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Jelentős nyomás alá került a magyar gyermekvédelem az illegálisan az országba érkező kiskorúak számának drasztikus emelkedésével - közölte az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Fóton.

Magyarország egyik legvadregényesebb vonal-
vezetésű, magashegyi hangulatú erdei vasútját 
építi újjá és teszi turisztikai célra alkalmassá 
- uniós támogatás segítségével - a Börzsöny-
ben az Ipoly Erdő Zrt. A jövő tavaszi üzemkez-
det után napelemes kisvonatok is járnak majd 
a börzsönyi erdőkben.

A Duna-Ipoly-Galga régió 
zsidóságának egykori de-
portálására emlékeztek a 
történtek 71. évfordulója 
alkalmából kedden Vácon, 
a helyi izraelita történelmi 
sírkertben.

Épül a kisvasút 
Márianosztra 

és Nagyirtás között

 A Duna-Ipoly-Galga menti települések egykor 
elhurcolt zsidóságára emlékeztek Vácon

Megkezdődött az erdei kisvasút Márianosztra és Nagy-
irtás közötti szakaszának kivitelezése, aminek első 

látható nyomait a vízelvezetést szolgáló műtárgyak elké-
szülte jelentette. A domborzat sajátosságai miatt már a 
csőátereszek elkészítése sem volt egyszerű, ugyanakkor a 
felső szakaszon a sínek lefektetése is elindult. A jól előké-
szített földművön így már mintegy 1 km-es szakaszt sze-
reltek össze. Mindemellett a pályához csatlakozó – a saját 
forrásból megvalósuló – épületek terve elkészült, engedé-
lyeztetése pedig folyamatban van. A beruházás eddig az 
előzetesen tervezett ütemnek megfelelően halad.

A fejlesztés célja a Szob és Nagybörzsöny közötti vad-
regényes vonalvezetésű, magashegyi hangulatú erdei kis-
vasút turisztikai célú rekonstrukciója, a hiányzó, Má-
rianosztra és Nagyirtás közötti szakasz megépítésével. 
A KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 kódjelű, „Márianosztra – 
Nagyirtás közötti kisvasút teljes turisztikai célú helyreál-
lítása” című projekt fő eleme a Márianosztra és a nagybör-
zsönyi Nagyirtáspuszta közötti mintegy 7 km hosszú vas-
úti pálya kiépítése. 

Az emlékezőket Fördős 
Attila (Fidesz-KDNP), 
Vác polgármestere kö-

szöntötte, valamint levél-
ben Harrach Péter, a térség 
KDNP-s országgyűlési képvi-
selője, aki parlamenti kötele-
zettsége miatt nem tudott je-
len lenni a megemlékezésen 
– számolt be az MTI.

Fördős Attila beszédében 
az együttérzés és az empátia 
fontosságára mutatott rá, és 
arra, hogy egymás megisme-
rése és a párbeszéd szünteti 
meg az előítéletet.

Harrach Péter levelében 
arról írt, hogy az igazi em-
berséghez saját erőfeszítésre 
is szükség van, és ez hiány-
zott azokból, akik 71 évvel 

ezelőtt a rossz oldalra álltak. 
Hozzátette: ahhoz, hogy a 
borzalmak ne ismétlődjenek 
meg, az emberiesség normá-
it mindenkinek el kell fogad-
nia. A hétköznapokban azért 
kell dolgozni, hogy ezek a 
normák beépüljenek a köz-
gondolkodásba - mutatott rá 
a politikus.

Heisler András, a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének (Mazsihisz) 
elnöke a jelen kihívásaival 
kapcsolatban az egymásnak 
ellentmondó üzenetekre, az 
értelmezés nehézségeire hív-
ta fel a figyelmet. 

Úgy fogalmazott: "erős poli-
tikai deklaráció volt a minisz-
terelnök által meghirdetett 
zéró tolerancia az antiszemi-
tizmussal szemben, ugyan-
akkor aggasztanak bennün-
ket országunk emlékezetpoli-
tikai torzulásai", a történelem 
hiteltelen megjelenítéseinek 
változatos formái. 

A Mazsihisz elnöke arra 
kérte a döntéshozókat, hogy 
segítsék egyértelműsíteni 
a pozitív jeleket és dolgoz-
zanak a negatív tendenciák 
gyengítésén.

Galik Gábor, a Miniszter-
elnökség főosztályvezetője 
azt hangsúlyozta, hogy jelen-
tős erőfeszítéseket kell ten-
ni egy olyan emlékezetkultú-
ra kialakítására, amely egy-
aránt törekszik a 20. századi 
diktatúrák valamennyi áldo-
zatára történő méltó megem-

lékezésre, ugyanakkor a jövő 
nemzedékei elé a mártírok 
bátorságát és az áldozatokat 
segítő embermentők cselek-
vő szeretetét állítja. 

Turai János, a Váci Zsidó 
Hitközség elnöke az oktatás 
fontosságáról beszélt, kiemel-
ve, hogy annak segítségé-
vel lehet hatékonyan küzde-
ni a létező antiszemitizmus, a 
rasszizmus és az idegengyű-
lölet ellen. Hozzátette azt is, 
hogy szorgalmazzák olyan 
oktatási programok létrejöt-
tét, amelyek elősegítik a kü-
lönböző kulturális identitású 
emberek lokálpatrióta közös-
séggé és nemzetközösségé 
formálódását, emellett mérle-
gelik egy középiskola létreho-
zását a kistérségben. 

A megemlékezésen a társ-
egyházak, illetve határon 
túli testvérhitközségek is 
képviseltették magukat.

Fotó: Furucz AnitA, 
Sándor LAjoS

Czibere Károly a fóti Ká-
rolyi István Gyermek-
központban, Rétvári 

Bence parlamenti államtit-
kárral június 18-án közösen 
tartott sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy míg 2014-ben 
1300 kísérő nélkül, ember-
csempészek közreműködé-
sével érkező kiskorú "fordult 
meg" a magyar gyermekvé-
delemben, az idén az első öt 
hónapban 2300-ra emelke-
dett ez a szám és az év végé-
ig várhatóan eléri a 6 ezret. 

Kiemelte: a kormány elkö-
telezett amellett, hogy ezek-
nek a kiszolgáltatott gyere-
keknek megadja a bizton-
ságot és mindent megtesz 
azért, hogy ne sérüljenek az 
érdekeik.

Felidézte: 2011 óta a gyer-
mekvédelmi szolgáltatás 
rendszerének kell segíte-
nie ezeket a gyerekeket, ak-
kor még úgy számoltak, hogy 
évente átlagosan 20 és 40 

között lesz az ilyen gyerme-
kek száma, ezért Fóton 34 
ilyen férőhelyet létesítettek. 
Ugyanakkor már tavaly át-
lagosan 90 gyereket láttak el 
egy nap, idén pedig 250-270 
gyereket – mutatott rá.

Hozzátette: a folyamato-
san emelkedő létszámmal 
párhuzamosan igyekeznek 
megadni az intézménynek a 

támogatást mind a dolgozók 
számát, mind a dologi költ-
séget illetően, "de a mintegy 
háromszoros növekedés je-
lentős teher" az intézmény-
nek és a gyermekvédelem-
nek. Az államtitkár beszá-
molt arról, hogy feltérképez-
ték a bővítés lehetőségeit és 
áttekintik - a gyermekvédel-
mi rendszer átalakítása kö-

vetkeztében – eddig fölösle-
gessé vált, mostanra bezárt 
gyermek- és lakásotthonok 
újranyitásának lehetőségét – 
adta hírül az MTI.

Rétvári Bence, az Emmi 
parlamenti államtitkára a 
sajtótájékoztatón hangsú-
lyozta: az embercsempészet-
nek leginkább az illegálisan 
érkező és azután magukra 
maradó gyerekek, fiatalok az 
áldozatai. Úgy fogalmazott: 
"akaratukon kívül kerültek 
ebbe a kiszolgáltatott hely-
zetbe és szorulnak a magyar 
állam gondoskodására". Em-
beriességi kötelesség róluk 
gondoskodni és a magyar ál-
lam ezt erején felül meg is te-
szi - tette hozzá, megjegyez-
ve, hogy a feladat ellátására 
kijelölt fóti gyermekotthon-
ban jelenleg is több mint 200 
gyerek van, miközben az el-
látásukra 34 helyet tervez-
tek.

Kádas István igazgató 

többször is kiemelte: az in-
tézmény nem menekülttá-
borként működik, hanem 
gyermekotthonként. Minden 
gyermeket ugyanazon jog il-
leti meg, akárhonnan került 
ide. Az átmenetileg itt ott-
honra lelő gyerekeknek prog-
ramokat szerveznek, magyar 
nyelvet tanítanak. Hozzátet-
te azt is: intézményük nem 
zárt. 

Az igazgató kitért arra is, 
hogy az intézmény hosszú 
távon nem képes ilyen sok 
gyereket ellátni. A krízisel-
helyezés átmeneti elhelye-
zést jelent, míg a gyermek-
otthonoknak szigorú felté-
teleknek kell megfelelniük 
– mutatott rá, hozzátéve, 
hogy éppen ezért jogsza-
bály-módosítást kezdemé-
nyeznek.

dr. Rétvári Bence államtitkár: az ember csempészek magukra 
hagyják az illegálisan érkező gyerekeket

Fördős Attila váci polgármester 
az együttérzés és az empátia 

fontosságára mutatott rá

Heisler András, 
a Mazsihisz elnöke

Czibere Károly államtitkár Fóton értékelte a kialakult helyzetet

Czibere Károly: jelentős nyomás alatt van 
a gyermekvédelem az embercsempészek miatt

Folytatás a 3. oldalon
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Dunakeszin a gimnáziumban, az öt általános iskolában, a nevelési ta-
nácsadóban, a művészeti iskolában, két bölcsődében, a nyolc óvodá-
ban, a városi könyvtárban, valamint az orvosi rendelőkben, ezekben 
a napokban kezdődnek meg a nyári felújítási és karbantartási munká-
latok, melyre több mint 83 millió forintot fordít a város – tudtuk meg 
Dióssi Csaba polgármestertől.

Július 15-én várhatóan augusztus 15-ig lezárják Dunakeszin a gyártelepi vasúti aluljárót felújítási munkálatok miatt – tudta meg lapunk Manhalder 
Zoltánnétól. A város aljegyzője elmondta, közel három éve problémát jelent, hogy folyamatosan kátyú keletkezik az átjáróban, miközben naponta kö-
zel ezer autó halad át rajta. Ezen igénybevétel mellett a felújítás elodázhatatlanná vált. A beruházás összege körülbelül 8 millió forint, melyet teljes 
egészében az önkormányzat finanszíroz.

Dunakeszin közel 84 milliót 
költenek az intézmények 

nyári felújítására

Épül a kisvasút Márianosztra 
és Nagyirtás között

Felújítás miatt lezárják a gyártelepi vasúti aluljárót

- A város intézményeiben igyekszünk min-
den nyáron minél több felújítást, karbantar-
tást elvégezni a műszaki szakemberek és az 
intézményvezetők által javasolt, ám az ön-
kormányzat által elfogadott terv alapján. A 
biztonságot és a halaszthatatlan állagmeg-
óvást szolgáló felújítások, fejlesztések el-
sőbbséget élveznek a rangsorban – húzta 
alá a polgármester.  

Dióssi Csaba elmondta: a sürgős felada-
tok megoldása után következő felújítások 
sorrendjében igyekeznek egyensúlyt tartani 
az intézmények között. – Költségvetési kere-
tünkhöz mérten tudjuk kielégíteni az intéz-
mények igényeit, ám előfordulhat, hogy az 
alapvető beruházások, felújítások mellett 
lesznek olyan munkálatok, melyek elvégzé-
se nem tűr halasztást. Ezt a problémát plusz 
források átcsoportosításával igyekszünk 
orvosolni – tette hozzá a városvezető. 

Mint megtudtuk; az intézményekben mu-
tatkozó valamennyi igény kielégítése 194 mil-
lió forint felújítási munkát foglalna magába, 
de ezt nem tudja egyszerre felvállalni az ön-
kormányzat. – A munkálatok költségigénye-
it látva, azt tudom garantálni, hogy az önkor-
mányzati ciklus végére megoldjuk ezeket a 
feladatokat, ami egyúttal azt is jelenti majd, 
hogy minden intézményük európai színvona-
lú lesz – jelentette ki a polgármester.

A nyári fejújításokat sorolva Dióssi Csa-
ba példaként elmondta, hogy az óvodákban 
29 millió forint értékű munkát végeznek el, 
melynek részeként felújítják a Piros Óvodá-
ban a teljes csatorna-hálózatot, a Forfa épü-

letben a vizesblokkokat.  Az iskolákra 29,5 
millió forint jut, az orvosi rendelők többsé-
ge is megújul, Dunakeszi-alsói és a Fóti úti 
rendelőben pl. nyílászáró cserére és hőszi-
getelésre kerül sor. – Dunakeszi infrastruk-
túra- és úthálózatának teljes körű kiépíté-
se után a jövőben arra koncentrálunk, hogy 
az országos átlagnál jóval nívósabb szolgál-
tatásokat és kulturáltabb környezetet biz-
tosítsuk a város polgárainak – emelte ki 
Dióssi Csaba polgármester.   

(VetéSi)
Fotó: KeSziPreSS

A lezárásnál figyelembe vet-
ték az iskolaszünetet és azt, 
hogy a nyári szabadságolá-

sok miatt várhatóan kisebb lesz 
gépjárműforgalom ebben az idő-
szakban. Manhalder Zoltánné fel-
hívta a lakosság figyelmét, hogy az 
alagi felüljáró mellett van egy ke-
vésbé ismert, harmadik átjárási le-
hetőség is, a gyártelepi aluljáró kö-
zelében, a Magyarság Sportpálya 
mellett, amely a Tesco csomópont-
nál csatlakozik a 2. sz. főútra. Így 
a vasút két oldalán elterülő észa-
ki városrészek mindkét irányban 
megközelíthetőek lesznek a felújí-
tás időszakában is.  

Ezt az átjárót a Madách utca 
irányából lehet megközelíteni – 
tette hozzá Frankáné Molnár Ju-

dit, a Polgármesteri Hivatal La-
kosságszolgálati Osztály műszaki 
munkatársa, aki még elmondta: A 
rendőrség közlekedési és közbiz-
tonsági osztályának szakértői vé-
leménye alapján a beruházás tel-
jes lezárást igényel. A rács mellet-
ti burkolat tartósságának bizto-
sítása miatt 1-1 méteres szakasz 
bazaltbetonnal kerül kiépítés-
re. A bazaltbeton tulajdonsága, 
hogy sokkal nagyobb a teherbírá-
sa, mint az aszfalté, ám legalább 
két hét a szilárdulási ideje. Ezért 
a lezárás nem oldható fel. Így lesz 
olyan időszak, amikor bár tényle-
ges munkát nem végeznek, még-
sem lehet a forgalmat átengedni 
az aluljárón. Ezt támasztja alá a 
rendőrség közlekedési és közbiz-

tonsági osztályának szakértői vé-
leménye is. 

- Ez a rács várhatóan tíz évig sem-
milyen problémát nem okoz majd. 
Ezen túlmenően az aluljáró közvet-
len környezetében az aszfalt felma-
rása is meg fog történni, amelyre 5 
centiméteres aszfaltburkolat kerül 
- mondta Frankáné Molnár Judit, 
aki hozzátette: Egy esetleges csa-
padékos időjárás hátráltathatja a 
munkákat, de legkésőbb augusztus 
15-én az aluljárót biztosan átadják 
a forgalomnak.

Dunakeszi Önkormányzata kéri 
a lakosság türelmét és megértését, 
hiszen a munkálatok az itt élők ér-
dekében történnek.

B. Szentmártoni

Fotó: KeSziPreSS

Dióssi Csaba polgármester

Dunakeszi északi területén a Sólyom úti aluljáró biztosítja az átjárást

Dióssi Csaba polgármester: A ciklus végére 
európai színvonalú lesz valamennyi intézményünk

RÉGISÉG 
Pappné Szilvia Műtárgy Szakbecsüs DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS KÉSZPÉNZÉRT vásárol antik bú-
torokat, festményeket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi pénzeket, kitüntetéseket, csil-

lárt, szőnyeget, bizsukat, ékszereket és mindenféle régiséget, hagyatékot és könyveket, stb. 
Tel.: 06/20-465-1961, 06/70-942-0806, 06/1-293-1759 

Ennek érdekében új, napelemmel hajtott 
önjáró vasúti kocsikat és egy motorkocsit is 
beszereznek, valamint fogadóépületek épül-
nek Márianosztrán és Nagyirtáspusztán a 
turisták igényeinek kiszolgálására. A beru-
házás nemcsak színesíti a Börzsöny turisz-
tikai kínálatát, hanem lehetővé teszi a kör-
nyezetbarát közlekedést a régió belső terü-
letein is. 

Az Ipoly Erdő Zrt. által kezelt területek-
hez tartozik a Börzsöny természeti értéke-
inek, látnivalóinak jelentős része. A Társa-
ság fő tevékenysége az erdő- és vadgazdál-
kodás, illetve az erdőgazdálkodással össze-
függő szolgáltatások, mindemellett kiemel-
ten foglalkozik az erdő közjóléti szerepének 
kiteljesítésével is. Tevékenysége során arra 

törekszik, hogy a természetet felkereső ven-
dégek tartalmasan, ugyanakkor felelősség-
teljesen tölthessék el szabadidejüket. Ezért 
indult el a „Kiemelt és integrált vonzerő-, 
termék- és infrastruktúra fejlesztések tá-
mogatás” című EU pályázat segítségével a 
kisvasút-fejlesztés is. A pálya rekonstrukci-
ója májustól kezdődően várhatóan augusz-
tus végéig tart. A turisták a tervek szerint 
jövő tavasszal vehetik birtokukba az uniós 
támogatással megvalósult fejlesztést.

A Börzsöny és Cserhát további kirándu-
lóhelyeiről és minőségi szálláshelyeiről a 
www.erdeikirandulasok.hu vagy a www.
facebook.com/ipolyerdozrt oldalon tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

A projekt hivatalos oldala: http://
borzsonyvasut.ipolyerdo.hu/

Folytatás a 2. oldalról
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Az Országos Mentőszolgálat, Vác Város Önkormányzata, a Szerencsejáték Zrt., valamint az Országos Mentőszolgálat Alapítvány példás összefogásának eredmé-
nyeként az OMSZ Váci Mentőállomása megszépült, nemrég új autót, a napokban pedig új bútorokkal és egy több millió forint értékű, mobil defibrillátorral gyara-
podott – jelentették be június 23-án, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. 

Dr. Engelbrecht Imre, 
az OMSZ Közép-ma-
gyarországi régió 

igazgatója elmondta, hogy a 
régi eszközök lecserélését, 
az újak beszerzését több 
millió forintos támogatás-
sal segítette a Szerencse-
játék Zrt., melyet kiegészí-
tett az Országos Mentőszol-
gálat Alapítványa. Az eset 
kocsiba szerelt nagy érté-
kű orvosi műszer a mentők 
mindennapi tevékenységé-
hez nyújt – akár életmen-
tő – segítséget.  Az összefo-
gás harmadik láncszeme a 
váci önkormányzat – hang-
súlyozta az igazgató. 

Bábiné Szottfried Gab-
riella, az EMMI miniszte-
ri biztosa felidézte: az előző 
ciklusban Vác országgyűlé-
si képviselőjeként több alka-
lommal segítette a mentőál-
lomás munkáját az aktuális 
feladatok ellátásában. Mint 
fogalmazott: nemcsak, mint 
több évtizede az egészség-
ügyben dolgozó szakember-
ként tartotta ezt fontosnak, 
hanem azért is, mert a men-
tőket jellemző elhivatottság-
hoz hasonlóan az ellátás mi-
nőségében kiemelt szerepe 

van a mentőállomás felsze-
reltségének is. - A minisztéri-
um mindent megtesz annak 
érdekében, hogy folyama-
tosan fejleszteni lehessen a 
mentőszolgálat eszközpark-
ját, a mentősök és minden 
egészségügyi dolgozó mun-
kafeltételeit – mondta.

Harrach Péter, Vác és tér-
sége jelenlegi országgyűlési 
képviselője szerint a fejlesz-
tés az összefogás kultúrájá-
ról tanúskodik, hiszen a ma-
gyar egészségügy nehéz örök-
ségét, forráshiányát szem 
előtt tartva valósult meg a 
beruházás. – Öröm az, hogy 
az elmúlt öt évben a men-

tőszolgálatnál átlagosan 40 
ezer forint bérfejlesztés va-
lósult meg, amit tovább kell 
növelni – mondta, majd azt 
hangsúlyozta: - Az állam, 
az önkormányzat, a mentő-
szolgálat, a Szerencsejáték 
Zrt. együtt dolgozott azon, 
hogy a ma néha eluralkodó 

gyűlölet kultúrája helyett az 
összefogás, az együttműkö-
dés kultúrája erősödjön. Ez 
azt hiszem példaértékű és 
túlmutat az egészségügy te-
rületén. Én is azt kívánom, 
hogy ezeket az új eszközö-
ket jól tudják használni az 
itt dolgozók és ez mindnyá-
junknak, végső soron az 

egész társadalom hasznára 
váljon – mondta.  

Zsiga Marcell, a Szeren-
csejáték Service Nonprofit 
Kft. ügyvezetője emlékezte-
tett: a társaság cégfilozófiá-
jában fontos szerepet játszik 
a mecenatúra, kiemelten a 
közösségi célok támogatá-
sa. Idén eddig már csaknem 
200 millió forinttal támogat-
tak különböző intézménye-
ket. Példaként említette a 
váci mentőállomásnak nyúj-
tott több milliós támogatást, 
melynek köszönhetően sike-
rült a húsz éves eszközt egy 
modern orvosi műszerrel fel-
váltani. - A felmérések sze-
rint az emberek a legna-
gyobb bizalommal a men-
tők és a tűzoltók iránt van-
nak – mondta elismerően.  

Győrfi Pál, az OMSZ szó-
vivője zárszóként úgy fogal-
mazott: bármilyen fejlesztés 
mit sem érne a mentőszolgá-
lat munkatársainak áldozat-
vállalása, odaadó munkája 
nélkül. A megújult váci men-
tőállomáson mondott köszö-
netet a szervezet köteléké-
ben dolgozó minden bajtár-
sának.

Rusvay Balázs, a mentő-

állomás vezetője örömét fe-
jezte ki, hogy az eset kocsi-
ba egy nagy értékű, új EKG 
defibrillátort szereltek fel, 
amely biztosítja a gyors és 
hatékony diagnózis rögzíté-
sét. – A mobil eszköz óriási 
előnye, hogy menetközben 
is monitorozható a beteg 
állapota. Rendelkezik egy 
külső pacemaker egység-
gel, amely vérgáz értékeket 
mér, de van benne Alarm-
rendszer is - mondta. 

Pető Tibor alpolgármester 

azt emelte ki: a közösség ér-
dekét csakis összefogással le-
het szolgálni, ezt jól mutatja 
az is, hogy a Fogyatékkal Élő 
Váci Emberekért díjat 2014-
ben az önkormányzat a Váci 
Mentőállomásnak adomá-
nyozta, melynek munkatársai 
az elismeréssel járó teljes ösz-
szeget az állomás berendezé-
sének korszerűsítésére, a he-
lyiségek komfortfokozatának 
növelésére fordították.  

VetéSi imre

Fotó: KeSziPreSS

M
egható pillana-
tok, szívszoron-
gató ölelkezé-
sek, optimizmus-

sal telített mondatok, erőt 
közvetítő baráti kézfogások 
sokaságának lehettünk ta-
núi június 27-én a dunakeszi 
Magyarság sporttelepén. 

Egykori versenyzőtársak, 
segítő jobbot nyújtó sport-
barátok, ismert és népsze-
rű sportkiválóságok mel-
lett Kossuth-díjas színész-
nő, közkedvelt műsorvezető 
jött el, hogy aktív közremű-
ködésével hozzájáruljon az 
egykori kiváló hármas- és 
távolugró atléta, Ordina Ti-
bor operáció utáni felépülé-
sét támogató jótékonysági 
családi sportnap sikeréhez. 
Az eseményen, amelyet az 
Önkormányzat és a Dunake-
szi Tenisz Klub szervezett, 
több százan vettek részt, va-
lamint rengetek cég, magán-
személy támogatta.

Négy éven belül kétszer 
műtötték meg a 29-szeres ma-
gyar bajnok, az atlantai olim-
pián szereplő, az 1997-es fe-
dett pályás párizsi világbaj-
nokságon 8. helyen végzett 
sportembert, aki a legsúlyo-
sabb kórral vívja gigászi küz-

delmét. Tibor aktív verseny-
zői pályafutása után edző-
ként a fiataloknak igyekszik 
átadni tudását, a sport, a ne-
mes versengés iránti hallat-
lan alázatát. Hosszú évek óta 
a Dunakeszi Tenisz Klubban 
oktatja a felnövekvő fiatalok 
százait, akik szüleikkel, bará-
taikkal, ismert, egykori élver-
senyzőkkel, válogatott játé-
kosokkal együtt sportoltak, 
hogy az „élményért felaján-
lott adományaikkal” segítsék 
Tibor rehabilitációjának költ-
ségeit.

Délelőtt 10 órakor Miló 
Viki vezényelte a közös be-
melegítést, hogy kicsik és 
nagyok együtt hangolódja-
nak rá a kora délutánig tar-
tó sportprogramokra, me-
lyek nem mindennapi él-
ményt jelentettek sokak szá-
mára. Öröm volt látni, hogy 
a profi világbajnok ökölví-
vó Erdei Zsolt milyen szere-
tettel és odaadással „kesz-
tyűzött” a felcseperedő 3-4 
éves kis csöppségekkel, aki 
szívmelengetőnek nevez-
te, hogy az emberek össze-
fognak Ordina Tiborért. A 
honi tenisz egykori kiváló-
ságai, Sávolt Attila és Kuti 
Kis Rita mellett a közked-

velt műsorvezető, Sebestyén 
Balázs és a Magyar Atléti-
kai Szövetség elnöke, Gyu-
lai Miklós órákon át fogadta 
„ellenfeleit” a vörös salakon.

Természetesen az atléti-
ka jeles egyéniségei is ott 
voltak a Magyarság pályá-
ján Vaszi Tündével az élen, 
de órákon át pattogott a lab-
da az asztaliteniszezők sát-

rában, ahol a 17-szeres ma-
gyar bajnok Lindner Ádám-
tól és Fazekas Pétertől les-
hették el a pörgetés vagy 
nyesés trükkjeit. Az egész 
napos programot színesítet-
te Őry Klári aerobic bemu-
tatója, és a Gergely Kata ne-
vével fémjelzett lovaglás is.

A műfüves labdarúgó pá-
lyát ellepték a sportág ifjú 
szerelmesei, akik együtt 
játszhattak és mérhették 
össze 11-es rugó tehetsé-
güket – többek között - a 
hosszú évekig Spanyolor-
szágban idegenlégióskodó 
Vaducz Krisztiánnal. De 
sokan voltak, akik a magyar 
labdarúgás két legendájától, 

az olimpiai bajnok Szűcs 
Lajostól, és a másik fradis-
tától, Nyilasi Tibortól kér-
hettek értékes autogramo-
kat. Szűcs Lajos feleségével, 
a Kossuth-díjas Pécsi Ildi-
kóval töltött el több órát Du-
nakeszin, hogy személyes je-
lenlétükkel és bíztató szava-

ikkal járuljanak hozzá Tibi 
felépüléséhez.

- Boldog vagyok, hogy 
ilyen sokan, ennyi régi jó ba-
rátom eljött. Itt vannak ve-
lem, segítenek elindulni a 
gyógyuláshoz vezető úton – 
fogalmazott Tibor, akit csa-
ládja óvó szeretettel vett kö-
rül. – Sajnos még nem ér-
tem el az út közepéig sem, 
de remélem, szeptemberben 
már a teniszpályán lehetek 
– jelentette ki a nagyszerű 
sportember, akit májusban 
immár másodszor műtötték 
meg a 2004-ben diagnoszti-
zált agydaganattal.

Ebben bízik Kovács Kokó 
István, Béres Alexandra, 
Balzsai Károly, Zsiga Imre 
is, akik videoüzenetben kí-
vántak mielőbbi felépülést 
Tibornak.

A nap zárasaként a jóté-
konysági sportnap egyik fő-
szervezője, és ötletgazdá-
ja Bogyó Tamás, a Dunake-
szi Tenisz Klub vezetőedző-
je, és felesége, Oláh Ani-
ta meglepetésként átadták 
Tibornak a Chelsea vezető-
edzője, José Mourinho által 
dedikált fényképalbumot, és 
John Terry levelét.

Bogyó Tamás köszönetet 

mondott a résztvevőknek, il-
letve a városi önkormányzat-
nak a rendezvényhez nyúj-
tott támogatásért, majd 
Dióssi Csaba elismerő sza-
vai közepette jelentette be, 
hogy a jótékonysági sport-
nap résztvevői 1.857.000 fo-
rint adománnyal támogat-
ták Ordina Tibor gyógykeze-
lését. – Azt hiszem, a pénznél 
is többet jelent, hogy ennyien 
itt vannak, kifejezik szerete-
tüket, ami lelkiekben nagyon 
sokat jelent Tibornak. Az ő 
nevében is köszönöm az ösz-
szefogást, a szervezők mun-
káját – mondta a város pol-
gármestere, aki jó egészsé-
get kívánva átadta a közel 
kétmillió forintot Dunakeszi 
kitüntetett sportolójának.

Ordina Tibor elcsukló 
hangon fejezte ki köszöne-
tét a sportnap résztvevői-
nek, a szervezésben kiemelt 
szerepet vállaló sógornőjé-
nek, Penyák Erikának, és 
a Bogyó házaspárnak. – Kö-
szönöm mindenkinek, és azt 
remélem ennek jövőre nem 
lesz aktualitása – mondta a 
nap főszereplője, akit körbe-
ölelt az emberek szeretete.

VetéSi imre

Fotó: KeSziPreSS

NAGY ÉRTÉKŰ DEFIBRILLÁTORT 
ÉS BÚTOROKAT KAPTAK A VÁCI MENTŐK

Megható pillanatok, szívszorongató ölelkezések, optimizmussal telített mondatok, erőt közvetítő baráti kézfogások sokaságának lehettünk tanúi 
június 27-én a dunakeszi Magyarság sporttelepén. 

Gyógyító szeretet - Közel 2 millió forint 
adomány Ordina Tibornak

Rusvay Balázs, a váci mentőállomás vezetője szerint a modern, 
mobil defibrillátor még hatékonyabbá teszi teszi munkájukat

Széles körű összefogásnak köszönhető a fejlesztés

Tibor családja, valamint Szűcs Lajos és Pécsi Ildikó társaságában
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A közelmúltban Gödön létrejött a Települési értéktár a Közművelődési, Oktatá-
si és Sport Bizottság ülésén. A felvett értékek közül hármat továbbított a bizott-
ság Pest Megye Önkormányzata felé, kezdeményezve azok felvételét a Pest Me-
gyei Értéktárba is. 

Szob 2000-ben nyerte el városi jogállását, s azóta e jeles alkalmat minden év-
ben egy háromnapos rendezvénysorozat keretében ünnepli meg a város polgá-
raival és az ide látogató vendégekkel. Az idei, június utolsó hétvégéjén megren-
dezett Szobi Városnapok, a várossá avatás 15. éves jubileumára való tekintet-
tel, ha lehet, a korábbi éveknél is színesebb programkínálattal várta látogatóit. 

A váci Tragor Ignác Múzeum, mely az idén 8. alkalommal csatlakozott a Múzeu-
mok éjszakája elnevezésű országos rendezvényhez, e különleges múzeumi nap-
ra ezúttal is szokatlan és izgalmas programkínálattal rukkolt elő. Az idei esz-
tendő mottójaként választott: Korok, népek, kultúrák jegyében, a látogatók kü-
lönböző, térben és időben egymástól távol eső élmények részesei lehettek. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Pest 
Megyei Értéktár Bizottság mindhá-
rom gödi vonatkozású javaslatunkat 

egyhangúlag támogatta, így Kincsem cso-
dakanca pályafutása, a Kincsem telep, vala-
mint a Gödi-sziget, Duna-mellékág és Duna-
part együttese is immáron a megyei értéktár 
része lehet – írta sajtóközleményében Sipos 
Richárd, Göd Város Önkormányzata Közmű-

velődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke.
Kincsem telep: http://www.pestmegye.hu/

ertektar/kincsem-telep-god
Gödi-sziget, Duna-mellékág és Duna-part: 

http://www.pestmegye.hu/ertektar/godi-
sziget-duna-mellekag-es-duna-part.

- A mai napig felvett 99 Pest megyei érték 
közül Kincsem volt az első, melyet a szakbi-
zottság javasolt még magasabb szintre, a Ma-
gyar Értéktárba történő felvételre is. Az in-
terneten történő bemutatás mellett gödi ér-
tékeink egy, az ősz folyamán megjelenő me-
gyei szintű kiadványban is helyet kapnak. 
Értékeink bemutatásával, népszerűsítésével 
célunk a turizmus fellendítése (Gödi-sziget, 
Duna-mellékág és Duna-part), valamint a jö-
vőben esetleges pályázati lehetőségek meg-
ragadásával mindezek rekonstrukciója (Kin-
csem telep), illetve még szebbé tétele a vá-
rosunk lakói és az ide látogatók számára – 
utalt a tervekre Sipos Richárd.

A városnapok program-
jai - az elmúlt évek 
gyakorlatának megfe-

lelően – mindenekelőtt a he-
lyi értékekre, azaz a város-
hoz kötődő, valamint jelen-
leg is ott alkotó művészcso-
portok, közösségek, vala-
mint az iskolák tehetséges 
fiataljainak előadásaira, be-
mutatóira alapoztak. 

A XV. Szobi Városnapok 
hagyományosan, a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes által kí-
sért, Mazsorett felvonulás-
sal vette kezdetét június 26-
án, pénteken, majd a rendez-
vényt Harrach Péter ország-
gyűlési képviselő nyitotta 
meg. Az ünnepélyes megnyi-
tó keretében került sor egy-
úttal a városi kitüntetések 
átadására, majd a hivatalos 
megnyitót a Magyar Galam-
bász Egyesület által rende-
zett, szintén tradicionális-
sá vált galambröptetés, és a 
helyi nyugdíjas kör által sü-
tött, születésnapi tortasze-
gés zárta. 

A városnapok szervezé-
sének előkészületei – tud-

tuk meg Ferencz Gyöngyi-
től (képünkön), Szob város 
polgármesterétől - már ez 
év januárjában megkezdőd-
tek egy, a lakosság program-
igényeit felmérő kérdőív ösz-
szeállításával, melynek fi-
gyelembevételével állt össze 
az idei műsorkínálat. E kíná-
lat tekintetében pedig – ta-
lán éppen ennek a széleskö-
rű felmérésnek köszönhető-
en – vélhetően senkinek nem 
maradt „hiányérzete”, hiszen 
a három nap alatt a könnyű- 
és komolyzenei koncertek-
től, táncbemutatóktól és a 
képzőművészeti kiállítások-
tól kezdve a gyermekfoglal-
kozásokig, igen széles volt a 
repertoár. 

A programok a város kü-

lönböző helyszínein kerültek 
megrendezésre, így a József 
Attila Művelődési Ház mel-
lett ünnepi helyszínné válto-
zott a Börzsöny Múzeum, a 
Duna-part, a templomok, a 
Fő tér és az Árpád utca is.

A három nap során szín-
padra lépett többek közt, 
Bogányi Gergely Kossuth-
díjas zongoraművész, ill. 
a Kodály Zoltán Zeneisko-
la növendékei és tanárai 
egy közös koncert kereté-
ben, a „Pest Megye Művé-
szetéért” díjas, több mint 
negyedszázados Danubi-
us néptáncegyüttes, vala-
mint a nyitó – és záróesemé-
nyen egyaránt fellépő, Pro 
Urbe díjas és többszörös 
Arany Diplomás Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes. A köny-
nyedebb műfajok kedvelői a 
Madarak Házibulizenekar, 
a PeatRDance Team és a 
Lézershow6 produkcióiból 
válogathattak. A Duna-par-
ton mindeközben sport- és 
ügyességi versenyek zajlot-
tak: kispályás focitornák, 
családi kenus és kajakver-
senyek, sakkmérkőzések és 
kutyabemutatók.

A programok Szob Város 
Önkormányzatának támoga-
tásával valósultak meg, ám e 
mellett – emelte ki vasárna-
pi záróbeszédében Ferencz 
Gyöngyi polgármesterasz-
szony - a városnapok sikeré-
hez elengedhetetlen volt a la-
kosság, a helyi közösségek, 
vállalkozók és magánszemé-
lyek önzetlen segítsége.

mAczKAy zSAKLin

Fotó: BrezoVSzKy iStVán

A Múzeumok éjszakája Vácott régészeti 
gyermekfoglalkozással vette kezdetét, 
ahol a Múzeumudvaron kialakított ho-

mokozóban a régészpalánták különböző ré-
gészeti leleteket tárhattak fel. Majd a feltárás 
után terepbejárás következett a Múzeumud-
varon, melynek különböző szegleteiben érté-
kes, pontosabban „édes leletek” várták meg-
találóikat.

A kora esti óráktól a felnőtteknek szó-
ló programok vették át a főszerepet, első-
ként a középkori régészeti kiállításokban, 
azaz a Középkori Pincében és a Szent Mi-
hály Altemplomban rendezett tárlatvezeté-
sekkel. A régmúlt tárgyainak megtekintése 
után Weixelbaum Laura és Kobza Vajk ősi, 
mágikus múltakban gyökerező, ám egyszer-
smind az időtlen valóságról szóló, évezre-
deken átnyúló imáit hallgathatta meg a kö-
zönség a Görög Templom Kiállítóteremben. 
Weixelbaum Laura (ének, citera, kínai csen-
gettyű, tekerőlant) és Kobza Vajk (oud, saz, 
gusli, tikara) Ima az Éjszaka Isteneihez c. 
előadása megidézte az északi sámánizmus, a 
sumér eposzok, s a középkori szakrális éne-
kek világát, de bepillantást nyújtott az óko-
ri halottas könyvek imáiba is. E mélyen ihle-
tett hangulathoz hozzájárult a Görög temp-
lom gyönyörű, szakrális tere, valamint e ket-
tő különös kontrasztjaként a kiállítótérben 
látható képzőművészeti tárlat. Azaz Szabó 
Ábel festőművész kortárs életérzéseket meg-
szólaltató - egy sajátosan modern, kiürese-

dett világból üzenő - hiperrealista alkotásai.  
A koncert után folytatódott a tárlatvezetés, 
a látogatókkal zsúfolásig telt, váci múmiá-
kat bemutató, nemzetközi hírű, Memento 
Mori kiállításban. Ám a tárlatvezetés után, 
az est további részében, immár könnyedebb 
vizekre evezve, végleg a zene került fókusz-
ba. A "Mississippitől Chicago-ig" c. élőze-
nés blues történeti koncerten Gabriel Gier, 
Svédországban élő magyar zenész, valamint 
Horváth István előadásában olyan legendás 
blues-zenészek slágerei hangzottak el, mint 
B. B. King, Robert Johnson, Muddy Waters 
vagy Eric Clapton. Az amerikai blues törté-
netében tett időutazást követően a váci Gö-
rög Önkormányzat szervezésében megvaló-
sult Görög táncházzal folytatódott az éjsza-
ka, majd a rendezvényt éjféltől a hagyomá-
nyos tűzugrás zárta a Múzeumudvaron.

mAczKAy zSAKLin

Fotó: orLiK edit

Három gödi értékkel bővült 
a Pest Megyei Értéktár

Jubileumi városnapok

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA VÁCOTT 

Szob várossá avatásának 15. évfordulóját ünnepelte

– régészeti programokkal, tárlatvezetéssel és koncertekkel
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A fotóművész még méltatása közben is "dolgozik"

A rendezvényt Peti Sándor elnök nyitotta meg

A látogatószámot megduplázva kiemelkedő sikerrel zárult a harmadik váci V4 Fesztivál és Színházi 
Találkozó – számolt be az MTI-nek a fesztivált szervező Váci Dunakanyar Színház igazgatója.

Már Harangozó Katalin üdvözlő szavai is azt engedték sejtetni – aki jó éj-
szakát kívánva köszöntötte a nagyérdeműt -, hogy különleges élmény vár 
azokra, akik június 20-án este ellátogattak a dunakeszi József Attila Mű-
velődési Központba. A program egyedisége, és annak varázsa, hogy meg-
ismételhetetlen, évente csak egyszer élvezheti a közönség, sokak számá-
ra hatott csábítóan.

Nagy sikerrel zárult a váci V4 fesztivál

Emlékek, pillanatok, hangulatok 
- Vikker Zsuzsi fotóin

Kis Domonkos Márk 
emlékeztetett arra: a 
Visegrádi Együttmű-

ködés országainak - Cseh-
ország, Lengyelország, Ma-
gyarország és Szlovákia – 
részvételével zajló V4 Fesz-
tivál és Színházi Találkozó 
2013-ban azzal a céllal jött 
létre, hogy a mára erős véd-
jeggyé váló, több száz éves 

múltra visszatekintő törté-
nelmi, politikai, gazdasági 
együttműködést a kultúra és 
a színház területén is megho-
nosítsa.

Kiemelte: ebben az évben 
a V4-ek és Ukrajna kapcsola-
ta is fókuszba került, hiszen 
a díszvendég a világszerte is-
mert lembergi (Lviv) Vasár-
nap Színház volt, akik Cse-

hov Cseresznyéskertjének 
utcaszínházi előadását mu-
tatták be.

Mint a szervező felidézte, 
a programsorozatot a Nem-
zeti Színház díszelőadá-
sa, Szergej Medvegyev Fod-
rásznő című darabja nyitot-
ta. Az idei év újdonsága volt, 
hogy zsűrizték is az előadá-
sokat, a versenyprogramban 
a Váci Dunakanyar Színház, 
a cseh Zlín Színház, a szlo-
vák Gasparego Színház és 
a lengyel Jan Kochanowski 
Színház vett részt, a fődíjat 
a szlovák teátrum Werther, 
Werther című előadása kap-
ta.

Kis Domonkos Márk ki-
emelte, hogy a fesztivál fel 
akarta hívni a figyelmet a 
kultúra és a színház "fala-
kat lebontani képes erejé-
re", ezt szolgálta a hagyomá-
nyosan a fesztivál részét ké-

pező színházi workshop is, 
ahol színészek és rendezők 
dolgoztak közösen a nem-
zetközi csapatban két héten 
át. A munka végén ebben az 
évben az Európa last minute 
című közös produkciót mu-
tatták be nagy sikerrel Ba-
kos-Kiss Gábor és Olt Ta-
más rendezésében, Pozso-
nyi Ágnes koreográfiájával. 
A négy ország művészeinek 
közreműködésével létrejött 
darab a különbségek és ha-
sonlóságok témáját boncol-
gatva Shakespeare Rómeó 
és Júlia című tragédiájának 
jeleneit használta kiindulási 
alapként – tette hozzá.

A vasárnap este zárult 
fesztivált értékelve Kis Do-
monkos Márk elmondta: va-
lamennyi színházi előadás 
telt házat vonzott, a nézők 
száma meghaladta a nyolc és 
fél ezret.

A művelődési intézmény 
a Múzeumok éjszaká-
ja küldetéséhez méltó-

an rangos és rendkívül szín-
vonalas programmal rukkolt 
ki. A zsúfolásig telt terem a 
nyári melegtől és a Dunake-
szi Jazz Club négy kiváló ze-
nészészének vérpezsdítő já-
tékától pillanatok alatt fel-
forrósodott.

A „tubadúrok” örömze-
néje után dr. Kováts Sebes-
tyén, a körzet önkormány-
zati képviselője megható-
dottan szólt arról, hogy vá-
rosatyaként első alkalom-
mal nyithat meg egy olyan 
nívós tárlatot, mint Vikker 
Zsuzsi fotográfus kiállítása. 
Elismeréssel beszélt a város 
zenei, művészeti, kulturális 
életéről, amely – mint mond-
ta - nagy örömöt jelent az 
önkormányzat számára. – A 
képviselő-testület lehetősé-
gei szerint igyekszik minden 
támogatást megadni Duna-
keszi kulturális életének ki-
teljesedéséhez – hangoztat-
ta a képviselő, aki jó érzés-
sel látja, hogy egyre több te-
hetséges lakója van a város-
nak.

A „tubadúrok” – mint Ha-
rangozó Katalin fogalma-
zott – mámorító játékát kö-
vetően a fotográfus régi ked-
ves barátja, Bradács Tibor, 
a Fosters Klub vezetője ze-
nész barátjával, Horváth At-
tilával közösen, kedves han-
gulatú mondatok közreadá-
sával köszöntötte a kiállító 
művésznőt. Bradács Tibor 
barátsága a nyolcvanas évek 
elején kezdődött az építész 

házaspárral – Vikker Atti-
lával és feleségével, Zsuzsi-
val -, amikor friss diplomá-
val a zsebükben Dunakeszin 
kezdték el szakmai karrier-
jüket.

–A kiállítást nem szakem-
berként, hanem több évtize-
des barátként nyitom meg, 
amely nagy megtiszteltetés 
és öröm számára.  Azt vi-
szont bátran állítom, hogy az 
a sok millió színes pontocs-
ka, amiket te ezekre a papír-
lapokra álmodtál: azok az 
örömöt és a szépségét jelen-
tik nekem – mondta Bradács 
Tibor.

- Zsuzsi, amit te csinálsz, 
az nagyon hasonlít, ahhoz, 
amit én csinálok – fordult a 
kiállító fotográfus felé Hor-
váth Attila. – Emlékeket, 
pillanatokat, hangulatokat 
örökítesz meg és adod át 
mások örömére, szórakozá-
sára, búslakodására – attól 

függően, hogy milyen han-
gulatban nézik őket. Aho-
gyan egy dal is mást jelent, 
ha szomorú vagy örömteli 
hangulatban hallgatják. A 
te művészetednek is ugyan-
az a lényege: valamit pró-
báljunk tovább adni abból, 
amit láttunk, átéreztünk. 
És ezt te nagyon szépen 
műveled! – mondta Horváth 
Attila.

A program - megnyitó 
után - a Fosters Udvar tera-
szán folytatódott, ahol elő-
ször a Dunakeszi Jazz Ze-
nekar zenélt, majd a 4 th 
Street Band szórakoztatta 
a közönséget Szent Iván éj-
szakáján.

Vikker Zsuzsi fotográfus 
kiállítása július 11-ig tekint-
hető meg a Magyarság Galé-
riában a József Attila Műve-
lődési Központban.

(VetéSi)
Fotó: KeSziPreS

A Dunakeszin élő képzőművészek többségét alkotóközösségében tudó 
DunArt Képzőművészeti Egyesület az idei Múzeumok éjszakája országos 
– s egyben városi – rendezvény sorozat előestéjén, június 19-én két kivá-
ló festőművész, Palásti Renáta és Dusza Tibor képeiből rendezett kiállítá-
sának, Huszárik Zoltán, Elégia című filmjének megtekintésére majd kerek-
asztal beszélgetésre invitálta az érdeklődőket.

Múzeumok éjszakája 
- előest a DunArtban

A Fő úti Galéria fogadóte-
rét és ikertermeit meg-
töltötték a művészetked-

velők, akiket Peti Sándor egye-
sületi elnök, a jó házigazda ked-
vességével és szellemességével 
köszöntött az éjszakába nyú-
ló programok felvezetésekor. A 
nagy érdeklődéssel kísért ren-
dezvény Babják Annamária és 
Vincze József előadóművészek 
igényesen összeállított és ma-
gas színvonalon tolmácsolt ver-
ses-zenés műsorával indult el 
„hódító útjára”, amely a művé-
szetek gazdagságával és elgon-
dolkodtató élményével ajándé-
kozta meg a résztvevőket.

Palásti Renáta és Dusza Ti-
bor időszaki kiállítását a szá-
mos nemzetközi díjjal büszkél-
kedő Halász Géza karikaturis-
ta, a MÚOSZ karikatúra szak-
osztály elnöke, a DunArt tagja 
nyitotta meg, aki hosszú évek 
óta kíváncsi érdeklődéssel kö-
veti a két alkotótárs művészeté-
nek kiteljesedését.

- A kiállítást nem karikaturis-
taként, hanem művésztársként, 
a DunArt Egyesület egyik tagja-
ként nyitom meg, mellőzve a ka-
rikatúráimból ismert fanyar hu-
mort – kezdte megnyitóját. - Pa-
lásti Renátát és Dusza Tibort ré-
gen ismerem. Olyan régen, ami-
kor még elképzelni sem tudtam, 
hogy valaha Dunakeszin fogok 
élni, együtt alkotni a DunArt-
ban. Mindkettejükkel Márté-
lyon, a Hódmezővásárhely mel-
letti kis falu Holt-Tisza parti kép-
zőművész táborában ismerked-
tem meg... Abban a csodálatos 
természeti környezetben min-
denki sokkal gyorsabban vá-
lik művésszé. A színek és for-

mák adják magukat, csak oda 
kell tenni a vászonra. Így tet-
tünk mindannyian: a természet-
festő Renáta, a városi festő Tibi, 
és én is… Bár csak oda kellett 
tenni a vászonra, valamennyien 
másképpen tettük oda, ugyanaz 
a táj mindenkinek másképp ha-
gyott lenyomatot az agyában és 
a vásznon. Mindannyian kísérle-
teztünk, s nem is a táj hű vissza-
adása, sokkal inkább lelkünk ál-
lapotának, élményünknek meg-
jelenítése volt látható ezeken a 
festményeken – avatott be az al-
kotás „vívódó” folyamatába.

Majd a mögöttünk hagyott 
korszak művészeti irányvonalá-
nak bemutatása után arról be-
szélt, hogy „értékválságban és 
értékváltásban szenvedő ko-
runkban a művészek egy része 
avantgard, forradalmár, új uta-
kat keres, megoldásokat a kor 
problémáira, kritizál, meghök-
kent vagy pukkaszt. Más részük 
oldani akarja életünk napi küz-
delmeit, fáradságait, lakhatób-
bá, szebbé tenni, díszíteni kör-
nyezetünket, lakásunkat. Ezt 
akarja Renáta is, és Tibi is.” – 
emelte ki Halász Géza, aki meg-
nyitó beszédét így zárta: - Talál-

kozni kell néha a széppel, a jó-
val! Haza is lehet vinni, hiszen 
a lakásunk dísze lehet egy-egy 
szép (és igazán megfizethető) 
kép.”

A tárlat megnyitója után vetí-
tették le Huszárik Zoltán Elégia 
című, 1965-ben készült, számos 
hazai és nemzetközi díjjal ju-
talmazott filmjét, melynek lát-
ványa, képkockákba tömörített 
társadalmi kritikája mély érzel-
mi hatást váltott ki a bemutatót 
követő kerekasztal beszélgetés 
résztvevőiben…

Az „érzelmi hullámvas-
úton utazók” csak hosszú szü-
net után tudtak „átszállni” egy 
könnyedebb, jó hangulatú prog-
ramra, a padlástérfotózásra, 
melyet az éjszakai sötétségben 
Patyus Ferenc fotóművész ké-
szített a vállalkozó kedvű láto-
gatókról. A legsikeresebb alko-
tásokat a DunArt Galériában 
tekinthetik meg az érdeklődök.

Az óra mutatói már majdnem 
összeölelkeztek éjfélkor, ami-
kor a Múzeumok éjszakája elő-
estjének programjai véget értek 
a DunArt Galériában.

VetéSi imre

Fotó: KeSziPreSS
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A Kossuth-díjas Hot Jazz Band

Az elmúlt két évtized során már megszokhattuk: ha váci nyár, akkor Váci Világi Vigalom. Idén újra a Madách Imre Művelődési Központ szervezésé-
ben, 23. alkalommal, július 17-én veszi kezdetét az országos hírű 3 napos rendezvény, amely több mint 90 programmal várja a helyi és az ide látoga-
tó vendégeket. A 4 színpadon zajló műsorokon kívül 6 templomi koncertet, 23 kísérő rendezvényt, valamint 21 állandó és időszaki kiállítást tekinthet-
nek meg a fesztivállátogatók.

Az alapító tag, örökös elnöki címmel elismert Szalay István visszavonulása után a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete Cservenák Pétert vá-
lasztotta meg új vezetőjének.

Váci Világi Vigalom: 2015. július 17-18-19.

VÁROSSZÉPÍTÉS VILLANÓFÉNYBEN

A gazdag műsorkíná-
lat minden korosztály 
számára szórakozá-

si, kikapcsolódási lehetősé-
get nyújt. Színvonalas gye-
rekprogramok, kézműves 
és játszóházi foglalkozások, 
színházi előadások, koncer-
tek, képzőművészeti kiállí-
tások szerepelnek az immár 
hagyományos összművészeti 
kulturális-szórakoztató fesz-
tiválon. Bőséges és változa-
tos gasztronómiai kínálat és 
igényes vásári forgatag teszi 
teljessé a hangulatot.

A Vigalom szellemiségéhez 
méltó látványos események-
kel indul az idei sorozat:

a Székesegyház órator-
nyából reneszánsz és ba-
rokk fanfárok jelzik a fesz-
tivál kezdetét a Váci Ifjú-
sági Fúvószenekar rézfú-
vósainak közreműködésé-
vel, majd a Székesegyházban 
nyitóhangversenyt ad a 
Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar és a Vox Humana 

Énekkar, Sándor Bence ve-
zényletével. A térség hagyo-
mányőrző néptánccsoportja-
ival, Ónodi Béla vezetésével 
hagyományőrző felvonu-
lás indul a Konstantin térről, 
melyet a megnyitó ceremó-
nia után a nézőkkel közös 
örömtánc követ a főtéren.

A főtéri és a Duna-parti 
színpad fellépői között szá-
mos népszerű előadó talál-

ható: pénteken Deák Bill 
Gyula, Papp-Sárdy N.B.B. 
és a Tátrai Band, szomba-
ton a Maszkura és a Tü-
csökraj, a Korál, vasárnap 
pedig a Hot Jazz Band és a 
Magna Cum Laude lép szín-
padra.

A három nap alatt továb-
bi igényes produkciókat él-
vezhet a közönség. A teljes-
ség igénye nélkül: The Bits 

– Beatles Emlékzenekar, 
Katáng, Csuka Ágnes zon-
gorakoncertje, Jeszenszky 
produkció ® Nyári Alíz és 
Nyári Edit koncert show mű-
sora, vendég: Gájer Bálint, 
DJ Mono: Fesztivál Feeling 
2.0, valamint az Antwerpe-
ni Ifjúsági Zenekar előadá-
sa Yvo Venkov karmester ve-
zetésével és egy igazi kurió-
zum a japán Bronze zenekar 
Yurihonjoból.

Az országosan ismert elő-
adók mellett fontos szere-
pet kapnak a helyi alkotók, 
művészeti csoportok, ze-
nészek - betekintést enged-
ve ezzel a város színes kultu-
rális életébe. 

A város legszebb épülete-
iben is tartunk koncerteket, 
amelyek közül különleges él-
ményt ígérnek az ünnepi kör-
nyezetben zajló templomi 
hangversenyek.

Szombaton délután a zene-
pavilon előtti Duna-szaka-
szon látványos Jet-Sky be-

mutatót nézhet meg a kö-
zönség, majd este 9 órakor 
lampionos hajófelvonulás 
lesz, melyre július 13-ig lehet 
jelentkezni a műsorfüzetben 
megadott telefonszámon.

A színvonalas gyerekműso-
rok, kézműves foglalkozások 
mellett gyerekudvar várja a 
kicsiket a Görög templom ud-
varán, ahol szombaton népi 
játszótér épül fel, mely dél-
után 2 órától este 8 óráig lá-
togatható. A látványos já-
tékpark sokféle elemet tar-
talmaz, mint például a csir-
kepofozó, az egérderby és a 
békaugrató. Vasárnap ugyan-
itt 11:30-tól este 9 óráig egy 
egyedülálló víziparkot élvez-
hetnek a gyerekek. 

Az ifjúság szórakozását 
biztosítja az első alkalommal 
bemutatkozó VácMyLife 
színpad, melyen helyi és 
környékbeli fiatal tehetsé-
ges könnyűzenei formációk 
és dj-k szerepelnek. 

A városban található ga-

lériák a vigalom ideje alatt 
vagy azt megelőzően nyitják 
tárlataikat, így az állandó 
gyűjtemények mellett szá-
mos alkotóművészeti kiállí-
tás várja az érdeklődőket. Ki-
emelkedik közülük a FOR-
TE Fotóklub Vác és a Váci 
Nemzetiségi Alkotótábor 
– olvasható a rendezvényt 
szervező, Madách Imre 
Művelődési Központ saj-
tóközleményében. 

A látogatók biztonságáról 
felkészült szervezői és egész-
ségügyi stáb gondoskodik. A 
tavalyi évhez hasonlóan ki-
emelt biztonságú lesz a ren-
dezvény, köszönhetően töb-
bek között a nagy létszámú 
rendőri jelenlétnek is.

- Mit tart a legnagyobb ki-
hívásnak új szerepkörében? 
- kérdeztük a helytörténész-
ként, idegenvezetőként, fotó-
művészként, a Forte Fotóklub 
Vác alapító-elnökeként is is-
mert Cservenák Pétert.

- Szép és fontos kihívás, hogy 
a fiatalokat is meg tudjuk szó-
lítani, minél többeket bevon-
va közülük a város értékeinek 
megőrzését, népszerűsítését 
szolgáló küldetésbe. Tudom, 
hogy a modern világban ez na-
gyon nehéz, de törekednünk 
kell rá. Hiszem és vallom, hogy 
mindenkinek az életét kitelje-
sítheti szülő- és/vagy lakóhe-
lye értékeinek alapos megis-
merése, az értékőrzés, szépí-
tés jegyében vállalt közössé-
gi tevékenység. Rendkívül fon-
tos terep ennek a szemléletnek 
az elterjesztésében az intéz-
ményes oktatás-nevelés, tehát 
az egyesület partnerkapcsola-
tai terén mindenképpen erősí-
tenünk kell az iskolákkal való 
együttműködést.

- Az egyesület csaknem há-
rom évtizedes történetének 
egyik kiemelkedő eredmé-
nye, hogy több tucatnyi utca-
név ismertető és - emléktáblát 
készíttettek el az évek során. 
Ugyanakkor tény, hogy bőven 
kínálkozik még lehetőség-fel-
adat ezen a téren. Mi az elkép-
zelésük ezen a téren? 

- Most, a megyei, telepü-
lési értéktárak összeállítása 
kapcsán elkészült egy fotódo-
kumentációs adatbázis a vá-

ros emléktábláiról, melyeket a 
VVVE állított, és továbbiak-
ban azokat is lajstromba vesz-
szük, amelyeket mások emel-
tek. De természetesen fontos, 
hogy újabb emléktáblák is el-
készüljenek, segítve, hogy a 
helyiek és a városba látogatók 
egyaránt megismerhessék egy-
egy utcanév eredetét, a név-
adó érdemeit. Sajnos, nehéz 
forrást találni erre, alig akad 
ilyen jellegű pályázat, mecéná-
sok sem teremnek minden bo-
korban, de természetesen min-
dent megteszünk azért, hogy 
ez a program tovább folytatód-
hasson.

- A városszépítés terén or-
szágosan is egyedülálló, hogy 
a városi buszmegállókat a tele-
pülés értékeit bemutató fotók-
kal csinosítják. És itt szépen 
összeér két elnöki feladata, hi-
szen ezek a fényképek a For-
te Fotóklub Vác tagjainak kö-
szönhetők.

- Első körben a Vízfogónál, 
aztán a folytatásban a Kosdi 
úttól a laktanyáig tartó részen 
kerültek ilyen fotók a buszmeg-
állókba, most pedig már a har-
madik körnél tartunk, össze-
fogásban a Servitum Kft-vel, 
Csatári Endre ügyvezető-igaz-
gatóval, aki szorgalmazója a 
kezdeményezésnek. Közben a 
program azzal bővült, hogy a 
felvételeket az adott területtel 
kapcsolatos ismertető szövegek 
egészítik ki. Tehát az idegen-
forgalmi információ-közvetí-
téshez is hozzájárul ez a város-
szépítő fejlesztés.

- A fotóklub kapcsán fontos 
megemlíteni, hogy napokon 
belül Vác lesz a házigazdája a 
Magyar Fotóművészeti Alkotó-
csoportok Országos Szövetsége 
hagyományos, XXXII. Fotó-
művészeti Nyári Egyetem ren-
dezvényének, ami kiemelkedő 
eredmény - és nyilván nagy ki-
hívás egyben.

- A klub két éves múltra te-
kint vissza, de mára az ország 
egyik legnépesebb ilyen alko-
tóközösségévé vált, így bátor-
kodtam, hogy a tagtársak tá-
mogatására, segítségére épít-
ve pályázatot nyújtsak be a sza-
badegyetem megrendezésére 
- és hát nyertünk. Július 4-11. 
között tehát minden túlzás nél-
kül Vác lesz az ország fotós fő-
városa, várhatóan közel száz 
vendéggel, akiknek igen válto-
zatos programot kínálunk, fo-
tós sétákat, sárkányhajózást, 
látványos bemutatók, szak-
mai előadások sorát. Az ese-

ményhez kapcsolódó, a részt-
vevőkön kívül természetesen a 
nagyközönségnek is szóló kiál-
lításokról nem is beszélve.

Ribáry Zoltán
Fotó: Sándor Lajos

A XXXII. MAFOSZ SZALON és a 2015. évi Fotóművésze-
ti Nyári Egyetem megnyitója július 4-én, 17,30 órakor lesz 
a Madách Imre Művelődési Központban, ahol Fördős Atti-
la, Vác Város polgármestere, a nyári egyetem fővédnöke kö-
szönti a program résztvevőit. 
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Sisa Tibor a Vác FC új edzője 

Szabó Krisztián újabb ralikrossz Eb-dobogója

Az NB II-be feljutott váci gárda új edzővel vág neki az augusztus 1-én kezdődő bajnok-
ságnak. Az 54 éves tréner a korábbi két szezonban Gyirmót csapatát vezette dobogó-
ra, ám ottani szerződésének lejártát követően Vácra érkezik, hogy szakmai tudásával 
a felnőtt csapatot irányítsa a következő két évben. 

Folytatta remeklését a 2015-ös FIA Ralikrossz Európa-bajnoki sorozatban Szabó Krisz-
tián, aki a németországi Buxtehudéban rendezett fordulót a dobogós, 3. helyen zárta 
a Super1600-as kategóriában.

Dióssi Csaba, Schmidt Gábor, Rasztotzky János

“Engem is meglepett mennyi 
ajánlatot kaptam az utóbbi 
hónapokban, és örömmel töl-
tött el, mert az elvégzett mun-
kám eredményét értékelte 
mindenki benne. Váciak aján-
latát más jobb lehetőségek elé 
helyeztem, kitartásuk, szim-
patikus józan és értékén kezelt 
elképzeléseik miatt…  Remé-
lem szép új időszak előtt ál-
lunk, és ezért mindent meg is 
teszünk…”- nyilatkozta a ve-
zetőedző.

 „Bár több név felmerült 

Csank János távozását követő-
en, úgy gondoltuk, hogy olyan 
szakembert szeretnénk csapa-
tunk élére, akinek felkészült-
sége és tapasztalata hozzá tud 
járulni, hogy a következő éves 
terveinket meg tudjuk való-

sítani. Tudjuk, hogy az idei 
NBII nem lesz sétagalopp sen-
kinek, ám mindent elköve-
tünk, hogy befektetett mun-
kánkkal elkerüljük a másod-
osztályból való kiesést. Elkép-
zeléseinkben és céljainkban 
partnert találtunk Sisa úrban, 
örülünk, hogy  sikerült meg-
nyernünk csapatunknak, akit 
ezúton köszöntünk város-
unkban és kitartó, eredmé-
nyes munkát kívánunk neki.” 
- mondta Orbán Levente ügy-
vezető.

A magyar versenyző újabb 
bravúros eredménye azt 

is jelenti egyben, hogy Krisz-
tián eddigi négy ralikrossz 
Európa-bajnoki futamának 
mindegyikén döntőbe jutott, 
a négyből három alkalom-
mal dobogóra állt és egy pa-
rádés győzelmet is szerzett az 
idei nyitóforduló alkalmával, 
Portugáliában. Az elért ered-
mények sportértékéről min-
dent elmond, hogy előtte ma-
gyar versenyzőnek még dobo-
góra állnia sem sikerült ebben 
a bajnokságban.

A németországi Buxtehu-
déban található Esteringen 
12 nemzet 19 versenyzőjé-
nek részvételével zajlott az 
FIA Ralikrossz Európa-baj-
nokság Super1600-as kategó-
riájának idei harmadik futa-
ma, melyen Szabó Krisztián a 

Volland Racing Mk2-es Sko-
da Fabiával bejutott a finálé-
ba, ahol remek teljesítménnyel 
a 3. helyen szelte át a célvona-
lat, így az Európa-bajnokság 
összesített pontversenyében is 
megszilárdította helyét az él-
mezőnyben.

Az FIA Európa-baj-
nokság állása, Super1600: 
1. Baumanis: 70 pont, 2. 
Sigabutdinov: 61 pont, 3. 
Linnemann: 59 pont, 4. Sza-
bó: 55 pont, 5. Staponkus: 
51 pont, 6. Nikita Miszjulia 
(orosz, Skoda Fabia): 50 pont.

Dunakeszin felavatták a kajak klub új csónakházát 
A honi kajak utánpótlás-nevelés egyik fellegvára, a számtalan korosztályos világ- és Európa bajnoki címmel és egyéb rangos eredményekkel büszkél-
kedő Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Club versenyzői a városi önkormányzat és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség összefogásának köszönhetően jú-
nius végétől egy rendkívül modern csónakházba tehették át főhadiszállásukat. Az 50 millió forintból megvalósított új létesítmény a Duna-partra terve-
zett önkormányzati fejlesztések első ütemében épült fel – jelentette be az ünnepélyes avatón Dióssi Csaba polgármester.

Eredményeikhez méltó főhadiszállást kaptak

- Öröm számunkra, hogy egy 
nagy álom, egy szép terv első 
szakasza valóra vált, hiszen 
vízparti városként évek óta 
azt dédelgetjük, hogy nyis-
sunk a Duna felé – mondta 
a polgármester. – Az álom-
ból másfél éve lett megvaló-
sítható terv, melynek kitel-
jesedését nagyban elősegí-
tette dr. Ábrahám Attila, a 
szövetség akkori főtitkára. A 
szövetség és az önkormány-
zat összefogásának eredmé-
nyeként – melyet megalapoz-
tak a klubban sportoló fiata-
lok kimagasló eredményei és 
az edzők szakmai munkája 
– sikerült felépítenünk ezt a 
modern csónakházat, amely 
az utánpótlás-nevelés bázi-
saként szolgálja a klub ver-
senyzőit – hallhattuk Dióssi 
Csabától. A polgármester 
bejelentette; a fejlesztés kö-
vetkező ütemében a lakos-
sági igények alapján a tö-
megsport keretében evező-
kajakozó dunakesziek és a 
sárkányhajózás művelői szá-
mára egy parkosított, kultu-

rált környezettel övezett csó-
nakházat építenek.  

- De az igazán nagy ál-
munk, hogy a vízi sportte-
lep mellett a Duna magyar-
országi szakaszának legjobb 
strandját alakítsuk ki – vá-
zolta fel a jövő nagy felada-
tát Dióssi Csaba, aki nem ha-
gyott kétséget a felől, hogy si-
kerrel veszik ezt az akadályt 
is. Befejezésül köszönetet 
mondott a Magyar Kajak-
Kenu Szövetségnek a beru-
házáshoz nyújtott 25 millió 
forintos támogatásért, a lel-
kes sportrajongónknak, akik 

saját munkájukkal, javasla-
taikkal vették ki részüket a 
csónakház felépítéséből. A 
versenyzőknek, az edzőknek 
további sok sikert kívánt. 

Schmidt Gábor, a Magyar 
Kajak- Kenu Szövetség főtit-
kára arról beszélt, hogy az 
összefogásnak köszönhető-
en méltó helyen folytathat-
ják felkészülésüket a sike-
res klub versenyzői, edzői. A 
pénzügyi forrás biztosítása 
annak is köszönhető, hogy a 
kormány 2013-ban a kiemelt 
sportágak közé emelte a ka-
jak-kenu sportágat is – mond-

ta a főtitkár, aki szerint pél-
daértékű az olimpiai sport-
ágban Dunakeszin megva-
lósított fejlesztés, melyet 
reményeik szerint számos 
település követ országszer-
te.  – Az utóbbi időben jelen-
tősen gyarapodott a sportág, 
ma már 143 tagszervezete 
van a szövetségnek, köztük 
az önök eredményes klubja 
- emelte ki Schmidt Gábor. – 
A sportágban végzett munka 
színvonalát nagyszerűen pél-
dázza a Bakuban rendezett 
Európai Játékokon aratott 
újabb magyar kajak-kenu di-
adal. Mi lettünk a legered-
ményesebb nemzet, hiszen 
az olimpiai versenyszámok-
ban kilenc érmet, köztük öt 
aranyérmet nyertek sporto-
lóink – mondta reményteljes 
büszkeséggel. 

A főtitkár köszönetet mon-
dott az önkormányzatnak 
közös tervük megvalósítá-
sához nyújtott támogatá-
sért, s egyben gratulált a du-
nakeszi sportolók sikerei-
hez. A sportvezető ígéretet 

tett arra, hogy a kormány ál-
tal elindított – 2020-ig tar-
tó – infrastruktúra fejleszté-
si programban segítik az ön-
kormányzat további tervei-
nek megvalósítását is.  

Rasztotzky János klub-
elnök személyes élményét 
megosztva elmondta: „A győ-
zelem íze belengte a lelke-
met! Mert győzelem ez a ja-
vából!” – utalt a szövetség, 
az önkormányzat és a szülők 
a példás összefogására. – A 

klubban hetven-nyolcvan fi-
atal sportol, akik közül na-
ponta legalább ötven meg-
fordul ebben a csodálatos lé-
tesítményben. Csoda történt 
velünk! Köszönjük! – mondta 
a kiváló sportember. 

A beszédek után a nem-
zeti szalag átvágásával 
Schmidt Gábor, Dióssi Csa-
ba, Rasztotzky János felavat-
ta a Duna-parti új csónakhá-
zat. 

VetéSi imre


