,
valamint két, szexuális másságot

képviselő ﬁatal foglalt helyet.
A kirakodóvásáron a Pest megyei
szervezetek információs kiadványok és egyéb „portékák” segítségével
mutatták be és népszerűsítették tevékenységüket. A színes forgatagban
összesen 18 szervezet állított ki - a
speciális tanintézményektől kezdve
a környezetvédelemi szervezetekig.
A Váci Rendőrkapitányság munkatársai játékos vetélkedőkkel várták az általános iskolás gyerekeket,
míg a Tradíció Céh kézművesei régi

mesterségek alapfogásaira tanították
meg a látogatókat.
A délután színpadi produkciókkal folytatódott, ahol a váci és
környékbeli iskolások, sérült és ép
művészek mellett, sztárvendégként a Megasztár egykori énekese,
Caramel lépett föl.

MACZKAY ZSAKLIN
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Telefonos Ifjúsági
Lelki-segély Vácon
Megdöbbentő adatok és sokkoló felmérések tanúskodnak arról, hogy Magyarországon egyre emelkedik azoknak a gyerekeknek és ﬁataloknak a száma, akik önkezükkel vetnek véget életüknek. A mai, rohanó világban sok
ﬁatal érzi úgy, hogy személyes problémáit nem tudja kivel megosztani, s ezáltal krízishelyzetben is önmagára marad. A helyzet orvoslására születtek meg a telefonos ifjúsági lelki-segély szolgálatok, melyek lehetőséget nyújtanak
az anonim segítségkérésre.

Az első telefonos lelki-segély
a ’90-es évek elején alakult meg
Budapesten, melyet további szolgálatok követtek. A kezdetben
egymástól függetlenül működő lelki-segély szolgálatok összefogására 1997-ben jött létre a GYITOSZ
ernyőszervezet (Magyar Gyermek
és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély
Szolgálatok Országos Szövetsége).
Az elmúlt időszakban 12 régió létesített lelki-segély szolgálatot, ám az
Észak-Magyarországi Régió mindezidáig lefedetlen maradt. A hiány
pótlására a váci Életút Alapítvány
vállalkozott, mely az ősz elején indítja be új szolgáltatását. Mint Dr.
Bóthné Wágner Aranka, az alapítvány szakmai igazgatója hangsúlyozta, a szolgálatot az elmúlt 15 év
tapasztalataira építve, önkéntesek
bevonásával kívánják megvalósítani. A cél, hogy a lelki válságban
lévő ﬁatal anonimitását megőrizve,
azonnali telefonos kapcsolatot találjon egy őt értő módon meghallgatni kész, szabadságát tiszteletben
tartó, másik emberrel. A párbeszéd során közösen találhatnak rá
a megoldásra, de sok esetben már
maga a probléma megfogalmazá-

sa és őszinte föltárása is gyógyír
lehet. A szolgálat működtetésének
alappillérei azok az áldozatkész segítők, akik szabadidejük egy részét
készek föláldozni önkéntes (anyagi
ellenszolgáltatás nélküli), karitatív
munkára. Bárki lehet segítő – iskolai végzettségre, korra való tekintet
nélkül – aki vállalja a kiválasztásmegmérettetés folyamatát, a rendszeres továbbképzéseken való részvételt, valamint a szolgálatnak és
saját személyének az anonimitását.

Az önkéntesek legfőbb ismérve az
empátia, az előítélet-mentesség és a
titoktartás kötelezettségének szigorú betartása.
A jelentkezők kézzel írt önéletrajzát és motivációs levelét
az alapítvány címére várják.
Életút Alapítvány
2600 Vác, Zichy Hippolyt u. 22.
Dr. Bóthné Wagner Aranka
szakmai igazgató
30/29-33-657, 27/302-893

MACZKAY ZSAKLIN

Dunakeszin az első Világbajnoki Repülőnap
Május 23-án a dunakeszi reptéren rendezték meg az első Világbajnoki Repülőnapot. Gallé
Miklós, a reptér vezetője kalauzolt,
akitől megtudtam, hogy a nagysikerű rendezvény szervezője és
irányítója Vécsei Mihály. A nagyszerű időben 10 órakor nyitotta
kapuját a reptér, ahová nagyon
sok érdeklődő érkezett. 11 órakor
Gulyás György vitorlázó világbaj-

nok köszöntötte a megjelenteket és
bemutatta az esemény sztárvendégeit és ismertette a repülési lehetőségeket. Megjelent: Kecskeméthy
Géza, Dunakeszi polgármestere,
Fehérváry Géza a MALÉV üzemeltetési vezérigazgató helyettese,
Kovács Ágnes olimpiai- és világbajnok úszó, Kovács Niki gyorsasági motorversenyző az EB 3.
helyezettje, Tóth Ferenc, Szilágyi

János, vitorlázó műrepülő világbajnokok, Domonkos András vitorlázó világbajnok, Gyulai Zsolt
olimpiai-és világbajnok kajakozó,
és nem utolsó sorban Bessenyei
Péter műrepülő világbajnok. Nagy
derültséggel fogadta a közönség
Bessenyei Péter élménybeszámolóját, ideérkezésének kalandos és
nem minden napi történetét. „Úgy
terveztem, hogy autóval jövök, el

is indultam Herceghalomról, úgy
gondoltam kocsival egy óra alatt
ideérek.
Mire beértem a Lánchídhoz,
lépesben haladtunk, így rá kellett
jönnöm, – a rádióban is hallottam, hogy mindenütt dugó van
– nincs más esélyem az ideérkezéshez, csak az ha visszamegyek
Farkashegyre.
(Folytatás a 8. oldalon)

• Gyöngyöspatán központi helyen
gázfűtéses, fürdőszobás ház eladó.
Elérhetőségek: 06/37-326-078 és
06/30-439-18-43
• A Dunakanyar régiójának Cronos
TÁRSKERESŐ IRODÁI Vácon
és Dunakeszin. Előzetes telefonos
egyeztetés a 06-20-566-5047-es számon 14 órától.
• Pihenjen Hajdúszoboszlón a négycsillagos Hotel „M”-ben.
Bővebb információ: 06-52/557-050
iletve: www.hotel-m.hu

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

Dunakanyar Régió
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A Telivér Farm Kft. három lóval versenyez

Dunakeszi a Nemzeti Vágta egyik esélyese
Naraan nyergében, a 13-szoros magyar bajnok Kovács Sándor lovagol
Overdose csodálatos budapesti galoppozása után néhány héttel a II. Nemzeti Vágta tartja lázban a
honi lóversenyzés, a látványos küzdelmek és izgalmas versenyek szerelmeseit. A tavalyi évhez hasonlóan
idén is a magyar történelem jeles vezéreinek „jelenlétében” vívnak ádáz küzdelmet a szilaj paripák és a
bátor lovasok a Hősök terén.
Az izgalmakban és látványokban bővelkedő rendezvény sorsolása május 17-én volt a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum márványtermében, ahol a Vágta jótékonysági sztárfutamának versenyzőin, Oszter
Alexandrán, Stohl Andráson, Hajas Lászlón és Pintér Tiboron kívül a lovak és a verseny nagy szerelmesei, Dombóvári Vanda, Barabás Éva, Fábry Sándor, és Sebestyén Balázs is aktívan részt vettek.
Az idei kilencven induló között
ott lesz a magyar lóversenyzés
bölcsőjeként ismert DunakesziAlag is, melyet a lótenyésztésben
és versenyeztetésben szép sikere-

széles mosollyal az arcán, miközben a győzelemre esélyes, Dunakeszi színeiben futó Naraan sörényét simogatja. Pálﬁ Nóra szerint
a Nemzeti Vágta legfontosabb

Kovács Sándor 2008 óta már
nem lovagol versenyszerűen,
de láthatóan magával ragadta a
Nemzeti Vágta hangulata, a nem
mindennapi pálya kihívása. A 13szoros magyar bajnok, kétszeres
derby győztes Kovács Sándor
semmit nem bíz a véletlenre. A
Telivér Farm lovait felkészítő
champion tréner „lemodellezte” a
Hősök terén felépülő speciális pálya íveit, melyhez hasonlón gyakorol Alagon a versenyen induló
lovakkal. A Dunakeszi színeiben
futó Naraan formája napról napra
javul.
– Bomba formában leszünk
mindketten – jelenti ki sokatmondóan Kovács Sándor, aki ígéri,
hogy ezúttal nem fog udvariaskodni versenytársaival, mint tette ezt tavaly, ami a győzelmébe
került. – Sportszerű, de nagyon
kemény leszek, győzelemre szeretném vinni Dunakeszi zászlaját

NEMZETI

’
vagta
2009

Pálﬁ Nóra és Kovács Sándor Naraannal

ket felmutató Telivér Farm Kft.
nevezett be. A május 17-i sorsoláson a Duna-parti város a harmadik selejtező futamba került,
ahol Komádi, Siklós, Szentjobb,
Szeged és Szováta színeiben induló lovassal küzd meg a továbbjutásért.
A Telivér Farm Kft. tulajdonosait képviselő Pálﬁ Nórától megtudtuk, hogy a Nemzeti Vágtán
három város színeiben indítják
lovaikat. A ﬁatal menedzser elmondta, hogy a cégcsoport versenylovait az alagi tréningtelepen
tartják. Számukra így természetes
volt, hogy Dunakeszi nevében is
beneveznek a nagy érdeklődéssel
várt versenyre. A Nemzeti Vágta
küzdelmein induló lovaikat Kovács Sándor champion tréner készíti fel. – Idén Dunakeszi, Bácsalmás és Szigetvár képviseletében
veszünk részt a versenyen, melyet
szeretnénk megnyerni – mondja

üzenete, hogy a települések megmutathatják magukat a világnak.
Fogjunk össze, ünnepeljük együtt
sikereinket! – mondja. - Dunakeszinek is saját standja lesz az
Andrássy úti Vágta korzón, ahol
az érdeklődők megismerhetik a
város értékeit, a lóversenyzéshez
kötődő „kincseiket”. A Nemzeti Lóverseny Kft. a dunakesziek
sátrában mutatkozik be, ami jelzi
Dunakeszi-Alag megbecsülését is.
Pálﬁ Nóráék nagyon bíznak a
kiváló zsokékban és lovakban,
akik reményeik szerint „viszszahozzák” a nevezési díjat, jó
hírverést csinálnak cégüknek, és
a három városnak. – Reménykedünk, hogy Kovács Sanyi a tavalyi ezüstérem után idén felállhat
a dobogó tetejére. Naraannal remek összhangot alakítottak ki,
mindketten jó formában vannak
– bizakodik a Telivér Farm Kft.
képviselője.

XI. évfolyam 11. szám

Új alapokon a váci női kézilabdasport
A nemzetközi elithez csatlakoznának
Míg a hónap utolsó péntekén a kiskunhalasi küzdőtéren dől el, hogy a bajnoki sorozatot a 9., vagy a
10. helyen zárja-e a Váci NKSE NB I-es női kézilabda együttese, a hét elején a pályán kívül történtek
fontos dolgok a klub életében.
Az egyesület hétfőn tartotta meg
éves rendes taggyűlését, amely
egyben tisztújító közgyűlés is volt.
Ezen lemondott a korábbi elnökség,
majd módosítva az alapszabályt a
jelenlévők az eddigi létszám duplájában, tíz főben határozták meg
az új elnökség létszámát. A tiszteletbeli elnöki posztot továbbra is
Manninger Gábor tölti be, míg elnöknek Szántó Andrást, a Magyar
Kézilabda Szövetség alelnökét, a
Syma-csoport – amely a kézilabdasport gyémántfokozatú támogatója – tulajdonosát választották. Az
eddigi elnök, Kapos György általános elnökhelyettes lesz. Az ugyancsak bizalmat kapó Németh András
klubigazgatóként lát el menedzseri
feladatokat, egyben az első csapat
vezetőedzője is lesz. További elnökségi tagok: Kollár Tibor, Komlósi
Attila és Tömösváry Zsigmond. A
grémium további tagjait egy következő közgyűlés választja majd meg,
a négy maradék helyre egy főt a váci önkormányzat delegálhat.
Másnap a gödi Pólus Palace
Thermal Golf Club Hotelben sajtótájékoztató keretében ismertették a
klubbal kapcsolatos további terveket. Szántó András elmondta, hogy
célul tűzik ki a következő bajnokság
felsőházi rájátszásába való kerülést.
Németh András klubigazgató részletesen vázolta az elképzeléseket,
mely szerint a régió meghatározó
egyesületeként előbb a hazai élvonal, majd az európai élmezőnyhöz
való felzárkózás a cél. Dr. Bóth
János, Vác polgármestereként említette meg, hogy a klub jelentős
szerepet játszott abban, hogy Vác
a Nemzet Sportvárosa lett, továbbá ígéretet tett az eddigi támogatás

fenntartására.
A sajtótájékoztató keretében elhangzott válaszokból kiderült:
– az egyesület költségvetése több
mint kétszeresére nő: mintegy 100120 millió forinttal gazdálkodhatnak majd;
– mivel a mostani keretre a szak-

ti edzéseknek sem lesz a továbbiakban akadálya;
– augusztus 8-9-én Vácott nemzetközi négyes tornára kerül sor
(ellenfelek: Hypo NÖ, Koprivnica,
Partizanske), majd a csapat egy hétre rá a dabasi Szabella Kupán, a hónap végén pedig Mihalovcén vesz

Németh András személyében világsztár edző érkezett Vácra

mai értékelés szerint nem lehet
alapozni, csupán minden második
játékos marad Vácott. Eddig négy
kézilabdázó érkezése biztos – Baross Zsuzsa jobbszélső (Békéscsaba), Tóth Tímea (Hypo NÖ.) átlövő,
Lucia Uhrakova (Debrecen) beállós és Vaszari Virág (Fehérép FKC)
balszélső. További ﬁatal tehetségekkel még folynak a tárgyalások;
– a július 13-án kezdődő felkészülésre már befejeződnek a váci
sportcsarnok karbantartási munkálatai és a naponta ismétlődő délelőt-

részt négycsapatos tornán;
– a szakmai stáb és a munkamegosztás kialakítása folyamatban van,
mint ahogyan dolgoznak azon is,
hogy a szezon végéig minden anyagi elmaradást pótoljanak;
Lapunk kérdésére Kapos György
alelnök elmondta továbbá azt is,
hogy a volt edzővel, Kenyeres Józseffel szóbeli megállapodás született, melynek aláírására a napokban
kerül sor.
K ERESZTURI GYULA

– mondta elszántan a legeredményesebb magyar zsoké.
Bizton állíthatjuk, hogy érdemes lesz kilátogatni a május 30án induló Nemzeti Vágta színes
programjaira, a magyar városok
és falvak ünnepére, melyen az
előfutamokat vasárnap, a középfutamokat és a döntőt Pünkösd
hétfőn rendezik a Hősök terén.

VETÉSI IMRE

Dunakeszin az első Világbajnoki Repülőnap
(Folytatás a 7. oldalról)
Onnan egy 150-es CESNA-val
jövök, így is történt, tizenkét perc
alatt landolhattam itt.”
Minden bemutatott vendéget a
közönség nagy tapsa fogadott.
Kitolták a repülőket, minden
egyes világ- és olimpia bajnok repülés élményében részesülhetett.
Tombolán kisorsolták azt a
tizennégy szerencsés látogatót,
akik elmehettek repülni a világbajnokokkal. Vitorlázó, műrepülő
gépet Tóth Ferenc vezette.
Nagy sikere volt az azt követő
autógramm osztásnak.
Mindenféle repülőt ki lehet
próbálni. Három CESNA repült
folyamatosan, két AN - 2, 12
személyes, két fedeles repülőgép.
Az AN-2 10 perc 4000 forint,
CESNA-2, 25 perc 11000, helikopterrel 7 perc 6000, vitorlázó
műrepülés 25 perc 30000 ezer forintba került…. Hosszú sorokban
álltak és vártak a repülni vágyók,
akik boldogan szálltak a gépbe.
A gyerekek részére volt luﬁ fújó

verseny, körhinta, játék, repülőgép hajtogatás papírból…
Fehérváry Géza a MALÉV
üzemeltetési vezérigazgató helyettese: - Azt gondolom, hogy
nagyon sok ﬁatallal meglehet ismertetni a repülés szépségét és

ha kedvet kapnak, egyszer talán
a mi tanítványaink is lehetnek.
Minden ember számára nagyon
jó hétvégi program, legkomolyabb sportnak elemeivel lehet itt
megismerkedni. A század elején
épült vitorlázó géptől, a MALÉV
festésű sportgépekig meg lehetett
nézni, a vitorlázó repülést, csörlőzést, motoros műrepülést, kötelékrepülést, melyek egyedülálló
élményt nyújtottak.
Dunakeszin minden évben
megrendeztük a repülőnapot, és
ezt a hagyományt folytatni kívánjuk, bízom benne, hogy jövő
júniusba újra itt találkozunk. A
megjelent bajnokok közül, Tóth
kivételével, mindannyian - dunakeszi repülőtéren - a MALÉV
Repülőklubban tanultak vitorlázó
repülni.
Aki kilátogatott, biztosan jól
érezte magát, mert nagyszerű
rendezvényen vehetett részt, mely
nagy élményt adott számukra.

K ÉP ÉS SZÖVEG:
SOLYMOSI LÁSZLÓ

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

