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Siker volt
a V4 Fesztivál
Cikkünk a 2. oldalon

A holokauszt
váci áldozataira
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Folytatódik az
MSZP belharca
Cikkünk a 4. oldalon

Dunakeszi nem
zárta be
a repülőteret

NYÁRI EST a zongora bűvöletében
Nyári Károly, Nyári Aliz és Nyári Edit egyedülálló koncert show-val lepik meg a közönséget. Nyári est a zongora bűvöletében című látványos műsoruk 2013. július 28-án vasárnap este 21.00 órai kezdettel lesz látható Vácott a főtéri szabadtéri színpadon. A különleges látványvilágot a VÁCI JESZENSZKY® BALETT, Pest Megye Művészeti-díjas társulatának közreműködése teszi felejthetetlenné.

Cikkünk a 4. oldalon

Alagi tréner és
szlovák zsoké
győzött a Derbyn
Cikkünk a 8. oldalon
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XV. évfolyam 14. szám

Siker volt az első Visegrádi Négyek
Fesztivál és Színházi Találkozó

A visegrádi országok kulturális azonosságát, közös gyökereit mutatta be a Vácon rendezett első Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó. A visegrádi csoport (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) országaiból érkezett színházi társulatok előadásait vonultatta fel a fesztivál július 3. és 7. között a Váci Dunakanyar Színházban. A rendezvény fővédnökségét Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, védnökségét
Harrach Péter, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője és Fördős Attila váci polgármester vállalta.

A

rendezvény megnyitója előtt
tartott
sajtótájékoztatón
Harrach Péter országgyűlési képviselő kiemelte: a V4-nek komoly politikai jelentősége van, hiszen közel azonos méretű és fejlettségi szinten álló kis és közepes államok Európában együtt képviselik az érdekeket. E fontos politikai
szemponton túl azonban létezik egy
kulturális is: évszázadokon keresztül egymás mellett élve a négy nép
körében hasonló kultúra alakult ki
- fogalmazott.
A politikus hangsúlyozta: a fesztivál megszervezése jelentős kezdeményezés, mert így a közös politikai érdekeket képviselő visegrádi
csoport egyúttal a kulturális értékeit és hagyományait is együtt jelenítheti meg. Vác a Kultúra Magyar
Városa, ezért illő, hogy itt tartsák
ezt a rendezvényt - tette hozzá.
Fördős Attila hangoztatta, hogy
Vácon az elmúlt években jelentős
kulturális változás történt, a helyi
amatőr színjátszó kör kinőtte korábbi kereteit, önálló színtársulattá
fejlődött, és ma már e fiatal társaság erejét egy nemzetközi fesztivál
szervezése sem haladja meg.
A fesztivállal olyan együttműködés jöhet létre, amelytől a térség
megerősödhet, és jó, hogy ebben
Vác kezdeményező szerepet vállalt
– húzta alá a polgármester.
Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a fesztivál a július elsején kezdődött magyar V4-elnökség programjának része, de a tervek szerint évről évre
a városban rendezik meg, melyet
idén első alkalommal hatalmas ös�szefogás eredményeként tarthatják
meg. A néhány hónapja alakult első
váci kőszínház direktora köszöne-

zött kiemelte a kezdeményezés fontosságát és köszönetet mondott a
szervezőknek, hogy a kultúra területén ezen rendezvénnyel is mélyítik a négy ország együttműködését.
Harrach Péter a négy ország jelentős szerepéről beszélt, mellyel a közös gyökereket kidomborítva - egyszersmind a nemzeti értékeket is
előtérbe helyezve - segítik egymást
a célok elérésében. Fördős Attila
történelmi visszatekintést
követően büszkén sorolta a
színház létrehozásának jelentősebb állomásait, név
szerint említve és köszönetet mondva Vác új művelődési intézménye megalapításában legjelentősebb szerepet játszó személyeknek.

tet mondott az elképzelésüket támogató önkormányzatnak, és a támogatók sokaságának.
Mokánszky Zoltán alpolgármester azt emelte ki, hogy a Kultúra Magyar Városában a nemzetközi kultúra jeles képviselői mutatkoznak be,
akik produkciója gazdagítja Vác színes művészeti és kulturális életét.
A sajtótájékoztatót követően
Hammerstein Judit helyettes államtitkár, Harrach Péter és Fördős
Attila a színház bejáratánál ünnepélyes szalagátvágással adta át a látogatóknak a külsejében is megújult
épületet, melyen a homlokzat felújítási költségeit az önkormányzat,
míg oldalsó felületének megújulását
helyi vállalkozók finanszírozták.
A fesztivál protokolláris megnyitójának első részében Kis Gergely
Márton népzenész, a népművészet
Ifjú Mestere a négy ország (Csehország, Lengyelország, Szlovákia

és Magyarország) egy-egy jellegzetes dallamát játszotta el citerán. A
zeneművek között Smál Gábor ismertetette a jelenlévő színházak
jellemzőit és elhangzottak az ünnepi köszöntők is. Utóbbiak sorában Hammerstein Judit többek kö-

ELISMERÉSEK
a Semmelweis-napon
Az egészségügyben dolgozók tiszteletére megtartott hagyományos Semmelweis-nap váci ünnepségét
idén június utolsó pénteki napján rendezték meg.

V

ác város képviselő-testülete
2013. június 20-i ülésén a sürgősségi indítványok között
visszavonta a Vác területére érvényes parkolás szabályozásáról szóló
rendeletet. Ezzel határozatlan időre meghosszabbították azt az árvíz
idején hozott döntést, mely szerint
Vácott ingyenes a parkolás. Ugyancsak visszavonásra kerültek a parkolási övezetekre és a parkolási díjra vonatkozó határozatok, amelyek
a mélygarázs esetleges átadása után
kerültek volna bevezetésre.
A Jávorszky Ödön Kórházban
dr. Pongrácz Kálmán, az intézmény Csecsemő- és Gyermekosztályának osztályvezető főorvosa ünnepi beszédében felidézte Semmelweis Ignác életpályáját, fontos szerepét a magyar és az egyetemleges
egészségügyben.

Ezt követően Bábiné Szottfried
Gabriella országgyűlési képviselő
sorolta az utóbbi időben az egészségügy területén tett kormányzati lépéseket, majd Fördős Attila
polgármester köszönte meg a városvezetés és a váci polgárok nevében azt az áldozatos, sok lemondással járó, kiváló szakmai munkát, amellyel a nehéz gazdasági és
munkakörülmények közepette is
igyekeznek legjobb tudásuk szerint
mindent megtenni a beteg emberek
érdekében.
A polgármester ismertette az önkormányzat képviselő-testületének
döntését, amely szerint a Vác Város Egészségügyéért Díjat ebben
az esztendőben dr. Huszágh Hedvig gyermekorvos kapta meg. A kitüntetés átadása után került sor a
váci egészségügyben végzett kitar-

Végül Kis Domokos Márk, a színház vezetője a hagyományteremtő
szándékkal létrehozott színháztalálkozó kapcsán megtapasztalt ös�szefogást emelte ki és fejezte ki háláját a városvezetésnek a támogatásért.

és Bandája koncertjével vette kezdetét. A debreceni Csokonai Színház Olt Tamás Absinth című "derűs
zuhanásával" vendégszerepelt, ezt
követően Rúzsa Magdi koncertjét
élvezhette a publikum. A lengyelországi Jan Kochanowski Popular
Színház (Radom) Neil LaBute amerikai drámaíró Faragjunk férfit
című darabját hozza el Vácra július
6-án, utána Dolhai Attila és Vágó
Bernadett adott koncertet Szabó P.
Szilveszter vendégségével. A találkozó utolsó napján a Zsolnai Városi
Színház mutatta be Iva Klestilová
Lombzúgás című drámáját, majd a
fesztivál záróünnepségeként a négy
társulat művészei közös, többnyelvű előadással örvendeztették meg
a közönséget.
A Szerk.
Fotó: K esziPress

Aradi vértanúk terére
nevezték át a József Attila
teret Dunakeszin
A Dunakeszi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a város 2. számú főútvonala
mellett lévő József Attila teret Aradi vértanúk terévé nevezte át Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

A

tó és lelkiismeretes szakmai munkáért járó emléklapok átvételére,
amelyet idén hét dolgozó érdemelt
ki. Az Inczédy-család által alapított Ruzsicska Béla-díjat Inczédy
György dr. Váradi Gábor sebész,
szakorvosnak adta át.
Végül az igazgatói dicséretben, jubileumi köszöntésben, illetve előléptetésben részesített dolgozók elismerése következett.

A fesztiválnyitó gála további részében a nyíregyházi Everdance
Táncszínház nagy sikerű produkciója a modern zenei és táncelemek
mellett felidézte a résztvevő országok táncainak jellegzetességeit.
A „Visegrádi Négyek Fesztivál és
Színházi Találkozó”
Első napján a csehországi Tesini
Színház Diagnózis című mozgásszínházi előadásával, a, majd Hobo

parkban az aradi vértanúk hősiessége előtt tisztelgő emlékmű a város erdélyi testvérvárosában,
Székelykeresztúron élő szobrászművész alkotása, amelynél a két
nemzetiségi önkormányzat képviselői minden esztendőben lerótták
kegyeletüket, mert az aradi vértanú tábornokok között örmény és
német származásúak is voltak.
A helyi televíziónak adott interjúban Sólyomvári György, az örmény közösség vezetője elmondta,
hogy a 2010-ben megalakult Dunakeszi Örmény Önkormányzat
egyik célja az volt, hogy a közös
ünnepeknek és emléknapoknak a

megünneplését támogassa, melyben támogatókra találtak a Német
Nemzetiségi Önkormányzat vezetőiben.
A közös áldozatok emléke előtti tisztelgésből táplálkozott az a
gondolat, hogy a teret Aradi vértanúk terére nevezzük át, amit támogattak a város vezetői és képviselői is.
A javaslattevők és a döntéshozók együttes elhatározásából a
költő óriásról – az évtizedek óta
róla elnevezett - József Attila Művelődési Központ melletti teret nevezték el a gyártelepi Köröndnél.
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Megemlékezés a Holokauszt váci
és környéki áldozatairól
A Váci Zsidó Hitközség és Vác Város Önkormányzata közös megemlékezést tartott a Vácról és a DunaIpoly régióból elhurcolt zsidó mártírok emlékére. A résztvevők megkoszorúzták az egykori váci gettó
épületének falát, majd mártír-istentiszteletet tartottak a váci zsinagógában június 30-án.

A

69 évvel ezelőtt lezajló Holokauszt
váci áldozataira emlékezve gyűltek
össze a résztvevők a Váci Zsidó Hitközség és a város önkormányzatának szervezésében. Az esemény az egykori váci gettó falánál koszorúzással kezdődött, ahol
Harrach Péter országgyűlési képviselő,
Fördős Attila polgármester és Turai János,
a váci hitközség elnöke közösen helyezte el
az emlékezés virágait.
A megemlékező gyászszertartást követően a zsinagógában elsőként Turai János
mondott beszédet, melyben felidézte a vészkorszak szörnyűségeit.
- 69 éve annak, amikor az ember úgy elaljasult, hogy kannibállá változott. Gyilkolt,
kivetkőzve emberi mivoltából, iparszerűen mészároltak férfiakat, nőket, idős, beteg embereket, gyermekeket, terhes anyákat, csecsemőket. Mindenkit, aki zsidónak
született – emlékeztetett a Váci Zsidó Hitközség elnöke.

Az ESTV beszámolója szerint Turai János
felidézte, hogy zsidó származása miatt 360
váci iparostól és kereskedőtől vonták be
működési engedélyét, de elbocsátották Vácon a zsidó orvosokat, tanárokat, kétkezi
munkásokat is. Emlékeztetett rá, hogy akiket nem hurcoltak rögtön munkatáborokba,
azokat értékeik elkobzása után gettóba zárták, majd onnan később Auschwitzba deportálták, aminek következtében a váci és
a környékbeli zsidóság 95 százaléka elpusztult.
Fördős Attila polgármester beszédében
azt hangsúlyozta, hogy ebben az ügyben történelmi ismeretekre és empátiára van szükség.
- A mai világban ahhoz, hogy egy nyelvi,
kulturális közösség létezzen, természetes
szerepe van a nemzeti érzésnek és a nemzeti gondolatnak. Ennek a nemzeti képviseletnek és érzületnek van határértéke. És
a határértéke az, ahol a nemzethez tartozó
vallási, kulturális, etnikai kisebbségek nem
lesznek feszültek, nem lesznek idegesek és
főleg nem keletkezik bennük félelem – jelentette ki a polgármester, aki külön aláhúzta,
hogy Vácon nincs helye a félelemnek, csak a
béketeremtésnek. – Ehhez azonban először
az egyénnek önmagában kell békét teremteni – tette hozzá.
Harrach Péter országgyűlési képviselő
kiemelte, hogy egy másik vallási közösség
tagjaként és politikusként is az emberi méltóságot és az összetartozást tartja elsődlegesnek.

- Az a szerves egység, ami a történelem során itt élt zsidóságot a társadalom egészéhez kapcsolta, az, ami megint csak emlékként és a jelen valóságban is összeköti azokat, akik a társadalomban megélni kívánják
a közösséget. Tehát egy közösség, a nemzet
egészének közössége is összekapcsol min-

ket, azé a nemzeté, aminek a jövője azon
múlik, hogyan tudunk együtt dolgozni érte
- fogalmazott Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője.
A megemlékezés folytatásaként Darvas
Iván rabbi és Biczó Tamás kántor tartották
meg a vallási szertartást.
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Bóth János megint győzött:
Jakab Zoltánt kizárták a megyei
közgyűlés MSZP-frakciójából is

Néhány napja kizárták a Magyar Szocialista Párt megyei közgyűlésben lévő frakciójából Jakab Zoltánt, aki
városi képviselőként korábban is erre a sorsra jutott. A saját bevallása szerint továbbra is a baloldali értékrend alapján politizáló kórházi orvos már tavaly bejelentette, hogy több váci „ősemeszpéssel” együtt átmenetileg szünetelteti párttagságát, s egyelőre függetlenként dolgozik tovább a városi és a megyei önkormányzatban is. Ezzel a döntéssel tovább apadt a Bóth János helyi pártelnököt, korábbi országgyűlési képviselőt
és polgármestert támogató csapat, s ez a közelgő választások előtt nem jó jel a baloldallal szimpatizálók
számára. Ma úgy tűnik, a szakítás végleges, a harc pedig minden szinten tovább folytatódik.

J

akab Zoltán szerint hosszú, de jól
nyomon követhető folyamat vezetett el a mostani helyzetig.
- Messzire mutató, véleményem szerint a szocialisták érdeke ellen ható korábbi rossz politikai döntések alapozták meg a szakításunkat - mondta lapunknak a frakcióból kizárt politikus.
- Ilyen volt például a mélygarázs ügye,
amelyet az akkori elnökség határozata ellenében a frakción keresztülnyomott a pártelnök, s amikor Kármán Ferenc nem lett jelölt 2006 őszén, a belső
harcok erősödtek. 2009-ben a hatalmi
többséget is elvesztette a párt Vácon,
2010-ben pedig az országgyűlési választásokon, amikor én voltam a körzetben
az MSZP jelöltje, jól érezhető volt a vis�szafogott támogatás, amelynek egyenes
folytatása lett az önkormányzati választási lista sorrendje körüli vita. Ezek miatt sokan kiléptek, például a Demokratikus Koalícióba vándoroltak. Hogy
meglegyen Bóth János többsége a pártszervezetben, csörögiekkel duzzasztotta fel a létszámot. A következő esemény
a listán az én kizáratásom volt 2012 novemberében. Összességben azt mondhatom, hogy nem tudtuk a megfelelő
szocialista stílust konszenzussal kialakítani, a dirigens szerepet pedig nem viseltem el.
- Mi volt az az utolsó csepp a pohárban,
amikor úgy döntött, hogy felfüggeszti az
MSZP-ben a tagságát?
- Velem együtt 15-en, korábbi jelentős, meghatározó szerepű párttagokkal - szinte a teljes középvárosi alapszervezet - a kizáratásom miatt döntöttünk úgy, hogy elég volt. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. A kizárást ugyan
megfellebbeztem, igazat is adtak nekem
azzal, hogy a megelőző állapotot állítsam helyre. De kérdem én: hogyan lehet
együtt dolgozni, politikai lépéseket tenni ellenzéki szerepben, ha az egyik szocialista kizáratja a másikat saját pártjából?
- Van-e visszaút az MSZP-be az ön számára?

- Tagságunk szüneteltetésének indoka, és határideje Bóth János pártelnöksége. Amíg ő az elnök, addig így marad
minden. Úgy gondolom, az elmúlt tíz évben eleget tettem a párt és a szocialista érdekek képviseletében azért, hogy
meghatározó szereplője legyek egy arculatváltásnak, egy korszakváltásnak.
Bóth Jánosnak természetesen teljesen más a véleménye. A szerkesztőségünkhöz írásban eljuttatott állásfoglalását kérésére szó szerint közöljük.

Dr. Bóth János, mögötte dr. Jakab Zoltán

„Ami történt, az egy politikai prostituálódási folyamat egyik végpontja. Hogy
is kezdődött? A szélsőjobbbos váci polgármester jelölte (!) pénzügyi bizottsági
tagságra, melyet Jakab úr a váci MSZP
elnökség döntésével szemben elfogadott. Ezért megrovás pártbüntetést kapott. Ezt követően felfüggesztette párttagságát és kilépett a váci MSZP frakcióból. Azóta is tolja Fördős Attila szekerét, meg kell nézni, hogy szavaz, s közben baloldalinak mondja magát.
Dr. Jakab a megyei közgyűlés MSZP

frakciójának is tagja volt, de mint
MSZP tag került erre a listára. Miután
felfüggesztette MSZP tagságát és a felfüggesztés indoka a megyénél is fennáll, az MSZP megyei elnöksége javasolta
a frakciónak a tagságról való döntéshozatalt és a megyei mandátum visszaadását. A megyei frakció egyhangú döntéssel kizárta soraiból dr. Jakab Zoltánt.
Jellemző jakabi reagálás volt, hogy
nem adja vissza mandátumát és sajnálatát fejezte ki, hogy más nem tart igényt
szavazataira (nem úgy, mint Vácon)!
Ugyanis a megyei közgyűlés fideszes elnöke nem volt vevő a frakciódöntés vitatottá tételére sem. Bár erre kérte. Ide
is lehet süllyedni, s lesz még lejjebb is” írta Bóth János.
A megyei közgyűlés legutóbbi ülésén
nem csak Jakab Zoltánt, hanem Keller
Lászlót is kizárták a frakcióból. Bóth
Jánosnak korábban vele is kemény vitája volt.
Jakab Zoltán az MTI-nek jelezte, hogy
a frakciószabály szerint nincs igazán
jogorvoslati lehetőségük, ennek ellenére kötelességüknek érezték, hogy a
megyei közgyűlés hiteles tájékoztatást
kapjon. „Tisztában vagyok azzal, hogy
a kormánypárti többségnek nincs szüksége a szavazatunkra, és elfogadom,
hogy a közgyűlés elnöke nem kíván foglalkozni az MSZP belső ügyeivel”. Jakab
Zoltán hozzátette: nem mond le mandátumáról, és továbbra is a baloldali értékrend szerint végzi képviselői munkáját a közgyűlésben.
Tavaly júniusban az MSZP Pest megyei etikai bizottsága egyszer már kizárta a pártból Keller László volt közpénzügyi államtitkárt is, de ezt a határozatot szeptemberben eljárási hibák miatt megsemmisítette az MSZP országos
etikai és egyeztető bizottsága. Mint arról korábban a Váci Napló is beszámolt,
Keller László kizárásához az vezetett,
hogy több nyilvános fórumon kritizálta Bóth Jánost, aki akkoriban az MSZP
megyei elnöki tisztségéért indult.
Furucz A nita
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DUNAKESZI:
Az Önkormányzat nem
zárta be a repülőteret

A híresztelésekkel ellentétben az önkormányzat nem zárta
be a Dunakeszi Repülőteret. Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban úgy döntött, hogy
amennyiben a repülőtéren tovább folytatódnak a szabálytalan repülések, Dióssi Csaba polgármester nem hosszabbíthatja meg a repülőtér üzembentartási engedélyét.

A

repülőtér üzembentartói
szerződése
2013. május 30. napján lejárt. Eddig az időszakig az üzembentartó feljelentései ellenére folyamatos engedély nélküli repülések folynak, csak áprilisban
192 engedély nélküli felszállás történt.
A kialakult helyzet ellenére a képviselő-testület
május végi ülésén úgy döntött, hogy a szerződés június 30-ig kerüljön meghos�szabbításra, azzal a feltétellel, hogy havonta legyen

A

felülvizsgálva, történt-e illegális repülés és amennyiben nem történik szabálytalanság, a szerződés havonta meghosszabbítható.
A feltételek mindenki számára ismertek voltak, azonban ez alatt az egy hónap
alatt újabb szabálytalan repülések történetek, így polgármester a képviselő-testület határozatának értelmében nem hosszabbíthatta meg a szerződést, és nem
teheti ezt mindaddig, amíg
folytatódnak az engedély
nélküli repülések.

Harmadik roham
a szúnyogok ellen

bevont külsős szakértő
és az ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi Hivatal javaslata alapján a héten újabb
szúnyoggyérítést hajtanak
végre az árvízzel érintett területeken.
A lakosság életminőségének javítása érdekében a
Duna teljes szakaszán, valamint az ártérben végzett katasztrófavédelmi célú szúnyoggyérítés teljes máso-

dik üteme után kiegészítő
kezelés vette kezdetét július nyolcadikán. A csütörtökig tartó harmadik ütemben
földi-kémiai gyérítés negyvenhatezer, légi-kémiai irtás pedig ötvenezer hektáron zajlik.
A Dunakanyarban a levegőből hétfőtől szerdáig irtottak, szerdán és csütörtökön pedig a földi gyérítést
hajtják végre.

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

Dunakanyar Régió

2013. július 11.

Épül a Burgundia
árvízi védműve
Szerdán délben a váci Burgundia városrészben kialakítandó árvízi védmű
legmagasabb töltésén tartott sajtótájékoztatót a munkákról Fördős Attila
polgármester és Vig Gyula, Alsóváros árvízvédelmi szakaszfelelőse.

B

evezetőjében a városvezető ismételten köszönetet mondott mindazoknak, akik segítségével Vác nagyobb
probléma nélkül túljutott a rekordokat döntő idei árvízhelyzeten. A védekezés tapasztalatait levonva a város irányítói a szakemberek javaslatára úgy döntöttek, hogy Alsóváros legveszélyeztetettebb területeit (Burgun-

dia, Gombás-patak melletti szakasz, Diadal
tér) védendő a felhasznált homokzsákokat
hasznosítva gátat építenek, illetve a meglévő védműveket megerősítik, magasítják. Ez
a védelem kiegészíti majd a kialakítandó mobilgát-rendszert. Mint ismeretes, utóbbira a
város közel másfél milliárdos pályázati forrást nyert el, amelyből 1800 méteres szakaszon lesz képes megvédeni értékeit. A leendő mobilgát déli végpontjától - a „szánkózótól” - a Gombás-patakig húzódva, majd annak medrét kísérve, a Kőszentes hídon túl
még a Zöldfa utcai veszélyeztetett sorházat is
védve kerül kialakításra az a mintegy másfél
kilométeres védrendszer, amely az idei árvízi magasságnál fél méterrel nagyobb áradás
esetén is biztonságos védelmet nyújt.
Ennek kiépítésére használták fel azt a több
százezer homokzsákot, amelyet kiszárítás
után a szakemberek egészségre ártalmatlannak nyilvánítottak.
A polgármester elmondta: közel háromméteres mélységű gödörbe kerülnek be a hasz-

nált homokzsákok és ügyeltek arra is, hogy a
töltés szélessége lehetővé tegye azon kisebb
munkagépek mozgását is. A gátat füvesítik és
az alkalmas lesz gyalogos közlekedésre is.
Fördős Attila kihangsúlyozta a védmű kiépítésének jelentőségét, mivel ennek segítségével egy következő áradást sokkal olcsóbban, kisebb emberi erővel és biztonságosabban lehet kivédeni. Ráadásul a zsákok megsemmisítésére így nem kellett több millió forintot felhasználni, segítségükkel most volt
a legalkalmasabb lehetőség a terület biztonságának növelésére. Ennek elkészülte, illetve a mobilgát projekt megvalósulásának következményeként a város katasztrófaterve is
módosulni fog. A váci árvízi védekezés helyreállítási munkafázisához tartozik az építkezés. Ennek várhatóan közel kétszázmilliós
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Dunakeszi a bolgár Ravdával
bővíti testvérvárosi kapcsolatát
Dunakeszi Város Önkormányzata régóta támogatja, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok anyaországukkal szoros kapcsolatot alakítsanak ki, hagyományaikat közösen ápolják és őrizzék. A Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat régebbi célja egy bolgár településsel való testvérvárosi kapcsolat kialakítása. Kirov Gábor, a nemzetiségi önkormányzat elnökének vezetésével már 2008-ban megkezdődött az együttműködés kialakítása a Neszebar melletti tengerparti Ravda településsel.

2

009-ben a két település Kulturális, Sport
és Turisztikai Együttműködési Megállapodást kötött, illetve kinyilvánították
azon jövőbeni szándékukat, hogy kapcsolatukat tovább mélyítik.
Az eltelt évek során a két város gyümölcsöző kapcsolatot épített ki, rendszeressé váltak a kölcsönös látogatások, közös
rendezvények. Ravda vezetői és a település
küldöttsége rendszeresen részt vesznek a
DunakesziFeszt programjain.
A labdarúgó csapatok állandó szereplői
közös tornáknak, összebarátkoztak a nyugdíjas klubok, a bolgár nemzetiségi önkormányzat pedig a város lakosságának lehetőséget biztosítva több utazást szervezett
Ravdába.
Az egyre szorosabbá váló kapcsolat elismeréseként, az együttműködés kiszélesí-

összköltségét az állam fedezi, így ez nem terheli a városi büdzsét.
Vig Gyula, a védmű építésének tervezője a
kiépített rendszert teljesen stabilnak mondta
és kiemelte azt, hogy egészségre sem jelent
veszélyt – adta hírül a város hivatalos honlapja. A szakasz árvízi felelőse a Diadal térrel kapcsolatos védekezésről elmondta, hogy
onnan a különböző, akadályokat jelentő csöveket eltávolították, amelyeken gyakran átszivárgott a víz. Mivel minden gát átengedi
a vizet valamilyen szinten, a védekezés irányítóján múlik, hogy azt milyen mértékben
gyűjti össze és emeli vissza a patakmederbe.
Két védekezési ponton vízáteresztő réteggel,
úgynevezett maggal gátolják meg a talajban
a víz áramlását. Vig Gyula szavai szerint a lakótelep déli részeinek teljesebb védelmét az
jelentené, ha az ottani elavult csatornarendszer kicserélésre kerülne, mivel a csapadékvíz elégtelen elvezetése továbbra is problémákat okozhat.
Fotó: K esziPress

tése – gazdasági, kulturális, sport, turisztikai, stb. – érdekében Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy döntött,
hogy e hónak végén testvérvárosi szerződést
köt Ravda Önkormányzatával.
A szerk.

2013. július1. és augusztus 31.

Madarász -Tábor
a Börzsönyben, Királyréten!
Szeretettel várjuk 10-14 év közötti, természetkedvelő fiatalok jelentkezését börzsönyi
természetvédelmi táborainkba!

Programok: madárgyűrűzés, botanika, erdészet,
geológia, hidro-ökológia, rovarászat, hegyi túra és sok játék.
Első turnus (BOTT): július 15-27- ig
Második turnus (BTT): augusztus 3-15-ig
Részvételi díj: 34 000.- Ft. (12 nap)
Jelentkezés: http://borzsony.org/tabori/tabor_jelentkezes.php
Információ: borzsony@mme.hu
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Börzsönyi Helyi Csoport

Bevezetett
közéleti újság
számlaképes

HIRDETÉSSZERVEZŐKET
keres.

Tel.:

+36 30 342 80 32

Apróhirdetés

• Tapasztalt önállóan dolgozó autószerelő vagy
autóvilamossági
szerelő szakembert keresünk
Dunakeszin lévő
autószervizbe.
Érdeklődni lehet a
06 30 9 342 076os telefonon.

TÜZIFA

MEGRENDELHETŐ
2000-2400 Ft/q ÁRON

HASÍTVA - HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!
(TÖLGY, CSER, GYERTYÁN, BÜKK)

ÉRD: 06-30-386-9436
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„Erdélyország az én hazám” A gyülekezet bizalmából…
Hetedik alkalommal fesztiváloztak Verőcén

Működésében jelentős fordulóponthoz érkezett a dunakeszi evangélikus gyülekezet.
A 2010 augusztusa óta helyettes lelkészként szolgálatot teljesítő Chikán Katalint június
2-án a gyülekezet titkos szavazással egyhangúlag megválasztotta parókus lelkésszé.
Június 30-án pedig ünnepélyes istentisztelet keretében Mekis Ádám, az Észak-Pest
megyei Evangélikus Egyházmegye esperese beiktatta őt hivatalába.

Hétvégén került megrendezésre az „Erdélyország az én hazám” elnevezésű világtalálkozó Verőcén. A háromnapos fesztiválnak immár hetedik alkalommal adott otthont a
Csattogó-völgy, ahol az Erdélyből elszármazottak és Erdély sorsáért elkötelezettek találkozhattak egymással. A rendezvény a Budapesti Székely Kör és Közhasznú Alapítványa szervezésében valósult meg – számolt be az eseményről az ESTV Híradója.
"Sokan mondják, hogy a lel-

I

dén is rengeteg programmal
készültek a szervezők a fesztiválozni vágyók számára a három nap során. Számos előadással és versennyel várták az érdeklődőket, akik biciklitúrán és labdarúgó kupán is részt vehettek.
A nagyszínpadon többek között
Dancs Annamari, Tamás Gábor, a Hungarica zenekar, a Váci
Ifjúsági Fúvós Zenekar, Kaláka
Néptáncegyüttes, és az Ismerős
Arcok együttes lépett fel a három
nap alatt. De nem maradtak program nélkül a művészet kedvelői
sem, hiszen a Kós Károly előadóteremben Szász Endre festőművész „Magyar Uralkodók” című
kiállítását tekinthették meg. A
legkisebbek örömére játszóház,
sportversenyek, kézműves foglalkozások, és arcfestés is várta
őket a fesztivál teljes ideje alatt.

nyari települések önkormányzatai, művészeti csoportjai, iskolái
rendszeresen találkoznak, közös
programokon vesznek részt.
A közeli napokban Dunakeszi két általános iskolájából és a
gimnázium tanulóiból álló néptánccsoportok nagy sikerrel szerepeltek a székelykeresztúri Sóskúti Fesztiválon. A diákok a kulturális programok mellett megismerhették Erdély történelmi
helyszíneit, gyönyörű tájait, építészeti örökségeit. A küldöttséget vezető Kárpáti Zoltán, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese, az önkormányzat külkapcsolatokért felelős tanácsnoka a diákok számára egy életre

Élő kapcsolat,
tartalmas
együttműködés
„Erdélyországgal”, az erdélyi
településekkel a Dunakanyar városai közül Vác Székelyudvarhely,
míg Dunakeszi Székelykeresztúr
Város Önkormányzatával ápol
tartalmas testvérvárosi kapcsolatot. Az erdélyi és a dunaka-

Torockói kirándulás

szóló élményekben gazdag programot szervezett, melynek keretében Székelyudvarhelyen megismerhették a város szépségeit, elsőként tekinthették meg a székely
legendákat bemutató 3D-s filmet,
részt vettek a székelykereszturi
trianoni megemlékezésen, felkeresték a Gyárfás-kúriát, ahol
utolsó éjszakáját töltötte Petőfi
Sándor, ellátogattak Torockóra,
abba a faluba, melyet – egyedülálló szépségének köszönhetően
sokak szerint – tenyerén hordoz
a Jóisten, átsétáltak a Békás-szoroson, Faskaslakán főt hajtottak
Tamási Áron sírjánál…
V. I.
Fotó: K esziPress

készi hivatás milyen szép
és nemes feladat. Fiatal lelkészként még inkább igaz ez.
Nagy a felelősség a gyülekezet iránt, egyedül vagyok vezetőként, a döntéseimben az
érdekeiket kell szem előtt
tartanom. Azért vannak segítőim, elmegyünk a betegekhez, szegényekhez, elesettekhez, lelki vigaszt nyújtani, de mindig ott a kérdés,
vajon tudja-e az ember őket
lelkileg pásztorolni, és a gyülekezethez vezetni…
Az én utam idáig kissé
rendhagyó volt. Régebben,
ha valaki végzett a teológián, segédlelkészként kezdte
a szolgálatot, később lett beosztott lelkész. Én a felszentelésem után, 2010 augusztus 1-jén egyből beosztott
lelkész lettem Dunakeszin.
A principálisom Mekis Ádám
lett, aki esperesként Acsán
szolgál. Gyakorlatilag kezdettől mindent ugyanúgy végeztem, mint egy parókus
lelkész. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a gyülekezet eddigi tevékenységem
alapján bizalmat szavazott
nekem…
A balassagyarmati Balassi

Bálint Gimnáziumban érettségiztem s utána rögtön felvettek az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológuslelkész szakára. Éreztem az
isteni elhívást, ez határozta
meg döntésemet.

A hat éves képzés nálam
egy évvel tovább tartott,
mert 2006-ban lehetőségem
adódott egyéves amerikai
ösztöndíjra, ezt az időt egy
kisvárosban töltöttem szolgálattal. Az utolsó évben egy
Nógrád megyei gyülekezetbe,
Szabó András esperes mellé
kerültem, majd a diploma át-

vétele után Dr. Szabiny Tamás az északi egyházmegye
püspöke szentelt fel…
Dunakeszi mellett Alsóés Felsőgödön, valamint
Sződligeten is működik
templomunk, így egy-egy
hétvégén három-négy istentiszteletet is tartok. Jó a kapcsolatom a gyülekezetekkel,
és mindez sok elfoglaltságot
jelent. Ősszel kezdődik az iskolákban a hittanoktatás,
Dunakeszin négy iskolában
találkozom majd az érdeklődő tanulókkal.
Ha időm marad kikapcsolódni, szívesen látogatom
Dunakeszi egyre gazdagodó kulturális programjait.
S ha feltöltődésre van szükségem, beülök bármelyik
más felekezet istentiszteletére és hallgatom a lelkészt. S
közben arra gondolok, hogy
azért dolgozom, hogy a gyülekezet tagjai azt érezzék, jó
együtt lenni. Mert nekem itt
ez a feladatom…"
Elmondta:
Chikán K atalin
parókus lelkész

Lejegyezte:
K atona M. István
A szerző felvétele
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A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. váci
telephelye fennállásának kilencedik családi napját szervezte meg 2013. június 22-én.

É

vek óta ezen a napon
lehetőség van „apaanya
munkahelyének” megtekintésére gyárlátogatás keretében. Ebben
az évben különösen az áprilisban átadott új üzemcsarnokot szerették volna többen
megnézni a dolgozók családtagjai közül.
Az egész napos rendezvény
programjai a verőcei Csattogó-völgybe kerültek –immár
másodízben- megrendezésre. Ennek oka, hogy a gyönyörű környezet, a Duna közelsége, az erdő, a mező, a tó

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
• Nadrág, szoknya,
ruha felvarrás
• Eredeti aljas, koptatós
nadrág felvarrása
• Cipzár csere
• Átalakítás
• Kiengedés, szűkítés
• Stoppolás
• Függönyök, sötétítők,
ágyneműk szabása,
varrása.

kiváló kikapcsolódási és kirándulási lehetőséget nyújt a
családoknak. Nem különben
ideális helyszínt biztosított a
horgászatra is. A horgászversenyen résztvevő 17 horgász
összesen 46 kg halat fogott, a
kialakított 9 főzőhelyen csapatonként 5 fő, családtagokkal kb. 80 fő készült a megmérettetésre, a focipályán 5
csapat mérte össze tudását a
nagy meleg ellenére.
A gyerekeket játékos, kreatív feladatok, arcfestés,
„cuki tűzoltó autó”, póni, íjászat, kutyás bemutató, báb-

színház, lovaglás, ugráló vár
és vízi dodzsem szórakoztatta, de a felnőttek is kedvükre
válogathattak a színpadi bemutatókból, versenyekből,
valamint az egészségügyi sátorban több féle szűrést is
igénybe vehettek. A program
zárásaként Nótár Mary szórakoztatta a résztvevőket.
Kétségtelen, hogy a nagy
melegben a legnagyobb sikert a vízi dodzsem és Nótár
Mary aratta.
A Vácon a mintegy 600 főt
foglalkoztató ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.

vezetősége ezzel a rendezvénnyel is szerette volna
megköszönni dolgozói egész
éves munkáját és elkötelezettségét.
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2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

Várom Önöket
Vácon
a Kristóf udvarban!

Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.

(Hungária ház

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com

a zöldséges piacnál.)

Tel.: 06-27-304-679

Vácon:
a Front grafika stúdióban

Nyitva:

Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.

Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap,
Csütörtök, péntek:
09.00 – 17.00
Szombat: 09.00 – 12.00
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

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!
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A megyei első osztályban szerepelnek a váci focisták
Ilyen már volt! Nem lenne
csoda, ha a váci focidrukkereknek deja vu érzésük támadna: ezt már mintha egyszer átélték volna…

É

s valóban: nem is régen,
a 2000/2001-es pontvadászatban a negyedosztályban
szerepeltek a váci labdarúgók. Az annyival jobban mutatott, mint a mostani helyzet, hogy NB III (Nemzeti
Bajnokság) volt az osztály elnevezése. Most pedig marad
a megyei sorozat. Igaz, legalább annak az első vonala.
Mert az itteni indulás sem
volt egyszerű!
Emlékezetes, hogy az ez-

redfordulóhoz hasonló tulajdonlási és anyagi gondok
(ha sarkosabban fogalmaznánk, akkor balhék) nyomán
a 2013 tavaszát még a másodosztályban elkezdő – illetve: el nem kezdő (…) – Dunakanyar-Vác csapatát hos�szas döntési huzavona után
kizárták a pontvadászatból.
A szabályok értelmében ez a
csapat két osztállyal alacsonyabb szinten, a Pest megyei
bajnokság élvonalában állhat csak rajthoz a 2013/2014es sorozatban.
Az utánpótlást versenyeztető Vác Városi Labdarúgó
SE vezérkara azonban a tavaszi hónapokban a város-

vezetés és egy angol úriember (John Marshall) támogatásával egy felsőbb osztályú indulási jog megszerzésén fáradozott. Ám ezek
a tervek sorra füstté váltak!
A nagy reményekkel kísért
Nógrád megyei bajnok Berkenye (ahová a kizárás után
több váci játékos és a szakmai vezetés is átigazolt) kettős vereséggel bukta el az NB
III-as osztályozót. A sem élvonalbeli, sem másodosztályú licencet nem kapó egriek a harmadik vonalban
indulnak ugyan, de onnan
John Marshall szinte elmenekült. A Pest megyei sorozatot megnyerő Veresegyház

91. Magyar Derby
Győzött a Ribárszki-Línek páros
A Németországban született hároméves szürke mén Mayday magabiztosan hat hosszal nyerte a
91. Magyar Derby-t a telt házas Kincsem Parkban. Overdose korábbi trénere, az alagi Ribárszki
Sándor immár a hatodik, a szlovák zsoké, Jarovlav Línek harmadik Derby győzelmét aratta az
óriási érdeklődéssel kísért július 7-i versenyen.

R

emek felvezető műsorok, nagyszerű futamok
szórakoztatták az év legnagyobb galoppversenyére kíváncsi közel tízezer lelkes
nézőt a Kincsem Parkban.
Az első futam délután két
órakor startolt és utána egymást követték az izgalmas
versenyek, melyek szüneteiben látványos bemutatókkal – köztük a gödi Gusztos
Gábor és csapatának frízlovas versenyével – szórakoztatták a nézőket.
A nap attrakciójára kora
este került sor. A 14 millió forint összdíjazású 91. Magyar
Derby 2400 méteres futamában 16 induló állt starthoz a
három éves mének és kancák versenyében. Óriási üdvrivalgással köszöntötte a lelkes publikum a verseny előtti parádéban felvonuló főszereplőket, a 16 zsokét és „táncos léptű” versenylovakat.
Igazi nemzetközi versenynek ígérkezett a 91. Magyar
Derby, melyen tíz külföldi
zsoké szállt nyeregbe, akik
között volt szlovák, lengyel,
olasz, bolgár és hat magyar.
Pattanásig feszült a han-

Línek már a cél előtt
ünnepeltette győzelmét
a közönséggel

gulat, amikor a neves kommentátor, Pécsi István hangja betöltötte a Kincsem Parkot: „Start! Elindult a 91. Magyar Derby…” S mindenki izgatottan figyelte, melyik ló
hozza el tulajdonosa, trénere és a minden idegszálával
a versenyre koncentráló zsoké számára a győztesnek kijáró múlhatatlan dicsőséget.
Ez a hőn áhított siker ezúttal
immár hatodik alkalommal
az alagi tréner, Ribárszki
Sándor, és Mayday nyergében lovagló, Jaroslav Línek
számára jött el. A neves szlovák zsoké a magyar trénerrel
a harmadik magyar Derby-t

nyertek közösen. A győztes
ló tulajdonosa, Czike Zoltán
először mondhatja el magáról büszkén, hogy Derby-t
nyert.
Második helyen ugyancsak
Ribárszki Sándor idomítottja, Alcobaca ért célba Kerekes Károllyal, harmadikként
Akaba a bolgár Stanislav
Georgiev-vel a nyergében.
A versenynapot a Sport Televízió jóvoltából tízezrek
követhették figyelemmel a
képernyők előtt, a Totalizatőr forgalma meghaladta a
24 millió forintot.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

feljutott az NB III-ba, és él is
saját indulási jogával. Tárgyalások zajlottak az NB I-es
újpesti klub tartalékcsapatának harmadosztályú váci
jogátvételéről, ám az egyesület belga főnöke kétszázmillió forintot (!) szeretett volna
ezért bezsebelni.
Az NB III-as álmok hamar
köddé váltak. Maradt a megyei pontvadászat. Igen ám,
de Berkenye mégis csak a
szomszédos megyében fekszik, az a jog egy Pest megyei város csapatának kissé
furcsa lenne. A váciak új indulóként azonban csak a megyei pontvadászat 3. vonalában rajtolhatnának, a megye

I-es jog ugyanis továbbra is a
Héger József által tulajdonolt
Dunakanyar-Vác Labdarúgó
Kft-nél van! Újabb tárgyalásokat követően ez kétmillió
forintért „költözhetett” volna
át. Ám még mindig akadályt
képezett a gazdasági társaság „nullás” igazolásainak
beszerzése, amelyre újabb
bankókötegeket kellett volna
megmozgatni…
Hogy akkor miként nevezhettek végül be az elmúlt pénteken a megyei élvonalba a váciak? A megoldás Dunakesziről érkezett. Az immár élvonalbeli
futsalcsapattal büszkélkedő
Dunakeszi Kinizsi ugyanis

nem kívánta a megye I-ben
elindítani nagypályás gárdáját. Az itteni jogot vette
át végül másfél millió forintért John Marshall cége, az
Aspire Group and Associates
Kft és – mint a szurkolók által felidézett 2000/2001-es
sorozatban – rajtolhat augusztus közepén a Vác FC a
negyedosztályban.
Ahonnan azért az ezredfordulót követő évek során
egészen az NB I-ig menetelt
az akkori váci gárda. Legyen
ismét így, és legyen pár esztendő elteltével újabb deja
vu érzésünk!
K ereszturi Gyula

Strandolni jó…

Talán már nem is emlékezünk arra, hogy május első napján igazi kánikula volt, ami
azt eredményezte, hogy megteltek vidám fürdőzőkkel a strandok. Utána azonban
visszatértek a hűvös, reggelente kifejezetten hideg, időnként késő őszre emlékeztető napok, hetek. Már nagyon vártuk az igazi nyarat, ami végre megérkezett. És eljött a fürdőzés ideje.

A

mikor felkerestem a
váci strandot – hivatalos nevén a Váci Sport Kft.
által üzemeltetett Vác városi uszodát és strandfürdőt
– a bejáratnál diákok hos�szú sora kígyózott. Hétköznap délelőtt volt, s mégis a
nagymedencében és a gyermekpancsolóban egyaránt
népes vendégsereg lubickolt, játszott, élvezték a kellemes vizet s a jó időt.
A látottak alapján nem
csodálkoztam Zámbó Edina ügyvezető igazgató elégedettségén, aki azt is elmondta, hogy a városban
élők mellett nagyon sokan
érkeznek Budapestről s annak környékéről, ami azért
is érdekes, mert a fővárosban számos strand és fürdő működik. Az internetes
kommentekben sokan megfogalmazzák, hogy azért is
kedvelik a nem meleg termálvizű kultúrált, tiszta, jó
hangulatú strandot, mert
például zavartalanul úszhatnak a sportág kedvelői
a 33 méteres medencében,
a kisgyermekek biztonságosan játszhatnak a pancsolóban s a tágas nagymedence
fiatalok, felnőttek számára
egyaránt üdítő felfrissülést
kínál.
Azt is megtudtuk, hogy
nyáron otthont ad az intézmény a városi sportegyesületeknek, melynek tagjai itt tartják úszóedzéseiket. Emellett a városi önkormányzat által szervezett
nyári táborok lakói számára
ingyenes a belépés. Heti váltásokban érkeznek a gyerekek, s ez a sorozat augusztus végéig tart.
Saját szervezésben népszerű nyári úszótábort is
rendeznek. Ennek keretében
múzeumlátogatásra is viszik a gyerekeket, s miután
jó kapcsolatban vannak a
városi mentőszolgálattal és
a tűzoltósággal, a két szervezet vagy a strandon, vagy
saját telephelyén bemutatót
tart a diákoknak. Mindeze-

ken túl az érdeklődők számára nyári intenzív úszásoktatást is szerveznek.
Végül, de nem utolsósorban a Dunára, valamint a
szemközti hegyekre néző
panorámával,
barátságos
áraikkal, a váci lakosok szá-

mára kedvező áru napijegyekkel is vonzóvá teszik a
strandot, melynek lehetőségeit a kikapcsolódásra, pihenésre vágyók maximálisan kihasználnak.
K atona M. István
A Szerző felvétele
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