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Díjátadás közben 
a műugrók elnöke

A FINA világbaj-
nokság nemcsak 
minden idők leg-
nagyobb hazai 
sporteseménye, 

de különleges rangot ad neki 
az is, hogy Magyarország ere-
detileg a 2021-es rendezési jo-
got nyerte el, majd beugróként, 
rekordidő alatt szervezte meg 
a világversenyt – mondta la-
punknak Tuzson Bence, a Ma-
gyar Műugró Szakszövetség el-
nöke. A Miniszterelnöki Kabi-
netiroda kormányzati kommu-
nikációért felelős államtitkára 
hangsúlyozta, hogy a világbaj-
nokságok történetében ilyen 
vállalás még soha nem történt, 
ezért már csak azzal is, hogy 
meg tudtuk valósítani, kivív-
tuk a világ elismerését.

Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy a szakági szö-
vetség elnökeként személye-
sen adhattam át az elisme-
réseket, ajándékokat a Duna 
Arénában a világ legjobb ver-
senyzőinek, vagyis azoknak a 
sportolóknak, akik hazánk-

ban, fővárosunkban állhat-
tak a dobogó legmagasabb fo-
kára – mondta az államtitkár. 
A műugrók számára különö-
sen fontos, hogy hazai közön-
ség előtt szervezünk egy ilyen 
rangos világversenyt, ugyan-
is ez hozzájárul a sportág inf-
rastrukturális igényeinek fej-
lesztéséhez. A szakági szövet-
ség elnöke emlékeztetett, hogy 
korábban a műugrók igencsak 
mostoha körülmények között 
készülhettek fel a versenyek-
re, télen például nem is volt 
hol edzeniük, a válogatott ke-
ret tagjainak Bécsbe kellett 
utazniuk, hogy megfelelően 
tréningezhessenek. Ez nem-
csak a költségeket növelte, ha-
nem a fiatal tehetségek lemor-
zsolódásához is vezetett, hi-
szen akik ősszel a körülmé-
nyek miatt felhagytak az edzé-
sekkel, csak jelentősen kisebb 
számban tértek vissza tavasz-
szal. Tehát tehetséges fiatalok 
vesztek el a sportág számára 
– fogalmazott Tuzson Bence, 
aki örömmel nyugtázta, hogy 

végre megépültek azok a léte-
sítmények, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a műugrók világ-
színvonalú körülmények kö-
zött készüljenek a versenyek-
re. Bízunk abban, hogy ez az 
eredményeikben is megmu-
tatkozik majd – tette hozzá. 
Műugróink nagyon élvezik a 
rendelkezésükre álló óriási te-
ret a Duna Arénában, ez ki-
derült már a felkészülési idő-
szakban is, hiszen a létesít-
mény átadása után itt készül-
tek a világbajnokságra. Olyan 
komplexumot kaptak, ahol 
mindent lehet gyakorolni – 
fogalmazott Tuzson Bence. 
Mint mondta, több sportoló 
is örömmel számolt be arról, 
hogy a helyszíni edzések nagy 
segítséget jelentettek a felké-
szülésben.

A Magyar Műugró Szakszö-
vetség jelentős munkát fekte-
tett a világbajnokság rá vonat-
kozó részének megszervezé-
sébe és lebonyolításába: „Ki-

emelném Kelemen Ildikó alel-
nök munkáját, de köszönettel 
tartozom Székffy Nóra szak-
mai igazgatónak, Haász Kata-
lin edző több évtizedes mun-
kájának, Kormos-Tóth Líviának 
és Kormos Jánosnak, két koráb-
bi önkéntesünknek, akik a vi-
lágbajnokságon szervezőként 
vesznek részt. Megköszönöm 
a résztvevő versenyzőknek – 
Kormos Gyöngyvér Villőnek, 
Fazekas-Gondos Flóra Piros-
kának, Bóta Botondnak, Ligárt 
Ábelnek, Somhegyi Kriszti-
ánnak – és edzőiknek, hogy 
a sportág bemutatkozhatott a 
hazai közönség előtt” – mond-
ta az államtitkár. A szakszö-
vetség terveiről szólva Tuzson 
Bence közölte, hogy a világ-
bajnokság után megkezdődhet 
egy „nagyobb sportágépítés”, 
mivel az eddigi egyetlen me-
dencével a Margitszigeten ne-
héz volt komolyabb gyerekse-
reget toborozni, illetve meg-
szerettetni a fiatalokkal a mű-
ugrást. A most elkészült be-
ruházások tehát hosszú távon 
szolgálják a toronyugróink ér-
dekeit.

Kérdésünkre, hogy tetszett 
neki a megnyitóünnepség, 
az államtitkár úgy válaszolt, 
hogy egy művészileg lenyűgö-
ző, gondolatvilágában és lát-
ványosságaiban monumentá-
lis show-t láthattunk, amely-
ben megidézték hazánk és 
nemzetünk történelmét. Kü-
lönleges környezetben, a Du-
nán, a Lánchíd pesti hídfő-
jénél, összesen négy, egyen-
ként 1600 tonnás uszályon 
épült meg a 3000 négyzetmé-

teres színpad, 40 drón, 510 
táncos, 238 művész vett részt 
a megvalósításban. A kulturá-
lis örökségünket megjelenítő 
nagyszabású show hátterében 
pedig Budapest egyik legszebb 
épületegyüttesét, a Budai Vá-
rat és a Várkert Bazárt láthatta 
a közönség.

Az államtitkár értékelése 
szerint a FINA világbajnok-
ság megszervezése és sikeres 
lebonyolítása hatalmas sport-
diplomáciai siker is egyben. 

Az esemény turisták tízezre-
it vonzotta hazánkba, televí-
ziónézők milliói követték a vi-
lágversenyt, tehát a világ fi-
gyelme ránk, Magyarországra 
irányult. De nemcsak a vizes 
világbajnokság, hanem utána, 
az augusztus 6. és 20. közötti 
Masters világbajnokság is tö-
kéletesen alkalmas arra, hogy 
hazánk országimázsát, turisz-
tikai profitját növelje. Tele van-
nak a szállodák, és a sportese-
mények összehangolásával si-
került úgy beosztani a kapa-

citásokat, hogy a vizes esemé-
nyek és a Forma-1-es futam se 
ütközzön, ne okozzon gondo-
kat az ideérkezők elszállásolá-
sában. 

A 17. FINA világbajnokság 
nemcsak minden idők legna-
gyobb hazai sporteseménye, 
de különleges rangot ad az ese-
ménynek az is, hogy hazánk 
eredetileg a 2021-es rendezési 
jogot nyerte el, Mexikó vissza-
lépése miatt azonban Magyar-
ország beugróként, rekordidő 

alatt szervezte meg a világver-
senyt. Ezt az eredményt pedig 
minden tekintetben tisztelt-
ben tartja és megbecsüli nem-
csak a Nemzetközi Úszószö-
vetség, de azoknak a részve-
vő országoknak a szakszövet-
ségei is, amelyek elküldték ver-
senyzőiket a világbajnokságra. 
Minden irányból elismeréssel 
találkozunk – fogalmazott a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati kommunikáció-
ért felelős államtitkára.

Szabó Palócz Attila
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Nagy sportágépítésre 
készülnek a műugrók

A budapesti 
vizes vb-re  

figyel a világ  

Hatalmas sportdiplomáciai siker hazánk számára a rekordidő alatt megszervezett FINA világbajnokság – mondta lapunknak Tuzson Bence, a Magyar Műugró Szak-
szövetség elnöke, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. Emlékeztetett, hogy Cornel Marculescu, a FINA ügyvezető igazgatója is elis-
merte teljesítményünket, amikor úgy fogalmazott, hogy a lehető legjobban döntöttek, amikor Mexikó visszalépése miatt Budapest kapta meg a rendezési jogot. 
Tuzson Bencének, a műugró szakági szövetség elnökeként pedig különösen fontos, hogy a világbajnokság után, a most végrehajtott fejlesztéseknek köszönhető-
en, megkezdődhet egy nagyobb sportágépítés, mivel az eddigi feltételek mellett nehéz volt megszerettetni a fiatalokkal a műugrást.



A kormány jövőre 
is támogatja a csa-
ládokat - mondta az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumának 
parlamenti államtit-
kára az M1 aktuális 
csatorna hétfő reg-
geli műsorában. 

Vác egyik legrangosabb, immár nemzetközi hírű kulturális programja az idén jubiláló, 25. évfordulóját ünneplő Váci Világi Vigalom. A július 21-22-23-
án megrendezésre kerülő összművészeti fesztivál a kísérő programokkal együtt száznál is több produkcióval várja a vendégeket. 

R étvári Bence hozzátette: 2018 a csa-
ládok éve lesz, és az eddigieknél még 
több támogatást nyújtanak a csa-
ládosoknak. Az államtitkár a kor-

mány családokat segítő intézkedéseiről szól-
va elmondta: a korábbi átlagos 32 százalékos 
személyi jövedelemadó-kulcsot 15 százalék-
ra változtatták, ám az adókedvezmények nyo-
mán a családok még ettől is kevesebbet fizet-
nek, 300 ezer családnál pedig akár 0 százalék 
is lehet az adó mértéke – közölte az MTI. 

Kiemelte: a munkanélküliség is 12 szá-
zalékról 4,4 százalékra csökkent, sokkal 
könnyebb ma már egy családosnak mun-
kát találni, ráadásul a különböző jogsza-
bályokkal rugalmasabbá is tették a csa-
ládosok számára a munkavállalást, illet-

ve az édesanyák visszatérését a munkába. 
Szólt arról is, hogy a gyermeket vállaló édes-
anyák diákhitel-törlesztését az első gyermek 
születésénél felfüggesztik, a második gyer-
meknél elengedik a tartozás felét, a harma-
diknál pedig a teljes összeget. Az államtitkár 
elmondta azt is, hogy idén 340 ezerrel több 
gyermek kap állami támogatással év közbeni 
étkeztetést, mint 2010 előtt.

Rétvári Bence a Kossuth rádió 180 perc 
című műsorának is vendége volt, itt arról be-
szélt, az a tervük, hogy 2016-2019 között 20 
ezer forintról 40 ezerre nőjön a kétgyerme-
kesek havi adókedvezménye. Mint mondta, 
ez most 35 ezer forintot, vagyis éves szinten 
420 ezer forint marad a kétgyermekes csalá-
doknál.

A cím adományozható 
a város közigazgatá-
si területén működő 

szociális intézmények, vállal-
kozások és civil szervezetek 
dolgozóinak, önkénteseinek. 

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek rész-
letes indoklással a szociális in-
tézmények, vállalkozások, ci-
vil szervezetek vezetői, közös-
ségei és Vác város polgárai. 

A kitüntetést évente egy 
személy kaphatja meg. 

A javaslatokat 2017. au-
gusztus 15-ig lehet benyújta-
ni az Egészségügyi és Szociá-
lis Bizottság elnökéhez.

A kitüntető címet a Szoci-
ális Munka Napján a polgár-
mester adja át. 

Dr. Manninger Péter

A négy színpadon zaj-
ló eseményeken kí-
vül templomi kon-
certeket, állandó és 

időszaki kiállítást tekinthet-
nek meg az érdeklődők. A há-
rom napos rendezvénysoro-
zat péntek délután a székesegy-
házban toronyzenével, a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekar 
és a Vox Humana Énekkar nyi-
tóhangversenyével veszi kez-
detét, amely ágyúdörgéssel, és 
díszsortűzzel, hagyományőrző 
felvonulással folytatódik, ami a 
főtérén örömtánccal zárul. 

- A jubileumi, huszonötö-
dik Váci Világi Vigalom több 
mint száz programot kínál az 
érdeklődőknek a város aján-
dékaként. Kívánom, hogy mi-
nél többen találjanak kedvük-
re való szórakoztató eseményt 
a rendkívül gazdag műsorfo-
lyamban - mondta az eseményt 
beharangozó sajtótájékoztatón 
Fördős Attila polgármester.

Retzler Péter, a szervező Ma-
dách Imre Művelődési Köz-
pont igazgatója a száznál is 

több nívós program között 
„szemezgetve” jó néhányat kü-
lön is a sajtó és a nagyközön-
ség figyelmébe ajánlott. De mi-
előtt ezt megtette volna, a Váci 
Dunakanyar Színház és a Ma-
dách Imre Művelődési Köz-
pont szakmai együttműködé-
séről beszélt. 

- A vigalom összművészeti 
fesztivál, és ezt szóba hoz-
va fontos megemlíteni, hogy a 
műsorok összeállításakor na-
gyon jól együtt tudunk mű-
ködni a VéNégy Fesztivált és 
Színházi Találkozót szervező 
Váci Dunakanyar Színházzal. 
Míg az a rendezvény elsősor-
ban a színházról szól, koncer-
tekkel kiegészítve, addig a vi-
galomban a zenei- és a családi 
programok kapják a fő hang-
súlyt, de színi előadások is csá-
bítják az érdeklődőket. Így tel-
jesedik ki a város nyári kultu-
rális-szórakoztató program-
kínálata – hangsúlyozta az 
racionális együttműködés je-
lentőségét Retzler Péter. 

A programok ismertetését a 

nyitóhangversennyel kezdte, 
melyen a Vác Civitas Szimfo-
nikus Zenekar és a Vox Huma-
na Énekkar műsorát élvezheti 
a közönség. Az idei VVV ese-
ményfüzér záró előadásaként a 
világhírű Carmina Burana - az 
új helyszínként bemutatkozó 
Konstantin téren 400 tagú kó-
russal, 70 fős szimfonikus ze-
nekarral  - foglalja keretbe, me-
lyet a három nap alatt  – töb-
bek között - olyan kiválóságok, 
mint Demjén Ferenc, az EDDA, 

az Ocho Macho, a Vad Fruttik, 
a Stardust, a KÁOSZ Központ, 
a Kelemen Kabátban együtte-
sek fellépése, Radics Gigi, a vi-
lághírű hegedűművész, Elisa 
Bliss koncertje, a váci Pálinkás 
Gergely és zenekara előadását 
Fekete István trombitaművész 
vendégszereplése varázsol ma-
radandó élménnyé.

Az idei vigalom két új hely-
színnel, a már említett Kons-
tantin tér mellett a Zrínyi ut-
cai Váci Híradó Centrum kí-

nálatával bővül. A rendezvényt 
szervező művelődési központ 
igazgatója kiemelte, hogy a ju-
bileumi, 25. Váci Világi Viga-
lom rangjához méltóan még 
nívósabb programokkal sze-
retnék megörvendeztetni a 
több tíz ezres közönséget, akik 
önfeledt szórakozása és bizton-
sága érdekében a legszigorúbb 
intézkedéseket alkalmazzák a 
rendvédelmi és katasztrófavé-
delmi egységekkel együttmű-
ködve.

A monstre rendezvény egyik 
fő szervezője, Borossa Zsóka, a 
Madách Imre Művelődési Köz-
pont titkárságvezetője kiemel-
te, hogy az idén is nagyon bő-
séges a kisgyerekes családok-
nak szóló programkínálat, s 
megemlítette azt is: a kijelölt 
helyszíneken minden koráb-
binál több egyesület mutatko-
zik be közös vagy önálló stan-

dokon. Újdonság, hogy – a Du-
na-part mellett - az árusok szá-
mára már a Petróczi utca elejé-
től megnyitják a Budapesti utat 
a főtér irányába. 

Borossa Zsóka bejelentette, 
hogy két nagy egészségügyi sá-
tor és egy eset kocsi áll rendel-
kezésre a három nap során, de 
folyamatosan nyitva lesz a vá-
rosháza is. Vác és térsége időjá-
rási helyzetéről folyamatos tá-
jékoztatást kapnak az Országos 
Meteorológiai Szolgálattal.

Mint megtudtuk, ugyancsak 
újdonság, hogy a jubileumi vi-
galom programjai angol és né-
met nyelvű kiadásban is meg-
jelentek. A 25. Váci Világi Vi-
galom rendezvényeit 25 millió 
forinttal támogatja a város ön-
kormányzata.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Rétvári: a kormány 
jövőre is támogatja 

a családokat

A XXV. Váci Világi Vigalom száznál is 
több programmal várja a közönséget
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Lakossági 
tájékoztatás

Felhívás

2017. július 21-23-án, 
a XXV. Váci Világi Vi-
galom ideje alatt is 
közlekedik a kisvas-
út, kiindulási pontja: 
Görgey utca- Széche-
nyi utca sarka (Dm, 
Mister Minute, CBA).
Július 24-től a koráb-
biakhoz hasonlóan a 
Március 15. térről in-
dul a kisvonat.

A jubileumi rendezvény 
az eddigieknél is nívósabb lesz
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Dunakeszin Seltenreich József sportigazgató 
fogadta az ultrasportolót, aki ki is próbálta a kétkerekűt

Steidl Levente és Hídvégi-Üstös Pál

A Duna Régió Stratégia soros elnökségét 2017-ben Magyarország látja el, melynek jelentőségére, a Duna és környezete fontosságára kívánja ráirányí-
tani a lakosság és az önkormányzatok figyelmét egy Vácon élő ismert ultrasportoló. Hídvégi-Üstös Pál a jó öreg Duna mentén ősszel végigfutja a közel 
3200 kilométeres távot a folyó németországi forrásától egészen a Fekete-tengerig. 

A „70 maraton a Duná-
ért” program iránt már 
napjainkban igyekszik 
felkelteni az érdeklő-

dést, melynek érdekében egy 150 
évvel ezelőtt készített velocipéd 
hű másolatával teker végig a Duna 
magyarországi szakaszának mind-
két oldalán.

A Duna nem csupán ivóvíz bázis, 
de közlekedési útvonal, kedvelt pi-
henő-, kulturális- és sporthelyszín 
is egyben. A Duna Régió Stratégia 
egy olyan nemzetközi együttmű-
ködés, amelyben a Duna-medence 

14 országa a kihívásokra közös pro-
jektek keretében összefogva keresi a 
megoldásokat. 

Hazánk kiemelkedő eredménye-
ket tud felmutatni vizeink védel-
me és hatékony felhasználása terén. 
Emellett az elnökségi év során pri-
oritásként kezeli a régió energiabiz-
tonságának fokozását, közlekedési 
kapcsolataink fejlesztését, valamint 
a tiszta közlekedési módok terjedé-
sének előmozdítását. 

A Duna Régió Stratégia céljaira 
kívánja felhívni a figyelmet az ext-
rém sportteljesítménnyel Hidvégi-

Üstös Pál ultramaratonista, aki idén 
ősszel a világon elsőként futja végig 
a Duna teljes szakaszát. A 3200 ki-
lométeres táv lefutása szeptember-
ben indul és várhatóan három hó-
napot vesz igénybe. A sportember 
a tervek szerint október 18-án, a 
Duna Régió Stratégia nagyszabású 
Éves Fórumának megnyitására ér-
kezik legfontosabb közbenső állo-
mására, Budapestre. A futás támo-
gatója a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium.

A 70 maratoni távnak megfele-
lő futás beharangozóját szolgáló ak-
ció 2017. június 24-én indult, mely-
nek keretében Hidvégi-Üstös Pál 
velocipédjével 12 nap alatt 750 ki-
lométert teker a Duna magyaror-
szági szakaszának mindkét oldalán. 
Az ultrasportoló felkeresi a Duna 
menti települések önkormányzata-
it, melyek képviselőivel, vezetőivel 
konzultál a folyóhoz kapcsolódó he-
lyi fejlesztési elképzelésekről, egy-
ben tájékoztatást nyújt a Duna Ré-
gió Stratégia éves elnökségéről és 
annak célkitűzéseiről.

Hidvégi-Üstös Pál a napjaink-
ban igencsak egyedinek tekinthe-

tő kétkerekű járművel július 10-
én hétfő délután Szob-Verőce irá-
nyából érkezett Vác főterére, ahol 
Steidl Levente, az Önkormányzat 
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-
Sport Bizottság elnöke fogadta, aki 
a sportember segítségével maga is 
kipróbálta, hogy milyen érzés a ha-
talmas kerekű velocipédián tekerni. 

A képviselő köszöntő szavai után 
Hidvégi-Üstös Pál a helyi és regio-
nális médiumok munkatársainak el-
mondta, a velocipédiás akció célja, 

hogy ráirányítsa a figyelmet 3200 ki-
lométeres őszi futásra és üzenetére. 

– A polgármesterekkel és képvi-
selőkkel folytatott konzultációk so-
rán elmondtuk, hogy nagyon örül-
nénk, ha a futó akcióhoz a helyi kö-
zösségek, iskolák tanulói csatla-
koznának, akik településük hatá-
rain belül együtt futnának velünk. 

Így közösen vinnénk egyik telepü-
lésről a másikra a Duna mellett élő 
embereket üzenetét, melyet a Duna 
Régió Stratégia budapesti fórumán 

adunk át októberben – mondta a 
sportember.

Hidvégi-Üstös Pál Vácról Duna-
keszire tekert, ahol Seltenreich Jó-
zsef önkormányzati képviselő, a 
Dunakeszi Sportigazgatóság igaz-
gatója fogadta, aki az Önkormány-
zat és Dióssi Csaba polgármester 
nevében köszöntötte az ultraspor-
tolót, akinek gratulált és sok sikert 
kívánt a rendkívüli sportteljesít-
ményt igénylő Duna menti futás-
hoz. Seltenreich József elmondta, 
hogy a város is megfogalmazza üze-
netét, és Hidvégi-Üstös Pál közre-
működésével megküldi javaslatait a 
Duna Régió Stratégia elnökséget el-
látó magyar képviseletnek. 

Hidvégi-Üstös Pál kérdésünkre 
elmondta – miközben Seltenreich 
Józsefnek is segített, hogy néhány 
kört tegyen a velocipédián – számá-
ra a korabeli kerékpár és a futás egy 
kiváló lehetőség, 

hogy el tudja juttatni azokat az 
üzeneteket az emberekhez, melyek 
fontosak a Duna és környezete vé-
delme és fejlesztése érdekében. 

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Extrém sportteljesítmény extrém 
eszközzel az emberekért és a Dunáért

Teljes mértékben önerős fejlesztéssel, immár egységes látványában fo-
gadja az arra járó helyieket és a vendégeket Sződliget nagyközség főtere. 
Az ingyenes koncerttel színesített átadó ünnepségre július 29-én, szom-
baton kerül sor.

Vác Város Képviselő-testülete 2017. július 
13-án zárt ülésen döntött az idei Pro Urbe 
és Díszpolgári cím odaítéléséről. Idén 
nem érkezett javaslat a Pro Urbe közös-
ségi díjra így két egyéni címet szavaztak 
meg ebben a kategóriában a városatyák - 
tájékoztatta a sajtó képviselőit Fördős At-
tila polgármester.

Imre Zsoltot nevezte ki 2017. július  
15-vel Lázár János miniszter a Du-
nakeszi Járási Hivatal élére. A kine-
vezést Kovács Zoltán területi köz-
igazgatásért felelős államtitkár 
nyújtotta át.

Megújult Sződliget főtere

Idén Fésűs Éva író lett Vác díszpolgára 

Új vezető a Dunakeszi 
Járási Hivatal élén

A Juhász Béla polgármester által irányí-
tott előző önkormányzati ciklusban 
a Szabadság tér nagy részét már át-
alakították. Az ovális alakú közössé-

gi terület díszburkolata, akkor a merőlegesen át-
haladó Szent István útig tartott. Most a felújítás 
újabb és teljessé tévő szakaszában 15 millió fo-
rintos fejlesztést hajtottak végre. 

A templom körüli terület a tér többi részével 
megegyező színű és szerkezetű térkövezést ka-
pott, amely után a teljes tér egységes látványt 
nyújt. A templomtorony reflektoros megvilágí-
tása mellett a négy új kandeláber javítja tovább a 
tér sötétedés utáni láthatóságát. A templom kö-
rüli rész a Mátyás király útja felől kialakított új 
parkolókkal és a betelepített növényzettel lett 
teljes. 

A felújítás része volt a területen található nö-
vényzet öntözését biztosító új locsolórendszer 
kialakítása. A teret körbevevő faállomány hat 
darab új ültetésű hársfával gazdagodott. Az át-
haladó, nagy forgalmú útba a látvánnyal harmo-
nizáló lassító műtárgy került beépítésre, meg-
akadályozandó a balesetveszélyes autóközleke-
dést. 

„Reményeink szerint elnyeri a sződligeti pol-

gárok tetszését Főterünk elkészült csinosítása. A 
megfontolt gazdálkodás eredményeként volt rá 
mód, hogy saját forrásból biztosítsuk a szüksé-
ges anyagi forrásokat a fejlesztésre. Szeretnénk 
a lakosokkal együtt megünnepelni a felújítás el-
készültét, ezért szeretettel invitálok mindenkit a 
helyszínre, a július 29-én este 19.00-kor kezdő-
dő átadó ünnepségünkre. Ennek része lesz a Bu-
dapest Bár zenekar ingyenes koncertje is, amely 
teljessé teszi majd örömünket.” – mondta tájé-
koztatójában Juhász Béla, Sződliget Nagyközség 
polgármestere. 

Fotó: Ferjancsics László

Imre Zsolt Vácott él, nős, két gyermek édes-
apja. Eredeti végzettségét és foglalkozá-
sát tekintve is pedagógus. Több mint tíz 
évet töltött e területen, tanárként, és isko-

laigazgatóként. Ebben a minőségében részt vál-
lalt a közéletben is, helyi önkormányzati, és or-
szággyűlési képviselőként. (1998-2006 Pest Me-
gye 2.sz. vk.) Mandátumának lejártát követően 
a Pest Megye Közgyűlés elnökének kabinetveze-
tőjeként a hivatal működésében és a tanügyigaz-
gatásban, 2008-tól a Naszály-Galga Tiszk ügy-
vezetőjeként, a társaság megszűnését követő-
en pedig a Király Endre Szakközépiskola igaz-
gatójaként a szakképzés átalakításában, a duá-
lis képzés bevezetésében vállalt aktív szerepet. 
Imre Zsolt korábban a Hatvani Járási Hivatalt 
vezette. Magánemberként a zenének és család-
jának él. A váci Fehérek Templomában gyakran 
hallhatják a hívek léleksimogató szaxofon és tá-
rogató játékát. 

Dr. Bíró Attila, aki 2013. január 1-jétől, vagy-
is megalakulásától volt a Dunakeszi Járási Hi-
vatal vezetője, új kormányzati feladat ellátására 
kapott felkérést, így közszolgálati munkáját júli-
us 1-jétől a Miniszterelnöki Kabinetirodán foly-
tatja.

Idén a Pro Urbe egyéni kitüntetésekre két javas-
lat érkezett, közösségire pedig nem történt je-
lölés – jelentette be a médiumok képviselőinek 

a városvezető, aki ismertette a díjazottakat. Mint 
megtudtuk egyéniben az Angliában született és 
nevelkedett John P. Marshall, a Váci FC labdarúgó 
csapatnak tulajdonosa és Buchwald Imre építész-

mérnök, a Vác-és Vidéke Ipartestület elnöke része-
sült Pro Urbe kitüntetésben. 

Vác Város Díszpolgára kitüntető címre három 
személyt - Papp Jánost, Fésűs Éva írót, Zubovits 
Györkös Erzsébet szobrász-grafikusművészt – ja-
vasoltak. – A képviselő-testület döntése alapján 
idén Fésűs Éva, Kossuth-díjas író nyerte el a dísz-

polgári címet – jelentette be Fördős Attila. A honi 
meseírás 91 éves koronázatlan királynője diák ko-
rában egy évtizedig élt Vácon, ahol a Karolina is-
kolában tanult.

A díjakat a hagyományok szerint az Augusztus 
20-i városi ünnepség keretében adják majd át.



Míg a kisebb gyerekek esetében ez a kérdés az első közösségi élmény 
meghatározásáról szól, a nagyobbak esetében komoly fejlődési, fejleszté-
si kérdéseket vet fel. Kardos Éva, a dunakeszi Kincsem Sziget Óvoda és a 
Varázshíd Tanoda Óvoda alapítója valamint Gaál Edit e két óvoda vezetője 
látnak el bennünket hasznos tanácsokkal!

Dunakeszi Város Önkormányzata nyert a tavaly benyújtott pályázaton, 
melynek eredményeként elektromos autók számára töltőállomás épül a 
Barátság útján.

Egy épületbe költözik októbertől a Dunakeszi Tankerületi Központ és a Du-
nakeszi Pedagógiai Szakszolgálat bizottság csoportja. Központi finanszí-
rozásnak köszönhetően megújul, és új funkciót kap az Állomás sétány és 
a Béke út sarkán lévő, évek óta üresen álló egykori nővérszálló épülete, 
melyben októbertől fogadják ügyfeleiket a két intézmény munkatársai. 

Idén nyolcadik alkalommal kerül sor Zebegényben a Tampfknel, azaz a 
gőzgombóc ünnepére. Július 22-én, a déli 12 órakor kezdődő fesztiválon a 
gőzgombóc különféle változatait kóstolhatják meg az érdeklődők, miköz-
ben a település hagyományőrző együttesei és ismert sváb zenekarok szó-
rakoztatják a közönséget.

Hogyan válasszunk 
óvodát?

Elektromos töltőállomás 
létesül Dunakeszin

Dunakeszi: Javulnak 
a Tankerület elhelyezési 

és működési feltételei

És újra fő a gombóc Zebegényben!

Megalakultunk

Megújul és új funkciókat kap a volt nővérszálló épülete

- Hol tájékozódjunk?
K. É. : Ismerősök ajánlása 

mindenképp fontos, hiszen ne-
kik már van életszerű tapasz-
talatuk. Az interneten, fóru-
mokon is kaphatunk hasznos 
tanácsokat, de a legfontosabb 
a személyes benyomás. Érdek-
lődjünk telefonon a számunkra 
szimpatikus intézményekben, 
írjuk össze és merjük feltenni a 
kérdéseinket! Kérjük a vezetőt, 
ne egy dajkával, óvónővel be-
szélgessünk, mert lehet, hogy 
neki nincs kellő információja. 
Válasszunk ki 3-4 helyet, ame-
lyek megfelelnek az elvárása-
inknak. Kérjünk személyes ta-
lálkozót a vezetőtől, amely so-
rán megtekintjük az épületet, a 
csoportszobákat, megismerjük 
a leendő óvónőt. 

G.E.: A szülők többsége a 
lakhelyéhez, vagy munkahe-
lyéhez közeli óvodákat veszi 
sorra, így az utazás kevesebb 
időt emészt föl. Tekintsük át 
ezeknek az óvodáknak a hon-
lapját, vannak-e fejlesztési le-
hetőségek, működik e ott a te-
hetséggondozás. Ne csak a fa-
kultatív lehetőségeket nézzük, 
szánjunk időt az intézmény pe-
dagógiai programjára, hiszen 
ez az óvoda tudásbázisa, érték-
rendszere, amelyet 3-4 év alatt 
elsajátít gyermekünk. 

- Hogyan mérlegeljünk?
K. É. : Legyen a környe-

zet tiszta, rendezett, tágas és 
biztonságos. Milyen az ud-
var? Van-e elegendő zöld te-
rület a szabad játékra? Milyen 
a csoportszoba? Vannak-e já-
tékok? Nem kell drága játék, a 
lényeg hogy kreatívan tudja-
nak időt tölteni, sok-sok felfe-
dezéssel. Az építőkockák, ba-
bák is fontosak, de még jobb, 
ha van lehetőség bábozás-
ra, kézműveskedésre, mert ez 
mozgatja meg a gyerek fantá-
ziáját.

G.E.: Térjünk ki a napirend-
re, a foglalkozásokra, az éves 
programra. Állami intézmé-
nyekben sokszor gondot okoz 
a 10-11 hetes nyári szünet, 
amely magánintézmények-
nél csak 2-3 hét. Kisebb cso-
portokban a mi gyermekünk-

re több idő és törődés jut, ez is 
fontos szempont, melyet a ma-
gánóvodák tudnak biztosítani. 
Miként alakul a beszoktatás? 
Általában 2 hét szokott lenni. 
Kevesebb idő nem igazán ele-
gendő, de túlhúzni sem érde-
mes. A felnőtteknek is szüksé-
ge van időre, egy új munkahe-
lyen, ezt a gyerekeknek is biz-
tosítani kell, hiszen nekik még 
a bizalmat is fel kell építeni egy 
eddig ismeretlen ember felé. 

- Korosztályos vagy vegyes 
csoport?

G.E.: Sokéves tapasztala-
tom mondatja velem: a gyerek-
ből a maximumot korosztályos 
csoportban lehet kihozni. Sok 
az érv a vegyes csoport mel-
lett, állami intézményekben 
ez a gyakoribb megoldás, de 
csak nagyon jó csoportbeosz-
tás mellett működőképes, ami-
kor mind a kor és nem szerinti 
arányok meg tudnak maradni, 
hiszen erre épülnek a foglalko-
zások. A nagyokat iskolára kell 
felkészíteni, a kisebbekkel meg 
a szobatisztaságon kell dolgoz-
ni, s ezt egy időben, hogy sen-
kinek se sérüljön az érdeke. 

K.É.: Óvoda fenntartóként 
azt tapasztalom, hogy a szü-
lőkben nagycsoportra szólal 
meg a vészcsengő, ekkor reali-
zálják, hogy gyermekük 6 éves 
és mégsem tart ott, ahol kel-
lene. Majd jön a kétségbeesés, 
„hogyan pótoljuk, ami addig 
elmaradt”? Előfordul sajnos, 
hogy a vegyes csoportból ér-
kező gyerekeknél kimaradnak 
az alapok, ezt nekünk egy év 
alatt kell megoldanunk. Óvo-

dánkban 2017 szeptemberétől 
ezért is indítunk iskola-előké-
szítő nagycsoportot, olyan ala-
pozó év gyanánt, amely megte-
remti az átmenetet az iskola és 
az óvoda között.

- Fakultatív programok? 
Kellenek?

G.E.: Igen, de mértékkel. Az 
úszásnak, judonak, focinak 
fontos közösségépítő funkció-
ja van. A szocializáció egy fon-
tos közege minden ilyen tevé-
kenység, amely megmutatja 
a gyereknek a kereteket, sza-
bálytudatot alakít ki benne és 
ahol barátságok alakulnak. Ki-
csik esetében heti 1-2, nagyob-
baknál heti 2-3 – a gyermek ál-
tal választott - foglalkozás ja-
vasolt.  

K.É.: Igen, de csak játékosan. 
A sport még ne az élsportról 
szóljon és egy angol foglalko-
záson is játékosan közelítsünk 
a gyerekhez. A mozgás kulcs-
fontosságú, a megfelelő szin-
tű testi-értelmi-érzelmi érett-
ség alapja. Bizonyos mozgás-
formák kimaradása csecsemő-
korban okozhat később írás-ol-
vasási problémákat, ez legyen 
szempont az intézményválasz-
tásnál.

- Mit üzennek a választás 
előtt álló szülőknek?

K.É.: Az óvodaválasztás az 
iskola előszobája, ami itt kima-
rad, azt nehéz pótolni, ennek 
tükrében válasszunk óvodát!

G.E: Hallgassanak a megér-
zéseikre, amikor döntenek!
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A Nemzetgazdasági Minisztérium a 
„Jedlik Ányos Terv” egyik alprog-
ramjának keretében elektromos gép-
járművek töltésére alkalmas töltő-

pontok kiépítését támogatja.
A meglévő igények és a várható költségek fi-

gyelembe vételével, Dunakeszi Város Képvise-
lő-testülete a lakótelepen lévő parkolóban meg-
valósuló töltőpont telepítésére nyújtott be pá-

lyázatot. A támogatás összege 2.476.000 forint, 
melyből egy darab, „A” típusú elektromos gép-
járművek töltésére alkalmas töltőpont épül a la-
kótelepnél.

Az Önkormányzat bízik benne, hogy ezzel a 
fejlesztéssel egy újabb lépést tesznek a környe-
zetkímélő, tudatos életmód felé, a város termé-
szetes környezetének megóvásáért! – olvasható 
a város hivatalos weboldalán. 

Míg a tankerület 
irodái a Vas-
út utca 11. szám 
alatt található 

épület emeletén kaptak helyet, 
addig a szakszolgálat szakér-
tői csoportja rendszeresen át-
meneti helyszíneken végezte 
munkáját.

A fejlesztés négy hónapot 
vesz igénybe, forgalomkorláto-
zás nem várható a környéken.

A Dunakeszi Tankerületi 
Központ és a Dunakeszi Pe-
dagógiai Szakszolgálat szak-
értői munkatársai várhatóan 
októbertől fogadják majd új 
helyen ügyfeleiket – adta hí-

rül Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának hivatalos web-
oldala, ahol a közlemény zá-
rásaként ez olvasható: „Bí-
zunk benne, hogy ezzel a 
változással nagymértékben 
hozzájárulunk szakmai mun-
kájuk színvonalának megőr-
zéséhez.”

Fellépnek többek között a Szomorer Jungs, 
a sóskúti fúvósok, a Die BradlmusiKanten 
osztrák harmonika zenekar, a Children 
of the Forest, és szerepelnek a helyi óvo-

dások, valamint a III. német nemzetiségi hagyo-
mányőrző tábor résztvevői is. Este 19.30-tól pe-
dig a ZebeZumm Fesztivál várja a rockzene sze-
relmeseit a Duna-parton.

A fesztivál állandó vendége a Baranya-megyei 
Geresdlak, Zebegény testvértelepülése, akik szin-
tén nagy mesterei a gőzgombóc készítésnek – írja 
a zebegeny.hu.

A Sebegin Hagyománymentő Egyesület és a 
helyi nemzetiségi önkormányzat által rendezett 
programot egyre növekvő érdeklődés kíséri. Ta-
valy már több mint 2.400 db gombóc kelt el: lek-
várral töltve, vaníliasodóval öntve vagy sósan, 
káposztával tálalva.

A gombócot helyi asszonyok készítik, akik szü-
leiktől, nagyszüleiktől tanulták a sváb konyha 
eme nélkülözhetetlen és sokféleképpen fogyaszt-
ható finomságát.

A Gőzgombóc kelt tésztából készül, gőz fölött 
párolják, megfőzik vagy megsütik. Párolt káposz-
tával vagy sült oldalassal, esetleg csülökkel és sza-
lonnával vagy édesen, lekvárral töltve kínálják.

Az Egymásért-
Közösen Mozgás-
korlátozottak Egye-
sület a Meosz tag-

egyesületeként vár tagjai so-
rába minden belépni szándé-
kozó érintett sorstársat, aki 
mozgáskorlátozottsággal, bár-
miféle egyéb fogyatékossággal 
éli mindennapjait és hasonló 

sorstársi közösséget keres, aho-
va tartozni szeretne. Ahol jogi, 
érdekvédelmi segítséget kap-
hat az Őt megillető segítségek, 
kapható támogatásokat ille-
tően. Minden hónap második 
hétfőjén Dunakeszin a VOKE 
József Attila Művelődési Köz-
pontban 10 órától 14 óráig tart-
juk összejöveteleinket, ahol le-

hetőség van az Egyesületbe 
belépni szándékozóknak ezt 
megtenni. Kérés, kérdés esetén 
állunk rendelkezésre. 
Elérhetőségeink: Juhászné Pap 
Laura +36-30-665-3519 
E-mail cím: 
fd.egyesulet@gmail.com 
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Miért rajongunk 
a sorozatzenékért?

Libabőrösök leszünk, ha meghalljuk az X-akták címdalát, nosztalgiázunk 
a Szomszédok zenéjére és elfog az izgalom a Trónok Harca első ütemei-
nél? A legújabb nemzetközi kutatások is megerősítik, amit már korábban 
is sejtettünk: a zene fokozza boldogságérzetünket és csökkenti a szoron-
gást. Az Invitel sorozatszakértője, az ELTE adjunktusa, Hermann Veronika 
most bevezet minket a sorozatok és zenék közös világába.

2017. július 22-23-án, 13. alkalommal kerül sor a Duna ünnepe, az Ister Na-
pok megrendezésére. Szentendre helyi hagyományaira épülő fesztivál az 
egyik legkedveltebb ingyenes, családi rendezvény. A hagyományos szom-
bat esti zenés gyertyaúsztatás mellett számtalan, a Duna köré szervező-
dő játék, táncház, koncertek - többek között a Vujicsics Együttes, a Góbé 
zenekar - várja a Szentendrére látogatókat. 

A sorozatíróknak ér-
demes körültekin-
tően választani ze-
nét, hiszen az meg-

határozhatja a nézők adott so-
rozathoz való hozzáállását. Jól 
tudják ezt a producerek is, akik 
szinte már sportot űznek ab-
ból, hogy melyikük tudja meg-
nyerni a sztárzenészeket egy 
epizódhoz, vagy éppen hogyan 
csinálhatnak sztárt egy addig 
ismeretlen zenészből vagy ze-
nekarból az adott sorozat nép-
szerűségét kihasználva.

Magyar dallamok

Az 1990-es években nem ké-
szült olyan sok magyar széria, 
hogy zenei robbanásról lehes-
sen beszélni, azonban még így 
is született néhány emlékezetes 
sláger. Például a nem minden 
botránytól mentes Űrgammák 
főcímdala, a Xénia-láz tette iga-
zán ismertté Szulák Andreát, de 
nagyon népszerű volt a Patika 
című sorozat – többek között – 
Dés László és Somló Tamás ál-
tal jegyzett zenéje, vagy a Kisvá-
ros főcímdala is, amely utóbbi a 
KGB együttes munkája volt.

Azóta persze új idők járnak, 
ma már akár lejátszási listákon 
is meghallgathatjuk többek kö-
zött a sokak által igen kedvelt 
magyar sorozat, az Aranyélet 
zenéjét. A jól eltalált, Family 
című főcímdalt a Fancy Dress 
Party néven alkotó Fülöp Pé-
ter írta, akinek idén Detective 
címmel jelent meg új albuma. 
Az HBO sajátgyártású soroza-

tában, az Aranyéletben ezen 
kívül olyan előadók dalai is 
megszólalnak, mint a Tank-
csapda vagy a Szabó Balázs 
Bandája, de kevésbé ismert, 
underground magyar együtte-
seknek is megjelenési lehető-
séget biztosítanak. Az Arany-
élet – és a zene – népszerűsé-
ge azt mutatja, hogy már Ma-
gyarországot is elérte az új tí-
pusú, a befogadónak minden 
szempontból különleges él-
ményt nyújtó televíziós soro-
zatfogyasztási forma.

Sorozatslágerek 
a mindennapokban 

Egy jól eltalált zene és az 
adott sorozat összhangja a ké-
sőbbiekben is hatást gyako-
rolhat mindennapjainkra, így 
akár a hangulatunkra vagy a 
világnézetünkre is. Nem vé-
letlen, hogy a sorozatrajongók 
egy-egy epizód megtekintése 
után is gyakran keresik fel ked-
venceik slágereit és azok így a 
sorozatok világán túl is hosszú 
ideig képesek fennmaradni.

„Televíziós műsorszolgálta-
tóként elengedhetetlen köte-
lességünk, hogy napról-napra 
figyelemmel kísérjük a nem-
zetközi tévés sorozatpiac ala-
kulását. A csatornaválaszték 
kialakításakor sokfajta szem-
pontot kell figyelembe ven-
nünk, amelyek közül az egyik 
a tervezett műsorbeosztás” 
– fogalmazott Langsteiner 
Marianne, az Invitel Csoport 
lakossági és kisvállalati üzlet-
ágának vezetője. A nagyobbak 
mellett a kisebb, niche tartal-
makat sugárzó csatornáknak 
is köszönhetünk nemzetközi 
szinten már ismertté vált ér-
dekes sorozatokat, amelyek 
közül a legnépszerűbbek ha-
zánkba is eljutnak. Sőt, az 
utóbbi években megfigyelhe-
tő trend, hogy a magyaror-
szági közönség a nyugat-eu-
rópai vagy a tengerentúli pre-
mierrel egyidőben tekintheti 
meg egy-egy évad legújabb ré-
szeit. Öröm számunkra, hogy 
a nagy kedvenceket az Invitel 
ügyfelei is megismerhetik” – 
tette hozzá.

Az immár negyedszázados múlttal büszkélkedő Váci Világi Vigalom sze-
replői közül ezúttal egy hazai legendát, egy régi visszatérő művészt,  
Pataky Attilát, az EDDA frontemberét és egy fiatal csapat, a Kelemen a Ka-
bátban tehetséges művészét, a városban első alaklommal fellépő Kele-
men Boldit kérte mikron elé Bodzás Szabolcs.  

- Ön már sokadik alkalommal lép fel a Váci 
Világi Vigalmon. Mi a véleménye a városunk-
ról?

Megmondom őszintén, hogy Vác egy nagyon 
komoly rock hely volt mindig, indulásomnak 
elég komoly meghatározó helye. Nagyon fontos 
volt ahhoz, hogy ma itt lehessek, ahol vagyok. 
Vácnak nagyon rockos közönsége volt, ami a 
kezdetekben óriási segítséget jelentett. Valahogy 
hamarabb értették és érezték a rockzenét az ot-
taniak, mint máshol az országban.

- Idén, a jubileumi XXV. Vigalmon Önök ad-
ják a tűzijáték előtti zárókoncertet. Hogyan fo-
gadták a felkérést?

Megtiszteltetésnek veszem, és én hiszem, hogy 
mi pont erre a célra valók vagyunk, tehát meg 
tudunk felelni egy ilyen típusú feladatnak. 

- Fesztiválokon vagy fedett arénákban szeret 
inkább fellépni?

Nincs jelentősége. Mindenütt meg kell felel-
ni, mindenütt 100%-osat kell nyújtani. De meg-
mondom őszintén, annyi gyengeségem van, 
hogy én rák vagyok, tehát nyári születésű, úgy-
hogy azért, ha egy nyári bulin van lehetőség ját-
szani, akkor az számomra nagyobb öröm, mint 
benn, egy zárt térben.

- Szabadidejét általában mivel tölti?
Megmondom őszintén, nekem eléggé EDDA-

központú az életem. Ami azt jelenti, hogy megy 
a turné, másrészt szólófellépéseim is vannak, 
amiken mind-mind meg kell felelni. Amikor 
pedig nincs ilyen jellegű kötelezettségem, akkor 
megpróbálok minden időt a családommal tölte-
ni. Plusz szenvedélyeim is vannak, például imá-
dok olvasni, ahhoz pedig le kell ülni otthon. To-
vábbá sportolni is kell, hogy az ember egybe le-
gyen.  

- Köztudott, hogy ön paranormális jelen-
ségekkel is foglalkozik. Vácon tapasztalt már 
bármi szokatlant, esetleg természetfelettit?

Váccal ilyen típusú kapcsolatom nincs, ott 
nem tapasztaltam még semmi különöst. Vác-
ról még csak olyan ember sincs, akit ismernék, 
hogy ilyenfajta élményekben lett volna része. Et-
től függetlenül, biztos, hogy van.

Bodzás Szabolcs

- Először léptek fel Vácon, a jubileumi XXV. 
Váci Világi Vigalmon. Várjátok már a találko-
zást a közönséggel?

- Nagyon szívesen jövünk, sokat hallottunk 
már erről a rendezvényről, tudjuk, hogy nagy-
szabású, és országos szinten is a legnagyobbak 
között van, úgyhogy mindenképpen várjuk. 
Imádjuk az ilyen jellegű rendezvényeket, ez az 
egyik specialitásunk. Egy-másfél órát szoktunk 
játszani nyári fesztiválokon. Büszkén mondha-
tom, hogy kirobbanó hangulat szokott lenni a 
koncertjeinken. 

- Fesztiválokon vagy fedett arénákban sze-
rettek inkább fellépni?

- Fesztiválokon egyértelműen. A szabadtéri 
koncertek hangulata közelebb áll hozzánk, ott 
felszabadultabb mindenki, és nincs olyasfajta 
bezárt érzés, mint egy fedett arénában. 

- Van lehetőség arra, hogy a koncert után a 
rajongók közös fotókat készíthessenek a zene-
karral?

- A koncertünk után közös képeket szinte 
minden esetben szoktunk csinálni, azt gondo-
lom, ez hozzátartozik a mi fellépéseinkhez és a 
zenészléthez. Mi bejárjuk az országot, és azok-
nak, akik miattunk jönnek el, vagy jelen esetben 
a Váci Világi Vigalmon van lehetőségük minket 
megnézni, azoknak tartozunk ennyivel. 

- Van kedvenc számod, amit a legszívesebben 
adsz elő a fellépések alkalmával?

- Erre nem tudok válaszolni. Nagyon örülünk, 
hogy a koncertjeink során folyamatosan fenn-
marad az érdeklődés. Pedig 15-20 számos mű-
sorokat szoktunk adni, amik közül mindegyik 

szám más, mindegyiknek egyéni hangulata van. 
Így kifejezetten kiemelni egy dalt nem tudok, 
amit jobban szeretnék, mint a többit.

- Terveztek további számokat a közeljövő-
ben?

- Igen, ezen a nyáron kettő új dalunk is megje-
lenik, Az egyik egészen a közeljövőben, mégpe-
dig a jövő héten. A másik pedig valamikor au-
gusztusban. 

- A váci hagyományoknak megfelelően az 
idei Vigalom is tűzijátékkal fog zárulni. Ho-
gyan tervezitek, maradtok még azt megnézni?

- Általában egy-két órát még szoktunk ma-
radni, hogy kiélvezzük az adott fesztivál hangu-
latát. Most, mivel utánunk fellép az Edda, és azt 
követően rögtön kezdődik a tűzijáték, így köny-
nyen lehet, hogy ottmaradunk.

Bodzás Szabolcs

Régi és új arcok az idei 
Váci Világi Vigalomban

Interjú Horváth Boldival 
– A Kelemen Kabátban frontemberével

Ister napok Szentendrén

Interjú Pataky Attilával 
– Az EDDA Művek frontemberével

A Duna – ókori ne-
vén Ister - Szent-
endre gyöngysze-
me, mely számos 

vízi és vízparti programot kí-
nál a helybelieknek és az idelá-
togatóknak. A Dunán napköz-
ben evezős és sportversenyek, 
a parton játékos programok 
zajlanak. Szombat este a szent-
endrei kuriózumnak számító 
zenés gyertyaúsztatás párat-
lan látványában gyönyörköd-
het a közönség. A Duna-kor-
zón a helyi nemzetiségek be-
mutatkozása mellett folyama-
tos táncház és koncertek vár-
ják a látogatókat. 
A rendezvény ingyenes.
Bővebb információ: 
http://szentendreprogram.hu
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Vácon is elindult hódító 
útjára a megújult LADA

Vác az autószalonok 
és szervizek városa – 
mondták az évezred 
forduló környékén az 
autózás szerelmesei, 
akiket a régi, elismert 
vállalkozások közül jó 
néhány napjainkban is 
minőségi kínálattal és 
szolgáltatással várja. 
Egyikük, a PM Perpe-
tuum Mobile Kft., me-
lyet 1992 decemberé-
ben alapítottak, amely 
kínálatát bővítve – a 
Peugeot mellett - beve-
zette a megújult LADA 
forgalmazását. 

- Több mint 20 éve foglalko-
zunk a gépjárművek teljes 
körű javításával és szervizelé-
sével, műszaki vizsgáztatással, 
valamint új és használt gép-
járművek értékesítésével, to-
vábbá alkatrészek forgalma-
zásával – tájékoztatott lapun-
kat dr. Tölgyesi Vilmos ügy-
vezető igazgató, a vállalkozás 
egyik tulajdonosa.

- A szervizünk 1995 szept-
emberében – a korábbi ered-

ményekre alapozva – megnyi-
totta a hivatalos Peugeot gép-
jármű márkakereskedést, ez-
zel egy időben lehetőséget biz-
tosított a márka teljes körű 
kiszolgálására. A cég szol-
gáltatásai lefedik a gépjármű 
szervizelés teljes spektrumát 
– mondta a cégvezető, aki sze-
rint a tulajdonosok és a me-
nedzsment mindig szem előtt 
tartja a piaci igények kiszolgá-
lását, az új, vagy megújult mo-
dellek forgalmazását.  Példa-
ként a megújult LADA gépjár-
mű értékesítésének bevezeté-
sét említette, amely egykoron 
– a ’89-es gazdasági és politi-
kai rendváltozás előtti évtize-
dekben – az egész ország au-
tója volt. 

- 2017 tavaszán a vezető-
ség úgy döntött, hogy a LADA 
márkával bővíti kínálatát. A 
márka az elmúlt évtizedek-
ben jelentős változáson ment 
keresztül, ami maradt, hogy 
megbízható, strapabíró és 
megfizethető! Sokunkban ked-
ves emléket idéz a LADA már-
kanév, ezért is javaslom, hogy 
látogassanak el márkakereske-
désünkbe, és próbálják ki az ÚJ 
LADA modelleket! – invitál-
ta olvasóinkat a váci szalonba 
dr. Tölgyesi Vilmos, a PM Per-
petuum Mobile Kft. ügyvezető 
igazgatója, aki szerint a meg-
újult személygépkocsi nemcsak 
műszaki minősége, de kedvező 
ára miatt is rendkívül vonzó 
lehet sokak számára.

Több mint hétszáz embert 
tornásztatott meg Rubint Réka Dunakeszin
„Példa lehetne ez a kezdeményezés 

az egész ország számára”
Egyértelműen bebizonyosodott, hogy Rubint Réka tényleg képes megmozgatni az 
embereket. Ezúttal Dunakeszire látogatott el, és több mint hétszáz ember számá-
ra tartott majd másfél órás edzést. Réka lapunknak elmondta, minden elismeré-
se azoknak, akik kitalálták és életben tartják a Mozdulj Dunakeszi programsoro-
zatot, és ha tehetné, országos szintre emelné a kezdeményezést.

Egy biztos, Dunake-
szi le sem tagadhat-
ja – nem is szeretné 
–, hogy igazi spor-
tos város, hiszen 

nemcsak nézőként követik 
nyomon a település sportéle-
tét, hanem maguk is kiveszik 
a részüket a mozgásból. Ezút-
tal egy igazi tömegvonzó tré-
ner, Rubint Réka látogatott el 
városunkba, hogy együtt edz-
dzen a Katonadombon a kilá-
togató civilekkel, sportolókkal, 
családokkal.

Noha a kezdés fél hétre volt 
kiírva, már jóval előtte elkezd-
tek gyülekezni a mozogni vá-
gyók, akik izgatottan beszél-
gettek. Mindenkinek volt egy-
egy kedves mondata Rékáról, 
kiderült, nem kevesen Duna-
keszi határain túlról érkeztek 
a Katonadombhoz, csakhogy a 
fitness egyik hazai nagyasszo-
nyával mozoghassanak.

„A nővérem egy ideje ide jár 
edzeni, és most, hogy itthon va-
gyok, ráadásul sztárvendég tar-
totta az órát, elhívott. Elmen-
tem, mert régen volt részem 
ilyen szabadtéri zenés edzés-
ben, pedig szeretem az ilyene-
ket. Noha nyomon követtem 
Réka munkásságát a különbö-

ző közösségi oldalakon, de be-
vallom, nem az ő edzéseit kö-
vettem. Aranyos, kedves nő-
nek tartottam mindig, kíváncsi 
vagyok arra, milyen edzést fog 
tartani” – jelentette ki a külföl-
dön élő Daniella.

„Elkészültetek? Na, akkor 
kérem a hangerőt!” – szólt bele 
a mikrofonba érkezése után 
Réka.

És ettől a perctől kezdve el-
képesztő tempót diktált a zöld 
területet kis híján megtöltő 
embereknek. Lenn a gyepen az 

egészen kisgyermektől a nyug-
díjasig mindenki megpróbál-
ta a maximumot kihozni ma-
gából, nem csoda, hogy már 
tíz perc után csak úgy folyt a 
víz az emberekről. Aztán ami-
kor zeneváltást kért, ezért pár 
másodpercig nem szólt a zene 
, mozgás közben énekelni kez-
dett Réka, amit átvettek a „ta-
nítványok” is.

„Zene nélkül mit érek én…” 
– harsant több száz torokból.

Aztán helyre állt a megszo-
kott rend, és a lendület kitar-
tott egészen a végéig. Réka 
többször is lement az edzők 
közé, hogy néhányuknak sze-
mélyesen mutasson példát, 
vagy éppen segítse őket a he-

lyes mozdulatsor végigcsinálá-
sában.

Noémi, aki Rákospalotá-
ról jött el a sztárvendég kedvé-
ért, kissé fáradtan, de szemmel 
láthatóan boldogan lihegett a 
majd nyolcvan perces edzés 
végén.

„Régen jártam az óráira, és ha 
lehetőségem van rá, manapság 
is elmegyek egy-egy edzésére. 
A mostanit is végigcsináltam, 
és ha finoman akarom kifejezni 
magam, akkor kellemesen elfá-
radtam. Azt kaptam Rékától is-
mét, amit reméltem” – ecsetelte 
a kétgyermekes anyuka.

A hétfő esti közös mozgással 
nemcsak a résztvevők, hanem 
a tréner is elégedett volt.

„Fantasztikusan éreztem 
magam, köszönöm, hogy eljö-
hettem ide. Hatalmas gratulá-
ció jár a város vezetőinek, hogy 
létrehozták és támogatják ezt a 
rendezvényt, ami egyébként az 
egész ország számára példa le-
hetne. Ami igazán meglepett, 
hogy több ismerőst is láttam, 
akikkel már az edzéseimen 
találkoztam, nem gondoltam 
volna, hogy ide is elkísérnek. 
Ez az egész egy csoda, hogy 
emberek heti három alkalom-
mal együtt mozoghatnak, ba-
rátságokat köthetnek egymás-
sal. Amennyiben máskor is el-
hívnak, nagyon szívesen jövök 
vissza Dunakeszire” – jelentet-
te ki lapunknak Rubint Réka.

Majd fordult egyet, és ment 
vissza azok közé, akik között 
talán a legjobban érzi magát. 
És egészen addig nem hagyta el 
a Katonadombot, míg az utol-
só közös kép el nem készült, az 
utolsó aláírást ki nem osztotta.

Ezt látva mindenki azonnal 
rájött, miért is szeretik annyi-
ra Rékát.

B. M. L.
Fotó: Pál Ildikó, 

KesziPress

Ameddig a szem ellátott, mindenhol sportoltak
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     Júliusban újra Jam Jazz 
Dunakeszi főterén!

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

A tavalyi nagy siker-
re való tekintettel ha-
gyományt teremtünk 

és idén is megszervezzük a 
Jam Jazz-t. Július 21-én, 22-
én és 23-án olyan nevek ér-
keznek a IV. Béla király főtér-
re, mint a Sax-O-Funk, aki-
nek vendége ezúttal Keresz-
tes Ildikó lesz, a Jazzterlánc, 
a Hajdú Klára és Oláh Krisz-
tián Trió, Gájer Bálint és a 
Myrtill & Swingistique. A 
záró est műsorát idén az Or-
feum Mulató csapatának 
James Bond repertoárja szol-
gáltatja, szóval egy igazi forró 
revüre számíthatunk.

A hétvégét kézműves sö-
rök, díjnyertes borok, kü-
lönleges nassolnivalók teszik 
majd még élvezetesebbé.

Sok szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit erre a kü-
lönleges, hangulatos rendez-
vényre, további részletek ha-
marosan! – olvasható a Du-
nakeszi Programiroda ren-
dezvényre invitáló tájékozta-
tójában.

A csapat új játékosai közül – az algériai junior világbaj-
nokságon szereplő Rózsavölgyi Gergő és a Török Ádám 
kivételével – valamennyien bemutatkoztak a sajtó kép-
viselőinek.    

Gúnya Péter vezetőedző elmondta, hogy az új koncepció meg-
valósításával a klub eredményessége mellett igyekeznek megfelel-
ni a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai iránymutatásának is, 
melynek egyik sarokköve, hogy két éven belül a csapatban sze-
replő idegenlégiósok létszámát három főre kell csökkenteni. Mint 
megtudtuk, az új szakmai koncepció egyik meghatározó eleme, 
hogy az együttesben olyan tehetséges magyar fiatalok kapjanak 
játék lehetőséget, akik korosztályos válogatottak. 

Megfiatalított csapatunk játékában bizonyára lesznek elkerül-
hetetlen hullámvölgyek, de bízom benne, hogy az elkezdett mun-
kával sikerül kiküszöbölni a nehézségeket. Reményeink szerint 
olyan első évet sikerül produkálnunk, amely megalapozza a kö-
vetkező három év fejlődési ívét, amire büszke lehet a váci klub – 
mondta a vezetőedző. Gúnya Péter abban is bízik, hogy megfia-
talított együttese helytáll a bajnoki pontvadászatban, és megőrzi 
a tavaly elért 10. helyet. 

– A kézilabda kedvelői azt jól érzékelik, hogy a 14 csapatos 
NBI-ben rendkívül erős és szoros a középmezőny, hiszen a 6. és a 
12. hely között mindössze három-négy pont különbség volt a csa-
patok között. Ez azt is előrevetíti, hogy már a bajnoki rajt is na-
gyon fontos, melynek sikere érdekében állítottuk össze edzéster-
vünket és az edzőmérkőzéseinket – hangoztatta a fiatal szakem-
ber, aki hozzátette, hogy a sok új játékosnak meg kell ismerni-
ük egymást, magabiztossá és eredményessé kell formálni a csapat 
szerkezetét, a támadó, és védekező játékát.

Szakmai hitvallásomnak megfelelően gyorsabb kézilabdát ját-
szunk, melynek megvalósítása érdekében a koncepcióba jól il-
leszkedő játékosokat igazoltunk – emelte ki Gúnya Péter, aki azt 
sem rejtette véka alá, hogy a fiatal csapat teljesítményében rövid-
távon valószínűleg lesznek mélypontok, melyeket távlatokban az 
eredményesség vált fel.   

A klub új szerzeményei bemutatkozásként elmondták, hogy 
megtiszteltetésnek és nagy kihívásnak tartják, hogy a Váci KSE-
ben szerepelhetnek, fűti őket a bizonyítási vágy. Két új balszél-
ső közül, a szerb válogatott, de magyar útlevéllel is rendelkező 
Holpert József a Besiktas együtteséből érkezett, míg Tárkányi 
Bence Orosházáról jött, aki az utánpótlás fejlesztésében is szere-
pet kap. 

A 23 éves Ante Grbavac a bosnyák HK Izvidac Ljubuski csapa-
tából érkezett, a 198 cm-es, 100 kg-os balátlövő korosztályos hor-
vát válogatott, nagy nemzetközi rutinnal rendelkezik. A 30 éves 
Marin Sakic, a szinte örök horvát második helyezett Nexe Nasice 
beállója a hármas védő stabilitását és rutinját hozta Vácra. A 25 
éves irányító Marko Davidovic a szerb bajnok RK Vojvodinából 
érkezett, de már lengyel és román bajnoki tapasztalatai is vannak. 
A 28 éves szlovák válogatott jobbátlövő Maros Balaz ugyan a tö-
rök Yibo csapatából érkezett, de fiatalabb korában a Pick-Szeged-
del már a BL-t is megjárta. A junior válogatott, balkezes Kecske-
méti Tamás a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról érkezett, akinek 
nagyon tetszik a csapat koncepciója, amely reményei szerint az ő 
fejlődését is segíti majd. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Lucz Dóra tarolt a plovdivi 
Európa-bajnokságon

Váci KSE: új koncepció, 
megfiatalított csapat

A magyar válogatott minden idők egyik legjobb szereplését produkálva 10 arany-, 3 ezüst- és 3 
bronzéremmel zárta a Plovdivban vasárnap befejeződött kajak-kenu Európa-bajnokságot. Ebből a 
kiemelkedő szereplésből városunk két lakója, Lucz Dóra és Hagymási Réka alaposan kivette a ré-
szét, miután előbbi két, utóbbi egy aranyat nyert a kontinensviadalon.

Dr. Schoffer Attila, az NB I-ben szereplő Váci 
KSE férfi kézilabda csapat klubelnöke a hétfőn 
tartott idénynyitó sajtótájékoztatón bejelentet-
te, hogy az előző bajnokságot 10. helyen záró 
együttes az új bajnoki pontvadászatra új szak-
mai koncepcióval készül. Új csapatot építünk, 
terveink megvalósítása érdekében kilenc új já-
tékost igazoltunk – mondta az elnök.A riói olimpia után a kajak-ke-

nu hazai vezetői úgy döntöt-
tek, hogy idén a feltörekvő fi-
ataloknak adnak elsősorban 
lehetőséget, igaz, ehhez min-

denképpen bizonyítaniuk kellett a váloga-
tó versenyeken. Nos, a fiatalok éltek a le-
hetőséggel, ugyanis a vasárnap véget ért 
plovdivi Európa-bajnokságon a magyar 
csapat 80 százalékát az U23-as válogatott 
tagjai adták, akik aztán a felnőttek között 
is megállták a helyüket, hiszen Magyaror-
szág minden idők legjobb Eb-szereplésével 
– 10 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel – 
zárta a kontinensviadalt.

A régió és Dunakeszi városa számára 
különösen jó hír, hogy a tíz aranyból hár-
mat a város lakói, Lucz Dóra és Hagymási 
Réka szerzett meg, ráadásul előbbi duplá-
zott is.

A női K-4 500 méteren – ahol a tavaly 
Rióban aranyérmet nyert négyesből ez-
úttal senki sem volt ott – a Lucz Dóra, 
Medveczky Erika, Takács Tamara, Vad Ni-
netta négyes nyert látszatra könnyedén 
a lengyel és a német csapathajó előtt. De 
csak látszatra…

„Sikerült a kétszázra begyakorolt rajtot 
hoznom, és a lányok le tudtak követni, a 
végére pedig azt tudom mondani: örülök, 
hogy nyertünk” – tette hozzá Lucz Dóra, 
akinek a vállán hatalmas teher volt, hiszen 
ő ült elől a hajóban: ő sztrókolt, azaz ő adta 
az ütemet a többieknek.

Noha bizakodtunk benne, senki sem 
gondolta azt, hogy 2017-ben Európa női 
kajakos trónján Lucz Dóra ül majd. A né-
gyesben aratott győzelmet követően a K1 
200 méteren az előfutamból azonnal a 
döntőbe kvalifikálta magát, majd úgy eve-
zett vasárnapi fináléban, mintha évek óta 
ott lenne a világversenyek felnőtt döntői-
ben. Remekül kapta el a rajtot, végig hatal-
mas tempót diktált, és 4 századdal győzött 
a dán Jörgensen előtt.

„Jól sikerült a rajt, utána is jónak éreztem 
a pályámat és az eredmény sem lett rossz. 
Nagyon örülök a sikernek, mert a döntő-
ben mindenki ott volt, aki Európában szá-
mít” – mondta boldogan Lucz Dóra, aki 
immár kétszeres Európa-bajnokként vár-
hatja a világbajnokságot.

Városunk másik büszkesége, Hagymási 
Rékának sem kell szégyenkeznie a plovdi-
vi szereplése miatt, ugyanis K-2 1000 mé-
teren Farkasdi Ramóna párjaként – életük 
első felnőtt Európa-bajnokságán – azon-
nal aranyéremmel tette le a névjegyét. Pe-
dig nem volt egy összeszokott egység az 
övéké, az utolsó pillanatban dőlt el, hogy 
együtt indulhatnak ezen a távon.

„Kétszer-háromszor csúsztunk ki edzés-
jelleggel, és már elsőre egy jó érzésű kettős 
volt. Ez egy ajándékpáros volt számunkra, 
picit féltem tőle, mert nem készültem ezres 
pályákra az idén, de minden egyben volt 
Ramónával, így nagyon boldog vagyok” 
– állította Hagymási Réka, aki vasárnap 
Szabó Ágnes párjaként a hatodik pozíció-
ban zárt a női K-2 200 méteren.

B. M. L.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Farkasdi Ramóna és Hagymási Réka
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