
     

ingyenes közéleti újság

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros,  Zebegény, Szob területén

XV. évfolyam 8. szám                   2013. április 18.
80.000
olvasónk

van!

Tavaszi 
Emlékhadjárat - 
A Váci csatára 

emlékeztek

Fórum a Börzsöny 
komplex fejlesztési 

tervéről 

HOLOKAUSZT 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Hogy a múlt ne 
ismétlődjön meg többé…

KÖLTÉSZET NAPJA VÁCON
Juhász Gyulára 

emlékeztek a diákok

Vácon 10 százalékkal 
csökken 

a hulladékszállítási díj

Kiállítással 
mutatkozott be a 

váci Forte Fotóklub

Kátyúzások időszaka
Mága Zoltán 

jótékonysági koncert

Cikkünk a 2. oldalon

Cikkünk a 4. oldalon

Cikkünk a 3. oldalon

Cikkünk az 5. oldalon

Cikkünk a 4. oldalon

Cikkünk a 6. oldalon

Cikkünk a 4. oldalon Cikkünk a 7. oldalon

A FÖLD NAPJA
2013. 

április 22.



2 XV. évfolyam 8. számDunakanyar Régió

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Tavaszi Emlékhadjárat - 
A Váci csatára emlékeztek 

Dunakeszire április 9-én vonult be 
Klapka tábornok hadteste

VÁCI VÁROSVEZETŐK TÁJÉKOZTATÓJA 
– Bemutatták az új aljegyzőt, csökken a hulladékszállítási díj

Vác Város Önkormányzata és a Magyar Hagyományőr Világszövetség szervezésében az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc váci csatájára emlékeztek április 8-án a 25. 
Tavaszi Emlékhadjárat programsorozat részeként. Negyedszázada mintegy 80-100 lo-
vas hagyományőrző - jórészt huszárok - járják be évről – évre az 1849-es Tavaszi Hadjá-
rat útvonalait 35 település érintésével Magyarországon és a Felvidéken.

A dicsőséges Tavaszi Hadjárat hőseinek példaértékű tettei elevenedtek fel a ragyogó 
áprilisi napfényben a Duna-parti Katonadombon kialakított harctéren. Görgey és Klapka 
legújabb kori huszárai elődeik színpompás ruháihoz hasonló katonai öltözékben lova-
goltak be a több ezerfős közönség tisztelgő tekintetének kíséretében, hogy hősies küz-
delemben ők is legyőzzék az osztrák sereget. 

Igen szerteágazó témakörökben tartottak ismertetőt pénteken délelőtt a sajtó részére Vác vezetői. Bemutatták Vác új aljegyzőjét, dr. Grmela Juditot.
Elsőként Pető Tibor a hulladékgazdálkodás városi kézbe vételekor megtett ígéretre emlékeztetett, mely szerint az új cég első negyedévi gazdálkodásá-
nak ismeretében áttekintésre kerül a hulladékgyűjtési és – szállítási lakossági díjak esetleges csökkentése.

Közép-Európa legnagyobb katonai hagyo-
mányőrző rendezvénysorozatának váci 
eseménye a főtéri gyülekezővel vette kez-

detét, ahol a Himnusz eléneklése és Fördős Attila 
köszöntő szavai után a polgármester fogadta a fel-
sorakozott seregek tisztelgését.

A megemlékezés a résztvevők gyülekezésével dél-
után négy órakor kezdődött a Március 15-e téren. 
Az egybegyűlteket az alkalomra szintén korabeli 
katonai öltözéket öltő Fördős Attila polgármester 
köszöntötte, aki a hagyományok ápolásának jelen-
tőségére hívta fel a figyelmet. A 21. század embere-
ként, városvetőként fejet hajtott a dicsőséges Ta-
vaszi Hadjárat hős katonáinak emléke előtt, mél-
tatta a váci csata kiváló vezetőit, stratégáit, meg-
emlékezett Földváryról, Damjanichról, Görgeyről.

- Amikor megemlékezünk, egy pillanatra gondol-
juk el, hogy hányan áldozták csak itt Vácon, a csa-
tatéren az életüket, hányan tették kockára, és az-
óta is mennyi magyar vér folyt, hány ember halt 
meg azért, hogy a jelenben a késő utókor élhessen. 
Ezért oly fontos a tisztelet azoknak, akik a megfele-
lő történelmi pillanatban a megfelelőt cselekedték 
– méltatta ’49 bátor hős katonáit Fördős Attila.

A megemlékezésen közreműködő Magyar Hagyo-
mányőr Világszövetség, Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség Tagegyesülete, Váci Hu-
szár és Nemzetőr Bandérium és Váci Fúvószenekar 
mellett több száz érdeklődő vonult ezután a Ligetbe, 
ahol Kerékgyártó László, a Görgey Kör elnökének 
szakértő tolmácsolása mellett ágyútűzzel, puskaro-
pogással, illetve gyalogos és lovas ütközetekkel ele-
venítették fel a győztes váci csata történéseit.

A Tavaszi Emlékhadjárat résztvevői befejezésül 
a Honvéd emlékműhöz vonultak, ahol az emlékün-
nepség részeként a városvezetés, a pártok, a civil 
egyesületek, valamint az iskolák képviselői helyez-
ték el a tisztelgés virágait.

A Szerk. 
Fotó: SelymeS NórA, keSzipreSS

Dunakeszi lakossága ugyanolyan szere-
tettel fogadta a magyar csapatok érkezé-
sét, mint 1849. április 9-én, amikor Klap-

ka György tábornok I. hadteste bevonult a telepü-
lésre. 

A magyar történelem legszebb napjait, 1848-49 
dicsőséges korszakának felemelő élményét élhet-
ték át azok, akik a tavaly első alkalommal megren-
dezett Dunakeszi Viadal folytatásaként idén is kilá-
togattak a Katonadombra.  

A Himnusz eléneklése után a város „főparancs-
noka” Dióssi Csaba polgármester fogadta a felso-
rakozott katonai egységek tisztelgését, akinek kö-
szöntését, Erőt, tisztességet! – üdvözléssel viszo-
noztak a huszárok.

A több ezerfős diáksereget és a felnőtteket kö-
szöntő Dióssi Csaba beszéde elején kijelentette: 
„Emlékezni és átélni hívtalak ide titeket, hogy tör-
ténelmünk talán legszebb és legtisztább korszakát 
idézzük fel. Emlékezni fontos. Nem csupán azért, 
mert elődeink bölcsessége, kitartása és önfeláldo-
zása erőt adhat, hanem azért is, mert példájuk és 
életük útmutató számunkra. Szeretném, ha büsz-
kék lennétek a forradalom hőseire. Mert ők valódi 
hősök voltak. Nem álhősök, akik csak beszédeik-
ben bátrak, de ha cselekedni kell, egyből visszavo-

nulót fújnak – mondta a város országgyűlési kép-
viselője.  

„A forradalom és szabadságharc hősei azt üzenik 
nekünk, hogy nem szabad a könnyebb utat válasz-
tanunk, ha felelősséggel vagyunk városunk, orszá-
gunk, hazánk iránt” - jelentette ki Dióssi Csaba, aki 
beszédét azzal a reménnyel zárta, hogy a jövő „épí-
tő köveit” jelentő fiatalokkal összefogva szolgál-
hatjuk Dunakeszi és az ország előtt álló célok sike-
res megoldását. 

A polgármester ünnepi köszöntője után Székely 
Tibor, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőr-
ző Szövetség elnöke bemutatta a II. Dunakeszi Vi-
adal „harcoló” csapatait: a Mogyoródi Sándor Hu-
szárokat, a Váci Huszár és Nemzetőr Bandériumot, 
a Veresegyháza Károlyi Huszár ezred tagjait, ha-
gyományőrzőit.  

A látványos harci cselekményeket az a Kerékgyár-
tó László „fordította” le a lelkes közönség számá-
ra, aki a ma élő egyetlen magyarként tizenegy olyan 
emberrel foghatott kezet, akik még beszélgethettek 
Görgey tábornokkal. A Görgey Kör elnöke a dübör-
gő ágyúk és ropogó puskák fülsüketítő zaja közben 
rohamozó csapatok mozgását színes anekdotákkal 
fűszerezve mutatta be. Lángokban álltak az őrhe-
lyek, az egész csatateret kék füst borította be, egy-
másra rontottak a lovascsapatok, „élet-halál” küz-
delmet vívtak a magyar huszárok és az osztrák ka-
tonák. Az áprilisi ütközet végén a tavalyi viadalhoz 
hasonlóan idén is megküzdöttek egymással a ma-
gyar és osztrák seregbe „besorozott” diákok, akik 
számára felejthetetlen élménnyel társult az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc hős honvédő sere-
geinek megidézett látványos küzdelme…                                                                  

V. I.

Az alpolgármester az adatok 
alapján most bejelentette: 
mód van arra, hogy tíz szá-

zalékkal mérsékeljék a hulladékszál-
lítási díjat. Az ismert rezsicsökken-
tési elképzelések alapján az eszten-
dő második felében (amennyiben a 
jogszabályi előírások kötelezővé te-
szik az ártalmatlanítást végző Zöld 
Híd Régió Kft. számára a díjcsökken-
tést) további lakossági tehermérsék-
lés is várható – jelentette ki az alpol-
gármester. (A hivatalos városvezetői 
közleményt a 4. oldalon közöljük.)

Fördős Attila a folytatásban meg-
említette, hogy az önkormányzati 
törvény módosítása nyomán polgár-
mesteri hatáskörbe került a jegyző 
és az aljegyző kinevezésének joga. 

Mint ismeretes, Vác jegyzője márci-
us elsejétől az addig aljegyzői felada-
tokat ellátó Deákné dr. Szarka Anita. 
Ezért az aljegyzői feladatkörre pá-

lyázat került kiírásra. Ezzel össze-
függésben a jegyzőnek véleményezé-
si és javaslattételi joga van. Deákné 
dr. Szarka Anita elmondta: a jelent-

kezők közül szakmai tapasztalata és 
kvalitásai alapján dr. Grmela Judi-
tot tartotta a legalkalmasabbnak a 
feladatra. Javaslatára a polgármes-
ter április 15-től határozatlan időre 
aljegyzőnek kinevezte az eddig is a 
Polgármesteri Hivatalban dolgozó, 
jogi végzettségű köztisztviselőt.

Dr. Grmela Judit bemutatkozás-
ként elmondta: több mint egy év-
tizede dolgozik a Városházán, kez-
detben bizottsági-testületi előadó-
ként tevékenykedett, majd közbe-
szerzésekkel kapcsolatos feladato-
kat látott el. Feladatának tekinti a 
jegyző munkájának segítését, a tör-
vényesség betartását és az ügyfél-
központú ügyintézés biztosítását. 

A sajtótájékoztató befejező részé-

ben Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester a városvezetés nevében is 
gratulált Magyari József kitünte-
téséhez, aki az „Év testnevelője” ki-
tüntetésben részesült. Bejelentette: 
tárgyalások indultak az egyik nagy 
váci céggel, hogy a látványsport-
ágak helyi képviselői sikeres szere-
peljenek a TAO-pályázatán. Az al-
polgármester örömének adott han-
got, hogy az ifjúsági katasztrófa-
védelmi vetélkedőn rekordmezőny 
bizonyíthatta tudását, felkészült-
ségét. Felhívta továbbá a figyelmet 
az április 21-én kezdődő Föld napja 
rendezvénysorozatra is, amely négy 
napos programot kínál az érdeklő-
dők számára. (Ezt a programot a 
6. oldalon ismertetjük. A szerk.)
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HOLOKAUSZT EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Hogy a múlt ne ismétlődjön meg többé…

Elképzelni az elképzelhetetlent, szembesülni a szörnyű, embertelen valósággal, elgondolkodni arról, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő. Erről töp-
renghetnek el mindazok, akik megtekintik a váci Madách Imre Művelődési Központban április 16-án, a Holokauszt Emléknapján megnyílt Auschwitz Al-
bum Rólunk, nekik, nélkülük című fotó- és dokumentum kiállítást. 

A XX. század szörnyűségét 
a maga nyers valóságában 
elénk táró fényképsorozat 

a magyar zsidó transzportok 1944-
es auschwitzi koncentrációs tábor-
ba érkezését, szelektálásukat, a gáz-
kamrákba vagy kényszermunká-
ra indulásuk első óráit tárja elénk. 
Sorsszerű volt a fotók megtalálása. 
Az eredetileg kétszáz felvételt – me-
lyekből a kiállítás anyagát válogat-
ták – két SS tiszt készítette doku-
mentálási szándékkal. S amikor a 
kárpátaljai Bilkéről deportált Jákob 
család lánya, a 19 éves Lili – akit so-
kadmagával átszállítottak a Dora – 
Mittelbau-i táborba – túlélve a ször-
nyűségeket, megélte a felszabadító 
szovjet csapatok megérkezését, egy 
korábban a női SS-ek által lakott szo-
bában, selyempizsamába csomagol-
va egy köteg fényképet talált. A fotók 
között előbb Bilke főrabbiját fedezte 
fel, majd két kisöccsét, aztán nagy-
szüleit, végül önmagát. Hozzátarto-
zói mind elpusztultak, egyedül ő ma-
radt életben. 

A fényképeket majd harmincöt 
éven át őrizte, s neki köszönhető, 
hogy ezek a páratlan dokumentumok 
most láthatók. Kiegészítve mindeze-
ket, megtekinthető még a váci zsidó-
ság 1570-1945 közötti történetét ösz-

szefoglaló dokumentum, valamint 
a hitközség által feljegyzett 1696 de-
portált sorstárs névjegyzéke is.

A Holokauszt Emlékközpont által 
útjára indított vándorkiállítás a Váci 
Közéleti Egyesület hathatós szerve-
ző munkája eredményeként jutott el 
a városba. A tárlatnyitón erről tájé-
koztatta a megjelenteket bevezetőjé-
ben Róna Andrea, az egyesület szer-
vezője. Köszöntötte a megjelente-
ket, köztük Mordechay Wallert, Iz-
rael Állam magyarországi konzulját, 
Mokánszky Zoltán alpolgármestert, 
Turai Jánost, a Váci Zsidó Hitközség 
elnökét, Pécsi Tibort, a Holokauszt 
Emklékközpont oktatási programok 
vezetőjét, a városi képviselő testü-
let tagjait és az egyházak képviselőit. 
Köszönetet mondott mindazoknak, 
akik hathatós segítséget nyújtottak 
ahhoz, hogy a tárlat Vácra érkezett.    

A városvezetés nevében Mokánszky 
Zoltán arról szólt, hogy a jövő nem-
zedékének le kell vonni a tanulságo-
kat a múlt szörnyűségeiből. Kertész 
Imre Nobel-díjas író szavait idézte: 
"A holokauszt megértése nem csak 
lehetőségünk, de kötelességünk is, 
hiszen mi más akadályozhatja meg, 
hogy újra megtörténjen, mint az 
okok feltárása, az oktatás és az em-
lékezés."  

Turai János megemlékezett a ré-
gióban élt zsidó családok gazdasá-
gi életben betöltött szerepéről s szólt 

arról, hogy a múlt rendszerben soká-
ig nem volt ildomos a zsidóüldözés-
ről beszélni.

Pécsi Tibor felidézte a fényképek 
megtalálásának történetét. Elmond-
ta, hogy Jákob Lili 1980-ban a jeru-
zsálemi Yad Vashem intézetnek aján-
dékozta az albumot, amelyet 2004-
ben, Izrael Állam akkori miniszter-
elnöke hozott magával a Holokauszt 
Emlékközpont avatási ünnepségére. 

A kiállítást Mordechay Waller nyi-
totta meg. Hangsúlyozta, hogy a jobb 
jövő elérésében fontos építőköveket 
jelent a múlt megismerése. Úgy vélte, 
hogy ez a kiállítás is egy ilyen építő-
anyag s örömét fejezte ki, hogy jelen 
lehet ezen a rendkívüli eseményen. 

A Schindler listája című film zenei 
motívumát Bíró Tamás, a Magyar 
Állami Operaház tagja és Kiss Juli-
anna, a Ferencvárosi Ádám Jenő Ze-
neiskola tanszékvezetője adta elő.

Az alpolgármester ezt követően 
bejelentette, hogy a város vezeté-
se minden segítséget megad ahhoz, 
hogy alapítsanak a településen egy 
Holokauszt Emlékparkot, hogy ne 
csupán az év egy napján emlékez-
zünk a meggyilkoltakra. Bejelenté-
sét nagy taps fogadta. 

S még valami. Huszonhárom diák 
vállalkozott arra, hogy Pécsi Tibor 
alapos és körültekintő felkészítését 
követően, az április 29-ig látható ki-
állításon, a máris szép számmal be-
jelentkezett diákcsoportoknak tár-
latvezetést tart. A megnyitón vala-
mennyien oklevelet és Kertész Imre 
Sorstalanság című regényét vehették 
át. Ezt követte az első tárlatvezetés 
Pécsi Tibor értő moderálásával.

kAtoNA m. iStváN

A Szerző Felvételei
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Vácon 10 százalékkal csökken 
a hulladékszállítási díj

Kátyúzások időszaka

Súlyos baleset az M2-es 
autóúton Dunakeszi közelében

Fórum a Börzsöny komplex 
fejlesztési tervéről 

7 milliárd forintból újulnak meg 
Pest megye mellékútjai

Vác Város Önkormányzata miután a 2012-es esztenedő végén létrejött, a város tulajdoná-
ban lévő Váci Hulladékgazdálkodási Kft. első negyedévének gazdálkodását áttekinttette, 
ezúton jelenti be, hogy 2013. május 1-től 10%-al csökkenti hulladékszállítási díjat

A hosszú, zord téli időjárás rengeteg kárt okozott az utak állapotában, melyek elsőd-
leges javítását az enyhébb napok beköszöntével elkezdtük – nyilatkozta lapunknak 
Huszák János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei Igazgatóság Váci Üzem-
mérnökségének vezetője. 

Lesodródott egy személyautó az M2-es autóútról Dunakeszi közelében szombat dél-
után. A felborult járműből a tűzoltók két sérültet szabadítottak ki, helikopterrel és 
mentőautóval szállították őket kórházba - tájékozatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság az MTI-t.

Az Alsó-Ipoly-menti térségre vonatkozó területfejlesztési konferenciát tartottak 
Ipolydamásdon, ahol bemutatták azokat a terveket, amelyek bekerülhetnek a 2014-
2020 közötti időszak országos és megyei fejlesztési programjaiba, és majdan sikerrel 
pályázhatnak az uniós és hazai forrásokra. A fórumra meghívták az érintett települé-
sek polgármestereit továbbá, a szlovákiai tükörtelepülések, valamint Nógrád megye 
börzsönyi falvainak polgármestereit is.

Pest megyében 2013-ban mellékút felújítása valósul meg a „Térségi elérhetőség ja-
vítása a Pest megyei mellékúthálózaton” projekt keretében, 16,6 milliárd forint ér-
tékben. A projekt nyitórendezvényét Tökölön tartották március 27-én, ahol ünnepi 
beszédet mondott Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Az eseményen Tarnai Ri-
chárd, Pest megyei kormánymegbízott is részt vett.Vác Város Képviselő-

testülete a FIDESZ-
KDNP többség tenni 

akarásának köszönhetően 
2012 év végén, úgy döntött, 
hogy saját, 100 százalékban 
önkormányzati tulajdonú 
céget alapít, így biztosítva a 
város számára a hosszútá-
von is megbízható hulladék-
kezelést. Az Önkormányzat 
célja az volt, hogy a szolgál-
tatás díj kézben tartható le-
gyen, miközben új, modern 
hulladékkezelési rendszer 
alakítható ki a város európai 
szintű környezetgazdálkodá-
si színvonalának biztosítása 
érdekében.

Az elmúlt hónapok a sze-
métszállítás fejlesztéseiről 
és a szigorú gazdálkodás biz-
tosításáról szóltak. Ezen in-
tézkedések eredményeként 

új chippel ellátott kukákat 
rendszeresítettünk, a köz-
beszerzés lezárását köve-
tően pedig korszerű új au-
tók járják majd a város ut-
cáit. Ezen fejlesztés lehető-
séget nyit arra is, hogy már 

a 2014-es esztendőben beve-
zessük a kéttényezős díjfize-
tést, mely alapdíjból és ürí-
tési díjból áll. Ez biztosíta-
ni fogja a megfizethető, igaz-
ságos és EU-konform hulla-
dékkezelési közszolgáltatás 
alapjait. 

Amennyiben a kormány 
tervei szerint a rezsicsök-
kentés keretén belül június 
1-től a hulladék közszolgál-
tatás díját is csökkenti, úgy 
a Zöld Híd Régió Kft. a Vá-
cot sújtó rendkívül magas 
ártalmatlanítási díját csök-
keni lesz kénytelen, mely to-
vábbi lehetőséget biztosít-
hat a most bejelentett 10%-
os csökkentésen felüli to-
vábbi szemétszállítási díj 
mérséklésre. 

vác polgármeSteri HivAtAl 

A szakember elmondta, 
hogy Dunakeszin az álla-

mi közutak közül az elsők kö-
zött a rendkívül nagy átmenő 
forgalmat bonyolító Bajcsy-
Zsilinszky úton keletkezett 
kátyúkat javították ki. 

- A várost átszelő többi ál-
lami út javítását folyamato-
san végzik munkatársaink 
– tette hozzá Huszák János. 
– Általános szakmai tapasz-
talatként megállapíthatjuk, 

hogy az első csapadékosabb 
idő után sajnos rohamosan 
nőni kezdett a kátyúk száma, 
a fagyás-olvadás-fagyás peri-
ódusok nagy hatással voltak 
a kátyúk keletkezésére. Jel-
lemzően a megbolygatott pá-
lyaszerkezetnél keletkeztek, 
de a szerkezet elöregedése és 
a nehézforgalom is elősegíti. 
Területünkön közel 200 kilo-
méteres szakasz igényel fo-
lyamatosan kátyúzást – tá-

jékoztatott a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Pest megyei 
Igazgatóság Váci Üzemmér-
nökségének vezetője, aki el-
mondta, hogy folyamatban 
van a Bajcsy-Zsilinszky út 
felújítását szolgáló terv elő-
készítése, de arról nem tu-
dod érdemben nyilatkozni, 
mikorra várható a terv jóvá-
hagyása és a felújítási mun-
kálatok kezdete.

(vetéSi)

Ferenczi Norbert sajtó-
ügyeletes közlése sze-

rint a jármű eddig tisztázat-
lan körülmények között sod-
ródott le a Vác felé vezető ol-
dalról és egészen a patakme-
derig jutott.

Az autót daru segítségé-
vel próbálják kiemelni a tűz-
oltók, ezért az M2-es autóút 
M0-ás felhajtójától mintegy 
két kilométerre eső szaka-
szon félpályás útzár volt ér-
vényben.

mti Fotó: 
lAkAtoS péter

A rendezvényen ven-
dégként megjelent 
Harrach Péter a kör-

zet parlamenti képviselője, 
aki köszöntőjében kiemel-
te, a börzsönyi és Ipoly-men-
ti területre kidolgozott fej-
lesztési elképzelések meg-
valósítása a helyi emberek 
érdekét szolgálja, hiszen 
ezen a természeti kincsek-
ben gazdag vidéken elsősor-
ban nem az ipar, hanem a tu-
risztika biztosíthatja a mun-
kahelyteremtést, és a kiste-
lepülések boldogulását – írja 
Brockhauser Edit, Harrach 
Péter országgyűlési képvise-
lő honlapján.

Kuszák Miklós a Pest-me-
gyei területfejlesztési Kht. 
igazgatója előadásában a me-
gye egészét érintő terveken 
túl, külön ismertette a szobi 
térség helyzetét a hátrányo-

kat, és az előnyöket. A prob-
lémák között említette, hogy 
a közlekedés összehangolat-
lansága miatti nehéz megkö-
zelíteni a körzetet, az ország-
határ, a folyók és a hegység 
által zsákszerűen körbezárt 
terület nem kedvez az ipar és 
a vállalkozások megtelepe-
désének. 

Sajnos az utóbbi évtizedek-
ben az agrártermelés is az 
egyharmadára esett vissza. 
Az elöregedő, fogyatkozó la-

kosság jövedelme alacsony, 
és ez nem kedvez a csalá-
doknak. Ugyanakkor a hábo-
rítatlan és védett természe-
ti környezet, az épített örök-
ség, és az ezekből adódó tu-
risztikai lehetőségek olyan 
értékek, amelyeket a közel-
jövőben jobban kell haszno-
sítani. Hozzátette, a tervek 
elkészítésekor beépítették 
az ECOVAST Egyesület fej-
lesztési javaslatait, a VÁTI 
NKft. által kidolgozott „Dél 
- Kelet Európai transznaci-
onális programot”, amely a 
Duna menti megyék turisz-
tikai stratégiáját fogja egy-
be, illetve a Duna-Ipoly Köz-
hasznú egyesület börzsönyi 
komplex fejlesztési tervét.

A fórum résztvevői ezeket 
a terveket vetítéssel egybe-
kötött előadásokon ismer-
hették meg.

Az utóbbi évek legna-
gyobb keretössze-
gét használhatja fel 

európai uniós forrásból a 
Pest megyei mellékútháló-
zat rekonstrukciójára. Az 
Új Széchenyi Terv Regioná-
lis Operatív Programok ke-
retében összesen 16,6 milli-
árd forintos támogatásból 
erősen leromlott állapotú 
Pest megyei mellékutakat 
újít fel 2013-ban a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.

Pest megyében, az egyes 

útszakaszoknál a teljes 
körű felújítások általáno-
san tartalmazzák a burko-
lat megerősítését és széle-
sítését, a kopóréteg cseré-
jét, belterületi szakaszokon 
a vízelvezető árkok és busz-
öblök kiépítését, rekonst-
rukcióját, külterületi sza-
kaszokon az árok-padka 
rendezését, tartós útburko-
latjelek festését és az átere-
szek rendbehozatalát is.

A most induló program 
keretein belül 2013 év vé-

géig régiónkban megújul 
a Szentendre-Pomáz ösz-
szekötő út, a Cinkota-
Zsámbok összekötő út, a 
Rákoskeresztúr-Isaszeg-
Gödöllő összekötő út, a 
Szentendre-Visegrád ösz-
szekötő út, a Vecsés-
Alsónémedi összekötő út, a 
Vác-Gödöllő összekötő út, a 
péceli bekötőút, az Újpest-
Veresegyháza-Galgamácsa 
összekötő út, a kóspallagi 
bekötőút. 

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A Vácon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta el-
telt 2 év, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye: Jávorszky Ödön Kórház
 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. tel.: 06 (27) 
620-620/1436. Kérjük, tegyen eleget meghívá-
sunknak, vegyen részt Ön is a mammográfi-
ás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térí-
tésmentes. Információ: Budapest Főváros 
Kormányhivatala  Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerve tel.: 06 (1) 465-3823 

A lehetőség adott. 
Éljenek vele!

2013. május 3 - 31.
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Vizsgaelőadás - Hamupipőke

A dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola Szín-folt Társulata eddig nagy közönség 
előtt vígjátékok bemutatására vállalkozott, nem titkolván azt a szándékát, hogy egy kis 
színfoltot, vidámságot vigyen az emberek nehéz munkával eltöltött hétköznapjaiba. 

A chioggiai csetepaté 
és a A tévedések víg-
játéka után idén úgy 

döntöttek, hogy egy klasszi-
kus mesehős, Hamupipőke 
történetét mutatjuk be sok 
egyéni ötlettel és új karak-
terekkel, amolyan szín-folto-
san. Tele volt a színpad ara-
nyos egerekkel, utálatos Lu-
ciferrel, beszédhibás udvar-
mesterrel, nagypapa szerep-
re vágyó királlyal, gonosz 
Mostohával és az ő rosszmá-
jú lányaival, szórakozott tün-
dérrel és nem utolsósorban a 
gyönyörű és szeretnivaló Ha-
mupipőkével és az ő ellenáll-
hatatlan hercegével.

Az előadás a művészeti is-
kolás tanszakok különleges 
összefogásának eredménye-
ként született meg, hiszen a 
darab összekötő zenéit a Mű-
vészeti Iskola gitárzenekara 
játszotta Kökény Zsuzsan-
na és Madarász József veze-
tésével, a nyitányt pedig az 
Ifjúsági Szimfonikus Zene-
kar előadásában hallhattuk 
Szilágyi Szabolcs vezetésé-
vel, aki egyben a dal hang-
szerelője, a vonósok felkészí-
tője pedig Kátai Katalin.

Az előadás fő betétda-
lát, Hamupipőke és az ege-
rek közös énekét pedig Szil-
ágyi Szabolcs komponálta és 

Márkus Erzsébet tanította 
be.  A darab látványos díszle-
te Filyó Gábor, Bárány Ger-
gely, Mészáros Gábor, Szil-
ágyi Tibor, Kőrösi Csilla és 
a színjátszós csapat közös 
munkáját dicséri.

A táncok hangulatos kore-
ográfiáját két hivatásos tán-
cos Reszneki Virág és Tóth 
Dávid tanította be. 

A darab rendezője: Hovány-
né Martikán Erika

A tervezett négy előadás 
óriási sikerrel zajlott a Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pontban több mint ezer néző 
részvételével.

Fotó: HoHNer miklóS

Az interaktív, digitális 
otthon ma már nem luxus

Az elmúlt év fejlesztéseinek köszönhetően a legmodernebb technológia is elérhető az 
Invitel előfizetőinek

Az Invitel jelentős vál-
tozáson ment keresz-
tül az elmúlt évben. 

Számos olyan beruházást 
hajtott végre, melyek lehe-
tőséget adtak a televíziós és 
internetszolgáltatások fej-
lesztésére, a felhasználói él-
mény javítására és az ottho-
ni szórakoztatás kiterjeszté-
sére.

A digitális televíziózás, a 
felvehető, megállítható, visz-
szatekerhető adás, a gyerek-
zár, a digitális műsorújság, a 
nyelvválasztás vagy a tévén 
keresztül használható vide-
otéka ma már nem luxusnak 
számító extra igények. Ezek 
olyan funkciók, amelyek ké-
nyelmesebbé, tartalmasab-
bá és interaktívabbá teszik a 
családok mindennapjait. Fil-

meket kölcsönözhetünk egy 
gombnyomással, magunkra 
szabhatjuk a tévéműsort, el-
rejthetjük a gyerekek szeme 
elől a nem nekik való tartal-
makat. 

Ráadásul az Invitel tévé-
szolgáltatását a saját ér-
deklődésünk szerint alakít-
hatjuk: előfizethetünk több 
HD-csatornára, ha ki szeret-
nénk használni a HD TV ki-
váló képét, vagy tematikus 
minicsomagokkal bővíthet-
jük szolgáltatáscsomagun-
kat, ha van sorozat- termé-
szet, sportkedvelő vagy kis-
gyermek a családban.

„Az elmúlt 5-10 évben nem 
volt olyan léptékű telekom-
munikációs hálózat fejlesztés 
a régióban, mint az Invitelé. 
Helyi szolgáltatóként a Du-
nakanyar régióban is foko-
zottan figyelünk ügyfeleink 
igényeire, ezért folyamato-
san fejlesztjük szolgáltatása-
inkat, hogy ügyfeleink szá-
mára a legmagasabb minő-
ségű szolgáltatást nyújthas-
suk” – mondta el Jeszenszky 
Zsolt, az Invitel regionális ve-
zetője. – Az Invitel nem csu-
pán egy klasszikus telefon-, 
és internetszolgáltató, ha-
nem sokkal inkább egy sok-
oldalú, modern, interaktív te-
levíziós szolgáltatást nyújtó 
vállalat.”

Az Ön lakóhelyén elérhe-
tő, személyre szóló akci-
ós ajánlatokról, szolgálta-
tásokról érdeklődjön sze-
mélyesen Telepontunkban 
(Vác, Széchenyi utca 34.) 
vagy a 1288-as telefonszá-
mon, de tájékozódhat hon-
lapunkon, a www.invitel.hu 
oldalon is. Munkatársaink 
készséggel állnak rendel-
kezésére.

KÖLTÉSZET NAPJA VÁCON
Juhász Gyulára emlékeztek a diákok

A Juhász Gyula Általános Iskola diákjai az iskola előtt álló névadó szobránál tisztelegtek a Költészet Napján. Az Ipoly Eurorégió Szabadegyetem és a 
Madách-kör szervezésében zajló eseményen a váci polgármester mondott köszöntőt, majd Németh Péter Mikola elevenítette fel József Attila és Juhász 
Gyula alakját. A megemlékezésen a juhászos diákok és a megjelentek versekkel idézték meg a névadó szellemét. A költészet napja a piarista gimnázi-
umban rendhagyó irodalomórával folytatódott, majd a Madách Imre gimnáziumban zárult.

Juhász Gyula szobra előtt 
gyülekeztek a diákok a 
Magyar Költészet nap-

ján, hogy versekkel idézzék fel 
iskolájuk névadójának alak-
ját. A Himnusz eléneklése és 
Arany Tóth Áron 7.a osztá-
lyos tanuló Juhász Gyula Ta-
vasz várás című versét mond-
ta el, majd Fördős Attila pol-
gármester mondott köszöntőt, 
aki felidézte, hogy hazánkban 
1964 óta ünnepeljük a Költé-
szet napját, április 11-én József 
Attila születésnapján. A politi-
kus emlékeztette az ünneplő 
fiatalokat, hogy ezen a napon, 
1900-ban született Márai Sán-
dor is. Fördős Attila szerint a 
magyar nyelv egyedülálló a vi-
lágon, nincs még egy másik 
nyelv, melyben ilyen csodála-
tosan ki lehet fejezni a lírát. – 
Ehhez a csodálatos nyelvhez 
szükség van zsenikre, akik 
ezeket a szavakat úgy formál-
ják meg versbe öntve, hogy az 
kifejező és nagy hatású legyen 
– fogalmazott Fördős Attila.  

- Ezen a napon Juhász Gyula 
szobra mellett az intézmény-
nél, amelyik Juhász Gyula ne-

vét viseli, gondolkozzunk el 
egy pillanatra azon, hogy az 
emberiség történetében hány- 
és hány évszázadnak kellett 
eltelnie, hogy a magyar nyelvi-
ség, a magyar szó a mai formá-
jában megmaradhasson. Ezen 
közben hadd hívjam fel főleg a 
fiataloknak a figyelmét arra a 
nyelvromlásra, helyenként tu-
datos nyelvrombolásra, ami 
zajlik a mi életünkben. Bár a 
magyar nyelv befogadó nyelv 
és nagyon sok mindent magá-

évá tett az elmúl századok so-
rán, de azért próbáljuk megfé-
kezni és próbáljunk ennek va-
lamiféle gátat venni. 

Kocsis György gitáros-
énekművész József Attila Rej-
telmek című versével emléke-
zett a költőre. 

A megemlékezés Németh 
Péter Mikola költő rendhagyó 
irodalomórájával folytatódott, 
aki József Attila és Pilinszky 
mellet Juhász Gyula munkás-
ságáról is beszélt. 

- A tékozló fiúk. Juhász Gyu-
la 130., József Attila 108. szü-
letésnapjára. „Amikor a tékoz-
ló fiú elment hazulról, roman-
tikus volt, amikor hazatért, 
klasszikus. Amikor elment ál-
dozatul esett tér és idő játéká-
nak. S csupán, amikor haza-
tért értette meg végül, hogy a 
szabadság, amit keresett vagy 
mindenütt jelen van, vagy se-
hol sincsen jelen – olvashat-
juk egy 20. századi lírikus nap-
lójában, akit Pilinszky János-
nak hívnak – kezdte emlékbe-
szédét Németh Péter Mikola 
– majd így folytatta: „Juhász 
Gyula azonos című versében a 
19. század hajlékában így ír a 
tékozló fiúról, aki ő maga: „Vé-
res a lábam, tüske marta, ha-
jam zilált, künn járt viharba. 
Szemem vörös, villámba né-
zett, szívem törött, megvert az 
élet. Ajkamat száz csók égette, 
a lelkemet száz pók mérgezte, 
atyám, te jó öreg, te áldott, 
fiad vagyok, a visszapártolt.” 
Majd arról beszélt Németh 
Péter Mikola, hogy Pilinszky 
szerint valamennyien tékozló 
fiúk vagyunk, azzal a különb-

séggel, hogy egyesek az atyai 
háztól eltávolodó, míg másik 
már a visszavezető úton jár-
nak. „Bárhol is tartsunk éle-
tünk hullámhosszán, mind-
ahányan a boldogulásunkat, 
a szabadságunkat keressük itt 
ezen a platoni árnyékvilágon” 
– mondta a költő.

Az ünnepségen Péter Péter 
váci költő és Péter Pál előadó-
művész is megjelent, utóbbi 
szintén egy Juhász Gyula ver-
set olvasott fel. 

Az általános iskola előtti ün-
nepség Blaskó János szob-
rászművész Juhász Gyula 
portréjának megkoszorúzásá-
val zárult. A Költészet Napja 
rendezvény ezt követően még 
két váci középiskolában foly-
tatódott, ahol Cs. Varga Ist-
ván irodalomtörténész és Né-
met Péter Mikola tartott rend-
hagyó irodalomórákat a pia-
rista, illetve a Madách gimná-
zium diákjainak. 

v. i.

20 HD csatorna és akár 
150 Megabites internet 
az Invitelnél
Az Invitel televíziós csomagja-
iban már év elejétől 20 HD mi-
nőségű adó közül választhat-
nak az előfizetők. 
Ezen felül a tévé- internet- és 
telefonszolgáltatást egyben 
tartalmazó csomagok eseté-
ben az m1 HD, m2 HD, TV2 HD 
és Duna TV HD csatornákat 
most díjmentesen biztosítja 
az Invitel. Azokban a családok-
ban, ahol több eszköz – asztali 
számítógép, laptop, táblagép, 
esetleg játékkonzol vagy több 
okostelefon – is csatlakozik a 
világhálóra, ott fontos kérdés 
a sávszélesség. Az optikai há-
lózat fejlesztésének köszön-
hetően gyors – egyes területe-
ken akár 150 Mbit/s-os – meg-
bízható internetet is választ-
hatnak a családok. 



6 Dunakanyar Régió XV. évfolyam 8. szám

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

A szervezők szerint még sosem gyűltek össze ilyen sokan a váci Madách Imre Művelődési Központ körfolyosóján, mint a nemrég alakult Forte Fotó-
klub első kiállításának megnyitója alkalmából. A mindössze néhány hónapja alakult klub mára az ország egyik legnagyobb taglétszámú fotós közös-
ségévé nőtte ki magát, a költészet napját pedig sajátosan, egy kiállítás megnyitójával ünnepelte meg.

A pár hónappal ezelőtt 
életre hívott fotós klub, 
mint azt a tagok nagy 

száma is mutatja, hiánypótló-
nak bizonyult a városban. A 
Vácon is népes táborral rendel-
kező amatőr és profi fotósok 
egy csoportba tömörítésének 
ötlete Cservenák Péter ismert 
lokálpatrióta, fotóművész fe-
jében fogalmazódott meg. Az 
ötletből valóság lett a művelő-
dési központ támogató segít-
ségének köszönhetően. A két-
hetente megrendezett össze-
jöveteleknek az óta több mint 
száz rendszeres látogatója van 
a klubnak.

- Közel százhúszan vagyunk 
már és azt hiszem, hogy a vá-
rosban rajtunk kívül ilyen lét-
számú kör, klub, ilyen tagság-
gal nem rendelkezik tudomá-
som szerint – mondta a meg-
nyitó alkalmával Cservenák 

Péter. – Már az első összejöve-
telek alkalmával éreztem, hogy 
tagjainkban rendkívül erős 
volt a bemutatkozás, a művészi 
kitárulkozás igénye, akik al-
kotásaikat, fotóikat örömmel 
mutatnák be a nagyközönség 
előtt is. Így jött a közös kiállí-
tás gondolata, amely ma valós-
sággá vált – számolt az előké-
születekről Cservenák Péter, 
az egykori világhírű gyár nevét 
büszkén viselő Forte Fotóklub 

vezetője. Az első közös bemu-
tatkozásra száznál is több al-
kotás érkezett a klubtagoktól, 
melyek közül nyolcvanötöt is-
merhetett meg a művészetpár-
toló közönség a Madách Imre 
Művelődési Központ Átrium 
Galériájának falán. Az ünne-
pélyes megnyitót nagy várako-
zás előzte meg, melyet a szer-
vezők a költészet napjára idő-
zítették, ahol a nagyszámú ér-
deklődő előtt rövid versekkel, 

egy régi reklámfilm levetítésé-
vel és a polgármester köszön-
tőjével avatták fel a bemutat-
kozó tárlatot. 

Fördős Attila polgármes-
ter a közösség erejéről, a civil 
kezdeményezések fontosságá-
ról szólt.

- A fotós az, aki az élet pil-
lanatait gyűjti. És ugyanaz-
zal a szenvedéllyel teszi, mint 
az, aki tárgyakat, műtárgya-
kat gyűjt. És ugyan olyan ki-
elégületlen akkor, amikor vé-
letlenül nincs lehetőség a pil-
lanat megörökítésére, mert azt 
gondolja, hogy ezt az utókor 
számára meg kéne örökíteni. 
De állandóan és rendületlenül 
megpróbálja ezeket a pillana-
tokat archiválni és tovább él-
tetni – mondta a város első em-
bere, aki a személyes hangvé-
telű köszöntő után bejelentet-
te, hogy kezdeményezni fogja a 

korábbi fotómúzeum visszavá-
sárlását, ahol elsősorban a vá-
ciaknak nyílna lehetőségük ál-
landó és időszaki kiállításokat 
rendezni. Fördős Attila aján-
dékkal is meglepte a fotóklub 
létrehozásában főszerepet vál-
laló Cservenák Pétert. 

A művelődési központ nyit-
vatartási idejében május 
5-ig megtekinthető kiállítást  

Fejér Zoltán fotótörténe-
ti szakíró nyitotta meg, majd 
Cservenák Péter köszönte meg 
mindazok segítségét, akik köz-
reműködtek a gazdag anyagú 
tárlat létrehozásában. 

A megnyitón prózai és ver-
ses művek előadásával közre-
működött Fehérvári Fruzsi-
na és Smál Gábor, a Fónay – 
HUMÁNIA - Társulat tagja.

Kiállítással mutatkozott be a váci Forte Fotóklub

Palásti Renáta festőművész 
Nyár váró című kiállítása 
2013. április 6-án nyílt meg a 
dunakeszi József Attila Mű-
velődési Központban. 

A váciak Naszály túrával, diák polgármester választással 
és „Tour de Vác” kerékpárversennyel ünnepelnek 

Palásti Renáta festőművész Nyár váró című kiállítása DunakeszinFöld Napja 2013

Palásti Renáta festőmű-
vészt Palásti Béla, a kul-

turális intézmény igazgatója 
mutatta be, aki kedves szel-
lemességgel fejtette le a kép-
zeletbeli családfáról a leplet, 
amely a nyilvánosság számá-
ra is bizonyságot nyert, hogy 
ősi szálaik valahol IV. Béla 
király korában gyökereznek. 
– Renáta nem a lányom, nem 
a feleségem - oszlatta el a so-
kakat foglalkoztató kérdést. 
– A Palásti név sokunkat ösz-

szeköt, de nem vagyunk csa-
ládi kapcsolatban – zárta le 
a rövid személyes hangvéte-
lű bevezetőt Palásti Béla, aki 
elmondta, hogy örül annak, 
hogy immár második alka-
lommal tekinthetik meg az 
érdeklődők Palásti Renáta 
képeit, melyek közül számos 
eljutott Európa neves ma-
gángyűjteményeibe is. A vá-
rosban élő festőművész dip-
lomáit Nyíregyházán és a pé-
csi egyetemen szerezte.

 Nyár váró című tárlatát 
Sebestyén János festőmű-
vész nyitotta meg, aki hang-
súlyozta: a képekről áradó 
derű és optimizmus bizonyá-
ra a művész lelki beállított-
ságát tükrözi és ugyanezt 

érezheti az is, aki megszem-
léli a harmonikus tájképeket 
– számolt be az megnyitóról 
a városi televízió. A kiállítást 
április 27-ig tekinthető meg a 
művelődési központ nyitva-
tartási idejében.

Vác Város Polgármeste-
ri Hivatala és Vác Város 

Környezetvédelméért Ala-
pítványa három napos prog-
ram-sorozattal várja az Föld 
Napja rendezvény résztve-
vőit. 

Az első, egész napos prog-
ramként, április 21-én, vasár-
nap rendezik meg a Naszály 
túrát a város fölött emelke-
dő hegy kijelölt turista útja-
in. A túracsoport április 21-
én, vasárnap 9 órakor külön 
buszokkal indul a váci busz-
pályaudvarról agyagbánya 
felső buszmegállóig. Itt veszi 
kezdetét a Naszály gyalogtú-
ra, melynek útvonala: Agyag-
bánya felső - Gombási pihe-
nő – Attila dombja – Nagybá-
nya kő – Látó-hegy – Vadita-
tó - ebéd a kilátónál - Nász-
nép barlang – Kopaszok 
- Bányász emlékmű – Kosd - 
busszal haza a váci buszpá-
lyaudvarra. 

A túraútvonal hossza: 10-
12 km, melynek szintemel-
kedése: 650 méter. A rendez-
vény elnapolásáról - időjá-
rás függvényében - a rendez-
vény helyszínén döntenek 
a szervezők. Túravezetők: 
Hajdú Sándor és Pálinkás 
Ferenc. A szervezők kérik, 
hogy akik szeretnének részt 

venni a túrán, akár egyedül, 
akár csoportosan, azok a 
busz és az étkezés biztosítá-
sa miatt a www.visevac.hu,   
weboldalon kialakított Na-
szály Túra, nevezési olda-
lon, jelezzék részvételi szán-
dékukat!

Április 23-án kerül sor a 
nagy hagyományokkal bíró 
rendezvényre, a Diákpolgár-
mester választásra, amely 
egyben a középiskolások 
környezetvédelmi, kommu-
nikációs versenye is. 

Az idei Föld Napja rendez-
vény-sorozat záró programja 
az április 24-én szerda meg-
rendezésre kerülő „Tour de 
Vác” kerékpárverseny lesz, 
mely az általános iskolások 
10 fős csapatainak kerékpá-
ros és környezetvédelmi ver-
senye. 

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre a versenyzés be-
fejezést követő 14,30 órától 
kerül sor a Görög templom 
melletti Múzeumkertben. 
A díjakat Vác Város polgár-
mestere, alpolgármesterei, 
a tankerületi vezető és az 
újonnan beiktatott diákpol-
gármester adják át a csapa-
toknak – tájékoztatta szer-
kesztőségünket a szervezők 
nevében Bíró György.
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2013. április 13-án, szombaton délután a Madách Imre 
Művelődési Központ adott otthont a Roma családi nap 
elnevezésű programnak, mely a Váci Roma Kulturális 
Napok rendezvénysorozat része.

Roma családi nap

A teljes egészében ingye-
nes programsorozat 

alapvető célja, hogy az ér-
deklődők megismerhessék a 
roma kultúrát, művészetet. 
Március hónapban 4 film-
vetítés várta az érdeklődő-
ket, az elmúlt hévégén pedig 
egy családi nappal készül-
tek a szervezők. A rendezvé-
nyen kézműves foglalkozá-
sok, gasztronómiai bemuta-
tó és táncház is várta a gye-
rekeket és felnőtteket. 

A programot Bari Janó és 
barátai Szín-Tér-Kép című 
kiállítása megnyitásával 
kezdték. A kiállítás megnyi-
tásánál közreműködtek: Or-
vos András festőművész és 
Vidák Kálmán előadómű-
vész. 

A program folytatásaként 
a Váczi Néptáncegyüttes tar-
tott bemutatót, majd roma 
táncházzal zárult a rendez-
vény, melybe a nézők is be-
kapcsolódtak. A műsor alatt 
kétféle kézműves foglalko-
zást próbálhattak ki a gye-

rekek, melyek a bőrözés és 
fafaragás, valamint a Ven-
dégvárók Váci Egyesülete 
jóvoltából jellegzetes roma 
süteményeket, és Dankó Pis-
ta bort lehetett kóstolni, ez 
utóbbit természetesen csak 
felnőtteknek.

A Váci Roma Kulturális 
Napok záróeseménye április 
25-én, csütörtök este 19 óra-
kor a Szakcsi Gipsy Jazz kon-
cert lesz, mely szintén ingye-
nes, de díjtalan belépőjegyek 
igénylésére szükség van a 
korlátozott férőhely miatt. 
Erre lehetőség van a MIMK 
jegypénztárában, nyitvatar-
tási időben.

A program támogatója az 
Emberi Erőforrás Miniszté-
rium.

Váci Roma Kulturális Napok

http://kincsemlovarda.hu

ÁPRILISBAN érkező lótartóknak 
kedvezményes áron kínáljuk 

szolgáltatásainkat!
Bokszos tartás 40.000 Ft/hó

Rideg tartás 35.000 Ft/hó
Több lóval rendelkező lótulajdonosok 
számára  további 10% kedvezményt 

biztosítunk a bértartás árából!
További információkért érdeklődjön 

a 0670-617-84-81 -es telefonszámon vagy 
keressen fel bennünket személyesen 

a Kincsem Lovardában 
(Sződliget, Szeszgyár utca)!

Tavaszi kedvezmény a sződligeti 
KINCSEM LOVARDÁBAN!

MADÁCH IMRE 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

színháztermében

Bevezetett 
közéleti újság 
számlaképes 

HIRDETÉS-
SZERVEZŐKET 

keres.
Tel.: +36 30 342 80 32
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Vendégségben Bogyó Tamás vezetőedzőnél 
a Dunakeszi Teniszklubban

EGÉSZSÉG, MOZGÁS, SZÓRAKOZÁS

– Boldog gyerekeket látok 
magam körül. Vajon ez a te-
nisznek köszönhető vagy an-
nak, hogy közeleg a tanítás 
vége?

– Mindkettőnek. Nálunk 
családias a légkör. Az apró-
ságok imádják itt eltölteni a 
szabadidejüket, sokszor úgy 
kell haza zavarnom őket.

– Milyen korosztállyal fog-
lalkoztok?

– Nincsenek megkötések. 
A legkisebbektől az ifjakon 
át a vállalkozó kedvű fel-
nőtteket is szívesen oktat-

juk. Edzés lehetőséget bizto-
sítunk számukra. Persze ne-
velés szempontjából az a leg-
ideálisabb, ha óvodás kor-
ban kezdik el ezt a sportot 
és végig kísérjük a fejlődésü-
ket egészen az élsportig. 

– Vannak, akik a ti kezei-
tek alól nőtték ki magukat, és 
lettek híres teniszezők, a mai 
gyerekek példaképei?

– Hogyne lennének, Kuti-
Kis Rita és Sávolt Attila. Ők 
igazi példaképek!

– Igaz a hír, miszerint május 
4-én nyílt napot tartotok?

– A hír igaz, egy nagysza-
bású tehetségkutató nap 
keretei között szeretnénk 
a sport és azon belül a te-
nisz szeretetére felhívni a fi-
gyelmet. Mozogni nem csak 
egészséges, de nagyon kelle-
mes időtöltés. Várunk min-
den 5 és 12 év közötti gyer-
meket, akik szívesen kipró-
bálnák magukat. 

– Ha nem múltam volna el 
12 éves, biztosan jelentkeznék, 
és nem hagynám ki ezt a lehe-
tőséget. 

Meghívó

www.dunakanyarregio.hu

városi magazin

A Mészkőember-Légrádi 
Béla Emlékverseny Rende-

zősége meghívja Önt 

2013. április 21-én  

X. Mészkőember-Légrádi 
Béla Emlékverseny 

kerékpáros hegyi időfu-
tam bajnokságra

A verseny 10 óra 30 perckor 
a Mészkőemberke gyerekfu-
tammal veszi kezdetét, majd 
11 órakor rajtol a felnőtt fu-

tam első versenyzője.

Minden érdeklődőt szere-
tettel vár a Rendezőség!


